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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
จากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ส่งผล
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทานาปลูกข้าว ซึ่งจากหลักฐานทางโบราณคดี
พบว่ามีการปลูกข้าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5,500 ปี1 แต่เดิมเป็นการทานาเพื่อเลี้ยงชีพเป็นหลัก ต่อมา
หลั ง จากการท าสนธิ สั ญ ญาเบาร์ ริ่ ง ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 4
สังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจไปเป็นแบบทุนนิยม ทาให้การทานาเปลี่ยนแปลงไปเพื่อ
การค้าเป็นหลัก จนกลายเป็นอาชีพหลักของคนไทย ถึง อย่างนั้นวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับข้าวก็
ยังคงอยู่ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความเชื่อท้องถิ่น
และอื่น จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวนาในแต่ละท้องถิ่น
สาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็น
2
หลัก ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อวัฒนธรรมประเพณีของคนในท้องถิ่นนี้ โดยเฉพาะประเพณี 12 เดือนของ
ชาวอีสานล้วนเกี่ยวข้องกับการทานาปลูกข้าวไม่มากก็น้อย อีกทั้งการปลูกข้าวยังมีอิทธิพลการวิถีชีวิต
ของชาวนาในภาคอีสาน รวมถึงชาวนาในภาคอื่น ๆ ด้วย วิถีชีวิตนี้ได้ รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่แสดง
ถึงภูมิปัญญาของชาวนาในท้องถิ่นนี้ที่สร้างสถาปัตยกรรมขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวันที่
เกี่ย วข้ องการดาเนิ นชีวิ ตประจาวั น การทานาปลู กข้ าว และความเชื่ อ ทั้ง หมดนี้ถู กสร้ างขึ้น เพื่ อ
ตอบสนองการใช้งาน ในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการในการทานา ซึ่ง ส่งผลให้องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมแตกต่างกันจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สาคัญอย่างหนึ่งยังได้แสดงความเกี่ยวข้อง
กับที่อยู่อาศัยของชาวนาและพื้นที่ที่สัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานชาวนาอีสาน
สาหรับการวางผังอาคารยัง ทาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตชาวนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จนส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างการอยู่อาศัยบนพื้นดินซึ่งกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม
ภูมิปัญญาที่ถูกสะสมจากรุ่นสู่รุ่น ความเชื่อที่ซับซ้อนในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน
ในประเทศไทย รวมถึงการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามเป็นสิ่ง ที่ควรศึกษาและให้ความสาคัญอย่างยิ่ง
1

ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตร์ชาวนาสยาม (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง จากัด, 2544).
2
สมชาย นิลอาธิ, “เถียงนาบ้านหลังแรกของมนุษย์ยุคแรก ๆ ในสยาม” ศิลปวัฒนธรรม
13, 8 (มิถุนายน 2535), 190.
1

2
เช่นเดียวกันกับเฮือนชาวนาอีสาน (เรือนสาหรับการพักอาศัยของชาวนาอีสาน) อันเป็นหลักฐานใน
การบอกเล่าเรื่องราวในอดีตและความเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนทั้งวิธีคิดของชาวนารวมถึงวิถีชีวิต
ของชาวนาและรูปแบบงานสถาปัตยกรรม ได้เป็นอย่ างดี อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เก็บรักษาภูมิปัญญาของ
ชาวบ้าน หรือแม้กระทั้งคติความเชื่อต่างๆ ที่ผ่านระยะเวลาในการสะสมกันมาตั้งแต่ในอดีตจนมาถึง
ปัจจุบันจนกลายเป็นเฮือนชาวนาอีสาน (เรือนสาหรับการพักอาศัยของชาวนาอีสาน) ซึ่งเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แ ละคุณค่านี้ยังเปรียบเสมือนการปลูกฝังจิตสานึกที่ดีต่อคนชุมชน
และสังคมของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการให้ความสาคัญกับการเข้าใจในกระบวนทัศน์ใหม่ของสังคม
ชาวนาและวัฒนธรรมของชาวนาอีสานที่ส่งผลต่อเฮือนชาวนา จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้
ประเด็นสาระหลักที่อยู่ในความสนใจในการศึกษาครั้งนี้ คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับเฮือนชาวนาอีสาน โดยมีพื้นที่ศึกษาสาคัญในเขตหมู่บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร และสิ่งใดที่เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การศึกษาดังกล่าวนี้จะทา
ให้ไ ด้รู้ว่าเฮือนชาวนาอีสานได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทานาปลูกข้าว
ความเชื่อ และบริบทแวดล้อมอย่างไร เพื่อนาพาไปสู่ความเข้าใจถึงคุณค่าของเฮือนชาวนาอีสาน รวม
ไปถึงการสร้างจิตสานึกในการหวงแหนบ้านเรือนอันเป็นอั ตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นในลักษณะ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น อันเกิดจากกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชุมชนจากคนรุ่นบรรพบุรุษสู่รุ่น
ลูกหลานต่อกันมาตามลาดับ
2. วัตถุประสงค์การศึกษา
ประเด็นสาระหลักของการศึกษา คือเพื่อศึกษาเนื้อหา ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตชาวนา
ที่ส่งผลต่อเฮือนชาวนาอีสาน ตามบริบทพื้นที่ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับ
การรังสรรค์ขึ้นภายใต้วิถีชีวิตของชาวนา ที่สอดคล้องตามบริบททางวัฒนธรรมและภูมิลักษณะท้องถิ่น
จนก่อให้เกิดการอยู่อาศัยบนพื้นฐานความสัมพันธ์และกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม และนาพาไปสู่
ความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเฮือนชาวนาอีสานในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสาคัญใน
การดารงชีวิตของชาวนาอีสานในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย
2.1 วิถี ชีวิต ชาวนาที่ป รากฏในรู ปแบบของคติช น ประเพณี พิ ธีกรรม ซึ่ง ส่ง ผลถึ ง การ
ดารงชีวิตของชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา
2.2 สภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวนา อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต
ชาวนากับงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวในพื้นที่กรณีศึกษา
2.3 กรอบแนวคิดของชาวนาที่ ส่ง ผลต่ อวิธีการออกแบบ การวางผัง การจัด การพื้น ที่
รวมถึงวัสดุในการปลูกสร้างซ่อมแซมเฮือนชาวนาอีสาน
2.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง เฮือนชาวนาอีสานในพื้นที่กรณีศึกษา
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3. คาถามในการใช้ในงานวิจัย
3.1 วิถีชีวิตชาวนาที่ปรากฏในรูปแบบคติชน ประเพณี พิธีกรรม ในพื้นที่กรณีศึกษาจาก
อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร
3.2 เฮือนชาวนาอีสานกรณีศึกษาในปัจจุบันมีพลวัตอย่างไร ทั้งในแง่ของการวางผังเฮือน
ชาวนา การจัดการพื้นใช้สอยในเฮือนชาวนา รวมถึง วัสดุในการในการก่อสร้างซ่อมแซมของเฮือน
ชาวนาอีสาน
3.3 ผลกระทบอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรมและกายภาพต่อความเป็นอยู่
และการดาเนินชีวิตของชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา เป็นอย่างไร
4. สมมุติฐานในการศึกษาวิจัย
เมื่อสภาพสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีที่นามาใช้ในการผลิตข้าว รวมถึงวิถีชีวิตของชาวนา
อีสานที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาและวิถีชีวิตดั้งเดิมได้เปลี่ยนแปลงไป ส่ง ผลให้ เกิดความไม่สอดคล้องกับ
การใช้ชีวิตในแบบดั้งเดิมหลายประการ เฮือนชาวนาอีสาน (เรือนสาหรับการพักอาศัยของชาวนา
อีสาน) ที่มีเงื่อนไขของเวลาและการส่งต่อจากคนรุ่นสู่รุ่น ก็มีปัจจัยหลักในเรื่องของเวลาที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทาให้เรื่องของค่านิยมแบบใหม่ๆ ระบบการสนับสนุนจากภาครัฐแบบใหม่ๆ หรือแม้กระทั้งการนา
เทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานคนแรงงานสัตว์เพื่อเพิ่มกาลังในการปลูกข้าวและเพิ่มผลผลิตในการทานา
ล้วนแล้วเป็นสาเหตุปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิตชาวนและงานสถาปัตยกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการทานาปลูกข้าวโดยเฉพาะเฮือนชาวนาอีสานก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบของ
เฮื อ น การเพิ่ม พื้ น ที่ ใช้ สอยในเฮื อนหรื อ การตั ด พื้น ที่ ใ นส่ว นที่ ไ ม่จ าเป็น (ไม่ใ ช้ แ ล้ วออก) เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับบริบทสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ ชาวนาในปัจจุบันมีการ
พึ่งพาเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกข้าวมากขึ้น จึงส่งผลให้ต้องมีการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเครื่องมือ
การเกษตรหรือเครื่องมือจักรกลการเกษตรที่มีราคาแพงให้ปลอดภัยและอยู่ในบริเวณใกล้ตัวมากที่สุด
จากเหตุนี้ส่งผลให้มีการเพิงที่ต่อจากเฮือนเพื่อเป็นที่จอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ จอดรถไถนาเดินตามใน
บริเวณเฮือน เป็นต้น ในการเปลี่ยนแปลงล้วนส่งผลให้วิถีชีวิตชาวนาอีสานรวมถึงความสัมพันธ์ของ
งานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวถูกปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตชาวนาในปัจจุบัน
5. ขอบเขตการศึกษาและวิธีการดาเนินงาน
5.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
กาหนดพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้อธิบายผลภาพรวมของตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว
ซึ่งเป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดยโสธร มีพื้นที่ทั้งหมด 399,000 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง
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และทุ่งนาสลับป่าโปร่งดินร่วนปนทรายโดยมีแม่น้าสองสายในการหล่อเลี้ยงชุมชน คือ แม่น้าชีและ
แม่น้ามูล3 กาหนดเป็นพื้นที่ในการศึกษา โดยมีปัจจัยสาคัญ คือ
5.1.1 เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการทาเกษตรกรรมการทานา
และการปลูกข้าว
5.1.2 เป็นชุมชนชาวนาที่ใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาหลัก
5.1.3 เป็นพื้นที่ที่มีการทานาอย่างต่อเนื่อง
5.1.4 มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของการทานาข้าวที่โดดเด่น
และชัดเจน โดยเฉพาะเฮือนชาวนาอีสาน
5.1.5 มีความสะดวกในการเข้าไปศึกษาวิจัย

แผนที่ที่ 1 แผนที่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ที่มา: วิกิพีเดีย, อาเภอคาเขื่อนแก้ว, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก https://th.wiki
pedia.org/wiki/อาเภอคาเขื่อนแก้ว

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ทานาของอาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ที่มา: Google, อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], Google Earth Pro
3

ไทยตาบล ดอท คอม, อาเภอคาเขื่อ นแก้ว จังหวัดยโสธร, เข้าถึง เมื่อ 30 ธันวาคม
2557. เข้าถึงได้จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=350401
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ภาพที่ 2 พื้นที่การทานาของ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ที่มา: Google Maps, อาเภอคาเขื่อ นแก้ว, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก www.
google.co.th/maps/place/อาเภอ+คาเขื่อนแก้ว+ยโสธร/
จากเงื่อ นไขข้างต้นสรุปได้ว่า พื้น ที่ในการศึกษา คื อ ตาบลกู่จาน อ าเภอคาเขื่อนแก้ ว
จั ง หวั ด ยโสธร ถู ก ก าหนดให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ใ นการศึ ก ษาความเปลี่ ย นแปลงเฮื อ นชาวนาอี ส านและ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของชาวนา รวมถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ภาพที่ 3 พื้นที่การทานาตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ที่มา: Google, อาเภอคาเขื่อนแก้ว, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก www.google.
co.th/maps/place/อาเภอ+คาเขื่อนแก้ว+ยโสธร/
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5.2 ขอบเขตด้านสิ่งปลูกสร้าง: ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในขอบข่ายของการศึกษา
กาหนดไว้ ดั้งนี้
5.2.1 เฮือนชาวนาอีสาน ซึ่งสร้างขึ้นภายใต้วิถีชีวิตชาวนาที่สอดคล้องตามบริบททาง
วัฒนธรรมและภูมิลักษณะท้องถิ่นเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย
5.2.2 เจ้าของเฮือนต้องมีอาชีพเป็นชาวนา
5.2.3 สิ่งก่อสร้างประเภทอื่น ๆ ที่อยู่ภายในเฮือนชาวนาและท้องทุ่ง ประกอบด้วย
เล้าข้าว คอกวัวคอกควาย พื้นที่สาหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร เถียงนา และอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
วิถีชีวิตชาวนา เช่น กองฟาง เป็นต้น จะถูกกล่าวให้เห็นภาพของงานสถาปัตยกรรมที่มีความสัมพันธ์
กับวิถีชีวิตชาวนาใน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
5.3 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา
การศึก ษามุ่งเน้นศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่ง ผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวนาที่
ส่ง ผลต่อเฮือนชาวนาอีสาน รวมถึง กรอบแนวคิดและวิธีการออกแบบเฮือนชาวนาอีสานในแง่ของ
บริบททางวัฒนธรรมและภูมิลักษณะท้องถิ่น จนก่อให้เกิดการอยู่อาศัยบนพื้นฐานความสัมพันธ์และ
กลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม และนาพาไปสู่ความเข้าใจถึงคุณค่าของเฮือนชาวนาอีสาน และวิถีชีวิต
ชาวนารวมถึงศึกษาครอบคลุมเรื่องราวแวดล้อมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรอบแนวคิดและวิธีการ
ออกแบบเฮือนชาวนาอีสาน ในแง่ของภูมิปัญญา การวางผัง การใช้พื้นที่ รูปแบบงานสถาปัตยกรรม
รวมถึงวัสดุปลูกสร้างของเฮือนชาวนาอีสาน และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเฮือนชาวนาอีสาน ซึ่งส่งผลต่อ
วิถีชีวิตของชาวนาและการสร้างสรรค์หรือการปรับเปลี่ยนงานสถาปัตยกรรม ตลอดจนประดิษฐกรรม
อันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตชาวนาในปัจจุบัน
6. นิยามศัพท์
6.1 วัฒนธรรมข้าว หมายถึง วิธีการดาเนินชีวิต แบบแผน พฤติกรรมการแสดงออกใน
การดาเนินชีวิต รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือเครื่องใช้ ภูมิปัญญา ความรู้ ความคิด อุดมการณ์เกี่ยว
กับข้าว และการทานาของชาวนา จาแนกออกได้เ ป็นวัฒนธรรมข้าวพื้นบ้ านและวัฒ นธรรมข้า ว
สมัยใหม่ 4 โดยวัฒนธรรมข้าวพื้นบ้านหมายถึง การดาเนินชีวิตของชาวนาและอื่น ๆ สืบเนื่องจาก
บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันและมีการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว ในขณะเดี่ยวกันวัฒนธรรมข้าว
สมัยใหม่หมายถึงการดาเนินชีวิตและอื่นๆ อยู่บนพื้นฐานความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุสาหกรรมการผลิตและไม่มีการประกอบพิธีกรรม
4

14-15.

เอี่ยม ทองดี, ข้าว: วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2538),
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6.2 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบและก่อสร้างโดยคนในท้องถิ่น
นั้นๆ ทาสืบทอดต่อกันมาจนเกิดเป็นชุดความรู้ที่เรียกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองการเอาตัว
รอดจาก สภาวะแวดล้อมในพื้นที่ เกิดจากการพึ่งพาตนเอง แก้ปัญหาด้วยต้นเอง จนพัฒนากลายเป็น
งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในแต่ละพื้นที่ ที่สะท้อนให้เห็นถึง ค่านิย ม ประเพณี วัฒนธรรมดั้ง เดิ ม
ความเชื่อต่างๆ รวมถึงวิธีคิดของคนในชุมชนมาในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนั้น สิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพของท้องถิ่น5 รวมถึงการดารงชีวิตของคนในท้องถิ่นและ
ชุมชน เพื่อสนองความต้องการของคนในชุมชน รูปแบบของสิ่งก่อสร้างหรืองานสถาปัตยกรรมอาจ
ถูกพัฒนาไปตามรูปแบบเดิมหรืออาจเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่มาปฏิสัมพันธ์กับท้องถิ่นนั้น
จนกลายมาเป็นรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบเฉพาะตัวในแต่ละพื้นที่นั้นๆ
6.3 สถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าว หมายถึง งานสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้วิถีชีวิต
ของชาวนา ที่สอดคล้องตามบริบททางวัฒนธรรมและภูมิลักษณะท้องถิ่น จนก่อให้เกิดการอยู่อาศัย
บนพื้นฐานความสัมพันธ์และกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วย เรือนพักอาศัย(เฮือน
ชาวนาอีสาน) อาคารเก็บข้าวเปลือก(เล้าข้าวอีสาน) พื้นที่สาหรับการเลี้ยงสัตว์(คอกวัวคอกควาย,
คอกหมู,คอกไก่,คอกเป็ด) พื้นที่สาหรับเก็ บเครื่องจักรกลเกษตรกรรมสมัยใหม่ (แทรกเตอร์ 4ล้อ,
แทรกเตอร์ 2ล้อ, อุปกรณ์เตรี ยมพื้นที่ก่อนทาการเกษตร) กระท่อมเฝ้าทุ้ง (เถียงนาอีสาน) รวมถึง
ประดิษฐกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตชาวนา เช่น กองฟาง เป็นต้น
6.4 เฮือนชาวนาอีสาน หมายถึง เรือนสาหรับการพักอาศัยของชาวนาอีสานที่ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อตอบโจทย์การมีอาชีพทาเกษตรกรรมปลูกข้าวเป็นหลัก โดยองค์ประกอบของเฮือนชาวนา
อีสานนั้ นจะประกอบไปด้วย เฮือนสาหรับพักอาศัย เล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวเปลือกเพื่อกินและขาย
คอกวัวคอกควายแต่ในปัจจุบันอาจพัฒนากลายเป็นพื้นที่สาหรับเก็บเครื่องจักรการเกษตรเช่น รถไถ
เดินตาม และอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรในยุคสมัยปัจจุบันก็ได้
6.5 พลวัตสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น หมายถึง กระบวนการหรือรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและไม่หยุดนิ่งมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใน
อดีต เช่น ค่านิยมที่เปลี่ยนไป วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีและระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยมาก
ขึ้น วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ที่ทนต่อการใช้งาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผมให้เกิดพลวัตทางสถาปัตยกรรม
ได้ทั้งนั้น การเปลี่ยนแปลงบางอย่างสามารถเห็นได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเปลี่ยนแปลงวัตถุและ
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในงานสถาปัตยกรรม อันแสดงถึงความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี
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ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร:
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), 110-115.
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แต่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจสัมผัสไม่ได้ แต่รับรู้ได้ รู้สึกได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของค่านิยมของ
คนในชุมชน และระเบียบแบบแผนในการดาเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนกลุ่มนั้น เป็นต้น
7. ขั้นตอนการศึกษา
7.1 เก็บข้อมูล
7.1.1 รวบรวมข้อมูลจากภาคเอกสารทางวิชาการทุกประเภท ทั้งงานวิจัย หนังสือ
ตารา บทความวิชาการ เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.1.2 สารวจทางกายภาพของพื้นที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการกาหนดพื้นที่ที่ใช้
ในการศึกษา
7.1.3 กาหนดเลือกกรณีศึกษา โดยเจาะจงเลือกท้องที่อันเป็นแหล่งทานาปลูกข้าวที่
ยังคงดารงเป็นท้องทุ่งเกษตรกรรมอยู่ ซึง่ หมู่บ้านกูจ่ าน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่ในการศึกษา
7.1.4 ลงพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบเฮือนชาวนาอีสาน ในแง่ของภูมิปัญญา การวางผัง
และการใช้พื้นที่ รูปแบบงานสถาปัตยกรรม รวมถึงวัสดุปลูกสร้างของเฮือนชาวนาอีสานโดยการรังวัด
เขียนภาพ และภาพถ่ายประกอบ
7.1.5 สังเกตวิถีชีวิตชาวนา การทานา และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการทานา
7.1.6 สัมภาษณ์เจ้าของเฮือนชาวนาอีสาน เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการออกแบบ
เฮือนชาวนาอีสานในแง่ของบริบททางวัฒนธรรมและภูมิลักษณะท้องถิ่น จนก่อให้เกิดการอยู่อาศัยบน
พื้นฐานความสัมพันธ์และกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม และนาพาไปสู่ความเข้าใจถึง คุณค่าของ
เฮือนชาวนาอีสานของตน
7.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
7.2.2 นาข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบ
7.2.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวนา แยกแยะลักษณะการตั้งถิ่น
ฐาน และจาแนกผังเฮือนชาวนาอีสาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง แสดงประเภทขององค์ประกอบ
ที่ปรากฏในบริเวณที่อยู่อาศัย รวมทั้งการจัดตาแหน่งขององค์ประกอบเหล่านั้น
7.2.4 จัดทาแบบทางสถาปัตยกรรมของเฮือนชาวนาอีสาน ซึ่ง ประกอบไปด้วย ผัง
พื้น รูปด้าน รูปตัด ที่เข้ามาตราส่วนอย่างถูกต้อง สามารถอ่านข้อมูลทางสถาปัตยกรรมได้ง่าย
7.2.5 จาแนกประเภทของสิ่งปลูกสร้างที่ปรากฏอยู่ร่วมในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยและ
ท้องทุ่งนา
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7.3 สังเคราะห์ สรุป และนาเสนอ
7.3.1 สังเคราะห์เหตุปัจจัยที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวนาในรูปแบบของคติชน ประเพณี
พิธีกรรม ซึ่งล้วนส่งผลต่อการดารงชีวิตของชาวนาในอดีตจนถึงปัจจุบัน
7.3.2 สังเคราะห์รูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างวิถี
ชีวิตชาวนากับงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าว
7.3.3 สังเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเฮือนชาวนาอีสานทั้งในแง่
ของ การวางผังเฮือนชาวนา การจัดการพื้นใช้สอยในเฮือนชาวนา รวมถึงวัสดุในการในการก่อสร้าง
ซ่อมแซมของเฮือนชาวนาอีสาน
8. ขั้นตอนการวิจัย

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการทางานวิจัย
9. ระยะเวลาในการดาเนินงานและแผนการดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินการ 2 ภาคเรียน คือ ในปีการศึกษา 2559 เป็นเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน
(1 ปี)
9.1 ระยะเวลาการวิจัย: การทาวิจัยจะเริ่มต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 และสิ้นสุดใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ปี ระยะดาเนินการจะแบ่ง เป็น 12 ช่วง โดย 1 ช่วง
เท่ากับช่วงเวลา 1 เดือน ตามช่วงเวลาของการทานาปลูกข้าว
9.2 แผนการดาเนินงาน
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ตารางที่ 1 ตารางแผนการทางานวิจัย

1.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น
- หลักการ/วัตถุประสงค์
- ขอบเขตของการศึกษา
- วิธีการดาเนินงานวิจัย
2.ขั้ น ตอนการส ารวจและเก็ บ ข้ อ มู ล
(จากเอกสารและสารวจภาคสนาม)
- รวบรวมข้อมูลจากภาคเอกสารทาง
วิชาการ ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตชาวนาใน
ภาคอีสาน
- สารวจทางกายภาพของพื้นที่
- กาหนดการเลือกกรณีศึกษา พื้นที่ใน
การศึกษา คือ พื้น ที่ท้อ งทุ้ง ของตาบลกู่
จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
- สารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
โดยการรางวัด ภาพถ่าย
- สังเกตวิถีชีวิตของชาวนาที่ส่งผลต่อ
เฮือนชาวนาอีสาน โดยการถ่ายภาพและ
จดบันทึก
- สัมภาษณ์ช าวนาผู้เป็นเจ้าของพื้นที่
การสารวจ
- จั ด ท าแบบงานสถาปั ต ยกรรมที่
สารวจ
3.ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
- วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มถิ่ น ที่ อ ยู่
อาศัยของชาวนา แยกแยะลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐาน จาแนกผังเฮือนชาวนาอีสาน และ
องค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

ช่วงเวลาว่าง สงการณ์
กุมภาพันธ์

มกราคม

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตั้งท้อง – ออกรวง –
เกี่ยวข้าว
ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

การทานาใน
1 รอบปี / การกาหนดการวิจัย

ไถนา – ดานา –
ข้าวยืนต้น
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ตารางที่ 1 ตารางแผนการทางานวิจัย(ต่อ)

- จัด ทาแบบทางสถาปัต ยกรรมของ
เฮือนชาวนาอีสาน ซึ่งประกอบไปด้วย ผัง
พื้น รูปด้าน รูปตัด ที่เข้ามาตราส่วนอย่าง
ถูกต้อง
- จ าแนกประเภทของสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
อื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ร่วมในบริเวณพื้นที่อยู่
อาศัยและท้องทุ่งนา
4.ขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูล
- สั ง เคราะห์ เ หตุ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ วิ ถี
ชีวิตชาวนาในรูปแบบของคติชน ประเพณี
พิธีกรรม ซึ่ง ล้วนส่ง ผลต่อการดารงชีวิ ต
ของชาวนาในอดีตจนถึงปัจจุบัน
- สั ง เ ค ร า ะ ห์ รู ป แ บ บ ง า น
สถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง วิ ถี ชี วิ ต ช า ว น า กั บ ง า น
สถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าว
- สังเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเฮือนชาวนาอีส านทั้ง ในแง่
ของ การวางผังเฮือนชาวนา การจัดการ
พื้นใช้ส อยในเฮือนชาวนา รวมถึง วัสดุใน
การในการก่ อ สร้ า งซ่ อ มแซมของเฮื อ น
ชาวนาอีสาน
5.ขั้นตอนการจัดทาเอกสาร
- ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
- จั ด รู ป แบบภาคเอกสารเพื่ อ การ
จัดพิมพ์
- จัดพิมพ์เอกสารเตรียมการนาเสนอ

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

ช่วงเวลาว่าง สงการณ์
กุมภาพันธ์

มกราคม

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตั้งท้อง – ออกรวง –
เกี่ยวข้าว
ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

การทานาใน
1 รอบปี / การกาหนดการวิจัย

ไถนา – ดานา –
ข้าวยืนต้น

12
ตารางที่ 1 ตารางแผนการทางานวิจัย(ต่อ)

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

ช่วงเวลาว่าง สงการณ์
กุมภาพันธ์

มกราคม

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตั้งท้อง – ออกรวง –
เกี่ยวข้าว

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

การทานาใน
1 รอบปี / การกาหนดการวิจัย

ไถนา – ดานา –
ข้าวยืนต้น

6.น าเสนอวิ จั ย เฮื อ นชาวนาอี ส าน
กรณีศึกษาตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อ น
แก้ว จังหวัดยโสธร
- นาเสนอผลงานวิชาการ
- จัดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
10.1 ทาให้ทราบถึงวิถีชีวิตชาวนาที่ปรากฏในรูปแบบคติชน ประเพณี พิธีกรรม ในพื้นที่
ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
10.2 ทาให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของเฮือนชาวนาอีสานในพื้นที่ ตาบลกู่จาน อาเภอ
คาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
10.3 ทาให้ทราบถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรมและกายภาพ
ต่อความเป็นอยู่และการดาเนินชีวิตของชาวนาในพื้นที่ ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

บทที่ 2
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวและเฮือนชาวนาอีสาน
1. ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวในสังคมไทย
ประชากรสํวนใหญํในประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาช๎านาน โดยเฉพาะข๎าว
ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญมาช๎านาน ทั้งเป็นอาหารการกินหลักในชีวิตประจาวันและเป็นสินค๎าที่
สาคัญ ด๎วยเหตุนี้สังคมไทยจึงมีความผูกพันกับข๎าวอยํางมาก และเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให๎มีประเพณี
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับข๎าวจานวนมาก นอกจากในสังคมไทยแล๎วสังคมชาวเอเชียที่บริโภคข๎าว
เป็นอาหารหลักก็ล๎วนมีประเพณีและวัฒนธรรมเกี่ยวกับข๎าวด๎วยเชํนกัน พิธีกรรมข๎าวมีทั้งเพื่อการ
บวงสรวง บูชา อ๎อนวอนเทพเจ๎าที่เกี่ยวข๎องกับการปลูกข๎าว ทั้ง เทพเจ๎าเกี่ยวกับดิน น้า ลม ไฟ
หรือเทพเจ๎าอื่นที่มีจุดประสงค์หลักให๎การการปลูกข๎าวได๎ผลดี เกิดความสิริมงคล และความปลอดภัย
มั่นคงตํอชีวิต เชํน พิธีบูชาเทพธิดาโพสพเทวีอีดีมิสเตอร์ของชาวกรีกโบราณ, พิธีไหว๎ฟ้าดินของชาวจี น
, พิธีสูํขวัญแมํโพสพของชาวบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย, พิธีเชิญ ขวัญ ข๎าวโพดของชาวอินเดียนแดง
เป็นต๎น1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎เทพเจ๎าที่สาคัญและเกี่ยวข๎องกับข๎าว คือ แมํโพสพ หรือเทพธิดา
แหํงข๎าว2

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

1

เอี่ยม ทองดี, วัฒนธรรมข้าว: พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทานา, 20.
วรร ณ น าวิ ก มู ล , แ กะรอยพระแม่ โ พสพ ข้ า วในศิ ล ปะแล ะวั ฒ น ธรรม
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิข๎าวไทย, 2544), 38.
13
2
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สังคมไทยมีประเพณีและวัฒนธรรมมากมายที่เกี่ยวข๎องกับข๎าว โดยสามารถแบํงได๎ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของพิธีกรรมได๎ 5 ประเภท ได๎แกํ
1.1 พิธีกรรมเพื่อบวงสรวง อ้อนวอน และเสี่ยงทาย พิธีกรรมเหลํานี้มีวัตถุประสงค์
สาคัญในการบวงสรวงเทพเจ๎าที่เกี่ยวข๎องกับการปลูกข๎าวเพื่อขอให๎ข๎าวที่ปลูกอุดมสมบูรณ์ได๎ผลเต็ม
เม็ดเต็มหนํวย ด๎วยเหตุนี้พิธีกรรมเหลํานี้จึงจัดขึ้นกํอนฤดูกาลปลูกข๎าว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที
และความเคารพนับถือ นอกจากนี้ยังขอพรให๎คุ๎มครองครอบครัวทรัพย์สินให๎อยูํเย็นเป็นสุข เชํน การ
เซํนไหว๎ทวดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาท๎องถิ่น ซึ่งเชื่อวําพิทักษ์รักษาคนและสัตว์ให๎อยูํดีมีสุข และพืช
พรรณให๎อุดมสมบูรณ์3
สาหรับพิธีกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการเสี่ยงทายก็เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการทานาปลูกข๎าว
พิธีเสี่ยงทายที่สาคัญ เชํน พิธีกรรมเสี่ยงทายน้าฝน เป็นพิธีที่จัดขึ้นในภาคเหนือและอีสาน โดยการใช๎
ไม๎วัดวา ด๎วยการตัดไม๎ให๎ได๎ 1 วา (2 เมตร) ขึ้นเพื่อเสี่ยงทายปริมาณน้าฝนและความอุดมสมบูรณ์
ของพืชพรรณในแตํละปีจากนั้นนามาเข๎าพิธีอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากไม๎สั้นกวํามือปริมาณน้าฝน
จะน๎อย ข๎าวยากหมากแพง หากยาวกวําปริมาณน้าฝนจะมาก ข๎าวปลาอุดมสมบูรณ์ และหากพอดี
ปริมาณน้าฝนจะปานกลาง ข๎าวปลาได๎ผลปานกลาง4
1.2 พิ ธี ก รรมเพื่ อ การเพาะปลู ก เป็ น พิ ธี ที่ จั ด ขึ้ น ในชํ ว งกํ อ นลงมื อ ท านา โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ ในการขออนุ ญ าตตํ อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละวิ ญ ญาณที่ ป กครองพื้ น ที่ ด๎ ว ยวิ ธี ก าร
บวงสรวง บนบาน และบอกกลําวเพื่อให๎ข๎าวได๎ผลดี คนและสัตว์ปลอดภัย อีกทั้งยัง เป็นพิธีกรรมที่
แสดงถึงความเชื่อ เนื่องจากการปลูกข๎าวในสมัยกํอนต๎องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก และแสดงความ
เคารพที่ชาวนามีตํอข๎าว พิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกที่สาคัญ เชํน พิธีแรกไถนา พิธีเลี้ยงตาแฮก
พิธีบูชาภูมินา พิธีแรกไถ ตกกล๎า พิธีแรกนาดา พิธีปักข๎าวตาแฮก พิธีหวํานข๎าว พิธีเชิญแมํโพสพใสํ
ข๎าวปลูก พิธีเชิญแมํโพสพลงนา พิธีบูชาแมํธรณี พิธีเอาฝุ่นใสํนา เป็นต๎น5
1.2.1 การเลี้ยงผีตาแฮก เป็นพิธีกรรมของชาวนาภาคอีสานหลังจากหักร๎างถ๎างพง
ป่าหรือทุํงหญ๎าเพื่อปลูกข๎าว จะเชิญ ผีตาแฮกให๎เข๎าประจาทุํง นาเพื่อคอยดูแลรักษาทุํง นาและข๎าว
รวมถึงปกป้องคุ๎มครองคนและสัตว์ให๎ปลอดภัย และจะมีการเซํนไหว๎อยูํเสมอ พิธีอัญเชิญแม่โพสพลง
นา เป็น พิ ธีส าคั ญมากที่ สุด พิธี ห นึ่ง ของชาวนา แม๎ปั จจุ บัน ในบางท๎ องที่ไ มํมี ก ารทากัน แล๎ว ก็ต าม

3
4
5

เอี่ยม ทองดี, วัฒนธรรมข้าว: พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทานา, 45–46.
เรื่องเดียวกัน, 48.
เรื่องเดียวกัน, 47.
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พิธีกรรมนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวข๎าวแล๎วจะอัญเชิญพระแมํโพสพขึ้นไปบนยุ๎งฉาง ดังนั้น
เมื่อจะหวํานข๎าวจึงต๎องอัญเชิญพระแมํโพสพลงมาที่นาอีกครั้ง6
1.2.2 พิธีแรกไถนา การจะประกอบพิธีนี้ต๎องกาหนดวันที่มีฤกษ์งามยามดี และต๎อง
ไมํไถทวนเกล็ดนาคประจาเดือนอยํางเด็ดขาด ในวันนี้จะต๎องมีพิธีบอกกลําวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพระภูมิเจ๎า
ที่และผีตาแฮก หรือสิ่งศักดิ์สิทธิที่ชาวนานับถือกํอน7
1.3 พิธีกรรมเพื่อการบารุงรักษา พิธีกรรมแบบนี้มีวัตถุประสงค์สาคัญ เพื่อให๎ต๎นข๎าว
เจริ ญเติบ โตแข็ง แรงและไมํมี ศัต รูพืช เข๎ ามารบกวน อีก ทั้ง ยัง แสดงความอํอ นน๎ อมตํอข๎ าวและสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข๎อง พิธีกรรมเหลํานี้จัดขึ้นระหวํางการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว เชํน พิธีไลํน้า พิธีปัก
ตาเหลว พิธีขึ้นท๎าวทั้งสี่ พิธีไหว๎เจ๎าที่ พิธีสํงข๎าวบิณฑ์ พิธีคดข๎าว เป็นต๎น 8 พิธีรับขวัญแม่โพสพเป็น
พิธีสาคัญมากที่สุดพิธี หนึ่งของชาวนา จัดขึ้นชํวงที่ข๎าวเริ่มตั้ง ท๎อง ด๎วยการสร๎างศาลเพียงตาแล๎วจัด
เครื่องสังเวย ประกอบด๎วยข๎าว ปลา กล๎วย อ๎อย ถั่ว งา ขนม ผลไม๎รสเปรี้ยว แป้ง กระจก เสื้อผ๎า
และหวี เพื่อรับขวัญแมํโพสพที่เริ่มตั้งท๎องและขอให๎สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชํวยดูแลรักษาปกป้องข๎าว 9 นอกจากนี้
ยังมีพิธีไล่เพลี้ย หนอน และแมลง ซึ่งมีตั้งแตํใช๎น้ามนต์ ผ๎ายันต์ ภาวนา หวํานทราย เครื่องราง ยา
สมุนไพร10 เนื่องจากประเทศไทยเป็นชาวพุทธไมํนิยมการฆําสัตว์ตัดชีวิต จึงใช๎วิธีไลํสัตว์ที่เป็นศัตรูของ
ข๎าวมากกวําการฆํา
1.4 พิธีกรรมเพื่อการเก็บเกี่ยว เป็นพิธีสาคัญพิธีกรรมหนึ่งหลังจากที่เริ่มปลูกข๎าวและ
ดูแลตลอดการเจริญเติบโตก็ได๎เวลาเก็บเกี่ยว ซึ่งรวมไปถึงการนวดข๎าวด๎วย เชํน พิธีรวบข๎าว พิธีแรก
เกี่ยวข๎าว พิธีเชิญข๎าวขวัญ พิธีทาลาน พิธีปลงข๎าว พิธีขนข๎าวขึ้นยุ๎ง พิธีตั้ง ล๎อม พิธีปิดยุ๎ง พิธีเปิดยุ๎ง
เป็นต๎น โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให๎ได๎ผลผลิตจานวนมาก คนและสัตว์ปลอดภัย อีกทั้งยังแสดง
ความอํอนน๎อมตํอข๎าวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข๎อง11
1.4.1 พิธีแรกเกี่ยวข้าว เมื่อข๎าวสุกเต็มที่พร๎อมเกี่ยวได๎แล๎ว ชาวนาจะกาหนดวัน
เพื่อเก็บเกี่ยว ซึ่งจะต๎องเป็นวันที่เป็นมงคล พิธีแรกเกี่ยวข๎าวมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให๎สามารถเก็บ
เกี่ยวได๎ผลผลิตมาก ๆ อีกทั้งยังแสดงความอํอนน๎อมตํอข๎าว รวมถึง บอกแกํสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง หลายให๎
ชํวยเหลือดูแลปกป้อง คน สัตว์ และข๎าวให๎ปลอดภัยไมํมีอันตรายในระหวํางการเก็บเกี่ยว พิธีที่สาคัญ
6

เรื่องเดียวกัน, 46.
7
เรื่องเดียวกัน, 57.
8
เรื่องเดียวกัน, 49.
9
เรื่องเดียวกัน, 48–50.
10
เรื่องเดียวกัน, 51.
11
เรื่องเดียวกัน, 52.
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อีก พิ ธีห นึ่ งที่ เ กี่ย วข๎อ งกับ การเก็ บเกี่ ยว คือ พิธี ป ลงข้ าว เป็ น พิ ธีที่ เ กิด ขึ้ นหลั ง จากการเก็ บเกี่ ย ว
เรียบร๎อยแล๎ว กํอนจะนวดข๎าวต๎องจัดพิธีนี้ขึ้นกํอน โดยการนาข๎าวที่เก็บเกี่ยวมาตั้งเป็นลอม จากนั้น
นั้นนิมนต์พระมาฉันเพล ทาบุญให๎ทาน พร๎อมกันนี้ยังมีพิธีบอกแมํโพสพ บอกพระแมํธรณี และบอกผี
ตาแฮก เมื่อทาพิธีแล๎วเสร็จจะหลักแขวนข๎าวตาแฮกปักอยูํบนกองข๎าว แสดงวําได๎ปลงข๎าวสาหรับนวด
แล๎วพิธีสู่ขวัญข้าวบนยุ้ง เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นหลังจากนาข๎าวขึ้นยุ๎งเรียบร๎อยแล๎ว เพื่อกลํอมขวัญแมํ
โพสพให๎อยูํเหย๎าเฝ้าเรือน ไมํให๎หนีหายไปอยูํที่อื่น และขอขมาที่ได๎ลํวงเกินระหวํางการปลูกข๎าว ทั้ง
หวําน ปักดา ถอน เก็บเกี่ยว นวด และตา ตลอดฤดูกาลที่ผํานมา12
1.5 พิธีกรรมเพื่อการเฉลิมฉลอง จัดขึ้นหลังจากเก็บเกี่ยวและนวดข๎าวเรียบร๎อยแล๎ว
เพื่อเฉลิ มฉลองผลผลิต พิธีกรรมนี้เป็นโอกาสที่ช าวนาจะได๎เซํนสรวงสัง เวยเทวดาอารัก ษ์และสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ได๎คุ๎มครองคน สัตว์ และบรรดาพืชพรรณธัญญาหารให๎ได๎ผลดี อยูํเย็นเป็นสุขตลอดฤดูกาล
ที่ผํานมา เลี้ยงฉลองกันในหมูํบ๎าน บางครั้งก็นิมนต์พระมาเลี้ยงภัตตาหาร เพื่ออุทิศผลบุญให๎กับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไมํวําจะเป็นพระแมํโพสพ พระฤษี ผีปู่ยําตายาย เจ๎าที่ เจ๎าทาง เจ๎ากรรมนายเวร
และสรรพสัตว์ทั้งหลาย เชํน พิธีบุญคูนลาน พิธีสูํขวัญข๎าว พิธีเผาข๎าว พิธีขอพร พิธีบุญกุ๎มข๎าวใหญํ
พิธีบุญข๎าวจี่ พิธีกวนข๎าวทิพย์ พิธีกวนข๎าวยาคู พิธีสูํขวัญข๎าวขึ้นเล๎า พิธีสูํขวัญเกวียน พิธีสูํขวัญควาย
พิธีแหํข๎าวพันก๎อน พิธีลาซัง พิธีกองข๎าว เป็นต๎น13
นอกจากนี้ ยั ง มี พิ ธี ล าซั ง จั ด ขึ้ น เพื่ อ แก๎ บ นและเซํ น สรวงสั ง เวยเทวาอารั ก ษ์ แ ละสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ชาวนาได๎บนบานสานกลําวให๎ข๎าวอุดมสมบูรณ์, พิธีสู่ขวัญควาย เพื่อเรียกขวัญวัว
ควายที่เป็นสัตว์ที่ใช๎ในการทานา ซึ่งระหวํางการทานาอาจตกใจหนีไปอยูํตามป่าตามเขา อีกทั้งยังเป็น
การขอขมาลาโทษที่อาจมีการทุบตีหรือทาร๎ายรํางกาย ถือเป็นอโหสิกรรมให๎แกํกัน รวมไปถึงแสดง
ความกตัญญูกตเวทีตํอวัวควายที่ได๎ชํวยงานมาตลอดฤดูกาลปลูกข๎าว14
พิธีกรรมแตํละประเภทที่กลําวมานั้น แตํละท๎องที่แตํละชุมชนมีวิธีการปฏิบัติแตกตํางกัน
ไปตามความเหมาะสมของพื้นที่และความเชื่อพื้นฐานของชุมชนรวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชนนั้น
ๆ แตํจากการศึกษาพบวําความเชื่อสํวนใหญํมีจุดมุํงหมายเพื่อ ความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น จุดประสงค์
หลักของพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการปลูกข๎าวจะแสดงให๎เห็นถึงวิธีการแก๎ไขปัญหาของชาวบ๎าน ที่สะท๎อน
ถึงภูมิปัญญาในเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ๎าน พิธีกรรมดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีต
ที่ยังไมํมีศาสนามาเป็นตัวกาหนด จะเน๎นในเรื่องความเชื่อของอานาจเหนือธรรมชาติหรือความเชื่อ

12

เรื่องเดียวกัน, 52.
13
เรื่องเดียวกัน, 54.
14
เรื่องเดียวกัน, 56.
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เรื่องผี โดยเชื่อวําผีมีอิทธิพลตํอสิ่งตําง ๆ ไมํวําจะเป็น การดลบันดาลผลิต ความอุดมสมบูรณ์ หรือแม๎
กระทั้งการป้องกันภัยอันตรายตําง ๆ
ซึ่งความเชื่อเรื่องผีแสดงออกในรูปแบบของพิธีกรรมหรือเรียกอีกอยํางหนึ่ งวํา “พิธีกรรม
ทางไสยศาสตร์ ” ตํอมาศาสนามีบทบาทสาคัญ ตํอชาวบ๎านจึง ทาให๎เกิดการผสมผสานในเรื่องของ
พิธีกรรมทางไสยศาสตร์กับพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น จะเห็นได๎จากพิธีกรรมทางพุทธศาสนาซึ่งเป็น
ศาสนาหลักของคนในชาติ โดยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวด เพื่อสร๎างความศรัทธา ความศักดิ์สิทธิ์
ความนํ าเชื่ อถื อให๎กับ ความเชื่อ เหลํา นั้น อิ ทธิ พลอี กหนึ่ง ประกาศคือ พระราชพิธี ของราชส านั ก
(สํวนกลาง) เชํน พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 15 ซึ่งเป็นพิธีปฐมฤกษ์ในการทานา
ปลูกข๎าวของแตํละปี มีแหลํงกาเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์ และพิธีกรรมอันนี้เองที่สํงอิทธิพล ตํอ
ความเชื่อของชาวบ๎านอีกตํอหนึ่ง พิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวในปัจจุบัน จึง เป็นเรื่องราวของความเชื่อที่
ผสมผสานกันระหวํางความเชื่อในเรื่องศาสนา ไมํวําจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และความ
เชื่อเรื่องของผีที่ผสมกลมกลื่นจนเป็นทาเนียมปฏิบัติให๎กับพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับข๎าวและการทา
นา จนกํอให๎เกิดเป็นวิถีชีวิตของสังคมชาวนาสืบตํอมาจนถึงปัจจุบัน
2. เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตข้าวในสังคมไทย
หากเราเชื่อตามหลักฐานทางชีววิทยา ธรณีวิทยา และองค์ความรู๎ที่ได๎จากศึกษาค๎นคว๎า
ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่กลําววํา สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งพืชและสัตว์ในโลกนี้ ล๎วนวิวัฒนาการมา
จากสิ่งมีชีวิตเชิงเดี่ยวซึ่งเกิดขึ้นจากทะเลมากํอน แล๎วได๎พัฒนาสายพันธุ์ตระกูลตําง ๆ จนกระทั่งมา
เป็น มนุ ษย์ สัต ว์ และพืช ในปัจ จุบั น จึ ง เห็น ได๎ วําเครื่ องมือเครื่ องใช๎ ในการทานาเป็น สิ่ง พื้น ฐาน
ประการหนึ่ง (ทุน)ในการทานาเกิดขึ้นเป็นมาในทานองเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตดังกลําวข๎างต๎น กลําวคือ
การที่คันไถ (และเครื่องมือเครื่องใช๎อื่น ๆ ในการทานา) จะมีการพัฒนาการจากรูปแบบเชิงเดี่ยวมา
เป็นเชิงซับซ๎อน อยํางเชํน คันไถกวําจะพัฒนามาเป็นรถแทรกเตอร์อยํางที่เห็ นในปัจจุบันได๎ต๎องใช๎
เวลาวิวัฒนาการ (ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก๎ไขให๎เหมาะสมแตํละยุตสมัย) มาเป็นพัน ๆ ปี 16 จากไม๎
ทํอนเดียว สาหรับปักดินให๎เป็นรูเพื่อการหยอดเมล็ดพันธุ์ข๎าวตํอมาจึงพัฒนาเป็นไม๎สองทํอนมีแรงฉุด
อยูํข๎างหน๎า และมาเป็นสามทํอนในลักษณะเดียวกัน จนกระทั่งเป็นไถที่ใช๎วัวควายเป็นแรงงานใน
อดีต หลักฐานเกําแกํเกี่ยวกับไถที่ใช๎เตรียมดินปรากฏอยูํในจารึกของเมโสเปเตเมีย และภาพวาดใน
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จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว , พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพิธีสิบสองเดือน, พิมพ์ครั้งที่
13. (พระนคร: รุํงรัตน์ 2514), 372
16
เอี่ยม ทองดี, วัฒนธรรมข้าว: พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทานา, 85.
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ประเทศอียิปต์ซึ่งมาอายุไมํต่ากวํา 2,000 ปีกํอนคริสต์ศักราช17 เป็นหลักฐานเทคโนโลยีอันยิ่งใหญํของ
มนุษย์ในขณะนั้น และคันไถได๎กลายเป็นเครื่ องมือและเทคโนโลยีในการทานาของอดีต และเป็น
ต๎นแบบในการพัฒนาในปัจจุบัน
คันไถได๎พัฒนาจนกลายมาเป็นรถแทรกเตอร์ในปัจจุบัน และได๎เข๎าไปรวมกับแรงงานของ
วัวควายอยํางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยํายิ่งในชํวงปฏิวัติเขียว (The Green Revolution) เหตุการณ์
เหลํานี้เริ่มเกิดขึ้นในทวีปยุโรปชํวงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1818 และได๎แพรํหลายสูํทวีปเอเชียในเวลา
ตํอมา ทาให๎วัฒนธรรมข๎าวของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสปฏิวัติเขียว รวมถึงเทคโนโลยี
เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิตข๎าวก็มีการพัฒนาในยุคนั้นเชํนเดียวกัน เป็นการปฏิวัติจากรูปแบบเกํา
มาเป็นรูปแบบใหมํ และเป็นยุคที่แรงงานเครื่องจักรมีความสาคัญ ยิ่งจนมาแทนที่แรงงานของสัตว์
อยํางเชํนวัวควายที่เป็นแรงงานหลักในการผลิตข๎าวก็ได๎ลดน๎อยลงไปอยํางเห็นได๎ชัด และระบบของ
การทานาเพื่อการค๎าข๎าวก็มีบทบาทสาคัญในการลดแรงงานสัตว์มาเป็นแรงงานเครื่องจักรในการผลิต
ข๎าว และเวลาตํอมาก็มีการใช๎ระบบอุตสาหกรรมการผลิตข๎าวมากขึ้น เชํน การใช๎รถแทรกเตอร์มาไถ
ดินในที่นา
การใช๎เครื่องสูบน้ามาควรคุมการระดับน้าในนาข๎าว การใช๎รถดานามาปักดาต๎นอํอนข๎าว
(ปักกล๎า) การนารถเกี่ยวข๎าวมาเก็บเกี่ยวผลผลิตและนวดข๎าวเปลือกออกจากรวงข๎าวลงในกระสอบ
เพื่อสํงโรงสีข๎าวเปลือกได๎เลยโดยไมํต๎องเก็บผลผลิตไว๎ด๎วยตนเอง และในปัจจุบันก็มีเครื่องอัดฟางเป็น
บล็อก ๆ (แทนที่การทาก๎องฟางในอดีต) เพื่อใช๎ในการค๎าอีกด๎วย จะเห็นได๎วําระบบอุตสาหกรรมการ
ผลิตมีบทบาทสาคัญอยํางยิ่งในการทานาปลูกข๎าวในยุคสมัยนี้ จนทาให๎การปลูกข๎าวมีความงํายดาย
กวําในอดีต
จากการกลําวมาข๎างต๎นจะเห็นได๎วําเครื่องมือเครื่องใช๎ในการทานาจะแบํง ออกเป็น 2
ประเภทด๎วยกันคือ เครื่องมือเครื่องใช๎แบบพื้นบ๎าน และเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตข๎าวใน
สมัยปัจจุบัน
2.1 เครื่องมือเครื่องใช้แบบพื้นบ้าน หมายถึงเครื่องมือเครื่องใช๎ในการทานาปลูกข๎าวที่ใช๎
สืบทอดกันมาจากอดีต เครื่องมือเครื่องใช๎ในการทานาแบบพื้นบ๎านจะมีลักษณะคล๎ายกันในแทบทุก
ภาค โดยจะแตกตํางกันบ๎างในวัสดุที่ใช๎ในการทาอุปกรณ์ที่จะหาได๎จากท๎องถิ่น รวมถึง การตกแตํง
ลวดลายและมีชื่อเรียกแตกตํางกัน หรืออาจมีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่มีลักษณะเฉพาะที่นิย มใช๎แตํใน
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ยุทธศักดิ์ เดชยนต์, มนุษย์กับสังคม แปลจาก Human Societies 2526, 7.
18
สมพร อิศวิลานนท์, ข้าวไทย: การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิตและช่องทาง
กระจาย, พิมพ์ค รั้งที่ 2, (กรุง เทพมหานคร: สถาบัน คลัง สมองของชาติรํว มกับ สานัก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย2554), 5.
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ภูมิภาคเทํานั้น เราสามารถแบํงเครื่องมือเครื่องใช๎ในการทานาแบบพื้นบ๎านออกได๎เป็นชนิดตําง ๆ
ดังนี้
2.1.1 เครื่องมือในระยะก่อนการเพาะปลูก
1. ไถ เครื่องมือที่ใช๎พรวนดินกํอนการปลูกข๎าว กลับหน๎าดินเพื่อทาให๎ดินรํวน
ซุย ไถแบํงออกเป็น 2 ชนิด คือ ไถวัว ซึ่งเป็นไถที่ใช๎แรงงานวัวและไถควายซึ่งเป็นไถที่ใช๎แรงงานควาย
ไถ

ภาพที่ 6 การไถนา
ที่มา: ชมลม ชมไทย, การไถนา, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.chomthai.com /forum/view.php?qID=937
2. แอก เป็นเครื่องมือที่ใช๎สาหรับสวมคอสัตว์เพื่อผูกคําว (เชือกสองเส๎นที่
เชื่อมระหวํางสัตว์และแอก) ให๎สัตว์ลากคันไถํ แอกจะประกอบไปด๎วยแอกใหญํและแอกน๎อยหรือลูก
แอก แอกใหญํ เป็นไม๎ครอบคอควาย สาหรับผูกเชื่อคําวให๎ควายลากไถ รูปโค๎ง กลม เรียวทั้งสองด๎าน
แอกหรือฮํองไถ ซึ่งเป็นสายรัดไมํให๎แอกใหญํหลุดจากคอควาย สาหรับแอกน๎อยหรือลูกแอกเป็ น
สํวนประกอบอยํางหนึ่งของไถํควาย(ตัวเดียว)ใช๎สาหรับผูกเชือกคําวไถที่ตํอจากแอกใหญํและเชือกสาม
ทางที่ตํอกับคันชัก มีตาแหนํงอยูํระหวํางคันชักกับคําวไถ แอกมี 2 ชนิดคือแอกวัวควายคูํกับแอกควาย
เดี่ยว

ภาพที่ 7 แอก
ที่มา: ฐานข๎อมูลพิพิธภัณฑ์วัด , แอก, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึง ได๎จาก http://www.
human.cmu.ac.th/home/lib/wat/item/2356/
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3. คาดหรือคราด เครื่องมือที่ใช๎สาหรับคราดดินให๎รํวนซุย วัสดุทาด๎วยไม๎เนื้อ
แข็ง เจาะรูสาหรับใสํซี่คราก ซึ่งทาด๎วยไม๎เนื้อแข็งเชํนเดียวกัน ถัดจากซี่กลางข๎างละ 2 ซี่ จะใช๎ซี่ยาว
เพื่อทาเป็นคันคราด สาหรับจับเพื่อบัง คับการคราด และมีรูเดือยสาหรับเชื่อมตํอกับคันไถ คราดใช๎
ประโยชน์หลังจากการไถ ทาให๎ดินรํวน เล็กลง และทาให๎เป็นตม พร๎อมที่จะหวํานหรือปักดาตํอไป
คราดมี 2 ชนิดคือ คราดวัวควายคูํและคราดควายเดี่ยว

ภาพที่ 8 คาดหรือคราดเครื่องมือที่ใช๎สาหรับคราดดินกํอนดานา
ที่มา: ณัฐกิจ, คาดหรือคราด, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://www.nattakit.
com/localwisdom/tina.html
4. จอบ ขอบก หรือเสียม เครื่องมืออเนกประสงค์ขนาดเล็กสาหรับขุดดิน
ดายหญ๎ า พรวนดิ น และเตรี ย มดิ น ท าด๎ ว ยเหล็ ก มี บ๎ อ งใสํ ด๎ า ม ด๎ า มท าด๎ ว ยไม๎ เ ป็ น ทรงกลม สู ง
ประมาณ 80-100เมตร

ภาพที่ 9 จอบ ขอบก หรือเสียม
(ภาพถํายโดย ภาคภูมิ คามี)
5. มีดพร้าหรืออีโต้ เป็นเครื่องมือมีคม ทาด๎วยเหล็กมีด๎าม ใช๎ถางหญ๎าหรือ
ฟันตัดสิ่งของ ลักษณะปลายเป็นงอยงุ๎ม รูปแบน สันหนา มีบ๎องใสํด๎าม ด๎ามจะทาด๎วยไม๎เนื้อแข็ง ใน
การเก็บ รักษาจะลับบํ อย ๆ ไมํเ ชํนนั้ นจะไมํค มใช๎ ง านไมํดี มีด พร๎า หรือ อีโต๎ เป็น เครื่ องมื อที่ใ ช๎ใ น
ชีวิตประจาวันตลอดปีและมีคมจึงต๎องจัดเก็บในที่มิดชิด
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ภาพที่ 10 มีดพร๎าหรืออีโต๎
(ภาพถํายโดย ภาคภูมิ คามี)
6. ตอก เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ใช๎สาหรับตอกมัดฟ่อนหรือกากล๎า มีอยูํ 2
ชนิด คือตอกมัดฟ่อนข๎าวที่ถูกเก็บเกี่ยวแล๎วกับตอกมัดกากล๎า ตอกทาด๎วยไมํบกหนุํมจักตอกเป็นซี่
แบน ถ๎าเป็นตอกมัดฟ่อนข๎าว ต๎องเอาไม๎บกหนุํมตัดเป็นทํอน ๆ แล๎วเหลาผิวออก แล๎วผําเป็นซีก
จากนั้นจึงจักตอกให๎เป็นเส๎นบาง ๆ แล๎วตากแดดไม๎ 3-4 แดดเพื่อให๎แห๎งสนิทแล๎วมัดรวมกันเวลาจะ
ใช๎ก็นาออกมาใช๎ ตอกต๎องเตรียมลํวงหน๎าประมาณ 1 เดือนกํอนการเก็บเกี่ยว ตอกชนิดนี้จะใช๎ได๎เพียง
ครั้งเดียว สํวนตอกมัดกล๎า จะใช๎ไม๎ชนิดเดียวกันคือไม๎บกหนุํมนามาตัดเป็นทํอน ๆ แล๎วเหลาผิวออก
แล๎วผําเป็นซีก จากนั้นจึงจักตอกให๎เป็นเส๎นบาง ๆ ไมํต๎องตากแดดสามารถใช๎งานได๎เลยแตกจะชนิดนี้
จะมีความยืดหยุํนดีกวําและใช๎งานได๎หลายครั้งกวํา

ภาพที่ 11 แมํใหญํจักตอกเตรียมผูกกล๎า
(ภาพถํายโดย ภาคภูมิ คามี)
7. ไม้หาบกล้าหรือไม้หาบข้าว (บางถิ่นเรียก คันหลาว) ใช๎หาบต๎นกล๎าเพื่อ
นาไปปักดา ใช๎ในการเรียงต๎นกล๎าหรือฟ่อนข๎าวในคันหลาว คันหลาวนิยมทาด๎วยไม๎ไผํสีสุกหรือไม๎ไผํ
มันก็ได๎ จากนั้นเหลาปลายทั้งสองด๎านให๎แหลมสามารถแทงฟ่อนข๎าวได๎สะดวก
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ภาพที่ 12 ไม๎หาบกล๎าหรือไม๎หาบข๎าว (คันหลาว)
ที่มา: เกษตรพอเพียง.คอม, ไม้หาบกล้า, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=3605.128
2.1.2 เครื่องมือเครื่องใช้ในช่วงเก็บเกี่ยว
1. เคียว เป็นเครื่องมือสาหรับการเกี่ยวข๎าว ทาด๎วยเหล็กมีคม รูปทรงโค๎ง มี
2 ชนิดคือ เคียวลาและเคียวงอ ความแตกตํางระหวําเคียวลาและเคียวงอคือเคียวลาจะโค๎งน๎อยกวํา
เคียวงอจึงทาให๎เรียกชื่อไมํเหมือนกัน คมเคียวทั้งสองจะเป็นฟันเลื่อย เคียวงอจะมีบ๎องสาหรับใสํด๎าม
ด๎ามทาด๎วยไม๎ แตํเคียวลาจะมีด๎ามเป็นเหล็กติดกับสํวนที่เป็นคมของเคียว ในการเก็บรักษาหลังการ
เก็บเกี่ยวชาวนาจะเก็บเคียวไว๎อยํางดีบนเล๎าข๎าว(ยุ๎งฉาง)ไมํนิยมนาเคียวมาใช๎งานอื่นนอกจากการเกี่ยว
ข๎าว

ภาพที่ 13 เคียว
ที่มา: กํอพงษ์, เคียวเกี่ยวข้าว, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://oknation.
nationtv.tv/blog/print.php?id=834661
2. ไม้ตีข้าว หรือ ไม้ฟาดข้าว เป็นไม๎หนีบฟ่อนข๎าวยกขึ้นฟาดหรือตีให๎เมล็ด
รํวงมี 2 ทํอน ลักษณะกลมทาด๎วยไม๎เนื้อแข็ง เจาะรูร๎อยเชือกตรงปลายทั้งสองอัน สาหรับเกี่ยวพัน
ฟ่อนข๎าว แล๎วฟาดฟ่อนข๎าวลงม๎ารองนวดข๎าว เมล็ดข๎าวจะหลุดออกมาเป็นเมล็ด
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ภาพที่ 14 ไม๎ตีข๎าวหรือไม๎ฟาดข๎าว
ที่มา: mawanta, ทุ่งรวงทองที่แม่กลางหลวง & แม่แจ่ม, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎
จาก http://www.painaima.com/board/index.php?topic=551.0
3. ไม้เขี่ยเฟียง เป็นเครื่องมือเขี่ยฟางข๎าวที่นวดแล๎วให๎ออกนอนลานนวด
และใช๎ตีฟ่อนข๎าวที่นวดแล๎วให๎เมล็ดข๎าวที่หลงเหลืออยูํหลุดรํวงลง ไม๎เขี่ยงเฟียงทาด๎วยไมํเนื้ออํอนหรือ
ไม๎เนื้อแข็งก็ได๎ เป็นไม๎ทํอนกลมตรงปลายไม๎ต๎องมีงํามคล๎ายตะขอสาหรับเกี่ยวฟาง
4. ฟอยหนาม เป็นเครื่องมือใช๎สาหรับกวาดเศษฟางหรือขยะออกจากกอง
เมล็ดข๎าว และกวดเมล็ดข๎าวที่กระจายให๎เข๎ารวมในกอง ฟอยหนามทาด๎วยต๎นไม๎กวาดหรือต๎นฟอย
หรือบ๎างแหํงก็นิยมเอากิ่งอํอนต๎นไผํมามัดรวมกันทาให๎สํวนปลายเป็นพวงเหมือนหางกระรอก

ภาพที่ 15 ต๎นฟอยใช๎ลาต๎นสาหรับทาฟอยหนาม
ที่มา: ตาเชย, ต้นฟอยหรือต้นไม้กวาด, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก https://
pantip.com/topic/34444705
5. ผาก กระจุ้น หรือไม้สาดข้าว เป็นเครื่องตักเม็ดข๎าวในกองเพื่อสาดเมล็ด
ข๎าวขึ้นเพื่อพัดวีให๎ฝุ่นและเศษฟางรวมทั้งข๎าวที่เมล็ดลีบปลิวไปตามแรงลมที่พัด ผากหรือกระจุ๎นนิยม
ใช๎ไ ม๎เนื้ออํอนในการทาเพราะน้าหนักเบา ลักษณะของผากหรือกระจุ๎นคล๎ายกับทัพพีตักข๎าวขนาด
ใหญํ การเก็บรักษานิยมเก็บรักษาไว๎ที่เล๎าข๎าว(ยุ๎งฉาง)
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ภาพที่ 16 ผาก กระจุ๎น หรือไม๎สาดข๎าว
ที่มา: ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหลังเก็บเกี่ยว, ผากหรือกระจุ้น, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎
จาก http://www.sri.cmu.ac.th/~postharvest/2/2_4_1.htm
6. พัดวีหรือวี ทาจากไม๎ไผํนามาสานให๎เป็นวงกลม ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง
ประมาณ 50 เซนติเมตร ยึดติดกับไม๎ไ ผํที่ทาเป็นด๎ามพัดวีเป็นอุปกรณ์ที่ใช๎ในการพัดข๎าวเปลือก
เพื่อให๎เศษข๎าวลีบและฝุ่นผงที่ปนอยูํกับข๎าวเปลือกหลุดออกไป

ภาพที่ 17 พัดวีหรือวี
ที่มา: คลังเอกสารสาธารณะ, การพัดข้าวเปลือก - อุปกรณ์ และวิธีการพัดข้าวเปลือก,เข๎าถึงเมื่อ 7
พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://www.openbase.in.th/node/7070
7. ตะกร้าหรือ กระบุง เป็นเครื่องมือที่ใช๎สาหรับใสํข๎าวเปลือก ข๎าวสาร ตัก
ตวงข๎าวหรือใสํสิ่งของอื่น ๆ เพื่อการขนย๎ายเมล็ดข๎าวเปลือกไปเก็บไว๎ในเล๎าข๎าว (ยุ๎งฉาง) ของเจ๎าของ
ข๎าว

ภาพที่ 18 ตะกร๎าหรือกระบุง
ที่มา: Greenpeace Thailand, เกษตรกรไทยถือกระบุงใส่ข้าวพันธุ์พื้นเมือง, เข๎าถึงเมื่อ
7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://www.greenpeace.org/seasia/th/photosvideos/
photos-old/thaifarmerricefield/
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2.1.3 เครื่องมือในการแปรรูปข้าว
1. ครกสีข้าวแบบมือหมุน ทาด๎วยวัสดุที่มีอยูํในท๎องถิ่น เชํน ไม๎ไ ผํ ดิน
เหนียว ไม๎มะเกลือหรือแสมสาร ลักษณะครกสีข๎าวคล๎ายเครื่องโมํ มีสํวนประกอบใหญํประกอบด๎วย
สํวนที่ใสํข๎าวเปลือกอยูํด๎านบน และสํวนที่รองรับข๎าวที่ผํานการขีดสีแล๎ว อยูํด๎านลําง มีคันโยกสาหรับ
หมุนฟันบดด๎านบนเพื่อขัด เปลือกข๎าวให๎กะเทาะออกและไหลลงมาด๎านลําง หลังจากนั้นจึงนาข๎าวที่
กะเทาะแล๎วไปฝัด แยกเอาแกลบออก ก็จะได๎ข๎าวกล๎อง นามาหุงได๎คุณคําอาหาร ซึ่งเครื่องสีข๎าวชนิด
นี้ไมํต๎องใช๎เชื้อเพลิงใด ๆ ใช๎เพียงแรงงานในครัวเรือนเทํานั้น

ภาพที่ 19 ครกสีข๎าวแบบมือหมุน
ที่มา: บ๎านสวนพอเพียง, ครกสีข้าวแบบมือหมุน, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.bansuanporpeang .com/node/721
2. ครกมือ ครกมือเป็นครกที่ตาด๎วยมือ ครกทาด๎วยทํอนไม๎ใหญํ เจาะ
หลุมด๎านบนตรงกลางลาต๎นของทํอนไม๎ สากครกทาด๎วยทํอนไม๎ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว
มักเป็นสากสองหัว ยาวประมาณ 1.5 เมตร กึ่งกลางสากทาเป็นมือจับ ครกมือมีฐานกว๎างสามารถวาง
อยูํบนพื้นดินได๎โดยไมํต๎องฝังลงไปในดิน จึงสะดวกในการเคลื่อนย๎ายไปในที่ตําง ๆ ได๎ ใช๎สาหรับตา
ข๎าวเปลือก จากข๎าวเปลือกเป็นข๎าวกล๎อง จากข๎าวกล๎องเป็นข๎าวสาร

ภาพที่ 20 ครกตาข๎าวด๎วยมือ
ที่มา: คลังเอกสารสาธารณะ, การตาข้าว – อุปกรณ์และวิธีตาข้าว, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559,
เข๎าถึงได๎จาก http://www.openbase.in.th/node/7070
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3. ครกมองหรือครกกระเดื่อง เป็นเครื่องมือสาหรับตาข๎าวเปลือก จัดเป็น
เครื่องทุํนแรงชนิดหนึ่งของเกษตร ตัวครก ทาดัวยไม๎เนื้อแข็ง ทนตํอแรงกระแทกได๎ดี เชํนไม๎ประดูํ
ไม๎แดง เป็นต๎ น มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกขุดตรงกลางหน๎าครกให๎เป็นหลุมลึกกันมนพอที่จะใสํ
ข๎าวได๎ ตัวครกฝังลงในดินให๎ปากครกโผลํพ๎นดินขึ้นมา สาหรับคันกระเดื่อง ทาด๎วยไม๎เนื้อแข็ง ปลาย
ด๎านหนึ่งเจาะรูให๎ทะลุสาหรับสอดคานขวางคันกระเดื่องให๎ปลายยื่นออกไปสอดกับรูที่เจาะทั้ง 2 ข๎าง
เพื่อเป็นตัวชํวยให๎คันกรกะเดื่องกระดกขึ้นลง เพื่อตาของในครก
สาหรับสากทาด๎วยไม๎เนื้อแข็งเป็นทํอนตรง เกลาให๎กลมขนาดให๎พอเหมาะ
กับคันกระเดื่องและตัวครก เมื่อนาสํวนด๎ามกันคันกระเดื่องแล๎วสากจะตั้งตรงดิ่งลงตรงกลางครกเสา
มี 2 เสา ทาด๎วยไม๎เนื้อแข็ง ฝังโคนเสาลงดินให๎แนํน ตั้งเป็นคูํอยูํในแนวเดียวกัน ระยะหํางของเสาทั้งคูํ
เทํากับความยาวคานของคันกระเดื่อง เจาะรูเสาแตํละต๎นเหนือระดับพื้นดินขันพอสมควรเพื่อสอด
คานกระเดื่อง ขุดหลุมตื้นบนพื้นดินตรงปลายกระเดื่องที่ใช๎เหยียบเมื่อจะตาข๎าวก็ต๎องจะเหยียบโคน
กระเดื่อ งให๎กดลงไปในหลุม คันกระเดื่องจะยกตัวขึ้น สากซึ่ง อยูํที่ปลายอีกด๎านหนึ่ง ลอยสูง ขึ้นไป
เหมือนกับ เมื่อผู๎ตาปลํอยเท๎าจากโคนกระเดื่อง สากก็จะตกไปตาข๎าวที่อยูํในครกได๎

ภาพที่ 21 ครกมอง หรือ ครกกระเดื่อง
ที่มา: สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ครกมอง หรือ ครกกระเดื่อง,
เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://www.biogang.net/product_view.
php?uid=43898&id=128104
4. กระด้ง ทามาจากไม๎ไผํโดยการทาเป็นตอกแล๎วเอามาจักสาน ลักษณะ
แบนกลม มีขอบสูงขึ้นมาเล็กน๎อย เรียกวํา ขอบกระด๎ง มีหลากหลายขนาดขึ้นอยูํกับความต๎องการ
ของผู๎ใช๎ กระด๎งนอกจากจะใช๎แยกเปลือกกับเมล็ดข๎าวโดยการฝัดรํอนข๎าวเอาเศษเปลือก ผงฝุ่นแกลบ
ออกจากเมล็ดข๎าวสารกระด๎งยังสามารถใช๎ประโยชน์อยํางอื่นได๎อีก เชํน ใช๎ตากปลา ใช๎รองสารับข๎าว
หรืออื่น ๆ ได๎
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ภาพที่ 22 กระด๎งฝัดข๎าว
(ภาพถํายโดย ภาคภูมิ คามี)
5. ตะแกรง ทามาจากไม๎ ไ ผํโ ดยการทาเป็น ตอกแล๎ วเอามาจั กสานให๎
เหมือนตาขําย และตาตะขํายไมํใช๎เกินและไมํเล็กเกินไปพอที่จะคัดแยกข๎าวเปลือกได๎ ลักษณะของ
ตะแกรมจะคล๎ายกับกระด๎งที่มีลักษณะแบนกลม มีขอบสูง ขึ้นมาเล็กน๎อย เรียกวํา ขอบตะแกรง มี
หลากหลายขนาดขึ้นอยูํกับความต๎องการของผู๎ใช๎ ตะแกรง นอกจากจะใช๎ รํอนแยกเศษฟางออกจาก
เมล็ดข๎าวเปลือกแล๎วยังสามารถใช๎ประโยชน์อยํางอื่นได๎อีก เชํน ใช๎ตากปลา ตากพริก หรืออื่น ๆ ได๎

ภาพที่ 23 ตะแกรง
ที่มา: เนชั่น เข๎าถึงเมื่อ, ตะแกรง, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://oknation.
nationtv.tv/mblog/entry.php?id=925819
2.2 เครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตข้าวในสมัยปัจจุบัน
ในปั จ จุ บั น เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรมี บ ทบาทส าคั ญ อยํ า งมากในการผลิ ต ผล
การเกษตรอยํางเชํนการทานาปลูกข๎าวโดยจะเป็นการใช๎เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช๎ในการ การ
เตรียมดิน บารุงรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยประเภทของเครื่องจักรกลการเกษตรที่สาคัญสาหรับ
การผลิตข๎าวนาปีและข๎าวนาปรัง ได๎แกํ เครื่องสูบน้า รถเกี่ยวนวดข๎าว รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
และแทรกเตอร์เดินตาม (รถไถเดินตาม) ระหวํางปีพ.ศ. 2550-2553 มีสัดสํวนการใช๎เฉลี่ย ร๎อยละ
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62.29 ของมูลคําเครื่องจักรกลการเกษตรในแตํละปี (ทั้งหมด 33 ประเภทผลิตภัณฑ์)19 เครื่องจักรกล
การเกษตร (Agricultural Machinery) หมายถึง เครื่องจักรที่ใช๎ในภาค เกษตรกรรมเกี่ยวกับพืชและ
สัตว์ทั้งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทุํนแรง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่ม คุณภาพ การแปร
สภาพผลผลิตเกษตร และการสนับสนุนระบบการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งมี บทบาทด๎าน
การใช๎งานในภาคเกษตรกรรมเป็นสาคัญ โดยแบํงลักษณะการใช๎งาน โดยทั่วไปของเครื่องจักรกล
การเกษตรไทย ได๎ 5 ประเภทดังนี้
2.2.1 แทรกเตอร์ (Tractors) เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความสาคัญตํอการ
ทาเกษตรกรรมแผนใหมํ เนื่องจากใช๎เป็นแหลํงต๎นกาลังหลักสาหรับลากและขับอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
การเกษตรอื่น ๆ เชํน เครื่องเตรียมดิน เครื่องบารุงรักษา เครื่องเก็บเกี่ยว ฯลฯ โดยแทรกเตอร์ที่ใช๎ใน
การเกษตรมีทั้งชนิด 4 ล๎อ และ 2 ล๎อ ซึ่งแทรกเตอร์ 4 ล๎อที่ใช๎ในประเทศไทย สามารถแบํงตามแรงม๎า
ได๎ 3 ขนาด คือ ขนาดเล็กต่ากวํา 18 แรงม๎า ขนาดกลาง 18-50 แรงม๎า และขนาดใหญํ 50 แรงขึ้นไป
สํวนแทรกเตอร์ 2 ล๎อ เรียกอีกชื่อวํา รถไถเดินตามมีขนาดแรงม๎าไมํเกิน 15 แรงม๎าในท๎องตลาดและ
ได๎รับความนิยมมากในปัจจุบัน

ภาพที่ 24 แทรกเตอร์แบบ 4ล๎อ และ 2 ล๎อ (รถไถเดินตาม)
ที่มา: Thaitractor, สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ รถแทรกเตอร์ ประเทศไทย, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน
2559, เข๎าถึงได๎จาก https://thaitractor.wordpress.com/page/3/
2.2.2 เครื่องจักรสาหรับการเตรียมดิน (Tillage equipment) เป็นเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่ใช๎ในการเกษตร สาหรับการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก แบํงเป็นเครื่องเตรียมดินครั้งแรก
เชํน ไถหัวหมู ไถจาน ไถดินดาน ไถยกรํอง ฯลฯ และเครื่องมือเตรียมดินครั้งที่สอง เชํน พรวนจาน
พรวนซี่ สปริง คราด ลูกกลิ้ง ทุํนลาก ฯลฯ โดยอุปกรณ์ตําง ๆ จะสามารถผูกติดกับแทรกเตอร์ได๎ใน
การใช๎งาน
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เจษฎา อุดมกิจมงคล, รายงานการศึ กษาอุตสาหกรรมเครื่ อ งจกรกลการเกษตร
(Agricultural Machinery), ส านัก นโยบายอุ ต สาหกรรมรายสาขา1, ส านัก งานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม, กุมภาพันธ์ 2554, 12.
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ภาพที่ 25 อุปกรณ์ตํอพวงแทรกเตอร์ชนิดเตรียมดิน
ที่มา: Thaitractor, สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ รถแทรกเตอร์ ประเทศไทย, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน
2559, เข๎าถึงได๎จาก https://thaitractor.wordpress.com/page/3/
2.2.3 เครื่องจักรสาหรับการปลูก เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการเกษตร เพื่อ
การเพาะปลูกพืชด๎วยวิธีการตําง ๆ ตามกรรมวิธีในการปลูกและเลี้ยงดูต๎นไม๎ตั้งแตํเพาะเมล็ดหรือนา
ต๎นที่โตแล๎ว หรือสํวนใดสํวนหนึ่งของต๎น ได๎แกํ หัว กิ่ง ต๎นอํอน ไปปลูกแล๎วบารุงให๎เจริญเติบโต เชํน
เครื่องหวํานเมล็ดหวํานพันธุ์ข๎าว เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ เครื่องย๎ายต๎นกล๎าหรือการดานาเป็นต๎น
เครื่องย๎ายต๎นกล๎าหรือการดานาเริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทย

ภาพที่ 26 เครื่องหยอดเมล็ดและเครื่องดานาตํอพวงกับแทรกเตอร์
ที่มา: maeada_wai, รถปลูกข้าว, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://www.
vcharkarn.com/forum/view?id=67200&section=forum&ForumReply_page=3
2.2.4 เครื่ องจัก รสาหรั บ การบ ารุ ง รัก ษา เป็ นอุ ปกรณ์ท างการเกษตรที่จ ะชํ ว ย
บารุงรักษาและคอยดูแลรักษาให๎สิ่ง เพราะปลูกได๎เจริญเติบโตได๎ดีและได๎ผลิตจานวนมาก ๆ เชํน
เครื่องสูบน้า เครื่องพํนยา เครื่องพรวนระหวํางแถว เครื่องหวํานปุ๋ย เครื่องตัดหญ๎า เป็นต๎น

ภาพที่ 27 เครื่องสูบน้าและเครื่องพํนยา
ที่มา: เกษตรพอเพียง, เครื่องสูบน้าและเครื่องพ่นยา, เข๎าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=40766.0
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2.2.5 เครื่ อ งจั ก รสาหรับ การเก็บ เกี่ ยวและแปรรู ปผลผลิต เป็ น อุป กรณ์ ท าง
การเกษตรที่จะชํวยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยเป็นการลดบทบาทแรงงานคนที่ต๎นทุํนในการผลิตสูง
และต๎องระมัดระวังในการเก็บเกี่ยวผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพได๎อีกด๎วยเชํน เครื่องเกี่ยวนวด
ข๎าว เครื่องเก็บเกี่ยวข๎าว เครื่องนวดข๎าว เครื่องอัดฟาง เครื่องสีข๎าว เป็นต๎น

ภาพที่ 28 รถเกี่ยวข๎าว-นวดข๎าว, รถอัดฟาง และเครื่องสีข๎าวขนาดเล็ก
(ภาพถํายโดย ภาคภูมิ คามี)
3. วัฒนธรรมข้าวพื้นบ้านกับวัฒนธรรมข้าวสมัยใหม่
วัฒนธรรมข๎าวได๎เปลี่ยนแปลงพัฒนามาตามเหตุปัจจัยในยุคสมัยตําง ๆ บนพื้นฐานของ
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีพื้นบ๎านดั้ งเดิมสืบเนื่องมาเป็นลาดับ จนกระทั่งถึงยุคการทานาดา จึงมีการ
นาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหมํมาประยุกต์ใช๎เพื่อการทาเกษตร เชํน นาเครื่องจักร
มาใช๎แทนแรงงานสัตว์ นาปุ๋ยเคมีมาใช๎แทนปุ๋ยคอก นาวิธีการศึกษาวิจัยทดลองทางวิทยาศาสตร์มาใช๎
ในการคั ด เลื อ กสายพั น ธุ์ ขยายพั น ธุ์ ผสมพั น ธุ์ ข๎ า ว ที่ เ รี ย กกั น วํ า ปฏิ วั ติ เ ขี ย ว ( The Green
Revolution) เหตุการณ์เหลํานี้เริ่มเกิดขึ้นในทวีปยุโรปชํวงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1820 และได๎
แพรํหลายสูํทวีปเอเชียในเวลาตํอมา ทาให๎วัฒนธรรมข๎าวของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
ปฏิวัติเขียวดังกลําว โดยเปลี่ยนพื้นฐานจากภูมิปัญ ญาและเทคโนโลยีพื้นบ๎าน เป็นภูมิปัญ ญาและ
เทคโนโลยีสมัยใหมํ จึงเกิดวัฒนธรรมข๎าวขึ้น 2 ชนิดตามลักษณะการสืบตํอและเนื้อหาที่เ กิดขึ้นตาม
เวลา คือวัฒนธรรมข๎าวพื้นบ๎านกับวัฒนธรรมข๎าวสมัยใหมํ
วัฒนธรรมข๎าวพื้นบ๎าน ได๎แกํ วิถีการดาเนินชีวิต แบบแผน พฤติกรรมในการแสดงออกใน
การด าเนิ น ชี วิ ต รู ปแบบ วิ ธี ก าร กระบวนการ เครื่ อ งมื อเครื่ อ งใช๎ ภู มิ ปั ญ ญา ความรู๎ ความคิ ด
อุดมการณ์ เกี่ยวกับข๎าวและการทานาของชาวนา หรือสังคมชาวนาที่เกิดขึ้น สั่งสม ปรับปรุงแก๎ไ ข
เลือกสรร สืบมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เชํน เป้าหมายการทานามุํงบริโภคเป็นหลัก ใช๎แรงงานสัตว์ใน
ไรํนา เก็บเกี่ยวนวดด๎วยวิธีการและเครื่องมือพื้นบ๎าน ใช๎มูลสัตว์เป็นปุ๋ย กาจัดวัชพืชโดยการถากถาง
20

สมพร อิศวิลานนท์, ข้าวไทย: การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิตและช่องทาง
กระจาย, พิมพ์ค รั้งที่ 2. (กรุง เทพมหานคร: สถาบัน คลัง สมองของชาติรํว มกับ สานัก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย2554), 5.

31
ถอน ใช๎ยาสมุนไพร และวิธีการแบบพื้นบ๎านกาจัดศัตรูพืช ใช๎ไถ คราด มีด พร๎า จอบ เป็นเครื่องมือ
เป็นต๎น พฤติกรรมเหลํานี้ถือวําเป็นวัฒนธรรมข๎าวแบบพื้นบ๎าน เพราะเป็นสิ่งที่วิวัฒนาการมาจากอดีต
ที่เคยใช๎กันมาในภูมิภาคนี้
วัฒนธรรมข๎าวสมัยใหมํ ได๎แกํ วิถีการดาเนินชีวิต แบบแผน พฤติก รรม การแสดงออกใน
การดาเนินชีวิต รูปแบบ วิธีการ กระบวนการเครื่องมือเครื่องใช๎ ภูมิปัญญา ความคิด อุดมการณ์เกี่ยว
กับข๎าวและการทานาของชาวนา หรือสังคมชาวนาที่เกิดขึ้น สั่งสม ปรับปรุง แก๎ไข เลือกสรร สืบมา
จากความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและพัฒนาอยูํในโลกปัจจุบัน เชํน
เป้าหมายมุํงทานาเพื่อขายข๎าวเป็นหลัก ใช๎เครื่องจักรกลเป็นเครื่องมือเตรียมดิน ใช๎ปุ๋ยเคมีบารุงรักษา
ข๎าวกล๎า ใช๎สารเคมีและเครื่องมือจักรกลป้องกันศัตรูข๎าวและวัชพืช ปลูกข๎าวพันธุ์ที่ผสมขึ้นใหมํ ทดน้า
ด๎วยระบบชลประทานสมัยใหมํ เป็นต๎ น ซึ่ง รูปแบบและวิธีการเหลํานี้ เป็นสิ่ง ที่พัฒนามาจากความ
เจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
จากการที่ วั ฒ นธรรมข๎ า วเปลี่ ย นแปลงอยํ า งรวดเร็ ว ท าให๎ เ กิ ด ความแตกแยกเป็ น
"วัฒนธรรมข๎าวแบบพื้นบ๎าน" กับ "วัฒนธรรมข๎าวแบบสมัยใหมํ" ขึ้นดังกลํา วข๎างต๎น เป็นเหตุให๎เกิด
การคาดหวังไปตําง ๆ นานา ทั้งสํวนดีและสํวนที่ไ มํดี ในสํวนดี คือ รัฐบาลทุกคณะที่ผํานมาใน
ชํวงเวลาตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับแรก จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ได๎ใช๎วัฒนธรรม
ข๎าวสมัยใหมํเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย มาตรการ และแผนการดาเนินงานพัฒนาประเทศมา
ตลอด โดยมุํงเน๎นให๎ข๎าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชาวนา สํงเสริมการทานาทุก ๆ วิถีทาง เชํน จัดตั้ง
หนํ ว ยงานศึ ก ษาวิ จั ย ทดลองขยายพั น ธุ์ ข๎ าว จั ด ตั้ ง หนํ วยงานวิ จั ย ทดลองประดิ ษ ฐ์เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ
การเกษตร จัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จัดสร๎า งเขื่อนและชลประทานเพื่อการเกษตร
อนุญาตให๎นาปุ๋ยเคมี สารเคมีที่ใช๎ในนาข๎าว และเครื่องมือเครื่องใช๎เข๎ามาจากตํางประเทศ จัดโครงการ
พิเศษปลํอยเงินกู๎ดอกเบี้ยต่าแกํชาวนา เพื่อให๎ชาวนาได๎กู๎เงินซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ มีการ
ประกันราคาข๎าวในบางโอกาส จัดการปฏิรูปที่ดิ นในบางเขต สํง เสริมพํ อค๎าให๎สํง ข๎า วออกไปขาย
ตํางประเทศ เป็นต๎น
ทั้งนี้ด๎วยความหวังวําจะทาให๎ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกวําเดิม ชาวนาจะมีรายได๎มาก
ขึ้น ชาวนาจะมีที่อยูํอาศัยดีขึ้น ชาวนาจะมีสุขภาพดีขึ้น ชาวนาจะมีอาหารการกินดีขึ้น ชาวนาจะ
ได๎รับการศึกษาดีขึ้น ชาวนาจะได๎รับความยุติธรรมมากขึ้น กระแสความคาดหวังเหลํานี้ แม๎ปัจจุบันก็
ยังคงไมํเปลี่ยนแปลง และในสํวนของชาวนาเองก็มีความหวังวํา เมื่อได๎ทานาปีละสองครั้ง เมื่อได๎ใช๎
ปุ๋ยเคมีและยาปราบวัชพืช เมื่อได๎ใช๎สารเคมีฆําศัตรูข๎าว เมื่อได๎ใช๎เครื่องมือเครื่องใช๎สมัยใหมํ เมื่อได๎ใช๎
พันธุ์ข๎าวสมัยใหมํ ฯลฯ คราวนี้คงจะลืมตาอ๎าปากขึ้นได๎บ๎าง คงจะมีรายได๎เพิ่มขึ้น คงจะเหนื่อยน๎อยลง
คงจะมีเวลาพักผํอนมากขึ้น ลูก ๆ คงจะได๎รับการศึกษาสูงขึ้น คงจะได๎สร๎างบ๎านเรือนหลังใหมํ คงจะ
มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น เกิดโรคภัยไข๎เจ็บก็คงได๎ รับการรักษาเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ คงจะมีอาหาร
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และเครื่องนุํงหํมที่ดีกวําเดิม ฯลฯ เพราะการได๎ทานาปีละสองครั้งคงจะทาให๎มีรายได๎เพิ่มขึ้นเป็นสอง
เทําทีเดียว
สํวนความคาดหวังในทางไมํดี คือ "วัฒนธรรมข๎าวสมัยใหมํ" จะทาให๎สิ่งแวดล๎อมเสื่อมเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติสูญสิ้ น ระบบนิเวศวิทยาถูกทาลายให๎เสียดุล มีสารพิษตกค๎างอยูํทั่วไป ดินจะ
สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ ป่าไม๎ถูกทาลายหมดไป จะขาดน้ากินน้าใช๎ ฝนฟ้าจะไมํตกต๎องตามฤดูกาล
ชาวนาจะมีหนี้สินมากขึ้นเพราะการหาชื้อสิ่งอานวยสะดวกมาใช๎ในการผลิตข๎าว เป็นต๎น วัฒนธรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์ของชาติจะสูญเสียไปอยํางรวดเร็ว จิตใจคนจะแข็งกระด๎างขึ้น ชาวนาจะยากจนลง
และในที่สุดชาวนาจะเป็นเพียงลูกจ๎างในไรํนาที่หาเช๎ากินค่าไปวัน ๆ หรือไมํก็ละทิ้ง ไรํนาไปเป็น
กรรมกรขายแรงงานไปชั่วลูกชั่วหลาน ที่ดินทุํงนาจะเปลี่ยนเป็นของนายทุน เป็นการเพิ่มปัญหาแกํ
สังคมให๎มากขึ้น
จากเหตุผลข๎างต๎นในเรื่องของวัฒนธรรมข๎าวสมัยใหมํที่สํงผลร๎ายตํอชาวเกษตรกรรม จึง
ทาให๎ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ลยเดชมหาราช (รั ชกาลที่ 9 ของไทย) ทรงมี
พระราชดาริในการแก๎ไขปัญหาการดาเนินชีวิตอยํางพอเพียงหรือพอมีพอกินในปี พ.ศ.253721 โดย
ทรงพระราชทานแนวพระราชดาริเกษตรทฤษฎีใหมํให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ตระหนักในความสาคัญ
สาหรับนาไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหา ที่เน๎นการพึ่งพาตนเองโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถครอบคลุมภาค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ตลอดจนการดาเนินชีวิตของ
พสกนิกรทุกกลุํมอาชีพซึ่งพระองค์ไ ด๎ทรงทดลองจนเป็นที่ประจักษ์วํา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความเหมาะสมกับการดาเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันและอนาคต โดย
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางพอดี ไมํน๎อยเกินไปหรือไมํมากเกินไป ไมํ
เกินตัว และพระองค์ทรงให๎แนวทางในการจัดสรรพื้นที่ในการทามาหากินของกลุํมเกษตรกรไว๎ดัง นี้
คือการจัดสรรพื้นที่ในการทามาหากินออกเป็น 4 สํวนได๎แกํ
1. ทานาคิดเป็น 30% ของที่ดินทั้งหมด เพื่อใช๎ในการบริโภคและดารงชีพในครัวเรือน
เพราะข๎าวเป็นอาหารหลักของคนไทยที่ต๎องกินทุกวัน จึ ง จาเป็นต๎องกักเก็บไว๎กินให๎เพียงพอกับการ
บริโภคทั้งปี โดยไมํต๎องซื้อหาในราคาแพง เป็นการลดคําใช๎จํายในครัวเรือน
2. พื้นที่ปลูกพืชสวนพืชไรํ คิดเป็น 30% ของที่ดินทั้งหมด ใช๎สาหรับปลูกไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น
พืชไรํ พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ฯลฯ อยํางผสมผสานกัน และหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใช๎
21

สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ,
ทฤษฎี ใ หม่ ชี วิ ต ที่ พ อเพี ย ง (กรุ ง เทพมหานคร: กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร), 1.
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เป็นอาหารประจาวันในครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภคก็นาไปขาย สร๎างรายได๎ให๎กับครัวเรือนอีก
ด๎วย
3. พื้นที่สาหรับขุดแหลํงน้าหรือบํอเลี้ยงปลา คิดเป็น 30% ของที่ดินทั้งหมด ใช๎สาหรับ
การขุดสระเพื่อเก็บกักน้า ให๎มีน้าใช๎สม่าเสมอตลอดปี โดยเก็บกักน้าฝนในฤดูฝน และนาน้าที่กัดเก็บ
มาใช๎รดพืชสวนพืชไรํในชํวงฤดูแล๎ง หรือระยะฝนทิ้งชํวง และในบํอน้ายังสามารถเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อใช๎ใน
การบริโภคในครัวเรือน หากมีมากก็นาไปขาย สร๎างรายได๎ให๎กับครัวเรือนอีกด๎วย
4. พื้นที่สาหรับการอยูํอาศัย คิดเป็น 10% ของที่ดินทั้ง หมด ใช๎เป็นที่อยูํอาศัย ถนน
หนทาง โรงเรือนและสิ่งกํอสร๎างอื่น ๆ รวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว์ เรือนเพาะชา ยุ๎งฉางสาหรับเก็บผลิตผล
การเกษตร ฯลฯจะเห็นได๎วํา ในการจัดสรรพื้นที่ให๎ความสาคัญกับพื้นที่การทานาพอสมควร เนื่องด๎วย
การทานาเพื่ อผลิ ตข๎า วไว๎ จาหนํายและเก็บ ไว๎บ ริโภคเองเป็ นสํว นสาคัญ ที่ สุดของทฤษฎี นี้ โดยมี มี
ความสัมพันธ์กับแตํละสํวนคือ เมื่อนาข๎าวประสบภัยแล๎ง ต๎องการน้าในปริมาณมากก็สามารถสูบน้า
จากบํอปลามาใช๎แทนได๎ ทั้งน้าในบํอปลาก็อุดมไปด๎วยธาตุอาหารที่พืชต๎องการ เป็นปุ๋ยชั้นดีให๎ข๎าวได๎
อีก และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ต๎องสูน้าออกนาข๎าวไปใช๎ในสวนพืชผักได๎อีก จะเห็นได๎วําทฤษฎีนี้เป็นการ
หมุนเวียนทรัพยากรอยํางแท๎จริง ให๎ธรรมชาติดูแลธรรมชาติ ด๎วยเหตุนี้จะเป็นการลดต๎นทุนการทานา
ได๎มากเลยทีเดียว
4. ความเข้าใจเบื้อต้นเกี่ยวกับเฮือนชาวนาอีสาน
เฮือนชาวนาอีสาน คือ เรือนสาหรับการพักอาศัยของชาวนาอีสานที่ถูกสร๎างขึ้นเพื่อตอบ
โจทย์การมีอาชีพทาเกษตรกรรมปลูกข๎าวเป็นหลัก โดยองค์ประกอบของเฮือนชาวนาอีสานนั้นจะ
ประกอบไปด๎วย เฮือนสาหรับพักอาศัย เล๎าข๎าวสาหรับเก็บข๎าวเปลือกเพื่อกินและขาย คอกวัวคอก
ควาย และพื้นที่สาหรับการเก็บเครื่ องจักรการเกษตรเชํน รถแทรกเตอร์ 2 ล๎อ (รถไถํเดินตาม) รถ
แทรกเตอร์ 4 ล๎อ รํวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรขนาดเล็กในยุคสมัยปัจจุบันจากองค์ประกอบ
ข๎างต๎นสํงผลให๎อธิบายได๎ดังนี้
4.1 เฮือนสาหรับพักอาศัย คาวํา “เฮือน” กับ “บ๎าน” สาหรับความเข๎าใจของ ชาวอีสาน
แล๎วจะตํางกัน คาวํา “บ๎าน” มักจะหมายถึง “หมูํบ๎าน” มิใชํบ๎านเป็นหลัง ๆ เชํน บ๎านโนนสมบูรณ์
บ๎านนาคาแคน หรือบ๎านดงมะไฟ เป็นต๎น สํวนคาวํา “ เฮือน” นั้นชาวอีสาน หมายถึง เรือนที่เป็น
หลังๆ
นอกจากคาวํา “เฮือน” แล๎ว อีสานยัง มีสิ่งปลูกสร๎างที่มีลักษณะการใช๎สอยใกล๎เคียงกัน
แตํรูปแบบแตกตํางกันไป เชํน คาวํา “โฮง” หมายถึงที่พักอาศัยใหญํกวํา “เฮือน” มักมีหลายห๎อง
เป็นที่อยูํของเจ๎าเมืองหรือเจ๎าครองนครในสมัยโบราณ คาวํา “คุ๎ม” หมายถึง บริเวณที่มี “เฮือน”
รวมกันอยูํหลาย ๆ หลัง เป็นหมูํอยูํในละแวกเดียวกัน เชํน คุ๎มวัดเหนือ คุ๎มวัดใต๎ และคุ๎มหนองบัว
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เป็นต๎น คาวํา “ตูบ” หมายถึง กระทํอมที่ปลูกไว๎เป็นที่พักชั่วคราว มุงด๎วยหญ๎าหรือใบไม๎ แตํสาหรับ
เฮือนสาหรับพักอาศัยของชาวนาอีสาน คือสิ่งกํอสร๎างที่ใช๎สาหรับการพักอาศัยหลั บนอนของชาวนา
อีสานนั้นเอง เป็นแหลํงที่ผู๎คนตั้งถิ่นฐานอยูํกันในลักษณะเกาะตัวเป็นหมูํบ๎าน บ๎านเรือนก็ปลูกเรียง
รายตํอเนื่องกันไปเป็นชุมชนแบบกระจุกตัวแบบหลังคาชนหลังคาเป็นสํวนใหญํ โดยขึ้นอยูํกับขนาด
พื้นที่ของที่ดินของตนเอง
เฮือนชาวนาอีสานโดยทั่วไปยังดารงลักษณะเป็นเรือนเสาสูงมีใต๎ถุน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการ
ใช๎สอยมากที่สุดในแตํละวัน จะมีการตั้งหูกไว๎ทอผ๎า กี่ทอเสื่อ แครํไว๎ปั่นด๎าย และเลี้ยงลูกหลาน หรือ
บ๎างเฮือน จะเอาไม๎มากั้นเป็นคอกวัวควาย ตั้งแครํนอนพักผํอนในตอนกลางวัน และทาหัตถกรรมจักร
สานถักทอของสมาชิกในครอบครัวเก็บอุปกรณ์การทานาทาไรํ เชํน จอบ เสียม คราด ตลอดจนใช๎เป็น
พื้นที่จอดรถ เป็นต๎น โครงสร๎างสํวนใหญํจะทาด๎วยไม๎หรือวัสดุสมัยใหมํขึ้นอยูํกับรสนิยมของเจ๎าของ
เรือน แตํหลังคายังคงรูปแบบหลังคาจั่วเป็นหลัก มีทั้ง แบบจั่วเดี่ยว จั่วแฝดและมุงด๎วยกระเบื้อหรือ
สัง กะสี ขึ้ น อยูํกับ เจ๎าของเรื อน ส าหรับ รูปแบบของเฮือนอีสานชาวนาอีสาน สามารถแบํง ได๎ตาม
ประเภทของการพักอาศัย เพื่อตอบสนองประโยชน์ใช๎สอยในวาระตําง ๆ กันดังตํอไปนี้
4.1.1 ประเภทเฮือนชั่วคราว หรือใช๎เฉพาะฤดูกาล ได๎แกํ “เถียงนา” หรือ”เถียง
ไรํ” สํวนใหญํจะ ยกพื้นสูง เสาเรือนใช๎ไม๎จริงหรือเสาคอนกรีต สํวนโครงสร๎างจะใช๎ไม๎ไผํหรือไมํจริง
เป็นสํวนใหญํ หลังคามุงหญ๎าหรือสังกะสีที่รื้อมาจากเฮือนหลังเกํา พื้นเป็นไม๎ไผํสับ ในกรณีที่ไรํนาอยูํ
ไมํไกลจากเรือนพักสามารถไปกลับได๎ภายในวันเดียวจะไมํนิยมกั้นฝา หากต๎องค๎างคืนก็มักกั้นฝาด๎ว ย
ไม๎สาน ฝาไม๎จริง หรือสังกะสีเกําที่ได๎จากเฮือนหลังเกํามากันเพื่อบังแดดลมฝนแบบชั่วคราว
4.1.2 ประเภทเฮือ นกึ่งถาวร เป็นเรือนขนาดเล็กที่ไ มํมั่นคงแข็งแรงนักชาวอีสาน
เรียกวํา ”เฮือนเหย๎า” หรือ “เฮือนย๎าว” เป็นการเริ่มต๎นชีวิตการครองเรือน และคํอย ๆ เก็บหอม
รอมริ บไป สูํการมีเรือนถาวรในที่สุด ผู๎ที่จะมี ” เรือนเหย๎า” นี้จะเป็นเขยของบ๎านที่เริ่มแยกตัว
ออกไปจากเรือนใหญํ( เรือนพํอแมํ) เพราะในแงํความเชื่อของชาวอีสาน เรือนหลังเดียวไมํควรให๎
ครอบครัวของพี่น๎องอยูํรํวมกันหลายครอบครัวในบ๎านหลังหนึ่ง ๆ ควรมีเขยเดียวเทํานั้นหากมีเขย
มากกวําหนึ่งคนมาอยูํรํวมชายคาเดียวกันถือวําจะเกิด “ ขะลา” หรือสิ่งอัปมงคล เรือนประเภทนี้
วัสดุกํอสร๎างมักไมํพิถีพิถันนัก อาจเป็นแบบ “ เรือนเครื่องผูก” หรือเป็นแบบผสมของ “เรือนเครื่อง
สับ” ก็ได๎
4.1.3 ประเภทเฮือ นถาวร สํวนใหญํมีลักษณะเป็น “เฮือนเครื่องสับ หรือ เฮือน
สมัยใหมํ ” สังเกตได๎จากการเลือกใช๎วัสดุ ที่มีคุณภาพดี เชํนการใช๎ไม๎เนื้อแข็งมากํอสร๎าง การใช๎วัสดุ
สมัยใหมํที่ทนตํอการผุกรํอนมาใช๎กํอสร๎างเชํน คอนกรีต สัง กะสี กระเบื้องลอนคูํฯลฯ รูปแบบของ
ระบบการกํอสร๎างของเฮือน การมีพื้นที่สาหรับการใช๎สอยที่ครบครัน รวมถึงความประณีตทางชํางใน
ท๎องถิ่นที่มากํอสร๎างเฮือนพักอาศัยประเภทนี้
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4.2. เล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวเปลือก เล๎าข๎าว หรือ ยุ๎งข๎าวที่เรียกกันในภาษาภาคกลาง
เป็นสถาปัตยกรรมที่พบเห็นได๎ทั่วไปคูํกับบ๎านเฮือนในชนบทของภาคอีสาน มีลักษณะเป็นเรือนหลัง
เดี่ยวขนาดเล็กแยกออกมาจากตัวบ๎าน ใช๎สาหรับเก็บรักษาข๎าวเปลือกและผลผลิตทางการเกษตรอื่น
ๆ โดยในอดีตเล๎าข๎าวถือเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสาคัญอยํางยิ่งตํอวิถีชีวิตของชาวนาภาคอีสาน ถือ
เป็นสมบัติที่มีมูลคํามากที่สุดของชาวนา นอกจากนี้เล๎าข๎าวยังเป็นเครื่องบํงบอกสถานะทางเศรษฐกิจ
ของเจ๎าของเล๎า บ๎านไหนมีเล๎าใหญํอาจหมายความวํามีที่นามากมีควายมาก มีกาลัง การผลิตและ
ผลผลิต สูง นํ าจะเป็นคนขยัน ขัน แข็ ง เป็น ผู๎มี ฐานะดีแ ละเป็น ที่นั บถื อของคนในชุ มชน โดยดู จาก
ปริมาณข๎าว ที่อยูํภายในเล๎า สาหรับลักษณะเฉพาะของเล๎าข๎าวในภาคอีสานคือ
4.2.1 ยกพื้นสูง เพื่อป้องกันความชื้น เป็นลักษณะเดํนของเล๎าข๎าวจะต๎องยกพื้นสูง
เพื่อป้องกันความชื้น นกหนูและแมลงโดย สํวนใหญํในภาคอีสานจะยกสูงให๎คนสามารถลอดเข๎าไปทา
กิจกรรม ได๎หรืออยูํในระดับที่สามารถยกกระสอบข๎าวไปวางไว๎ในชานด๎านหน๎ายุ๎งได๎ บางแหํงความสูง
จะเป็นสัดสํวนที่สัมพันธ์กันกับรถขนสํงข๎าวเพื่อความสะดวกในการขนข๎าวขึ้นเล๎า
4.2.2 การก่อสร้างผนังอยู่ริมในของเสาไม่มีบันได และ หน้าต่าง เพื่อป้องกันแสง
ความร๎อนและความชื้น ในขณะเดียวกัน ก็สามารถระบายอากาศได๎ดี การที่ผนังอยูํริมในของเสาจะทา
ให๎ ภายในยุ๎งข๎าวไมํมีซอกมุมที่เกิดจากเหลี่ยมเสาเพื่อลดการสะสม ของเมล็ดข๎าวอยูํตามซอกซึ่งจะทา
ให๎ข๎าวขึ้นราและเนําแข็งติดอยูํ รอยตํอของผนังก็ต๎องไมํมีซอกให๎ข๎า วไปสะสมเชํนกัน ยุ๎งข๎าวมักมีชํอง
เปิดเพียงชํองเดียวใช๎สาหรับเปิด-ปิดเพื่อการขนสํงซึ่งยกสูง จากระดับพื้นยุ๎งพอสมควรเพื่อกันข๎าวไหล
ออกเวลาเปิด-ปิดประตู (ในกรณีที่เก็บข๎าวหลายประเภทจะมีชํองเปิดหลายชํอง เชํนชํอง ข๎าวเหนียว
และข๎าวเจ๎า) ประตูยุ๎งข๎าวในอดีตมักมีแผํ นไม๎สับขวาง ตามความสูงของข๎าวในยุ๎ง ไว๎เป็นปฏิทินเพื่อ
บอกปริมาณและเวลา ในการนาข๎าวเข๎า-ออก
4.2.3 โครงสร้างอยู่ภายนอกผนัง เพื่อรับน้าหนัก ระบบ โครงสร๎างกับระบบผนัง
มักจะแยกเป็นอิสระจากกัน พื้นจะทาหน๎ารับน้าหนักของข๎าว ถํายเทน้าหนักลงบนตงและคาน ผนังจะ
รับแรง ถีบจากด๎านข๎าง เสาจะรับทั้งน้าหนักและแรงถีบจากผนัง ในเล๎าข๎าว ขนาดใหญํมักจะมีเครําตี
เสริมระหวํางเสาเพื่อชํวยรับแรงถีบของ ข๎าว และมักเอียงเสาเข๎า เพื่อรับแรงอีกทางหนึ่ง ในภาคอีสาน
เรียก รูปแบบนี้วําทรงช๎างขี้22
4.2.4 มีหลังคาลาดชันระบายน้าได้ดี หลังคาของยุ๎งข๎าวจะคํอนข๎างชันเพื่อป้องกัน
ฝนรั่วทาลายข๎าวภายในยุ๎ง โดยยุ๎งข๎าวใน เขตที่ฝนชุกจะมีความชันกวําในเขตที่แห๎ง แล๎ง (ปัจจุบัน

22

วิโรฒ ศรีสุโร. “เล๎าข๎าว: ยุ๎งฉางแหํงภูมิปัญญาอีสาน,” สารคดี 12, 143 (มกราคม
2540): 167-172.
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ความลาดชัน จะต่าลงมากเพราะมักใช๎ สังกะสีมุงหลังคา)สํวนยุ๎งข๎าวในเขตมรสุม จะมีหลังคาที่ยื่นต่า
จนคลุม ผนังทั้งสี่ด๎านเพื่อป้องกันฝนสาด23
4.2.5 มีรายละเอียดในการก่อสร้าง เพื่อป้องกัน นก หนู แมลง ที่กินเมล็ดข๎าวเป็น
อาหารซึ่งเป็น ศัตรูสาคัญซึ่งทาให๎ ผลผลิตที่เก็บไว๎ยุ๎งข๎าวเสียหาย ชาวอีสานโบราณได๎สั่ง สมความรู๎
และ พัฒนานวัตกรรมตําง ๆ เพื่อป้องกันผลผลิตจากแมลงและหนูโดยจะ ไมํวางเล๎าไว๎ใ กล๎บ๎าน รั้ว
หรือต๎นไม๎เพื่อกันหนูกระโจน เข๎ามาในเล๎าและที่โคนเสาก็จะใช๎วัสดุผิวมันกรุเอาไว๎เพื่อป้องกันหนูไตํ
บางแหํง จะติดสังกะสีตัดเป็นกรวยคลายถ๎วยติดไว๎ที่โคนเสาเพื่อป้องกันหนู หรอสัตว์อื่นที่จะมากิน
ข๎าวเปลือก
4.2.6 มีจารีตและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเคารพต่อธรรมชาติ ทุกวัฒนธรรม
ที่ปลูกข๎าวจะมีผีและเทวดาที่เกี่ยวข๎อง กับข๎าว แผํนดิน ต๎นไม๎ ฝน น้า ที่สาคัญตํอการเพาะปลูก เชํน
พระแมํโพสพ พญาแถน พญาคันคาก นาค งู เงือก ฯลฯ โดยผีแ ละ เทวดาเหลําเป็น ตัวแทนของ
ธรรมชาติสามารถให๎คุณและโทษแกํ ผลผลิตข๎าวของเกษตรกรได๎ จึงต๎องมีจารีตประเพณีเพื่อแสดง
ความ เคารพ ขอขมา บอกกลําวตํอธรรมชาติอยูํมากมายตลอดทั้งปี เชํน ประเพณี “วันเปิดประตูเล๎า
ข๎าว” ของชาวอีสานและชาวลาว ใน วัน 3 ค่าเดือน 3 เป็นวันทาขวัญยุ๎งข๎าวและนาข๎าวออก จากเล๎า
ที่ที่ยังพบได๎ทั่วไปในปัจจุบัน โดยเฉพาะ ชาวลาวโซํจะถือ เป็นวันปีใหมํและเรียกวํา “วันตรุษโซํ” 24
4.3 คอกวัวคอกควาย ในอดีตชาวอีสานมักจะเลี้ยงวัวควายกันทุกเฮือนเนื่องจากวัว
ควายเป็นสัตว์ที่ใช๎แทนแรงงานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการทานาตั้งแตํการเตรียมดินจน
กระทั้งถึงการนวดข๎าวเพื่อเอาข๎าวออกจากรวงและเก็บเข๎าเพื่อการบริโภคและขายตํอไป จะเห็นได๎วํา
วัวควายเป็นเหมือนเพื่อนคูํทุกข์คูํยากของชาวนาอีสาน ชาวนาอีสานจึงให๎ความสาคัญมากในการเลี้ยง
ดูและการเอาใจใสํตํอวัวควาย จะเห็นได๎จากคอกเลี้ยงวัวควายชาวนาจะหมั่นทาความสะอาดคอก ถ๎า
อากาศหนาวหรือยุ๎งชุมก็จะดังไฟ(กํอกองไฟ) ให๎กับวัวควายเพื่อบรรเทาความหนาวให๎กับวัวควายและ
ไลํยุ๎งที่มารบกวนวัวควาย เป็นต๎น สาหรับคอกวัวควายชาวอีสานนิยมสร๎างเป็นสีเหลี่ยมผืนผ๎าแล๎วใช๎
เสาไม๎ปักหลักทาเป็นคอกแบบงําย ๆ เพื่อให๎เป็นแนวเขตแดนสาหรับการอยูํอาศัยของวัวควาย และ
พื้นที่ในการสร๎างคอกจะอยูํบริเวณใต๎ถุนเฮือนหรือใต๎ถุนเล๎าข๎าวเป็นหลักเพื่องํายตํอการดูแลรักษาวัว
ควาย
4.4. พื้นที่สาหรับการเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร ในปัจจุบันเครื่องจักรกลการเกษตร
มีบทบาทสาคัญอยํางมากในการผลิตผลการเกษตรอยํางเชํนการทานาปลูกข๎าวโดยจะเป็นการใช๎
23

ยง บุ ญ อารี ย์ , “เล๎ า ข๎ า วในวั ฒ นธรรมไท-อี ส าน,” ใน วารสารวิ ช าการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, (ขอนแกํน: มหาวิทยาลัยขอนแกํน, 2554), 28.
24
เรื่องเดียวกัน, 29.
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เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช๎ในการ การเตรียมดิน บารุงรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงการใชํ
ขนย๎ายผลผลิตไปในทีตําง ๆ จะเห็นได๎วําการที่ชาวนาสมัยใหมํนาเอาเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช๎ใน
การผลิต และเครื่องจักรกลการเกษตรนี้คํอนข๎างมีราคาแพงจึง ทาให๎ต๎องสร๎างพื้นที่จัดเก็บเพื่อให๎
ปลอดภัยจากการโจรกรรม และการดูแลรักษา จึง สํง ผลให๎เกิดงานสถาปัตยกรรมสาหรับการเก็บ
เครื่ องจักรกลการเกษตรเกิดขึ้นไมํวําจะเป็น อาคารโรงจอดอุปกรณ์ดัง กลําวที่มีหลัง คาคุมและไมํมี
หลังคาคุม เป็นเพียงพื้นที่สาหรับการจอดในบริเวณเฮือนของชาวนาเทํานั้น
ในปัจจุบันเฮือนชาวนาอีสานจะปรากฏพื้นที่หรืออาคารประเภทนี้ให๎เห็นเป็นจานวนมาก
จึงเห็นได๎วําองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สํงผลตํอวิถีชีวิตชาวนากับบริเวณเฮือนชาวนาอีสาน จะ
ประกอบได๎ด๎วย 4 องค์ประกอบคือ เฮือนสาหรับพักอาศัย เล๎าข๎าวสาหรับเก็บข๎าวเปลือกเพื่อกินและ
ขาย คอกวัวคอกควาย และพื้นที่สาหรับการเก็บเครื่องจักรการเกษตร อยูํในบริเวณเฮือนของชาวนา
อีสานทั้งสิ้น และในบริเวณพื้นที่ของเฮือนชาวนนาอีสานจะมีต๎นไม๎น๎อยใหญํแวดล๎อมอยูํในบริเวณทั้ง
กินได๎เชํนพืชผักสวนครัวรวมถึงไม๎ผลขนาดใหญํเชํน บักมํวง บักขาม บักสีดา เป็นต๎น และไม๎มงคล
เชํน ฮานพูล กกหมาก กกคูณ กกยอ และอื่น ๆ อีกหลายอยําง สะท๎อนถึงความเป็นที่อยูํอาศัยที่คุ๎ม
ภัย ที่อยูํที่กิน ที่เก็บทรัพย์สิน และที่พึ่งทางใจในเวลาเดี่ยวกันของสมาชิกในครอบครัว
งานสถาปัตยกรรมที่สํงผลตํอวิถีชีวิตชาวนายังมีอีกประเภทหนึ่ง คือ สิ่งกํอสร๎างกลางทุํง
นา ที่เรียกวํา “เถียงนาหรือกระทํอมเฝ้าทุํง ” เถียงนาเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทชั่วคราว25
และเป็น วัฒนธรรมทางวั ตถุที่สาคัญ ซึ่ง มี บทบาทโดยตรงตํอ การทา นาปลูกข๎า ว ในวิถี ชีวิตแบบ
เกษตรกรรม รูปแบบของเถียงนา แสดงให๎เห็นถึง แนวคิดในเรื่อง ความเรียบงํายยืดหยุํน กลมกลืนกับ
สภาพแวดล๎ อม และแฝงภูมิ ปั ญ ญาในเรื่ อ งการ สร๎า งสรรค์ หรื อ แก๎ปั ญ หามีพั ฒ นาการด๎า นการ
ออกแบบเพื่อ ตอบสนองความต๎ องการ ของผู๎ ใช๎ ง านตามหลัก ออกแบบที่ วํ า “ Form follow
function.” 26 เป็นการ สะท๎อนวิถีชีวิตและสุนทรียศาสตร์ในแบบฉบับท๎องทุํง จนอาจกลําว ได๎วําเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่ล้าคําของสังคมชาวนาอีสาน เนื่องจากเถียงนา เป็น เรือนไทยอีสานประเภท
ชั่วคราว เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่สร๎างขึ้นเพื่อตอบสนอง ประโยชน์ใช๎สอยเฉพาะฤดูกาล ขนาดของ
เถียงนาจึงขึ้นอยูํกับความต๎องการและความสามารถของคนสร๎าง คือเจ๎าของที่นา ซึ่งสํวนใหญํจะสร๎าง
ด๎วยตัวเอง มีรูปแบบ ที่ไมํตายตัวเพราะ เกิดจากการปรับตัวและแก๎ปัญหาใหมํ ๆ ด๎วยภูมิปัญ ญาที่
ยอมรับตํอ สภาพธรรมชาติแวดล๎อมเพื่อที่จะอยูํอาศัยได๎อยํางกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมที่ถูก สร๎าง
25

วิโรฒ ศรีสุโร. “เถียงนาอีสาน กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี ยโสธร
กาฬสินธุ์ และสกลนคร.” (รายงานการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน,
2534), 3.
26
เรื่องเดียวกัน, 5.
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ขึ้น กับสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติของท๎องถิ่น 27 และจะมีเอกลักษณ์ที่บํงบอกได๎วําเป็นเถียงนา คือ
เป็นเรือนมีหลังเปิดโลํง ลักษณะคล๎ายศาลา ในกรณีที่ไรํนาอยูํไมํไกลจากเรือนพัก สามารถไปกลับได๎
ภายใน วั นเดีย วจะไมํนิ ยมกั้ นฝา เสาเรือ นใช๎ไ ม๎จริ ง สํว นโครงใช๎ไ ม๎ไ ผํหรื อไม๎อื่ น ๆ ที่ หาได๎ จาก
ภูมิศาสตร์โดยรอบ หลังคามุงหญ๎า แป้นไม๎ที่รื้อมาจากเรือนเกํา สัง กะสีหรือวัสดุที่หา ได๎ในสภาพ
ปัจจุบัน เชํน ผ๎าใบพลาสติก หลังคาจะไมํสูงมากเพื่อป้องกัน แดด ลม และ ฝน รูปแบบไมํตายตัว ใน
อดีต เถียงนาเป็นสิ่งปลูกสร๎างที่สร๎างขึ้นเพื่อใช๎สอยเกี่ยวพันธ์กับการทานาเป็นหลัก 28 จะเห็นได๎วํา
งานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมข๎าวล๎วนแสดงออกถึงคุณคําทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได๎
ทั้งสิ้นและแสดงออกถึงคุณคาทางจิตใจของชาวนาที่สร๎างสุนทรียภาพการอยูํอาศัยในวิถีชีวิตชาวนา
อีสานได๎อยํางสวย
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อรศิริ ปาณินท์. เรียบง่ายและเป็นสุขกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่น. (กรุงเทพมหานคร:
คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 221-226.
28
กิตติสันต์ ศรีรักษา. “เถียงนา : รูปแบบ และการใช๎งานในวัฒนธรรมข๎าวของชาวนา
อีสาน.”ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2553): 51-52.

บทที่ 3
สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในภาคอีสาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ประกอบด้วย 20 จัง หวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะ
เกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี และน้องใหม่ บึง
กาฬ มีพื้นที่ประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ตั้งอยู่บนที่ราบสูง
โคราช ภูมิประเทศทั้งภาคยกตัวสูงเป็นขอบแยกตัวออกจากภาคกลางอย่างชัดเจน ภาคอีสาน หรือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเขตหรือภาคหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีแม่น้า
โขงกั้นเขตทางตอนเหนือและตะวันออกของภาค ทางด้านใต้จรดชายแดนกัมพูชา ทางตะวันตกมี
เทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นแยกจากภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสาน
ยังมีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทย หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 33.17 เทียบได้กับเป็นพื้นที่หนึ่งในสามของ
พื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยได้จัดว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เทือกเขาที่สูงที่สุดในภาค
อีสานคือ ยอดภูหลวง ภูพานและภูกระดึงซึ่งเป็นต้นกาเนิดของแม่น้าสายสาคัญของชาวอีสานในหลาย
จังหวัดด้วยกัน เช่น แม่น้าชี ลาตะคอง แม่น้าพอง แม่น้าเลย แม่น้าพรม แม่น้ามูล และแม่น้าสงคราม1

แผนที่ที่ 2 แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ประเทศไทย
ที่มา: แผนที่ไทย.คอม, แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, , เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึง
ได้จาก http://www.panteethai.com/แผนที่ภาคอีสาน/
1

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี . ภาคอีสาน (ประเทศไทย), เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2559,
เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคอีสาน(ประเทศไทย)
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1. ลักษณะทางกายภาพภาคอีสาน
1.1 ขนาดและที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในนาม ภาคอีสาน
เป็นภาคที่มีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศ เป็นดินแดงแห่งที่ราบสูงที่มีภูมิประเทศแยกออกอย่างชัดเจน
กับภาคกลางและเป็นดินแดนที่มีแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่เป็นเอกลักษณ์ของภาค มีประชากรมาก
ที่สุด ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 14 องศาเหนือถึง 18 องศาเหนือ และลองจิจูด 101 องศาตะวันออกถึง
105 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับดินแดนต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับประเทศลาว ดินแดนที่อยู่เหนือสุดคือ จัง หวัดบึง
กาฬโดยมีแม่น้าโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติ
ทิศตะวันออก
ติ ด ต่ อ กั บ ประเทศลาว ดิ น แดนที่ อ ยู่ ต ะวั น ออกสุ ด คื อ
อาเภอโขงเจีย ม จั ง หวัด อุบลราชธานี มีแม่น้ าโขงเป็ น
พรมแดนธรรมชาติ
ทิศตะวันตก
ติดต่อภาคกลาง ดิน แดนที่อยู่ตะวันตกสุดคือ อาเภอนา
แห้วจัง หวัดเลย มีเทือกเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็ น
เป็นพรมแดนกั้นเขตแดน
ทิศใต้
ติดต่อกับประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออก ดินแดนที่
อยู่ใต้สุดคือ อาเภอครบุรี จัง หวัดนครราชสีมา มีภูเขา
พนมดงรัก และสันกาแพงเป็นพรมแดนกั้นเขตแดน
1.2. ลักษณะภูมิประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศแยกเด่นชัดจาก
พื้นที่ติดต่อใกล้เคียง ทั้งนี้เพราะเกิดการยกตัวของแผ่นดินด้านตะวันตกและด้านใต้ ทาให้เกิดขอบชั้น
ด้านตะวันตก โดยขอบด้านชั้นนี้อยู่ติดกับภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนภายในของภาคนั้นจาก
ขอบชั้นทั้ง 2 ด้านจะค่อยๆ ลาดลงไปในทางตะวันออกของภาค จึงมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายกระทะ
โดยมีเทือกเขาภูพานแบ่งแอ่งเป็น 2 แอ่ง คือ แอ่งที่ราบสกลนครหรือแอ่งหนองหาร และแอ่งโคราช
ลักษณะจะเห็นได้ชัดเจนจากทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่ง อยู่ทางตอนล่างของภาคเป็นบริเวณที่มีน้าท่วมในฤดู
ฝน เมื่อถึงฤดูร้อนน้าจะแห้ง พื้นที่ราบนี้คล้ายกับภาคกลาง เพียงแต่มีระดับที่สูงกว่า ลักษณะถูมิ
ประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ
1.2.1 บริเวณแอ่งที่ราบ
1. แอ่งที่ราบโคราช เกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบ
สูงสลับกับเนินเขา
2. แอ่งสกลนคร อยู่ทางตอนเหนือของภาคตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้า
โขง มีแม่น้าสงครามและห้วยน้าก่าไหลผ่าน
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1.2.2 บริเวณเขตภูเขา
1. ภู เ ขาทางด้ า นตะวั น ตกของภาค วางตั ว แนวเหนื อ -ใต้ ได้ แ ก่ ภู เ ขา
เพชรบูรณ์ และภูเขาดงพญาเย็น
2. ภูเขาทางตอนใต้ของภาค ได้แก่ ภูเขาสันกาแพง ภูเขาพนมดงรัก
3. ภูเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ทิวเขาภูพาน
1.2.3 แหล่งน้้า แหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ แม่น้า
โขง แม่น้ามูล แม่น้าชี และแม่น้าสงคราม
1. แม่น้าโขง เป็นแม่น้าที่มีต้นกาเนิดจากดินแดนของธิเบต ซึ่งเป็นพรมแดน
ของประเทศ ไทยกับลาวทางตะวันออกของประเทศ เป็นแม่นี่มีสาขาที่เกิดจากแม่น้าในประเทศหลาย
สายทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ แม่น้ามูล แม่น้าชี และแม่น้าสงคราม
ประชาชนในประเทศไทยได้อาศัยแม่น้าโขงใช้ประโยชน์ต่อการดารงชีวิตมานาน
2. แม่น้ามูล เกิดจากเทือกเขาสันกาแพงในเขตอาเภอปักธงชัย จัง หวัด
นครราชสีมา ผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดกับอุบลราชธานี ออกสู่แม่น้าโขงที่อาเภอบ้านด่าน จัง หวั ด
อุบลราชธานี ในช่วงฤดูร้อนน้าตื้น ฤดูฝนน้าจะเอ่อท่วมที่ราบริมฝั่งแม่น้า ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การดทา
นา ในบริเวณลุ่มแม่น้านี้บางครั้งก็ท่วมทันทีนาสองฝั่งเสียหายเช่นกัน แม่น้านี้ยาว 641 กิโลเมตร
3. แม่น้าชี เป็นสาขาของแม่น้ามูล เกิดจากเขาพญาฝ่อในเขตเทือกเขา
เพชรบูรณ์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิ แล้วไหลผ่านจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ดไปออกสู่แม่น้ามูลในจังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะของแม่น้าเหมือนแม่น้ามูล มีแม่น้าสาขาที่
สาคัญคือ ลาน้าพอง ลาปาว ลากันฉู มีความยาว 765 กิโลเมตร
4. แม่น้าสงคราม เกิดจากเทือกเขาภูพาน ไหลผ่านจังหวัดสกลนคร และ
อุดรธานี เป็นพรมแดนระหว่างอุดรธานีกั บสกลนคร แล้วไหลลงแม่น้าโขงที่อาเภออุเทน จังหวัด
นครพนม แม่น้านี้ในฤดูน้ามีมาก แต่ฤดูแล้งน้าแห้งเป็นตอน ๆ มีความยาว 420 กิโลเมตร
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แผนที่ที่ 3 แผนที่ลักษณะแสดงแหล่งน้าสาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา: สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, แผนที่ลักษณะแสดง
แหล่งน้้าส้าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.apecthai.org/index.php/
1.3. ลักษณะภูมิอากาศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้งหรือทุ่ง
หญ้าเมืองร้อน ในช่วงฤดูร้อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจาก
มหาสมุ ท รอิ น เดี ย น าฝนมาตก ซึ่ ง ฝนที่ ต กจะมี ป ริ ม าณไม่ ม ากนั ก เพราะบริ เ วณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเขตเงาฝน คือ อยู่บริเวณด้านหลังของภูเขามีฝนตกน้อย ฝนที่มีปริมาณมาก
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมากับพายุดีเปรสชัน ถ้าปริมาณพอเหมาะจะทาให้ปริมาณน้าเพียงพอ
แต่ถ้าหากมากน้อยเกินไปจะเกิดปัญหาน้าท่วมหรือแล้งได้ ฤดูกาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่ง
ออกเป็น 3 ฤดู คือ
1.31 ฤดูฝน เริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน สิ้นสุดเดือน
ตุลาคมส่วนใหญ่เป็นฝนที่มากับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และจากพายุดีเปรสชัน ภาคนี้มักเกิดปัญหา
ฝนทิ้งช่วง ทาให้การเพาะปลูกได้รับความเสียหาย
1.3.2 ฤดูหนาว เริ่มกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนตุลาคมเป็น
ช่วงของการเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว จึงทาให้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมมาสู่
ประเทศไทย ซึ่งจังหวัดทางตอนบนของภาคจะได้รับอิทธิพลของอากาศเย็นมากกว่าทางตอนล่างของ
ภาค โดยเฉพาะจังหวัดเลยซึ่งมีอุณหภูมิต่าสุดของประเทศ
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1.3.3 ฤดูร้อน เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม แต่ในเขตที่สูงมีความ
แห้งแล้งเพราะอยู่หางไกลทะเล
1.4. ลักษณะทางวัฒนธรรมและประชากร
1.4.1 เชื้อชาติ ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ประกอบด้วยคนที่มา
จากหลายเชื้อชาติ ซึ่งแหล่งที่มา ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่มา
ผสมผสานอยู่ด้วยกัน โดยทีประชากรส่วนใหญ่ของภูมิภาคมักจะอพยพมาจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า
โขง เมื่อมาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กัน ต่างฝ่ายต่างผสมผสานประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่เข้า
ด้วยกัน
ชาวไทยส่วนใหญ่ในภาคนี้จะถูกเรียกว่า ลาว เนื่องจากเป็นพวกที่นิยมรับประทาน
ข้าวเหนียว และมีสาเนียงการพูดที่ผิดเพี้ยนไปจากคนในภาคกลาง แต้ไปคล้ายคลึงกับคนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในขณะเดียวกัน คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รับประทานข้าวเจ้า
เป็นประจามาแต่โบราณ เช่น ชาวโคราช ก็จะเรียกตนเองว่า ไทยโคราช เพื่อให้แตกต่างจากประชาชน
กลุ่มอื่นที่รับประทานข้าวเหนียว แต่ที่จริงแล้ว ลาวในภาคนี้สืบเชื้อสายมาจากชนชาติไทยหรืออ้าย
ลาว ที่มาตั้งอาณาจักรล้านช้าง ในสมัยโบราณ
ดังนั้น การแบ่งกลุ่มย่อยของประชากรในภูมิภาคนี้ จึงมักมีคานาหน้าว่า ลาว อยู่ด้วย
ซึ่งถ้าจะแบ่งกลุ่มย่อยโดยใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ จะมีกลุ่มที่สาคัญดังนี้
1. ลาวเวียง หรือลาวเวียงจันทร์ อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดอุดรธานีและ
ชัยภูมิ และในบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และอาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะ
เกษจะเห็นว่าชนกลุ่มนี้มักอยู่ทางตอนเหนือ ตะวันตก และตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาค
2. ลาวกาว พบมากในจังหวัดอุดรธานี ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และค่อนข้าง
ลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาค
3. ลาวพวน มักอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นส่วนใหญ่
4. ไทยโคราช เป็นชาติพันธุ์ไทยที่มีสาเนียงการพูดและความเป็นอยู่แตกต่าง
จากประชากรกลุ่มอื่น ตามอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยเชื่อว่ามีเชื้อสายมาจากเขมรกลุ่มหนึ่ง อย่างไรก็
ตาม ในปีพ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่5 ในสยามประเทศทรงให้มีการยกเลิก การเรียกว่า ลาว สาหรับคนในภูมิภาคนี้ "แต่นี้สืบไป
ให้เจ้าหน้าที่แต่ละแผนก ทุกหัวเมืองใหญ่น้อย ในมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อจะมีการสารวจ
สามะโนครัว หรือหากมีราษฎรมาติดต่อที่จะใช้แบบพิมพ์ทางราชการ ให้ปฏิบัติใหม่โดยการกรอกใน
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ช่องสัญชาตินั้นว่า ชาติไทยบังคับสยาม ทั้งสิ้น ห้ามมิให้ลงหรือเขียนในช่องสัญชาติว่า ชาติลาว ชาติ
เขมร ส่วย ผู้ไทย พวน ฯลฯ ดังที่เคยปฏิบัติมาก่อนเป็นอันขาด” 2
1.4.2 การนับถือศาสนาและความเชื่อในภาคอีสาน ชาวไทยลาวหรือชาวอีสาน
ยึดมั่นในจารีตประเพณี การดาเนินชีวิตตาม "ฮีตสิบสอง" (คือกิจกรรมประเพณีในรอบ 12 เดือน)3
รวมถึงรัฐธรรม 14 ข้อของชาวอีสาน ที่เรียกว่า คองสิบสี่คือ แนวทางที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็น เจ้า
ผู้ปกครองเมือง ชาวบ้านหรือสงฆ์พึง ปฏิบัติ 14 ข้อเพื่อดารงรักษาไว้ซึ่ ง ประเพณีและทานองคลอง
ธรรมอันดีงามของท้องถิ่น4 และในอีสานปัจจุบันยังนับถือพุทธศาสนาด้วย ในปัจจุบันพุทธศาสนาได้
ถูกปรับให้เข้ากับจารีตของชาวอีสานและมุ่งที่จะสั่งสอนให้เป็นพลเมืองเป็นคนดี มากกว่าที่จะสอนให้
ละโลกีย์ไปสู่นิพพาน ตามปรัชญาพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังนับถือผีบรรพบุรุษ ผีฟ้า ผีแถน รวมทั้งผีไร่
นา ฯลฯ โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษยังมีอิทธิพลต่อสังคมมาก นั่นคือ ผีปู่ตา ทุกชุมชนในชนบทจะมีศาล
เจ้าปู่ตา (ดอนปู่ตา) ประจาหมู่บ้าน และมีตาแหน่งตาจ้า หรือหมอจ้า เป็นผู้ที่ ติดต่อกับวิญญาณ เฒ่า
จ้าจะเป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากผู้หนึ่งในหมู่บ้าน ในปัจจุบัน ตาจ้าจะทาหน้าที่ในการ
ทาพิธีกรรมต่างๆในหมู่บ้านทั้งในเรื่องของศาสนา (มัคทายก) และ ทาพิธีความเชื่อตามฮีตสิบสองของ
ชาวอีสานเอง 5 ในความเชื่อของคนอีสานในอดีตกาลนั้นจะเชื่อในเรื่องของ “ผี” ไม่ว่าจะเป็น ผีบรรพ
บุรุษปู่ ย่า ตา ยาย ผีป่า ผีฟ้า แถน(เทวดาอารักษ์) ผีปอบ ฯลฯ ในทุกวันนี้ความเชื่อในเรื่องผีของชาว
อีสานนั้นยังมีอยู่ในชุมชนและยากที่จะลบล้างในความเชื่อนั้น แต่จะผนวกเข้ากับศาสนาพุทธที่ชาว
อีสาน เคารพนับถือในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันบนความเชื่อนั้น นอกจากจะเป็นการเตือนสติ ไม่ให้
ประพฤติผิด ปฏิบัติชั่วแล้ว ยังทาให้เกิดประเพณีที่ดีงาม งานบุญต่างๆ มากมายกับคนอีสาน เป็นกุศ
โลบายล้าลึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ร่วมกันในชุมชน เช่น ดอนปู่ตา ดอนเจ้าปู่ ดอน
หัวนา เป็นต้น ชาวอีสานส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท และศาสนาพราหมณ์ซึ่งปรากฏใน
พิธีกรรมต่าง ๆ ในชุมชนชาวอีสานจะมีวัดเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมวัดยังเป็นโรงเรียน
สอนหนังสือให้เด็กๆ ซึ่งเด็กชายจะมีความใกล้ชิดกับวัด เพราะใช้เป็นสถานที่เรียน บวชเณร และ
อุปสมบทตามลาดับ นอกจากนั้นชาวอีสานยังมีความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณ เช่นผีในต้นไม้ แม่น้า ใน
บ้าน ในไร่นา ผีประจาหมู่บ้าน และผีบรรพบุรุษ จะมีพิธีเซ่นไหว้ผีเป็นประจา ในฤดูเก็บเกี่ยวหรือ
เพาะปลูกข้าว เวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย ชาวอีสานจะเชื่อว่ามีสาเหตุจากผีและขวัญออกจากร่าง ดังนั้น จึง
2

อุบลราชธานี 200ปี, (กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ์, 2535), 30.
เติ ม วิ ภ าคย์ พ จนกิ จ , ประวั ติ ศ าสตร์ อี ส าน, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 4 (กรุ ง เทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), 548-550.
4
เรื่องเดียวกัน, 552-553.
5
สัมภาษณ์สุนทร พรใส, ผู้ใหญ่บ้านกู่จานหมู่1, 2 ธันวาคม 2559.
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มีผู้ประกอบพิธีรักษาโรค และเรียกขวัญ เช่น พระสงฆ์ หมอลาทรง ผีฟ้ามารักษาอากาศเจ็บป่วยของ
คนนั้นๆ นอกจากนั้น ยังเชื่อเรื่องผีปอบ ผีโพง ผีก็องกอย ซึ่งเป็นคนที่ถูกวิญญาณ ชั่วร้ายเข้าสิง และ
สามารถทาร้ายผู้อื่นได้ จึงส่งผลให้ในเวลาคาคืนชาวอีสานเองจะไม่ออกจากบ้านเรือนโดยเด็ดขาด
1.4.3 วัฒนธรรมด้านภาษาของภาคอีสาน ภาษาหลักของภาคนี้ คือ ภาษาอีสาน
แต่ภาษาไทยกลางก็นิยมใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีภาษาเขมร ที่ใช้กัน
มากในบริเวณอีสานใต้ นอกจากนี้ยัง มีภาษาถิ่นอื่นๆ อีกมาก เช่น ภาษาผู้ไ ท ภาษาโส้ ภาษาไทย
โคราช เป็นต้น ภาคอีสานมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น อาหาร ภาษา ดนตรีหมอลา
และศิลปะการฟ้อนราที่เรียกว่า เซิ้ง เป็นต้น ภาษาไทยถิ่นอีสาน เป็นภาษาไทยถิ่นที่ใช้พูดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ ใช้เป็นภาษา
ทางการของประเทศ ภาษาไทยถิ่นอีสาน เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้พูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เป็นภาษาลาวสาเนียงหนึ่ง ในสาเนียงภาษาถิ่นของภาษาลาวซึ่งแบ่งเป็น 6 สาเนียงใหญ่6
คือ
1. ภาษาลาวเวียงจันทน์ ใช้ในท้องที่ เวียงจันทน์ บอลิคาไซ และในประเทศ
ไทยท้องที่ จ.ชัยภูมิ หนองบัวลาภู หนองคาย (อ.เมือง ศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ โพนพิสัย) ขอนแก่น (อ.ภู
เวียง ชุมแพ สีชมพู ภูผาม่าน หนองนาคา เวียงเก่า หนองเรือบางหมู่บ้าน) ยโสธร (อ.เมือง ทรายมูล
กุดชุม บางหมู่บ้าน) อุดรธานี (อ.บ้านผือ เพ็ญ บางหมู่บ้าน)
2. ภาษาลาวเหนือ ใช้กันในท้องที่ เมืองหลวงพระบาง ไซยะบูลี อุดมไซ จ.
เลย อุตรดิตถ์ (อ.บ้านโคก น้าปาด ฟากท่า) เพชรบูรณ์ (อ.หล่มสัก หล่มเก่า น้าหนาว) ขอนแก่น (อ.ภู
ผาม่าน และบางหมู่บ้านของ อ.สีชมพู ชุมแพ) ชัยภูมิ (อ.คอนสาร) พิษณุโลก (อ.ชาติตระการ และ
นครไทยบางหมู่บ้าน) หนองคาย (อ.สังคม) อุดรธานี (อ.น้าโสม นายูง บางหมู่บ้าน)
3. ภาษาลาวตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้กันในท้องที่เมืองเชียงขวาง หัวพัน ใน
ประเทศไทยท้องที่บ้านเชียง อ.หนองหาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี และบางหมู่บ้าน ใน จ.สกลนคร
หนองคาย และยัง มีชุ มชนลาวพวนใน ภาคเหนื อบางแห่ง ในจั ง หวัด สุ โ ขทัย อุ ตรดิ ตถ์ แพร่ ไม่ กี่
หมู่บ้านเท่านั้น
4. ภาษาลาวกลาง แยกออกเป็นสาเนียงถิ่น 2 สาเนียงใหญ่ คือ ภาษาลาว
กลางถิ่นคาม่ว น และถิ่นสะหวันนะเขด ถิ่ นคาม่วน จัง หวัดที่พูดในประเทศไทย เช่ น จ.นครพนม
สกลนคร หนองคาย (อ.เซกา บึงโขงหลง บางหมู่บ้าน) ถิ่นสะหวันนะเขด จัง หวัดที่พูดมีจังหวัดเดียว
คือ จังหวัดมุกดาหาร
6
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5. ภาษาลาวใต้ ใช้กันในท้องที่แขวงจาปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปื อ
จังหวัดที่พูดในประเทศไทย ได้แก่ อุบลราชธานี อานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร
6. ภาษาลาวตะวันตก ไม่มีใช้ในประเทศลาว เป็นภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท้องที่ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และบริเวณใกล้เคียง
มณฑลร้อยเอ็ด ของประเทศสยาม
ส่วนภาษาเขีย นในอดีตใช้ อัก ษรธรรมล้านช้ างหรือตัวธรรม สาหรับบันทึ ก
เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะหรือพระพุทธศาสนา และเขียนด้วยอักษรไทน้อยหรือตัวลาวเดิม (เป็นอักษร
ลาวล้านช้างโบราณ มีความแตกต่างกับอักษรลาวในประเทศลาวในปัจจุบันเล็กน้อย) สาหรับเรื่องราว
ทางโลก อักษรลาวล้านช้าง (ตัวลาวหรืออักษรไทน้อย) มีพยัญชนะ 20 เสียง สระเดี่ยว 18 เสียง สระ
ประสม 2-3 เสียง บางท้องถิ่นไม่มีเสียงสระเอือ ในปัจจุบันนิยมใช้ อักษรไทยสาหรับเขียนบันทึก
เรื่องราวต่าง ๆ ทั้งในทางโลกและทางธรรม เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านตัวอักษรธรรมและ
อักษรลาวออก แต่ความนิยมในการเขียนบันทึกเป็นภาษาถิ่นไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก โดยส่วนใหญ่
ภาษาเขี ยนในท้อ งถิ่ นภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ ของประเทศไทยจะใช้ อั กษรไทยและบั นทึ กเป็ น
ภาษาไทยกลางเป็นหลักแทน7
1.4.4 วั ฒ นธรรมเกี่ ย วกั บ ประเพณี พิ ธี ก รรมและความเชื่ อ ของชาวอี ส าน
ประเพณี ต่ า งๆล้ ว นได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากสิ่ ง แวดล้ อ มภายนอกที่ เ ข้ า สู่ สั ง คมรั บ เอาแบบปฏิ บั ติ ที่
หลากหลายเข้ามาผสมผสานในการดาเนินชีวิตประเพณีจึงเรียกได้ว่าเป็น วิถีแห่งการดาเนินชีวิตของ
สังคม โดยเฉพาะศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อประเพณีไทยเป็นอย่างมาก วัดวาอารามต่างๆในประเทศไทย
สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยและชี้ให้เห็นว่าชาวไทยให้ความสาคัญในการ
บารุงพุทธศาสนาด้วยศิลปกรรมที่งดงามเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่โบราณกาล เป็นต้น และ
ในภาคอีสานเอง ชาวอีสานก็ยืดหลังเช่นเดียวกันกับทุกๆที่ แต่ชาวอีสานในอดีตและปัจจุบันยึดหลัก
จารีตฮีตสิบสอง คาว่า "ฮีต" หมายถึง จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบแผนฮีตที่ถือปฏิบัติกันอยู่
๑๒ อย่าง เป็นภาษาพื้นบ้านเรียกของชาวอีสาน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "งานบุญ" ของชาวอีสาน
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะลดพลังลงไปบ้างเนื่องจากการครอบงาของกระแสทุนนิยม แต่วิถีชีวิตของชาว
อีสานส่วนใหญ่ก็ยังคงผูกพันอยู่กับฮีตและครอง ที่มีการปรับตัวและผลิตซ้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สาระสาคัญของ ฮีดสิบสอง มีดั้งนี้
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ภาพที่ 29 แผนภูมิแสดงฮีตสิบสองของชาวอีสาน
ที่มา: สุวิทย์ จิระมณี, “ประเพณี คติความเชื่อ ทีอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน.” ฉบับ
พิเศษสถาปัตยกรรมอีสาน. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา, 2546, 15.
บุญเดือนอ้าย (ธันวาคม) บุญข้าวกรรม เกี่ยวกับพระภิกษุต้องปรงอาบัติ
สัง ฆาทิ เสส ต้ องอยู่ก รรมจึง จะพ้น อาบั ติ ถือว่ าเป็น ผู้บริ สุท ธิ์ในระหว่ างภิ กษุ เข้า กรรม ญาติ โยม
สาธุชน ผู้หวังบุญกุศล จะไปร่วมทาบุญบริจาคทาน รักษาศีลเจริญภาวนา และฟังธรรม เป็นการร่วม
ทาบุญระหว่างพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกาหนดวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือนอ้าย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
"บุญเดือนอ้าย" นอกจากพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ก็เป็นช่วงเวลาที่ข้าวในนาสุกพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้
ในช่วงนั้นจึงเป็นช่วงเวลาในการลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวกันอีกด้วย
บุญเดือนยี่ (มกราคม) บุญคูนลาน การทาบุญคูนลาน จะทาที่วัด หรื อที่
บ้านก็ได้ โดยชาวบ้านจะเอาข้าวมารวมกัน แล้วนิมนต์พระภิกษุมาเจริญ พระพุทธมนต์ จัดน้าอบ
น้าหอมไว้ประพรมและวนด้ายสายสิญ จน์บริเวณรอบกองข้าว ตอนเช้ามีการถวายอาหารบิณฑบาต
และนาเอาน้าพระพุทธมนต์ไปรดกองข้าว ถ้าทาที่บ้านเรียกว่า "บุญกุ้มข้าว" กาหนดในเดือนยี่ เรีย ก
อย่างหนึ่งว่า "บุญเดือนยี่ เมื่อนาข้าวขึ้นเล้าแล้ว ชาวบ้านจะตักข้าวเปลือกจากเล้าไปถวายพระที่วัด
ก่อนจะกินต่อไป
บุญเดือนสาม (กุมภาพันธ์) บุญข้าวจี่ เดือนสามชาวบ้านนิยมทาบุญข้าวจี่
เพื่อถวายพระ เป็นการละทานชนิดหนึ่ง และถือว่าได้รับอานิสงส์มากงานหนึ่ง กาหนดให้ เป็นการ
ทาบุญในเดือนสาม อยู่ในช่วงวันมาฆบูชา
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บุญเดือนสี่ (มีนาคม) บุญเผวส บุญที่มีการเทศเผวส(พระเวสสันดร) หรือ
บุญเทศน์มหาชาติ ชาวบ้านในหมูบ้านจะเตรียมข้าวปลาอาหารไปทาบุญและร่วมกันฟังเทศน์มหาชาติ
ในความเชื่อของชาวอีสานเองถือว่าใครผู้ใดได้ฟังเทศน์ครบ 10 กัณฑ์ ในวันเดียวกันจะได้ไปเกิดในยุค
ของพระศรีอาริยเมตไตรอันเป็นยุคอุดมสุข พร้อมอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
กาหนดให้เป็นการทาบุญเดือนสี่ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "บุญเดือนสี่"
บุญเดือนห้า (เมษายน) บุญสรงน้้า หรือ บุญสงกรานต์ บุญสรงน้า มีการ
รดน้า หรือสรงน้าพระพุทธรูป พระสงฆ์ และผู้หลักผู้ใหญ่ มีการทาบุญทาทาน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
"บุญตรุษสงกรานต์" กาหนดให้เป็นการทาบุญในเดือนห้า เป็นบุญที่คนอีสานในต่างถิ่นจะหวนกลับ
บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เทศกาลปีใหม่ไทย
บุญเดือนหก (พฤษภาคม) บุญบั้งไฟ ก่อนการทานาชาวบ้านในจังหวัดใน
ภาคอีสาน จะมีการฉลองอย่างสนุกสนาน โดยการจุดบั้งไฟ เพื่อไปบอกพญาแถน เชื่อว่าจะทาให้ฝน
ตกถู ก ต้ อ งตามฤดู ก าล มี ก ารตกแต่ ง บั้ ง ไฟให้ ส วยงามน ามาประกวดแห่ แข่ ง ขั น กั น ในวั น รุ่ ง ขึ้ น
กาหนดให้เป็นการทาบุญในเดือนหก
บุญเดือนเจ็ด (มิถุนายน) บุญซ้าฮะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญชาระ
คือการชาระล้างสิ่งสกปรก รกรุงรังให้สะอาดหมดจด เมื่อถึงเดือน 7 ชาวบ้านจะรวมกันทาบุญโดยยึด
เอา "ผาม หรือศาลากลางบ้าน" เป็นสถานที่ทาบุญ ชาวบ้านจะเตรียมดอกไม้ธูปเทียน โอน้า ฝ้ายใน
ไหมหลอด ฝ้ายผูกแขน แห่ทรายมารวมกันที่ ศาลากลางบ้าน ตอนเย็นนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระ
พุทธมนต์ ตอนเช้าถวายอาหาร เมื่อเสร็จพิธีทุกคนจะนาน้าพระพุทธมนต์ ฝ้ายผูกแขน แห่ทรายของ
ตนกลับบ้าน นาน้ามนต์ไปรดลูกหลาน ทรายนาไปหว่านรอบบ้าน ฝ้ายผูกแขนนาไปผูกข้อมือลูกหลาน
เพื่อให้เกิดสวัสดิ์มงคลตลอดปี ถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมีการสวดถอด เป็นต้น กาหนดให้เป็นการ
ทาบุญในเดือน ๗ ในบุญซาฮะ ยังมีความน่าสนใจอีกอย่างคือ ชาวบ้านจะพร้อมใจเก็บกวาดบ้านเรือน
ของตนให้สะอาดเรียดร้อย สวยงาม โดยเฉพาะหน้าบ้าน ถนนหนทางให้มีความสวยงาม และสะอาด
หมดจด ดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อาศัย
บุญเดือนแปด (กรกฎาคม) บุญเข้าพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา เป็น
เวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องบาเพ็ญไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้บริบูรณ์ ส่วนคฤหัสถ์ก็จะต้อง
บาเพ็ญบุญกริยาวัตถุ 3 คือ ทาน ศีล ภาวนา ให้เต็มเปี่ยม ตอนเช้าญาติโยมจะนาอาหารมาถ วาย
พระภิกษุ ตอนบ่ายนาดอกไม้ธูปเทียน ข้าวสาร ผ้าอาบน้าฝน รวมกันที่ศาลาวัด ตอนเย็นญาติโยมพา
กันทาวัตรเย็นแล้วฟังเทศน์ กาหนด วันแรม 1 ค่า เดือน 8 จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "บุญเดือนแปด"
บุญ เดื อ นเก้า (สิ ง หาคม) บุ ญ ข้ า วประดั บ ดิ น เป็ น พิ ธี ก รรมที่ ล าลึ ก ถึ ง
บุญคุณของแผ่นดินที่มนุษย์ได้ทามาหาเลี้ยงชีพในพื้นที่แห่ง นี้ โดยจะนาห่ออาหารและของขบเคี้ยว
เป็นห่อๆ แล้วนาไปถวายวางแบไว้กับดินในที่ต่างๆ จึง เรียกว่า "บุญข้าวประดับดิน" ชาวบ้านจะจัด

49
อาหารคาวหวาน และหมากพลู บุหรี่ โดยจะแยกออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จะนาไปเลี้ยงดูคนใน
ครอบครัว ส่วนที่ 2 แจกให้ญาติพี่น้องในชุมชน ส่วนที่ 3 จะอุทิศไปให้ญาติล่วงลับไปแล้ว ส่วนที่ 4
นาไปถวายพระสงฆ์ที่วัด โดยทาเป็นห่อๆให้ไ ด้พอควร แล้วนาใบตองกล้วย มาห่อของคาว หวาน
หมากพลู บุหรี่ แล้วเย็บรวมกันเป็นห่อใหญ่ ในระหว่าง เช้ามืดในวันรุ่ง ขึ้นจะนาห่อเหล่า นี้ไปวางไว้
บริเวณวัด ด้วยถือว่าญาติพี่น้องจะมารับของที่นั่น (เชื่อกันว่าเป็นวันยมทูตเปิดนรกชั่วคราว ให้สัตว์
นรก มารับของทานในระยะหนึ่ง และยังถือว่าเป็นวันกตัญญูอีกด้วย) ตอนเช้านาอาหารอีกส่วนหนึ่งไป
ถวายพระ ฟังพระธรรมเทศนา เสร็จแล้วทาพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญ าติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว กาหนดให้
เป็นการทาบุญในเดือนเก้า
บุญเดือนสิบ (กันยายน) บุญข้าวสาก ชาวบ้านจะนาพาข้าว(สารับกับข้าว)
หรือห่อข้าวใหญ่ไปถวายพระสงฆ์ เพื่ออุทิศแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้มารับบุญกุศลในวันนี้ โดย
จะนาห่อข้าวไปแขวนบนต้นไม้ ตามเสาเจดีย์ แล้ วตีกลองบอกให้สัญ ญาณ ให้ผีบรรพบุรุษ รุกข
เทวดา และเปรตมารับห่อข้าวนั้น ด้วยถือว่าเป็นการส่งเปรตและผู้ล่วงลับที่ออกมาเที่ยวในเดือนเก้า
ให้กลับไปสู่แดนตนในเดือนสิบ โดยพิธีนี้จะทาในช่วงเช้าก่อนเพล และในเวลาเพล พระสงฆ์จะตีกลอง
ให้มาโฮม(รวม)กัน ญาติโยมจะนาพาข้าว (สารับกับข้าว) ของตนมารวมกัน ณ ศาลาการเปรียญ
เจ้าภาพจะเขียนชื่อลงในกระดาษม้วนลงในบาตร เมื่อพร้อมแล้วหัวหน้ากล่าวนาคาถวายสลากภัต จบ
แล้วยกบาตรสลากไปให้พระจับ ถูกชื่อใคร ก็ให้ไปถวายพระองค์นั้น ก่อนจะถวายพาข้าวให้นาพาข้าว
1 พา มาวางหน้าพระเถระ แล้วให้พระเถระ กล่าวคาอุปโลกน์ กาหนดให้เป็นการบุญข้าวสากนิยมทา
กันในเดือนสิบ
บุญเดือนสิบเอ็ด (ตุลาคม) บุญออกพรรษา การทาบุญออกพรรษานี้ เป็น
การเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ได้มีโอกาสว่ากล่าวตักเตือนกันได้ พระภิกษุสงฆ์สามารถเดินทางไป
อบรมศีลธรรม หรื อ ไปเยี่ ยมเยี ย น ถามข่า วคราว ญาติ พี่ น้ อ งได้ และภิ ก ษุส งฆ์ ส ามารถหาผ้ า มา
ผลัดเปลี่ยนได้ เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 ตั้งแต่เช้ามืดจะมีการตีระฆังให้พระสงฆ์ไ ปรวมกันที่
โบสถ์แสดงอาบัติเช้า จบแล้วมีการปวารณา คือเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกัน
ได้ กาหนดให้เป็นการบุญออกพรรษาในเดือน ๑๑ ในส่วนของฆราวาสนั้น ชาวบ้านจะออกมาทาบุญที่
วัด ตกเย็นชาวบ้านจะนาดอกไม้ ธูปเทียนไปถวายพระและถวายผ้าบังสุกุล และมีการตักบาตรเทโวที่
วัด กวนข้าวทิพย์ กรอกน้ามัน ปั่นฝ้ายในวันรุ่งขึ้น
บุญเดือนสิบสอง (พฤศจิกายน) บุญกฐิน จากวันแรม 1 ค่า ถึง วันเพ็ญ
เดือน 12 ชาวบ้านจะทาพิธีทอดผ้ากฐินที่วัดเหมือนกันทั่วประเทศ ในพื้นที่บ้างแห่งที่อยู่ใกล้กับแม่น้า
ก็จะมีการละเล่นแข่งเรือ การไหลเรือไฟ การลอยกระทงดวงประทีป ในช่วงเวลาเดียวกัน ข้าวในนา
ก็จะตั้งท้องและเปลี่ยนเป็นเมล็ดข้าวแล้ว ก่อนจะสุขเติมที่ก็จะเก็บมาตาเป็นข้าวเม่า ไว้ถวายพระและ
เอาไว้กินกัน จึงเรียกช่วงเวลานี้ว่า บุญข้าวเม่าด้วยเช่นกัน
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นอกจากประเพณี 12 เดือนของชาวอีสานที่เรียกว่า ฮีตสิบสองที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ชาว
อีสานยังมีการทาบุญอย่างอื่น ที่นับถือเป็นประเพณีของชาวอสานที่ครบคู่ไปกับฮีตสิบสองอยู่อีกหลาย
งานบุญเช่น การทาบุญขึ้นบ้านใหม่ ประเพณีการบวช (บุญบวช) ประเพณีกินดอง (แต่งงาน) ประเพณี
งันเฮือนดี (งานศพ) ประเพณีลงข่วง (ส่วนมากจะเป็นพวกหนุ่มสาว) ประเพณีแฮกนา (สู่ขวัญนา)
เลี้ยงผีตาแฮก (เลี้ยงผีในนาขาก่อนทานา) ประเพณีบา (บายสีสู่ขวัญ) ประเพณีงันกรรม (การอยู่กรรม)
ประเพณี ผิด ผี (การทาผิดจารีต ของหมู่ บ้าน) ประเพณี เต้ าข่ว ง (การเลี้ ยงผี ) ประเพณี เลี้ ยงผี ปู่ต า
ประเพณีสู่ขวัญวัวควาย ประเพณีเปิดเล้า เป็นต้น นอกจากฮีตสิบสองและประเพณีแล้ว ชาวอีสานยัง
ยืดหลัง คองสิบสี่หรือหลัก 14 ข้อที่ชาวอีสานไม่ว่าจะเท้าพญา พระสงฆ์ หรือประชาชนชาวอี สานต้อง
ปฏิบัติโดยมีทั้งหมด 14 ข้อ ในที่นี้จะพูดถึงแค่ในส่วนของประชาชน หรือฆราวาส พอสังเขปดังนี้
ข้อหนึ่ง เมื่อเข้ากล้าหมากเป็นฮวง เป็นหมากแล้ว อย่าฟ้าวกินก่อน ให้เอา
ทาบุญให้ทาน แก่ผู้มีศีลกินก่อน แล้วจงกินภายลุน แปลได้ความว่า เมื่อเก็บพืชผลการเกษตรจากการ
ทาไร่นาได้แล้วนั้นอย่าพึ่งกินให้นาเอาไปถวายพระเสียก่อน
ข้อสอง อย่าโลภตาส่าย อย่าจ่ายเงินแดง แปงเงินคว้าง และอย่ากล่าวคา
หยาบซ้ากล้าแข็ง ต่อกัน แปลได้ความว่า อย่าเป็นละโมบ รู้จักสมถะในการดารงชีวิต และอย่าพูดคา
หยาบต่อกัน
ข้อสาม ให้พร้อมกันเฮ็ดฮั้วต้าย และกาแพงอ้ อมวัดวา อาฮาม และบ้าน
เฮือน แปลได้ความว่า ให้ทารั้วหรือกาแพงล้อมพื้นที่ วัดวาอาราม และบ้านเรือน
ข้อสี่ เมื่อเจ้าขึ้นเฮือนนั้น ให้สว่ายกล้างตีน เสียก่อนจิ่งขึ้น แปลได้ความว่า
ก่อนจะขึ้นเรือนนั้น ต้องล้างเท้า ทาความสะอาดเท้าก่อนขึ้นเรือน
ข้อห้า เมื่อเถิงวันศีล 7-8-14-15 ค่า ให้สมมา (ขอขมา) ก้อนเส้า แม่คีไฟหัว
คันได และ ประตูที่ตนอาศัยซู่ค่าคืน แปลได้ความว่า ในวันขึ้น 7-8-14-15 ค่า ให้กราบไหว้ขอขมาเตา
ไฟ ฟืน บันได และประตู ในบ้านทุกครั้ง
ข้อหก เมื่อจักนอนให้เอาน้าส่วนล้างตีนก่อน จิ่งนอน แปลได้ความว่า เมื่อ
จะนอนให้ล้างเท้าให้สะอาดก่อนเข้าที่นอน
ข้อ เจ็ ด เถิ ง วั น ศี ล ให้ เ อาดอกไม้ ธู ป เที ย น สมมาผั ว แห่ ง ตน และเถิ ง วั น
อุโบสถให้แต่งดอกไม้ ธูปเทียนไปเคนพระสังฆ์เจ้า แปลได้ความว่า ในวันพระให้เอาดอกไม้ ธูปเทียน
ขอขมาสามีทุกครั้ง และนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้พระทุกครั้ง
ข้อแปด เถิงวันศีลดับ ศีลเพ็งมานั้น ให้นิมนต์พระสังฆเจ้ามาสูตรมงคลเฮือน
และทาบุญ ใส่บาตรถวายทาน แปลได้ความว่า ถ้าเป็นวันพระข้างขึ้นและวันพระข้างแรม ให้นิมนต์
พระสงฆ์มาสวดที่บ้านและทาบุญตักบาตรให้ทาน
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ข้อเก้า เมื่อพระภิกขุมาบิณฑบาตรนั้น อย่าให้เพิ่นคอยถ้า และเวลาใส่บาตร
ก็อย่าซุนบาตร และยามใส่บาตรนั้นอย่าใส่เกิบ (รองเท้า) กั้ง ฮ่มผ้าปกหัว อุ้มหลาน หรือถือเครื่อง
ศาสตราอาวุธ แปลได้ความว่า เมื่อพระสงฆ์มาบิณฑบาตนั้น อย่าให้ท่านรอ และเวลาใส่บาตรอย่าให้
ถูกบาตรพระ และเวลาใส่บาตรอย่าใส่รองเท้า อย่าใส่หมวกปิดศีรษะ อย่าอุ้มเด็ก ตอนใส่บาตร และ
อย่านาอาวุธไว้ในตัว
ข้อสิบ เมื่อพระภิกขุเข้าปริวาสกรรม ซาฮะเบื้องต้นแล้ว ให้แต่งขันดอกไม้
ธูปเทียนและ เครื่องอรรถบริขารไปถวายท่าน แปลได้ความว่า เมื่อพระภิกขุเข้าปริวาสกรรม ให้นา
ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้สิ่งจาเป็นสาหรับพระภิกษุ มีทั้งหมด ๘ อย่าง ได้แก่ บาตร จีวร สบง
สังฆาฏิ ผ้าประคดเอว เครื่องกรองน้า กล่องเข็มพร้อมด้าย มีดโกน และหินลับมีด ไปถวายด้วย
ข้ อ สิ บ เอ็ ด เมื่ อ เห็ น พระภิ ก ขุ สั ง ฆะเจ้ า กายมา ให้ นั่ ง ลงยอมื อ ไหว้ ก่ อ น
และจั่งค่อยเจรจา แปลได้ความว่า เมื่อเห็นพระสงฆ์เดินมาให้นั่งยองยกมือขึ้นไหว้ก่อนต่อยพูดคุย
ข้อสิบสอง อย่าเหยียบย่าเงาเจ้าพระภิกขุตนมีศีลบริสุทธิ์ แปลได้ความว่า
อย่าเหยีบเงาพระสงฆ์
ข้อสิบสาม อย่าเอาอาหารเงื่อนกินตนแล้วไปทานให้แก่พระสังฆะเจ้า และ
เอาไว้ให้ผัวกินจะ กายเป็นบาปได้ อันใดในชาติหน้าก็มีแต่แนวบ่ดี แปลได้ความว่า อย่าเอาอาหารที่
เหลือจากการกินไปถวายพระ และอย่าเอาให้สามีกินมันจะเป็นบาป
ข้อสิ บสี่ อย่าเสพเมถุน กามคุณ ในวัน ศีล วันเข้าวั สสา ออกพรรษา วั น
มหาสงกรานต์ ถ้าดื้อ เฮ็ดได้ลูกได้หลานมา จะบอกยากสอนยาก แปลได้ความว่า อย่ามีเพศสัมพันธ์
ในวันพระ วันออกพรรษา วันมหาสงกรานต์ ถ้าท้องในวันดังกล่าวจะได้ลูกที่สอนยากไม่เชื่อฟัง8
จากพื้นฐานความเชื่อในการดาเนินชีวิตตามกาลเทศะของชาวอีสานเรื่องของ ฮีตสิบสอง
คองสิบสี่นาไปสู่การปรับตัวให้สอดคล้องด้วยวิถี “แบบเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่” หรือเพื่อการยังชีพแบบพึงพา
ธรรมชาติแวดล้อมเรียนรู้และปรับตัวให้ สอดคล้องกับธรรมชาติแวดล้อม เป็นความรู้และข้อปฏิบัติที่
ถูกสะสมในกลุ่มชาวอีสานจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของชาวอีสานจนก่อให้เกิด
เป็นรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงรูปแบบในการดาเนินชีวิตของชาวอีสานแบบเรียบ
ง่ายและสมถะในการใช้ชีวิตของคนอีสาน
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2 การตั้งถิ่นฐานของผู้คนในภาคอีสาน
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอยู่ในช่วงเวลานี้ อาจกล่าวได้ว่าชุมชนหมู่บ้านในระยะ
แรกเริ่ม มีการตั้งถิ่นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีมากและมีอายุเก่าแก่กว่าภาคกลางราว 3000 ปีที่ผ่านมาทั้งในบริเวณแอ่ง
สกลนครและแอ่งโคราช9 ตามหลักฐานทางโบราณคดี การตั้งหลักแหล่งชุมชนชาวลาวที่อพยพจาก
อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ นั้นอาจจะอาศัยเมืองร้างในอดีตที่เคยเป็นบ้านเมืองมาก่อนแล้ว มา
จัดตั้งชุมชนใหม่เพื่ออยู่อาศัย จากโบราณคดีพบว่าตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18-19 หากบริเวณใดมี ศาสน
สถาน เช่ น กู่ ห รื อ เนิ น ดิ น หรื อ สถานที่ ที่ มี ใ บเสมาหิ น ปั ก อยู่ มั ก ถู ก ดั ด แปลงให้ เ ป็ น วั ด ทาง
พระพุทธศาสนาและชาวบ้านร่วมมือกันก่อสร้างวัดและพระธาตุเป็นศูนย์กลางของชุมชนและเคารพ
บูชาในเวลาต่อมา
เนื่องจากประวัติชุมชนของบรรพบุรุษชาวอี สานส่วนใหญ่จะมีประวัติของการเคลื่อนย้าย
ผู้คนจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดเดินทางเข้ามาตั้งชุมชนใหม่ และได้อพยพเคลื่อนย้ายมาหลายรุ่นหลายครั้ง
เมื่อประสบปัญหาทางธรรมชาติความแห้งแล้ง น้าท่วม บางครั้งบ้านเมืองก็ถูกปล่อยทิ้งร้างและกลุ่ม
อพยพเห็นพร้องตรงกันว่าเป็นพื้นทีที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งชุมชนนั้นโดยมีปัจจัยในเรื่องของ
ทาเลที่เอื้อต่อการยังชีพ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
มีท้าเลเป็นพื้นที่ใกล้แหล่งน้้าใหญ่ นับเป็นสิ่งสาคัญอันดับแรกๆของการจัดตั้งชุมชนใน
อีสานเพราะในพื้นที่ ดิน แดนแห่ง นี้จ ะมีดิ นที่เ ป็น ทรายไม่ อุ้ม น้าจึ ง จาเป็ นอย่ างยิ่ งที่ ต้องหาพื้ นที่ ที่
สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคในชุมชน อาจเป็นหนองน้าใหญ่หรือห้วย หรือ ลาน้า
ที่แยกสาขามาจากแม่น้าใหญ่ ที่มีน้าเฉพาะฤดูฝนส่วนมากเป็นที่ราบลุ่มสามารถทานาเลี้ยงสัตว์ ได้ใน
บางฤดูเท่านั้น โดยพื้นที่ทาเลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะชื่อหมู่บ้านมัก ขึ้นต้นด้วยคาว่า "เลิง วัง ห้วย กุด
หนอง และท่า" เช่น เลิงนกทา วังสามหม้อ ห้วยยาง กุดนาคา หนองบัวแดง ฯลฯ
มีท้าเลเป็นพื้นที่ดอน โคก หรือพื้นที่สูงน้้าท่วมไม่ถึง พื้นที่ดั้งกล่าวเป็นทาเลที่ดีสามารถ
ทาไร่และมีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีทั้งที่ดอนริมแม่น้าและที่ ดอนตามป่าริมเขา แต่มีน้าซับไหลมาบรรจบ
เป็นหนองน้า โดยพื้นที่ทาเลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะชื่อหมู่บ้านมักขึ้นต้นด้วนคาว่า "โคก ดอน โพน และ
โนน" เช่น โคกสมบูรณ์ ดอนสวรรค์ โพนยางคา ฯลฯ
มีท้าเลเป็นพื้นที่ป่าดง เป็นทาเลที่ใช้ปลูกพืชไร่และสามารถหาของป่าได้สะดวก มีลาธาร
ไหลผ่าน เมื่ออพยพมาอยู่กันมากเข้าก็กลายเป็นหมู่บ้านและมักเรียกชื่อหมู่บ้านขึ้นต้นด้วยคาว่า "ดง
ป่า และเหล่า" เช่น โคกศาลา ป่าต้นเปือย เหล่าอุดม ฯลฯ
9
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มีท้ า เลเป็น พื้ นที่ ร าบลุ่ ม เป็น พื้ นที่ เ หมาะในการทานาข้ า ว และทุ่ ง หญ้ าเลี้ ยงสั ตว์ ใ น
หน้าแล้ง ตัวหมู่บ้านจะตั้งอยู่บริเวณขอบหรือแนวของที่ราบติดกับชายป่า แต่น้าท่วมไม่ถึงในหน้าฝน
บางพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีน้าขังตลอดปี เรียกว่า "ป่าบุ่งป่าทาม" เป็นต้น
มีท้าเลเป็นพื้นที่ป่าละเมาะ มักเป็นที่สาธารณะใกล้แหล่งน้า สามารถใช้เลี้ยงสัตว์และหา
ของป่าเป็นอาหารได้ ตลอดจนมีสัตว์เล็กสัตว์ น้อยที่นามาเป็นอาหารยังชีพ รวมทั้ง สมุนไพรใช้รักษา
โรค และเป็นสถานที่ยกเว้นไว้เป็นดอนปู่ตาตามคติความเชื่อของวัฒนธรรมกลุ่มไต-ลาว
จะเห็นได้ว่าทุกทาเลที่ตั้งของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน จะตั้งถิ่นฐาน
อยู่ตามที่ดอน บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าสายสาคัญ คือ แม่น้าชี แม่น้ามูล แม่น้าโขง รวมถึงแม่น้าสาขาเส
อม รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของประชากร ในภาคนี้ที่แตกต่างไปจากภาคกลางและภาคเหนือ คือ มี
การตั้ง ถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่นเป็นกระจุกอยู่รอบๆ อ่างเก็บน้า เพราะน้าเป็นปัจจัยสาคัญของการ
ตั้งถิ่นฐานในเขต ที่มีความ แห้งแล้ง ซึ่งเป็นดินปนทรายไม่เก็บน้า นอกจากนั้นประชากรจะตั้งถิ่นฐาน
อยู่ตามแนวเส้นของถนนสายสาคัญที่ตัดผ่าน จังหวัดต่างๆ ในภาคนี้ ทาให้เกิดเป็นเมือง เป็นศูนย์กลาง
ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เช่น ชุมชนบ้านไผ่ ชุมชนเมืองพล ชุมชนบัวใหญ่ เป็นต้น จากการเดิน
ทางเข้ามาตั้งถิ่น ฐานดั งกล่า วมักมี ผู้นาเป็นเชื้ อพระราชวงศ์ ขุนนาง หรือพระภิกษุ และลู กศิษ ย์
ตลอดจนบรรดาผู้นาชุมชนที่เข้ามา ส่วนใหญ่เป็นนักปราชญ์ที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก จะเห็น
ได้ว่าชุมชนเกือบทุกชุมชนจะให้ความสาคัญกับวัดในศาสนาพุทธเป็นหลักและเอาวัดเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน
2.1 ความเชื่อในการตั้งหมู่บ้าน การเลือกภูมิประเทศเพื่อตั้งหมู่บ้านในภาคอีสานจะเห็น
ได้ ว่า มี หลั ก สาคั ญอยู่ 3 ประการ คื อ ต้ อ งเลือ กทาเลที่ ป ระกอบด้ว ย 1)น้ า เพื่ อ การยัง ชี พและ
ประกอบการเกษตรกรรม 2)นา เพื่อการปลูกข้าว (ข้าวเหนียว) เป็นอาหารหลัก 3)โนน เพื่อการ
สร้างบ้านแปงเมือง ที่น้าท่วมไม่ถึง เพื่อที่จะได้มีพื้นที่ทามาหากินและเลี้ยงชีพตามวิถีชีวิตชาวอีสานได้
สาหรับความเชื่อในการตั้งหมู่บ้านก็ไ ม่ต่างกันนัก ชาวอีสานมีก ารนับถือ ผี(ผีบรรพบุรุษ) และแถน
(เทวดา) มีการเซ่นสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อให้ช่วยปกป้องรักษาลูกหลาน มีการตั้ง "ศาลเจ้าปู่"
ไว้ที่ดอนปู่ตา ซึ่งมีชัยภูมิเป็นโคก น้าท่วมไม่ถึง มีต้นไม้ใหญ่หนาทึบ มีการก่อสร้าง "ตูบ" 10 เป็นที่สถิต
ของเจ้าปู่ทั้งหลาย ตลอดจนการตั้ง "บือบ้าน"(หลักบ้าน) เพื่อเป็นสิริมงคลของหมู่บ้าน และมีการเซ่น
"ผีอาฮัก" คือเทพารักษ์ให้ดูแลคุ้มครองผู้คนในหมู่บ้านให้อยู่ดีมีสุขตลอดไป ในส่วนของพิธีเลี้ยง "ผีปู่
ตา" จะกระทาในเดือน 7 คาว่า "ปู่ตา" หมายถึงญาติฝ่ายพ่อ(ปู่ - ย่า)และญาติฝ่ายแม่(ตา-ยาย)ซึ่งทั้งสี่
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คนนี้ เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นที่เคารพของลูกหลาน ครั้นเมื่อตายไปจึงปลูกหอหรือที่ชาวอีสานเรียก"ตูบ"
มักใช้เสา 4 ต้น หลังคาจั่วพื้นสูง โดยเลือกเอาสถานที่เป็นดงใกล้บ้านมีต้นไม้ใหญ่และสัตว์ป่านานา
ชนิดเรียกว่า"ดงปู่ตา" ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ ใครไปรุกล้าตัดต้นไม้หรือล่าสัตว์ไม่ได้ หรือแม้แต่แสดงวาจา
หยาบคายก็ไม่ได้ ปู่ตาจะลงโทษกระทาให้เจ็บหัวปวดท้อง และเมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วย มีคนล้มตาย
ผิด ปกติ เกิ ดขึ้ น ในหมู่บ้ านชาวอีสานถื อ กัน ว่า "หลั กเหงี่ย งหงวย" ต้ องท าพิ ธี ตอกหลั กบ้ า นใหม่ ใ ห้
เที่ยงตรง มีการสวดมนต์เลี้ยงพระสงฆ์ เซ่นสรวงเทพยาดาอารักษ์ แล้วหาหลักไม้แก่นมาปักใหม่ ซึ่ง
ต้องมีคาถาหรือยันต์ใส่พร้อมกับสวดญัตติเสาก่อนเอาลงดินในบริเวณกลางบ้าน ทั้งนี้เพราะชาวอีสาน
มีความเชื่อในการตั้ง "หลักบ้าน" เพราะหลักบ้านเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของผังชุมชนระดับหมู่บ้าน
และเปรียบเสมือนหัวใจของบ้าน เมื่อชุมชนเติบโตขึ้น "หลักบ้าน" ก็พัฒนาไปสู่"หลักเมือง" ดังที่ปรากฏ
อยู่ทั่วไปในประเทศไทย หลักบ้านมักสร้างด้วยไม้มงคล เช่น ไม้คูน ไม้ยอ มีทั้งหลักประธานหลักเดียว
และมีพร้อมหลักบริวารรายล้อม ส่วนรูปแบบของหลักบ้านนั้น มักควั่นหัวไม้เป็นเสาทรงบัวตูมหยาบๆ
บางแห่งก็ถากให้เป็นปลายแหลมแล้วทาหยัก"เอวขัน"ไว้ส่วนล่าง

ภาพที่ 30 ดอนปู่ตา ของชาวบ้านหนองโจด ตาบลนาข่า อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ที่มา: สาราญ กองกะมุด, ดอนปู่ตา บ้านโคกหนองโจด, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้
จาก https://www.youtube.com/watch?v=A58evE-axAg
2.2 ความเชื่อในการสร้างเรือนอีสาน อันดับแรกต้องพิจารณาสถานที่ ๆ จะสร้างเรือน
ก่อน โดยต้องเลือกเอาสถานที่ปลอดโปร่ง ไม่มีหลุมบ่อ ไม่มีจอมปลวก ไม่มีหลุมผี ไม่มีตอไม้ใหญ่ และ
ต้องดูความสูงต่า ลาดเอียงของพื้นดินว่าลาดเอียงไปทางทิศใดและจะเป็นมงคลหรือไม่ ดังนี้
1. พื้นดินใด สูงหนใต้ ต่าทางเหนือ เรียกว่า "ไชยะเต ดีหลี"
2. พื้นดินใด สูงหนตะวันตก ต่าทางตะวันออก เรียกว่า "ยสะศรี-ดีหลี"
3. พื้นดินใด สูงทางอีสาน ต่าทางหรดี เรียกว่า "ไม่ดี"
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4. พื้นดินใด สูงทางอาคเนย์ ต่าทางพายัพ เรียกว่า "เตโซ" เฮือนนั้นมิดี เป็น ไข้
พยาธิฮ้อนใจ11
เมื่อเลือ กได้พื้นที่ ปลูกเรือ นแล้ว จะมีการเสี่ยงทายพื้นที่นั้นอี กครั้ง หนึ่ ง โดยจั ดข้าว 3
กระทง คือ ข้าวเหนียว 1 กระทง,ข้าวเหนียวดา 1 กระทงและข้าวเหนียวแดง 1 กระทง นาไป วางไว้
ตรงหลักกลางที่ดินเพื่อให้กากิน ถ้ากากินข้าวดา ท่านว่าอย่าอยู่เพราะที่นั้นไม่ดี ถ้ากากินข้าวแดง ท่าน
ว่าไม่ดียิ่งเป็นอัปมงคลมาก ถ้ากากินข้าวขาว ท่านว่าดีหลี จะอยู่เย็นเป็นสุข ให้รีบเฮ็ดเรือนสมสร้างให้
เสร็จเร็วไวการเลือกพื้นที่ที่จะปลูกเรือนอีกวิธีหนึ่งคือ การชิมรสของดินโดยขุดหลุมลึกราวศอกเศษ ๆ
เอาใบตองปูไว้ก้นหลุม แล้วหาหญ้าคาสดมาวางไว้บนใบตอง ทิ้งไว้ค้างคืนจะได้ไอดินเป็นเหงื่อจับอยู่
หน้าใบตอง จากนั้นให้ชิมเหงื่อที่จับบนใบตอง หากมีรสหวาน เป็นดินที่พออยู่ได้ มีรสจืด เป็นดินที่เป็น
มงคล จะอยู่เย็นเป็นสุข มีรสเค็ม เป็นอัปมงคล ใครอยู่มักไม่ยั่งยืน มีรสเปรี้ยว พออยู่ได้แต่ไม่ใคร่ดีนัก
จะมีทุกข์เพราะเจ็บไข้อยู่เสมอ12 นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อเรื่องกลิ่นของดินอีกด้วย โดยการขุดดินลึก
ราว 1 ศอก เอาดินขึ้นมาดมกลิ่นว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเชื่อกันว่า ถ้าดินมีกลิ่น หอม ถือว่าดินนั้นอุดมดี
เป็นมงคลอยู่เย็นเป็นสุข แต่ถ้าดินมีกลิ่นเย็น กลิ่นเหม็น กลิ่นคาว ถือว่าดินนั้นไม่ดี ใครปลูกสร้างบ้าน
อยู่เป็นอัปมงคล 13 การดูพื้นที่ก่อนการสร้างเรือน ชาวอีสานแต่โบราณถือกันมากแต่ในปัจจุบันได้
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยยังใช้ คติเดิมแต่มีการเลี่ยงหรือแก้เคล็ด เช่น การชิมดิน หาก
เป็นรสเค็มหรือเปรี้ยวก็แก้เคล็ดโดยการบอกว่าจืด ส่วนการดมกลิ่นดิน หากมีกลิ่นเหม็นคาวก็จะบอก
เอาเคล็ดว่าหอม เป็นต้น
2.3. ฤกษ์ยามในการปลูกเรือน ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการยึดถือคติ ความเชื่อ เกี่ยวกับ
การปลูกเรือนมักจะเป็นผู้ที่เคยบวชมาก่อนและเป็นผู้อาวุโส มีความรู้เรื่องฤกษ์ยามและจะเป็นผู้นาใน
การประกอบพิธีกรรม เกี่ยวกับความเชื่อทั้งหมดในหมู่บ้าน เป็นผู้ที่ชาวบ้านทั่วไปเคารพนับถือ หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หมอจ้า ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลูกเรือนของชาวอีสานมีดังนี้
2.3.1 คติเกี่ยวกับฤกษ์เดือน
เดือนเจียง (เดือนอ้าย) นาคนั้นนอนหลับหากปลูกเรือนอยู่มักตาย
เดือนยี่ นาคนอนตื่น ปลูกเรือนอยู่ดี
11

ไพโรจน์ เพชรสังหาร. “คติความเชื่อและพิธีกรรมในการปลูกเรือน กรณีศึกษากลุ่มผู้
ไทย อาเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์.” (เอกสารสัมมนาเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมอีสาน งานนิทรรศการ
วัสดุก่อสร้างและผลงานวิชาการสถาปัตยกรรมอีสาน สถาปัตยกรรมอีสานสัน จร ณ โรงแรมโฆษะ
จังหวัดขอนแก่น, 29 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2530): 11.
12
เรื่องเดียวกัน, 12.
13
เรื่องเดียวกัน, 12.
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เดือนสาม นาคหากินทางเหนือ มิดี อยู่ฮ้อนไฟจักไหม้
เดือนสี่ นาคหากินอยู่เรือน ปลูกเรือนอยู่ดีเป็นมงคล
เดือนห้า นาคพ่ายครุฑหนี ปลูกเรือนร้อนนอกร้อนใจ มิดี
เดือนหก จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มิตรสหายมาก
เดือนเจ็ด นาคพ่ายหนี จักได้พรากจากเรือนมิดี
เดือนแปด นาคเห็นครุฑ จักได้เสียของมิรู้แล้ว
เดือนเก้า นาคประดับตน ปลูกเรือนมีข้าวของกินมิรู้หมด
เดือนสิบ นาคถอดเครื่องประดับ ปลูกเรือนเข็ญใจ และคนในเรือนมัก
เจ็บ ไข้ตาย
เดือนสิบเอ็ด จะเกิดทุกข์ภัยอันตรายต่าง ๆ มักจะมีคนฟ้องร้องกล่าวหา จัก
มีโทษทัณฑ์
เดือนสิบสอง จะได้ทรัพย์สิน เงินทอง ข้าวของ และคนใช้ดีหลีแล14
2.3.2 คติเกี่ยวกับฤกษ์วัน
วันอาทิตย์ ปลูกเรือนจะเกิดทุกข์อุบาทว์
วันจันทร์ ทาแล้ว 2 เดือนจะได้ลาภผ้าผ่อนและของขาวเหลือง เป็นที่พึง
พอใจ
วันอังคาร ทาแล้ว 3 วันไฟจะไหม้หรือเจ็บไข้
วันพุธ ปลูกเรือนจะได้ลาภเครื่องอุปโภคมีผ้าผ่อน เป็นต้น
วันพฤหัสบดี ปลูกเรือนจะเกิดสุขสบายใจ ทาแล้ว 5 เดือนจะได้โชค
ลาภมากมาย
วันศุกร์ ปลูกเรือนจะมีความทุกข์และความสุขก้ากึ่งกัน ทาแล้ว 3
เดือน จะได้ลาภ เล็กน้อย
วันเสาร์ ปลูกเรือนจะเกิดพยาธิ หรือเลือดตกยางออก ทาแล้ว 4 เดือน
จะลาบาก ห้ามไม่ให้ทาแล15
ความเชื่อของชาวอีสาน ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เชื่อในเรื่องอานาจลี้ลับที่
เหนือธรรมชาติ และเชื่อในเรื่องของคลองเรียน (ครองสิบสี่) การทามาหาเลี้ยงชีพ สิ่งใดที่โบราณห้าม
14

เรื่องเดียวกัน, 10.
นครินทร์ ทาโยธิ, “เฮือนอีสาน: คติการสร้างเรือกับ การอนุรักษ์ .” สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, (2554): 8-9.
15
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ว่าเป็นโทษและจะนาความเดือดร้อนมาให้ ก็จะละเว้นและไม่ยอมทาสิ่งนั้น จะเห็นได้จากชาวอีสานแต่
ก่อนจะเคร่งในเรื่องความเชื่อ(ฮีตสิบสอง) และเคร่ งในเรื่องการปฏิบัติ(ครองสิบสี่) ก่อนการปลูกเรือน
จะมีการศึกษาลักษณะของบริบทรอบๆ ของพื้นที่ และเลือกสถานที่ที่ปลอดโปร่ง ไม่มีหลุด ไม่มีบ่อ ไม่
มีจองปลวก ไม่มีหลุมผี(หลุมฝังศพ) นอกจากนี้ในการพิจารณาพื้นที่สร้างเรือน การต้องมีการชิมรส
ของดินว่าเหมาะสมกับการปลูกเรือนหรือไม่ และชาวอีสานยังให้ความสาคัญกับฤกษ์ยามในการสร้าง
เรือนอีกด้วย อาจเป็นเพราะว่าชาวอีสานจะเชื่อในเรื่องของความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต แต่ว่าปัจจุบัน
คติความเชื่อเหล่านี้กาลังจะเลือนหายไปจากผู้คนชาวอีสานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคม
เรื่ องของหลัก การและวิ ทยาศาสตร์ หรื อแม้ก ระทั้ ง ระบบเศรษฐกิ จ และค่ านิ ย มสมัย ใหม่ใ นการ
ดารงชีวิต
2.4 ลักษณะเรือนไทยอีสาน ชาวอีสานมีความเชื่อในการสร้างเรือนให้ด้านกว้างหันไป
ทางทิศตะวันออกและตะวันตก ให้ด้านยาวหันไปทางทิศเหนือและใต้ ซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่า วาง
เรือนแบบ “ล่องตาเว็น” (ตามตะวัน) เพราะถือกันว่า หากสร้างเรือนให้ “ขวางตาเว็น” แล้วจะ “ขะ
ลา” คือเป็นอัปมงคลทาให้ผู้อยู่ไม่มีความสุข บริเวณรอบ ๆ เรือนอีสานไม่นิยมทารั้ว เพราะเป็นสังคม
เครือญาติมักทายุ้งข้าวไว้ใกล้เรือน บางแห่งทาเพิงต่อจากยุ้งข้าว มีเสารับมุงด้วยหญ้าหรือแป้นไม้ เพื่อ
เป็นที่ติดตั้งครกกระเดื่องไว้ตาข้าว ส่วนใต้ถุนบ้านซึ่งเป็นบริเวณที่มีการใช้สอยมากที่สุด จะมีการตั้ง
หูกไว้ทอผ้า กี่ทอเสื่อ แคร่ไว้ปั่นด้วย และเลี้ยงลูกหลาน นอกจากนั้นแล้ว ใต้ถุนยังใช้เก็บไหหมักปลา
ร้า และสามารถกั้นเป็นคอกสัตว์เลี้ยง ใช้เก็บเครื่องมือเกษตรกรรม ตลอดจนใช้จอดเกวียน อย่างไรก็
ตามการจัดวางแผงผังของห้องและองค์ประกอบต่าง ๆ ในเรือนไทยอีสานมีดังนี้
2.4.1 เรือนนอนใหญ่ จะวางด้านจั่วรับทิศตะวันออก-ตะวันตก (ตามตะวัน)
ส่วนมากจะมีความยาว 3 ช่วงเสา เรียกว่า “ เรือนสามห้อง” ใต้ถุนโล่ง ชั้นบนแบ่งออกเป็นสามส่วน
คือ
1. ห้องเปิง เป็นห้องนอนของลูกชายมักไม่กั้นห้องด้านหัวนอนมีหิ้ง
ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือสิ่งเคารพบูชา เช่น เครื่องราง ของขลัง เป็นต้น
2. ห้องพ่อ - แม่อาจกั้นเป็นห้องหรือบางทีก็ปล่อยโล่ง
3. ห้องนอนลูกสาว มีประตูเข้ามีฝากั้นมิดชิดหากมีลูกเขยจะให้นอนในห้องนี้
ซึ่ง ชาวอีสานเรียกว่า” ห้องส่วม”
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ภาพที่ 31 ผังแสดงตาแหน่งของห้องต่างๆของเฮือนอีสาน
ที่มา: วิชิต คลังบุญครอง และไพโรจน์ เพชรสังหาร. “เฮือนอีสาน” ใน อีสานสถาปัตย์ ฉบับพิเศษ:
สถาปัตยกรรมอีสาน. 25-32. (ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา), 2546, 25.
ส่วนชั้นล่างของเรือนนอนใหญ่ อาจใช้สอยได้อีกกล่าวคือ กั้นเป็นคอกวัวควาย ตั้ง
แคร่น อนพัก ผ่อ นในตอนกลางวัน และทาหัต ถกรรมจั กรสานถั กทอของสมาชิ กในครอบครัว เก็ บ
อุปกรณ์การทานาทาไร่ เช่น จอบ เสียม คราด ตลอดจนเกวียน เป็นต้น
2.4.2 เกย (ชานโล่งมีหลังคาคลุม) เป็นพื้นที่ลดระดับลงมาจากเรือนนอนใหญ่ มัก
ใช้เป็นที่รับแขก ที่รับประทานอาหาร และใช้เป็นที่หลับนอนของลูกชายและแขกเหรื่อที่กลับมาจาก
งานบุญในตอนค่าคืนส่วนของใต้ถุนจะเตี้ยกว่าปกติ ซึ่งอาจใช้เป็นที่เก็บฟืนหรือสิ่งของที่ไม่ใหญ่โตนัก

ภาพที่ 32 แสดงตาแหน่งของเกย (ชานโล่งมีหลังคาคลุม)
ที่มา: วิชิต คลังบุญครอง และไพโรจน์ เพชรสังหาร. “เฮือนอีสาน” ใน อีสานสถาปัตย์ ฉบับพิเศษ:
สถาปัตยกรรมอีสาน. 25-32. (ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา), 2546, 28.
2.4.3 เรือนแฝด เป็นเรือนตรงจั่วเช่นเดียวกับเรือนนอน ในกรณีที่พื้นทั้งสองหลัง
เสมอกันโครงสร้างทั้งคานพื้นและขื่อหลังคาจะฝากไว้กับเรือนนอน แต่หากเป็นเรือนแฝดลดพื้นลงมา
มากกว่าเรือนนอนก็มักเสริมเสาเหล็กมารับคานไว้อีกแถวหนึ่งต่างหาก
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2.4.4 เรือนโข่ง มีลักษณะเป็นเรือนทรงจั่วเช่นเดียวกับเรือนนอนใหญ่ แตกต่างจาก
เรือนแฝดตรงที่ โครงสร้างของเรือนโข่ง จะแยกออกจากเรือนนอนโดยสิ้นเชิง สามารถรื้อถอนออกไป
ปลูกใหม่ได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อเรือนนอน การต่อเชื่อมของชายคาทั้งสองหลังใช้รางน้า โดยใช้
ไม้กระดาน 2 แผ่น ต่อกันเป็นรูปตัววีแล้วอุดด้วยชันผสมขี้เลื่อย ในกรณีที่เรือนไม่มีครัวก็สามารถใช้
พื้นที่ส่วนเรือนโข่งนี้ทาครัว ชั่วคราวได้

ภาพที่ 33 แสดงตาแหน่งของเฮือนโข่ง
ที่มา: วิชิต คลังบุญครอง และไพโรจน์ เพชรสังหาร. “เฮือนอีสาน” ใน อีสานสถาปัตย์ ฉบับพิเศษ:
สถาปัตยกรรมอีสาน. 25-32. (ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา), 2546, 28.
2.4.5 เรือนไฟ (เรือนครัว) ส่วนมากจะเป็นเรือน 2 ช่วงเสามีจั่วโปร่งเพื่อระบาย
ควั นไฟ ฝานิย มใช้ไ ม้ไ ผ่สานลายทแยงหรื อลายขัด แต่บ้ างหลั ง ก็ จ ะใช้ฝ าไม้เ ช่น กับ เรื อน ส าหรั บ
โครงสร้างจะไม่ฝากโครงสร้างกับชานแดด แต่จะใช้โครงสร้างของตัวมันเอง ฉะนั้นจึงสามารถรื้อถอน
ไปปลูกเป็นเฮือนเย้าได้บ้างกรณี

ภาพที่ 34 แสดงตาแหน่งของเอือนไฟ (ห้องครัว)
ที่มา: วิชิต คลังบุญครอง และไพโรจน์ เพชรสังหาร. “เฮือนอีสาน” ใน อีสานสถาปัตย์ ฉบับพิเศษ:
สถาปัตยกรรมอีสาน. 25-32. (ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา), 2546, 29.
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2.4.6 ชานแดด เป็นบริเวณนอกชานเชื่อมระหว่างเกย เรือนแฝดกับเรือนไฟ มีบันได
ขึ้นด้านหน้าเรือน มี “ฮ้างแอ่งน้า” (ร้านหม้อน้า) อยู่ตรงขอบของชานแดด บางเรือนที่มีบันไดขึ้นลง
ทางด้านหลังจะมี “ชานมน” ลดระดับลงไปเล็กน้อยโดยอยู่ด้านหน้าของเรือนไฟ เพื่อใช้เป็นที่ล้าง
ภาชนะตั้งโอ่งน้าและวางกระบะปลูกพืชผักสวนครัวต่าง ๆ
2.4.7 ฮ้างแอ่งน้้า (ร้านโอ่งน้า) ลักษณะเป็นเพลงหมาแหงนมีร้านสาหรับวางโอ่งน้า
ดิ น เผาพร้ อ มฐานรอง ระยะความสู ง ของแอ่ ง น้ าสู ง พอเหมาะกั บ การยื น ตั ก น้ าด้ ว ยกระบวย
กะลามะพร้าว16

ภาพที่ 35 แสดงตาแหน่งทิศทางของพื้นที่ต่างๆ ของเฮือนอีสาน
ที่มา: วิชิต คลังบุญครอง และไพโรจน์ เพชรสังหาร. “เฮือนอีสาน” ใน อีสานสถาปัตย์ ฉบับพิเศษ:
สถาปัตยกรรมอีสาน. 25-32. (ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา), 2546, 29.
สรุปได้ว่า “เฮือนอีสาน” เป็นงานสถาปัตยกรรมที่แสดงถึง สภาพสังคม วัฒนธรรม คติ
ความเชื่อ ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวอีสานที่มีความสาคัญ ตามรูปแบบสังคมประเพณีในอดีต คติ
ความเชื่อในการสร้างเฮือนนั้นชาวอีสานได้มีการศึกษาถึงลักษณะของบริบทรอบๆ ของพื้นที่ เช่น
เลือกสถานที่ที่ปลอดโปร่ง ไม่มีหลุมไม่มีบ่อ ไม่มีจอมปลวก ไม่มีหลุมผีไม่มีตอไม้ใหญ่ ฯลฯ นอกจากนี้
ในการ พิจารณาสภาพพื้นที่สร้างเฮือนยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวอีสาน เช่น การชิมรสของดิน
เพื่อให้ได้พื้นที่ที่เหมาะสมที่จะก่อสร้างเฮือน17 และชาวอีสานยังให้ความสาคัญ ต่อการถือฤกษ์ยามใน
การสร้างเรือนตามฤกษ์เดือนและฤกษ์วัน ฯลฯ18 เพื่อความเป็นมงคลต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัย คติความ
16

วิชิต คลังบุญครอง และไพโรจน์ เพชรสังหาร. “เฮือนอีสาน” ใน อีสานสถาปัตย์ ฉบับ
พิเศษ: สถาปัตยกรรมอีสาน. 25-32. (ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา), 2546, 25-29.
17
ไพโรจน์ เพชรสังหาร, “คติความเชื่อและพิธีกรรมในการปลูกเรือน กรณีศึกษากลุ่มผู้
ไทย อ้าเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์.” 12.
18
สุวิทย์ จิระมณี, ประเพณี คติความเชื่อ ทีอิทธิพ ลต่องานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสา,
ฉบับพิเศษสถาปัตยกรรมอีสาน, (ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา, 2546), 69-76.
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เชื่อต่อการสร้างเฮือนของชาวอีสานที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยัง
มีคติความเชื่อและประเพณีตลอดจนข้อห้าม(การขะลา) ของเฮือนด้วย ตัวอย่ างเช่น ความเชื่อเรื่อง
“ห้องเปิง” เป็นส่วนที่ใช้แสดงสถานภาพของหัวหน้าครอบครัวและใช้เป็นห้องเก็บรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และที่เคารพบูชาอาทิเช่น พระอัฐิของบรรพบุรุษ เครื่องรางของขลัง เป็นต้น หรือเป็นพูดง่ายก็คือ
“ห้องพระหรือห้องผี” นั้นเอง สาหรับการใช้งานมีเพียงลูกชายหรือหลานชายเท่านั้นที่จะเข้าไปใช้งาน
ภายในห้องนี้ไ ด้ และห้ามไม่ ให้ลูกเขยหรือ ลูกสาวเข้าห้ องนี้โดยเด็ดขาด 19 ถ้าเข้าไปจะถือว่าเป็ น
การขะลาผิดจารีตประเพณีอีสาน และอาจจะส่งผลเสียต่อคนในครอบครัวเลยที่เดียว สาหรับห้อง
กลางหรือห้องนอนพ่อแม่นอน และห้องส่วมหรือห้องนอนของลูกสาว เป็นห้องที่ค่อนข้างมิดชิด มี
เพียงช่องลมขนาดเล็กหรือป่องเอี้ยม เพื่อให้ระบายอากาศและรับแสง 20 ทั้ง 3 ห้องนั้นเป็นห้อง
ต้องห้ามของคนทั่วไป ถือเป็นพื้นที่ส่วนตัวห้ามไม่ให้คนภายนอกล่วงล้าเข้าไปโดยเด็ดขาด สาหรับ
เพื่อนพร่องน้องพี่ที่มาเยี่ยมเยือน ก็จะจัดให้นอนบริเวณเกย หรือชานแดนแล้วแต่สมควร คติความ
เชื่อของชาวอีสานยังมีอีกจานวนมากที่ไม่สามารถกล่าวได้ทั้งหมดในที่นี้ เพราะมีความซับซ้อนทั้งใน
เรื่องของความเชื่อเรื่องผี(ผีบรรพบุรุษ,แถน) จารีตข้อปฏิบัติที่ทาได้และทาไม่ได้(การขะลา) ประเพณี
อีสาน(ฮีตสิบสอง) ร่วมถึงการปฏิบัติตนของชาวอีสานในสังคม(คองสิบสี่) และอื่นๆอีกมากมาย นี่คง
เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทาให้ผู้คนในสังคมอีสานในปัจจุบันไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก เพราะมองว่าเป็น
สิ่งที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เสียเวลาในการดาเนินชีวิต และล้าสมัย แต่สาหรับกลุ่มคนรุ่นปู่ย่าตายายใน
ปัจจุบันก็ยังยึดถือและปฏิบัติตนต่อความเชื่อเหล่านี้อยู่อย่างเคร่งครัด
3. ท้องทุ่งในการท้าเกษตรกรรมของภาคอีสาน
ถ้าจะกล่าวถึงท้องทุ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) แล้วนั้นในภาคอีสานเอง มี
บริบทพื้นที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ ซึ่งไม่เอื้ออานวยประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม
มากนัก เนื่องด้วยมีสภาพส่วนใหญ่เป็นดินทราย มีธาตุอาหารที่จาเป็นต่อพืชน้อย และมีการชะล้าง
พัง ทลายของหน้าดินสูงและไม่อุ้มน้า แม้ว่าภาคนี้จะมีปริมาณฝนตกมากก็ตามแต่มักจะประสบกับ
ความแห้งแล้ง โดย เฉพาะในฤดูแ ล้ง จะขาดแคลนน้าส าหรับ อุปโภคและบริ โภคอยู่เสมอ และยั ง
ประสบปัญหาดินเค็มเป็นบริเวณกว้างอีกด้วย แต่ประชากรในท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็พยายามปรับตัว ให้
19

นครินทร์ ทาโยธิ, เฮือ นอีสาน: คติการสร้างเรือ นกับ การอนุรักษ์, (มหาสารคาม:
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 8-9.
20
สมชาย นิลอาธิ, “ส้วมห้องนอนในเรือนอีสาน,” ใน วิถีความคิด – วิถีชีวิตชาวนา
อีสาน, จารุ วรรณ ธรรมวั ตร, บรรณาธิก าร (มหาสารคาม: อาศมวิจั ย คณะมนุษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541), 183-192.
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เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนอกจากนั้นยังมีอาชีพอื่น ๆ เสริม
อีกด้วย เช่น การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า ผลิตเครื่องจักสานต่างๆ เป็นต้น แต่ในภาคของการเกษตรชาว
อีสานจะทาการเกษตรลักษณะแบบยังชีพ (subsistence) เป็นส่วนมาก คือทาการเกษตรเพื่อที่จะนา
ผลิตผลมาบริโภคในครัวเรือนของตน เช่น ปลุกข้าวไว้กิน ปลูกฝ้ายไว้ทอผ้า เลี้ยงไหมไว้ท่อผ้า เป็น
ต้น การเกษตรส่วนใหญ่จะเน้นที่ การทานาปลูกข้าว เป็นหลัก ซึ่งการทานายังคงใช้แรงงานจากคน
และเครื่องจักรกลการเกษตรบ้างตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในสมัยใหม่ บริเวณท้องทุ้งในภาคอีสาน
ส่วนใหญ่จะแบ่งแปลงนาเป็นกระทงย่อยๆ เพื่อจัดการระบบควบคุมน้าในการทานา เพราะน้าเป็น
ปัจ จั ย หลั ก ในการที่ จะท าให้ต้ น ข้ า วเจริ ญ เติ บ โต จะไม่ เ หมือ นภาคที่ จ ะเป็น แปลงนาขนาดใหญ่
บริเวณปลูกข้าวที่สาคัญของภาคอีสาน คือที่ราบลุ่มแม่น้าต่างๆ ในภาคเช่นที่ราบลุ่มแม่น้าโขง ที่ราบ
ลุ่มแม่น้ามูล ที่ราบลุ่มแม่น้าชี เป็นต้น และภาคอีสานยังมีการพัฒนาระบบชลประทานมากขึ้น โดย
มีการพัฒนาชลประทานแบบอ่างเก็บน้ามากที่สุดในประเทศ21 ไม่ว่าจะเป็น อ่างเก็บน้าเล็กๆ ที่สร้าง
ขึ้น มากกว่า 100 แห่ง แต่จานวนของอ่างเก็บน้าต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะ
ปลูกของคนในภาค และยังมีพื้นที่อีกจานวนมากที่อยู่นอกเขตชลประทาน ดังนั้นรั ฐบาลกาลังหา
ลู่ทางที่จะพัฒนาน้าบาดาลออกมาใช้ในการเกษตรขนาดย่อมๆ เพื่อการอุปโภคของประชาชน 22 แต่
อย่างไรก็ตามชาวเกษตรกรรของภาคอีส านยัง ตื่ นตัวที่จ ะปลูก พืชเศรษฐกิจอย่างเช่ น อ้ อย มั น
สาปะหลั ง ข้ า วโพด ต้ น ยู ค าลิ ปตั ส และอื่น ๆ มากขึ้ นโดยใช้ ที่ ดอนในการปลู ก หรื อ ก็ถ ากถา งป่ า
โคก เพื่อเพราะปลูกพืชเศรษฐกิจแบบพืชเชิงเดียว ทั้งนี้เพราะตลาดมีความต้องการมากขึ้น ดังนั้น
ภาคอีสานจึงประสบปัญหาด้านการบุกรุกป่ามากขึ้น แต่อย่าลืมว่าพื้นที่ของภาคอีสานที่มีขนาดใหญ่
แต่ดินก็ขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายและขาดธาตุอาหารที่ จาเป็นต่อพืช
แถมใต้ดิ นมี เกลือ หิน ทาให้ ดิน เค็ มและแห้ ง ไม่ เหมาะในการเพาะปลู กพื ช ชาวอี สานเองจึง ได้ รั บ
ผลตอบแทนของผลผลิตต่ากว่าที่จะเป็น และในภาคอีสานบ้างแห่ง ก็มีการเลี้ยงสัตว์แบบพื้นเมืองเป็น
จานวดมากเช่น การเลี้ยงโคกระบือเป็นฝูงเล็กๆ ปล่อยให้หากินหญ้าตามทุ่งนา ที่เราเห็นมากใน

21

วิชัย สุภาโสด, “แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร” (เอกสารเผยแพร่
สานักอุกวิทยาและบริหารน้า กรมชลประทาน), 15.
22
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้าบาดาล, “น้าบาดาล
กับความมั่นคงทางการเกษตร” (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ณ ห้องชัยพฤกษ์หอประชุม
กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, 30 มีนาคม 2555), 10.
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แถบชนบทของภาคอีสานจนชินตา ถึงแม้สัตว์พวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์ด้านแรงงานแล้วก็ตาม 23 แต่
ชาวอีสานเองก็ยังเลี้ยงไว้เพื่อน้าปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลของวัวควายไปหว่านให้กับผลผลิตเกษตรกรรม
ที่ปลูกอยู่ และจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านพบว่าเลี้ยงไว้ตามวัฒนธรรมอันดีงามที่พ่อแม่พาเลี้ยง และ
วัวควายยังมีพระคุณต่อชาวนาอีสานอยู่ถึงจะไม่ได้ใช้แรงงาน ขี่วัวขี่ควายก็ยังเป็นประโยชน์กับไร่นา
อยู่24 จะเห็นได้ว่าท้องทุ่งในภาคอีสานถึงจะมีความแห้งแล้ง ดินเป็น ดินปนทรายไม่อุ้มน้า แต่พื้นที่
แห่งนี้ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราว ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตเกษตรกรรมของชาวอีสานแบบเฉพาะตัว

ภาพที่ 36 แสดงภาพแปลงนาอีสานแบบกระทงย่อยๆ
ที่มา: yuiyui, แปลงนาอีสานแบบกระทงย่อยๆ, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้
http://diarylove.com/forum_posts.asp?TID=1719
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สมานชัย สุวรรณอาไพ. “ควาย: สัตว์มีบุญคุณมหัศจรรย์ที่กาลังขาดหายจากวิถีชีวิตคน
อีสาน,” เอกสารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1, (2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555): 1523.
24
สัมภาษณ์สุนทร พรใส, เจ้าของเฮือนกรณีศึกษา AA-08, 25 ธันวาคม 2559.

บทที่ 4
ข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาพื้นที่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
1. ข้อมูลพื้นฐานอาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
1.1 ประวัติความเป็นมา อาเภอคาเขื่อนแก้ว เดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้ง
เป็นอาเภอเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2453 ชื่ออาเภออุทัยยโสธร ตัวอาเภอตั้งอยู่ที่ตาบลลุมพุก หมู่ที่ 2
ปีพุทธศักราช 2546 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออาเภอจากอุทัยยโสธรเป็นอาเภอคาเขื่อนแก้ว ซึ่งเป็นชื่อ
ตาบลในเขตอาเภอชานุมานจังหวัดอุบลราชธานี และในปีพุทธศักราช 2460 ได้เปลี่ยนชื่อจากอาเภอ
คาเขื่อนแก้วเป็นอาเภอลุมพุก และเมื่อวันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2496 ได้เปลี่ยนชื่อจากอาเภอลุ
มพุกเป็นอาเภอคาเขื่อนแก้วอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาในปีพุทธสักราช 2515 ทางราชการได้ตั้งจังหวัดยโสธร
ขึ้น โดยแยกจากจังหวัดอุบลราชธานี และได้รวมเอาอาเภอคาเขื่อนแก้วมาขึ้นกับจังหวัดยโสธรตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา1
1.2 ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง อาเภอคาเขื่อนแก้ว ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดยโสธร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 543.8 ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ 339,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.22 ของพื้นที่
จังหวัด (การคานวณพื้นที่คานวณจากข้อมูลแผนที่เพื่อการวางผังเมือง : โปรแกรม Mapinfo) แบ่ง
การปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เป็น 13 ตาบล 115หมู่บ้าน โดย
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ของใกล้เคียงอาเภอคาเขื่อนแก้ว ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอป่าติ้ว
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
ทิศใต้
ติดต่อกับเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และ อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และ อาเภอ
เมืองจังหวัดยโสธร2

1

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ยโสธร, “ผังเมืองเทศบาลคาเขื่อนแก้ว อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร,” กรกฎาคม 2554, 1.
2
เรื่องเดียวกัน.
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แผนที่ที่ 4 แบบแสดงตาแหน่งของ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร,
“ผังเมืองเทศบาลคาเขื่อนแก้ว อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร,” กรกฎาคม 2554, 1-4.

แผนที่ที่ 5 แผนที่อาณาเขต อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร,
“ผังเมืองเทศบาลคาเขื่อนแก้ว อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร,” กรกฎาคม 2554, 4.
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ อาเภอคาเขื่อนแก้ว มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีความสูง
จากระดับน้าทะเลปานกลางเฉลี่ยตั้งแต่ 116 – 168 เมตร โดยมีลักษณะเป็นที่ราบสูงทางด้านทิศ
เหนือ และลาดต่าลงมาทางด้านทิศใต้ ตะวันออก และตะวันตก พื้นที่ตอนกลางของอาเภอ ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบ ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและตั้งถิ่นฐาน ด้านทิศเหนือของอาเภอมีห้วยทมไหลผ่าน ทิศ
ตะวันตกมีแม่น้าชีไหลผ่าน ส่วนด้านตะวันออกมีลาเซบายไหลผ่าน พื้นที่ต่าสุดของอาเภอคาเขื่อนแก้ว
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มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 116 – 120 เมตร อยู่บริเวณริมลาเซบายในเขตตาบลนาแก
และบริเวณริมแม่น้าชีในเขตตาบลสงเปือยและตาบลกุดกุง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะประสบปัญหาน้าท่วม
ซ้าซากในฤดูน้าหลาก ส่ว นพื้นที่ ที่สูง ที่ สุดจะเป็น เนินดิ นในเขตตาบลดงเจริญ มีค วามสู ง จาก
ระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ 168 เมตร ซึ่งเดิมพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนอง
แดง แต่ปัจจุบันได้รับการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จากการวิเคราะห์ลักษณะธรณี
สัณฐานของอาเภอคาเขื่อนแก้ว (การวิเคราะห์ลักษณะธรณีสัณฐาน หมายถึงลักษณะของพื้นผิวโลก ที่
ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา เช่น การเคลื่อนไหวของเปลือกโลก การผุพัง การสึก
กร่อน การพัดพา การสะสมตัว จนทาให้ลักษณะรูปร่างของพื้นที่นั้นเปลี่ยนไปอย่างที่พบเห็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ลักษณะของพื้นผิวโลกรูปแบบต่างๆ เรียกรวมกันว่า “ภูมิลักษณ์“ เช่น ภูเขา ทะเล แม่น้า ที่
ราบ ที่ราบสูงเป็นต้น แบ่งได้ 4 ลักษณะ คือ 1)ที่ราบน้าท่วมถึง (Flood Plain) มีพื้นที่ประมาณ
83.12 ตารางกิโลเมตร 2)ลานตะพักลาน้าขั้นต่า (Low Terrace) มีพื้นที่ประมาณ 302.20 ตาราง
กิโลเมตร 3)ลานตะพักลาน้าขั้นปานกลาง (Middle Terrace) มีพื้นที่ประมาณ 125.56 ตาราง
กิโลเมตร และ 4)ลานตะพักลาน้าขั้นสูง (High Terrace) พื้นที่ประมาณ 30.66 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย มีฝนตกระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม ของทุกปี โดย
มีปริมาณน้าฝนตกเฉลี่ย 1,388.90 มิลลิเมตรต่อปี และจานวนวันที่ฝนตก เฉลี่ย 86 วันต่อปี ช่วง
ระยะเวลาที่ มีค วามแห้ ง แล้ งมาก คื อ ระหว่า งเดื อน มีน าคม ถึ ง เดื อน เมษายนของทุ กปี โดยมี
อุณ หภู มิ ระหว่า ง 32 – 38 องศาเซลเซี ยส และฤดูห นาว ระหว่า งเดือ น พฤศจิก ายน ถึ ง เดื อ น
กุมภาพันธ์ ของทุกปีอุณหภูมิ เฉลี่ยโดยทั่วไป ประมาณ 10- 15 องศาเซลเซียส3
1.4 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเภอคาเขื่อนแก้วกว่า
ร้อยละ 67.70 ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ
16.24 พื้นที่ชุมชนประมาณร้อยละ 8.26 แหล่งน้าประมาณร้อยละ 3.51 และอื่นๆร้อยละ 4.29
ในเขตอาเภอคาเขื่อนแก้วมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองแดง พื้นที่
ประมาณ 12.57 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตตาบลดงเจริญ และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขต
ตาบลลุมพุก ปัจจุบันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองแดงส่วนใหญ่ได้รับประกาศเป็นเขตปฏิ รูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และป่าสงวนอีกแห่งหนึ่งคือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะพริก พื้นที่ประมาณ 25.19
ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่ตาบลทุ่งมน ตาบลเหล่าไฮ และตาบลลุมพุก ปัจจุบันพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงมะพริกส่วนใหญ่ได้รับประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเช่นกัน4

3
4

เรื่องเดียวกัน, 5-8.
เรื่องเดียวกัน.
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แผนที่ที่ 6 แผนที่ลักษณะของพื้นที่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร,
“ผังเมืองเทศบาลคาเขื่อนแก้ว อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร,” กรกฎาคม 2554, 10.

แผนที่ที่ 7 การจัดการที่ดินใช้ประโยชน์ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร,
“ผังเมืองเทศบาลคาเขื่อนแก้ว อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร,” กรกฎาคม 2554, 14.
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1.5 สภาพทางสังคม ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากร ส่วนใหญ่เป็นสังคม
ชนบทตามแบบวิถีของ ชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวคือ ใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาพูด มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ จนเป็นเอกลักษณ์ของถิ่น
ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีสาน นับ ถือศาสนาพุทธกว่าร้อยละ 99 รองลงมาคือศาสนาคริสต์ มี
ความสมัครสมานสามัคคี ยึดมั่น ในขนบธรรมเนียมประเพณีที่สาคัญ ได้แก่ งานบุญบั้งไฟ สงกรานต์
ลอยกระทง ท าบุ ญตั กบาตร ฟัง ธรรมในวัน สาคัญ ๆ ทางพระพุ ทธศาสนาและวัน ธรรมสวนะ
นอกจากนี้ยังมีศิลปะการละเล่นที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เช่น รากลอน ราเซิ้งบั้งไฟ การดารงชีวิต
ของประชากรในท้องถิ่นยังยึดถือปฏิบัติตามประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึง
ความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานาน เป็นเอกลักษณ์ของชาติและ ท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้
ชาติดารงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป ฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณีที่ประชาชนในภาคอีสาน
ปฏิบัติกันมาในโอกาสต่างๆ ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี เป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผี
และพิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ส่วนคองสิบสี่ หมายถึง ข้อวัตรหรือ
แนวทางหรือหลักปฏิบัติที่ประชาชนทุกระดับ นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ผู้มีหน้าที่ ปกครองบ้านเมือง
พระสงฆ์ และคนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติสิบสี่ข้อ5
2. การเลือกพื้นที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา
2.1. การเลือกพื้นที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในระดับตาบล การกาหนดพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้
อธิ บ ายผลภาพรวมของอ าเภอค าเขื่ อ นแก้ ว ซึ่ ง เป็ น อ าเภอหนึ่ ง ในจั ง หวั ด ยโสธร มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
ประมาณ 543.8 ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ 339,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.22 ของพื้นที่จังหวัด
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและทุ่งนาสลับป่าโปร่งดินร่วนป่นทราย 6 จะกาหนดเป็นพื้นที่ใน
การศึกษา ในการสารวจจะกาหนดพื้นที่ การสารวจในระดับตาบลโดยการกาหนดเงื่อนไขในการเลือก
สุ่มพื้นที่ชุมชนร้อยละ 100 คือ
2.1.1 เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งได้แก่
1.1. ตาบลลุมพุก
1.7. ตาบลดงแคนใหญ่
1.2. ตาบลย่อ
1.8. ตาบลกู่จาน
1.3. ตาบลสงเปือย
1.9. ตาบลนาแก
5

เรื่องเดียวกัน, 15-16.
6
ไทยตาบล ดอท คอม. ข้อมูลพื้นฐาน อาเภอคาเขี่ยนแก้ว จังหวัดยโสธร. เข้าถึงเมื่อ
30 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=
350401
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1.4. ตาบลโพนทัน
1.5. ตาบลทุ่งมน
1.6. ตาบลนาคา

1.10. ตาบลกุดกุง
1.11. ตาบลเหล่าไฮ
1.12. ตาบลแคนน้อย
1.13. ตาบลดงเจริญ
ในการพิจารณาการเลือกพื้นที่ของอาเภอคาเขื่อนแก้ว ในระดับตาบลจากการสารวจ
พบว่า อาเภอคาเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรมีตาบลทั้งหมด 13 ตาบล แต่ตาบลที่มีความน่าสนใจในการลง
พื้นที่สารวจ นั้นมีทั้งหมด 6 ตาบล ซึ่งประกอบไปด้วย 1 ตาบลโพนทัน 2 ตาบลนาคา 3 ตาบลแคน
ใหญ่ 4 ตาบลกู่จาน 5 ตาบลนาแก และ6 ตาบลแคนน้อย ที่มีเกณฑ์เข้าข่ายในการพิจารณาเลือกพื้นที่
ในการศึกษาเนื่องด้วยเป็นตาบลที่มีพื้นที่ราบลุ่มและน้าท่วมไม่ถึง เหมาะสาหรับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมการทานาปลูกข้าว แต่สาหรับอีก 7 ตาบลที่ไม่เข้าข่ายในการศึกษาเนื่องด้วย ตาบลลุ
มพุกมีพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของอาเภอคาเขื่อนแก้วและผู้คนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายเป็น
หลัก สาหรับตาบลดงเจริญ ตาบลย่อ ตาบลเหล่าไฮและพื้นที่บางส่วนของตาบลลุมพุก มีพื้นที่ที่ถูก
จัดตั้งให้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่งคือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองแดงและป่าสงวนแห่งชาติป่า
ดงมะพริก จึงไม่เหมาะสมในการพิจารณาศึกษาเพราะพื้นที่เป็นเขตป่าสงวน ถึงภาครัฐเองจะอนุญาต
ให้ทาการเกษตรได้ก็ตามแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนิยมปลูกพืชเศรษฐกิจมากกว่าการทานา และเขต
ตาบลสงเปือยและตาบลกุดกุง เป็นพื้นที่ที่จะประสบปัญหาน้าท่วมซ้าซากในฤดูน้าหลากไม่เหมาะสม
กับการเป็นพื้นที่การเกษตรเท่าที่ควร

แผนที่ที่ 8 ตาบลที่เข้าข่ายในพิจารณาเลือกพื้นที่ศึกษาระดับตาบล
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2.1.2 เป็นตาบลเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทานาปลูกข้าว
2.1.3 เป็นตาบลที่มีพื้นที่การทานาอย่างต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
2.1.4 เป็นตาบลที่มีสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทานาข้าวที่โดดเด่น
2.1.5 เป็นตาบลที่มีพื้นที่การเหมาะสมกับการทานาปลูกข้าว
2.1.6 มีความสะดวกในการเข้าไปศึกษาวิจัย และทาความเข้าใจในพื้นที่
ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นที่ระดับตาบล
พื้นที่การศึกษา
เกณฑ์ในพิจารณา

รวม

5-1

รวม

5-1

รวม

5-1

รวม

ตาบล
นาแก

5-1

ตาบล
ดงแคน
ใหญ่

รวม

ตาบล
แคน
น้อย

5-1

รวม

ตาบล
นาคา

รวม

1. เป็น ต าบลเก่ าแก่ที่มีวิถีชี วิต และ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการทานาปลูกข้าว
2. เป็นตาบลที่มีพื้นที่การทานาอย่าง
ต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
3. เป็ น ต าบลที่ มี ส ถาปั ต ยกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิถีชี วิต ของการทานา
ข้าวที่โดดเด่น
4.เป็นตาบลที่มีพื้นที่การเหมาะสมกับ
การทานาปลูกข้าว
5. มี ค วามสะดวกในการเข้ า ไป
ศึก ษาวิ จั ย และทาความเข้ า ใจใน
พื้นที่

ตาบล
กู่จาน

5-1

ระดับค่าคะแนน

ตาบล
โพนทัน

5

4

20

5

25

3

15

2

10

4

20

3

15

5

4

20

5

25

5

25

4

20

4

20

5

25

5

2

10

4

20

3

15

2

10

2

10

3

15

3

2

6

3

9

5

15

3

9

3

9

5

15

2

4

8

5

10

4

8

3

6

3

6

2

4

20

16

64

22

89

20

78

14

55

16

65

10
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สรุป การพิจารณาเลือกพื้นที่ในระดับตาบล
จากเกณฑ์การพิจารณาที่ได้ตั้งไว้ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการลงพื้นที่สารวจคือบริเวณ
ตาบลกู่จาน จังหวัดยโสธร เพราะขณะที่ผู้ทาวิจัยได้ลงสารวจพื้นที่นั้นพบว่าในตาบลแห่งนี้เป็นตาบลที่
มีความเก่าแก่ในเรื่องของการทานาปลูกข้าว และยัง มีง านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่แสดงถึง วิถีชีวิต
ชาวนาที่แสดงออกในแง่ของวัฒนธรรมข้าว รวมถึงมีเรือนพื้นถิ่นแบบดั่งเดิมอยู่หลายหลังซึ่งต่างจาก
พื้นที่อื่นๆ ที่เป็นชุมชนใหม่และมีความเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมจนไม่เหลือเค้า
โครงความดั้งเดิมของตัวเรือนและผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนจะนิยมสร้างอาคารพักอาศัยแบบสมัยนิยม
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เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่สามารถที่จะสืบหารากเหง้าทางวัฒนธรรมของเรือนพื้นถิ่นได้ และอีกประการหนึ่ง
อาเภอคาเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร ยังเป็นพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมากนักและเหมาะสมต่อการ
ที่จะศึกษาพลวัตเรือนชาวนาอีสานได้ไม่ยาก และไม่ลาบากมากนัก เนื่องด้วยผู้วิจัยเป็นคนต่างถิ่นที่
เข้ามาศึกษาในพื้นที่แห่งนี้
3. ข้อมูลพื้นฐานตาบลบ้านกู่จาน
3.1 ลั ก ษณะภูมิ ป ระเทศ ต าบลกู่จ านมี ส ภาพพื้ นที่ ส่ วนใหญ่ เ ป็ นที่ ร าบทุ่ ง นาสลั บ ป่ า
โปร่ง สภาพดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้า ฤดูแล้งอากาศร้อนจัด แหล่งน้าธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน้า
ได้ตลอดทั้งปี ดินถูกน้าเซาะล้างหน้าดิน และดินเสื่อมคุณภาพ ประชากรร้อยละ 99.05 ประกอบ
อาชีพทานาและมีการอพยพแรงงานไปทางานต่างถิ่นในช่วงว่างเว้นจากการทานา และในปัจจุบันชาว
ตาบลกู่จานหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นมันสาปะหลัง ปอแก้ว ถั่วลิสง ในช่วงว่างเว้นจากการทา
นา

แผนที่ที่ 9 แผนที่ตาแหน่งที่ตั้ง ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
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3.2 ลักษณะที่ตั้งและขนาดที่ดิน ตาบลกู่จานตั้ง อยู่ทางทิศเหนือ ของอาเภอคาเขื่อน
แก้ว ห่างจากอาเภอประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยโสธร ประมาณ 35 กิโลเมตร
ทาเลที่ตั้งดี มีแหล่งน้าอุดมสมบูรณ์ มีป่าโปร่งสลับขนาบด้วยลาน้าธรรมชาติ คือลาห้วยเขมร และ
ลาห้วยโพง ลาเชบาย และหนองน้าธรรมชาติสลับที่ราบลุ่ม เหมาะที่จะตั้งบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และ
ทาการเกษตร การทาประมงน้าจืด เป็นต้น เนื้อที่ตาบลกู่จาน มีพื้นที่ทั้งสินประมาณ 54 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 30.750 ไร่ และ พื้นที่ทาการเกษตร ประมาณ 16,462 ไร่ โดยมีอาณา
เขตติดต่อกับพื้นที่ของใกล้เคียงตาบลกู่จานดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลหัวตะพาน อาเภอหัวตะพาน จังหวัด
อานาจเจริญ
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตาบลนาคา อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลเหล่าไฮ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลลุมพุก อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร7
3.3 ลักษณะการปกครองและการแบ่งเขตปกครอง ตาบลกู่จานจะปกครองโดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยแบ่งออกเป็น 12 หมู่ และ 12 หมู่บ้าน
ซึ่งประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านกู่จาน
หมู่ที่ 7 บ้านคาศิริ
หมู่ที่ 2 บ้านกู่จาน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองกบ
หมู่ที่ 3 บ้านสมบูรณ์พัฒนา
หมู่ที่ 9 บ้านโคกโก่ย
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกบ
หมู่ 10 บ้านหนองเสียว
หมู่ที่ 5 บ้านงิ้ว
หมู่ 11 บ้านนาเวียง
หมู่ที่ 6 บ้านนาเวียง
หมู่ 12 บ้านชัยมงคล
สาหรับด้านประชากรของตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีประชากร
ทั้งสิ้น 5,765 คน แยกเป็นชาย 2,873 คน หญิง จานวน 2,892 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

7

องค์การบริหารส่วนตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร, ข้อ มูลพื้นฐาน
อาเภอคาเขี่ยนแก้ว จังหวัดยโสธร, เข้าถึง เมื่อ 17 ธันวาคม 2559,เข้าถึงได้จาก http://www.
kucha n.go.th/index.php?op=organization&id=6654
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนประชากรและครัวเรือนของ ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร8
ประชากร
จานวน
ลาดับที่ หมู่ที่
หมู่บ้าน
รวม
ครัวเรือน ชาย
หญิง
1
1
บ้านกู่จาน
176
382
376
758
2
2
บ้านกู่จาน
94
204
198
402
3
3
บ้านสมบูรณ์พัฒนา
179
339
366
705
4
4
บ้านหนองกบ
153
307
316
623
5
5
บ้านงิ้ว
111
218
210
428
6
6
บ้านนาเวียง
120
249
255
504
7
7
บ้านคาศิริ
61
107
104
211
8
8
บ้านหนองกบ
119
199
220
419
9
9
บ้านโคกโก่ย
97
178
201
379
10
10
บ้านหนองเสียว
96
230
200
430
11
11
บ้านนาเวียง
112
223
235
458
12
12
บ้านชัยมงคล
122
237
211
448
รวม
1,440 2,873 2,892 5,765
3.4 สภาพทางสังคม ลักษณะทางสัง คมและวัฒนธรรมของประชากรของตาบลกู่จาน
คล้ายคลึงกับอาเภอคาเขื่อนแก้วด้วยผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาพูด
ในการสื่อสารของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ในพื้นที่แห่งนี้เป็นสังคมชาวนาตามแบบวิถีชีวิตชนบทในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การดารงชีวิตของประชากรในท้องถิ่นยังยึดถือปฏิบัติตามประเพณีฮีตสิบสองคอ
งสิบสี่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานาน เป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติและ ท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้ชาติดารงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป ฮีตสิบสอง หมายถึง
ประเพณีที่ประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต่างๆ ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี เป็นการ
ผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ส่วน
คองสิบสี่หมายถึง แนวทางหรือหลักปฏิบัติที่ประชาชนทุกระดับพึงปฏิบัติสิบสี่ข้อ ความเชื่อในชุมชน
เหล่านี้สวนผสมผสานกับศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาที่คนในชุมชนหรือคนในหมู่บ้านล้วนแล้วให้ความ
8

องค์การบริหารส่วนตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร, ข้อมูลสถิติจานวน
ประชากรและครัวเรือนตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร, เข้าถึงเมื่อ 17 ธันวาคม
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.kuchan.go.th/index.php?op=organization&id =6654
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ศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยจะเห็นจากการแสดงออกของประเพณี วัฒนธรรม ที่ล้วนแล้วจะให้
ความสาคัญและเคารพบูชาพระธาตุกู่จานที่ตั้งอยู่ใจกลางของชุมชน และเป็นศูนย์รวมด้านจิตใจและ
แรงศรัทธาของคนในตาบลกู่จาน จังหวัดยโสธร

1 บ้านกู่จาน (หมู่ 1)
2 บ้านกู่จาน (หมู่ 2)
3 บ้านสมบูรณ์พัฒนา (หมู่ 3)
4 บ้านหนองกบ(หมู่ 4)
5 บ้านงิ้ว (หมู่ 5)
6 บ้านนาเวียง (หมู่ 6)
7 บ้านคาศิริ (หมู่ 7)
8 บ้านหนองกบ (หมู่ 8)
9 บ้านโคกโก่ย (หมู่ 9)
10 บ้านหนองเสียว (หมู่ 10) 11 บ้านนาเวียง (หมู่ 11) 12 บ้านชัยมงคล (หมู่ 12)
แผนที่ที่ 10 แผนที่ทางอากาศแสดงตาแหน่งหมู่บ้านต่างๆ ในตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
ที่มา: Google, หมู่บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร [โปรแกรม
คอมพิวเตอร์], Google Earth Pro 7.1.
4. การเลือกพื้นที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในระดับหมู่บ้าน
การเลือกพื้นที่ที่ใช้ในกรณีการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตชาวนาที่ส่งผลต่อเฮือน
ชาวนาอีสาน (เรือนพักอาศัยของชาวนา) ตามบริบทพื้นที่ชุมชนกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร ซึ่งได้รับการรังสรรค์ขึ้นภายใต้วิถีชีวิตของชาวนา ที่สอดคล้องตามบริบททางวัฒนธรรมและภูมิ
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ลักษณะท้องถิ่น จนก่อให้เกิดการอยู่อาศัยบนพื้นฐานความสัมพันธ์และกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม
และนาพาไปสู่ความเข้าใจถึงคุณค่าของเฮือนชาวนาอีสาน ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้นั้น จะ
ถูกกาหนดให้ใช้พื้นที่ของชุมชนกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เป็ นพื้นที่ในการศึกษาครั้ง
นี้ โดยการพิจารณาเลือกพื้นที่ในการทาวิจัยในระดับหมู่แบบเจาะจงคือ หมู่บ้านกู่จาน หมู่ 1 - หมู่2
และหมู่บ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่ 3 เนื่องด้วยจากการสารวจพบว่าในหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านนี้เป็นชุมชน
เก่าที่มีการตั้งถิ่นฐานมานาน โดยสังเกตจากงานสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเรือนเก่าที่มีอายุตั้งแต่
50 ถึง 100 ปีและมีการปรับเปลี่ยนต่อเติมตัวอาคาร ให้เข้ากับวัสดุสมัยใหม่อาทิเช่นการเปลี่ยนเสา
จากเสาไม้ให้เป็นเสาคอนกรีต เปลี่ยนวัสดุมุงจากตับหญ้าคาให้เป็นสังกะสีและกระเบื้องลอนคู่ตาม
แบบสมัยนิยม แต่รูปแบบของเรือนยัง คงสภาพเดิมเป็นส่วนใหญ่และยังมีการวางผังของตัวอาคาร
รวมถึงองค์ประกอบต่างๆของตัวอาคารเป็น แบบดั่ง เดิม อยู่ ซึ่งแตกต่างจากหมู่อื่นๆ ที่เป็นหมู่บ้าน
สร้างใหม่ที่ขยายออกไปในบริเวณทุ่งนาจนก่อให้เกิดเป็นหมู่บ้านต่างๆที่เห็นในตาบลกู่จาน จากการ
สารวจพื้นที่โดยอาศัยการสังเกตชุมชนพบว่า รูปแบบของเรือนพักอาศัยจะเป็นรูปแบบสมัยใหม่ที่ถูก
สร้างขึ้นในระยะหลังและองค์ประกอบในการวางผังเรือนไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร จึงส่งผลให้ไม่สามารถ
สืบค้นรากเหง้าวัฒนธรรมการปลูกเรือนตามแบบวิถีชีวิตชาวนาอีสานได้ จึงขอระบุพื้นที่ระดับหมู่บ้าน
ในการศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของเรือนพักอาศัยสาหรับชาวนา (เฮือนชาวนา) ในวิจัยฉบับนี้
แบบพื้นที่เจาะจงคือ หมู่บ้านกู่จาน หมู่1-หมู่2 และหมู่บ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่ 3 ต.กู่จาน อาเภอคา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรเป็นกรณีศึกษา เรื่องพลวัตเฮือนชาวนาอีสาน กรณีศึกษา อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธรในครั้งนี้
5. ข้อมูลพื้นฐานหมู่บา้ นกู่จาน ตาบลกู่จาน จังหวัดยโสธร
5.1 การตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านกู่จาน เมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว ได้เกิดศึกอนุราช
เวี ยงจั นทน์ขึ้ น ซึ่ งเป็น เหตุ ให้ ห ลวงชา ภั ก ดี นาสมัค รพรรคพวกอพยพหนี ศึก ครั้ ง นั้น มาทางทิ ศ
ตะวันตกของประเทศลาว (ซึ่งเป็นประเทศสยามในขณะนั้น) มาตั้งหลักแหล่งอยู่บนหนองบัวลาภู
(จัง หวัด หนองบัว ลาภู ในปั จจุบั น) หลายปีต่อ มาด้วยเหตุ ผลใดไม่ มีใครทราบแน่ชั ด หลวงชา
ภักดี พร้อมด้วยบริวารได้พากันอพยพออกจากหนองบัวลาภูมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และ
เดินทางเรื่อยมาจนมาปักหลักตั้งรกรากอยู่ริมฝั่ง แม่น้าชี กลุ่มนี้ส่วนหนึ่ง ได้พากันสร้างเมืองยศ
(จังหวัดยโสธรในปัจจุบัน) และอีกส่วนหนึ่งโดยการนาของ หลวงชาภักดี ได้เดินต่อมาจนถึงเขตพื้นที่
ของตาบลกู่จานในปัจจุบัน ซึ่งได้หยุดพักตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาชื่อหมู่บ้านไผ่ขี้ฮุ้ง (สันนิษฐานว่าน่าจะ
เป็นบ้านร้างที่ยังทิ้งหลักฐานต่างๆไว้ให้เห็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านชะตา
ยานนท์) อยู่ได้ไม่นานหลวงชาภักดี เห็นว่าพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกจึงได้อพยพต่อมา และ
มีความพยายามที่จะจัดตั้งหมู่บ้านหลายแห่ง แต่ก็ไม่ได้สมใจด้วยเหตุผลเดียวกัน คือแผ่นดินไม่มี
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ความอุดมสมบูรณ์เพราะปลูกไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร จนมาถึงหนองสระหมู (สถานที่ตั้ง ตารวจชุมชน
ตาบลกู่จานในปัจจุบัน) จึงได้พากันถากถางพื้นที่เพื่อตั้ง หมู่บ้าน แต่ก็ยัง ไม่เป็นที่ถูกใจ หลวงชา
ภักดี ซึ่งได้ถากถางพื้นที่ต่อไปเรื่อยๆ ไปทางทิศตะวันออกจนมาพบองค์พระธาตุตั้ง อยู่กลาง
ป่า หลวงชาภักดี เห็นว่าเป็นทาเลที่ดีเหมาะกับการตั้ง หมู่บ้านเพราะว่ามีโบราณวัตถุ และ
โบราณสถานที่เคารพสักการะของชาวบ้านได้ดี ซึ่งสั่งให้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้น และได้สร้างห่างจากกอง
พระธาตุมาทางทิศตะวันตกเล็กน้อย บ้านกู่จานจึงได้เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
ในสมัยนั้นพื้นที่แถบนี้ยังเป็นถิ่นทุรกันดารอยู่มาก ความเจริญยังเข้าไม่ถึง หมู่บ้านก็อยู่ห่างกัน การ
ปกครองที่ทาได้ลาบาก และในยุคสมัยนั้นในการส่งส่วยให้กับหัวเมือง ก็เป็นสิ่งจาเป็นในการที่จะทาให้
ผู้คนในชุมชนอยู่อย่างเป็นสุข คนในชุมชนจึงต้องส่งส่วยไปยังเมืองช้าง เมืองพะลาน เมืองหมอกและ
เมืองมหาชัย ซึ่งเมืองแถบนี้เป็นเมืองกองทัพจึงต้องสวามิภักดิ์กับเมืองดังกล่าว ถ้าหากบ้านใดเมื องใด
ไม่ ย อมส่ ง ส่ ว ยจะ โดน ลง โทษหนั ก ถึ ง ขั้ น ตั ด คอ
และ ถ้ า มี ก าร ลั ก ขโมยข้ า ว ขอ ง
ต่างๆ เช่น วัว ควาย ช้าง ม้า รวมทั้งการการข่มขืน ก็จะต้องถูกลงโทษโดยการแขวนคอ ในสมัย
อาเภอคาเขื่อนแก้วยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ก็มีเจ้าฮ่มขาว (ชื่อที่ชาวบ้านเรียกในสมัยนั้น) ซึ่งเจ้าฮ่ มขาว
นั้นเดินทางมาจากนครจาปาสัก ผ่านมาพบเห็นว่าสุวรรณภูมิแถบนี้ดี น่าจะตั้งเป็นตาบล และขยายไป
อาเภอได้ในอนาคต สะดวกและง่ายต่อการปกครองดูแลหัวเมืองต่างๆ ในแถบนี้ จึงได้สร้างตาบลลุ
มพุกขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และยกฐานะเป็นอาเภอในเวลาต่อมา ไหว้บรรพบุรุษผู้สร้างหมู่บ้านกู่
จานนั้น เมื่อประชาชนขยายขึ้นได้ประมาณ 50 ครัวเรือน จึง ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นที่
ประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนา และฟื้ น ฟู พ ระพุ ท ธศาสนารวมทั้ ง เป็ น ที่ ยึ ด เหนี ย วจิ ต ใจของ
ชาวบ้าน โดยเอาพื้นที่ที่องค์พระธาตุประดิษฐานอยู่ เป็นที่ตั้งของวัด และให้องค์พระธาตุเป็น
ศูนย์กลางของวัดเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น จึงได้มีผู้ใหญ่บ้าน โดยหลวงประชุม ได้รับการยกย่องให้
เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านกู่จาน ซึ่งการปกครองในสมัยนั้นปกครองกันแบบพี่แบบน้องบ้านกู่
จานได้ขยายขึ้นมาเรื่อยๆ จนมาถึงผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 คือท่านไชยกุมาร ท่านใดพัฒนาหมู่บ้านให้
เจริญรุ่งเรืองขึ้นจนสามารถยกระดับการปกครองจากหมู่บ้านธรรมดาเป็นตาบล เมื่อปี พุทธศักราช
2454 จนมาถึงปัจจุบัน9

9

สุรพล เตซธมโม, ประวัติพระธาตุกู่จาน วัดกู่จาน บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร, (อุบลราชธานี: วิทยาการพิมพ์, ม.ป.ป.), 29-31.
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ภาพที่ 37 การตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านกู่จาน
5.2 ลักษณะทางกายภาพ
5.2.1 เขตชุมชน ชุมชนบ้านกู่จานมีลั กษณะสัง คมแบบเกษตรกรรม ที่ประกอบ
อาชีพการทานาเป็นหลักและมีความผูกพันกับระบบเครือญาติ จะเห็นได้จากลักษณะของเรือนที่อยู่
อาศัยจะอยู่แบบกระจุกตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมจะมีบ้านเรือนตั้งอยู่หนาแน่นจนหลังคา
ชนหลังคาตามแบบฉบับของสังคมแบบเครือญาติอีสาน ในการขยายตัวของชุมชนใหม่จะขยายไปตาม
แนวยาวของถนน ส่วนบริเวณรอบนอกชุมชนนั้นจะมีการตั้งบ้านเรือนที่เบาบางกว่าเขตย่านชุมชน
ดั้งเดิม แต่การเลือกทาเลที่ตั้งบ้านเรือนใหม่นั้นก็จะไม่ห่างไกลจากที่เดิมมากนัก อาจเป็นเพราะว่า
ความผูกพันกับระบบเครือญาติจึงเลือกทาเลที่ตั้งใหม่ ให้สามารถเดินทางไปหากันได้สะดวก จะเห็นได้
จากแผนที่ชุมชนบ้านกู่จาน
5.2.2 เขตพื้นที่ดอน จะเป็นเขตที่อยู่ทางทิศเหนือของชุมชนใช้สาหรับการทาการ
ปลูกพืชไร่พืชเศรษฐกิจ เช่น มันสาปะหลัง ต้นยูคาลิปตัส เป็นต้น โดยจะใช้ช่วงเวลาในการว่างเว้น
จากการทานามาปลูกพืชเศรษฐกิจและเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน
5.2.3 เขตพื้นที่ลุ่ม จะเป็นเขตที่อยู่บริเวณรอบๆ ของหมู่บ้านใช้สาหรับทานาเป็น
หลักโดยการทานาของชุมชนแห่งนี้จะสามารถทานาได้เพียงครั้งเดียวในหนึ่งปี (นาปี) เนื่องด้วยระบบ
ชลประทานไม่สมบูรณ์ต้องรอเพียงน้าฝนจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว หลังจากช่วงว่างเว้นจากการ
ทานาช่วงหน้านาแล้วจะนิยมปลูกพืชสวนในที่ดอน
5.2.4 เขตป่าชุมชน เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่ภาครัฐได้จัดสรรให้กับคนในชุมชนใช้ร่วมกัน
เช่น ไปหาของป่า เก็บเห็ด เก็บหน่อไม้ หาพืชสมุนไพร มาปรุงอาหารและในป่าชุมชนของหมู่บ้านกู่
จานยังใช้เป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยดูแลรักษาหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขและใช้สาหรับการ
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวบ้านในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงหาง
ยาว (ลิงวอก) อีกด้วย
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แผนทีท่ ี่ 11 การจัดการที่ดิน ชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
5.3 องค์ประกอบชุมชนบ้านกู่จาน จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ได้แก่
5.3.1 อาคารสาธารณะประโยชน์ ในอดีตนั้นอาคารสาธารณะประโยชน์ภายใน
ชุ ม ชนนั้ น จะมี เ ฉพาะศาลากลางบ้ า นกั บ ร้ า นค้ า ชุ ม ชน ปั จ จุ บั น ทางภาครั ฐ ได้ เ ข้ า มาจั ด สร้ า ง
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้กับหมู่บ้านไว้อย่างครบถ้วน เช่น โรงสีข้าวที่ชุมชนได้จัดตั้งขึ้น
แท็งก์น้าประปาหมู่บ้าน เป็นต้น อาคารสาธารณะเหล่านี้จะใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้กับชุมชน
5.3.2 สิ่งปลูกสร้างทางศาสนาและความเชื่อ สิ่งปลูกสร้างทางศาสนาและความ
เชื่อถือได้ว่า มีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจ
และเป็นศูนย์รวมประเพณี พิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน จากการลงพื้นที่สารวจพบว่าสิ่งปลูกสร้าง
ทางศาสนาและความเชื่อประกอบไปด้วย “วัด” ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของชุมชน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเกิดจนตายล้วนเกี่ยวข้องกับวัดทั้งสิ้น “ศาลากลางบ้าน” ถือเป็นอาคาร
สาธารณะประโยชน์ของทุกคนในชุมชน เช่น ใช้ประกอบพิธีกรรม และประชุมลูกบ้าน เป็นต้น “ดอน
ปู่ตา”นั้นสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคารพผีปู่ตา ซึ่งเป็นผีที่คอยปกปักรักษาผู้คนในหมู่บ้านให้อยู่เย็น

79
เป็นสุข “ดอนกู่ (กู่บ้านงิ้ว)” เดิมเป็นวิหารหรือเจดีย์เก่าที่หลงเหลือแต่ฐาน จากการสันนิษฐานของ
กรมศิลปากรน่าจะเป็นอโรคยาศาล หรือโรงพยาบาล ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แต่ปัจจุบัน
ชาวบ้านใช้เป็นที่เคารพและประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อเรื่องผีของชาวอีสาน ทั้งหมดที่กล่าวไป
แล้วนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาและความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อ ดีตจนถึงปัจจุบันในหมู่บ้าน
กู่จาน
5.3.3 พื้นที่สาธารณะ ภายในชุมชนนั้นประกอบไปด้วยวัด โรงเรียน ถนนคอนกรีต
ทางสัญจร และพื้นที่ป่าชุมชน โดยส่วนใหญ่แล้ว จะนิยมใช้พื้นที่สาธารณะภายในวัด เป็นที่จัด
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เช่น งานบุญตามเทศกาลต่างๆ งานนมัสการพระธาตุ ตลาดนัด
เป็นต้น ส่วนโรงเรียนในชุมชน จะใช้เป็นพื้นที่สาหรับ เล่นกีฬาและออกกาลัง กายของคนทั่วไป
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นจะเป็นกลุ่มหลักที่มาใช้งาน และใช้จัดกิจกรรมของชุมชนบ้างเป็นครั้งคราว
สาหรับถนนคอนกรีตทางสัญจรใช้สาหรับการสัญจรของคนในชุมชนและในช่วงของของฤดูเก็บเกี่ยวก็
จะใช้สาหรับการตากผลผลิต เช่น ตากข้าว ตากพริก เป็นต้น สาหรับป่าชุมชนจะใช้สาหรับการหาของ
ป่า พืชสมุนไพร เก็บเห็ด และอื่นๆเพื่อใช่ในการประอาหารในครัวเรือน ร่วมถึงใช้สาหรับประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อของชุมชนด้วย
5.3.4 พื้ น ที่ส าหรั บการประกอบอาชี พ ผู้ ค นส่ วนใหญ่ ใ นชุ ม ชมประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมโดยเฉพาะการทานาปลูกข้าวในบริเวณที่ลุ่มรอบหมู่บ้าน แต่ในการทานาของพื้นที่แห่งนี้
จะทานาได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะระบบชลปะทานไม่มีต้องรอน้าฝนจากธรรมชาติเท่านั้น
ในช่วงว่างเว้นจากการทานาคนในหมู่บ้านจะทาไร่ในที่ดอนที่อยู่ทางเหนือของหมู่บ้าน โดยจะปลูกพืช
เศรษฐกิจอย่างเช่นมันสาปะหลัง หรือไม่ก็ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่
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ภาพที่ 38 ผังแสดงองค์ประกอบของชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
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5.4 สภาพสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เป็นสังคมแบบระบบครอบครัวขยาย โดยที่
พ่อแม่จะเกื้อกูลบรรดาลูกหลาน แม้ว่าถึงเวลาออกเฮือนใหม่หรือแยกครอบครัว ก็จะแบ่งที่ดินให้ปลูก
บ้านในบริเวณใกล้ๆ การออกเฮือนนั้นเริ่มขึ้นเมื่อลูกสาวแต่งงาน ก็จะนาครอบครัวมาอยู่รวมกับพ่อแม่
ระยะหนึ่งประมาณ 1-2 ปี เมื่อเริ่มตั้งตัวได้ จึงแยกตัวออกไปสร้างเฮือนของตนเอง ในการสารวจ
พบว่าบางครอบครัวมีการสร้างอาคารชั่วคราว หรือมีการอยู่อาศัยของการออกเฮือนในบริเวณใต้ถุน
เล้าข้าวบ้างแต่ไม่มากนัก แต่จากการสารวจพบว่าส่วนใหญ่จะออกไปสร้างเฮือนใหม่ในบริเวณที่ใกล้
กับพ่อแม่ นอกเสียจากที่ดินเดิ มของพ่อแม่มีไม่เพียงพอต่อการปลูกเรือนใหม่ของลูก ในกรณีที่มีลูก
หลายคน จึงจะย้ายไปปลูกเรือนยังบริเวณอื่นแต่จะไม่ห่างกันมากนัก สามารถมาดูแลพ่อแม่ได้

ภาพที่ 39 ลักษณะการครอบครัวขยายลูกสาวย้ายมาอยู่ใต้เล้าข้าว เฮือนนางอุเบดขา ธุระหาย
บ้านกู่จานหมู่ 1 ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากรของหมู่บ้านกู่จาน ผู้คนในหมู่นับถือศาสนา
พุทธ โดยมีวัดกู่จานเป็นสถานที่ยึดเหนียวจิตใจของคนในหมู่บ้าน และใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาพูดในการ
สือ่ สารของคนในชุมชน การดารงชีวิตของประชากรในท้องถิ่นยังยึดถือปฏิบัติตามประเพณีฮีตสิบสอง
คองสิบสี่แบบดั่งเดิมเฉกเช่นคนอีสานทั่วไป ซึ่ง ฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณีที่ประชาชนในภาคอีสาน
ปฏิบัติกันมาในโอกาสต่างๆ ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี เป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผี
และพิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ส่วนคองสิบสี่หมายถึง แนวทางหรือ
หลักปฏิบัติที่ประชาชนทุกระดับพึงปฏิบัติสิบสี่ข้อ ความเชื่อในชุมชนเหล่านี้ล้วนผสมผสานกับศาสนา
พุทธ ซึ่งเป็นศาสนาที่คนในชุมชนหรือคนในหมู่บ้านล้วนแล้วให้ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดย
จะเห็นจากการแสดงออกของประเพณี วัฒนธรรม ที่ล้วนแล้วจะให้ความสาคัญและเคารพบูชาพระ
ธาตุกู่จานที่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน ลักษณะของเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านกู่จานจะเป็นลักษณะของการ
พึ่งตนเองในชุมชน ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวนาเป็นหลักและว่างเว้นจากการทานา
จะทาไร่มันสาปะหลัง เนื่องจากพื้นที่มีทั้งที่ลุ่มและที่ดอนและชุมชนแห่งนี้สามารถทานาได้เพียงครั้ง
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เดียวต่อปี และมีประชานชนบางส่วนที่ออกไปรับจ้างนอกชุมชน แต่ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง
ในครอบครัวก็ยังเห็นอยู่ในชุมชน เช่นการใช้แรงงานของผู้ชายออกไปทานาทาไร่ ส่วนผู้หญิงก็จะอยู่
ดูแลบ้านเรือน หุงหาอาหารเตรียมไว้สาหรับผู้ชายที่ออกไปทางาน รวมถึงการปลูกผักสวนครัวและ
เลี้ยงสัตว์ไว้ในครัวเรือนเพื่อการบริโภคและแลกเปลี่ยนกันในชุมชน
5.5 การคมนาคม หมู่บ้านกู่จานตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอาเภอคาเขื่อนแก้ว ห่างจาก
อาเภอประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยโสธร ประมาณ 35 กิโลเมตร เดินทางจาก
อาเภอคาเขื่อนแก้ว เข้าสู่หมู่บ้านกู่จาน ได้ 2 เส้นทาง คือ จากอาเภอคาเขื่อนแก้วมาตามเส้นทางถนน
คอนกรีตแยกจากถนน แจ้งสนิทระหว่างอาเภอคาเขื่อนแก้วกับจัง หวัดอุบลราชธานี โดย มีจุดแยก
ข้างๆ สถานีพืชอาหารสัตว์ยโสธรโดยเลี้ยวขาวตามเส้นทางแล้วมุ่งหน้าไปทางเหนือผ่านบ้านแหล่ง
แป้น บ้านโคกโก่ย เข้าสู่หมู่บ้านกู่จาน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร และอีกเส้นทางหนึ่งเดินทาง
จากอาเภอคาเขื่อนแก้วแล้วมุ่งหน้าตามถนนลาดยาง สายศรีฐาน แยกบ้านขี้เหล็ก ตามถนนลูกรังถึง
ตาบลกู่จาน ระยะทาง ประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะไปถึงหมู่บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธรได้เช่นกัน
5.6 โบราณสถานและโบราณวัตถุ ในบริเวณหมู่บ้านพบพระธาตุกู่จาน ตั้งอยู่ภายในวัด
บ้านกู่จานซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สาคัญต่อชุมชนรวมถึงประชาชนชาวเมืองยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง
ต่างสักการบูชาในสถานที่แห่งนี้ ลักษณะทั่วไปของพระธาตุกู่จานสร้างด้วยก้อนหินศิลาแลง หิน
ทราย และหินดินดาน โดยสร้างเป็นเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมรูปทรงคล้ายพระธาตุพนมแต่มีขนาดเล็กกว่า
ส่วนของฐานล่างรูปบัวคว่าบัวหงายเตี้ยๆ รองรับฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมเรียบต่อด้วยทรงบัวเหลี่ยม ประดับ
ตกแต่งด้วยลวดลายประณีตสวยงามตามโบราณ และยอดพระธาตุทรงเหลี่ยมรองรับฉัตรซึ่งเป็นยอด
บนสุด จากหลักฐานน่าจะสร้างขึ้นตามคตินิยมในการสร้างพระธาตุทั่วไป คือ เพื่อการบรรจุ พระบรม
สารีริกธาตุตามความเชื่อของศาสนาพุทธ โดยจุดแสดงหลักฐานโบราณสถานและโบราณวัตถุ ณ
หมู่บ้านกู่จานคือ10
5.6.1 องค์พระธาตุกู่จาน มีขนาดกว้าง 5.10 เมตร สูง 15 เมตร ตั้งอยู่กลางลาน
วัดพระธาตุกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งดูคล้ายคลึงกับองค์พระธาตุพนม
ต่างกันเพียงแค่ขนาดที่เล็กกว่า แต่ลักษณะในงานสถาปัตยกรรมมีความเหมือนกับพระธาตุพนมอย่าง
มากจากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษ ฐานว่าพระธาตุ กู่จานถู กสร้างขึ้ นในสมั ย ของพระธาตุพ นม โดย
ต้นแบบมาจากพระธาตุพนมซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลพระธาตุพนม อาเภอพระธาตุพนม จัง หวัดนครพนม
และเชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นโดยช่างคนเดียวกัน พระธาตุกู่จานมีฐานใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้ล้ม เพราะ
สมัยก่อนการสร้างพระธาตุยังไม่มีเสาเข็ม หากการสร้างพระธาตุเน้นสูงเพียงอย่างเดียวอาจจะทาให้
10

เรื่องเดียวกัน, 1-3.
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ล้มได้ โดยอดีตที่ผ่านมาองค์พระธาตุกู่จานถูกล้อมรอบด้วยกาแพงเตี้ยๆ ประมาณหัวเข่า แต่ปัจจุบัน
บริเวณรอบๆ องค์พระธาตุได้มีการบูรณะเป็นกาแพงปูนล้อมรอบ และได้มีการบูรณะขึ้นใหม่อยู่ 3
ครั้ง ครั้งแรกใน ปี พ.ศ.2521 ต่อมามีการบูรณะครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ.2537 และครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.
2555 ในการบูรณะแต่ละครั้งกลีบดอกและลายของพระธาตุได้หายไปบางส่วนเนื่องจากการผุกร่อน
ตามกาลเวลา

ภาพที่ 40 พระธาตุกู่จาน บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ที่มา: jiraporn pokpool, ตีตั๋วกลับบ้าน ชมพระธาตุกู่จาน, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้
จาก http://buyjiraporn.blogspot.com/2015/10/blog-post.html
5.6.2 ใบเสมาศิลาครึ่งใบ มีอักษรขอมจารึกปรากฏอยู่ 7 แถว มีขนาดกว้าง 78
เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขององค์พระธาตุ ห่าง
ประมาณ 20 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังอุโบสถในปัจจุบันนี้

ภาพที่ 41 ใบเสมาศิลาครึ่งใบ ณ วัดพระธาตุกู่จาน
ที่มา: อาร์ตนานา สตูดิโอ, กู่บ้านงิ้ว, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://isan.tiewr
ussia.com/travel/กู่บ้านงิ้ว/
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5.6.3 ใบเสมาศิลา มีรูปลักษณะต่างๆ สร้างด้วยศิลาทรายแดง ที่ค้นพบแล้วมี
จานวน 17 ใบ ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้านและดอนปู่ตา ณ บ้านกู่จาน อยู่ห่างจากองค์พระธาตุกู่
จานไปทางทิศเหนือประมาณ 200 เมตร โดยตามคาบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านมีความเชื่อ
ว่าใบเสมาศิลาที่อยู่ในดอนปู่ตาคือหลักแสดงหลุมศพของผู้มีฐานะในสมัยก่อน เนื่องจากในอดีตขุดลง
ไปพบโครงกระดูกคนโบราณสูง 8 ศอก แต่ในความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ใบเสมาคือการแสดงหลัก
เขตของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเห็นได้ตามวัดต่างๆ ส่วนดอนปู่ตาเป็นพื้นที่ป่าไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ซึ่ง
ชาวบ้านสงวนเอาไว้เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวบ้านในหมู่บ้าน นอกจากนี้
ยังเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงหางยาว (ลิงวอก) อีกประมาณ 200 ตัว ดอนปู่ตามีพื้นที่ประมาณ ๒๕ ไร่
เศษ คาดว่าในพื้นที่ป่านั้นยังมีหลักศิลาและหลักฐานสาคัญทางประวัติศาสตร์จานวนมากที่ยังฝังอยู่ใน
พื้นดิน

ภาพที่ 42 ใบเสมาศิลา ณ ดอนปู่ตา บ้านกู่จาน
ที่มา: อาร์ตนานา สตูดิโอ, กู่บ้านงิ้ว, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://isan.tiew
russia.com/travel/กู่บ้านงิ้ว/
5.6.4 ดอนกู่จานหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ากู่บ้านงิ้ว เป็นโบราณสถานที่มีหินศิลาแลง
และหินทราย รูปลักษณะและขนาดที่แตกต่างกันวางช้อนกันไว้คล้ายฐานวิหารหรือเจดีย์เก่า และวาง
เรียงรายอยู่ตามที่ต่างๆ อีกเป็นจานวนมากในเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 1งาน 70 ตารางเศษ อยู่ห่างจาก
องค์พระธาตุกู่ จาน ไปทางทิ ศเหนือ ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่ง กรมศิลปากรได้ขึ้น ทะเบีย นเมื่อ ปี
พุทธศักราช 2491 โดยกู่จานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านงิ้ว ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร

ภาพที่ 43 ดอนกู่จานหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ากู่บ้านงิ้ว ณ บ้านงิ้ว หมู่3
ที่มา: อาร์ตนานา สตูดิโอ, กู่บ้านงิ้ว, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://isan.
tiewrussia.com/travel/กู่บ้านงิ้ว/
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5.6.5 เสาศิลาแลงแปดเหลี่ยม ลักษณะเป็นเสาหินรูปแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ มี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.80 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร ฝังอยู่ในพื้นดินตรงท้ายหมู่บ้านทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ แสดงเป็นหลักเขตบ้านของกลุ่มบรรพบุรุษ แต่หลักฐานที่อยู่อาศัยบ้านเรือน ไม่คงทน
ถาวร สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรให้ข้อมูลว่าเสาศิลาแลงแปดเหลี่ยมคือหลักเขตในความเชื่อ
ของศาสนาฮินดู
5.6.6 รูปปั้นพระยาคอกุ้นหรือเทวรูปคอขาด รูปปั้นพระยาคอกุ้นนี้จากความเชื่อ
ที่ว่าหลังจากที่พระยาคาแดงถูกพระยาพุทธฟันด้วยทวนจนคอขาดแล้วนั้น ชาวเมืองในสมัยนั้นจึงได้
ช่วยกันเผาศพของพระยาคาแดงและช่วยกันแกะสลักเป็นเทวรูปคอขาดด้วยหินศิลาแลงทรายละเอียด
ยุคสมัยลพบุรี ซึ่งปัจจุบันนี้รูปปั้นเทวรูปคอขาดได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดสมบูรณ์พัฒนา ตาบลกู่จาน
อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เป็นวัดที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน

ภาพที่ 44 รูปปั้นพระยาคอกุ้นหรือเทวรูปคอขาด ณ วัดสมบูรณ์พัฒนา
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. “พระธาตุกู่จาน วัดพระธาตุกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร.” (เอกสารข้อมูลการท่องเที่ยว 2552), 22.
5.6.7 หนองสะพัง เป็นหนองน้าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
บ้านกู่จาน มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ในพื้นที่หนองสะพังเมื่อหลายปีก่อนเคยขุดพบโบราณวัตถุประเภท
เครื่องปั้นดินเผาชนิดต่างๆ เป็นจานวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสาคัญที่แสดงให้เห็นว่าในอดีตนั้น
ดินแดนแถบนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านหรือหัวเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองพอสมควร หนองสะพังอยู่ห่างจาก
องค์พระธาตุกู่จานประมาณ 500 เมตร
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ภาพที่ 45 หนองสะพัง บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนกู่จาน
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. “พระธาตุกู่จาน วัดพระธาตุกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร.” (เอกสารข้อมูลการท่องเที่ยว 2552), 17.
จากหลักฐานชุดนี้จึงสรุปได้ว่าพื้นที่แห่งนี้มี อริยธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต และ
ชาวบ้านเชื่อกันว่า พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ในแต่ละปี ชาวตาบลกู่จานถือเอาประเพณีปฏิบั ติ ใน
วันเพ็ญเดือนสามและวันเพ็ญเดือนของทุกๆ ปี จะร่วมกันประกอบพิธีกรรมดังนี้ คือ วันเพ็ญเดือน
สามจะจัดงานนมัสการองค์พระธาตุกู่จานขึ้น เป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่ วันขึ้น 13 ค่า 14 ค่า และวัน
ขึ้น 15 ค่าของเดือน3 ของทุกปี ในการสักการะพระธาตุนั้นมีความเชื่อว่ าผู้ใดได้มานมัสการองค์พระ
ธาตุกู่จานนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุข และงานบุญอีกครั้งจะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน
หกของทุกปี โดยชาวบ้านจะไปแห่น้าหนองสะพังมาประกอบพิธีทางศาสนา ในวันขึ้น 15 ค่าเดือน6
ตอนเช้าทาพิธีสรงน้าองค์พระธาตุ และทาบุญเลี้ยงเพลพระที่ดอนกู่ ในตอนบ่ายแก่ๆ ก็จะนาเอาน้าอบ
น้าหอมไปทาพิธีสรงน้ากู่จาน หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปยังหนองสระพังเพื่อนาเอาน้าหนองสระพังไป
ประกอบพิธีสรงน้าองค์พระธาตุ และใบเสมาที่อยู่รอบองค์พระธาตุอีกครั้งหนึ่งในตอนเย็น เป็นอัน
เสร็จพิธี พิธีกรรมดังกล่าวนี้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจาทุกปี เชื่อกันว่าหากในปีใดไม่กระทาพิธี
ดังกล่าวหรือกระทาไม่ถูกต้องตามที่เคยปฏิบัติมา จะทาให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล จนในปัจจุบันนี้
เหตุการณ์ต่างๆ ยังคงมีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ต่อชาวบ้านในละแวกนั้นอยู่เช่นเคย และถ้าหากปีใด
เกิ ด เหตุ การณ์ฝนฟ้ า ไม่ ตกต้ องตามฤดูก าลขึ้ น มา ชาวบ้ านในหมู่ บ้า นจะต้ อ งมาร่ว มกัน ประกอบ
พิธีกรรมดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับชาวบ้านมาแล้ว แต่เมื่อมีการ
แก้ไขโดยการทาพิธีดังกล่าวใหม่เพื่อขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกป้องดูแล้วพื้นที่แห่งนี้แล้ว นั้น ฝนฟ้า
ในปีนั้นก็ตกต้องตามฤดูกาลเช่นเคย จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึง ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อและ
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ยึดถือปฏิบัติเช่นนั้นสืบต่อกันมาเป็นประจาไม่เคยขาด จนถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาจนรุ่นลูก
รุ่นหลาน

ภาพที่ 46 งานนมัสการพระธาตุกู่จาน ณ วัดกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
5.7 สภาพที่อยู่อาศัยและองค์ประกอบสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าว ร่วมถึงภูมิทัศน์
ท้องทุ่งนาในตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ในสภาพที่อยู่อาศัยของ ชุมชนกู่จานนั้นผู้คนส่วนใหญ่จะอยู่ในสัง คมเกษตรกรรมและ
ประกอบอาชี พ ชาวนาเป็ น หลั ก และว่ า งเว้ น จากการท านาจะท าไร่ มั น ส าปะหลั ง จึ ง ส่ ง ผลให้
องค์ประกอบของสภาพที่อยู่อาศัยจะเอื้อต่อการทาการเกษตรโดยจะจาแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ
องค์ประกอบที่อยู่ภายในเฮือนพักอาศัยและองค์ประกอบที่อยู่นอกเฮือน
5.7.1 องค์ประกอบที่อยู่ภายในเฮือนพักอาศัย จากการสารวจพบว่าในเฮือนพัก
อาศัยของชุมชนบ้านกู่จานจะประกอบไปด้วย เฮือนสาหรับการพักอาศัยเพื่อการหลับนอนและมีพื้นที่
ใช้สอยเพื่อดารงชีวิตในการพักอาศัยในแต่ละครอบครัวโดยประกอบไปด้วย
1. ลานเฮือน เป็นที่ว่างรอบๆเฮือนของแต่ละหลัง ซึ่งเป็นพื้นที่เปิด เชื่อม
ระหว่างเฮือนกับองค์ประกอบอื่นๆในบริเวณเฮือนเช่น เล้าข้าว ห้องน้าเป็นต้น และยังเป็นพื้นที่ทา
กิจกรรมอื่นๆด้วย เช่น เป็นที่วิ่งเล่นของเด็กๆ ตากผลิตผลทางการเกษตร เช่นข้าว ปอสาหรับทอเสือ
เป็นต้น และเป็นที่พ บปะสังสรรค์ของคนในชุม ชน ส่วนที่ ว่างรอบเรือนมัก ปล่อยเป็ นลานโล่ ง
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เนื่องจากเหตุผลหลายด้าน เช่น เรื่องความสะอาด ป้องกันสัตว์มีพิษมาอาศัยอยู่ และเพื่อใช้เป็นพื้นที่
อเนกประสงค์ต่างๆในการจัดงานในครอบครัว

ภาพที่ 47 แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับลานเฮือนไม่ว่าจะเป็น ที่เล่นของเด็กๆ พบปะสังสรรค์ ของคน
ในชุมชน และตากผลผลิตทางการเกษตร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
2. พื้นที่ใต้ถุน จากการสารวจพบว่าบริเวณใต้ถุนของเฮือนในชุมชนบ้านกู่
จานจะมีประโยชน์ใช้สอยต่างๆ เช่น เป็นคอกวัว คอกควาย ใช้เป็นพักผ่อนนั่งเล่นในตอนกลางวันโดย
จะมีแคร่นั่งเล่นสามารถนั่งเล่นพูดคุยกัน ร่วมถึงใช้สาหรับทาหัตถกรรม ไม่ว่าจะเป็นสานแห่ ทาตับ
หญ้าคา เป็นต้น และเป็นที่เก็บอุปกรณ์ในการทาเกษตรกรรม เช่น จอบ เสียม คราด เคียว หรือแม้
กะทั้งพันธุ์ข้าว แต่จากการสารวจพบว่าคนในชุมชนบ้านกู่จานให้ความสาคัญกับการใช้พื้นที่ใต้ถุน
มากกว่าบนเฮือนจะเห็นได้จากการใช้เป็นที่หลับนอนในตอนกลางคืน พื้นที่ทาครัว และปล่อยให้บน
เฮือนเป็นที่เก็บของและไม่สนใจในการที่จะขึ้นไปอาศัยบนเฮือน
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ภาพที่ 48 แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับใต้ถุนเฮือนในชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
3. เล้าข้าวหรือยุ้งฉาง เฮือนแต่ละหลัง ส่วนใหญ่จะมียุ้ง ข้าวของตนเอง
ยกเว้นเฮือนที่มีพื้นที่จากัดไม่สามารถปลูกเล้าได้ก็จะปลูกไว้ที่อื่น เช่นปลูกในที่นานอกหมู่บ้าน ปลูก
ไว้ตรงข้ามเฮือน หรือแม้กระทั้งปลูกไว้กับเฮือนหลังอื่น (เฮือนลูก) แต่โดยปรกติเล้าข้าวจะตั้งอยู่ไม่ห่าง
ตัวเฮือนมากนัก ตามแต่พื้นที่อานวย ขนาดของเล้าข้าวขึ้นอยู่กับจานวนที่นาว่ามากน้อยเพียงไรโดยจะ
ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ห้องคือ เก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว จากการลงพื้นที่สารวจนั้นพบว่ายุ้ง
ข้าวส่วนมากจะกว้าง 1-2 ช่วงเสาและยาว 3 ช่วงเสา และมีชานขนาดเล็กก่อนเข้าเล้า สาหรับการ
เก็ บ ข้ าวเปลือ กก็ จะเก็ บแบบเทข้ า วกองไว้ใ นเล้า ตามแบบดั้ง เดิ ม ไม่ นิย มเก็บ เป็ นกระสอบข้ า ว
เนื่องจากในการจานาข้าวของภาครัฐนั้นจะต้องเทข้าวเพื่อคานวณว่าในหนึ่งเล้ามาข้าวกี่ตัน เพื่อทา
สัญญาในการจานาข้าว

90

ภาพที่ 49 แสดงเล้าข้าวในชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
4. เพิงครัวสาหรับนึ่งข้าวเหนียว สาหรับเพิงครัวจะเป็นที่สาหรับการก่อไฟ
เพื่อประกอบอาหารให้กับสมาชิกในครัวเฮือน ในบริเวณพื้นที่จะประกอบไปด้วย เตาถ่าน ฟืนสาหรับ
ก่อไฟ แคร่สาหรับการประกอบอาหาร และอื่นๆ จากกสารวจพบว่าในการประกอบอาหารในครัว
เฮือนของชุมชนกู่จาน (พื้นที่วิจัย)ได้มีการย้ายครัวทากิน ลงมาบริเวณชั้นล่าง และคนในชุมชนจะนิยม
ทานข้าวเหนียวเป็นหลัก บ้านเฮือนในชุมชนจึงนิยมต่อเพิงครัวสาหรับนึ่งข้าวเหนียวออกมานอกเฮือน
หรือบ้างเฮือนจะสร้างเพิงสาหรับนึ่งข้าวเหนียวแยกออกจากเฮือนเลย อาจเป็นเพราะการดังเตาถ่าน
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จะมีควันสร้างความราคาญให้กับคนในครัวเฮือ น และ มีความปลอดภัยมากกว่าการก่อไฟในอาคาร
บ้านเฮือน

ภาพที่ 50 แสดงเพิงครัวสาหรับนึ่งข้าวเหนียวในชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
5. ห้องน้า จากการสารวจพบว่าห้องน้าส่วนมากในชุมชนบ้านกู่จาน มักจะ
ห้องน้าแยกออกมาจากตัวเฮือน และสร้างขึ้นแบบง่ายๆ ขนาดโดยเฉลี่ยของห้องนาประมาณ 1.80 x
2.50 เมตร ผนังห้องน้าจะก่อด้วยอิฐบล็อกแบบง่ายไม่ฉาบ ประตูส่วนใหญ่เป็นโครงไม้กรุสังกะสี
หลัง คาเป็นแบบเพิงหมาแหงน มุง ด้วยสัง กะสี ภายในห้องน้าจะมีส้วมแบบนั่งยองบางเฮือน
เปลี่ยนเป็นโถนั่งราบ และมีอ่างเก็บน้าที่ก่อด้วยอิฐบล็อกฉาบเรียบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1
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จะเป็นอ่างมีขนาดเล็กไว้สาหรับเก็บน้าชาระล้าง ส่วนที่ 2 จะเป็นอ่างขนาดใหญ่ไว้สาหรับเก็บน้าอาบ
หรือบ้างเฮือนก็ใช้โอ่งมังกรเก็บน้าสาหรับอาบแทน แต่เฮือนบ้างหลังที่มีพื้นที่จากัดก็จะสร้างห้องน้าไว้
ในบริเวณใต้ถุนเฮือนรูปแบบภายในก็จะคล้ายกับห้องน้าแยก

ภาพที่ 51 แสดงห้องน้า-ส้วมที่พบในเฮือนชาวนาชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
6. คอกวัวคอกควาย จากการสารวจพบว่าในชุมชนบ้านกู่จานนิยมเลี้ยงวัว
ไว้เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเฮื อน จากอดีตการเลี้ยงวัว ควายของชาวนานั้นจะเลี้ยวไว้ใช้แทน
แรงงานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการทานาตั้งแต่การเตรียมดินจนกระทั้งถึงการนวดข้าว
เพื่อเอาข้าวออกจากรวงและการขนย้ายข้าวผ่านเกวียนเทียมควายเพื่อการบริโภคและขายต่อไป แต่
ปัจจุบันจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนพบว่าการเลี้ยงวัวนั้นไม่ได้เลี้ยงเพื่อใช้แรงงานแล้วแต่เลี้ยงเพื่อ
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ขายนาเงินมาหมุนเวียนใช้ในครัวเรือน เพราะในหนึ่งปีการตกลู กของแม่วัวจะมีลูกวัวมาผลัดเปลี่ยน
1-2 ตัว และจะขายแม่วัวหรือพ่อวัวให้โรงฆ่าสัตว์ต่อไปเพื่อนาเงินมาจุลเจือครอบครัว และการเลี้ยงวัว
เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่ได้เงินตลอด สาหรับฟางที่เป็นอาหารของวัวก็ได้จากฟางข้าวจากการ
ทานาแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลย การเลี้ยววัวของผู้คนในชุมชนจะนิยมเลี้ยววัวในบริเวณใต้ถุนเฮือน
ใต้ถุนเล้าข้าว หรือไม่ก็สร้างคอกให้กับวัวแยกออกจากตัวเฮือนโดยมีหลัง คาคลุมคอกอีกที จากการ
สังเกตพบว่าในแต่ละครัวเรือนจะเลี้ยงวัว 2-4 ตัวต่อเฮือน

ภาพที่ 52 แสดงคอกวัวในชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
7. พื้นที่สาหรับปลูกต้นไม้ จากการสารวจพื้นที่ชุมชนบ้านกู่จานพบว่าการ
ปลูกผักสวนครัวนั้นจะมีตาแหน่งไม่แน่นอน อาจอยู่หน้าบ้าน หลังบ้าน หรือบริเวณรอบบ้าน ตามแต่
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พื้นที่อานวยในการปลูกผักสวนครัว จากการสังเกตพบว่าการปลูกต้นไม้หรือผักสวนครัวจะแบ่งเป็น 2
ลักษณะดั้งนี้
ลักษณะแรก คือ การปลูกผักสวนครัวริมรั้ว ในลักษณะของรั้วกินได้ ได้แก่
ต้นชะอม ผักกระเฉด ตันแคร่ หรือไม้พื้นไม่เถ้าต่างๆเช่น ถั่งผักยาว ดอกชมจันทร์ เป็นต้ น ผักเหล่านี้
ทาหน้าที่เป็นรั้วและสามารถเก็บกินได้ด้วย สาหรับต้นไม้ใหญ่ก็จะนิยมปลูกต้นไม้ผลที่เกินได้เช่น
มะม่วง ขนุน น้อยหน่า เพื่อใช้เป็นร่มเงากับครัวเรือน การปลูกพืชล้มลุกอย่างตะไคร้ ข่า และพืช
สมุนไพรต่างๆ ตามแต่ละครอบครัวที่จะเลือกปลูกก็เห็นได้ทั่วไปในชุมชน
ลักษณะสอง คือ ผักสวนครัวที่ปลูกติดบ้าน เป็นผักสวนครัวที่ปลูกในกระถาง
สามารถนามาปรุงอาหารได้ง่าย เช่น กระเพา ต้นหอม โหระพา สะระแหน่ รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับที่
สวยงามก็นิยมปลูกเพื่อประดับตกแต่งบ้านเฮือนให้น่าอยู่ จากการสารวจพบว่าการปลูกผักสวนครัว
จะไม่ปลูกให้รกแต่จะปลูกเพียงเพื่อพอกินเท่านั้น เพียงชนิดละต้น สองต้น สาหรับพื้นที่ที่เหลือจะใช้
เป็นเป็นลานเฮือนมากกว่า อาจเป็นเพราะพื้นที่ลานเฮือนนี้สามารถใช้เป็นลานเอนกประสงค์ในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆเช่น กางเต้นเวลามีบุญเฮือน ตากพืชผลการเกษตร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้พื้ นที่รอบ
บ้านรกทึบจนเกินไปซึ่งยากต่อการดูแลรักษา

ภาพที่ 53 แสดงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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ภาพที่ 54 แสดงการปลูกผักสวนครัวในกระถางในชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
8. พื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร จะเห็นได้ว่าการที่ชาวนาสมัยใหม่นาเอา
เครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในการผลิต และเครื่องจักรกลการเกษตรนี้ค่อนข้างมีราคาแพงจึงทาให้
ต้องสร้างพื้นที่จัดเก็บเพื่อให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม และการดูแลรักษา จากการสารวจพบว่าพื้นที่
เก็บเครื่องมือการเกษตรของชุมชนบ้านกู่จานนั้น จะเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สามารถ
เก็บเครื่องมือการเกษตรได้ เช่น การจอดรถแทรกเตอร์4 ล้อ และรถไถ่นาเดินตาม ก็จะนิยมจอดไว้ใน
ใต้ถุน เฮือน การต่อเพิงสาหรับ การจอดแทรกเตอร์ การสร้ างอาคารเพื่อใช้สาหรับเก็ บเครื่ องมื อ
การเกษตร เป็นต้น และสาหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กเช่น จอบ เสียม คราด ก็จะนิยมเก็บไว้ใต้ท้องคาน
เหนือศีรษะบริเวณใต้ถุนเฮือนหรือใต้เล้าข้าว

ภาพที่ 55 แสดงพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตรในชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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ภาพที่ 56 แสดงพื้นที่ต่อเพิงจอดเครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน
อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
5.7.1 องค์ประกอบที่อ ยู่นอกเฮือ น จากการสารวจพบว่าในชุมชนบ้านกู่จานมี
ลักษณะสังคมแบบเกษตรกรรม ที่ประกอบอาชีพการทานาเป็นหลักแต่ในการทานาของพื้นที่แห่งนี้จะ
ทานาได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะระบบชลปะทานไม่มี ต้องรอน้าฝนจากธรรมชาติเท่านั้น
ในช่วงวางเว้นจากการทานาคนในหมู่บ้านจะทาไรในที่ดอนที่อยู่ทางเหนือของหมู่บ้าน โดยจะปลูกพืช
เศรษฐกิจอย่างเช่นมัน สาปะหลัง หรือไม่ก็ยูคาลิปตัส เป็นส่วนใหญ่ องค์ประกอบที่อยู่นอกเฮือนจะ
เป็นลักษณะของพื้นที่สาหรับทามาทากินเป็นหลักโดยจาแนกได้ดังนี้
1. ทางสัญจรระหว่างเฮือ นพักอาศัยกับทุ่งนาและไร่ จะแบ่ง ออกเป็น 2
ลักษณะคือ ลักษณะที่1 ทางสัญจรในบริเวณชุมชน จะเป็นถนนคอนกรีตสาธารณะที่ใช้เชื่อมโยงในแต่
ละเฮือนโดยในช่วงหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตชาวบ้านจะนาผลิตมาตากบริเวณถนนหน้าเฮือนของตน เนื่อง
ด้วยพื้นที่ของเฮือนมีจากัดและไม่เพียงพอต่อการตากผลผลิต สาหรับลักษณะที่2 ทางสัญจรบริเวณ
ทุ่งนาจากการสารวจพบว่าจะเป็นทางลูกรังสามารถขับรถกระบะหรือจั กรยานยนต์ไปถึงที่นาได้ แต่
ไม่สะดวกมากนัก สาหรับพื้นที่ระหว่างทุ่งน่าจะใช้ลักษณะคันนาในการแบ่งแปลงนา
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ภาพที่ 57 แสดงทางสัญจรก่อนเข้าชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 58 แสดงการตากข้าวบนถนนในชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 59 แสดงทางสัญจรภายในชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 60 แสดงลักษณะทางสัญจรบริเวณทุ่งนาของชุมชนกู่จาน
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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2. เถียงนาหรือกระท่อมเฝ้าทุ่ง จะเห็นได้ว่าในบริเวณทุ่งนารอบๆ หมู่บ้านกู่
จานจะมีงานสถาปัตยกรรมเล็กๆประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเถียงนาหรือกระท่อมเฝ้าทุ่งที่วางห่างๆกันไป
ตาอาณาเขตที่นาของชาวบ้าน โดยเถียงนาทาหน้าที่ใช้สาหรับการพักผ่อนในเวลาเหนื่อยล้าจากการ
ทานาในแต่ละวัน จากการสังเกตเถียงนาในชุมชนบ้านกู่จานจะนิยมใช้วัสดุก่อสร้างแบบชั่วคราวไม่
คงทน เช่น มุ่งหลังคาด้วยตับหญ้าคา ไม้ไ ผ่ เป็นต้น ทาให้อายุในการใช้ง านสั้น จะชารุดเสียขาด
จะต้องปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ หากสังเกตโดยละเอียดแล้วจะเห็นรูปแบบที่เป็นอาคารโรงโล่งๆ มีหลังคา
คลุมเพื่อกันแดดลมฝน เท่านั้นเอง แต่การเลือกพื้นที่ในการก่อสร้างเถียงนาโดยส่วนใหญ่จะเลือกพื้นที่
มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา เนื่องด้วยการอยู่ใต้ร่มไม้จะเย็นสบายกว่าที่โล่งแจ้ง

ภาพที่ 61 แสดงเถียงนาที่อยู่ในชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
3. กองฟางหรือ กองเฟือ ง เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมชาวนาที่ยัง คงอยู่ใน
วัฒนธรรมชุมชนบ้านกู่จานเนื่องด้วยอาจเป็นเพราะในชุมชนยังมีการเลี้ยงวัวอยู่ และฟางก็เป็นอาหาร
หลักที่วัวกิน จากการสารวจพื้นที่พบว่าในบริเวณทุ่งนาของชุมชนบ้านกู่จานยังเห็นกองฟางมากมายที่
เรียงรายอยู่บริเวณทุ่งนารอบๆชุมชน ลักษณะการของการเก็บฟางจะเป็นลักษณะแบบดั่งเดิมที่ใช้ไม้
หลักเป็นแกนกลางสาหรับยืดฟางให้สูงขึ้น จนคล้ายกับภูเขา
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ภาพที่ 62 กองฟางหรือกองเฟืองที่พบเห็นในชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
5.8 ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จัง หวั ด
ยโสธร มีพื้นฐานความเชื่อมาจากวัฒนธรรมอีสานเป็นหลัก โดยมากแล้วมีความเชื่อที่ผสมผสาน
ระหว่างเรื่องของผีและเรื่องของพระพุทธศาสนาจะเห็นได้จากชาวอีสานส่วนใหญ่นิยมยึดหลัก ฮีตสิบ
สอง ที่ถูกยึดถือและปฏิบัติมาจนถึง ปัจจุบันเช่นเดี่ยวกับชุมชนกู่จาน ที่ยืดถึงในเรื่องของอีตสิบ สอง
หรือประเพณีสิบสองเดือนของชาวอีสาน โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่จะเคร่งครัดในเรื่องนี้เป็นพิเศษ จาก
การสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านสุนทร พรใส11 พบว่าในชุมชนกู่จานจะแบ่งประเพณีออกเป็น 2 ประเภทดั้ง
ต่อไปนี้
5.8.1 ประเพณีเกี่ยวเนื่องกับหมู่บ้าน ในชุมชนบ้านกู่จานจะให้ความสาคั ญต่อองค์
พระธาตุกู่จานเป็นอย่างมาโดย เห็นได้จากประเพณีนมัสการพระธาตุกู่จาน ที่คนในชุมชนจะถือเป็น
ประเพณีสาคัญมากต่อชุมชนโดยประเพณีนี้จะจัดขึ้น 2 ครั้ง คือในวันเพ็ญเดือน3 และวันเพ็ญเดือน6
ของทุกปี ชาวบ้านในชุมชนเองและนอกชุมชนต่างร่วมกันประกอบพิธีกรรมดังนี้ คือ วันเพ็ญเดือนสาม
จะจัดงานนมัสการองค์พระธาตุกู่จานขึ้น เป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่ วันขึ้น 13 ค่า 14 ค่า และวันขึ้น
15 ค่าของเดือน3 โดยไม่ ยึดถือว่าจะเป็นวันอะไรในปฏิทินสากลแต่จะยืดตามปฏิทินจันทรคติไทยที่
11

สัมภาษณ์สุนทร พรใส, ผู้ใหญ่บ้านกู่จานหมู่1, 2 ธันวาคม 2559.
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ระบุไว้ ในการสักการะพระธาตุนั้นมีความเชื่อว่าผู้ใดได้ มานมัสการองค์พระธาตุกู่จานนั้นจะมีความ
เจริญรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี โดยงานมัสการองค์พระธาตุกู่จานในเดือนสามนี้ ชาวบ้านจะ
ช่วยกันในการจัดงานโดยมีการแบ่งงานให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ เห็นได้จากก่อนเริ่ม
วันงานประมาณ 1 เดือนใต้ถุนเกือบทุกหลังคาเฮือนจะมีผู้คนช่วยกันมัดธูป มัดเทียน ปั่นด้าย ทา
หัตถกรรมต่างประดับองค์พระธาตุ เป็นต้น ที่ใช้ในงานนมัสการองค์พระธาตุกู่จานในวันเพ็ญเดือนสาม
และลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดจะพร้อมใจในการกลับเยี่ยมบ้านในช่วงนั้น

ภาพที่ 63 ชาวบ้านต่างช่วยกันผลิตของที่ใช้ในงานนมัสการพระธาตุกู่จานในวันเพ็ญเดือนสาม
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
สาหรับงานบุญที่เป็นการนมัสการพระธาตุกู่จานอีกครั้งจะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหก
ของทุกปี โดยชาวบ้านจะไปแห่น้าหนองสะพัง มาประกอบพิธีทางศาสนา ในวันขึ้ น 15 ค่า เดือน6
ตอนเช้าทาพิธีสรงน้าองค์พระธาตุ และทาบุญเลี้ยงเพลพระที่ดอนกู่บ้านงิ้วแล้ว ในช่วงตอนบ่ายแก่ๆ
หลังจากนั้นชาวบ้านก็จะเดินทางไปยังหนองสระพังเพื่อนาเอาน้าจากหนองสระพังไปประกอบพิธีสรง
น้าองค์พระธาตุที่วัดบ้านกู่จาน และใบเสมาที่อยู่รอบองค์พระธาตุอีกครั้งหนึ่งในตอนเย็น เป็นอันเสร็จ
พิธี พิธีกรรมดังกล่าวนี้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็ นประจาทุกปี เชื่อกันว่าหากในปีใดไม่กระทาพิ ธี
ดังกล่าวหรือกระทาไม่ถูกต้องตามที่เคยปฏิบัติมา จะทาให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล จนในปัจจุบันนี้
เหตุการณ์ต่างๆ ยังคงมีความขลังและศักดิ์ สิทธิ์ต่อชาวบ้านในละแวกนั้นอยู่เช่นเคย และถ้าหากปีใด
เกิ ด เหตุ การณ์ฝนฟ้า ไม่ ตกต้ องตามฤดูก าลขึ้ น มา ชาวบ้ านในหมู่ บ้า นจะต้ อ งมาร่ว มกัน ประกอบ
พิธีกรรมดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับชาวบ้านมาแล้ว แต่เมื่อมีการ
แก้ไขโดยการทาพิธีดังกล่าวใหม่เพื่อขมาต่อสิ่งศักดิ์ที่ดูแลปกป้องดูแล้วพื้นที่แห่งนี้แล้วนั้น ฝนฟ้าในปี
นั้นก็ตกต้องตามฤดูกาลเช่นเคย จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อและยึดถือ
ปฏิบัติเช่นนั้นสืบต่อกันมาเป็นประจาไม่เคยขาด จนถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาจนรุ่นลูก รุ่น
หลาน
สาหรับประเพณีที่ยืดถือปฏิบัติอีกประเพณีหนึ่งคือ การทาบุญกลางบ้าน ตามความ
เชื่อของคนในชุมชนบ้านกู่จานจะเชื่อกันว่าจะช่วยให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีทาอะไรก็ประสบความสาเร็จ
เสริมขวัญกาลังใจให้กับคนในหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาอารักษ์ พระ
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ภูมิเจ้าที่ ผีบรรพบุรุษ รวมถึงเจ้ากรรมนายเวร และเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับคนในหมู่บ้านอีกด้วย
ในการทาบุญกลางบ้านนั้น ทาพิธีอยู่บริเวณศาลากลางบ้านที่ตั้งของเสาหลักบ้านโดยจะจัดขึ้นในราว
ปลายเดือน 3 และจะต้องไม่เกินต้นเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ทั้งนี้แล้วแต่ว่าจะจัดวันไหนไม่ได้
ระบุวันตายตัวว่าเป็นวันไหน โดยเป็นการตกลงของคนในหมู่บ้านว่าสะดวกและเหมาะสมจัดวันไหน

ภาพที่ 64 ศาลากลางบ้านและเสาหลักบ้านหมู่บ้านกู่จาน
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
การทาพิธีบุญกลางบ้านนั้นก่อนวันทาพิธี ชาวบ้านจะเรี่ยไรเงินและช่วยกันทาความ
สะอาดศาลากลางบ้านและเสาหลักบ้าน ร่วมทั้งจัดเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม สาหรับการ
นิมนต์พระสงฆ์มาทาพิธีจะนิมนต์พระสงฆ์มาทั้ง วัด เมื่อถึง วันในการทาพิธีชาวบ้านจะตระเตรียม
กระทงสาหรับสะเดาะเคราะห์กันในแต่ละครัวเรือน โดยมีอาหารคาวหวานบรรจุในกระทงกาบกล้วย
รูปสี่เหลี่ยม โดยกระทงจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ช่องแต่ละช่องจะบรรจุ หมาก 1 คา บุหรี่ 1 ม้วน เมี่ยง
1 คา ขนมต้มขาว 1 ชิ้น อาหารคาวที่ทาจากเนื้อสัตว์ เช่น ปลาย่าง แจ๋วบ๋อง เป็นต้น ข้าวเหนียวคลุ ก
กับถ่านไฟจนกลายเป็นสีดา ข้าวเหนี่ยวคลุกกับสีแดงจนเป็นสีแดงอย่างละ 1 ก้อน น้า 1 แก้ว และ
ชาวบ้านจะตัดเล็บมือของคนในครอบครัวใส่ไว้ในกระทงด้วย รวมถึงปั้นรูปคนในครอบครัวและสัตว์
เลี้ยงโดยการใช้ดินเหนียวหรือดินน้ามันมาปั่นก็ได้ หรือบางครอบครัวอาจใช้กาบกล้วยมาตัด เป็นคนใน
ครอบครัวก็ได้ มาใส่ไว้ในกระทงรวมถึงเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของคนในครอบครัวใส่ไว้ในกระทงด้วย
และมุม กระทงกาบกล้ว ยจะประดับ ด้ว ยธงกระดาษสีต ่า งๆ ตัด เป็น รูป สามเหลี่ย มขนาดเล็ก ๆ
ชาวบ้านในชุมชนมีความเชื่อว่า กระทงจะเป็นเครื่องแทนเคราะห์ร้ายของคนในครอบครัว
หลังจากเตรียมกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะไปรวมตัวกันที่ศาลากลางบ้าน
ในช่วงเช้าของวันทาพิธี เมื่อมาคบกันแล้วก็จะนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีกรรม โดยการสวดพระพุทธ
มนต์คาถา เพื่อเพื่ออุทิศส่ วนบุญส่ว นกุศลให้ ผู้ที่ล่วงลั บและขจั ดเป่าสิ่ง ชั่วร้ายออกไปจากหมู่บ้า น
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หลังจากนั้น พ่อจ้า จะทาพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาให้กับคนในหมู่บ้าน หลังจากนั้นชาวบ้าน
ก็จะถวายภัตตาหารเพลให้กั บพระสงฆ์ เมื่ อพระสงฆ์ ฉันเสร็จ แล้ว พระสงฆ์ จะสวดมนต์ให้ พรแก่
ชาวบ้านและชาวบ้านก็จะกรวดน้าอุทิศบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นจึงจะแยกย้ายกันนา
กระทงของตนเองไปวางในทางสามแพร่งหรือในป่าชุมชน ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่ากระทงจะเป็นเครื่อง
สังเวยแก่ผีที่ผ่านไปมาจะได้มากินเครื่องสังเวยในกระทงแล้วก็จะไปจากหมู่บ้านไม่มารบกวนชาวบ้าน
อีก หลังจากเสร็จพิธีชาวบ้าน จึงมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันในบริเวณศาลากลางบ้ าน และ
พูดคุยไต่ถามความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน
5.8.2 ประเพณีเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ในชุมหมู่บ้านกู่จานในอดีตจะมีการทา
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรอยู่หลายอย่าง เช่น การเลี้ยงผีตาปู่ การเลี้ยงผีตาแฮก พิธีแฮกนาหรือ
แรกนา พิธีสู่ขวัญวัวควาย พิธีการไหว้เล้าข้าวในวันออกพรรษา พิธีบุญคูณลานหรือการสู่ขวัญข้าว พิธี
บุญข้าวจี่ แต่ในปัจจุบันจากการ เหลือเพียง 4 พิธี ที่ชาวบ้านยืดถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
1. การเลี้ยงผีตาปู่ หรือผีปู่ตา ศาลตาปู่นั้นถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้การ
เคารพถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกปักรักษาคนในหมู่บ้าน เชื่อว่าผีปู่ตานั่นช่วยคุ้มครองผู้คนในชุมชน
ให้อยู่ดีมีสุข และสามารถติดต่อสื่อกับชาวบ้านได้ผ่านผู้ทรงเจ้า ที่ชาวบ้านเรียกว่า พ่อจ้า สาหรับการ
ศาลปู่ตาจะอยู่ในป่าชุมชน ที่ชาวบ้านเรียกว่า ดอนปู่ตา อยู่บริเวณทิศเหนือของหมู่บ้า นกู่จาน ศาลปู่
ตาจะมีลักษณะเป็นศาลาขนาดเล็ก มีรูปปั่นปู่ตาวางบนหอแท่นบูชา และมีรูปปั่นข้าทาสชายหญิง รูป
ปั้นช้าง ม้า วัว ควาย รวมถึงมีพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนสาหรับการสักการบูชา ศาลปู่ตา
พิธีกรรมการเลี้ยงผีปู่ตานั้นจัดเลี้ยงในเดือน 6 ของทุกปี และจะต้องเป็นวัน พุธ
เท่านั้น โดย พ่อจ้าจะเป็นผู้กาหนดวัน หากพ่อจ้า กาหนดวันได้แล้วจะบอกกล่าวชาวบ้านให้จัดเตรียม
เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ หัวหมู ไก่ต้ม เหล้า ธูปเทียนดอกไม้ ขันธ์ 5 ขนม น้าหวาน น้าหอม มาเลี้ยงผี
ปู่ตา ก่อนวันทาพิธีไหว้ผีปู่ตานั้นชาวบ้าน จะช่วยบูรณะดอนปู่ตาให้เป็นระเบียบ เช่น ช่วยกันซ่อมแซม
หอปู่ตาให้สะอาดสวยงาม จัดแท่นบูชา เปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มให้กับรูปปั่นปู่ตา เป็นต้น
สาหรับวันทาพิธี พ่อจ้าจะเริ่มพิธีกรรมในช่วงเช้าประมาณ 9 โมงเช้าที่ดอนปู่ตา
ชาวบ้านต่างมาร่วมตัวเพื่อทาพิธีที่ดอนปู่ตา และชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะนาของเซ่นไหว้มาถวาย
เพิ่มเติม โดยจะการเทใส่ถาดรวมกันแยกเป็นของคาวและของหวาน หลังจากนั้นพ่อจ้า ก็จะนาไก่ต้ม
หรือหัวหมู พร้อมด้วยของคาวของหวานขึ้นถวายปู่ตาและทาพิธีบูชาศาลปู่ตาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ต่อคนในชุมชน และเป็น การบอกกล่าวปู่ตาว่าถึ ง ช่วงฤดูการทานาแล้วขอให้ปู่ตาบันดาลให้น้าท่ า
สมบูรณ์ในการทานาครั้งนี้
2. การเลี้ยงผีตาแฮก หรือเลี้ยงผีหัวนา ชาวบ้านในชุมชนเชื่อกันว่าผีตาแฮก
เป็นผีประจาท้องไร่ท้องนา ถือกันว่าเป็นผีที่ปกปักรักษาพืชสวนไร่นา และทาให้ข้าวกล้า เจริญงอก
งาม อุดมสมบูรณ์ การทานาจะได้ผลดี จึงมีการเซ่นไหว้ผีตาแฮกทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือ ก่อนลงมือทา
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นา เพื่อบอกกล่าวว่าจะลงมือทานาแล้วในปี ขอให้ผีตาแฮกดูแลรักษา ข้าวในนาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ใน
ผลิตผลิต และครั้งที่สองคือหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อบอกกล่าวว่าการทานาปีนี้ได้ผลผลิตเท่าไร ร่วมถึง
การขอบคุณผีตาแฮกที่ช่วยดูแลรักษาข้าวในนาด้วย ฉะนั้นในที่นาของแต่ละคนจะมีที่สาหรับให้ผีตา
แฮกอยู่ ซึ่งบางคนอาจปลูกกระท่อมหลังเล็กๆ บางคนจะปักเสาเป็นสัญลักษณ์ว่าที่ตรงนี้คือ ที่อยู่ของ
ผีตาแฮก หรือบางแห่งจะทาเนินดินสาหรับให้ผีตาแฮกอยู่ ซึ่งชาวบ้านจะทราบดีถึงที่อยู่ของผีตาแฮก
ในนาของตน
สาหรับพิธีกรรมในการเลี้ยงผีตาแฮก จะเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดย
ชาวนาที่เป็นผู้นาครอบครัวจะจัดเตรียมสิ่งที่จะนาไปเลี้ยงหรือเช่นไหว้ผีตาแฮกดั้งนี้ เหล้า 1ขวด ไก่ต้ม
สุกพร้อมเครื่องใน 1 ตัว ดอกไม้ ธูป เทียน หมาก พลู บุหรี่ น้า 1 ขวด พร้อมด้วยแก้ว 2 ใบ สาหรับ
รินเหล้าและน้า และ กระติ๊บข้าวเหนียว 1 กระติ๊บ เมื่อเตรียมสิ่งที่จะเลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้ว เอาใส่
ตะกร้านาไปในที่ ที่เป็นที่อยู่ของผีตาแฮก แล้วจัดแต่งสารับที่นามา จัดใส่ถาดให้เรียบร้อย พร้อมทั้ง
เปิดฝากระติ๊บข้าวเหนียวเปิดออก น้าและเหล้ ารินใส่แก้วคนละใบ จุดเทียน ตั้งไว้พร้อมกับกล่าวเชิญ
ชวนให้ผีตาแฮกมารับเครื่องเซ่นไหว้ ที่นามาถวาย พร้อมกับบนบานให้ข้าวกล้าในนาของตนอุดม
สมบูรณ์ ถ้าหากเลี้ยงหรือเซ่นไหว้หลังการทานาก็จะเป็นการกล่าวคาขอบคุณผีตาแฮกที่ทาให้การทา
นาประสบผลสาเร็จด้วยดี หลังจากนั้นก็กะเวลาพอประมาณก็โปรดสารับ โดยการนาสารับนั้นไปเลี้ยง
คนในครอบครัวก็เป็นอันเสร็จพิธี
3. พิธีบุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก เป็นพิธีการขอฝนที่ชาวบ้านยืดถือปฏิบัติกัน
จนเป็นประเพณี โดยชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันทุกครัวเรือน ที่จะประกอบพิธีกรรมนี้ โดยชาวบ้าน
มีความเชื่อว่าพญาแถนที่อยู่บนสรวงสวรรค์ เป็นผู้ที่บันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านจึงได้จุด
ส่งบั้งไฟเพื่อเตือนพญาแถนว่าถึงเวลา ที่ท่านจะบันดาลน้าฝนเพื่อให้ชาวบ้านได้ทานาปลูกข้าวแล้ว ใน
ภาษาอีสานนั้น “บั้งไฟ” ก็คือกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุดินปืนตาให้แน่นเต็มกระบอก มีไม้ไผ่ท่ อนยาวผูก
เป็นหาง ตัวบั้งไฟประดับด้วยกระดาษหลากสีเป็นรูปต่างๆ ที่นิยมคือรูปพญานาค บั้งไฟเป็นตัวแทน
ระหว่างชาวบ้านที่จะใช้บอกกล่าวพญาแถนและบูชาพญาแถน
การจัดพิธีบุญบั้งไฟชาวบ้านจะตกลงกันว่าจะจัดงานในวันใด ส่วนใหญ่จะจัดใน
เดือนหก และจะบอกบุญไปยังหมู่บ้านใกล้เคีย งเพื่อจัดหาบั้งไฟมาแข่งขันประชันกัน เมื่อถึง วันโฮม
(ก่อนจะถึงวันแห่บั้งไฟ 1 วัน) ชาวบ้านจะจัดทาบุญ เลี้ยงพระ เมื่อได้เวลาทางวัดจะตีกลองเป็น
สัญ ญาณให้นาบั้งไฟมารวมกันที่ลานวัด มีการจัดขบวนแห่บั้ง ไฟอย่างสวยงามโดยจะแห่ไ ปรอบๆ
หมู่บ้าน
จากนั้นในวันรุ่งขึ้นตอนเช้า มีการทาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
เสร็จสงฆ์แล้ว ชาวบ้านจะนาบั้งไฟแห่ไปยังสถานที่ที่กาหนด ซึ่งมักอยู่กลางทุ่งนาห่างไกลจากหมู่บ้าน
หรือชุมชน เพื่อจุดให้บั้งไฟพุ่งทะยานไปบนท้องฟ้าเพื่อบอกกล่าวพญาแถนในการประธานน้าฝนที่ใช้
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ในการทาเกษตรกรรม ในการจุดบั้งไฟในสมัยปัจจุบันชาวบ้านจะมีการประชันกันว่าบั้งไฟคณะไหนขึ้น
สูงกว่ากัน ถือเป็นฝ่ายชนะ เสร็จจากการจุดบั้งไฟทุกคนจะแยกย้ายกลับบ้านเพื่อไปรอฝนฟ้าที่พญา
แทนประทานให้ในการทาเกษตรกรรมต่อไป
4. พิธีการไหว้เล้าข้าวในวันออกพรรษา ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านส่วน
ใหญ่จะนิยมไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือก เพื่อบอกกล่าวเล้าเก็บข้าวเปลือกว่าปีนี้มีการทานาปลูกข้าวและ
ข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วอีกไม่นาจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวและจะเอาข้าวขึ้นเล้าแล้ว
สาหรั บพิ ธีก รรมในการไหว้เ ล้า เก็ บข้ า วเปลื อก จะเป็น พิธี กรรมที่เ กิด ขึ้น ใน
ครอบครัวโดย ชาวนาที่เป็นผู้นาครอบครัวจะจัดเตรียมสิ่งของสาหรับการไหว้ โดยการเตรียม อาหาร
คาวหวาน ดอกไม้ ธูปเทียน หมาก พลู และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ข้าวที่กาลังตั้งท้อง 1 กา จัดลงในถาด
สารับ แล้วจุดเทียนหนึ่งคู่ แล้วเล้าเก็บข้าวเปลือกว่าปีนี้มีการทานาปลูกข้าวและข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วอีก
ไม่นาจะถึ งช่ว งเก็ บเกี่ ยวและจะเอาข้าวขึ้นเล้าแล้ว ขอให้ผลผลิตปี นี้ไ ด้ ข้าวมากๆ เติมเล้าล้ นเล้ า
หลังจากนั้นก็กะเวลาพอประมาณก็โปรดสารับ โดยการนาสารับนั้นไปเลี้ยงคนในครอบครัวก็เป็นอัน
เสร็จพิธี
5. พิธีบุญคูณลานหรือการสู่ขวัญข้าว เป็นการทาบุญประจาเดือนยี่ จึงมีชื่อ
เรียกอีกชื่อว่า บุญเดือนยี่เป็นพิธีทาบุญ สู่ขวัญข้าว ชุมชนบ้านกู่จานจะทาพิธีนี้ในช่วงเก็บเกี่ยวผลิต
ผลิตและตากผลผลิตเสร็จ ก่อนจะนาข้าวเข้าเก็บในยุ้งจะทาพิธี “บุญคูนลาน” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
ในเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยจะทากับทั้งหมู่บ้านและใช้ลานวัดกู่จานเป็นการทาพิธี ในการทาพิธีชาวบ้าน
จะเอาข้าวที่เป็นผลผลิตในปีนี้มารวมกันที่วัด และเตรียมอาหาร คาวหวานไว้ถวายพระสงฆ์ เตรียม
เครื่องเซ่นบูชาแม่โคสก(แม่โพสพ) แม่ธรณี ซึ่งประกอบไปด้วย พานบายศรี 1 ชุด ไก่ต้ม 1 คู่ เหล้า 2
ไห ข้าวตอกดอกไม้ 2 ชุด หมาก พลู เมี่ยง บุหรี่ 1 ชุด และ เตรียมด้ายสายสิญจน์ขึงรอบกองข้าว
นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วจึงถวายอาหาร จากนั้น
หมอขวัญจะทาพิธีสู่ขวัญข้าว ขณะที่พระสงฆ์กาลังฉันท์ ก่อนพระสงฆ์ให้พร โดยหมอขวัญจะเริ่มพิธีสู่
ขวัญข้าว ซึ่งเนื้อความคาสวดสู่ขวัญจะกล่าวขอโทษแม่โพสพที่ได้กระทาล่วงเกิน โดยใช้ควายเหยียบ
ย่า ขอให้แม่โพสพมาอยู่เป็นขวัญกองข้าว หลังจากพระสงฆ์ฉันท์เสร็จจึงให้พร อนุโมทนา ประพรม
น้ามนต์ให้แก่ชาวบ้าน ตลอดจนกองข้าวที่ชาวนาเอามาถวายพระ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวนา

บทที่ 5
กรณีศึกษาเฮือนชาวนา
เฮือนชาวนาที่สารวจในพื้นที่ หมู่บ้านกู่ จาน ตาบลกู่จาน อาเภอค าเขื่อนแก้ ว จัง หวั ด
ยโสธร ที่ใช้ในกรณีศึกษานั้น ผู้วิจัยได้ทาการคัดเลือกเพื่อนามาเป็นเฮือนกรณีศึกษาทั้งสิ้น จานวน 17
หลัง ผู้วิจัยคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. เฮือนชาวนาที่ยังมีสภาพดั้งเดิม (องค์ประกอบงานสถาปัตยกรรมข้าวครบ)
2. เฮือนชาวนาที่มีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพดั้งเดิม
3. เฮือนชาวนาสมัยใหม่
การคัดเลือกเฮือนชาวนาในกรณีศึกษาจากเกณฑ์ข้างต้นผู้วิจัยคาดว่า จะสามารถสะท้อนให้
เห็นถึงประเด็นในเรื่องของพัฒนาการของเฮือนชาวนา ความสัมพันธ์ของเฮื อนชาวนาที่ส่ง ผลต่ อ
สภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัยชาวนา ภูมิปัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับเฮือนชาวนา และแนวโน้มอนาคตของ
เฮือนชาวนา
ตารางที่ 4 แสดงเฮือนชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา
รูปแบบเฮือนพักอาศัยและอายุเฮือน ในกรณีศึกษา
รูปแบบเฮือน
1 - 20ปี 21 - 50ปี
1. เฮือนจั่วแฝด
2. เฮือน 2 ห้อง
1
3. เฮือน 3 ห้อง
2
4. เฮือน 4 ห้อง
4. เฮือนเกย
1
5. เฮือนสมัยใหม่
2
2
4
รวม

51 - 80ปี 81 – ขึ้นไป
1
1
5
3
1
8
3
17

1. รายละเอียดของเฮือนชาวนากรณีศึกษา
เฮือนชาวนาที่เลือกมาเป็นเฮือนกรณีศึกษาจานวน 17 หลังผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์และ
สารวจลักษณะทางกายภาพของเฮือนในเชิงลึก ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
1.1 ประวัติเฮือนชาวนาและอายุการสร้าง
1.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือนชาวนา
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1.3 รูปแบบและโครงสร้างของเฮือนชาวนา
1.4 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเฮือนชาวนา
1.5 การใช้สอยพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกเฮือนชาวนา
ข้อมูลจากหัวข้อในข้างต้น ผู้วิจัยจะนามาสรุปเป็นตารางแสดง รายละเอียดของข้อมูลของ
เรือ นแต่ละหลัง โดยแบ่ งเป็น 3 หั วข้ อหลัก ๆ ในแต่ ละหั วข้ อหลัก จะมีหั วข้ อย่ อยอธิ บายถึ ง คุ ณ
ลักษณะเฉพาะของเฮือนพักอาศัยชาวนาแต่ละหลัง ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
2. รูปแบบของเรือน
3. ลักษณะของการใช้สอยในพื้นที่ของเฮือน
สาหรับการสารวจแบบสถาปัตยกรรมที่นามาอธิบายถึงลักษณะของเฮือนพักอาศัยชาวนา
นั้น ผู้วิจัยจะเน้นให้เห็นถึงรายละเอียดของการอยู่อาศัย เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตของเรือนพื้นถิ่นใน
พื้นที่ศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย
1. ผังชั้นล่างของเรือนพร้อมทั้งบริบทโดยรอบเรือนและรายละเอียดการอยู่อาศัย
2. ผังชั้นบนของเรือนและรายละเอียดการอยู่อาศัย
3. ผังบริเวณพร้อมบริบทโดยรอบเรือนและองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องวิถีชีวิต
ชาวนา
4. รูปด้านรวมถึงบรรยากาศโดยรอบ
5. รูปตัดและรายละเอียดของการอยู่อาศัย

ภาพที่ 65 เฮือนกรณีศึกษา 17 หลัง
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ภาพที่ 66 แสดงตาแหน่งที่ตั้ง รวมถึงภาพถ่ายเฮือนพักอาศัยที่ใช้ในกรณีศึกษา จานวน 17หลัง
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2. กรณีศึกษาเฮือนชาวนา
2.1 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-01
2.1.1 ประวัติเฮือน (นายคงวุฒิ เสาแก้ว) จากการสัมภาษณ์พบว่าเรือนหลังนี้มี อายุ
ประมาณ 60 ปี ถือได้ว่าเป็นเฮือนที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดหลัง หนึ่งที่พบในพื้นที่ของงานวิจัย
นอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผัง ของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยัง มีสภาพสมบูรณ์ที่
แสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบครบ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนพักอาศัยชาวนา เล้า
เก็บข้าวเปลือก คอกสาหรับการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร จากการสัมภาษณ์
เจ้าของเฮือนและภรรยา พบว่าเฮือนหลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อแม่ของภรรยา หลังจากการเสียชีวิตของ
ท่านทั้งสองจึงยกมรดกให้ภรรยาของตนไว้เป็นที่อยู่อาศัย รูปแบบของเฮือนยัง ไม่มีการปรับเปลี่ยน
อะไรเลย แต่ในปี พ.ศ.2524 ได้มีการเปลี่ยนเสาพื้นชั้นล่างจากเสาไม้เป็นเสาคอนกรีตต่อไม้และได้ดีด
ตัวอาคารให้สูงขึ้นเพื่อที่จะถมดินให้อยู่ในระดับสูง กว่าถนนสาธารณะประโยชน์ รวมถึง การก่ออิฐ
บล็อกกั้นเป็นห้องในบริเวณใต้ถุนอาคารเพื่อใช้สาหรับอยู่อาศัยและเก็บของบางส่วนสาหรับนอกการ
ก่ออิฐบล็อกใช้เป็นพื้นที่สาหรับแคร่นั่งเล่นรวมถึงเป็นที่สาหรับจอดรถไถนาเดินตาม และในปี พ.ศ.
2542 ได้สร้างเพิงทรงหมาแหงนต่อกับเล้าเพื่อใช้สาหรับเป็นพื้นที่ครัว และ คลุมคอกสาหรับการเลี้ยง
วัว
2.1.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชาพระ
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่ 2 ของเฮือนนอนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ บริเวณฝาก่อนเข้า
เฮือนนอนจะติดรูปเคารพบรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานที่พบเห็นได้โดยทั่วไป สาหรับความเชื่อ
เกี่ยวกับเล้าข้าว มีการทาพิธีเปิดเล้าก่อนนาข้าวขึ้นเล้า และการสักการะตั้งขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1กา
ที่กาลังตั้งท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา ความเชื่อด้านศาสนา ทุกวันพระเจ้าของ
เฮือนและภรรยาจะใส่บาตรตอนเช้าและสวดมนต์ก่อนเข้านอน มีความเชื่อต่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนทานาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว และหลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วต้องนาข้าวส่ วนหนึ่งมาทาพิธีถวายให้ กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าทานาได้
ผลิตผลเท่าไรในปีนี้
2.1.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือนจั่วแฝดโดยมี
สองจั่วชนกันและมีรางน้าสาหรับรองรับน้าฝน ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้
เข้าด้วยกัน และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็น
ระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และ
แป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเฮือนที่มาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสา
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ไม้เท่านั้นที่มีการปรับเปลี่ยนภายหลัง สาหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ที่ผสมระหว่างแนวนอนและ
แนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วยสังกะสี
2. เล้ าข้า วสาหรับเก็บข้ าวเปลือ กเป็ นอาคารทรงจั่ ว ซึ่ ง ระบบโครงสร้า ง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้าง
หลั ง คา ประกอบไปด้ ว ย ขื่ อ จั น ทัน ดั้ ง อกไก่ และแป ระบบฝาแอ้ม เล้ ามี โ ครงสร้ า งเคร่ าไม้ อ ยู่
ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้าหนักของข้าวเปลือกและใช้ ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วง
ตามรอยต่อของไม้ วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเล้าที่มาปรับเป็นเสาคอนกรีต
ต่อเสาไม้เท่านั้นที่มีการปรับเปลี่ยนภายหลัง สาหรับฝาเล้าเป็นแป้นไม้ตีภายใน วัสดุมุงหลังคาเป็น
สังกะสี
3. เพิงขนาดใหญ่ต่อจากเล้าเก็บข้าวเปลือกใช้สาหรับเป็นพื้นที่จอดรถรถ
แทรกเตอร์ 4 ล้อ และเป็นครัวสาหรับปรุง อาหาร โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นไม้กะเทาะเปลือกต้น
เล็กๆมาทาเป็นเสา สาหรับระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วยจันทันไม้ และแปไม้ มุงหลังคา
ด้วยเป็นสังกะสี
4. ห้องน้า - ห้องส้วม เป็นห้องน้าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของเฮือน โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด โดยหลังคา
เป็นทรงเพิงหมาแหงน ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคา
ด้วยเป็นสังกะสี
2.1.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วนคือ
ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ และห้องส่วมที่มีการกั้นห้องมิดชิด เฮือนแฝด ใช้สาหรับเป็นที่นอนของ
เจ้าเฮือนในปัจจุบันโดยมีการกั้นห้อง 1 ห้อง ส่วนของชานเฮือนแฝดใช้สาหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์
นั่งเล่น ดูทีวี รวมถึงใช้สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญ
บ้าน เป็นต้น สาหรับเฮือนไฟให้สาหรับทาครัวบนเฮือน แต่ในปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของ
สาหรับใต้ถุนเฮือนได้มีการกั้นห้องบางส่วนไว้สาหรับพักอาศัยและเก็บเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก
เช่น เครื่องสูบน้า เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น และพื้นที่ส่วนที่ไม่ได้กั้นห้องใช้สาหรับจอดรถไถนาเดินตาม
และแคร่สาหรับนั่งเล่น
2. เล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้องสาหรับเก็บข้าวจ้าวและ
ข้าวเหนียวโดยลักษณะเป็นการเก็บข้าวเปลือกจะเทข้าวเปลือกไว้ในเล้า
3. เพิงขนาดใหญ่ต่อจากเล้าเก็บข้าวเปลือกใช้สาหรับคลุมพื้นที่คอกเลี้ยง
วัว คลุมครัวสาหรับปรุงอาหาร รวมถึงใช้เป็นที่สาหรับเป็นโรงจอดรถแทรกเตอร์4 ล้อ
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4. ลานเฮือนให้สาหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถ
กระบะ ใช้สาหรับกางเต้นในเวลาจัดงานบุญต่างๆ ในครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็น
ต้น และใช้สาหรับตากผลิตทางการเกษตร เช่น ตากข้าว เป็นต้น
5. ห้องน้า – ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือน ใช้สาหรับชาระล้าง
ร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว

ภาพที่ 67 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว

ภาพที่ 68 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 69 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว
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ภาพที่ 70 แบบแสดงแปลนใต้ถุนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว
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ภาพที่ 71 แบบแสดงแปลนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว
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ภาพที่ 72 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว
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ภาพที่ 73 แบบแบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว
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ตารางที่5 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นายคงวุฒิ เสาแก้ว
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ
ลักษณะการทานา
หมายเหตุ
√ เฮือนชาวนา
√ เล้าข้าว
√ คอกวัว
√ พื้นที่สาหรับเก็บ
เครื่องจักรฯ
√ เถียงนา
หมายตุ
ลักษณะทั่วไปเฮือน

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

การวางทิศทาง
ลักษณะโครงสร้าง
วัสดุสร้างเฮือน
บันไดทางขึ้นเฮือน
ครัว
ห้องน้า
เล้าข้าว
คอกวัว
ที่จอดเครื่องจักร
การเกษตร
บริเวณรอบบ้าน
ทางเข้า-ออก
หมายเหตุ

61 หมู่ 2 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นายคงวุฒิ เสาแก้ว
อายุ
48 ปี
4 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือน ภรรยา ลูกชาย 2 คน
ทานา 20 ไร่
ทาไร่มัน 10 ไร่
หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 5 ไร่ (สาหรับกิน)
ปลูกข้าวจ้าว 15 ไร่ (สาหรับขาย)
ในการทานา เจ้าของเรือนเป็นคนทาเอง แต่มีการจ้างเก็บเกี่ยว
เฮือนจั่วแฝด ชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีการต่อเติมพื้นพักอาศัยบริเวณใต้ถุน
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง สาหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว
เป็นคอกสาหรับเลี้ยววัว 4 ตัว
โรงสาหรับจอด แทรกเตอร์ 4 ล้อ
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือน
เถียงนาขนาดเล็ก ไม่สามารถหลับนอนในตอนกลางคืนได้
ไปกลับนาทุกวัน
รูปแบบเฮือน
เฮือนจั่วแฝด
จานวนชั้น เฮือนชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง
ขนาดที่ดิน
273 ตารางเมตร
อายุเฮือน 60 ปี
หันหน้าทางทิศตะวันออก ตามถนนหน้าบ้าน
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้
หลังคา โครงสร้างเป็นไม้ มุงสังกะสี
เสา อดีตเป็นเสาไม้ ปัจจุบันเป็นคอนกรีต
ผนัง
ฝาไม้ (สายฝน – บังใบกาดยาว)
พื้น พื้นไม้ตีชิด
เป็นบันไดไม้อยู่ทิศตะวันออก วางบนแท่นปูนจานวนลูกนอนของบันไดมีทั้งหมด 9 ขั้น และมีราวจับฝั่ง
เดียว
เป็นเพิงต่อจากเพิงคอกวัวอยู่บริเวณทิศใต้
อายุ 18 ปี
ห้องน้าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
อายุ 25 ปี
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
อายุ 52 ปี
คอกวัวเป็นไม้ปักหลัก กว้าง 4 x 3.8 ม. มีหลังคาเพิงคลุม
อายุ 18ปี
รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ต่อเพิงจากเล้าเป็นโรงจอดแทรกเตอร์ 4 ล้อ
อายุ 18 ปี
รถไถนาเดินตาม
จอดบริเวณใต้ถุนเฮือนชาวนา
เป็นรั่วก่ออิฐบล็อก สูง 1.6 ม. โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวสาหรับใช้ในครัวเรือน
แบ่งออกเป็น 2 ทาง คือ ทางเข้าหลังอยู่บริเวณทิศตะวันออก(ด้านหน้าเฮือน) และ สัตว์เลี้ยงเข้า-ออก
ทางทิศเหนือ
แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการจ้างช่างท้องถิ่นสร้าง งบ 70,000 บาท (เป็นการสะสมไม้ก่อนสร้างเฮือน)
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ตารางที่5 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว(ต่อ)

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นายคงวุฒิ เสาแก้ว

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

ระดับภายในเฮือน
เฮือนนอน
เฮือนแฝด
เฮือนไฟ
ชาน
หิ้งพระ
ใต้ถุนเฮือน
เล้าข้าว
ใต้เล้า
คอกวัว
หมายเหตุ

เฮือนหลังนี้อยู่ในระดับเดียวกันหมด มีเพียงการแบ่งห้องต่างๆเท่านั้น
อยู่บริเวณทิศใต้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ และห้องส่วมที่มีการกั้นห้อง
มิดชิด
อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยมีการกั้นห้องใช้สาหรับเป็นที่นอนของเจ้าของเฮือนในปัจจุบัน
อยู่บริเวณทิศตะวันตก ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของ
ใช้สาหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี ร่วมถึงใช้สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนใน
ครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่สองของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ
ต่อเติมกั้นเป็นห้องสาหรับพักอาศัยและเก็บเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก เช่น เครื่องสูบน้า ตัดหญ้า
เป็นต้น บางส่วน และใช้เป็นที่จอดรถไถนาเดินตาม รวมถึงมีแคร่สาหรับนั่งเล่น
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง แยกระหว่างข้าวเจ้าและข้าวเหนียว (เทข้าว
กองไว้ในเล้า)
ใช้สาหรับเก็บ ของ จอดรถจักรยาน รถยู้ (รถเข็น) และเก็บเครื่องมือการเกษตร จาพวก จอบเสียม
คราด เป็นต้น
ใช้สาหรับเลี้ยงวัวจานวน 4 ตัว
การใช้สอย ช่วงกลางวันจะอยู่ใต้ถุนเฮือน ช่วงค่าถึงจะขึ้นเฮือน
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ภาพที่ 74 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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2.2 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-02
2.2.1 ประวัติเฮือน (นายสง่า เสือพลี) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มีอายุ
ประมาณ 90 ปี ถือได้ว่าเป็นเฮือนที่ยังมีสภาพทรุดโทรมมาก แล้วเจ้าของเฮือนในรุ่นปัจจุบันได้ลงมา
อยู่อาศัยบริเวณใต้ถุนเฮือนปล่อยให้ด้านบนเฮือนทรุดโทรม แต่สภาพผังของเฮือนหลังนี้ยังมีสภาพที่
น่าสนใจมาก เพราะผังยังเป็นแบบอีสานโดยแท้ และยังมีองค์ประกอบงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรม
ข้าวบริเวณในผังเฮือนอยู่จากการสัมภาษณ์เจ้าของเฮือนและภรรยา พบว่าเฮือนหลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดย
พ่อแม่เจ้าของเฮือน (นายสง่า เสือพลี) ที่ตนมีฐานะเป็นลูกชายคนเล็ก โดยการก่อสร้างเฮือนหลังนี้นั้น
เป็นการขอความร่วมมือจากชาวบ้านในละแวกนั้นมาสร้าง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
และที่เห็นลายฉลุสังกะสีที่เป็นช่องลม เจ้าของเฮือนเล่าว่าพ่อของตนเคยบวชพระมาก่อนเลยมีทักษะ
ในการฉลุสังกะสี ในสมัยยังบวชเป็นพระเลยเห็นว่าสวยดีเลยเอามาประดับตัวเฮือน จากการเสียชีวิต
ของท่านทั้งสองจึงยกมรดกให้กับตนไว้เป็นที่อยู่อาศัย รูปแบบของเฮือนยังไม่มี การปรับเปลี่ยนใดๆ
เลย มีเพียงต่อเติมเพิงครัวที่ย้ายลงมาในปี 2540 แต่อย่างอื่นไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยมีเพียง ย้าย
ลงมาอยู่ภายในใต้ถุนเมื่อ 10ปี ก่อนหน้านี้เพราะสภาพเฮือนมีความทรุดโทรมมากไม่กล้าขึ้นไปอยู่กลัว
เฮือนพัง
2.2.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชาพระ
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่แรกของเฮือนนอนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ สาหรับความเชื่อ
เกี่ยวกับเล้าข้าว มีการทาพิธีเปิดเล้าก่อนนาข้าวขึ้นเล้า และการสักการะตั้งขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1กา
ที่กาลังตั้งท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา มีความเชื่อต่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใน
ทุ่งนาโดยก่อนทานาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
แล้วต้องนาข้าวส่วนหนึ่งมาทาพิธีถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าทานาได้ผลิตผลเท่าไร
ในปีนี้
2.2.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 3 ห้องมีชาน
เชื่อมระหว่างเฮือนไฟเฮือนกับเฮือนพักอาศัย ระดับพื้นของเฮือนไฟลดระดับจากเฮือนนอนลงมา
ประมาณ 15ซม. เฮือนไฟอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเฮือนนอน ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้
แล้ว ตอกตะปู ยึด ไม้เ ข้า ด้ว ยกั น และมี บางส่ วนเป็น การเข้า ไม้ สามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ส่ว นคื อ
โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ
จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยทั้งหมดเป็นไม้ สาหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ที่
ผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) ด้านบนมีช่องลมสังกะสีฉลุลายทุกด้าน
ของเฮือน วัสดุมุงหลังตาเป็นสังกะสี
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2. สาหรับเฮือนไฟเป็นหลังคาทรงจั่วแบบง่ายๆ ปกคลุมถึงบริเวณชานซักล้าง
หน้าเฮือนไฟ ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และมีบางส่วนบากไม้ก่อนตอก
ตะปู ระบบโครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนไฟเป็นระบบ เสา คาน ตง
และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือน
ไฟทั้งหมดเป็นไม้แต่เป็นไม้ขนาดเล็กกว่าเฮือนพักอาศัย สาหรับฝาแอ้มเฮือนไฟเป็นเสื่อลาแพนกรุ
รอบเฮือนไฟโดยมีโครงเคร่าเป็นโครงด้านบนปล่อยโล่งไม่มีหน้าบัน วัสดุสาหรับมุงหลังคาเป็นสังกะสี
3. เล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจั่วหั่นหน้าไปทางทิศตะวันออก
ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น
ระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป ระบบฝาแอ้มเล้ามีโครงสร้าง
เคร่าไม้อยู่ภายนอก เพื่อใช้ในการรับน้าหนักของข้าวเปลือก และใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของไม้ วัสดุก่อสร้างเล้าเก็บข้าวเปลือกทั้งหมดเป็นไม้ สาหรับฝาแอ้มเล้า
เป็นแป้นไม้ตีแนวตั้งกรุภายใน วัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี
4. เพิงครัวต่อเฮือนพักอาศัยทางทิศตะวันตก โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นไม้
เกือบทั้งหมดมีเพียงเสาที่เป็นเสาคอนกรีตสาเร็จ แต่โครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วยจันทันไม้ และ
แปไม้ และมุงหลังคาด้วยเป็นสังกะสี
5. ห้องน้า - ห้องส้วม เป็นห้องน้าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศตะวันตกของ
เฮือน โดยติดกับเล้าข้าว ใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด โดยหลังคา
เป็นทรงเพิงหมาแหงน ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคา
ด้วยเป็นสังกะสี
2.2.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนคือ
ห้องเปิง และห้องนอนพ่อ - แม่ โดยมีชานเฮือนอยู่บริเวณหน้าเฮือนนอนในอดีต ใช้สาหรับเป็นพื้นที่
อเนกประสงค์ นอนสาหรับลูกชาย นั่งเล่น ดูทีวี รวมถึงใช้สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนใน
ครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น สาหรับเฮือนไฟใช้สาหรับทาครัวบนเฮือน แต่ใน
ปัจจุบันปล่อยทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้ สาหรับใต้ถุนเฮือนใช้สาหรับการอยู่อาศัยเป็นหลัก โดย
แบ่ง พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สาหรับการหลับนอน สาหรับแคร่นั่ง เล่น สาหรับจอดรถจักรยานยนต์
รวมถึงใช้เป็นพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร
2. เล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือก จะเป็นเล้า 1 ห้อง ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือกทั้ง
ข้าวเหนียวสาหรับข้าวจ้าวโดยการเทข้าวจ้าวกองไว้ในเล้าและข้าวเหนียวจะแยกบรรจุลงกระสอบแล้ว
กองแยกไว้
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3. ลานเฮือนให้สาหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถไถ
นาเดินตาม แปรรูปไม้ ใช้สาหรับกางเต้นในเวลาจัดงานบุญต่างๆ ในครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง
งานศพ เป็นต้น และใช้สาหรับตากผลิตทางการเกษตร เช่น ตากข้าว ตากพริก เป็นต้น
4. ห้องน้า – ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือนพักอาศัย ใช้สาหรับ
ชาระล้าง ร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว

ภาพที่ 75 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสง่า เสือพลี

ภาพที่ 76 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสง่า เสือพลี
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 77 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนายสง่า เสือพลี
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ภาพที่ 78 แบบแสดงแปลนใต้ถุนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนายสง่า เสือพลี
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ภาพที่ 79 แบบแสดงแปลนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนายสง่า เสือพลี
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ภาพที่ 80 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนายสง่า เสือพลี
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ภาพที่ 81 แบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนายสง่า เสือพลี

126

127
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสง่า เสือพลี

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นายสง่า เสือพลี
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ
ลักษณะการทานา
หมายเหตุ
√ เฮือนชาวนา
√ เล้าข้าว
คอกวัว
√ พื้นที่สาหรับเก็บ
เครื่องจักรการเกษตร
√ เถียงนา
หมายตุ
ลักษณะทั่วไปเฮือน

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

การวางทิศทาง
ลักษณะโครงสร้าง
วัสดุสร้างเฮือน

บันไดทางขึ้นเฮือน
ครัว
ห้องน้า
เล้าข้าว
คอกวัว
ที่จอดเครื่องจักรการเกษตร
บริเวณรอบบ้าน
ทางเข้า-ออก
หมายเหตุ

117 หมู่ 1 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นายสง่า เสียพลี
อายุ
58 ปี
2 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือน และภรรยา
ทานา 10 ไร่
ทาไร่มัน - ไร่
หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 4 ไร่ (สาหรับกิน)
ปลูกข้าวจ้าว 6 ไร่ (สาหรับขาย)
ในการทานา เจ้าของเฮือนเป็นคนทาเอง แต่มีการจ้างเก็บเกี่ยว
เฮือน 3 ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูงพร้อมเฮือนไฟ มีการต่อเติมพื้นพักอาศัยบริเวณใต้ถุน
เป็นเล้าข้าว 21ห้อง สาหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณลานข้างเฮือนพักอาศัย
เถียงนาขนาดเล็ก ไม่สามารถหลับนอนในตอนกลางคืนได้
ไปกลับนาทุกวัน
รูปแบบเฮือน เฮือน 3 ห้อง
จานวนชั้น เฮือนชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง
ขนาดที่ดิน
307 ตารางเมตร
อายุเฮือน 90 ปี
วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้
หลังคา
โครงสร้างเป็นไม้ มุงสังกะสี
เสา เสาไม้มีทั้งแบบกลม แบบเหลี่ยม
ผนัง
ฝาไม้ (สายฝน – บังใบกาดยาว)
พื้น พื้นไม้ตีชิด
ด้านบนมีช่องลมฉลุสังกะสี
เป็นบันไดไม้อยู่ทิศเหนือ จานวนลูกนอนของบันไดมีทั้งหมด 7 ขั้น และมีราวจับสองฝั่ง
เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยอยู่ทางทิศตะวันตก
อายุ 20 ปี
ห้องน้าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณด้านหลังของเฮือน ทิศตะวันตก
อายุ 25 ปี
เป็นเล้าข้าว 1 ห้องอยู่บริเวณด้านหลังเฮือนติดกับห้องน้าทิศตะวันตก หลังคา อายุ 90 ปี
เป็นจั่วหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
อายุ รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ
อายุ รถไถนาเดินตาม
จอดบริเวณลานข้างเฮือนพักอาศัย
เป็นรั่วไม้กันเขตแดน โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวสาหรับใช้ในครัวเรือน
เข้าออกเฮือนบริเวณด้านข้าง ทางทิศตะวันออกเชื่อมกับถนนสาธารณะ
แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่ ้านช่วยกันสร้างเฮือน ราคา 20,000 บาท
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ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสง่า เสือพลี(ต่อ)

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นายสง่า เสือพลี

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

ระดับภายในเฮือน
เฮือนนอน
ชานเฮือน
เฮือนไฟ
ขานเฮือนไฟ
หิ้งพระ
ใต้ถุนเฮือน
เล้าข้าว
ใต้เล้า
คอกวัว
หมายเหตุ

เฮือนหลังนี้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับตัวเฮือน และระดับเฮือนไฟ
อยู่บริเวณทิศใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่
ใช้สาหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ นอนของลูกชาย รวมถึงใช้สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับ
คนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น (เลิกใช้งาน)
อยู่บริเวณทิศใต้ ปัจจุบันเลิกใช้งานปล่อยให้ทรุดโทรม
ในอดีตใช้เป็นที่ซักล้าง และนั่งกินข้าวแลง ในปัจจุบันเลิกใช้ปล่อยให้ทรุดโทรม
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่แรกของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ
จากการสารวจพบว่าเจ้าของเฮือนในปัจจุบันได้ย้ายลงมาอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือนแล้วปรับเปลี่ยน
เป็นที่นอน มีแคร่สาหรับกินข้าว
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก ทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว
ใช้สาหรับเก็บ ของ จอดรถจักรยาน รถยู้ (รถเข็น) และเก็บเครื่องมือการเกษตร จาพวก จอบ
เสียม คราด เป็นต้น เสียบบริเวณใต้คานเล้า
ในปัจจุบันเจ้าของเฮือนลงมาอยู่ภายในใต้ถุน ปล่อยให้บนเฮือนทรุดโทรมมาก

129

ภาพที่ 82 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสง่า เสือพลี
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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2.3 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-03
2.3.1 ประวัติเฮือน (นางสมพร งิ้วลาย) จากการสัมภาษณ์พบว่าเรือนหลังนี้มีอายุ
ประมาณ 90 ปี ถือได้ว่าเป็นเฮือนเก่า ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดหลังหนึ่งที่พบในพื้นที่ของงานวิจัย
นอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผัง ของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยัง มีสภาพสมบูรณ์ที่
แสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบครบ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนพักอาศัยชาวนา เล้า
เก็บข้าวเปลือก คอกสาหรับการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร จากการสัมภาษณ์
เจ้าของเฮือน(นางสมพร งิ้วลาย) พบว่าเฮือนหลังนี้ถูกลงเสาเอกวันเดียวกันกับเฮือน AA-02 (เฮือน
นายสง่า เสือพลี)โดยพ่อแม่ตนเป็นผู้สร้างเฮือนหลังนี้ จากการเสียชีวิตของท่านทั้งสองจึงยกมรดกให้
ตนไว้เป็นที่อยู่อาศัย รูปแบบของเฮือนยังไม่มีการปรับเปลี่ยน แต่ในปี 2540 ต่อเติมบริเวณใต้ถุนเล้า
ให้เป็นห้องครัวสาหรับประกอบอาหารโดยการก่ออิฐบล็อกกั้นเป็นห้องครัวมีประตู้เปิดเข้าออกด้าน
เล้าในปีเดียวกันได้สร้างห้องน้า - ห้องส้วมไว้ด้านหลังเล้าเก็บข้าวโดยการกั้นด้วยอิฐบล็อกปิดอย่าง
มิดชิดมีประตูเปิดหั้นหน้าเข้าหาเฮือน และในปี 2545 ได้ต่อเติมโรงจอดรถกระบะหน้าเล้าข้าวและ
สร้างศาลาเก็บเครื่องมือการเกษตรในครั้งเดียวกัน
2.3.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชาพระ
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่ 2 ของเฮือนนอนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ บริเวณฝาก่อนเข้า
เฮือนนอนจะติดรูปเคารพบรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานที่พบเห็นโดยทั่วไป สาหรับความเชื่อ
เกี่ยวกับเล้าข้าว มีการทาพิธีเปิดเล้าก่อนนาข้าวขึ้นเล้า เล้า และการสักการะตั้งขัน 5 รวมถึงต้นข้าว
1กา ที่กาลังตั้งท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา ความเชื่อด้านศาสนา ทุกวันพระ
เจ้าของเฮือนและภรรยาจะใส่บาตรตอนเช้าก่อนออกไปทานา มีความเชื่อต่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่
ในทุ่งนาโดยก่อนทานาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว และหลัง จากเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วต้องนาข้าวส่ วนหนึ่งมาทาพิธีถวายให้ กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าทานาได้
ผลิตผลเท่าไรในปีนี้
2.3.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือนเกย 3 ห้อง
หลังคาเป็นทรงจั่วยื่นชายคาปกคลุมพื้นที่เกย สาหรับระบบโครงสร้างเฮือนพักอาศัยเป็นการบากไม้
แล้ ว ตอกตะปู ยึ ดไม้ เข้ า ด้ว ยกั น และมี บางส่ วนเป็น การเข้ าไม้ สามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ส่ว นคื อ
โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ
จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยทั้งหมดเป็นไม้ สาหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ที่
ผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วยสังกะสี
2. เล้ าข้า วสาหรับเก็บข้ าวเปลือ กเป็ นอาคารทรงจั่ ว ซึ่ ง ระบบโครงสร้า ง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้าง
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หลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป ระบบฝาเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อ
ใช้ในการรับน้าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของ
ไม้ วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเล้าที่มาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้น
ที่มีการปรับเปลี่ยนภายหลัง สาหรับฝาแอ้มเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนภายในสูง 60ซม. สูงจากนั้นได้มี
ใช้สังกะสีกรุภายในเคร่าไม้จนถึงอเสแทนฝาไม้แอ้มเล้าในอดีต สาหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี
3. พื้นที่จอดรถและศาลาเก็บเครื่องมือการเกษตร เป็นอาคารทรงจั่วโล่ง
บริเวณหน้าเล้าทางทิศตะวันตก ใช้สาหรับคลุมทั้งพื้นที่โรงจอดรถและศาลาเก็บเครื่องมือการเกษตร
ระบบโครงสร้างเสาเป็นไม้กะเทาะเปลือกต้นเล็กๆ สาหรับระบบโครงสร้างหลัง คาประกอบไปด้วย
จันทันไม้ และแปไม้ มุงหลังคาด้วยเป็นสังกะสี
4. ห้องน้า - ห้องส้วม เป็นห้องน้าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศเหนือติดกับ
เล้าเก็บข้าว โดยใช้ระบบโครงสร้างเสาเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด หลังคาเป็นทรง
เพิงหมาแหงนต่อด้านหลังเล้าเก็บข้าวเปลือก ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้
และแปไม้ และมุงหลังคาด้วยเป็นสังกะสี
2.3.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วนคือ
ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ และห้องส่วมที่มีการกั้นห้องมิดชิดอยู่ทางทิศตะวันตก สาหรับพื้นที่เกยใช้
สาหรับเป็นพื้นที่ อเนกประสงค์ นั่ง เล่น ดูทีวี รวมถึ ง ใช้สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนใน
ครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น สาหรับเฮือนไฟในอดีตใช้สาหรับทาครัวบนเฮือน
และการอยู่ไฟของคนในครอบครัว แต่ในปัจจุบั นปรับเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของและย้ายครั วลงไป
บริ เ วณใต้ ถุ น เล้ า ส าหรั บ ใต้ ถุ น เฮื อ นใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ จ อดรถแทรกเตอร์ 4 ล้ อ และเก็ บ เครื่ อ งมื อ
การเกษตร รวมถึงใช้เป็นแคร่สาหรับนั่งเล่นใต้ถุนเฮือน
2. เล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้องไว้สาหรับเก็บข้าวจ้าวและ
ข้าวเหนียวโดยลักษณะการเก็บข้าวเปลือกจะเทข้าวเปลือกไว้ในเล้าโดยแยกประเภทข้าวไว้ในแต่ละ
ห้อง สาหรับบริเวณใต้ถุนเล้าต่อเติมเป็นครัวโดยการก่ออิฐบล็ อกทั้งสี่ด้านกั้นเป็นครัวสาหรับปรุง
อาหาร
3. โรงจอดรถ ใช้สาหรับจอดรถกระบะ และศาลาเก็บเครื่องมือการเกษตร
ใช้สาหรับเก็บ เครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก เช่น เครื่องสู บน้า เครื่องตั ดหญ้า เป็นต้น รวมถึ ง
เครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตเช่น คันไถ แอก และอื่นๆ
4. ลานเฮือนให้สาหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่เล่นทราย
ของหลาน ใช้สาหรับกางเต้นในเวลาจัดงานบุญต่างๆ ในครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ
เป็นต้น และใช้สาหรับตากผลิตทางการเกษตร เช่น ตากข้าว ตากพริก เป็นต้น
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5. ห้องน้า - ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือนบริเวณทิศเหนือด้านหลัง
เล้าเก็บข้าวเปลือก ห้องน้า - ห้องส้วม ใช้สาหรั บชาระล้างร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนใน
ครอบครัว

ภาพที่ 83 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสมพร งิ้วลาย

ภาพที่ 84 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสมพร งิ้วลาย
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 85 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนางสมพร งิ้วลาย
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ภาพที่ 86 แบบแสดงแปลนใต้ถุนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางสมพร งิ้วลาย
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ภาพที่ 87 แบบแสดงแปลนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางสมพร งิ้วลาย
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ภาพที่ 88 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนางสมพร งิ้วลาย
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ภาพที่ 89 แบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนางสมพร งิ้วลาย
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ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสมพร งิ้วลาย

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางสมพร งิ้วลาย
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ

112 หมู่ 1 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นางสมพร งิ้วลาย
อายุ
48 ปี
4 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือน สามี หลานชาย 1 คน
ทานา 50 ไร่ ทาไร่มัน - ไร่ หมายเหตุ
แบ่งให้เช่านา 25 ไร่
เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ลักษณะการทานา
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 5 ไร่
ปลูกข้าวจ้าว 20 ไร่ (สาหรับขาย)
(สาหรับกิน)
หมายเหตุ
ในการทานา สามีของเจ้าของเฮือนเป็นคนทาเอง แต่มีการจ้างเก็บเกี่ยว
√ เฮือนชาวนา
เฮือนเกย 3ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
√ เล้าข้าว
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง สาหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว
√ คอกวัว
เป็นคอกสาหรับเลี้ยววัว 3 ตัว
√ พื้นที่สาหรับเก็บ เครื่องจักร โรงสาหรับจอดรถกระบะ (ปิ๊กอัพ)
การเกษตร
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณเถียงนา
√ เถียงนา
เถียงนาขนาดใหญ่สามารถทากิน และพักอาศัยตอนกลางคืนได้)
หมายตุ
ช่วงหน้านา สามีเจ้าของเฮือนนอนพักอยู่นาเลยไม่กลับมาเฮือน
ลักษณะทั่วไปเฮือน
รูปแบบเฮือน เฮือนเกย 3 ห้อง
จานวนชั้น เฮือนชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง
ขนาดที่ดิน
532 ตารางเมตร
อายุเฮือน
90 ปี
การวางทิศทาง
วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศใต้
ลักษณะโครงสร้าง
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้
วัสดุสร้างเฮือน
หลังคา
โครงสร้างเป็นไม้ มุงสังกะสี
เสา เสาไม้มีทั้งแบบเหลี่ยม
ผนัง
ฝาไม้ (สายฝน – บังใบกาดยาว)
พื้น พื้นไม้ตีชิด
บันไดทางขึ้นเฮือน
เป็นบันไดไม้อยู่ทิศตะวันออก วางอยู่บนแท่นปูน จานวนลูกนอนของบันไดมีทั้งหมด 7 ขั้น
และมีราวจับฝั่งเดียว และมีประตูลูกกรงไม้เปิด-ปิดก่อนขึ้นเฮือน
ครัว
ต่อเติมบริเวณใต้ถุนเล้าข้าวเป็นครัวสาหรับปรุงอาหาร
อายุ 20 ปี
ห้องน้า
ห้องน้าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศใต้ติดกับเล้าเก็บข้าว
อายุ 20 ปี
เล้าข้าว
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทิศใต้
อายุ 90 ปี
คอกวัว
คอกวัวเป็นไม้ปักหลัก กว้าง 5 x 2.5 ม. ต่อเพิงออกจากเฮือนพักอาศัย
อายุ 10 ปี
ทางทิศเหนือของเฮือน
ศาลาเก็บเครื่องมือ
เป็นอาคารทรงจั่วโล่งบริเวณหน้าเล้าทางทิศตะวันตก
อายุ 15 ปี
การเกษตร
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางสมพร งิ้วลาย
รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

ที่จอดเครื่องจักรการเกษตร

บริเวณรอบบ้าน
ทางเข้า-ออก
หมายเหตุ
ระดับภายในเฮือน
เฮือนนอน

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

ชาน
เฮือนไฟ
เกย
หิ้งพระ
ใต้ถุนเฮือน
เล้าข้าว
ใต้เล้า
ศาลาเก็บเครื่องมือ
การเกษตร
คอกวัว

รถกระบะ

เป็นอาคารทรงจั่วโล่งบริเวณหน้าเล้าทางทิศ อายุ 15 ปี
ตะวันตก เป็นจั่วเดียวกับศาลาเก็บเครื่องมือ
การเกษตร
รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ
จอดแทรกเตอร์ 4 ล้อ บริเวณใต้ถุนเฮือน
อายุ 10 ปี
รถไถนาเดินตาม
จอดไว้ในเถียงนา (ทุ่งนา) ***
เป็นรั่วก่ออิฐบล็อก สูง 1.5 ม. โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวสาหรับใช้ในครัวเรือน
เข้าออกทางเดียวบริเวณทิศตะวันตก เชื่อมต่อถนนสาธารณะ
แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่ ้านช่วยกันสร้างเฮือน ยกเสาเอกวันเดี่ยวกับ
เฮือน AA-02
เฮือนหลังนี้แบบออกเป็น 2 ระดับ คือเฮือนนอน และเกย
อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ และห้องส่วมที่มี
การกั้นห้องมิดชิดอยู่ทางทิศตะวันตก
ใช้สาหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี ร่วมถึงใช้สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคน
ในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น
อยู่บริเวณทิศตะวันตก ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของ
ใช้สาหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่สองของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้
ใช้เป็นพื้นที่จอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ และเก็บเครื่องมือการเกษตร รวมถึงใช้เป็นแคร่สาหรับ
นั่งเล่นใต้ถุนเฮือน
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง สาหรับข้าวเจ้าและข้าวเหนียว
ต่อเติมบริเวณใต้เล้าข้าวเป็นครัวโดยการก่ออิฐบล็อกทั้งสี่ด้านกั้นเป็นครัวสาหรับปรุงอาหาร
ใช้สาหรับเก็บเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก เช่น เครื่องสูบน้า เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตเช่น คันไถ แอก และอื่นๆ
ใช้สาหรับเลี้ยงวัวจานวน 3 ตัว
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(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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2.4 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-04
2.4.1 ประวัติเฮือน (นายวิเชียร สองเมือง) จากการสัมภาษณ์พบว่าเรือนหลังนี้มี
อายุประมาณ 70 ปี ถือได้ว่าเป็นเฮือนเก่า ที่ยัง มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดหลังหนึ่ง ที่พบในพื้นที่ของ
งานวิจัยนอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผัง ของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยัง มีสภาพ
สมบูรณ์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบไม่ครบ แต่ก็ยังเห็นร่องรอยการ
ปรับเปลี่ยนอยู่มากหลายส่วนเช่น ทางเข้ าออกหลักและทางเข้าออกของสัตว์มีการแยกที่ชัดเจน
รวมถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ต่างๆให้เอื้อต่อการดารงชีวิตของชาวนา จากการสัมภาษณ์เจ้าของเฮือน
(นายวิเชียร สองเมือง) พบว่าเฮือนหลังนี้สร้างขึ้นโดยพ่อแม่ของตน โดยในอดีตเป็นเฮือนที่มีเกยยืน
ออกมาบริเวณด้านหน้าของเฮือนแต่ในปี 2531 ได้มีการรื้อถอนเนื่องจากสภาพที่ผุพัง ในอดีตเฮือน
หลังนี้เคยมีคอกวัวอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือนไฟแต่ในปี 2553 ภรรยาได้เสียชีวิตลงเลยเลิกเลี้ยงวัวและได้
ย้ายครัวลงมาในบริเวณคอกวัวเดิมในปีนั้น
2.4.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชาพระ
ตั้ง อยู่บริเวณเสาต้นที่ 2 ของเฮือนนอนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ สาหรับความเชื่อ
เกี่ยวกับเล้าข้าว มีการทาพิธีเปิดเล้าก่อนนาข้าวขึ้นเล้า และการสักการะตั้งขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1กา
ที่กาลังตั้งท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา มีความเชื่อต่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใน
ทุ่งนาโดยก่อนทานาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
แล้วต้องนาข้าวส่วนหนึ่งมาทาพิธีถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าทานาได้ผลิตผลเท่าไร
ในปีนี้
2.4.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพั กอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮื อนเป็นเฮื อน 3 ห้อ ง
หลังคาเป็นทรงจั่วยื่นชายคาปกคลุมพื้นที่ชาน สาหรับระบบโครงสร้างเฮือนพักอาศัย เป็นการบากไม้
แล้ว ตอกตะปู ยึด ไม้เ ข้า ด้ว ยกั น และมี บางส่ วนเป็น การเข้ า ไม้ สามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ส่ว นคื อ
โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ
จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยทั้งหมดเป็นไม้ สาหรับฝาเฮือนเป็นแป้นไม้ที่ผสม
ระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บัง ใบกาดยาว)และมีช่องลมไม้ระแนงอยู่รอบเฮือนเพื่อ
ระบายความร้อน มุงหลังคาด้วยสังกะสี
2. เฮือนไฟ รูปแบบของเฮือนไฟหลังคาทรงจั่วที่แยกโครงสร้างจากเฮือนพัก
อาศัย โครงสร้างเฮือนไฟเป็นโครงสร้างไม้โดยเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน สามารถ
แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้าง
หลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนไฟทั้งหมดเป็นไม้แต่มีขนาด
เล็กกว่าโครงสร้างเฮือนพักอาศัย สาหรับฝาแอ้มเฮือนไฟเป็นแป้นไม้ที่ผสมระหว่างแนวนอนและ
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แนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) รวมถึงมีช่องลมไม้แบบตะข่ายเพื่อระบายอากาศในเฮือนไฟ และ
มุงหลังคาด้วยสังกะสี
3. เล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจั่ว ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้างหลังคา
ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป ระบบฝาเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อใช้ใน
การรับน้าหนักของข้าวเปลือกและใช้ ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของไม้
วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเล้าที่มาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้นที่มี
การปรับเปลี่ยนภายหลัง สาหรับฝาแอ้มเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนภายในสูง 60ซม. สูงจากนั้นได้มีการ
ตีไม้แนวตั้งจนถึงอเส สาหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี
4. ห้องน้า - ห้องส้วม เป็นห้องน้าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริ เวณทิศตะวันตก
เฉีย งเหนือ ของตั วเฮื อน โดยใช้ร ะบบโครงสร้า งเสาเป็น คอนกรี ตก่ อด้ว ยอิ ฐบล็ อกปิด อย่า งมิ ดชิ ด
หลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหงน ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุง
หลังคาด้วยเป็นสังกะสี
2.4.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ สาหรับพื้นที่ชานใช้สาหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี รวมถึงใช้
สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น สาหรับ
เฮือนไฟให้สาหรับทาครัวบนเฮือน และในอดีตมีการใช้เป็นที่อยู่ไฟด้วย แต่ในปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็น
ห้องเก็บของและย้ายครัวลงไปบริเวณใต้ถุนเฮือนไฟ สาหรับใต้ถุนเฮือนใช้เป็นพื้นที่จอดรถรถไถนา
เดินตาม และเก็บเครื่องมือการเกษตร รวมถึงใช้เป็นแคร่สาหรับนั่งเล่นใต้ถุนเฮือน
2. เล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวเปลือก เป็นเล้า 1 ห้อง ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือกทั้ง
ข้าวเหนียวและข้าวจ้าวโดยการเทข้าวจ้าวกองไว้ในเล้าสาหรับข้าวเหนียวจะแยกบรรจุลงกระสอบแล้ว
กองแยกไว้
3. ห้องน้า – ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือนบริเวณทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของตัวเฮือนพักอาศัย ห้องน้า - ห้องส้วม ใช้สาหรับชาระล้างร่างกายและขับถ่ายของเสียของ
คนในครอบครัว
4. ลานเฮือนให้สาหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ใช้สาหรับกางเต้นในเวลา
จัดงานบุญต่างๆ ในครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น และใช้สาหรับตากผลิตทางการ
เกษตร เช่น ตากข้าว เป็นต้น
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(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 93 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนายวิเชียร สองเมือง
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ภาพที่ 94 แบบแสดงแปลนใต้ถุนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนายวิเชียร สองเมือง
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ภาพที่ 95 แบบแสดงแปลนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนายวิเชียร สองเมือง

146

ภาพที่ 96 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนายวิเชียร สองเมือง
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ภาพที่ 97 แบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนายวิเชียร สองเมือง
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ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายวิเชียร สองเมือง

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นายวิเชียร สองเมือง
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ
ลักษณะการทานา
หมายเหตุ
√ เฮือนชาวนา
√ เล้าข้าว
คอกวัว
√ พื้นที่สาหรับเก็บ
เครื่องจักรการเกษตร
√ เถียงนา
หมายตุ
ลักษณะทั่วไปเฮือน

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

การวางทิศทาง
ลักษณะโครงสร้าง
วัสดุสร้างเฮือน
บันไดทางขึ้นเฮือน
ครัว
ห้องน้า
เล้าข้าว
คอกวัว
ที่จอดเครื่องจักรการเกษตร
บริเวณรอบบ้าน

19 หมู่ 2 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นายวิเชียร สองเมือง
อายุ
62 ปี
อยู่คนเดียว (ภรรยาเสียชีวิต)
ทานา 15 ไร่ ทาไร่มัน 5 ไร่
หมายเหตุ
เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 4 ไร่ (สาหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว 11 ไร่ (สาหรับขาย)
ในการทานา เจ้าของเฮือนเป็นคนทาเอง แต่มีการจ้างเก็บเกี่ยว
เฮือน 3ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
เป็นเล้า 1 ห้อง สาหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือน
เถียงนาขนาดเล็กไม่สามารถกินได้ และหลับนอนตอนกลางคืนได้
ในอดีตเคยเลี้ยงวัวไว้ตุถุนเฮือนไฟ แต่ปัจจุบันเลิกเลี้ยงเพราะไม่มีคนช่วยดูแลเพราะภรรยา
เสียชีวิต จึงได้ปรับเป็นพื้นที่ครัวสาหรับปรุงอาหารแทน
รูปแบบเฮือน
เฮือน 3 ห้อง
จานวนชั้น เฮือนชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง
ขนาดที่ดิน
395 ตารางเมตร
อายุเฮือน
70 ปี
วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศใต้
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้
หลังคา
โครงสร้างเป็นไม้ มุงสังกะสี
เสา เสาไม้มีทั้งแบบกลม
ผนัง
ฝาไม้ (สายฝน – บังใบกาดยาว)
พื้น พื้นไม้ตีชิด
เป็นบันไดไม้อยู่ทิศใต้ หันหน้าขึ้นทางทิศตะวันออกวางบนแท่นปูน จานวนลูกนอนของบันไดมี
ทั้งหมด 7 ขั้นและมีมีราวจับสองฝั่ง
ปรับเปลี่ยนคอกวัวใต้ถุนเฮือนไฟให้เป็นครัวสาหรับปรุงอาหาร
อายุ 7 ปี
ห้องน้าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
อายุ 25 ปี
เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทิศใต้
อายุ 70 ปี
ในอดีตเป็นคอกวัวบริเวณใต้ถุนเฮือนไฟ แต่ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็น อายุ ครัวสาหรับปรุงอาหาร
รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ อายุ รถไถนาเดินตาม
จอดไว้ใต้ถุนเฮือน
เป็นรั่วปักหลักตีไม้แบบง่ายๆ โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สาหรับใช้ในครัวเรือน
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ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายวิเชียร สองเมือง(ต่อ)

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นายวิเชียร สองเมือง
ทางเข้า-ออก
หมายเหตุ

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

ระดับภายในเฮือน
เฮือนนอน
ชาน
เฮือนไฟ
เกย
หิ้งพระ
ใต้ถุนเฮือน
ใต้ถุนเฮือนไฟ
เล้าข้าว
ใต้เล้า
หมายเหตุ

ทางเข้าออกแบ่งออกเป็น 2 ทางสาหรับเจ้าของเฮือนและทางเข้าของสัตว์ โดยอยู่บริเวณทิศ
ตะวันออกเชื่อมต่อจากถนนสาธารณะ
แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่ ้านช่วยกันสร้างเฮือน ในอดีตหน้าเฮือนเคยมี
เกยอยู่หน้าบ้านแต่ในปี 2531 ได้เอาออกเพราะไม้ผุพัง
เฮือนหลังนี้แบบออกเป็น 2 ระดับ คือเฮือนนอน และเฮือนไฟ
อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่
ใช้สาหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี ร่วมถึงใช้สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคน
ในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น
อยู่บริเวณทิศตะวันตก ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของ
ถูกรื้อถอนในปี 2531
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่สองของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้
ใช้เป็นพื้นที่จอดรถไถนาเดินตาม และเก็บเครื่องมือการเกษตร รวมถึงใช้เป็นแคร่สาหรับ
นั่งเล่นใต้ถุนเฮือน
ในอดีตใช้เป็นคอกวัว แต่ในปี 2553 ย้ายครัวลงมาอยู่แทนที่คอกวัว
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก
ใช้เป็นพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร จาพวก จอบเสียม คราด เป็นต้น
การใช้สอย ช่วงกลางวันจะอยู่ใต้ถุนเฮือน ช่วงค่าถึงจะขึ้นเฮือน
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ภาพที่ 98 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายวิเชียร สองเมือง
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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2.5 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-05
2.5.1 ประวัติเฮือน (นายบัญชา กลมเกี่ยว) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มี
อายุประมาณ 10 ปี ถือได้ว่าเป็นเฮือนสมัยใหม่ที่เป็นการยกเฮือนหลังเก่ามาปรับปรุงโดยการดีดเฮือน
ขึ้นเพื่อทาเป็นสองชั้นแล้วปรับปรุงฝาแอ้มเฮือนใหม่ทั้งหมด แต่สภาพผังเฮือนก็ยังมีความน่าสนใจอยู่
หลายๆด้าน เช่น การต่อเติมเพิงนอน เพิง ครัว เพิง ที่จอดรถกระบะที่ใช้สาหรับขนถ่ายข้าวขึ้นเล้ า
ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงการย้ายเล้าเก่าไปไว้ด้านหลัง ของเฮือนเพื่อความเหมาะสมในวิถี
ชีวิตในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์เจ้าของเฮือน(นายบัญชา กลมเกี่ยว) เฮือนหลังเก่าเป็นเฮือนเกย 3
ห้องมีความทรุดโทรมเลยตัดสินสร้างเฮือนใหม่ ในปี 2550 โดยเริ่มจากการสะสมไม้เพื่อทาเฮือนใหม่
หลังจากนั้นจ้างช่างรื้อเฮือนหลังเก่าว่าใช้ไม้ส่วนไหนได้บ้างแล้วจึงได้สร้างเฮือนหลังนี้ขึ้นโดยการสร้าง
เฮือนทับเฮือนหลังเก่าแต่หันหน้าเฮือนมาตามถนนสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน และตัดสินใจย้ายเล้า
เดิมจากอดีตเล้าอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเฮือนติดกับถนนสาธารณะ ที่ขว้างการเข้าออกของเฮือน
เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ด้านหลังแทนเพื่อให้เข้ากับการใช้สอยของเฮือนหลังใหม่ และปรับเปลี่ยนพื้นที่
เล้าเดิมให้เป็นเพิงจอดรถสาหรับขนถ่ายข้าวขึ้นเล้าแทน และยังใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ด้วยในการ
จัดงานบุญต่างๆในเฮือน
2.5.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนบริเวณชั้น 2 นั้น จะทาห้อง
พระไว้สาหรับกราบไหว้ในบริเวณใต้ของเฮือนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ สาหรับความ
เชื่อ เกี่ยวกับการย้ายเล้านั้นก็ยังเชื่อตามคติเดิมคือ การสร้างเล้าใหม่จะต้องไม่ตรงกับเฮือน และพื้น
เฮือนต้องไม่ทับพื้นที่เล้าเก่า รวมถึงความเชื่อในเรื่องของการทาพิธีเปิดเล้าก่อนนาข้าวขึ้นเล้า และการ
สักการะตั้งขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1กา ที่กาลัง ตั้งท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา มี
ความเชื่อต่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนทานาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะ
ทานาแล้ว และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องนาข้าวส่วนหนึ่งมาทาพิธีถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางใน
นาเพื่อบอกกล่าวว่าทานาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้
2.5.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนสารับพักอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นอาคาร 2 ชั้น
แบบสมัยใหม่หลังคาเป็นจั่วเดียวยืนชายคาเท่ากัน ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึด
ไม้เข้าด้วยกัน และมีการใช้น๊อต สกรูขันหัวเสาคอนกรีตต่อเสาไม้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ
จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยชั้นบนเป็นไม้ทั้งหมด สาหรับฝาแอ้มเฮือนเป็น
แป้นไม้ตีแนวนอนทุกด้านของเฮือน ในบริเวณชั้นล่างเป็นการก่ออิฐฉาบปูนทาสีสวยงาม วัสดุมุง
หลังคาเป็นกระเบื้องลอนคู่

153
2. เพิงครัวด้านหลังเฮือนพักอาศัย โดยรูปแบบเป็นเพิงทรงหมาแหนงที่ต่อกับ
เฮือนพักอาศัยโดยมีการปิดล้อมทั้ง 3 ด้าน วัสดุในการก่อสร้างเป็นการก่ออิฐฉาบเรียบทาสีสูง 1.3ม.
เหนือจากนั้นเป็นโครงสร้างเคร่าเหล็กกรุตะแกร่งตะข่ายเหล็กทั้ง 3 ด้าน สาหรับโครงสร้างหลังคาเป็ น
โครงสร้างไม้ มุงหลังคาด้วยกระเบื้องสรรไท
3. เพิงนอนชั้นล่างอยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือนพักอาศัย โดยรูปแบบเป็นเพิงทรง
หมาแหนงที่ต่อกับเฮือนพักอาศัยโดยมีการปิดล้อมทั้ง 4 ด้าน วัสดุในการก่อสร้างเป็นการก่ออิฐฉาบ
เรียบทาสี สาหรับโครงสร้างหลังคาเป็นโครงสร้างไม้ มุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอนคู่
4. เพิงจอดรถอยู่บริเวณทิศเหนือของเฮือนพักอาศัย โดยรูปแบบเป็นหลังคา
ทรงจั่วหัน หน้าไปทางทิศเหนือ ที่ต่อกับ เฮือนพักอาศัย ระบบการก่อ สร้างเป็น เสาต้นไม้กะเทาะ
เปลือก 3 ต้น สาหรับโครงสร้างหลังคาเป็นโครงสร้างไม้ มุงหลังคาด้วยกระเบื้องสรรไท
5. เล้ า ข้ า วส าหรั บ เก็ บ ข้ า วเปลื อ กเป็ น อาคารทรงจั่ ว หั น หน้ า ไปทางทิ ศ
ตะวันออกติดกับเพิงจอดรถ ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็น
ระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป
ระบบฝาแอ้มเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้าหนักของข้าวเปลือกและใช้ ขี้ควาย
มาอุด ร่อ งไม้เ พื่อ ป้อ งกัน ไม่ ให้ ข้า วร่ วงตามรอยต่ อของไม้ ส าหรับ การตี ฝาแอ้ม เล้ าเป็น แป้ นไม้ ตี
แนวนอนภายในสูง 60ซม. สูงจากนั้น ใช้แผ่นสัง กะสีกรุภายในเคร่า ไม้จนถึง อเสไม้ เสาเป็นเสา
คอนกรีตต่อเสาไม้ สาหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องสรรไท
6. มุขหน้าเฮือนอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกของเฮือนพักอาศัย โดยรูปแบบ
เป็นหลังคาจั่วแฝดมีรางน้ากั้นกลางหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ระบบโครงสร้างเป็นเสาคอนกรีต
สาเร็จรูป โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วย อเส จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุมุง
หลังเป็นกระเบื้องสรรไท
2.5.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย พื้นที่ใช้ประโยชน์ 2 ชั้น โดยชั้นล่างใช้เป็น
โถงโล่งใช้สาหรับเป็นที่นั่งดูทีวี นั่งกินข้าวแล้ง เป็นต้น และใช้เป็นพื้นที่สาหรับนอนของลูกชาย สาหรับ
ชั้นสอง มีการกั้นห้อง 2 ห้อง บริเวณทิศใต้ ใช้สาหรับเป็น ห้องพระ และห้องนอนคุณยาย แต่ใน
ปัจจุบันได้ย้ายลงมานอนข้างล่างเนื่องจากขึ้นเฮือนไม่สะดวก และพื้นที่ส่วนที่เหลือใช้เป็นพื้นที่โถงโล่ง
สาหรับเก็บของ
2. เพิงครัวด้านหลังเฮือนพักอาศัย ใช้สาหรับเป็นพื้นที่ครัวประกอบอาหาร
และในพื้นที่เดียวกันในทางทิศใต้เป็นพื้นที่สาหรับตั้งเครื่องซักผ้าสาหรับซักผ้า และมีราวแขวนผ้าที่
ตากแล้ว อยู่ภายใน
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3. เพิงนอนชั้นล่างอยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือนพักอาศัย โดยใช้เป็นพื้นที่สาหรับ
การนอนของเจ้าของเฮือนและภรรยา รวมถึงเป็นที่นอนสาหรับคุณยายด้วย
4. เพิงจอดรถอยู่บริเวณทิศเหนือของเฮือนพักอาศัย โดยใช้เป็นที่ ใช้สาหรับ
จอดรถกระบะ และขนถ่ายข้าวขึ้นเล้าในช่วงหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ใน
การจัดงานบุญต่างๆ ภายในเฮือนพักอาศัย
5. เล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้องสาหรับเก็บข้าวจ้าวและข้าว
เหนี ย ว โดยลัก ษณะเป็ น การเก็ บ ข้า วเปลือ กจะเทข้ า วเปลื อ กไว้ ใ นเล้ า โดยการแยกเป็ น ประเภท
สาหรับบริเวณใต้เล้าต่อเติมเป็นพื้นที่เก็บเครื่องมือทาเกษตร อาทิเช่น รถเข็น(รถยู้) จอบ เสียม คราด
เครื่องสูบน้า เป็นต้น โดยการกั้นด้วยสังกะสีเก่าปิดทางด้านบริเวณทิศเหนือ และต่อเพิงสาหรับนึ่งข้าว
เหนียวไว้ในบริเวณทิศใต้ของเล้าเก็บข้าวเปลือก

ภาพที่ 99 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายบัญชา กลมเกี่ยว

ภาพที่ 100 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายบัญชา กลมเกี่ยว
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 101 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนายบัญชา กลมเกี่ยว
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ภาพที่ 102 แสดงแปลนพื้นชั้นล่าง กรณีศึกษาเฮือนนายบัญชา กลมเกี่ยว

156

ภาพที่ 103 แสดงแปลนพื้นชั้นบน กรณีศึกษาเฮือนนายบัญชา กลมเกี่ยว
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ภาพที่ 104 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนายบัญชา กลมเกี่ยว
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ภาพที่ 105 แบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนายบัญชา กลมเกี่ยว
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ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายบัญชา กลมเกี่ยว

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นายบัญชา กลมเกี่ยว
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ
ลักษณะการทานา
หมายเหตุ
√ เฮือนชาวนา
√ เล้าข้าว
คอกวัว
√ พื้นที่สาหรับเก็บ
เครื่องจักรการเกษตร
√ เถียงนา
หมายตุ
ลักษณะทั่วไปเฮือน

20 หมู่ 2 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นายบัญชา กลมเกี่ยว
อายุ
52 ปี
5 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือน ภรรยา ลูกชาย 2 คน คุณยาย 1 คน
ทานา 21 ไร่ ทาไร่มัน 5 ไร่
หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 5 ไร่ (สาหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว 16 ไร่ (สาหรับขาย)
ในการทานา เจ้าของเรือนเป็นคนทาเอง แต่มีการจ้างเก็บเกี่ยว
เฮือนสมัยใหม่ 2 ชั้น (หลังคาทรงจั่ว)
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง สาหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว
โรงสาหรับจอดรถกระบะ (ปิ๊กอัพ)

เถียงนาขนาดใหญ่ สามารถหลับนอน และทากินได้
ช่วงฤดูการทานาจะนอนอยู่เถียงนา
รูปแบบเฮือน เฮือนสมัยใหม่
จานวนชั้น เฮือนชั้น 2 ชั้น
ขนาดที่ดิน
264 ตารางเมตร
อายุเฮือน 10 ปี
การวางทิศทาง
หันหน้าทางทิศตะวันออก ตามถนนหน้าบ้าน
ลักษณะโครงสร้าง
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน
วัสดุสร้างเฮือน
หลังคา
โครงสร้างเป็นไม้ มุงลอนคู่
เสา เสาคอนกรีตต่อเสาไม้
ผนัง
ฝาไม้ตีแนวนอนทับเกล็ด ชั้นล่าง
พื้น พื้นไม้ เข้าไม้แบบบังใบ
เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน
บันไดทางขึ้นเฮือน
เป็นบันไดไม้หันหน้าขึ้นทางทิศเหนือ วางบนแท่นปูนจานวน 2 ขั้น และจานวนลูกนอนของ
บันไดมีทั้งหมด 11 ขั้น และมีราวจับฝั่งเดียว
ครัว
เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยอยู่บริเวณทิศตะวันตก
อายุ 10 ปี
ห้องน้า
ห้องน้าอยู่บริเวณเฮือนพักอาศัยชั้น1 ทางทิศใต้
อายุ 10 ปี
เล้าข้าว
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทิศตะวันออก อยู่บริเวณ
อายุ 70 ปี
ด้านหลังของเฮือนพักอาศัย โดยเป็นเล้าของเฮือนหลังเก่า แต่มีการปรับปรุง
คอกวัว
อายุ ที่จอดเครื่องจักรการเกษตร รถกระบะ
ต่อเพิงสาหรับจอดรถกระบะข้างเฮือน
อายุ 10 ปี
บริเวณทิศเหนือ
รถไถนาเดินตาม
จอดบริเวณเถียงนา (ทุ่งนา) ***
บริเวณรอบบ้าน
เป็นรั่วก่ออิฐบล็อก สูง 1 ม. โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวสาหรับใช้ในครัวเรือน
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ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายบัญชา กลมเกี่ยว(ต่อ)

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นายบัญชา กลมเกี่ยว
ทางเข้า-ออก
หมายเหตุ
ระดับภายในเฮือน
พื้นที่ชั้น 2

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

พื้นที่ชั้น 1
เพิงห้องนอน
เพิงครัว
หิ้งพระ
มุขหน้าเฮือน
เล้าข้าว
ใต้เล้า
โรงจอดรถ
หมายเหตุ

เข้า-ออก บริเวณทิศตะวันออก เชื่อมกับถนนสาธารณะ
แหล่งที่มาของเฮือน นาไม้จากเฮือนหลังเก่ามาสร้าใหม่
เฮือนหลังนี้อยู่ในระดับเดียวกันหมด มีเพียงการแบ่งห้องต่างๆเท่านั้น
มีการกั้นห้อง 2 ห้อง บริเวณทิศใต้ ใช้สาหรับเป็น ห้องพระ และห้องนอนพ่อแม่เจ้าของเฮือน
และพื้นที่ส่วนที่เหลือใช้เป็นพื้นที่โถงโล่งเก็บของ
เป็นโถงโล่งใช้สาหรับเป็นที่นั่งดูทีวี นั่งกินข้าวแล้ง เป็นต้น และใช้เป็นพื้นที่สาหรับนอนของ
ลูกชาย
อยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือนพักอาศัยใช้สาหรับเป็นที่นอนของเจ้าของเรือนภรรยาและคุณยาย
อยู่บริเวณทิศตะวันตกด้านหลังเฮือนพักอาศัย ใช้สาหรับประกอบอาหาร
ตั้งอยู่บริเวณห้องพระชั้นสองของเฮือน โดยพระประธานหันหน้าไปทางทิศเหนือ
ใช้สาหรับเป็นทางเข้าตัวเฮือน และใช้สาหรับเตรียมข้าวใส่กระสอบไปขาย
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง สาหรับข้าวเจ้าและข้าวเหนียว
ใช้สาหรับเก็บ ของ จอดรถจักรยาน รถยู้ (รถเข็น) รวมถึงเป็นพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร
จาพวก จอบเสียม คราด เป็นต้น แต่เพิงสาหรับนึ่งข้าวเหนียว
ใช้สาหรับจอดรถกระบะ และขนถ่ายข้าวขึ้นเล้า
จะใช้สอยบริเวณชั้นล่างเป็นหลัก
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ภาพที่ 106 ภาพถ่ายเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนายบัญชา กลมเกี่ยว
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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2.6 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-06
2.6.1 ประวัติเฮือน (นางบุญวงศ์ ทองทา) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มีอายุ
ประมาณ 45 ปี ถือได้ว่าเป็นเฮือนที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดหลัง หนึ่งที่พบในพื้นที่ของงานวิจัย
นอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผัง ของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยัง มีสภาพสมบูรณ์ที่
แสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบครบ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนพักอาศัยชาวนา เล้า
เก็บข้าวเปลือก คอกสาหรับการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร จากการสัมภาษณ์
เจ้าของเฮือน (นางบุญวงศ์ ทองทา) พบว่าเฮือนหลังนี้สร้างขึ้นด้วยน้าพักน้าแรงของตนและสามีโดย
อดีตตนเคยอยู่ในหมู่บ้านกู่จานหมู่ 1 แต่ได้มาสร้างเฮือนในหมู่ 3 เนื่องจากแต่งงานแล้วต้องออกเฮือน
มาอยู่กับสามีแต่พื้นที่เฮือนของพ่อแม่มีจากัดเลยต้องย้ายออกมาอยู่ข้างนอกที่มีพื้นที่มากกว่า ในการ
สร้างเฮือนหลังนี้อาศัยจ้างช่างท้องถิ่นใช้งบในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 80,000 บาท สาหรับสร้างเฮือน
พักอาศัยและเล้าเก็บข้าวเปลือก และประมาณปี 2537 ได้สร้างอาคารจั่วเปิดโล่ง ใช้สาหรับนึ่ง ข้าว
เหนียวและเก็บเชื้อเพิง เช่นฟืนและถ่านไว้ในบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเฮือน และประมาณปี
2540 ได้สร้างอาคารจั่วที่ใช้สาหรับเป็นคอกวัวและพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตรหนึ่งในบริเวณทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของเฮือน และประมาณปี 2550 ได้มีการปรับเปลี่ยนเสาไม้ใต้ถุนเฮือนให้เป็นเสา
คอนกรีตต่อเสาไม้และเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาจากสังกะสีเป็นกระเบื้องสรรไท รวมถึงได้ต่อหลังคายืน
เพื่อใช้สาหรับจอดรถไถนาเดินตามและรถกระบะในบริเวณทิศเหนือของเฮือนพักอาศัย
2.6.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชาพระ
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่ 2 ของเฮือนนอนและหันหน้าไปทางทิศ สาหรับความเชื่อเกี่ยวกับเล้าข้าว มีการ
ทาพิธีเปิดเล้าก่อนนาข้าวขึ้นเล้า และการสักการะตั้งขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1กา ที่กาลังตั้งท้องมาไหว้
เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา ความเชื่อด้านศาสนา ทุกวันพระเจ้าของเฮือนและสามีจะใส่
บาตรตอนเช้าก่อนออกไปทานา มีความเชื่อต่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนทานาทุกครั้ง
ต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องนาข้าวส่วนหนึ่งมา
ทาพิธีถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าทานาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้ รวมถึงจะยึดหลัก
ปฏิบัติว่าก่อนจะกินข้าวใหม่ทุกครั้งจะต้องนาข้าวไปถวายพระก่อน
2.6.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือ นพัก อาศั ยสาหรับ ชาวนา โดยรู ปแบบของเฮือ นเป็ นเฮื อนเกยที่ มี
ทั้งหมด 3 ระดับคือ เฮือนนอน เกย และเฮือนไฟ ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึด
ไม้เข้ าด้ว ยกัน และใช้น๊อ กสกรู ขั นหัวเสาคอนกรี ตและเสาไม้ สามารถแบ่ง ออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ
โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ
จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเฮือนที่มาปรับ
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เป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้นที่มีการปรับเปลี่ยนภายหลัง สาหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ที่ผสม
ระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วยกระเบื้องสรรไท
2. เฮือนไฟเป็นเพิงที่ต่อจากเฮือนพักอาศัยทางด้านทิศตะวันตก โดยรูปแบบ
ของเฮือนไฟ เป็นโครงสร้างไม้ที่มีฝาแอ้มเป็นเสื่อลาแพนโครงเคร่าไม้ทั้ง 3 ด้าน โครงสร้างหลังคาเป็น
ไม้และหลังคามุงตับหญ้าคา(ทาเองภายในครัวเรือน) หน้าเฮือนไฟมีชานแดดลดระดับต่ากว่า เกย 20
ซม. และมีแท่นวางโอ่งน้ากินอยู่ทางทิศตะวันตกของเฮือนพักอาศัย
3. เล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจั่ว ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้างหลังคา
ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป ระบบฝาแอ้มเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อใช้
ในการรับน้าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของ
ไม้ การตีฝาแอ้มเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนภายในสูงขึ้นมา 70 ซม.หลังจากนั้น มีการปรับเปลี่ยนใช้
แผ่นสังกะสีแทนฝาไม้ในอดีต วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเล้าที่มาปรับเป็น
เสาคอนกรีตต่อเสาไม้ สาหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องสรรไท
4. โรงสาหรับนึ่งข้าวเหนียว เป็นอาคารทรงจั่วเปิดโล่งอยู่บริเวณทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของเฮือนพักอาศัย โดยระบบโครงสร้างเป็นเสาคอนกรีตสาเร็จรูป โครงสร้างหลังคาเป็นไม้
ทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป และมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสรรไท
5. พื้นที่คอกวัวและโรงเก็บเครื่องมือการเกษตร เป็นอาคารทรงจั่วอยู่บริเวณ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเฮือน โดยระบบโครงสร้างเป็นเสาไม้กลมปักหลักกั้นเป็นคอกวัวและพื้นที่ส่วน
ที่เหลือใช้เป็นโรงเก็บเครื่องมือการเกษตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ทั้งหมด และมุงหลังคาด้วยสังกะสี
เก่าจากเฮือนพักอาศัย
6. ห้องน้า – ห้องส้วม เป็น อาคารที่ถูกสร้างแยกจากตัวเฮือนพักอาศัยอยู่
บริเวณด้านหลังของเฮือนทางทิศตะวันออก โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิด
อย่างมิดชิด โดยหลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหงน ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้
และแปไม้ และมุงหลังคาด้วยเป็นสังกะสี
2.6.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนคือ
ห้องเปิง ห้องนอน แต่ปัจจุบันใช้เป็นที่นอนของเจ้าของเฮือนและสามีและเก็บบ่อนที่นอนรวมถึงหมอน
สาหรับพื้นที่เกยอยู่บริเวณหน้าเฮือนนอนใช้สาหรับเป็นพื้นที่นั่งเล่น ดูทีวี และกั้นด้วยตู้เสื้อผ้าเป็นที่
นอนสาหรับลูกชาย ภรรยาลูกชายและหลาน สาหรับเฮือนไฟใช้สาหรับประกอบอาหารบนเฮือนและ
ในอดีตใช้อยู่ไฟของคนในครอบครัว สาหรับใต้ถุนเฮือนจะใช้สาหรับวางแคร่สาหรับนั่งเล่น นั่งกินข้าว
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แล้ง มี ราวสาหรั บเก็บ ผ้าที่ แห้ งแล้ว และยั ง เป็นพื้ นที่ สาหรั บทาตับ หญ้ าคาไว้ ใช้ ในครัว เฮื อนและ
จาหน่าย
2. เล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้อง สาหรับเก็บข้าวจ้าว
และข้าวเหนียวโดยลักษณะเป็นการเก็บข้าวเปลือกจะเทข้าวเปลือกไว้ในเล้าโดยการแยกเป็นประเภท
สาหรับบริเวณใต้เล้าต่อเติมเป็นพื้นที่เก็บเครื่องมือทาเกษตร อาทิเช่น รถเข็น(รถยู้) จอบ เสียม คราด
เป็นต้น
3. โรงสาหรับนึ่งข้าวเหนียว ใช้สาหรับนึ่งข้าวเหนียวโดยใช้เตาถ่านในการก่อ
ไฟ รวมถึงใช้สาหรับเป็นครัวในการปรุง อาหาร และยังใช้เป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์เชื้อเพลิงที่ใช้ในครัว
เฮือนพักอาศัยเช่น ฟืน ถ่าน เป็นต้น
4. คอกวัวและโรงเก็บเครื่องมือการเกษตร ใช้สาหรับเลี้ยงวัวจานวน 4 ตัว
และแบ่งพื้นที่สาหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้า เครื่องตัดหญ้า จอบ เสียม คราด รวม
ไปถึงเป็นพื้นที่สาหรับเก็บปุ๋ยสาหรับการทานาในช่วงฤดูทานา
6. ลานเฮือนให้สาหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ในเวลาจัดงานบุญ ใน
ครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น และใช้สาหรับตากผลิตทางการเกษตร รวมถึงใช้
สาหรับเป็นทางเชื่อมอาคาร
7. ห้องน้า - ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือน ใช้สาหรับชาระล้าง
ร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว

ภาพที่ 107 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา
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ภาพที่ 108 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 109 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา
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ภาพที่ 110 แบบแสดงแปลนใต้ถุนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา
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ภาพที่ 111 แบบแสดงแปลนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา
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ภาพที่ 112 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา
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ภาพที่ 113 แบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา
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ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางบุญวงศ์ ทองทา
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ
ลักษณะการทานา
หมายเหตุ

√
√
√
√

เฮือนชาวนา
เล้าข้าว
คอกวัว
พื้นที่สาหรับเก็บ
เครื่องจักรการเกษตร
√ เถียงนา
หมายตุ
ลักษณะทั่วไปเฮือน

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

การวางทิศทาง
ลักษณะโครงสร้าง
วัสดุสร้างเฮือน

เฮือนไฟ
บันไดทางขึ้นเฮือน
ครัวนึ่งข้าวเหนียว
ห้องน้า
เล้าข้าว
คอกวัว

82 หมู่ 3 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นางบุญวงศ์ ทองทา
อายุ
65 ปี
5 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือน ภรรยา ลูกชาย ภรรยาลูกชาย และหลานชาย
ทานา 16 ไร่ ทาไร่มัน - ไร่
หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 5 ไร่ (สาหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว 11 ไร่ (สาหรับขาย)
ในการทานา สามีและลูกชายเจ้าของเฮือนเป็นคนทาเอง แต่มีการจ้างไถนาและเก็บเกี่ยว
อาชีพเสริมของคนในครอบครัว จะเก็บเกี่ยวหญ้าคามาทาตับหญ้าคา ขายตับละ 15 บาท
ช่วงฤดูการทานาจะนอนอยู่เถียงนา
เฮือนเกย ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง สาหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว
เป็นคอกสาหรับเลี้ยววัว 4 ตัว
ต่อเพิงจอดรถไถนาเดินตาม และ รถกระบะ
เถียงนาขนาดใหญ่ สามารถทากินได้และพักอาศัยในช่วงกลางคืนได้
ออกเฮือนแล้วย้ายมาอยู่พื้นที่หมู่ 3 นอกหมู่บ้านดั้งเดิม หมู่1-2
รูปแบบเฮือน
เฮือนเกย
จานวนชั้น เฮือนชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง
ขนาดที่ดิน
515 ตารางเมตร
อายุเฮือน 45 ปี
หันหน้าทางทิศตะวันตก ตามถนนหน้าบ้าน
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และเสาต่อใช้สกรูขันหัวเสา
หลังคา โครงสร้างไม้ มุงสังกะสี มุงสรรไท
เสา อดีตเป็นเสาไม้ทั้งหมด แต่
และมุงตับหญ้าคา
ปัจจุบันเป็นเสาคอนกรีตต่อเสา
ไม้
ผนัง
ฝาไม้ (สายฝน – บังใบกาดยาว)ตัว
พื้น พื้นไม้ตีชิด
เฮือน สาหรับเฮือนไฟเป็นฝาเสื่อ
ลาแพนโครงเคร่าไม้
ต่อเพิงจากเฮือนนอนบริเวณทิศตะวันตก ฝาเสื่อลาแพนโครงเคร่าไม้ หลังคามุงตับหญ้าคา
เป็นบันไดไม้อยู่ทิศตะวันตกหันหน้าขึ้นทางทิศใต้ บันไดมีทั้งหมด 7 ขั้น มีราวจับฝั่งเดียว
เป็นอาคารหลังคาทรงจั่วอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเฮือน
อายุ 23 ปี
ห้องน้าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณด้านหลังของเฮือนพักอาศัย
อายุ 23 ปี
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
อายุ 45 ปี
คอกวัวเป็นไม้ปักหลัก กว้าง 4 x 5 ม. มีหลังคาจั่วคลุม อยู่ทิศตะวันตก
อายุ 20ปี
เฉียงใต้ของเฮือนพักอาศัย
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ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา(ต่อ)

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางบุญวงศ์ ทองทา
พื้นเก็บเครื่องมือการเกษตร เป็นจั่วชุดเดียวกับคอกวัว
อายุ 20ปี
ที่จอดเครื่องจักรการเกษตร รถกระบะ
ต่อเพิงจากเฮือนสร้างเป็นโรงจอดรถ
อายุ 10 ปี
รถไถนาเดินตาม
ใช้เพิงเดียวกันกับที่จอดรถกระบะ
อายุ 10 ปี
บริเวณรอบบ้าน
ไม่มีรั้ว เป็นเพียงปลูกต้นไม้ครัวกั้นเป็นรั้ว โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวสาหรับใช้ในครัวเรือน
และ มีซุ้มไก่สาหรับเลี้ยงเป็ดไก่
ทางเข้า-ออก
ทางเข้าหลักอยู่บริเวณทิศตะวันตก และ ทางเข้าสัตว์อยู่ทางเดียวกัน
หมายเหตุ
แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการจ้างช่างท้องถิ่นสร้าง งบ 80,000 บาท (เคยอยู่เฮือนต่อเล้าของ
พ่อแม่มาก่อน)
ระดับภายในเฮือน
เฮือนหลังนี้มีอยู่ 3 ระดับ เฮือนนอน เกย และชานแดด
เฮือนนอน
อยู่บริเวณทิศใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนเจ้าของเฮือนและสามี และใน
ปัจจุบันเอาบ่อนที่นอนและหมอนไปเก็บภายในห้อง
เกย
อยู่บริเวณหน้าเฮือนนอนใช้สาหรับเป็นพื้นที่นั่งเล่น ดูทีวี และกั้นด้วยตัวเสื้อผ้าเป็นที่นอน
สาหรับลูกชาย ภรรยาลูกชายและหลาน
เฮือนไฟ
อยู่บริเวณทิศตะวันตก ใช้สาหรับเป็นสาหรับปรุงอาหารบนเฮือน
ชานแดด
ใช้สาหรับเป็นพื้นที่ซักล้าง ล้างผัก ล้างปลา และมีแท่นวางแอ่งน้ากินอยู่ทางทิศตะวันตกของ
เฮือน
หิ้งพระ
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่สองของเฮือนนอนหันหน้าไปทางทิศเหนือ
ใต้ถุนเฮือน
มีแคร่สาหรับนั่งเล่น กินข้าวแล้ง และเป็นพื้นที่สาหรับเก็บผ้าที่แห้งแล้ว รวมถึงใช้เป็นที่
สาหรับทาตับหญ้าคาสาหรับขายและใช้ในครัวเฮือน
เล้าข้าว
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง สาหรับข้าวเจ้าและข้าวเหนียว
ใต้เล้า
ใช้สาหรับเก็บ ของ จอดรถจักรยาน รถยู้ (รถเข็น) และเก็บเครื่องมือการเกษตร จาพวก จอบ
เสียม คราด เป็นต้น
คอกวัว
ใช้สาหรับเลี้ยงวัวจานวน 4 ตัว
พื้นที่เก็บเครื่องมือ
ใช้สาหรับเก็บอุปกรณ์การเกษตร เช่น เครื่องสูบน้า เครื่องตัดหญ้า ปุ๋ยสาหรับวานยาข้าว และ
การเกษตร
อื่นๆ
หมายเหตุ
การใช้สอย ช่วงกลางวันจะอยู่ใต้ถุนเฮือน ช่วงค่าถึงจะขึ้นเฮือน
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ภาพที่ 114 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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2.7 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-07
2.7.1 ประวัติเฮือน (นางสาคร มาตวันนา) จากการสัมภาษณ์พบว่าเรือนหลังนี้มี
อายุประมาณ 60 ปี ถือได้ว่าเป็นเฮือนในยุคกลาง ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์หลังหนึ่งที่พบในพื้นที่ของ
งานวิจัยนอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผัง ของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยัง มีสภาพ
สมบูรณ์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบครบ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนพักอาศัย
ชาวนา เล้าเก็บข้าวเปลือก คอกสาหรับการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร จากการ
สัมภาษณ์เจ้าของเฮือน (นางสาคร มาตวันนา) พบว่าเฮือนหลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อแม่ของตน โดยได้
ย้ายออกจาก หมู่ 2 บ้านกู่จานเนื่องด้วยพื้นที่เฮือนหลังเก่าคับแคบ และอึดอัด จึงตัดสินใจย้ายออกมา
อยู่นอกหมู่บ้าน และนาไม้จากเฮือนหลัง เก่ามาปลูกเฮือนหลัง ใหม่โดยการจ้างช่างในพื้นที่ทาการ
ก่อสร้างลักษณะของเฮือนในสมัยนั้นเป็นเฮือนเกย 3 ห้อง หลังคามุงตับหญ้าคา ฝาเป็น เสื่อลาแพนทั้ง
หลัง จากการสัมภาษณ์พบว่า เดิมทีเฮือนหลังนี้ได้หันหน้าเฮือนไปทางทิศใต้และในปี 2520 ได้มีการ
ปรับปรุงเฮือนครั้งใหญ่โดยการเปลี่ยนวัสดุมุงจากตับหญ้าคาเป็นสังกะสี และฝาแอ้มเฮือนจากเดิม
เป็นเสื่อลาแพนเปลีย่ นเป็นฝาไม้จริงแบบสายฝนกาดยาว และในปี 2530 มีการตัดถนนด้านหลังเฮือน
พ่อของเจ้าของงเฮือนเลยเปลี่ยนบันไดทางขึ้นอยู่ทางหลังเฮือนเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเฮื อน ใน
ปี 2535 ได้สร้างเพิงห้องน้า - ห้องส้วม แยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศใต้ โดยใช้ระบบโครงสร้างเสา
เป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด หลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหงน มุงหลังคา ในปี 2538
ได้สร้างคอกวัว หลังคาทรงจั่วเปิดโล่ง อยู่บริเวณด้านหลังของเฮือนทางทิศตะวันออก ในปี 2540 ได้มี
การต่อเติมบริเวณใต้เล้าให้เป็นครัว โดยการใช้ไม่ไผ่ซีกกั้นเป็นพื้นที่ครัวสาหรับปรุงอาหาร
2.7.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชาพระ
ตั้งอยู่บริเวณเสาสุดท้ายทางทิศตะวันออกของเฮือนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ สาหรับความ
เชื่อเกี่ยวกับเล้าข้าว มีการทาพิธีเปิดเล้าก่อนนาข้าวขึ้นเล้า และการสักการะตั้งขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1
กา ที่กาลังตั้งท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา ความเชื่อด้านศาสนา มีความเชื่อต่อ
เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนทานาทุกครั้ง ต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว
และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องนาข้าวส่วนหนึ่งมาทาพิธีถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอก
กล่าวว่าทานาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้
2.7.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพั กอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮื อนเป็นเฮื อน 4 ห้อ ง
หลังคาเป็นทรงจั่วยืนชายคาปกคลุมพื้นที่ชานเฮือน สาหรับระบบโครงสร้างเฮือนพักอาศัย เป็นการ
บากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ
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จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยทั้งหมดเป็นไม้ สาหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ที่
ผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วยสังกะสี
2. เพิงสาหรับพักอาศัยบริเวณชั้นล่างของเฮือน รูปแบบของเพิงพักอาศัยใน
บริเวณชั้นล่าง เป็นหลังคาทรงเพิงหมาแหนง โครงหลังคาเป็นไม้ ซึ่งประกอบไปด้วย จันทัน และแป
มุงหลังคาด้วยสังกะสี โครงสร้างเป็นเสาสาเร็จรูปก่ออิฐบล็อกฉาบปูนทางสีทั้ง 4 ด้าน
3. เล้ า ข้ า วส าหรั บ เก็ บ ข้ า วเปลื อ กเป็ น อาคารทรงจั่ ว หั น หน้ า ไปทางทิ ศ
ตะวันออก ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน
ตง และพื้น ระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป ระบบฝาแอ้มเล้ามี
โครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้าหนักของข้าวเปลือกและใช้ ขี้ควายมาอุดร่องไม้ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของไม้ ฝาเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนอยู่ภายในเล้า วัสดุก่อสร้างเล้า
ข้าวเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเล้าที่มาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้นที่มีการปรับเปลี่ยน
ภายหลัง สาหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี
4. โรงเก็บฟืน เป็นอาคารทรงจั่วเปิดโล่งอยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือนอยู่แนว
เดียวกับคอกวัว โดยระบบโครงสร้างเป็นไม้ทั้ง หมด และโครงสร้างหลัง คาเป็นไม้ทั้ง หมด และมุง
หลังคาด้วยสังกะสี
5. พื้นที่คอกวัว เป็นอาคารทรงจั่วเปิดโล่งอยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือนอยู่แนว
เดียวกับโรงเก็บฟืน โดยระบบโครงสร้างเป็นเสาไม้กลมปักหลักกันเป็นคอกวัว โครงสร้างหลังคาเป็นไม้
ทั้งหมด และมุงหลังคาด้วยสังกะสี
6 ห้องน้า - ห้องส้วม เป็นห้องน้าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศใต้ โดยใช้
ระบบโครงสร้างเสาเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด หลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหงน ใช้
ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคาด้วยเป็นสังกะสี
2.7.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนคือ
ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ อยู่ทางทิศเหนือ ในปัจจุบันในเป็นทีน่ อนของคนในครอบครัวและเก็บของ
เช่น บ่อนที่นอน ตู้ต่างๆ เป็นต้น สาหรับพื้นที่ชานเฮือนใช้สาหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี
รวมถึงใช้สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น
สาหรับใต้ถุนเฮือนใช้สาหรับ จอดรถไถนาเดินตาม 2 คัน และมีแคร่สาหรับนั่งเล่นในตอนกลางวัน
2. ต่อเพิงพักอาศัยบริเวณชั้นล่างของเฮือน ใช้สาหรับเป็นห้องพักอาศัยของ
พ่อ – แม่ในอดีต รวมถึงใช้เป็นพื้นที่เก็บเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก เช่น เครื่องสูบน้า ตัดหญ้า
เป็นต้น แต่ในปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บเครื่องมือการเกษตรและเก็บข้าวเปลือกเพื่อเอาไปขายต่อไป
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3. เล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือกในอดีตแบ่งออกเป็น 2 ห้องสาหรับเก็บข้าวจ้าว
และข้าวเหนียว แต่ในปัจจุบันใช้เพียงห้องเดียวคือเก็บข้าวเหนียวไว้กินเท่านั้น โดยลักษณะเป็นการ
เก็บข้าวเปลือกจะเทข้าวเปลือกไว้ในเล้า สาหรับบริเวณใต้เล้าต่อเติมเป็นครัวโดยการต่อยืนหนึ่งช่วง
เสาทั้งด้านทิศใต้และทิศตะวันตกโดยใช้ซีกไม้ไผ่กั้นเป็นแนวของพื้นที่ครัวสาหรับปรุงอาหาร
4. โรงเก็บฟืน ใช้สาหรับเป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์เชื้อเพลิง ที่ใช้ในครัวเฮือนพัก
อาศัยเช่น ฟืน กระสอบถ่าน เป็นต้น
5. พื้นที่คอกวัว เป็นอาคารทรงจั่วเปิดโล่งอยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือนอยู่แนว
เดียวกับโรงเก็บฟืน ใช้สาหรับเป็นพื้นที่เลี้ยงวัวจานวน 3 ตัว
6. ลานเฮือนให้สาหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ในเวลาจัดงานบุญ ใน
ครอบครัวจะใช้สาหรับกางเต็นท์ เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น และใช้สาหรับตาก ผลิต
ทางการเกษตร เช่น ตากข้าว ตากพริก ตากถั่วลิสง เป็นต้น
7. ห้องน้า - ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือนบริเวณด้านหลังของเฮือน
พักอาศัยในทิศใต้อยู่แนวเดียวกับโรงเก็บฟืนและคอกวัว ห้องน้า -ห้องส้วม ใช้สาหรับชาระล้างร่างกาย
และขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว

ภาพที่ 115 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสาคร มาตวันนา

ภาพที่ 116 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนางสาคร มาตวันนา

178

ภาพที่ 117 แบบแสดงแปลนใต้ถุนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางสาคร มาตวันนา
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ภาพที่ 118 แบบแสดงแปลนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางสาคร มาตวันนา
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ภาพที่ 119 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนางสาคร มาตวันนา
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ภาพที่ 120 แบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนางสาคร มาตะวันนา
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ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสาคร มาตวันนา

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางสาคร มาตวันนา
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ
ลักษณะการทานา
หมายเหตุ
√ เฮือนชาวนา
√ เล้าข้าว
√ คอกวัว
√ พื้นที่สาหรับเก็บ
เครื่องจักรการเกษตร
√ เถียงนา
หมายตุ
ลักษณะทั่วไปเฮือน

ที่จอดเครื่องจักรการเกษตร

เถียงนาขนาดเล็กไม่สามารถทากิน และหลับนอนได้
ไปกลับนาทุกวัน
รูปแบบเฮือน
เฮือน 4 ห้อง
จานวนชั้น เฮือนชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง
ขนาดที่ดิน
586 ตารางเมตร
อายุเฮือน 60 ปี
วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้
หลังคา
โครงสร้างเป็นไม้ มุงสังกะสี
เสา เสาไม้มีทั้งแบบเหลี่ยม
ผนัง
ฝาไม้ (สายฝน – บังใบกาดยาว)
พื้น พื้นไม้ตีชิด
เป็นบันไดไม้อยู่ทิศตะวันตกเดินขึ้นทางทิศใต้ วางบนแท่นปูน จานวนของลูกนอนของบันไดมี
ทั้งหมด 9 ขั้น และมีราวจับฝั่งเดียว
ต่อเติมบริเวณใต้เล้าข้าวเป็นครัวสาหรับปรุงอาหาร
อายุ 20 ปี
ห้องน้าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศใต้
อายุ 25 ปี
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
อายุ 60 ปี
คอกวัวเป็นไม้ปักหลัก กว้าง 3 x 3.9 ม. หลังคาทรงจั่ว อยู่บริเวณ
อายุ 22 ปี
ด้านหลังของเฮือนทิศตะวันออกเฮือน
รถไถนาเดินตาม
จอดใต้ถุนเฮือน 2 คัน

บริเวณรอบบ้าน
ทางเข้า-ออก

เป็นรั่วไม้กันเขตแดน โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวสาหรับใช้ในครัวเรือน (รั้วกินได้)
เข้าออกได้ 2 ทาง ทั้งทิศเหนือหน้าบ้าน และทิศใต้หลังบ้าน แต่เข้าออกหลักจะใช้ทิศเหนือ

การวางทิศทาง
ลักษณะโครงสร้าง
วัสดุสร้างเฮือน
รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

31 หมู่ 3 บ้านสมบูรณ์พัฒนา ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นางสาคร มาตวันนา
อายุ
53 ปี
2 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือน สามี
ทานา 12 ไร่ ทาไร่ถั่ว 5 ไร่
หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 4 ไร่ (สาหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว 8 ไร่ (สาหรับขาย)
ในการทานา สามีของเจ้าของเฮือนเป็นคนทาเอง แต่มีการจ้าง เก็บเกี่ยว
เฮือน 4 ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง สาหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว***
แต่ปัจจุบันเหลือเพียงห้องเดียวเก็บข้าวเหนียวไว้กินเท่านั้น
เป็นคอกสาหรับเลี้ยววัว 2 ตัว
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือน

บันไดทางขึ้นเฮือน
ครัว
ห้องน้า
เล้าข้าว
คอกวัว
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ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสาคร มาตะวันนา(ต่อ)

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางสาคร มาตวันนา
หมายเหตุ

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

ระดับภายในเฮือน
เฮือนนอน
ชาน
เฮือนไฟ
เกย
หิ้งพระ
ใต้ถุนเฮือน
เล้าข้าว
ใต้เล้า
โรงเก็บฟืน
คอกวัว
หมายเหตุ

แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่ ้านช่วยกันสร้างเฮือน
ในอดีตหน้าเฮือนจะอยู่ทางทิศใต้ แต่ประมาณปี 2545 ได้เปลี่ยนบันไดมาอยู่ทางทิศเหนือ
เพื่อให้สัมพันธ์กับถนนหลักหลังเฮือน
ไม่มีระดับ มีเพียงการกั้นห้องเฮือนนอนเท่านั้น
อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่
ใช้สาหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี ร่วมถึงใช้สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคน
ในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น
ตั้งอยู่บริเวณเสาสุดท้ายทางทิศตะวันออกของเฮือนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้
ต่อเติมกั้นเป็นห้องสาหรับพักอาศัยและเก็บเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก เช่น เครื่องสูบน้า
ตัดหญ้า เป็นต้น บางส่วน และใช้เป็นที่จอดรถไถนาเดินตาม 2 คัน รวมถึงมีแคร่สาหรับนัง่ เล่น
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง สาหรับข้าวเจ้าและข้าวเหนียว แต่
ปัจจุบันใช้ห้องเดียวเก็บข้าวเหนียวไว้กินเท่านั้น
ต่อเติมบริเวณใต้เล้าข้าวเป็นครัวโดยการใช้ไม่ไผ่ซีกกั้นเป็นพื้นที่ส่วนครัวสาหรับปรุงอาหาร
ใช้สาหรับเก็บฟืนและถ่านที่ใช้ในครัวเรือน
ใช้สาหรับเลี้ยงวัวจานวน 3 ตัว
การใช้สอย ส่วนใหญ่จะอยู่บนเฮือน

ภาพที่ 121 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสาคร มาตะวันนา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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ภาพที่ 122 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสาคร มาตะวันนา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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2.8 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-08
2.8.1 ประวัติเฮือน (นายสุนทร พรใส) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มีอายุ
ประมาณ 10 ปีถือได้ว่าเป็นเฮือนสมัยใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ โดยการรื้อเฮือนหลังเก่าแล้วเอาไม้เฮือน
เก่ามาสร้างเป็นเฮือนหลังนี้ ในปี 2550 แต่ถึงจะเป็นเฮือนสมัยใหม่แต่สภาพผัง เฮือนก็ยัง มีความ
น่าสนใจอยู่ เนื่องด้วยมีองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรมข้าวครบ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนพักอาศัยชาวนา
เล้าเก็บข้าวเปลือก คอกสาหรับการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร ที่แสดงให้เห็นถึง
การปรับตัว ของชาวนาในยุ คสมัย ปัจจุบั นให้ส อดคล้องกั บพื้นที่ เฮือนที่มีจ ากัด จากการสัม ภาษณ์
เจ้าของเฮือน(นายสุนทร พรใส) เล่าว่าแต่เดิมเฮือนหลังเก่าเป็นเฮือนเกย 3 ห้องที่พ่อ - แม่ของภรรยา
สร้างขึ้นสร้างขึ้นแต่เวลาผ่านไปเฮือนก็มีสภาพทรุดโทรมจึงตั้งสินใจสร้างใหม่ในปี 2250 และ เล้าเก็บ
ข้าวแต่เดิมอยู่บริเวณด้านหน้าทางทิศตะวันออกของเฮือนติดกับถนนสาธารณะ ซึ่งขว้างการเข้าออก
ของเฮื อนเลยตั ดสิ นใจย้ ายไปอยู่ ด้า นหลัง แทนเพื่อ ให้ เข้ ากั บการใช้ สอยและปรั บเปลี่ ยนพื้น ที่นั้ น
สาหรับพื้นที่ด้านหน้าที่เล้าเก่าเคยอยู่ไ ด้ปรับเป็นเพิงจอดรถกระบะสาหรับขนถ่ายข้ าวขึ้นเล้าแทน
และยังใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สาหรับการจัดงานบุญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเฮือน
2.8.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนบริเวณชั้น 2 นั้น จะทาหิ้ง
พระบริเวณหัวนอนด้านบนไว้สาหรับกราบไหว้หันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ สาหรับความเชื่อ
เกี่ยวกับการย้ายเล้านั้นก็ยังเชื่อตามคติเดิมคือ การสร้างเล้าจะต้องไม่ตรงกับเฮือน และพื้นเฮือนใหม่
ต้องไม่ทับพื้นที่เล้าเก่าและไม้ที่ทาเล้าจะต้องไปเอาไปสร้างเฮือน รวมถึงความเชื่อในเรื่องของการทา
พิธีเปิดเล้าก่อนนาข้าวขึ้นเล้า และการสักการะตั้งขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1กา ที่กาลังตั้งท้องมาไหว้เล้า
เก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา ความเชื่อด้านศาสนา ทุกวันพระเจ้าของเฮือนและภรรยาจะใส่
บาตรตอนเช้าและสวดมนต์ก่อนเข้านอน มีความเชื่อต่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนทา
นาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องนาข้าว
ส่วนหนึ่งมาทาพิธีถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าทานาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้
2.8.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนสารับพักอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นอาคาร 2 ชั้น
แบบสมัยใหม่หลังคาเป็นจั่วเดียวยืนชายคาเท่ากันและมีมุขด้านหน้าใช้สาหรับเป็นห้องนอน ซึ่งระบบ
โครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และมีการใช้น็อตสกรู ขันหัวเสา สามารถ
แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้าง
หลัง คา ประกอบไปด้ว ย ขื่ อ จั นทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุ ก่อสร้างเฮือ นพัก อาศั ยชั้น บนเป็นไม้
ทั้งหมด สาหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ตีทับเกล็ดแนวนอนทุกด้านของเฮือน ในบริเวณชั้นล่างเป็น
การก่ออิฐฉาบปูนทาสีสวยงามโดยไม่มีการแบ่งกั้นห้องทาเป็นโถงกว้างเพื่อนเป็นพื้นที่อเนกประสงค์
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2. เพิ ง ครั ว และเพิ ง คอกวั ว อยู่ บ ริ เ วณด้ า นหลั ง ของเฮื อ นพั ก อาศั ย ในทิ ศ
ตะวันตก โดยรูปแบบเป็นเพิงทรงหมาแหนงที่ต่อกับเฮือนพักอาศัยโดยเป็นอาคารเปิดโล่งและกั้นหลัก
สาหรับเลี้ยงวัว 3 ตัว และส่วนที่เหลือใช้เป็นครัวสาหรับปรุง อาหารและนึ่งข้าวเหนียว วัสดุ ในการ
ก่อสร้างเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเสา จันทัน แป ล้วนแล้วเป็นไม้ และมุง หลังคาด้วย
กระเบื้องสรรไท
3. เพิงจอดรถอยู่บริเวณทิศเหนือของเฮือนพักอาศัย โดยรูปแบบเป็นเพิงทรง
หมาแหนงที่ต่อกับเฮือนพักอาศัย ระบบการก่อสร้างเป็น เสาคอนกรีต สาหรับโครงสร้างหลั งคาเป็น
โครงสร้างไม้ทั้งหมด มุงหลังคาด้วยกระเบื้องสรรไท
4. เล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจั่ว ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้างหลังคา
ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป ระบบฝาแอ้มเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อใช้
ในการรับน้าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของไม้
สาหรับการตีฝาแอ้มเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนภายในสูง 60ซม. สูงจากนั้นได้มีการใช้แผ่นสังกะสีแทน
ฝาแอ้มไม้ในอดีต วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเล้าที่มาปรับเป็นเสาคอนกรีต
ต่อเสาไม้และฝาแอ้มด้านบนเป็นแผ่นสังกะสี สาหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องสรรไท
2.8.4. การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย พื้นที่ใช้ประโยชน์ 2 ชั้น โดยชั้นล่างใช้เป็น
โถงโล่งใช้สาหรับเป็นที่นั่งดูทีวี นั่งกินข้าวแล้ง เป็นต้น และใช้เป็นพื้นที่สาหรับนอนของลูกชายและลูก
สาว สาหรับชั้นสอง มีการกั้นเป็นห้องนอนสาหรับเจ้าของเฮือนและภรรยาบริเวณมุขด้านหน้าของ
เฮือนทางทิศตะวันออก และพื้นที่ส่วนที่เหลือใช้เป็นพื้นที่โถงโล่งสาหรับเก็บของ
2. เพิงครัวและเพิงคอกวัว เป็นเพิงขาดใหญ่ที่ต่อเติมเพื่อใช้สาหรับคลุมคอก
วัวและครัวสาหรับปรุงอาหาร โดยเป็นอาคารเปิดโล่งและกั้นหลักสาหรับเลี้ยงวัว 3 ตัว และส่วนที่
เหลือใช้เป็นครัวสาหรับปรุงอาหารและนึ่งข้าวเหนียว
3. เพิงจอดรถอยู่บริเวณทิศเหนือของเฮือนพักอาศัย โดยใช้เป็นที่ ใช้สาหรับ
จอดรถกระบะ และขนถ่ายข้าวขึ้นเล้า ในช่วงหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์
เช่น ตากผลผลิตทางการเกษตร ใช้เป็นสาหรับการจัดงานบุญต่างๆ ภายในเฮือนพักอาศัย ใช้เป็นที่
พักผ่อน ใช้เป็นที่ว่าความของลูกบ้าน และอื่นๆ
4. เล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้องสาหรับเก็บข้าวจ้าวและข้าว
เหนียวโดยลักษณะเป็นการเก็บข้าวเปลือกจะเทข้าวเปลือกไว้ในเล้าในแต่ละห้องและแยกประเภทกัน
สาหรับบริเวณใต้ถุนเล้าต่อเติมเป็นพื้นที่เก็บเครื่องมือทาเกษตร อาทิเช่น จอบ เสียม คราด เครื่องสูบ
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น้า เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น รวมถึงใช้สาหรับเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นตู้เย็น หม้อหุงข้าวและอื่น โดยการ
ก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบกั้นเป็นห้องปิดมิดชิด
6. เพิงด้านข้างเฮือน เป็นอาคารเพิงเปิดโล่งที่ต่อกับเฮือนพักอาศัยบริเวณทิศ
ใต้ของเฮือน ใช้สาหรับเป็นพื้นที่ตากผ้า ตากผลผลิตทางการเกษตร และเป็นทางสัญจรของวัวและใช้
เป็นทางสัญจรรองของคนในครอบครัว
7. ห้องน้า - ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือนบริเวณด้านหลังของเฮือน
พักอาศัยในทิศตะวันตกอยู่แนวเดียวกันกับคอกวัวและครัว ห้องน้า - ห้องส้วม ใช้สาหรับชาระล้าง
ร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว และมีเครื่องซักผ้าวางไว้ด้านข้างห้องน้าเพื่อซักผ้า
ให้กับคนในครัวเฮือน

ภาพที่ 123 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสุนทร พรใส

ภาพที่ 124 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนายสุนทร พรใส
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ภาพที่ 125 แสดงแปลนพื้นชั้นล่าง กรณีศึกษาเฮือนนายสุนทร พรใส
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ภาพที่ 126 แสดงแปลนพื้นชั้นบน กรณีศึกษาเฮือนนายสุนทร พรใส
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ภาพที่ 127 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนายสุนทร พรใส
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ภาพที่ 128 แบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนายสุนทร พรใส
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ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสุนทร พรใส

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นายสุนทร พรใส
ตาแหน่งที่ตั้ง
20 หมู่ 2 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เจ้าของเฮือน
นายสุนทร พรใส
อายุ 51 ปี
จานวนสมาชิก
5 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือน ภรรยา ลูกชาย 2 คน ลูกสาว 1 คน
อาชีพ
ทานา 12 ไร่
ผู้ใหญ่บ้าน
หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ลักษณะการทานา
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 5 ไร่ (สาหรับกิน)
ปลูกข้าวจ้าว 7 ไร่ (สาหรับขาย)
หมายเหตุ
ในการทานา เจ้าของเรือนเป็นคนทาเอง แต่มีการจ้างเก็บเกี่ยว
√ เฮือนชาวนา
เฮือนสมัยใหม่ 2 ชั้น (หลังคาทรงจั่ว)
√ เล้าข้าว
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง สาหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว
√ คอกวัว
คอกวัวสาหรับเลี้ยงวัว 3 ตัว
√ พื้นที่สาหรับเก็บเครื่องจักร
โรงสาหรับจอดรถกระบะ (ปิ๊กอัพ)
การเกษตร
√ เถียงนา
เถียงนาขนาดเล็กไม่สามารถทากินได้ และหลับนอนได้
หมายตุ
ไปกลับนาทุกวัน
ลักษณะทั่วไปเฮือน
รูปแบบเฮือน
เฮือนสมัยใหม่
จานวนชั้น เฮือนชั้น 2 ชั้น
ขนาดที่ดิน
241 ตารางเมตร
อายุเฮือน 10 ปี
การวางทิศทาง
หันหน้าทางทิศตะวันออก ตามถนนหน้าบ้าน
ลักษณะโครงสร้าง
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน
วัสดุสร้างเฮือน
หลังคา โครงสร้างเป็นไม้ มุงลอนคู่
เสา เสาคอนกรีตครึ่งเสาไม้
ผนัง
ฝาไม้ตีแนวนอนทับเกล็ด ชั้นล่างเป็น พื้น พื้นไม้ตีชิด
ผนังก่ออิฐฉาบปูน
บันไดทางขึ้นเฮือน
เป็นบันไดไม้หันหน้าขึ้นทางทิศเหนือ วางบนแท่นปูนจานวน 2 ขั้น และจานวนลูกนอนของ
บันไดมีทั้งหมด 9 ขั้น และมีราวจับฝั่งเดียว
ครัว
เพิงเดียวกันกับคอกวัว ต่อจากเฮือนพักอาศัยชนกับเล้าเก็บข้าว
อายุ 10 ปี
ห้องน้า
เป็นห้องน้าแยกจากตัวเฮือน อยู่บริเวณด้านหลังของเฮือนทางทิศใต้
อายุ 10 ปี
เล้าข้าว
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทิศตะวันออก อยู่บริเวณ
อายุ 3 ปี
ด้านหลังของเฮือนพักอาศัย
คอกวัว
เป็นคอกวัวสาหรับเลี้ยงวัว 3 ตัว อยู่บริเวณด้านหลังของเฮือนทางทิศใต้
อายุ 10 ปี
ที่จอดเครื่องจักรการเกษตร รถกระบะ
ต่อเพิงสาหรับจอดรถกระบะข้างเฮือน บริเวณทิศเหนือ อายุ 10 ปี
รถไถนาเดินตาม จอดบริเวณเถียงนา (ทุ่งนา) ***
บริเวณรอบบ้าน
เป็นรั่วก่ออิฐบล็อก สูง 1.3 ม. โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวแบบกระถาง สาหรับใช้ในครัวเรือน
ทางเข้า-ออก
โดยแยกการเข้าออก เป็น 2 ทาง คือเข้าออกหลักและ เข้า-ออกของสัตว์
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ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสุนทร พรใส(ต่อ)

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นายสุนทร พรใส
หมายเหตุ

ระดับภายในเฮือน
พื้นที่ชั้น 2

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

พื้นที่ชั้น 1
เพิงสาหรับตากผ้า
เพิงครัว
หิ้งพระ
มุขหน้าบ้าน
เล้าข้าว
ใต้เล้า
โรงจอดรถ
หมายเหตุ

แหล่งที่มาของเฮือน นาไม้จากเฮือนหลังเก่ามาปลูกเฮือนหลังใหม่และปรับรูปแบบเฮือนใหม่
ทั้งหมด
มีการย้ายเล้าเก็บข้าวเปลือกจากหน้าเฮือนไปไว้ด้านหลังของเฮือนพักอาศัย
เฮือนหลังนี้อยู่ในระดับเดียวกันหมด มีเพียงการแบ่งห้องต่างๆ เท่านั้น
มีการกั้นห้อง 1 ห้อง บริเวณทิศตะวันออก ใช้สาหรับเป็นห้องนอนของเจ้าของเฮือนและภรรยา
และมีหิ้งพระอยู่บนหัวเตียง สาหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือใช้เป็นพื้นที่โถงโล่งสาหรับเก็บของ
เป็นโถงโล่งใช้สาหรับเป็นที่นั่งดูทีวี นั่งกินข้าวแล้ง เป็นต้น และใช้เป็นพื้นที่สาหรับนอนของลูก
ชาย ลูกสาว
อยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือนพักอาศัยใช้สาหรับเป็นที่ตากผ้าและเป็นที่เข้าออกของวัว
อยู่บริเวณทิศตะวันตกด้านหลังเฮือนพักอาศัย ใช้สาหรับประกอบอาหาร
ตั้งอยู่บริเวณห้องนอนชั้นสองของเฮือน โดยพระประธานหันหน้าไปทางทิศเหนือ
ใช้สาหรับเป็นทางเข้าตัวเฮือน และใช้สาหรับเตรียมข้าวใส่กระสอบไปขาย
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง สาหรับข้าวเจ้าและข้าวเหนียว
ใช้สาหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร จาพวก จอบเสียม คราด เครื่องสูบน้า เครื่องตัดหญ้า เป็น
ต้น
ใช้สาหรับจอดรถกระบะ และขนถ่ายข้าวขึ้นเล้า
พื้นที่ทั้งหมดในเฮือนเทคอนกรีตทั้งหมด

ภาพที่ 129 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสุนทร พรใส
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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ภาพที่ 130 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายสุนทร พรใส
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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2.9 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-09
2.9.1 ประวัติเฮือน (นางจันหอม กลมเกลี่ยว) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มี
อายุประมาณ 70 ปี ถือได้ว่าเป็นเฮือนที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดหลังหนึ่งที่พบในพื้นที่ของงานวิจัย
นอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผัง ของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยัง มีสภาพสมบูรณ์ที่
แสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบครบ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนพักอาศัยชาวนา เล้า
เก็บข้าวเปลือก คอกสาหรับการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร จากการสัมภาษณ์
เจ้าของเฮือน(นางจันหอม กลมเกลี่ยว) พบว่าเฮือนหลังนี้เดิมที่เป็นเฮือนจั่วแฝดขนาดใหญ่ที่พ่อแม่ของ
ตนเป็นคนสร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย โดยแรกเริ่มเดิมทีเป็นเฮือนที่มีฝาแอ้มเป็นเสื่อลาแพนมุงหลังคาตับ
หญ้าคาและในปี พ.ศ. 2520 ได้เปลี่ยนหลังคาเป็นสังกะสีและฝาเป็นไม้จริง พอเวลาผ่านมาประมาณ
10 กว่าปีพ่อ - แม่ก็ได้เสียชีวิตลง จึงได้ปรึกษาหารือกันในพี่น้องว่าจะแบ่งมรดกอย่างไร จึงสรุปได้ว่า
เฮือนหลังใหญ่นี้ได้ยกให้ลูกสาวทั้งสามคนโดยแบ่งไม้ให้เท่าๆกัน เพื่อนาไปปลูกเฮือนของตนเอง แต่
น้องสาวคนสุดท้องไม่เอาไม้ขอเปลี่ยนเป็นเงินแทน เพราะตนเองอยู่ต่างจังหวัด การขนย้ายไม้อาจจะ
ลาบาก จึงส่งผลให้เฮือนหลังนี้ถูกแบ่งเป็นสองส่วนนั้นเอง รูปแบบเฮือนในปัจจุบันเป็นเฮือน 3 ห้อง
ยกใต้ถุนสูง โครงสร้างเป็นเสาปูนต่อไม้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเสาไม้มาเป็นเสาปูนในปี พ.ศ.2537 และ
ในปีเดียวกันได้ปรับปรุงใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกให้เป็นพื้นที่ทาครัวโดยการก่ออิฐบล็อกทั้งสี่ด้านเพื่อ
กั้นเป็นครัวสาหรับปรุงอาหาร ในปี พ.ศ.2553 ได้ต่อเดิมเพิงจอดรถบริเวณทางเชื่อมระหว่างเฮือนกับ
เล้าเก็บข้าวเปลือกและในปีเดียวกันก็ได้ต่อเพิงทรงหมาแหงนคลุมคอกวัวด้านหลังของเฮือนพักอาศัย
2.9.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชาพระ
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่ 2 ของเฮือนนอนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ บริเวณฝาก่อนเข้าเฮือน
นอนจะติดรูปเคารพบรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานที่พบเห็นโดยทั่วไป และยังถือปฏิบัติในเรื่อง
ของห้องเปิงที่ไม่ให้เขยเข้าไปอยู่ เจ้าของเฮือนและสามีจึงไม่ไปนอนในเฮือนนอนแต่จะนอนบริเวณ
ชานเฮือนแทน สาหรับความเชื่อ เกี่ยวกับเล้าข้าว มีการทาพิธีเปิดเล้าก่อนนาข้าวขึ้นเล้า และการ
สักการะตั้งขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1กา ที่กาลังตั้งท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา ความ
เชื่อด้านศาสนา ทุกวันเจ้าของเฮือนใส่บาตรตอนเช้า มีความเชื่อต่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่ง นา
โดยก่อนทานาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
ต้องนาข้าวส่วนหนึ่งมาทาพิธีถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าทานาได้ผลิตผลเท่าไรในปี
นี้
2.9.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 3 ห้อง มี
ชานเฮือนอยู่บริเวณหน้าเฮือนนอน ระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน
และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน
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ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้าง
เฮือนพักอาศัยเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเฮือนที่มาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้นที่มีการ
ปรับเปลี่ยนภายหลัง สาหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ที่ผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสาย
ฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วยสังกะสี
2. เล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจั่วหั้นหน้าไปทางถนนสาธารณะ
ประโยชน์ ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน
ตง และพื้น ระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป ระบบฝาแอ้มเล้ามี
โครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้าหนักของข้าวเปลือกและใช้ ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของไม้ สาหรับฝาเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนและแนวตั้งภายในเล้าเก็บ
ข้าวเปลือก วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเล้าที่มาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสา
ไม้เท่านั้นที่มีการปรับเปลี่ยนภายหลัง และต่อเติมพื้นที่สาหรับครัวใต้ถุนเล้าโครงสร้างเป็นผนังก่ออิฐ
บล็อกฉาบเรียบทาสีทั้งสี่ด้านของใต้ถุนเล้า วัสดุมุงหลังคาเป็นสรรไท
3. จั่วขนาดใหญ่ต่อจากเล้าเก็บข้าวเปลือกและเฮือนพักอาศัยใช้สาหรับเป็น
พื้นที่จอดรถกระบะรวมถึงใช้เป็นทางสัญจรหลังของคนในครอบครัวและวัว และชายคายืนไปทางด้าน
หลังของเฮือนพักอาศัยคลุมคอกวัว โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นเสาคอนกรีตสาเร็จรูป โครงหลังคาเป็น
ไม้ ประกอบไปด้วยจันทันไม้ อกไก่ไม้ และแปไม้ มุงหลังคาด้วยเป็นสังกะสี
4. ห้องน้า - ส้วม เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยในบริเวณด้านหลังทางทิศ
ตะวันตกของเฮือน โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด โดยหลังคา
เป็นทรงเพิงหมาแหงน ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคา
ด้วยเป็นสังกะสี
5. เพิงสาหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร เป็นเพิง ต่อจากเฮือนพักอาศัยใน
บริ เวณด้ านหลั งทางทิศ เหนือ และตะวั นตกของเฮื อนพัก อาศัย ใช้ส าหรับ เป็ นพื้ นที่ เก็ บเครื่ องมื อ
การเกษตรจ าพวก เครื่อ งสูบ น้า กะบุ ง ตะกร้ า รถยู้( รถเข็น) เป็ นต้น โดยใช้ ระบบโครงสร้างเสา
คอนกรีตสาเร็จรูป โครงหลังคาเป็นไม้ ประกอบไปด้วยจันทันไม้ อกไก่ไม้ และแปไม้ มุงหลังคาด้วย
ตับหญ้าคาที่เจ้าของเฮือนทาเอง
2.9.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนคือ
ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ที่ใช้สาหรับเป็นที่พักอาศัยของพ่อแม่ในอดีตแต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยน
เป็นห้องสาหรับเก็บตู้เก่า บ่อนที่นอนและเก็บของใช้ต่างๆในครัวเรือน สาหรับชานเฮือนใช้สาหรับเป็น
ที่นอนของเจ้าเฮือนในปัจจุบัน รวมถึงใช้สาหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ สาหรับเก็บของและใช้สาหรับ
ประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น สาหรับใต้ถุน
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เฮือนใช้สาหรับเป็นที่จอดรถไถนาเดินตามและ พื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร รวมถึงมีแคร่สาหรับ
นั่งเล่นและทาหัตกรรมใช้ในครัวเฮือน เช่น จักตอก ทาตับหญ้าคาในการมุงเพิงหลังคา สานแห่ เป็น
ต้น
2. เล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้องสาหรับเก็บข้าวจ้าวและ
ข้าวเหนียวโดยลักษณะเป็นการเก็บข้าวเปลือกจะเทข้าวเปลือกไว้ในเล้าโดยแยกประเภทกัน สาหรับ
บริเวณใต้ถุนเล้าใช้สาหรับเป็นครัวสาหรับปรุงอาหาร รวมถึง เป็นพื้นที่เก็บของใช้ต่างๆในครัวเรือน
และแบ่งพื้นที่บางส่วนเป็นที่สาหรับเตาถ่านนึ่งข้าวเหนียว
3. จั่วขนาดใหญ่บริเวณทางเชื่อมระหว่างเล้าเก็บข้าวเปลือกและเฮือนพัก
อาศัยใช้สาหรับ เป็นพื้นที่จอดรถกระบะ รวมถึง ทางสัญ จรหลัง ของคนในครอบครัวและสัตว์เลี้ย ง
สาหรับชายคายืนไปทางด้านหลังของเฮือนพักอาศัยใช้สาหรับคลุมคอกวัวที่เลี้ยงไว้ในครัวเฮือน
4. ห้องน้า - ห้องส้วม เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยในบริเวณด้านหลังทาง
ทิศตะวันตกของเฮือนแนวเดียวกันกับคอกวัว ห้องน้า - ห้องส้วม ใช้สาหรับชาระล้างร่างกายและ
ขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว

ภาพที่ 131 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางจันหอม กลมเกลี่ยว

ภาพที่ 132 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนางจันหอม กลมเกลี่ยว
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ภาพที่ 133 แบบแสดงแปลนใต้ถุนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางจันหอม กลมเกลี่ยว
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ภาพที่ 134 แบบแสดงแปลนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางจันหอม กลมเกลี่ยว
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ภาพที่ 135 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนางจันหอม กลมเกลี่ยว
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ภาพที่ 136 แบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนางจันหอม กลมเกลี่ยว
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ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคงวุฒิ เสาแก้ว

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางจันหอม กลมเกลีย่ ว
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ
ลักษณะการทานา
หมายเหตุ
√ เฮือนชาวนา
√ เล้าข้าว
√ คอกวัว
√ พื้นที่สาหรับเก็บ
เครื่องจักรการเกษตร
√ เถียงนา
หมายตุ
ลักษณะทั่วไปเฮือน

34 หมู่ 2 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นางจันหอม กลมเกลี่ยว
อายุ 51 ปี
2 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือน และสามี
ทานา 18 ไร่ ทาไร่มัน 7 ไร่
หมายเหตุ
เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 6 ไร่ (สาหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว 12 ไร่ (สาหรับขาย)
ในการทานา เจ้าของเรือนเป็นคนทาเอง แต่มีการจ้างเก็บเกี่ยว
เฮือน 3 ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง (อดีตเคยเป็นเฮือนแฝด)
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง สาหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว
เป็นคอกสาหรับเลี้ยววัว 4 ตัว
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือน
ต่อเพิงจากเฮือนเชื่อมกับเล้าเก็บข้าวใช้สาหรับจอดรถกระบะ
เถียงนาขนาดใหญ่สามารถทากินได้และพักค้างคืนได้
ช่วงเวลาทานาสามีของเข้าของเฮือนจะพักที่เถียงนา
รูปแบบเฮือน
เฮือน 3 ห้อง
จานวนชั้น
เฮือนชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง
ขนาดที่ดิน
173 ตารางเมตร
อายุเฮือน 70 ปี
การวางทิศทาง
วางเฮือนตามตะวันหนังหน้าเฮือนไปทางทิศใต้
ลักษณะโครงสร้าง
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้
วัสดุสร้างเฮือน
หลังคา โครงสร้างเป็นไม้ มุงสังกะสี
เสา อดีตเป็นเสาไม้ ปัจจุบันเป็น
คอนกรีต
ผนัง
ฝาไม้ (สายฝน – บังใบกาดยาว) พื้น พื้นไม้ตีชิด
บันไดทางขึ้นเฮือน
เป็นบันไดไม้อยู่ทิศตะวันตก เดินหันหน้าขึ้นไปทางทิศใต้ จานวนลูกนอนของบันไดมีทั้งหมด 9
ขั้น และมีราวจับฝั่งเดียว
ครัว
ปรับปรุงใต้เล้าเป็นครัวสาหรับปรุงอาหาร
อายุ 23 ปี
ห้องน้า
ต่อเพิงห้องน้าบริเวณทิศตะวันตกของเฮือน
อายุ 25 ปี
เล้าข้าว
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
อายุ 70 ปี
คอกวัว
คอกวัวเป็นไม้ปักหลัก กว้าง 6.5 x 2.3 ม. มีหลังคาเพิงคลุม
อายุ 7 ปี
ที่จอดเครื่องจักรการเกษตร รถไถนาเดินตาม
จอดบริเวณใต้ถุนเฮือนชาวนา
อายุ 20 ปี
ที่จอดรถกระบะ
จอดบริเวณทางเชื่อมระหว่างเฮือนกับเล้า อายุ 7 ปี
บริเวณรอบบ้าน
รั้วเป็นไม้ปักหลัก ปลูกผักส่วนครัว รั้วกินได้
ทางเข้า-ออก
แบ่งออกเป็น 2 ทาง คือ ทางเข้าออกหลักบริเวณทางเชื่อมระหว่างเฮือนกับเล้า และทางเข้า
จอดรถไถนาเดินตามบริเวณใต้ถุนเฮือนทางทิศเหนือ
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางจันหอม กลมเกลีย่ ว
หมายเหตุ

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

ระดับภายในเฮือน
เฮือนนอน
ชาน
หิ้งพระ
ใต้ถุนเฮือน

เพิงจอดรถกระบะ
เล้าข้าว
ใต้เล้า
เพิงสาหรับเก็บเครื่องมือ
การเกษตร
คอกวัว
หมายเหตุ

แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่ ้านช่วยกันสร้างเฮือน
เดิมทีเฮือนหลังนี้เป็นเฮือนจั่วแฝด แต่พอพ่อ - แม่ตายได้แบ่งไม้ของเฮือนออกเป็น 3 ส่วน โดย
ให้ลูกสาว 3 คนแต่คนสุดท้ายไม่เอาไม้เอาเงินแทน
เฮือนหลังนี้อยู่ในระดับเดียวกันหมด มีเพียงการแบ่งห้องต่างๆเท่านั้น
อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง และห้องนอนพ่อ - แม่
ใช้สาหรับเป็นที่นอนของเจ้าของเฮือน และพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี รวมถึงใช้สาหรับ
ประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่สองของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้
ใช้ สาหรับ เป็นที่จ อดรถไถนาเดินตาม พื้ นที่เก็ บเครื่องมื อการเกษตร รวมถึ งมี แ คร่ ส าหรั บ
นั่งเล่นและทาหัตกรรมใช้ในครัวเฮือน เช่น จักตอก ทาตับหญ้าคาในการมุงเพิงหลังคา สานแห่
เป็นต้น
ใช้สาหรับจอดรถกระบะ รวมถึงใช้สาหรับเป็นทางเข้า -ออกหลักทั้งคนในครัวเฮือนและสัตว์
เลี้ยง
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง สาหรับข้าวเจ้าและข้าวเหนียว
ใช้สาหรับเป็นครัวสาหรับปรุงอาหาร รวมถึงเป็นพื้นที่เก็บของใช้ต่างๆในครัวเรือน
ใช้เก็บ เครื่องมือการเกษตรขนาดเล็ก จ าพวก จอบเสียม คราด เป็ นต้ น รวมถึง มีพื้ นที่ เก็ บ
เครื่องจักรกลการเกษตรเช่น เครื่องสูบน้า เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
ใช้สาหรับเลี้ยงวัวจานวน 4 ตัว
การใช้สอย ช่วงกลางวันจะอยู่ใต้ถุนเฮือน ช่วงค่าถึงจะขึ้นเฮือน

ภาพที่ 137 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางจันหอม กลมเกลี่ยว
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

207

ภาพที่ 138 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางจันหอม กลมเกลี่ยว
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

208
2.10 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-10
2.10.1 ประวัติเฮือน (นางเยาวรัตน์ ถมปัด) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มี
อายุประมาณ 60 ปี ถือได้ว่าเป็นเฮือนที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดหลังหนึ่งที่พบในพื้นที่ของงานวิจัย
นอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผัง ของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยัง มีสภาพสมบูรณ์ที่
แสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบครบ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนพักอาศัยชาวนา เล้า
เก็บข้าวเปลือก คอกสาหรับการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร จากการสัมภาษณ์
เจ้าของเฮือน(นางจันหอม กลมเกลี่ยว) และเพื่อนบ้านใกล้เคียง พบว่าเฮือนหลังนี้เป็นเฮือนของสามี
เก่า ที่ตนเองมาเป็นสะใภ้และย้ายเข้ามาอยู่ได้ประมาณ 20 ปีแล้ว ในสมัยพ่อของสามีเก่ ายังมีชีวิตอยู่
และได้เล่าประวัติเฮือนให้ฟังว่าตนเองเป็นคนสร้างเฮือนหลั งนี้โดยเป็นการแบ่งที่ดินจากพ่อ แม่มาให้
ปลูกเฮือน เริ่มต้นจากเป็นเฮือนเกย ฝาแอ้มเป็น เสื่อลาแพน มุงหลังคาด้วยตับหญ้ามาก่อน หลังจาก
สร้างเฮือนหลังนี้เสร็จพ่อก็เริ่มที่จะสะสมไม้เพื่อเปลี่ยนฝาแอ้มเฮือนให้เป็นไม้จริงรวมถึงเปลี่ยนเสาจาก
ไม้เป็นเสาคอนกรีตในปีประมาณ พ.ศ.2530 แต่มีการเปลี่ยนหลังคาจากตับหญ้าคาเป็นสังกะสีก่อน
หน้านั้นแล้ว (จาไม่ได้ว่าเปลี่ยนปีไหน) ตั้งแต่ที่ตนเองมาอยู่สภาพของเฮือนอยู่ในลักษณะนี้แล้วไม่ได้
ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนอนจาก ย้ายบันไดเฮือนให้เข้ามาอยู่ตรงชานเฮือนอีกหนึ่งช่วงเสา เพราะในอดีต
มันขว้างทางเข้าออกเฮือนและดูเฮือนแคบและอึดอัด และในสองปีที่แล้วก็ได้ทารั้วก่ออิฐบล็อกเพื่อน
กันเขตแดนที่ดินของตนโดยเจอะทางเข้า 2 ด้านเพราะเฮือนตัวอยู่หัวถนนพอดี ทางเข้าที่ 1 สาหรับ
จอดรถไถนาเดินตามและทางเข้าของวัวที่เลี้ยงไว้อยู่ทางถนนฝั่งทิศตะวันตกของเฮือนและทางเข้าที่ 2
สาหรับการเข้าออกหลักบริเวณหน้าเฮือนบริเวณถนนฝั่งทางทิศใต้ของเฮือน
2.10.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชา
พระตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่ 2 ของเฮือนนอนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ บริเวณฝาก่อนเข้า
เฮือนนอนจะติดรูปเคารพบรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานที่พบเห็นโดยทั่วไป และยังถือปฏิบัติใน
เรื่องของห้องเปิงที่ไม่ให้เขยหรือสะใภ้เข้าไปอยู่ เจ้าของเฮือนและสามีใหม่ จึงไม่ไปนอนในเฮือนนอน
แต่จะนอนบริเวณห้องส่วมแทน และปล่อยให้เฮือนนอนเป็นที่สาหรับเก็บของแทน สาหรับความเชื่อ
เกี่ยวกับเล้าข้าว มีการทาพิธีเปิดเล้าก่อนนาข้าวขึ้นเล้า และการสักการะตั้งขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1กา
ที่กาลังตั้งท้องมาไหว้ เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา ความเชื่อด้านศาสนา มีความเชื่อต่อเรื่ อง
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนทานาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว และ
หลัง จากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องนาข้าวส่วนหนึ่งมาทาพิธีถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอก
กล่าวว่าทานาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้
2.10.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 3 ห้อง
และมีห้องส่วมอยู่บริเวณทิศตะวันตกของเฮือนติดกับเฮือนนอน รวมถึงมีชานเฮือนอยู่บริเวณหน้า
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เฮือนนอน ระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และมีบางส่วนเป็นการเข้า
ไม้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบ
โครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยเกือบ
ทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเฮือนที่มาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้นที่มีการปรับเปลี่ยนภายหลัง
สาหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ที่ผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุง
หลังคาด้วยสังกะสี
2. เล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจั่ว ซึ่งระบบโครงสร้าง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้าง
หลัง คา ประกอบไปด้ วย ขื่อ จั นทั น ดั้ ง อกไก่ และแป ระบบฝาแอ้ม เล้า มีโ ครงสร้ างเคร่ าไม้อ ยู่
ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้าหนักของข้าวเปลือกและใช้ ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วง
ตามรอยต่ อ ของไม้ ส าหรั บ ฝาแอ้ ม เล้ า เป็ น แป้ น ไม้ ตี แ นวนอนแล ะแนวตั้ ง ภายในเล้ า เก็ บ
ข้าวเปลือก วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเล้าที่มาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสา
ไม้เท่านั้นที่มีการปรับเปลี่ยนภายหลัง สาหรับใต้เล้าใช้สาหรับเก็ บเครื่องมือการเกษตร เช่น รถยู้
(รถเข็น) จอบ เสียม คราด ตะกร้า เป็นต้น
3. ห้องน้า - ส้วม เป็นเพิงต่อจากเล้าเก็บข้าวเปลือกในบริเวณด้านหลัง
ทางทิศเหนือของเฮือน โดยใช้ร ะบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อ ด้วยอิฐบล็อกปิด อย่างมิด ชิด โดย
หลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหงน ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุง
หลังคาด้วยเป็นสังกะสี
2.10.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ของสามีที่ในปัจจุบันเป็นห้องสาหรับเก็บของ เก็บบ่อนที่นอน และตู้ต่างๆ
และห้องส่วมที่มีการกั้นห้องมิดชิดในปัจจุบันใช้สาหรับเป็นห้องนอนสาหรับเจ้าของเฮือนและสามีใหม่
ชานเฮือนใช้สาหรับเป็นที่นอนของลูกชายของเจ้าของเฮือนในปัจจุบัน รวมถึง ใช้สาหรับเป็นพื้นที่
อเนกประสงค์ สาหรับเก็บของและใช้สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ
งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น สาหรับใต้ถุนเฮือนใช้สาหรับเป็นที่จอดรถไถนาเดินตาม ใช้สาหรับเป็น
คอกสาหรับเลี้ยงวัว 2 ตัว ใช้สาหรับเป็นครัวสาหรับปรุงอาหาร รวมถึง มีแคร่สาหรับนั่ง เล่นในช่วง
กลางวัน สาหรับรับแขก กินข้าวแลง และใช้เป็นที่ทาหัตกรรมในครัวเรือน
2. เล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือก จะเป็นเล้า 1 ห้อง ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก
ทั้งข้าวเหนียวสาหรับข้าวจ้าวโดยการเทข้าวจ้าวกองไว้ในเล้าและข้าวเหนียวจะแยกบรรจุลงกระสอบ
แล้วกองแยกไว้ สาหรับบริเวณใต้ถุนเล้าใช้สาหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร จาพวก จอบเสียม คราด
รถยู้(รถเข็น) เป็นต้น
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3. ห้ อ งน้ า - ห้ อ งส้ วม เป็ นเพิ ง ต่ อ จากเล้ า เก็ บ ข้ า วเปลื อ กในบริ เ วณ
ด้านหลังทางทิศเหนือของเฮือน ใช้สาหรับชาระล้างร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว
รวมถึงมีเครื่องซักผ้าวางไว้ด้านข้างของห้องน้า – ส้วม

ภาพที่ 139 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางเยาวรัตน์ ถมปัด

ภาพที่ 140 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางเยาวรัตน์ ถมปัด
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 141 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนางเยาวรัตน์ ถมปัด
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ภาพที่ 142 แบบแสดงแปลนใต้ถุนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางเยาวรัตน์ ถมปัด
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ภาพที่ 143 แบบแสดงแปลนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางเยาวรัตน์ ถมปัด
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ภาพที่ 144 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนางเยาวรัตน์ ถมปัด
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ภาพที่ 145 แบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนางเยาวรัตน์ ถมปัด
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ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางเยาวรัตน์ ถมปัด

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางเยาวรัตน์ ถมปัด
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ
ลักษณะการทานา
หมายเหตุ
√ เฮือนชาวนา
√ เล้าข้าว
√ คอกวัว
√ พื้นที่สาหรับเก็บ
เครื่องจักรการเกษตร
√ เถียงนา
หมายตุ
ลักษณะทั่วไปเฮือน

2 หมู่ 2 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นางเยาวรัตน์ ถมปัด
อายุ 38 ปี
3 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือน และสามีใหม่ และลูกชาย
ทานา 15 ไร่ ทาไร่มัน - ไร่
หมายเหตุ
เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 4 ไร่ (สาหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว 11 ไร่ (สาหรับขาย)
ในการทานา สามีของเจ้าของเรือนเป็นคนทาเอง แต่มีการจ้าง ไถนาและเก็บเกี่ยว
เฮือน 3 ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง สาหรับเก็บข้าวจ้าวและข้าวเหนียว
เป็นคอกสาหรับเลี้ยววัว 2 ตัว
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือน

เถียงนาขนาดเล็ก ไม่สามารถหลับนอนในตอนกลางคืนได้
ไปกลับนาทุกวัน
รูปแบบเฮือน เฮือน 3 ห้อง
จานวนชั้น เฮือนชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง
ขนาดที่ดิน
157 ตารางเมตร
อายุเฮือน
60 ปี
การวางทิศทาง
วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศใต้
ลักษณะโครงสร้าง
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้
วัสดุสร้างเฮือน
หลังคา โครงสร้างเป็นไม้ มุงสังกะสี
เสา อดีตเป็นเสาไม้ ปัจจุบันเป็น
คอนกรีต
ผนัง
ฝาไม้ (สายฝน – บังใบกาดยาว) พื้น พื้นไม้ตีชิด
บันไดทางขึ้นเฮือน
เป็นบันไดไม้อยู่ทิศใต้ เดินหันหน้าขึ้นไปทางทิศตะวันตก จานวนลูกนอนของบันไดมีทั้งหมด 9
ขั้น และมีราวจับฝั่งเดียว
ครัว
ทาครัวบริเวณใต้ถุนเฮือน
อายุ 20 ปี
ห้องน้า
ต่อเพิงห้องน้าบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเฮือน
อายุ 25 ปี
เล้าข้าว
เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
อายุ 60 ปี
คอกวัว
คอกวัวเป็นไม้ปักหลัก กว้าง 4.75 x 3 ม. บริเวณใต้ถุนเฮือน
อายุ 15 ปี
ที่จอดเครื่องจักรการเกษตร รถไถนาเดินตาม
จอดบริเวณใต้ถุนเฮือนชาวนา
อายุ 20 ปี
บริเวณรอบบ้าน
ก่ออิฐบล็อกสูง 80 ซม. ปลูกผักสวนครัวรอบเฮือน
ทางเข้า-ออก
แบ่งออกเป็น 2 ทาง คือ บริเวณทางเข้าหลักอยู่บริเวณทิศใต้ของเฮือน และทางเข้าออกของ
สัตว์เลี้ยงอยู่บริเวณทิศตะวันตกของเฮือน

217
ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางเยาวรัตน์ ถมปัด (ต่อ)

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางเยาวรัตน์ ถมปัด

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

หมายเหตุ
ระดับภายในเฮือน
เฮือนนอน
ชาน

หิ้งพระ
ใต้ถุนเฮือน
เล้าข้าว
ใต้เล้า
คอกวัว
หมายเหตุ

แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่ ้านช่วยกันสร้างเฮือน
เฮือนหลังนี้อยู่ในระดับเดียวกันหมด มีเพียงการแบ่งห้องต่างๆเท่านั้น
อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ และ ห้องส่วม
ปัจจุบันใช้เป็นที่นอนของเจ้าของเฮือนและสามีใหม่
ใช้สาหรับเป็นที่นอนของลูกชายของเจ้าของเฮือน และพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี ร่วมถึง
ใช้สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็น
ต้น
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่สองของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้
ใช้สาหรับเป็นที่จอดรถไถนาเดินตาม ใช้สาหรับเป็นคอกสาหรับเลี้ยงวัว 2 ตัว ใช้สาหรับเป็น
ครัวสาหรับปรุงอาหาร รวมถึงมีแคร่สาหรับนั่งเล่นในช่วงกลางวัน
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก
ใช้สาหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร จาพวก จอบเสียม คราด รถยู้ (รถเข็น) เป็นต้น
ใช้สาหรับเลี้ยงวัวจานวน 2 ตัว
การใช้สอย ช่วงกลางวันจะอยู่ใต้ถุนเฮือน ช่วงค่าถึงจะขึ้นเฮือน
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ภาพที่ 146 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางเยาวรัตน์ ถมปัด
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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2.11 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-11
2.11.1 ประวัติเฮือน (นางคามี งิ้วลาย) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มีอายุ
ประมาณ 75 ปี ถือได้ว่าเป็นเฮือนที่ยังมีสภาพสมบูรณ์หลังหนึ่งที่พบในพื้นที่ของงานวิจัยนอกจาก
เฮือนแล้วองค์ประกอบในผังของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยังมีสภาพสมบูรณ์ที่แสดงถึงวิถี
ชี วิ ต ชาวนาได้ เ ป็ น อย่ า งดี โดยมี อ งค์ ป ระกอบครบ ไม่ ว่ า จะเป็ น เฮื อ นพั ก อาศั ย ชาวนา เล้ า เก็ บ
ข้าวเปลือก คอกสาหรับการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร จากการสัมภาษณ์เจ้าของ
เฮือน(นางคามี งิ้วลาย) พบว่าเฮือนหลังนี้เดิมที่เป็นเฮือนพ่อแม่ตนสร้างขึ้นและตนก็อยู่เฮือนหลังนี้มา
ตั้งแต่เกิด โดยเริ่มแรกเฮือนหลังนี้เป็นเฮือนเกย 3 ห้องมุงหลังคาตับหญ้าคาที่พ่อของตนทาขึ้นเอง ฝา
แอ้มเฮือนเป็นเสื่อลาแพน แต่ภายหลังก็มาเปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องดินเผาขอสับ (จาปีการเปลี่ยน
ไม่ได้) และพอพ่อแม่เสียชีวิตก็เลยยกเฮือนหลังนี้ให้กับตน และในช่วงปี พ.ศ. 2542 เฮือนมีความทรุด
โทรมเลยตัดสินใจเปลี่ยนหลังคาให้เป็นสังกะสีแบบสมัยนิ ยมสมัยนั้นและถมดินขึ้นเพื่อให้อยู่ในระดับ
ถนนหน้าเฮือน รวมถึงสร้างห้องน้าและห้องครัวไว้บริเวณใต้ถุนเฮือน แทนที่คอกวัวควายที่อยู่ใต้ถุน
เฮือน สาหรับคอกวัวคอกควายนั้นได้ย้ายออกไปบริเวณด้านหลังของเฮือนทาเป็นคอกมีหลังคาทรงจั่ว
แต่สมัยนั้นยังมุงด้วย ตับหญ้าคาอยู่ และประมาณปี พ.ศ.2555 จึงได้เปลี่ยนหลังคาเป็นสังกะสีมาแทน
รูปแบบเฮือนในปัจจุบันเป็นเฮือน 3 ห้อง ยกใต้ถุนสูง โครงสร้างเป็นไม้ทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ มีเพียงซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเท่านั้น และในปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้บริเวณใต้ถุนเป็นหลัก มี
เพียงลูกและหลานที่ขึ้นไปหลับนอนเท่านั้น สาหรับตนเองและสามี นอนบริเวณแคร่ใต้ถุนเฮือน
2.11.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชา
พระตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่ 3 ของเฮือนนอนและหันหน้าพระไปทางทิศใต้ ยังถือปฏิบัติในเรื่องของห้อง
เปิงที่ไม่ให้เขยเข้าไปอยู่มีเพียงหลานชายเข้าไปนอนได้ สาหรับความเชื่อเกี่ยวกับเล้าข้าว มีการทาพิธี
เปิดเล้าก่อนนาข้าวขึ้นเล้า และการสักการะตั้งขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1กา ที่กาลังตั้งท้องมาไหว้เล้าเก็บ
ข้าวเปลือกในวันออกพรรษา ความเชื่อด้านศาสนา ทุกวันเจ้าของเฮือนจะใส่บาตรตอนเช้าและสวด
มนต์ก่อนเข้านอน มีความเชื่อต่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนทานาทุกครั้งต้องบอก
กล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องนาข้าวส่วนหนึ่ง มาทาพิธี
ถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าทานาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้
2.11.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 3 ห้อง มี
ชานเฮือนอยู่บริเวณหน้าเฮือนนอน และมีเฮือนไฟอยู่ติดกับเฮือนนอน ระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้
แล้วตอกตะปูยึ ดไม้เ ข้าด้วยกัน และมีบ างส่ว นเป็นการเข้ าไม้ สามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนคื อ
โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ
จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยทั้งหมดเป็นไม้ สาหรับฝาแอ้มเฮือนบางส่วนเป็น
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ไม้จริงที่ผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) และบางส่วนเป็นเสื่อลาแพน
วัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี
2. เล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจั่ว ซึ่งระบบโครงสร้าง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสาไม้ช่วงเดียวแล้วสอดคานไม้ในเสาเพื่อ
ยึดกันแล้วตงไม้บนคานแล้ววางพื้นชิดติดกัน ระบบโครงสร้างหลัง คาเป็นไม้ประกอบไปด้วย ขื่อ
จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป มุงหลังคาด้วยสังกะสี ระบบฝาแอ้มเล้าเป็นโครงสร้างเคร่าไม้แนวนอนบาก
ภายในเสาเพื่อใช้ในการรับน้าหนักของข้าวเปลือกตีฝาแอ้มแนวตั้งแล้วใช้ขี่วัวมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของไม้ วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวทั้งหมดเป็นไม้ ใต้ถุนเล้าใช้ไม้ไผ่ปักเป็นแนวกั้น
เป็นพื้นที่เก็บของ
3. คอกวัว เป็นอาคารจั่วเปิดโล่งอยู่บริเวณด้านหลัง ทางทิศเหนือ ของ
เฮือนโดยระบบโครงสร้างเป็นเสาไม้เหลี่ยมปักหลักกันเป็นคอกวัวและต่อเพิงบริเวณทิศใต้ของเล้าเป็น
พื้นที่เก็บฟางสาหรับเป็นอาหารของวัว โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ทั้งหมด และมุงหลังคาด้วยสังกะสีเก่า
4. ห้องน้า - ส้วม เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยในบริเวณด้านหลังทางทิศ
ตะวันตกของเฮือน โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด โดยหลังคา
เป็นทรงเพิงหมาแหงน ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคา
ด้วยเป็นสังกะสี
2.11.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ในอดีต (ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่นอนของลูกชาย) ชานเฮือนใช้สาหรับเป็นที่
นอนของหลานชายเจ้าเฮือนในปัจจุบัน รวมถึง ใช้สาหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ สาหรับเก็บของและ
ใช้สาหรับประกอบพิ ธีต่างๆ เกี่ย วกับคนในครอบครั ว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญ บ้าน เป็นต้ น
สาหรับใต้ถุนเฮือนใช้สาหรับเป็นที่จอดรถไถนาเดินตาม กั้นพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นห้องครัว ใช้เป็นพื้นที่
สาหรับนอนของเจ้าของเฮือน รวมถึงมีแคร่สาหรับนั่งเล่นและทาหัตกรรมใช้ในครัวเฮือน เช่น จักตอก
ทาตับหญ้าคาในการมุงเพิงหลังคา สานแห โมบายรวงข้าวสาหรับถวายพระในเทศกาลบุญ เป็นต้น
2. เล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวเปลือก โดยการบรรจุข้าวใส่กระสอบแยก
ระหว่า งข้ าวเจ้ าและข้า วเหนีย ว สาหรั บบริเ วณใต้ถุ นเล้า ใช้ สาหรั บเป็น พื้นที่ เก็ บของใช้ ต่า งๆ ใน
ครัวเรือน และเก็บเครื่องมือการเกษตร จาพวก จอบเสียม คราด เครื่องสูบน้าเป็นต้น
3. ห้องน้า - ห้องส้วมและเพิงสาหรับนึ่งข้าวเหนียว เป็นเพิงต่อจากเฮือน
พักอาศัยในบริเวณทิศตะวันตกของเฮือน โดยกั้นเป็น ห้องน้า - ห้องส้วมบริเวณด้านหลังใช้สาหรับ
ชาระล้างร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว และบริเวณด้านหน้าเป็นพื้นที่โล่งสาหรับ
วางเตาถ่านนึ่งข้าวเหนียวและประกอบอาหาร
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ภาพที่ 147 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางคามี งิ้วลาย

ภาพที่ 148 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางคามี งิ้วลาย
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 149 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนางคามี งิ้วลาย
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ภาพที่ 150 แบบแสดงแปลนใต้ถุนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางคามี งิ้วลาย
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ภาพที่ 151 แบบแสดงแปลนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางคามี งิ้วลาย
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ภาพที่ 152 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนางคามี งิ้วลาย
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ภาพที่ 153 แบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนางคามี งิ้วลาย
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ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางคามี งิ้วลาย

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางคามี งิว้ ลาย
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ
ลักษณะการทานา
หมายเหตุ
√ เฮือนชาวนา
√ เล้าข้าว
√ คอกวัว
√ พื้นที่สาหรับเก็บ
เครื่องจักรการเกษตร
√ เถียงนา
หมายตุ
ลักษณะทั่วไปเฮือน

55 หมู่ 2 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นางคามี งิ้วลาย
อายุ 65 ปี
6 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือนและสามี ลูกชายและสะใภ้ หลานชาย 2 คน
ทานา 12 ไร่
ไร่มันและผัก 5 ไร่ หมายเหตุ
เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 6 ไร่ (สาหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว 6 ไร่ (สาหรับขาย)
ในการทานา ลูกชายและสามีเจ้าของเฮือนเป็นคนทานาเอง แต่มีการจ้างเก็บเกี่ยว
เฮือน 3 ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง สาหรับเก็บข้าวจ้าว และข้าวเหนียวเก็บใส่กระสอบโดยแยกเป็นกอง
เป็นคอกสาหรับเลี้ยววัว 4 ตัว
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือน
ต่อเพิงจากใต้ถุนเล้าเก็บข้าวใช้สาหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร
เถียงนาขนาดเล็ก ไม่สามารถหลับนอนในตอนกลางคืนได้
ไปกลับนาทุกวัน
รูปแบบเฮือน
เฮือน 3 ห้อง
จานวนชั้น เฮือนชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง
ขนาดที่ดิน
268 ตารางเมตร
อายุเฮือน
75 ปี
การวางทิศทาง
วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศใต้
ลักษณะโครงสร้าง
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้
วัสดุสร้างเฮือน
หลังคา โครงสร้างเป็นไม้ มุงสังกะสี อดีตเคย เสา อดีตเป็นเสาไม้ ปัจจุบันเป็น
มุงกระเบื้องดินเผาขอสับ
คอนกรีต
ผนัง
ฝาไม้ (สายฝน – บังใบกาดยาว) และ พื้น พื้นไม้ตีชิด
บางส่วนเป็นฝาเสื่อลาแพน
บันไดทางขึ้นเฮือน
เป็นบันไดไม้อยู่ทิศใต้ เดินหันหน้าขึ้นไปทางตะวันตก วางอยู่บนแท่นปูน จานวนลูกนอนของ
บันไดมีทั้งหมด 7 ขั้น และมีราวจับฝั่งเดียว
ครัว
ปรับปรุงใต้ถุนเฮือนเป็นพื้นที่ครัวสาหรับปรุงอาหาร
อายุ 18 ปี
ห้องน้า
ต่อเพิงห้องน้าบริเวณทิศตะวันตกของเฮือน
อายุ 18 ปี
เล้าข้าว
เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
อายุ 75 ปี
คอกวัว
เป็นอาคารทรงจั่ว คอกวัวเป็นไม้ปักหลัก กว้าง 2.5 x 5.5 ม. ต่อเพิงคลุม อายุ 18ปี
พื้นที่เก็บฟางทางทิศใต้ของคอกวัว
ที่จอดเครื่องจักรการเกษตร รถไถนาเดินตาม
จอดบริเวณใต้ถุนเฮือนชาวนา
อายุ 25 ปี
ที่จอดรถกระบะ
อายุ บริเวณรอบบ้าน
รั้วเป็นไม้ปักหลัก ปลูกผักส่วนครัว รั้วกินได้
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ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางคามี งิ้วลาย(ต่อ)

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางคามี งิว้ ลาย
ทางเข้า-ออก
หมายเหตุ
ระดับภายในเฮือน
เฮือนนอน

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

ชาน

หิ้งพระ
ใต้ถุนเฮือน

เพิงจอดรถกระบะ
เล้าข้าว
ใต้เล้า
คอกวัว
หมายเหตุ

แบ่งออกเป็น 2 ทาง คือ ทางเข้าออกหลักบริเวณทางทิศตะวันออกหน้าเฮือน และทางเข้ารอง
บริเวณทิศตะวันตกฝั่งเล้าเก็บข้าวเปลือกหน้าเฮือน
แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่ ้านช่วยกันสร้างเฮือน
สร้างโดยพ่อ – แม่ เจ้าของเฮือน
เฮือนหลังนี้แบ่งระดับออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเฮือนพักอาศัยกับระดับเฮือนไฟ
อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง และห้องนอนพ่อ - แม่ (ในปัจจุบัน
ลูกชายและสะใภ้นอน)
ใช้สาหรับเป็นที่นอนของหลานชายของเจ้าเฮือน และพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี รวมถึง
ใช้สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็น
ต้น
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่สามของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้
ใช้สาหรับเป็นที่จอดรถไถนาเดินตาม พื้นที่ห้องครัว พื้นที่สาหรับนอนของเจ้าของเฮือน รวมถึง
มีแคร่สาหรับนั่งเล่นและทาหัตกรรมใช้ในครัวเฮือน เช่น จักตอก ทาตับหญ้าคาในการมุงเพิง
หลังคา สานแห โมบายรวงข้าวสาหรับถวายพระในเทศกาลบุญ เป็นต้น
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก
ใช้สาหรับเป็นพื้นที่เก็บของใช้ต่างๆในครัวเรือน และเก็บเครื่องมือการเกษตร จาพวก จอบ
เสียม คราด เครื่องสูบน้าเป็นต้น
ใช้สาหรับเลี้ยงวัวจานวน 4 ตัว
จะใช้ใต้ถุนเฮือนเป็นหลัก
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ภาพที่ 154 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางคามี งิ้วลาย
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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2.12 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-12
2.12.1 ประวัติเฮือน (นางอุเบกขา ธุระหาย) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้
มีอายุประมาณ 30 ปี ถือได้ว่าเป็นเฮือนที่ยังมีสภาพสมบูรณ์และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก
เฮือนหลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าของเฮือนและสามี โดยเป็นที่ดินที่พ่อแม่ของตนมอบให้สาหรับการออก
เฮือน รูปแบบของเฮือนยังไม่มีการปรับเปลี่ยน แต่ในปี พ.ศ.2533 ได้มีการสร้างเพิงห้องน้า - ห้อง
ส้วมอยู่บริเวณหลังเฮือน ในปี พ.ศ.2540 มีการปรับเปลี่ยนเสาพื้นชั้นล่างในบริเวณเฮือนนอนจากไม้
เป็นคอนกรีตและได้ดีดตัวเฮือนให้สูง ขึ้นรวมถึงถมดินให้อยู่ระดับเดียวกับถนนสาธารณะหน้าเฮือน
และปรับใต้ถุนเฮือนให้เป็นพื้นที่ครัวสาหรับปรุงอาหารในปีเดียวกัน และในปี พ.ศ.2553 ได้มีการต่อ
ชายคาเกยให้ยื่นออกไปคลุมบันไดทางขึ้นและโรงจอดรถกระบะหน้าเฮือน สาหรับการออกเฮือนของ
ลูกชายได้ไปสร้างเพิงต่อเล้าสาหรับอยู่อาศัยกับภรรยาโดยการแยกออกเป็นครอบครัวในปีที่แล้ว
2.12.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชา
พระตั้งอยู่บริเวณเสาต้นแรกของเฮือนนอนและหันหน้าพระไปทางทิศใต้ บริเวณฝาก่อนเข้าเฮือนนอน
จะติดรูปเคารพบรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานที่พบเห็นโดยทั่วไป สาหรับความเชื่อเกี่ยวกับเล้า
ข้าว มีการทาพิธีเปิดเล้าก่อนนาข้าวขึ้นเล้า และการสักการะตั้งขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1กา ที่กาลังตั้ง
ท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา ความเชื่อด้านศาสนา ทุกวันพระเจ้าของเฮือนจะใส่
บาตรตอนเช้า มีความเชื่อต่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนทานาทุกครั้งต้องบอกกล่าว
เจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องนาข้าวส่วนหนึ่ง มาทาพิธีถวาย
ให้กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าทานาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้
2.12.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือนเกย 2
ห้อง มีเกยอยู่บริเวณหน้าเฮือนนอน ระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบ
โครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยทั้งหมด
เป็นไม้ สาหรับฝาแอ้มเฮือนบางส่วนเป็นไม้จริงที่ผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บัง
ใบกาดยาว) และบางส่วนเป็นเสื่อลาแพน วัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี
2. เล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจั่ว ซึ่งระบบโครงสร้าง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้าง
หลัง คา ประกอบไปด้ วย ขื่อ จั นทั น ดั้ ง อกไก่ และแป ระบบฝาแอ้ม เล้า มีโ ครงสร้ างเคร่ าไม้อ ยู่
ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้าหนักของข้าวเปลือกและใช้ ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวรวง
ตามรอยต่อของไม้ สาหรับฝาแอ้มเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนสูง 60ซม. สูงจากนั้นเป็นแผ่นสังกะสีกรุ
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ภายในเคร่า วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเล้าที่มาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสา
ไม้เท่านั้นที่มีการปรับเปลี่ยนภายหลัง
3. เพิงต่อเล้า เป็นเพิงหลังคาทรงหมาแหนงที่ต่อกับเล้าเก็บข้าวบริเวณทิศ
เหนือของเล้าเก็บข้าวเปลือกใช้สาหรับเป็นพื้นที่พักอาศัยของลูกชายและลูกสะใภ้ของเจ้าของเฮือน ซึ่ง
ระบบโครงสร้างเป็นพื้นยกระดับ 50ซม. เป็นโครงสร้างเสาไม้ คานไม้ ตงไม้และพื้นไม้ กว้าง 1 ช่วงเสา
ยาว 2 ช่วงเสา โดยใช้โครงเคร่าไม้แล้วแอ้มสังกะสีกั้นทั้ง 3 ด้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย โครงสร้างหลังคา
ประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคาด้วยเป็นสังกะสี และทางทิศเหนือของเพิงต่อเล้า
ต่อเพิงเล็กๆสาหรับเก็บสะสมไว้สาหรับปลูกเฮือนใหม่ของลูกชาย
4. ห้องน้า - ส้วม เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยในบริเวณด้านหลังทางทิศ
เหนือของเฮือน โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด โดยหลังคาเป็น
ทรงเพิงหมาแหงน ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคาด้วย
เป็นสังกะสี
2.12.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ห้องเปิง พื้นที่นอนของเจ้าของเฮือนและสามี เกยใช้สาหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ สาหรับเก็บของ
และใช้สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น
สาหรับใต้ถุนเฮือนใช้สาหรับเป็นพื้นที่ครัวในการปรุงอาหารโดยมีการกั้นด้วยไม้ไผ่ในส่วนพื้นที่ทาครัว
รวมถึงมีแคร่สาหรับนั่งพักผ่อนในตอนกลางวัน
2. เล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวเปลือก โดยการบรรจุข้าวใส่กระสอบแยก
ระหว่างข้าวจ้าวและข้าวเหนียว สาหรับบริเวณใต้ถุนเล้าใช้สาหรับเป็นพื้นที่ครัวของครอบครัวลูกชาย
และต่อเพิงสาหรับพักอาศัยของลูกชายบริเวณทิศเหนือของเล้าเก็บข้าวเปลือกรวมถึงต่อเพิงสาหรับ
เก็บไม้ในสร้างเฮือนใหม่
3. ลานเฮือนให้สาหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ในเวลาจัดงานบุญใน
ครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น และใช้สาหรับตากผลิตทางการเกษตร เช่น ตาก
ข้าว ตากพริก ตากถั่วลิสง เป็นต้น ในบริเวณลานเฮือนจะมีศาลานั่งเล่นอยู่บริเวณหน้าเฮือนใช้สาหรับ
นั่งพักผ่อน เป็นพื้นรับแขก เป็นต้น
4. ห้องน้า - ห้องส้วม เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยในบริเวณทิศเหนือ
ของเฮือน โดยกั้นเป็นห้องน้า – ห้องส้วมบริเวณด้านหลังใช้สาหรับชาระล้างร่างกายและขับถ่ายของ
เสียของคนในครอบครัว บริเวณด้านข้างของห้องน้า - ส้วม ทาเป็นพื้นที่สาหรับการซักผ้า และวาง
เครื่องซักผ้าหน้าห้องน้า – ส้วม
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ภาพที่ 155 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย

ภาพที่ 156 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 157 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย

233

ภาพที่ 157 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย

ภาพที่ 158 แบบแสดงแปลนใต้ถุนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย
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ภาพที่ 159 แบบแสดงแปลนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย
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ภาพที่ 160 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย

236

ภาพที่ 161 แบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย
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ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางอุเบกขา ธุระหาย
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ
ลักษณะการทานา
หมายเหตุ
√ เฮือนชาวนา
√ เล้าข้าว
คอกวัว
√ พื้นที่สาหรับเก็บ
เครื่องจักรการเกษตร
√ เถียงนา
หมายตุ
ลักษณะทั่วไปเฮือน

52 หมู่ 2 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นางอุเบกขา ธุระหาย
อายุ 48 ปี
4 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือนและสามี ลูกชายและภรรยา
ทานา 21 ไร่ รับเหมาก่อสร้าง
หมายเหตุ เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 7 ไร่ (สาหรับกิน)
ปลูกข้าวจ้าว 14 ไร่ (สาหรับขาย)
ในการทานา ลูกชายและสามีทาเอง แต่มีการจ้างไถนา และเก็บเกี่ยว
เฮือนเกย 2 ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง สาหรับเก็บข้าวจ้าว และข้าวเหนียวเก็บใส่กระสอบโดยแยกเป็นกอง
ยืนชายคาจากชานคลุมเป็นที่จอดรถกระบะ

เถียงนาขนาดใหญ่ สามารถหลับนอนในตอนกลางคืนได้
ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวสามีและลูกชายจะนอนนา
รูปแบบเฮือน เฮือนเกย 2 ห้อง
จานวนชั้น เฮือนชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง
ขนาดที่ดิน
202 ตารางเมตร
อายุเฮือน 30 ปี
การวางทิศทาง
วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศใต้
ลักษณะโครงสร้าง
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน
วัสดุสร้างเฮือน
หลังคา โครงสร้างเป็นไม้ มุงสังกะสี
เสา อดีตเป็นเสาไม้ ปัจจุบันเสาเฮือน
นอนเป็นคอนกรีตต่อไม้
ผนัง
ฝาไม้ ตีทับเกล็ดและบางส่วนเป็น
พื้น พื้นไม้ตีชิด
ฝาเสื่อลาแพน
บันไดทางขึ้นเฮือน
เป็นบันไดไม้อยู่ทิศใต้ เดินหันหน้าขึ้นไปทางเหนือ วางอยู่บนแท่นปูน จานวนลูกนอนของบันไดมี
ทั้งหมด 9 ขั้น และมีราวจับฝั่งเดียว
ครัว
ปรับปรุงใต้ถุนเฮือนเป็นพื้นที่ครัวสาหรับปรุงอาหาร
อายุ 20 ปี
ห้องน้า
ต่อเพิงห้องน้าบริเวณทิศตะวันตกของเฮือน
อายุ 27 ปี
เล้าข้าว
เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
อายุ 40 ปี
คอกวัว
ที่จอดเครื่องจักรการเกษตร รถไถนาเดินตาม
จอดบริเวณในเถียงนา
อายุ ที่จอดรถกระบะ
ต่อชายคายืนคลุมที่จอดรถกระบะ
อายุ 7
บริเวณรอบบ้าน
ด้านหน้าไม่มีรั้ว สาหรับด้านข้างและหลังรั้วก่ออิฐบล็อกสูง 1.20 ซม. ปลูกผักส่วนครัวแบบ
กระถางรอบเฮือน
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ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย(ต่อ)

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางอุเบกขา ธุระหาย
ทางเข้า-ออก
หมายเหตุ
ระดับภายในเฮือน
เฮือนนอน
เกย
หิ้งพระ
ใต้ถุนเฮือน
เพิงจอดรถกระบะ
เล้าข้าว
ใต้เล้า
คอกวัว

ใช้ทางเข้า-ออก หน้าเฮือนบริเวณทิศใต้ของเฮือน เชื่อมกับถนนสาธารณะ
แหล่งที่มาของเฮือน จ้างช่างในพื้นที่สร้างเฮือน
เฮือนหลังนี้แบ่งระดับออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเฮือนนอนและเกย
อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง และห้องนอนสาหรับเจ้าของเฮือน
ใช้สาหรับเป็นอเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี ร่วมถึงใช้สาหรับประกอบพิธีต่า งๆ เกี่ยวกับคนใน
ครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นแรกของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้
ใช้สาหรับเป็นพื้นที่ครัวในการปรุงอาหาร รวมถึงมีแคร่สาหรับนั่งเล่น
ใช้หลังคาเดียวกับเกยแต่ยืนชายคาเพื่อใช้สาหรับจอดรถกระบะ
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก และต่อเพิงสาหรับพักอาศัยของลูกชาย
ใช้สาหรับเป็นพื้นที่ครัวของลูกชาย
-
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ภาพที่ 162 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางอุเบกขา ธุระหาย
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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2.13 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-13
2.13.1 ประวัติเฮือน (นางสุภิษ สองเมือง) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มี
อายุประมาณ 81 ปี ถือได้ว่าเป็นเฮือนเก่า ที่ยัง มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดหลังหนึ่ง ที่พบในพื้นที่ของ
งานวิจัยนอกจากเฮือนแล้วองค์ประกอบในผัง ของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวยัง มีสภาพ
สมบูรณ์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบที่อาจจะไม่ครบถ้วนสักเท่าไร ขาด
เพียงคอกสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของเฮือนได้ให้เหตุผลว่าทามัยถึงไม่เลี้ยววัว เป็นเพราะว่าในอดีตน้องชายคน
เล็กเคยไปเอาวัวเข้าคอกในช่วงหน้าฝนแล้วเกิดฟ้าผ่าจนเสียชีวิตในปี พ.ศ.2517 จากเหตุการณ์ครั้ง
นั้นสะเทือนใจคนในครอบครัวมาก จึงส่งผลให้ไม่เลี้ยงวัวควายอีกเลย จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือน
หลัง นี้ ถูกสร้างขึ้นโดยพ่ อแม่ข องเจ้าของเฮือนโดยรู ปแบบของเฮื อนเป็นเฮื อน 3 ห้ องยกใต้ ถุนสู ง
หลังคามุงตับหญ้าคา ฝาแอ้มเฮือนเป็น เสื่อลาแพน และมีเฮือนไฟอยู่ด้านบนของเฮือน แต่ในปี พ.ศ.
2518 หลังจากน้องชายเสียชีวิตจึงได้ปรับปรุงเฮือนโดยการเปลี่ยนฝาแอ้มเฮือนเป็นไม้ที่ผสมระหว่าง
แนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บัง ใบกาดยาว) แล้วเปลี่ยน โครงสร้างหลังคาจากเดิมเป็นจั่วยืน
ชายคายาวคลุมชานแบบเฮือนเกย มาเป็นจั่วยื่นชายคาเท่าๆกัน และหลังคาจากตับหญ้าแฝกเป็น
หลังคาสังกะสี รวมถึงสร้างห้องส้วมสาหรับการขับถ่ายไว้นอกเฮือนพักอาศัยอยู่บริเวณด้านหลังของ
เฮือนบริเวณทิศเหนือ โดยเป็นอาคารทรงเพิงขนาดเล็กแอ้มด้วยสังกะสีปิดมิดชิด ในปี พ.ศ.2542 ได้มี
การปรับปรุงเล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือกโดยการเปลี่ยนเสาให้เป็นเสาคอนกรีตต่อไม้แล้วก่ ออิฐบล็อกกั้น
ให้เป็นห้องสาหรับทาครัว แต่จากการเข้าไปใช้งานช่วงแรกๆ ไม่สะดวก เลยย้ายพื้นที่ครัวมาอยู่บริเวณ
ใต้ถุนเฮือนและปล่อยพื้นที่ใต้ถุนเล้าให้เป็นพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตรและเก็บของในครัวเฮือนแทน
และในปี 2550 ได้ย้ายห้องน้าจากด้านหลังเฮือนมาอยู่บริ เวณใต้ถุนเฮือนไฟ โดยการก่ออิฐมอญครึ่ง
แผ่นฉาบเรียบกั้นเป็นห้องน้า - ห้องส้วมที่เห็นในปัจจุบัน
2.13.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชา
พระตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่ 2 ของเฮือนนอนและหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ บริเวณฝาก่อนเข้า
เฮือนนอนจะติดรูปเคารพบรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานที่พบเห็นโดยทั่วไป สาหรับความเชื่อ
เกี่ยวกับเล้าข้าว มีการทาพิธีเปิดเล้าก่อนนาข้าวขึ้นเล้า และการสักการะตั้งขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1กา
ที่กาลังตั้งท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา ความเชื่อด้านศาสนา ทุกวันเจ้าของเฮือน
จะใส่บาตรตอนเช้าและสวดมนต์ก่อนเข้านอน มีความเชื่อต่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดย
ก่อนทานาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้อง
นาข้าวส่วนหนึ่งมาทาพิธีถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าทานาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้
2.13.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 3 ห้อง
หลังคาเป็นทรงจั่วชายคายืนเท่าๆ กันทัง 4 ด้าน เฮือนไฟเป็นหลังคาทรงจั่วประชิ ดกับเฮือนนอนต่าง
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ระดับกันประมาณ 20ซม. สาหรับระบบโครงสร้างเฮือนพักอาศัย เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้
เข้าด้วยกัน และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเฮือนเป็น
ระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และ
แป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยทั้งหมดเป็นไม้ สาหรับฝาเฮือนเป็นแป้นไม้ที่ผสมระหว่างแนวนอน
และแนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วยสังกะสี
2. เล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจั่วหั้นหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ซึ่งระบบโครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน
ตง และพื้น ระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป ระบบฝาเล้ามี
โครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้าหนักของข้าวเปลือกและใช้ ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของไม้ ฝาเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนอยู่ภายในเล้า วัสดุก่อสร้างเล้า
ข้าวเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเล้าที่มาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้นที่มีการปรับเปลี่ยน
ภายหลัง ส าหรับวัสดุ มุงหลังคาเป็นสัง กะสี ใต้ถุนเล้า มีการปรั บปรุง พื้นที่เ ป็นพื้นที่เก็ บเครื่องมื อ
การเกษตรโดยการก่ออิฐบล็อกทั้งสี่ด้านอย่างมิดชิดเดิมตั้งใจทาเป็นพื้นที่ครัวแต่ใช้งานไม่สะดวกเลย
เปลี่ยนเป็นพื้นที่เก็บของแทน
2.13.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ และห้องส่วมที่มีการกั้นห้องมิดชิดอยู่ทางทิศเหนือ ในปัจจุบันเฮือนนอน
เป็นห้องสาหรับเก็บของเช่น บ่อนที่ นอน ตู้ต่างๆ เป็นต้น ส าหรับห้องส่ วมในปัจจุบั นใช้เป็นพื้น ที่
สาหรับนอนของหลานชายและหลานสาว สาหรับพื้นที่ชานเฮือนใช้สาหรับเป็นนอนสาหรับเจ้าของ
เฮือนและสามีและเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี รวมถึงใช้สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับ
คนในครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น
2. ใต้ถุนเฮือนพักอาศัย โดยเป็นใต้ถุนโล่งใช้สาหรับเป็นพื้นที่พักผ่อนใน
เวลากลางวันโดยมีแคร่สาหรับนั่งเล่นรวมถึงทาหัตกรรมในครัวเฮือน เช่นการจักตอก ปั่นนุ่น เป็นต้น
และยังมีเป้ญวนสาหรับนั่งเล่นนอนเล่นด้วย ในบริเวณฝั่งทิศตะวันตะวันตก และแบ่งพื้นที่ใต้ถุนเฮือน
สาหรับเป็นที่จอดรถไถนาเดินตาม รวมถึงการแบ่งพื้นที่สาหรับเป็นพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร เช่น
จอบ เสียม คราด สอดไว้บริเวณใต้ถุนเฮือน รวมถึงแบ่งพื้นที่สาหรับเป็นครัวสาหรับนึ่ง ข้าวเหนียว
และประกอบอาหารในบริเวณใต้ถุนเฮือนฝั่งตะวันออก รวมถึงต่อเติม ห้องน้า - ส้วมในบริเวณใต้ถุน
เฮือนไฟในฝั่งทิศตะวันตก
3. เล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือกใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือกที่ได้จากผลิตการทา
นาปลูกข้าว โดยลักษณะการเก็บข้าวจะเก็บข้าวเปลือกโดยการเทข้าวไว้ในเล้า สาหรับข้าวจ้าวจะ
บรรจุลงในกระสอบแล้ววางเรียงกันในเล้า สาหรับบริเวณใต้เล้า ต่อเติมเป็นพื้นที่เก็บเครื่ องจักรกล

243
เกษตรขนาดเล็กเช่น เครื่องสูบน้า เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น และใช้เป็นที่เก็บของใช้ในครัวเฮือน โดย
ลักษณะของการต่อเติมเป็นการก่ออิฐบล็อกกั้นเป็นห้องบริเวณใต้ถุนเล้าเก็บข้าว
4. ลานเฮือนให้สาหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ในเวลาจัดงานบุญใน
ครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น และใช้สาหรับตากผลิตทางการเกษตร เช่น ตาก
ข้าวเปลือก เป็นต้น

ภาพที่ 163 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสุภิษ สองเมือง

ภาพที่ 164 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสุภิษ สองเมือง
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 165 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนางสุภิษ สองเมือง
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ภาพที่ 166 แสดงแปลนใต้ถุน กรณีศึกษาเฮือนนางสุภิษ สองเมือง
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ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางสุภิษ สองเมือง

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางสุภิษ สองเมือง
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ
ลักษณะการทานา
หมายเหตุ
√ เฮือนชาวนา
√ เล้าข้าว
คอกวัว
√ พื้นที่สาหรับเก็บ
เครื่องจักรการเกษตร
√ เถียงนา
หมายตุ

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

ลักษณะทั่วไปเฮือน
การวางทิศทาง
ลักษณะโครงสร้าง
วัสดุสร้างเฮือน
บันไดทางขึ้นเฮือน
ครัว
ห้องน้า

เล้าข้าว
คอกวัว

129 หมู่ 1 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นางสุภิษ สองเมือง
อายุ
60 ปี
4 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือน สามี หลานชายและหลานสาว
ทานา 6 ไร่
หมายเหตุ
เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 4 ไร่ (สาหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว 2 ไร่ (สาหรับกิน)
ในการทานา สามีของเจ้าของเฮือนเป็นคนทาเอง แต่มีการจ้าง ไถนา และเก็บเกี่ยว
ลูกๆ ส่งเงินมาให้ใช้ในครัวเฮือน
เฮือน 3 ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีเฮือนไฟ
เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง สาหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว ลักษณะการเก็บโดยบรรจุในกระสอบ
กองแยกไว้เป็นประเภท
พื้นที่จอดรถไถนาเดินตามอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือน
เถียงนาขนาดเล็กไม่สามารถทากิน และหลับนอนได้
ไปกลับนาทุกวัน
ไม่เลี้ยงวัว เพราะน้องชายของเจ้าของเฮือนในปัจจุบัน เคยออกไปเอาวัวเข้าคอกในช่วงหน้าฝน
แล้วเกิดฟ้าผ่าเสียชีวิตในปี 2517
รูปแบบเฮือน
เฮือน 3 ห้อง
จานวนชั้น เฮือนชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง
ขนาดที่ดิน
201 ตารางเมตร
อายุเฮือน 81 ปี
วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศใต้
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้
หลังคา
โครงสร้างเป็นไม้ มุงสังกะสี
เสา เสาไม้มีทั้งแบบกลม
ผนัง
ฝาไม้ (สายฝน – บังใบกาดยาว)
พื้น พื้นไม้ตีชิด
เป็นบันไดไม้อยู่ทิศตะวันตกเดินขึ้นทางทิศใต้ จานวนของลูกนอนของบันไดมีทั้งหมด 9 ขั้น และ
มีราวจับฝั่งเดียว
ต่อเติมบริเวณใต้ถุนเฮือนเป็นครัวสาหรับปรุงอาหาร
อายุ 18 ปี
ห้องน้าอยู่บริเวณใต้ถุนเฮือนไฟ บริเวณทิศตะวันออกของเฮือน ***
อายุ 10 ปี
อดีตห้องน้าแยกจากตัวเฮือนอยู่ด้านหลังเฮือนพักอาศัยบริเวณทิศเหนือของ
เฮือน
เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
-

อายุ
อายุ

81 ปี
-
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สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางสุภิษ สองเมือง
รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

ที่จอดเครื่องจักรการเกษตร

บริเวณรอบบ้าน
ทางเข้า-ออก
หมายเหตุ

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

ระดับภายในเฮือน
เฮือนนอน
ชาน
เฮือนไฟ
หิ้งพระ
ใต้ถุนเฮือน

เล้าข้าว
ใต้ถุนเล้า
หมายเหตุ

รถไถนาเดินตาม
จอดรถไถนาเดินตามใต้ถุนเฮือน
เก็บเครื่องจักรกลขนาด ต่อเติมบริเวณใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกเป็นพื้นที่เก็บเครื่องจักรกล
เล็ก
การเกษตรขนาดเล็ก เช่น เครื่องสูบน้า เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
บริเวณด้านหน้าไม่มีรั้ว สาหรับด้านข้างและด้านหลังเป็นรั้วก่ออิฐบล็อก สูง 1.00 m. โดยรอบ
พื้นที่ปลูกผักสวนครัวสาหรับใช้ในครัวเรือน
เข้าออกได้ทางเดียวบริเวณหน้าเฮือนทางทิศใต้ของเฮือน เชื่อมกับถนนสาธารณะ
แหล่งที่มาของเฮือน เป็นการแขกแรงคนในหมูบ่ ้านช่วยกันสร้างเฮือน ในอดีตฝาเฮือนเป็นเสื่อ
ลาแพน มุงหลังคาตับหญ้าคา มาปรับเปลี่ยนในปี 2518
เฮือนมี 2 ระดับคือ เฮือนนอนและเฮือนไฟ
อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ และห้องส่วม
ใช้สาหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ นั่งเล่น ดูทีวี ร่วมถึงใช้สาหรับประกอบพิธีต่างๆ เกี่ยวกับคนใน
ครอบครัว เช่น งานศพ งานแต่ง ทาบุญบ้าน เป็นต้น
ในอดีตใช้เป็นครัวสาหรับปรุงอาหาร และการอยู่ไฟของคนในครอบครัว แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
ห้องเก็บข้อง
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่สองของเฮือนนอนทางทิศเหนือของเฮือนหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้
ใช้สาหรับเป็นพื้นทีพ่ ักผ่อนในเวลากลางวันโดยมีแคร่สาหรับนั่งเล่น ใช้เป็นที่สาหรับจอดรถไถนา
เดินตาม ใช้สาหรับเป็นพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราดเป็นต้น ใช้สาหรับ
เป็นครัวสาหรับนึ่งข้าวเหนียว รวมถึงต่อเติมห้องน้า - ส้วมในบริเวณใต้ถุนเฮือน
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก
ต่อเติมบริเวณใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกเป็นพื้นที่เก็บเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก เช่น
เครื่องสูบน้า เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น และเป็นที่เก็บของในครัวเรือน
การใช้สอยเฮือนในช่วงกลางวันจะอยู่ใต้ถุนเฮือน และในช่วงกลางคืน
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2.14 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-14
2.14.1 ประวัติเฮือน (นายคาพูล พวงศรี) จากการสัมภาษณ์พบว่าเรือนหลังนี้มี
อายุประมาณ 40 ปี ถือได้ว่าเป็นเฮือนขนาดใหญ่ที่มีสภาพสมบูรณ์หลังหนึ่ง โดยนายคาพูล พวงศรี
เล่าว่าเดิมตนเองเป็นคนหมู่บ้านอื่นแล้วมาได้เมียหมู่บ้านนี้ก่อนจะออกเฮือนก็อยู่บ้านพ่อตาแม่ยายมา
ก่อนแล้วจึงได้สร้างเฮือนในที่ดินแห่งนี้ เฮือนหลังแรกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2510 เป็นเฮือนเกย 2 ห้อง มี
เฮือนไฟ อยู่อาศัยได้ประมาณ 10 ปี จึงได้รื้อเฮือนหลังนี้ออกแล้วสร้างใหม่เป็นเฮือนที่เห็นในปัจจุบัน
ในปี พ.ศ.2520 โดยเป็นเฮือน 3 ห้องยกใต้ถุนสูง โดยที่สร้างเฮือนหลังใหญ่เพราะในอดีตตนเองเคย
เป็นกานันตั้งแต่อายุประมาณ 37 ปีและมีคนมาอยู่ด้วยเยอะ จึงสร้างเฮือนหลังใหญ่ และคนที่มาอยู่
ด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานสาคัญในการทานาปลูกข้าว ในสมัยก่อนบริเวณใต้ถุนเฮือนจะเป็นคอก
วัวขนาดใหญ่ สาหรับเลี้ยงวัวควาย แต่พอในปี พ.ศ.2535 ได้ต่อเติมใต้ถุนเฮือนเป็นพื้นที่สาหรับการ
อยู่อาศัยและเก็บเครื่องมือการเกษตรในสมัยนั้น และในปีเดียวกันก็ได้ย้ายครัวลงมาอยู่บริเวณเพิง
ด้านหลังของเฮือนพักอาศัย สาหรับปี พ.ศ.2540 ได้ต่อเพิงสาหรับจอดรถไถนาเดินตามบริเวณทิศ
ตะวันตกของเฮือนพักอาศัย และในปี พ.ศ.2543 ได้เปลี่ยนเสาใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกเป็นคอนกรีต
ต่อไม้
2.14.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชา
พระตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่ 3 ของเฮือนนอนและหันหน้าไปทางทิศเหนือ บริเวณฝาผนังจะติดรูปเคารพ
บรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานที่พบเห็นโดยทั่วไป มีความเชื่อในเรื่องของฤกษ์งามยามวันดีใน
การจะลงมือทาอะไร สาหรับความเชื่อเกี่ยวกับเล้าข้าว มีการทาพิธีเปิดเล้าก่อนนาข้าวขึ้นเล้า และการ
สักการะตั้งขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1กา ที่กาลังตั้งท้องมาไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือกในวันออกพรรษา ความ
เชื่อด้านศาสนา ทุกวันเจ้าของเฮือนจะใส่บาตรตอนเช้าและสวดมนต์ก่อนเข้านอน มีความเชื่อต่อเรื่อง
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนทานาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว และ
หลัง จากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องนาข้าวส่วนหนึ่งมาทาพิธีถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอก
กล่าวว่าทานาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้
2.14.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 3 ห้อง ที่
มีทั้งหมด 2 ระดับคือ เฮือนนอนและเฮือนไฟโดยมีชานกั้ นระหว่างเฮือนนอนและเฮือนไฟ ซึ่งระบบ
โครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกันและมีบางส่วนเป็นการเข้าไม้ รวมถึงมีการใช้
น๊อกสกรูขันหัวเสาคอนกรีตและเสาไม้เข้าด้วยกัน สาหรับโครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง
และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้าง
เฮือนพักอาศัยเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเฮือนที่เป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่ านั้น สาหรับฝา
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เฮือนเป็นแป้นไม้ที่ผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บัง ใบกาดยาว) มุง หลัง คาด้วย
สังกะสี
2. เฮือนไฟเป็นหลังคาทรงจั่วที่อยู่ต่ากว่าเฮือนนอนประมาณ 15ซม. โดยมี
ชานกั้น ระหว่ างเฮือ นไฟกั บเฮื อนนอนอยู่ท างทิ ศ ตะวั น ตกของเฮือ นนอน ส าหรั บ โครงสร้ างเป็ น
โครงสร้างไม้โดยแยกโครงสร้างจากเฮือนนอน โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง
อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาที่เป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้น สาหรับ
ฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ที่ผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลังคา
ด้วยสังกะสี
3. เล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจั่ว แบบ 2 ห้องซึ่ง ระบบ
โครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบ
โครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป ระบบฝาแอ้มเล้ามีโครงสร้างเคร่ าไม้
อยู่ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วง
ตามรอยต่อของไม้ การตีฝาเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนภายในสูงขึ้นมา 60ซม.หลังจากนั้นตีฝาแนวตั้ง
จนถึงอเสไม้ วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเล้าที่มาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสา
ไม้ สาหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี
4. พื้นที่สาหรับจอดรถไถนาเดินตาม เป็นเพิงต่อจากเฮือนพักอาศัยบริเวณ
ทิศตะวันตก โดยหลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหนง มุงด้วยสังกะสีโครงสร้างทั้งหมดเป็นไม้
5. พื้นที่สาหรับนึ่งข้าวเหนียวและครัวสาหรับปรุงอาหาร เป็นเพิงต่อจาก
เพิงจอดรถไถ่เดินตามอยู่บริเวณด้านหลังของเฮือนพักอาศัยทางทิศใต้ โครงสร้างหลังคาเป็นไม้มุง
หลังคาด้วยตับหญ้าแฝก
6. ห้องน้า - ห้องส้วม เป็นห้องน้าแยกจากตัวเฮือนพักอาศัยอยู่บริเวณทิศ
ตะวันตกของเฮือนพักอาศัย โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด โดย
หลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหงน ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุง
หลังคาด้วยเป็นสังกะสี
2.14.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ห้องเปิง ห้องนอน แต่ปัจจุบันใช้เป็นห้องเก็บของ เช่นตู้ต่างๆ บ่อนที่นอน เสื้อผ้า เป็นต้น สาหรับพื้นที่
ชานเฮือนบริเวณหน้าเฮือนนอนใช้สาหรับเป็นพื้นที่นั่งเล่น ดูทีวี และกั้นเป็นห้องสาหรับพักอาศัยใน
การหลับนอนของเจ้าของเฮือนบริเวณทิศตะวันออกของเฮือน สาหรับเฮือนไฟใช้สาหรับประกอบ
อาหารบนเฮือนและในอดีตใช้อยู่ไฟของคนในครอบครัวแต่ปัจจุบันใช้สาหรับเป็นที่เก็บของ สาหรับใต้
ถุนเฮือนจะปรับปรุงเป็นพื้นที่สาหรับการอยู่อาศัยและเป็นพื้ นที่เก็บเครื่องมือการเกษตรในบางส่วน
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โดยการก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบเรียบทาสี และบริเวณภายนอก มีแคร่สาหรับนั่ง เล่น กินข้าวแล้ง
และเป็นพื้นที่สาหรับการทาหัตกรรมในครัวเฮือน เช่นจักตอก สานตะกล้า เป็นต้น
2. เล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้องสาหรับเก็บข้าวจ้าว
และข้าวเหนียวโดยลักษณะเป็นการเก็บข้าวเปลือกจะเทข้าวเปลือกไว้ในเล้าใต้ถุนเล้าใช้สาหรับเป็นที่
เก็บอุปกรณ์เชื้อเพลิงที่ใช้ในครัวเฮือนพักอาศัยเช่น ฟืน ถ่าน เป็นต้น
3. เพิงสาหรับจอดรถไถนาเดินตาม ใช้สาหรับจอดรถไถนาเดินตามและ
เก็บอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับรถเช่น ล้ออะไหล่ อุปกรณ์พวง เป็นต้น
4. พื้นที่สาหรับนึ่งข้าวเหนียว ใช้สาหรับนึ่ง ข้าวเหนียวโดยใช้เตาถ่านใน
การก่อไฟรวมถึงใช้สาหรับเป็นครัวในการปรุงอาหารในครัวเฮือน
5. ลานเฮือนให้สาหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ในเวลาจัดงานบุญใน
ครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น และใช้สาหรับตากผลิตทางการเกษตร
6. ห้องน้า - ห้องส้วม ถูกสร้างแยกออกจากตัวเฮือน ใช้สาหรับชาระล้าง
ร่างกายและขับถ่ายของเสียของคนในครอบครัว

ภาพที่ 171 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคาพูล พวงศรี
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ภาพที่ 172 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคาพูล พวงศรี
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 173 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนายคาพูล พวงศรี
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ภาพที่ 174 แบบแสดงแปลนใต้ถุนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนายคาพูล พวงศรี
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ภาพที่ 175 แบบแสดงแปลนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนายคาพูล พวงศรี
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ภาพที่ 176 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนายคาพูล พวงศรี
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ภาพที่ 177 แบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนายคาพูล พวงศรี
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ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคาพูล พวงศรี

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นายคาพูล พวงศรี
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ
ลักษณะการทานา
หมายเหตุ

39 หมู่ 2 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นายคาพูล พวงศรี
อายุ 84 ปี
1 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือน
ทานา 20 ไร่
อดีตกานัน
หมายเหตุ
เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 6 ไร่ (สาหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว 14 ไร่ (สาหรับขาย)
ในการทานา เจ้าของเฮือนจ้างการทานา ทั้งระบบ ตั้งแต่ไถนา วานข้าว ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยว โดย
ตนเองจะออกไปดูแลนา เองในช่วงเก็บเกี่ยว
√ เฮือนชาวนา
เฮือน 3ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
√ เล้าข้าว
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง สาหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว
- คอกวัว
√ พื้นที่สาหรับเก็บ
ต่อเพิงจอดรถไถนาเดินตาม
เครื่องจักรการเกษตร เก็บเครื่องมือการเกษตรไว้ใต้ถุนเฮือนที่ต่อเติม
√ เถียงนา
เถียงนาขนาดเล็กไม่สามารถทากิน และหลับนอนได้
หมายตุ
เคยเลี้ยงวัวไว้ใต้ถุนเฮือน แต่ปัจจุบันไม่ได้เลี้ยงแล้ว
ลักษณะทั่วไปเฮือน
รูปแบบเฮือน
เฮือน 3 ห้อง
จานวนชั้น เฮือนชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง
ขนาดที่ดิน
317 ตารางเมตร
อายุเฮือน 40 ปี
การวางทิศทาง
วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ
ลักษณะโครงสร้าง
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และเสาต่อใช้สกรูขันหัวเสา
วัสดุสร้างเฮือน
หลังคา
โครงสร้างไม้ มุงสังกะสี
เสา เสาคอนกรีตต่อไม้
ผนัง
ฝาไม้ (สายฝน – บังใบกาดยาว)
พื้น พื้นไม้ตีชิด
เฮือนไฟ
ต่อเพิงจากเฮือนนอนบริเวณทิศตะวันตก โดยมีชานเชื่อมต่างระดับ 15 ซม.
บันไดทางขึ้นเฮือน
เป็นบันไดไม่มีชานพัก อยู่บริเวณด้านหน้าเฮือน จานวนลูกนอน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 2ขั้น
และ 7 ขั้น มีราวจับฝั่งเดียว
ครัวนึ่งข้าวเหนียว
ต่อเพิงบริเวณด้านหลังของเฮือนบริเวณทิศใต้ของเฮือน
อายุ 25 ปี
ห้องน้า
ห้องน้าแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณทิศตะวันตกของเฮือน
อายุ 30 ปี
เล้าข้าว
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
อายุ 50 ปี
คอกวัว
อายุ พื้นเก็บเครื่องมือการเกษตร ต่อเติมใต้ถุนเฮือนสาหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร และ ค้าขายของชา(เลิก
อายุ 25ปี
ขายแล้ว)
ที่จอดเครื่องจักรการเกษตร รถไถนาเดินตาม
ต่อเพิงสาจอดรถไถนาเดินตามบริเวณทิศ
อายุ 20 ปี
ตะวันตกของเฮือนพักอาศัย
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ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคาพูล พวงศรี(ต่อ)

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นายคาพูล พวงศรี
บริเวณรอบบ้าน
ทางเข้า-ออก
หมายเหตุ
ระดับภายในเฮือน
เฮือนนอน
ชาน

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

เฮือนไฟ
เพิงครัว
หิ้งพระ
ใต้ถุนเฮือน

เล้าข้าว
ใต้เล้า
คอกวัว
พื้นที่เก็บเครื่องมือ
การเกษตร
หมายเหตุ

ไม่มีรั้ว เป็นเพียงปลูกผักสวนครัวกันเป็นรั้ว โดยรอบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวสาหรับใช้ในครัวเรือน
ทางเข้าหลักอยู่บริเวณทิศเหนือ เชื่อมกับถนนสาธารณะ
แหล่งที่มาของเฮือน เจ้าช่างท้องถิ่นสร้างเฮือน สร้างครั้งแรกในปี 2510 แต่ไม่พอใจเลยรื้อเฮือน
สร้างใหม่ในปี 2520 (หลังปัจจุบัน)
เฮือนหลังนี้มีอยู่ 2 ระดับ เฮือนนอน และเฮือนไฟ
อยู่บริเวณทิศใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอน โดยในปัจจุบันใช้ห้องเก็บของ
อยู่บริเวณหน้าเฮือนนอนใช้สาหรับเป็นพื้นที่นั่งเล่น ดูทีวี และกั้นห้องเป็นที่นอนสาหรับเจ้าของ
เฮือน
อยู่บริเวณทิศตะวันตก ใช้สาหรับเป็นสาหรับปรุงอาหารบนเฮือน แต่ปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้วใช้
สาหรับเป็นห้องเก็บของ
ใช้สาหรับนึ่งข้าวเหนียว และปรุงอาหาร
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่สามของเฮือนนอนหันหน้าไปทางทิศเหนือ
ปรับปรุงเป็นพื้นที่สาหรับการอยู่อาศัยและเป็นพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตรในบางส่วนโดยการ
ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบเรียบทาสี และบริเวณภายนอก มีแคร่สาหรับนั่งเล่น กินข้าวแล้ง และ
เป็นพื้นที่สาหรับการทาหัตกรรมในครัวเฮือน
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง สาหรับข้าวเจ้าและข้าวเหนียว
ใช้สาหรับเก็บฟืน
ใช้สาหรับเก็บอุปกรณ์การเกษตร เช่น เครื่องสูบน้า เครื่องตัดหญ้า ปุ๋ยสาหรับวานนาข้าว และ
อื่นๆ บริเวณห้องใต้ถุนเฮือน
การใช้สอย ช่วงกลางวันจะอยู่ใต้ถุนเฮือน ช่วงค่าถึงจะขึ้นเฮือน
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ภาพที่ 178 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนายคาพูล พวงศรี
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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2.15 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-15
2.15.1 ประวัติเฮือน (นางหวัน ศรีโชค) จากการสัมภาษณ์พบว่าเฮือนหลังนี้มี
อายุประมาณ 44 ปี โดยตนและสามีเป็นผู้สร้างเฮือนเพื่อใช้ในการพักอาศัยในปี พ.ศ.2516 ในบริเวณ
ที่มรดกของพ่อแม่ข องตน แต่ใ นสมั ยนั้ นยัง ไม่ มีการแบ่ง ที่ ดิน เลยอยู่แ บบครอบครัวขยายในที่ดิ น
เดียวกันปลูกบ้านติดกันและไม่มีรั้วแบ่งที่ดินชัดเจน โดยแรกเริ่มเฮือนหลังนี้เป็นเฮือน 3 ห้องยกใต้ถุน
สูงแบบที่เห็นในปัจจุบัน มีเล้าข้าวอยู่บริเวณทิศตะวันตกติดกับเฮือนพ่อแม่ และใต้ถุนเลี้ยงวัวเลี้ ยง
ควายตามแบบแผนชุมชน และเข้าออกบริเวณหน้าเฮือนบริเวณทางทิศใต้ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ถือ
ได้ว่าเฮือนหลังนี้มีการปรับเปลี่ยนอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนเล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวย้าย
ไปอยู่บ้านลูกชายห่างจากตัวเฮือนประมาณ 2 กิโลเมตร เนื่องด้วยที่ดินมีจากัดเพราะถูกแบ่งให้กับ
ญาติพี่น้อง จึงตัดสินใจในการย้ายเล้าไปอยู่ที่อื่น ในปี พ.ศ.2538 และในปีเดี ยวกับได้ปรับปรุงเฮือน
ครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการถมดินให้สูงถึงจากถนน เปลี่ยนการเข้าออกเฮือนจากทิศเหนือมาอยู่บริเวณ
ทิศตะวันออก รวมถึงการปรับปรุงใต้ถุนเฮือนให้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยในปัจจุบันโดยการก่ออิฐมอญครึ่ง
แผ่นฉาบเรียบทาสีบางส่วนและกั้นเป็นห้องน้า - ห้องส้วม สาหรับบริเวณภายนอกห้องใช้เป็นพื้นที่
สาหรับแคร่ไม้ในการทากิจกรรมต่างๆ เช่นการนั่งเล่น กินข้าวแล้ง รับแขก เป็นต้น แต่ในส่วนขอ ง
ตาแหน่งของบันได้ขึ้นเฮือนไม่มีการเปลี่ยนแปลง และในปี พ.ศ.2543 ได้ต่อเติมเพิงครัวสาหรับนึ่ง ข้าว
เหนียวรวมถึงการปรุงอาหารบริเวณทิศตะวันออกของเฮือนโดยเป็นอาคารจั่วขนาดใหญ่และในปี
เดียวกันได้สร้างรั้วโดยการก่ออิฐบล็อกสูงประมาณ 2 เมตรจากระดับถนนสาธารณะรอบทั้ง 3 ด้าน
ของเฮือนมีเพียงด้านฝั่งทิศตะวันตกที่ไม่ได้ทาเพราะเป็นที่ดินของญาติพี่น้อง
2.15.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชา
พระตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่แรกในบริเวณทิศตะวันออกของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศ
เหนือ ความเชื่อด้านศาสนาทุกวันเจ้าของเฮือนจะใส่บาตรตอนเช้า มีความเชื่อต่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนทานาทุกครั้งต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว และหลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วต้องนาข้าวส่ วนหนึ่งมาทาพิธีถวายให้ กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าทานาได้
ผลิตผลเท่าไรในปีนี้
2.15.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 3 ห้อง
หลังคาทรงจั่ว ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน โครงสร้างทั้งหมดเป็น
ไม้โดยเป็นเสาไม้สีเหลี่ยมช่วงเดียวจากพื้นถึงอเส สาหรับโครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง
และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป สาหรับฝา
แอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ที่ผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง มุงหลังคาด้วยสังกะสี วัสดุก่อสร้างเฮือนพัก
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อาศัยเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงการต่อเติมใต้ถุนเฮือนกั้นเป็นห้องสาหรับการอยู่อาศัยของเจ้าของ
เฮือนและสามีบางส่วน สาหรับภายนอกเป็นใต้ถุนโล่งพื้นเป็นคอนกรีตขัดมัน
2. เพิ ง ครั ว เป็ น อาคารโล่ ง ทรงจั่ ว ที่ ต่ อ จากเฮื อ นพั ก อาศั ย ในบริ เ วณ
ทางด้านทิศตะวันออก ซึ้งระบบโครงสร้างเป็นเสาคอนกรีตสาเร็จรูป และโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ซึ่ง
ประกอบไปด้วยขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป มุงหลังคาด้วยสังกะสี
3. เพิงห้องน้า - ส้วม เป็นเพิงที่ถูกสร้างขึ้นต่อกับเฮือนพักอาศัยบริเวณทิศ
ตะวันตกติดกับห้องพักอาศัยของเจ้าของเฮือน โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นเสาคอนกรีตก่อด้วยอิฐมอญ
ฉาบเรียบทาสีปิดอย่างมิดชิด โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ซึ่งประกอบไปด้วยขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป
มุงหลังคาด้วยสังกะสี
2.15.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ห้องเปิงและห้องนอนของเจ้าของเฮือนในอดีตอยู่บริเวณทิศใต้ และห้องส่วมที่มีการกั้นห้องมิดชิดอยู่
ทางทิศเหนือของเฮือนพักอาศัยโดยห้องทั้ง 3 ห้องเชื่อมต่อกันเป็นผังรูปตัว L ในปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่
เก็บของเช่น บ่อนที่นอน ตู้ต่างๆ เป็นต้น สาหรับพื้นที่ชานเฮือนใช้สาหรับเป็นพื้นที่โถงโล่งก่อนเข้า
ห้องต่างๆ
2. ใต้ถุนเฮือนพักอาศัย ได้ปรับปรุงเป็นพื้น ที่สาหรับการอยู่อาศัยโดยใช้
เป็นที่หลับนอนในตอนกลางคืน และบริเวณภายนอก มีแคร่สาหรับนั่งเล่น กินข้าวแล้ง และเป็นพื้นที่
สาหรับการทาหัตกรรมในครัวเฮือน เช่น การปั่นด้าย จักตอก เป็นต้น
3. เพิงครัว ใช้สาหรับใช้สาหรับนึ่งข้าวเหนียวโดยใช้เตาถ่านในการก่อไฟ
รวมถึงใช้สาหรับเป็นครัวในการปรุงอาหารในครัวเฮือน
4. เพิ งห้ องน้า - ห้ องส้ว ม ถูก สร้ างขึ้ นต่ อกั บเฮือ นพัก อาศัย บริ เวณทิ ศ
ตะวันตกติดกับห้องพักอาศัยของเจ้าของเฮือน ใช้สาหรับชาระล้าง ร่างกายและขับถ่ายของเสียของคน
ในครอบครัว
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ภาพที่ 179 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหวัน ศรีโชค

ภาพที่ 180 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนางหวัน ศรีโชค
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ภาพที่ 181 แบบแสดงแปลนใต้ถุนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางหวัน ศรีโชค
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ภาพที่ 182 แบบแสดงแปลนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางหวัน ศรีโชค
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ภาพที่ 183 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนางหวัน ศรีโชค
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ภาพที่ 184 แบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนางหวัน ศรีโชค
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ตารางที่ 19 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหวัน ศรีโชค

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางหวัน ศรีโชค
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ
ลักษณะการทานา
หมายเหตุ
√
√
-

เฮือนชาวนา
เล้าข้าว
คอกวัว
พื้นที่สาหรับเก็บ
เครื่องจักรการเกษตร
√ เถียงนา
หมายตุ
ลักษณะทั่วไปเฮือน

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

การวางทิศทาง
ลักษณะโครงสร้าง
วัสดุสร้างเฮือน
บันไดทางขึ้นเฮือน
ครัวนึ่งข้าวเหนียว
ห้องน้า
เล้าข้าว
บริเวณรอบบ้าน
ทางเข้า-ออก
หมายเหตุ

39 หมู่ 2 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นางหวัน ศรีโชค
อายุ
76 ปี
2 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือน และสามี
ทานา 16 ไร่ หมายเหตุ
เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 5 ไร่ (สาหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว 11 ไร่ (สาหรับขาย)
ในการทานา เจ้าของเฮือนจ้างการทานา ทั้งระบบ ตั้งแต่ไถนา วานข้าว ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยว โดย
ตนเองจะออกไปดูแลนาเองในช่วงเก็บเกี่ยว
เฮือน 3ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
อยู่บ้านลูกชายหากจากเฮือน 2 กิโลเมตร นอกที่ดินของเจ้าของเฮือน
เถียงนาขนาดเล็กไม่สามารถทากิน และหลับนอนได้
ย้ายเล้าไปปลูกอยู่เฮือนลูกชายในปี 2538 (หลังจากแบ่งที่ดินกับญาติพี่น้อง)
รูปแบบเฮือน
เฮือน 3 ห้อง
จานวนชั้น เฮือนชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง
ขนาดที่ดิน
116 ตารางเมตร
อายุเฮือน 44ปี
วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน
หลังคา โครงสร้างไม้ มุงสังกะสี
เสา เสาไม้ สีเหลี่ยม
ผนัง
ฝาไม้ (สายฝน – บังใบกาดยาว)
พื้น พื้นไม้ตีชิด
เป็นบันไดไม้ มีลูกนอน 9 ขั้น มีราวจับฝั่งเดียว
ต่อเพิงบริเวณทิศตะวันออก
อายุ 17 ปี
ห้องน้าบริเวณใต้ถุนเฮือน
อายุ 22 ปี
ย้ายไปลูกบ้านลูกชาย
อายุ 22 ปี
เป็นรั่วคอนกรีตสูงจากระดับถนน 2 เมตร รอบปลูกผักส่วนครัวแบบกระถางและวางโอ่งแดง
2 โอ่งสาหรับเก็บน้าฝน
ในอดีตทางเข้า-ออกของเฮือนอยู่บริเวณทิศเหนือแต่ในปัจจุบันถูกปรับทางเข้า-ออกให้อยู่
บริเวณทิศตะวันออก เชื่อมกับถนนสาธารณะหลัก
แหล่งที่มาของเฮือน จ้างช่างท้องถิ่นสร้างเฮือน สร้างครั้งแรกในปี 2516 และปรับปรุงเฮือน
ใหญ่ 2538 ในอดีตเคยมีคอกวัวคอกควายบริเวณใต้ถุนเฮือน และมีเล้าข้าวอยู่บริเวณทิศ
ตะวันตก ถูกรื้อในปี 2538
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ตารางที่ 19 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหวัน ศรีโชค(ต่อ)

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางหวัน ศรีโชค

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

ระดับภายในเฮือน
เฮือนนอน
ชาน
เพิงครัว
หิ้งพระ
ใต้ถุนเฮือน

เล้าข้าว
หมายเหตุ

เฮือนหลังนี้ไม่มีระดับ เป็นเพียงกั้นห้องเป็นรู้ตัว L เท่านั้น
อยู่บริเวณทิศใต้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ และห้องส้วมบริเวณ
ทิตเหนือของเฮือน โดยในปัจจุบันใช้ห้องเก็บของ
อยู่บริเวณหน้าเฮือนนอนใช้สาหรับเป็นพื้นที่โถงโล่ง
ใช้สาหรับนึ่งข้าวเหนียว และปรุงอาหาร ในบริเวณทิศตะวันออก
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่แรกในบริเวณทิศใต้ของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ
ปรับปรุงเป็นพื้นที่สาหรับการอยู่อาศัยโดยการก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบเรียบทาสี และบริเวณ
ภายนอก มีแคร่สาหรับนั่งเล่น กินข้าวแล้ง และเป็นพื้นที่สาหรับการทาหัตกรรมในครัวเฮือน
โดยการเทคอนกรีตขัดมันทั้งหมดในบริเวณใต้ถุน
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง สาหรับข้าวเจ้าและข้าวเหนียว แต่
อยู่เฮือนลูกชายห้างจากเฮือนประมาณ 2 กิโลเมตร
การใช้สอยทั้งหมดจะอยู่ด้านล่าง แต่ถ้ามีงานบุญถึงจะขึ้นบนเฮือน

ภาพที่ 185 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหวัน ศรีโชค
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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ภาพที่ 186 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหวัน ศรีโชค
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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2.16 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-16
2.16.1 ประวัติเฮือน (นางหนูนิด ขันอาสา) จากการสัมภาษณ์พบว่าเรือนหลังนี้มี
อายุประมาณ 60 ปี ในอดีตเฮือนหลังนี้เป็นเฮือนเกย 3 ห้อง ที่มีเฮือนไฟ สร้างขึ้นจากพ่อแม่ของ
เจ้าของเฮือน แล้วพอพ่อแม่เสียชีวิตลงจึงยกเฮือนหลังนี้ให้กับตน จากเท่าที่จาได้พ่อแม่เคยเล่าให้พัง
ว่าเฮือนหลังนี้สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2500 โดยการจ้างช่างในหมู่บ้านมาสร้าง โดยเฮือนเป็นเฮือน
เกย 3 ห้องยกใต้ถุนสูง และมีชานเชื่อมระหว่างเฮือนไฟกับเฮือนนอนพื้นต่างระดับกัน และมีบันไดขึ้น
ทางทิศตะวันตกและเดินหันหน้าขึ้นทิศตะวันออก ใต้ถุนเฮือนเป็นคอกวัวคอกควายโดยกั้นเป็นคอกอยู่
ใต้เฮือน และหน้าเฮือนเป็นลานดินกว้างที่ตนเองและพี่น้องเล่นกันอย่างสนุกสนาน หลังจากพ่อแม่เสีย
เฮือนหลังนี้ก็มีสภาพทรุดโทรมจึงคุยกับสามีว่าอยากที่จะเปลี่ยนเสาเฮือนให้เป็นคอนกรีตแล้วถมดินให้
สูงเท่าๆกับระดับถนน ในปี พ.ศ.2545 จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนเสาเฮือนให้เป็นคอนกรีตแบะปรับระดับ
พื้นเฮือนให้เท่ากันหมด ในปี พ.ศ.2551 ได้มีการปรับปรุงใต้ถุนเฮือนให้เป็นพื้นที่พักอาศัยโดยการก่อ
อิฐกั้นเป็นพื้นที่ชั้นล่าง สาหรับการพักผ่อน ดูทีวี และอื่นๆ ในปีเดียวกันก็ได้สร้างเพิงห้องน้าต่อกับ
เฮือนและใช้สาหรับครัวของ โดยการก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบทาสีกั้นเป็นห้องน้าและห้องครัว รวมถึงใน
ปีเดียวกันได้สร้างเพิงหน้าด้านหน้าเฮือนสาหรับการจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อและครัวสาหรับนึ่งข้าว
เหนียว
2.16.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน ภายในเฮือนนอนนั้น จะมีแท่นบูชา
พระตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่ 3 ของเฮือนนอนและหันหน้าไปทางทิศเหนือ บริเวณฝาผนังจะติดรูปเคารพ
บรรพบุรุษตามแบบฉบับเฮือนอีสานที่พบเห็นโดยทั่วไป สาหรับความเชื่อเกี่ยวกับเล้าข้าว มีการทาพิธี
เปิดเล้าก่อนนาข้าวขึ้นเล้า และการสักการะตั้งขัน 5 รวมถึงต้นข้าว 1กา ที่กาลังตั้งท้องมาไหว้เล้าเก็บ
ข้าวเปลือกในวันออกพรรษา มีความเชื่อต่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนทานาทุกครั้ง
ต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องนาข้าวส่วนหนึ่งมา
ทาพิธีถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าทานาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้
2.16.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 3 ห้อง ที่
มีชานเป็นตัวเชื่อมห้องต่างๆ เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเฮือนนอน เฮือนไฟและห้องส่วมสาหรับพื้นที่นอน
ของเจ้าของเฮือน ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกันและมีบางส่วนเป็น
การเข้าไม้ รวมถึงมีการใช้น๊อกสกรูขันหัวเสาคอนกรีตและเสาไม้เข้าด้วยกัน สาหรับโครงสร้าง ตัว
เฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน
ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเฮือนที่เป็นเสาคอนกรีต
ต่อเสาไม้เท่านั้น สาหรับฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ที่ผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บัง
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ใบกาดยาว) มุงหลังคาด้วยสังกะสี ใต้ถุนเฮือนก่ออิฐบล็อกกั้นเป็นพื้นที่สาหรับการอยู่อาศัยใช้ล่างและ
เทคอนกรีตในบริเวณใต้ถุนเฮือน
2. เฮือนไฟเป็นหลังคาทรงจั่วที่อยู่ต่ากว่าเฮือนนอนประมาณ 20 ซม. โดย
มีชานกั้น ระหว่างเฮื อนไฟกับ เฮือนนอนอยู่ทางทิ ศตะวันตกของเฮือนนอน สาหรับโครงสร้างเป็ น
โครงสร้างไม้โดยแยกโครงสร้างจากเฮือนนอน โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง
อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาที่เป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้เท่านั้น สาหรับ
ฝาแอ้มเฮือนเป็นแป้นไม้ที่ผสมระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว)ทั้งสามด้าน
และมีฝาด้านทางทิศตะวันตกเป็นไม้ตีตะแกร่งเป็นช่องลมสาหรับระบายอากาศ มุงหลังคาด้วยสังกะสี
3. เล้ า สาหรั บ เก็ บข้ า วเปลื อ กเป็น อาคารทรงจั่ว ซึ่ง ระบบโครงสร้ า ง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้าง
หลังคาประกอบไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป ระบบฝาเล้ามีโครงสร้างเคร่าไม้อยู่ภายนอกเพื่อ
ใช้ในการรับน้าหนักของข้าวเปลือกและใช้ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วงตามรอยต่อของ
ไม้ การตีฝาแอ้มเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนภายในสูงขึ้นมา 70ซม.หลังจากนั้นตีฝาแนวตั้งจนถึงอเสไม้
วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเล้าที่มาปรับเป็นเสาคอนกรีตต่อเสาไม้ สาหรับ
วัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี
4. เพิงสาหรับจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ เป็นเพิง ต่อจากเฮือนพักอาศัย
เชื่อมกับเล้าเก็บข้าว อยู่บริเวณด้านหน้าของเฮือนบริเวณทิศเหนือ โครงสร้างทั้งหมดเป็นไม้ ไม่ว่าจะ
เป็นเสาไม้ อเสไม้ จันทันไม้ แปไม้ สาหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องสรรไท
5. เพิงสาหรับนึ่งข้าวเหนียว เป็นเพิงโล่งต่อจากเฮือนพักอาศัยบริเวณทิศ
ตะวันตก โดยหลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหนง โครงสร้างทั้งหมดเป็นไม้ มุงด้วยสังกะสี
6. ห้องน้า - ห้องส้วม เป็นห้องน้าที่ต่อจากเฮือนพักอาศัย อยู่บริเวณทิศใต้
ของเฮือนพักอาศัย โดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อกปิดอย่างมิดชิด โดยหลังคา
เป็นทรงเพิงหมาแหงน ใช้ระบบโครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย จันทันไม้ และแปไม้ และมุงหลังคา
ด้วยเป็นกระเบื้อสรรไท
2.16.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ห้องเปิง ห้องนอนสาหรับพ่อแม่ในอดีต แต่ปัจจุบันใช้เป็นห้องเก็บของ เช่นตู้ต่างๆ บ่อนที่นอน เสื้อผ้า
เป็นต้น สาหรับพื้นที่ชานเฮือนบริเวณหน้าเฮือนนอนใช้สาหรับเป็นพื้นที่นั่งเล่น ดูทีวี และกั้นเป็นห้อง
สาหรับพักอาศัยบริเวณทิศตะวันออกของเฮือนใช้สาหรับนอนของเจ้าของเฮือน สาหรับเฮือนไฟใช้
สาหรับประกอบอาหารบนเฮือนและในอดีตใช้อยู่ไฟของคนในครอบครัวแต่ปัจจุบันใช้สาหรับเป็นที่
เก็บของ สาหรับใต้ถุนเฮือนจะปรับปรุงเป็นพื้นที่สาหรับการอยู่อาศัยรวมกันของคนในครอบครัวโดย
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การก่ออิฐกั้นเป็นห้อง 2 ส่วนคือ เป็นโถงโล่งๆ ใช้สาหรับเป็นพี่หลับนอนของคนในครอบครัว ดูทีวี
เป็นต้น และส่วนที่สองกั้นเป็นห้องครัวสาหรับเก็บของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถ้วยชาม ตู้เย็น ตู้กับข้าว
เป็นต้นและพื้นที่ส่วนนี้จะสามารถเชื่อมกับ ห้องน้า - ส้วมได้ด้วย และบริเวณภายนอกของการก่ออิฐ
กั้น มีแคร่สาหรับนั่งเล่น กินข้าวแล้ง และเป็นพื้นที่สาหรับการทาหัตกรรมในครัวเฮือน เช่นจักตอก
สานตะกร้า รวมถึงใช้เป็นครัวสาหรับปรุงอาหารอีกด้วย
2. เล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวเปลือกใช้สาหรับเก็บข้าวจ้าวและข้าวเหนียวโดย
ลักษณะการเก็บข้าวเปลือกจะเก็บข้าวไว้ในกระสอบและวางแยกประเภทไว้ในเล้าเก็บข้าว สาหรับใต้
ถุนเล้าใช้สาหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น จอบ เสียม คราตจะสอดไว้ใต้เล้าทั้งสิ้น และ
เลี้ยงไก่ไว้ในซุ่มไก่
3. เพิงสาหรับจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ใช้สาหรับจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ
และเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถเช่น ล้ออะไหล่ เป็นต้น รวมถึงเป็นโถงอเนกประสงค์หน้าเฮือนอีก
ด้วย
4. เพิงสาหรับนึ่งข้าวเหนียว ใช้สาหรับนึ่งข้าวเหนียวโดยใช้เตาถ่านในการ
ก่อไฟรวมถึงใช้สาหรับเป็นครัวในการปรุงอาหารในครัวเฮือนเชื่อมกับครัวใต้ถุนเฮือน
5. ลานเฮือนให้สาหรับเป็นลานอเนกประสงค์ต่างๆ ในเวลาจัดงานบุญใน
ครอบครัว เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น และใช้สาหรับตากผลิตทางการเกษตร

ภาพที่ 187 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหนูนิด ขันอาสา

ภาพที่ 188 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนางหนูนิด ขันอาสา
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ภาพที่ 189 แบบแสดงแปลนใต้ถุนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางหนูนิด ขันอาสา
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ภาพที่ 190 แบบแสดงแปลนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางหนูนิด ขันอาสา
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ภาพที่ 191 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนางหนูนิด ขันอาสา
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ภาพที่ 192 แบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนางหนูนิด ขันอาสา
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ตารางที่ 20 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหนูนิด ขันอาสา

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางหนูนิด ขันอาสา
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ
ลักษณะการทานา
หมายเหตุ
√ เฮือนชาวนา
√ เล้าข้าว
√ คอกวัว
√ พื้นที่สาหรับเก็บ
เครื่องจักรการเกษตร
√ เถียงนา
หมายตุ
ลักษณะทั่วไปเฮือน

106 หมู่ 1 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นางหนูนิด ขันอาสา
อายุ 48 ปี
4 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือน สามี และลูกชาย 2 คน
ทานา 14 ไร่
ไร่มัน 21 ไร่
หมายเหตุ
เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 4 ไร่ (สาหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว 10 ไร่ (สาหรับขาย)
ในการทานา เจ้าของเฮือนและสามีทานาเอง
เฮือน 3ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง สาหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว
อยู่ในสวนนอกพื้นที่เฮือนห่างไปประมาณ 500 เมตร
ต่อเพิงจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อหน้าเฮือน

เถียงนาขนาดใหญ่สามารถทากินและหลับนอนได้
มีสวนอยู่นอนเฮือนสาหรับเลี้ยงวัว ปลูกผัก และกองฟาง
รูปแบบเฮือน
เฮือน 3 ห้อง
จานวนชั้น เฮือนชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง
ขนาดที่ดิน
270 ตารางเมตร
อายุเฮือน 60 ปี
การวางทิศทาง
วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ
ลักษณะโครงสร้าง
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และเสาต่อใช้สกรูขันหัวเสา
วัสดุสร้างเฮือน
หลังคา โครงสร้างไม้ มุงสังกะสี
เสา เสาคอนกรีตต่อไม้
ผนัง
ฝาไม้ (สายฝน – บังใบกาดยาว)
พื้น พื้นไม้ตีชิด
เฮือนไฟ
ต่อเพิงจากเฮือนนอนบริเวณทิศตะวันตก โดยมีชานเชื่อมพื้นอยู่ในระดับเดียวกัน
บันไดทางขึ้นเฮือน
เป็นบันไดไม้วางบนแท่นคอนกรีต 2 ขั้น จานวนลูกนอนมีทั้งหมด 9 ขั้น ราวจับด้านเดี่ยว เดินขึ้น
ทางทิศเหนือ
ครัวนึ่งข้าวเหนียว
ต่อเพิงบริเวณด้านข้างของเฮือนบริเวณทิศตะวันตกของเฮือน
อายุ 9 ปี
ห้องน้า
ต่อเพิงห้องน้าบริเวณด้านหลังเฮือนทางทิศใต้
อายุ 9 ปี
เล้าข้าว
เป็นเล้าข้าว 1 ห้อง หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทิศตะวันตะวันตก
อายุ 60 ปี
ที่จอดเครื่องจักรการเกษตร รถแทรกเตอร์ ต่อเพิงสาหรับจอดรถแทรกเตอร์บริเวณด้านหน้าเฮือน อายุ 9 ปี
พักอาศัยทางทิศเหนือของเฮือน
บริเวณรอบบ้าน
รั้วเป็นรั่วก่ออิฐบล็อกสูงประมาณ 1.50 m รอบเขตที่ดิน สาหรับบริเวณรอบปลูกผักสวนครัวใช้
ในครัวเฮือน
ทางเข้า-ออก
ทางเข้าหลักอยู่บริเวณทิศเหนือ เชื่อมกับถนนสาธารณะ
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ตารางที่ 20 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหนูนิด ขันอาสา(ต่อ)

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางหนูนิด ขันอาสา
หมายเหตุ

ระดับภายในเฮือน
เฮือนนอน

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

ชาน
เฮือนไฟ
เพิงครัว
หิ้งพระ
ใต้ถุนเฮือน
เล้าข้าว
ใต้เล้า
คอกวัว
พื้นที่เก็บเครื่องมือ
การเกษตร
หมายเหตุ

แหล่งที่มาของเฮือน จ้างช่างท้องถิ่นสร้างเฮือน สร้างในปีประมาณ 2500 และมีการปรับปรุง
ครั้งใหญ่ในปี 2551
คอกวัว เป็นอาคารจั่วเปิดโล่งสาหรับเลี้ยงวัน 4 ตัว อยู่บริเวณสวนนอกพื้นที่เฮือน
เฮือนหลังนี้ไม่มีระดับมีเพียงการกั้นห้องเท่านั้น
อยู่บริเวณทิศใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ในอดีต โดยในปัจจุบัน
ใช้ห้องเก็บของ
อยู่บริเวณหน้าเฮือนนอนใช้สาหรับเป็นพื้นที่นั่งเล่น ดูทีวี และกั้นห้องเป็นที่นอนสาหรับเจ้าของ
เฮือน
อยู่บริเวณทิศตะวันตก ใช้สาหรับเป็นสาหรับปรุงอาหารบนเฮือนและการอยู่ไฟของคนในครัว
เฮือน แต่ปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้วใช้สาหรับเป็นห้องเก็บของ
ใช้สาหรับนึ่งข้าวเหนียว และปรุงอาหาร
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่สามของเฮือนนอนหันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือ
ได้ปรับปรุงเป็นพื้นที่สาหรับการอยู่อาศัยโดยการก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบทาสีกั้นเป็นชั้นล่าง
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก ลักษณะการเก็บจะเก็บไว้ในกระสอบแล้วเรียงแยกระหว่างข้าวจ้าว
และข้าวเหนียว
ใช้สาหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร และเลี้ยงไก่ไว้ในซุ่มไก่
ใช้สาหรับเลี้ยงวัว 4 ตัว อยู่บริเวณสวนนอกพื้นที่เฮือน
ใช้สาหรับเก็บอุปกรณ์การเกษตร เช่น เครื่องสูบน้า เครื่องตัดหญ้า ปุ๋ยสาหรับวานนาข้าว และ
อื่นๆ บริเวณห้องใต้ถุนเล้าเก็บข้าว
การใช้สอย จะใช้สอยชั้นล่างเป็นหลัก นอกจากจะมีงานบุญจะขึ้นไปใช้บริเวณชั้นบน

ภาพที่ 193 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหนูนิด ขันอาสา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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ภาพที่ 194 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางหนูนิด ขันอาสา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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2.17 เฮือนชาวนากรณีศึกษา AA-17
2.17.1 ประวัติเฮือน (นางพวงคา พวงศรี) จากการสัมภาษณ์พบว่าเรือนหลังนี้มี
อายุประมาณ 53 ปี ในอดีตเฮือนหลังนี้เป็นเฮือนเกย 2 ห้อง ที่มีเฮือนไฟ สร้างขึ้นโดยเจ้าของเฮือน
และสามีโดยเป็นการออกเฮือนมาสร้างเฮือนในปีประมาณ พ.ศ.2507 ใกล้ๆกับเฮือนพ่อแม่หรือที่เรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าเฮือ นใหญ่ ในการสร้างเฮือนหลัง นี้ไ ม่ไ ด้สร้ างเล้าข้า วแต่ใช้เล้ าเดียวกับ เฮือนใหญ่
โครงสร้างทั้งหมดเป็นไม้ ฝาเฮือนเป็น เสื่อลาแพน และมุงหลังคาด้วยตับหญ้าคา ต่อมาได้เปลี่ยน
หลัง คาจากตับหญ้าคามาเป็นหลังคามุง สัง กะสีในปี พ.ศ.2520 รวมถึง ปรับรู ปแบบหลัง คาให้เป็ น
หลังคาทรงจั่วยืนชายคาให้เท่าๆ กันที่เห็นในปัจจุบัน และในปีเดียวกันก็ไ ด้แอ้มฝาเฮือนใหม่เป็นไม้
จริงที่เห็นในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2531 พ่อแม่ได้แบ่งที่ดินกันในครัวเฮือนและตนเห็นว่าไม่มีที่จะปลูกเล้า
จึง ได้ชื้อที่อีก 1 แปลงกับญาติพี่น้องสาหรับปลูกเล้าเก็บข้าวอยู่บริเวณตรงข้ามกับเฮือนพักอาศัย
โดยปลูกเล้าเป็น 2 ห้อง สาหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว หลังคาทรงจั่วหันหน้าเข้าหาเฮือนพัก
อาศัย โครงสร้างเป็นเสาคอนกรีตต่อไม้วัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี ในปี พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนเสาเฮือน
จากเสาไม้เป็นเสาคอนกรีตต่อไม้ และดีดเฮือนขึ้นเพื่อถมดินให้อยู่ในระดับเดียวกันกับระดับถนน
สาธารณะและต่อเติมใต้ถุนเฮือนให้เป็นพื้นที่ชั้นล่างโดยการก่ออิฐบล็อกกั้นพื้นที่บางส่วนให้เป็นพื้นที่
อยู่อาศัย รวมถึงการต่อเพิงขนาดใหญ่สาหรับคลุมพื้นที่ครัว ห้องน้า และพื้นที่ สาหรับนั่ง เล่น ใน
บริเวณทิศตะวันตกของเฮือนพักอาศัย เทพื้นคอนกรีตแล้วขัดมันเพื่อความสะอาดในการดูแลรักษา
และย้ายลงมาอยู่บริเวณชั้นล่างเป็นหลักในปีนั้นเอง ในปี พ.ศ.2553 หลังคาสังกะสีมีการรั่วซึมมากจึง
ได้เปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องสรรไทแต่ยังใช้โครงสร้างหลังคาเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร
2.17.2 ความเชื่อภายในและภายนอกเฮือน จะมีแท่นบูชาพระตั้งอยู่บริเวณเสา
ต้นที่แรกบริเวณทิศเหนือหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้ บริเวณฝาผนังจะติดรูปเคารพบรรพบุรุษ
ตามแบบฉบับเฮือนอีสานที่พบเห็นโดยทั่วไป สาหรับความเชื่อเกี่ยวกับเล้าข้าว มี การทาพิธีเปิดเล้า
ก่อนนาข้ าวขึ้นเล้ า และการสักการะตั้ง ขัน 5 รวมถึง ต้ นข้าว 1กา ที่กาลัง ตั้ง ท้อ งมาไหว้ เล้าเก็ บ
ข้าวเปลือกในวันออกพรรษา ความเชื่อด้านศาสนา ทุกวันเจ้าของเฮือนจะใส่บาตรตอนเช้าและสวด
มนต์ก่อนเข้านอน มีความเชื่อต่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุ่งนาโดยก่อนทานาทุกครั้งต้องบอก
กล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าจะทานาแล้ว และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องนาข้าวส่วนหนึ่ง มาทาพิธี
ถวายให้กับเจ้าที่เจ้าทางในนาเพื่อบอกกล่าวว่าทานาได้ผลิตผลเท่าไรในปีนี้
2.17.3 รูปแบบโครงสร้างเฮือนชาวนา โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยสาหรับชาวนา โดยรูปแบบของเฮือนเป็นเฮือน 2 ห้องที่
มีชานเป็นตัวเชื่อมห้องต่างๆ เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเฮือนนอน เฮือนไฟ ซึ่งระบบโครงสร้างเป็นการ
บากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน รวมถึงมีการใช้น๊อกสกรูขันหัวเสาคอนกรีตและเสาไม้เข้าด้วยกัน
สาหรับโครงสร้างตัวเฮือนเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น และระบบโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ประกอบ
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ไปด้วย ขื่อ จันทัน ดั้ง อกไก่ และแป วัสดุก่อสร้างเฮือนพักอาศัยเกือบทั้งหมดเป็นไม้ มีเพียงเสาเฮือน
ที่เป็นเสาคอนกรีตต่ อเสาไม้เท่ านั้น ส าหรับ ฝาแอ้ม เฮือนเป็นแป้นไม้ที่ ผสมระหว่างแนวนอนและ
แนวตั้ง (ลายสายฝน-บังใบกาดยาว) มุงหลัง คาด้วยสังกะสี ใต้ถุนเฮือนก่ออิฐบล็อกกั้นบางส่วนเป็น
พื้นที่สาหรับการอยู่อาศัยในชั้นล่างและพื้นที่ภายนอกเป็นพื้นที่นั่งเล่น ทาหัตกรรมในครัวเฮือน เช่น
การปั่นด้าย จักตอก เป็นต้น
2. เล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือกเป็นอาคารทรงจั่ว 2 ห้องซึ่งระบบโครงสร้าง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างตัวเล้าเป็นระบบ เสา คาน ตง และพื้น ระบบโครงสร้าง
หลั ง คาประกอบไปด้ว ย ขื่อ จัน ทั น ดั้ ง อกไก่ และแป ระบบฝาแอ้ม เล้ ามี โ ครงสร้ า งเคร่ าไม้ อ ยู่
ภายนอกเพื่อใช้ในการรับน้าหนักของข้าวเปลือกและใช้ ขี้ควายมาอุดร่องไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวร่วง
ตามรอยต่อของไม้ การตีฝาเล้าเป็นแป้นไม้ตีแนวนอนจนถึงขื่อ วัสดุก่อสร้างเล้าข้าวเกือบทั้งหมดเป็น
ไม้ มีเพียงเสาเล้าที่เป็นคอนกรีตต่อเสาไม้ สาหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นสังกะสี
3. เพิงหน้าเฮือน เป็นเพิงโล่งต่อจากเฮือนพักอาศัยบริเวณทิศเหนือ โดย
หลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหนง ระบบโครงสร้างเป็นเสาคอนกรีตสาเร็จรูป โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ ไม่
ว่าจะเป็นเสาไม้ อเสไม้ จันทันไม้ แปไม้ สาหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องสรรไท
4. เพิงขนาดใหญ่ด้านข้างเฮือนพักอาศัย เป็นเพิงโล่งต่อจากเฮือนพักอาศัย
บริ เ วณทิ ศตะวัน ตก โดยหลัง คาเป็ นทรงเพิ ง หมาแหนง ส าหรั บคลุ มพื้ น ที่ท าครั ว ห้ อ งน้ า ระบบ
โครงสร้างเป็นเสาคอนกรีตสาเร็จรูป โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ ไม่ว่าจะเป็นเสาไม้ อเสไม้ จันทั นไม้ แป
ไม้ สาหรับวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องสรรไท
5. ห้องน้า - ห้องส้วม เป็นห้องน้าที่สร้างแยกจากตัวเฮือนอยู่บริเวณด้าน
ทางทิศตะวันตกแยงห่างจากตัวเฮือนประมาณ 3 เมตร ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตก่อด้วยอิฐบล็อก
ปิดอย่างมิดชิด โดยหลังคาใช้โครงสร้างเดียวกันกับเพิงขนาดใหญ่ด้านข้างเฮือน
2.17.4 การใช้สอยพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ
1. เฮือนพักอาศัยประกอบไปด้วย เฮือนนอนที่ใช้สาหรับเป็น ห้องนอน
สาหรับเจ้าของเฮือนในอดีต แต่ปัจจุบันใช้เป็นห้องเก็บของ เช่นตู้ต่างๆ บ่อนที่นอน เสื้อผ้า เป็นต้น
สาหรับพื้นที่ชานเฮือนบริเวณหน้าเฮือนนอนใช้สาหรับเป็นพื้นที่โล่งสาหรับเก็บของเช่น เตียงนอนเก่า
ตู้เก่า เป็นต้น และมีแท่นบูชาพระอยู่เสาต้นแรกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยหันหน้าพระประธาน
ไปทางทิศใต้ สาหรับเฮือนไฟอยู่บริเวณทิศตะวันตกของเฮือนนอนใช้สาหรับประกอบอาหารบนเฮือน
และในอดีตใช้อยู่ไฟของคนในครอบครัวแต่ปัจจุบันใช้สาหรับเป็นที่เก็บของ สาหรับใต้ถุนเฮือนถูก
ปรับปรุงเป็นพื้นที่สาหรับการอยู่อาศัยรวมกันของคนในครอบครัวโดยการก่ออิฐกั้นเป็นห้อง 2 ส่วนคือ
เป็นโถงโล่งๆ ใช้สาหรับเป็นพี่หลับนอนของคนในครอบครัว ดูทีวี เป็นต้น ส่วนที่ 2 กั้นเป็นห้องเก็บ
ของรวมถึงใช้เก็บเครื่องมือการเกษตรเช่น เครื่องสูบน้า ปุ๋ยสาหรับว่ านนาข้าว เป็นต้น และบริเวณ
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ภายนอกของการก่ออิฐกั้น มีแคร่สาหรับและเป็นพื้นที่สาหรับการทาหัตกรรมในครัวเฮือน เช่นจักตอก
ปั่นด้าย เป็นต้น
2. เล้าข้าวสาหรับเก็บข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ใช้สาหรับเก็บข้าว
จ้าวและข้าวเหนียวโดยลักษณะการเก็บข้าวเปลือกจะเก็บข้าวโดยการเทข้าวกองไว้ ในเล้า สาหรับใต้
ถุนเล้าใช้สาหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น จอบ เสียม คราตจะสอดไว้ใต้เล้าทั้งสิ้น และ
เป็นที่จอดรถไถนาเดินตามอีกด้วย และภายในใต้ถุนเล้ายังต่อเพิงสาหรับนึ่งข้าวเหนียวและเก็บฟืนอีก
ด้วย บริเวณรอบๆเล้าข้าวยังปลูกพืชผักสานครัวอยู่หลายชนิดเช่น พริก ตะไคร่ ข่า เป็นต้น
3. เพิง หน้ าเฮื อ น ใช้ ส าหรั บ คลุ ม พื้ น ที่ส าธารณะต่า งๆ เช่ น พื้น ที่ จ อด
รถจักรยานยนต์ พื้นที่วางแคร่สาหรับการนั่งเล่น รับแขกที่มาเยี่ยมเยือน และใช้เป็นพื้นที่ สาหรับการ
ทาหัตกรรมในครัวเฮือน เช่นจักตอก ปั่นด้าย เป็นต้น
4. เพิงขนาดใหญ่ด้านข้างเฮือนพักอาศัย ใช้สาหรับคลุมพื้นที่ทาครัว และ
ห้องน้า โดยเป็นพื้นที่โล่งวางแยกส่วนระหว่างห้องน้าและครัวรวมถึงมีแคร่สาหรับนั่ง กินข้าวแล้งไว้
ภายใน

ภาพที่ 195 แสดงผังทางสัญจรภายในเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางพวงคา พวงศรี

ภาพที่ 196 แบบแสดงผังบริเวณ กรณีศึกษาเฮือนนางพวงคา พวงศรี
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ภาพที่ 197 แสดงแปลนใต้ถุน กรณีศึกษาเฮือนนางพวงคา พวงศรี
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ภาพที่ 198 แบบแสดงแปลนเฮือน กรณีศึกษาเฮือนนางพวงคา พวงศรี
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ภาพที่ 199 แบบแสดงรูปตัด กรณีศึกษาเฮือนนางพวงคา พวงศรี
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ภาพที่ 200 แบบแสดงรูปด้าน กรณีศึกษาเฮือนนางพวงคา พวงศรี
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ตารางที่ 21 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางพวงคา พวงศรี

รูปแบบของผังเฮือนชาวนา

องค์ประกอบ สถ.วัฒนธรรมข้าว

ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางพวงคา พวงศรี
ตาแหน่งที่ตั้ง
เจ้าของเฮือน
จานวนสมาชิก
อาชีพ
ลักษณะการทานา
หมายเหตุ
√ เฮือนชาวนา
√ เล้าข้าว
คอกวัว
√ พื้นที่สาหรับเก็บ
เครื่องจักรการเกษตร
√ เถียงนา
หมายตุ
ลักษณะทั่วไปเฮือน

100 หมู่ 1 บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นางพวงคา พวงศรี
อายุ 73 ปี
2 คน ประกอบไปด้วย เจ้าของเฮือน และสามี
ทานา 30 ไร่ หมายเหตุ
เป็นที่นาของตนเอง ไม่ได้เช่า
ทานาปี
ปลูกข้าวเหนียว 6 ไร่ (สาหรับกิน) ปลูกข้าวจ้าว 24 ไร่ (สาหรับขาย)
ในการทานา เจ้าของเฮือนจ้างการทานา ทั้งระบบ ตั้งแต่ไถนา วานข้าว ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยว โดย
สามีเจ้าของเฮือนจะออกไปดูแลนาเองในช่วงเก็บเกี่ยว
เฮือน 2ห้อง ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง สาหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว
เก็บบริเวณใต้เล้าเก็บข้าว

เถียงนาขนาดใหญ่สามารถทากินและหลับนอนได้
เฮือนพักอาศัยกับเล้าเก็บข้าวเปลือกอยู่ตรงข้ามกันโดยมีถนนสาธารณะประโยชน์กั้นกลาง
รูปแบบเฮือน เฮือน 2 ห้อง
จานวนชั้น เฮือนชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง
ขนาดที่ดิน
152 ตารางเมตร
อายุเฮือน
53 ปี
การวางทิศทาง
วางเฮือนตามตะวันโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ
ลักษณะโครงสร้าง
เป็นการบากไม้แล้วตอกตะปูยึดไม้เข้าด้วยกัน และเสาต่อใช้สกรูขันหัวเสา
วัสดุสร้างเฮือน
หลังคา โครงสร้างไม้ มุงกระเบื้องสรรไท
เสา เสาคอนกรีตต่อไม้
ผนัง
ฝาแอ้มไม้ (สายฝน – บังใบกาดยาว) พื้น พื้นไม้ตีชิด
เฮือนไฟ
อยู่บริเวณทิศตะวันตก โดยมีชานเชื่อม พื้นอยู่ในระดับเดียวกัน
บันไดทางขึ้นเฮือน
เป็นบันไดไม้วางบนแท่นคอนกรีต จานวนลูกนอนมีทั้งหมด 9 ขั้น ราวจับด้านเดี่ยว เดินขึ้นหัน
หน้าไปทางทิศใต้
ครัวนึ่งข้าวเหนียว
ต่อเพิงบริเวณด้านข้างของเฮือนบริเวณทิศตะวันตกของเฮือน
อายุ 15 ปี
ห้องน้า
ใช้เพิงหลังเดียวกับครัว แต่ก่ออิฐบล็อกกันเป็นห้องน้าบริเวณทิศตะวันตก
อายุ 15 ปี
เฉียงใต้หางจากเฮือนประมาณ 3 เมตร
เล้าข้าว
เป็นเล้าข้าว 2 ห้อง หลังคาจั่วหันหน้าไปทางทิศตะวันตะวันตก
อายุ 29 ปี
ที่จอดเครื่องจักรการเกษตร รถไถนาเดินตาม
จอดบริเวณใต้เล้าเก็บข้าวเปลือก
อายุ 20ปี
บริเวณรอบบ้าน
รั้วเป็นรั่วก่ออิฐบล็อกสูงประมาณ 1.50 m รอบเขตที่ดิน สาหรับบริเวณรอบปลูกผักสวนครัว
แบบกระถ่าง
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ตารางที่ 21 แสดงข้อมูลสรุปเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางพวงคา พวงศรี(ต่อ)

สรุปข้อมูลเฮือนชาวนา
กรณีศึกษาเฮือน นางพวงคา พวงศรี
ทางเข้า-ออก
หมายเหตุ

การใช้สอยภายในเฮือนชาวนา

ระดับภายในเฮือน
เฮือนนอน
ชาน
เฮือนไฟ
เพิงครัว
หิ้งพระ
ใต้ถุนเฮือน
เล้าข้าว
ใต้เล้า
คอกวัว
พื้นที่เก็บเครื่องมือ
การเกษตร
หมายเหตุ

ทางเข้าหลักอยู่บริเวณทิศเหนือ เชื่อมกับถนนสาธารณะ
แหล่งที่มาของเฮือน จ้างช่างท้องถิ่นสร้างเฮือน สร้างในปีประมาณ 2507 และเปลี่ยนเสา
เฮือนจากไม้เป็นเสาคอนกรีตต่อไม้ในปี 2538
เฮือนหลังนี้ไม่มีระดับมีเพียงการกั้นห้องเท่านั้น
อยู่บริเวณทิศใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเปิง ห้องนอนพ่อ - แม่ โดยในปัจจุบันใช้ห้อง
เก็บของ
อยู่บริเวณหน้าเฮือนนอนใช้สาหรับเป็นพื้นที่โล่งและกั้นเฮือนไฟ
อยู่บริเวณทิศตะวันตก ใช้สาหรับเป็นสาหรับปรุงอาหารบนเฮือนและการอยู่ไฟของคนในครัว
เฮือน แต่ปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้วใช้สาหรับเป็นห้องเก็บของ
ใช้สาหรับนึ่งข้าวเหนียว และปรุงอาหาร
ตั้งอยู่บริเวณเสาต้นที่แรกบริเวณทิศเหนือหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้
ได้ปรับปรุงเป็นพื้นที่สาหรับการอยู่อาศัยโดยการก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบทาสีกั้นเป็นชั้นล่าง
ใช้สาหรับเก็บข้าวเปลือก โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้อง สาหรับเก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว
ใช้สาหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร และจอดรถไถนาเดินตาม
ใช้สาหรับเก็บอุปกรณ์การเกษตร เช่น เครื่องสูบน้า เครื่องตัดหญ้า ปุ๋ยสาหรับวานนาข้าว และ
อื่นๆ บริเวณห้องใต้ถุนเล้าเก็บข้าว
การใช้สอย จะใช้สอยชั้นล่างเป็นหลัก นอกจากจะมีงานบุญจะขึ้นไปใช้บริเวณชั้นบน

ภาพที่ 201 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางพวงคา พวงศรี
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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ภาพที่ 202 ภาพถ่ายเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนนางพวงคา พวงศรี
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

บทที่ 6
ผลการศึกษาเบื้องต้น
จากการศึกษาวิจัยเฮือนชาวนากรณีศึกษาจานวน 17 หลังผลการศึกษาเบื้องต้นสามารถ
นามาจัดทาเป็นตารางสรุปการศึกษาเชิง ลึกโดยแบ่ง ตามกลุ่มอายุการก่อสร้าง ประกอบไปด้วย 2
หัวข้อดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาเบื้องต้นด้านสถาปัตยกรรมของเฮือนกรณีศึกษา
2. ผลการศึกษาเบื้องต้นลักษณะทางกายภาพโดยรวมของเฮือนกรณีศึกษา
1. ผลการศึกษาเบื้องต้นด้านสถาปัตยกรรมของเรือนกรณีศึกษา
ผลการศึกษาเบื้องต้นด้านสถาปัตยกรรม ผู้วิจัยได้นาแบบทางสถาปัตยกรรมของเฮือน
กรณีศึกษามาจัดเรียงเป็นตารางตามกลุ่มอายุการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของเฮือนพื้นถิ่นใน
กรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสานในพื้นที่หมู่บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย
จะประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ผังรวมเฮือนกรณีศึกษา
1.2 ผังหลังคากรณีศึกษา
1.3 รูปด้านเฮือนกรณีศึกษา
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ภาพที่ 203 กรอบแนวคิดในการศึกษาเฮือนชาวนาทั้ง 17 หลัง
ตารางที่ 22 ผังรวมเฮือนกรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน
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ตารางที่ 23 ผังหลังคากรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน

300
ตารางที่ 24 รูปด้านเฮือนกรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน

2. ผลการศึกษาเบื้องต้นด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมของเฮือนชาวนาในกรณีศึกษา
ข้อมูลทางกายภาพของเฮือนกรณีศึกษาอ้างอิงจากตารางสรุปข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
และตารางสรุปข้อมูลเฮือนกรณีศึกษาประจาแต่ละหลังซึ่งประกอบไปด้วย 5 หัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลโดยทั่วไป ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้
1. จานวนสมาชิกผู้อยู่อาศัยแรกเริ่มการก่อสร้างและปัจจุบัน
2. ขนาดที่ดินของเฮือนพักอาศัย
3. อาชีพ / จานวนที่ดินทากิน
4. ลักษณะการปลูกข้าว
5. นโยบายอุดหนุนจากภาครัฐ ฯ (จานาข้าว)
6. ลักษณะการทานา
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7. ระบบการทานา
8. ระยะห่างจากเฮือนพักอาศัยกับนา
9. การพักอาศัยในช่วงฤดูการทานาของชาวนา
ตารางที่ 25 สรุปข้อมูลทั่วไปของกรณีศึกษา เฮือนชาวนาอีสาน

จากตารางพบว่า จานวนสมาชิกแรกเริ่มในการสร้างเฮือนนั้นมีจานวนสมาชิก มากกว่า 510 คน มีเพียงเฮือน AA-05 และเฮือน AA-08 ที่มีสมาชิกแรกเริ่มอยู่ประมาณ 3-5 คน จากการ
สังเกตตารางสมาชิกในปัจจุบันจะมีจานวนเฉลี่ยอยู่ที่ 3-5 คน ซึ่งมีจานวนน้อยกว่าสมาชิกแรกเริ่มใน
การสร้างเฮือนและสมาชิกส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็จะอยู่ในช่วงวัยกลางคนถึงชราภาพ ในช่วงอายุ 45-80
ปี และวัยเด็กในช่วงอายุตั้งแต่ 2–18 ปี เป็นส่วนใหญ่ ขนาดของที่ดินในการปลูกเฮือนสาหรับพัก
อาศัยโดยเฉลี่ยจะมีพื้นที่ประมาณ 201-300 ตารางเมตร จานวน 7 หลัง สาหรับเฮือนที่มีขนาดที่ดิน
น้อยสุดในกรณีศึกษาจะเป็นเฮือน AA-15 ที่มีพื้นที่เพียง 66 ตารางเมตร และเฮือนที่มีขนาดที่ดินมาก
ที่ สุ ด คื อ เฮื อ น AA-07 ที่ มี ข นาดที่ ดิ น ประมาณ 586 ตารางเมตร การประกอบอาชี พ ของกลุ่ ม
กรณีศึกษาพบว่าทุกหลังคาเฮือนประกอบอาชีพเป็นชาวนา และมีเพียง 7 หลัง ที่ประกอบอาชีพเสริม
ทาไร่มันสาปะหลัง ในการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินทากินในการประกอบอาชีพชาวนาพบว่าทุกหลังคา
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มีที่นาเป็นของตัวเองโดยเฉลี่ยจะมีที่นาประมาณ 15-25ไร่ ต่อครัวเฮือน และเฮือน AA-03 ถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่นามากที่สุดคือ 50ไร่ และเฮือนที่ถือครองกรรมสิทธิ์น้อยที่สุดคือเฮือน AA-13 มีจานวน 6
ไร่ ลักษณะของการจัดสรรการปลูกข้าวของชาวนาในกรณีศึกษาพบว่าจะปลูกข้าวอยู่ 2 ชนิดคือ ข้าว
เหนียวสาหรับการบริโภคและข้าวจ้าวหอมมะลิสาหรับขาย จากการสัมภาษณ์จะปลูกข้าวเหนียว
ประมาณ 5-6ไร่ สาหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือจะปลูกข้าวจ้าวหอมมะลิสาหรับการขายทั้งหมด มีเพียง
เฮือน AA-03 ที่จะแบ่งเช่าที่นาให้กับผู้เช่านาจานวน 20ไร่ สาหรับนโยบายภาครัฐในเรื่องของการ
จานาข้าวจากการสารวจเฮือนกรณีศึกษาพบว่า มีการจานาข้าวทั้ง หมด 6หลัง จาก 17หลัง ในส่วน
ของระบบการทานาของเฮือนกรณีศึกษาพบว่าใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการทุ่นแรงงานคน มี
เพียงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้นที่จะใช้แรงคนอยู่(รับจ้างเกี่ยวข้าว) แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้รถเกี่ยวข้ าวใน
เก็บเกี่ยวผลผลิต ในส่วนของระยะห่างระหว่างเฮือนพักอาศัยกับพื้นที่นาจากเฮือนกรณีศึกษาพบว่า
ระยะห่างจากเฮือนพักอาศัยกับนาเฉลี่ยอยู่ที่ 1–2กิโลเมตร มีจานวน 3หลัง ระยะห่างเฉลี่ยอยู่ที่ 3–5
กิโลเมตร มีจานวน 8หลัง(คิดเป็นกลุ่มมากที่สุด) ระยะห่างเฉลี่ยอยู่ที่ 6–9กิโลเมตร มีจานวน 2หลัง
และระยะห่าง 10กิโลเมตรขึ้นไป มีจานวน 4หลัง สาหรับในช่วงฤดูการทานาชาวนาในกรณีศึกษาส่วน
ใหญ่จะไปกลับเฮือนทุกวันจากตารางที่จะแสดงให้เห็นถึงชาวนาไปกลับเฮือนถึง 10หลัง และ 7หลัง
ในช่วงฤดูทานาชาวนาจะพักอาศัยหลับนอนเฝ้าทุ่งนาอยู่ในเถียงนาของตน

ภาพที่ 204 สรุปข้อมูลทั่วไปของกรณีศึกษา เฮือนชาวนาอีสาน
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2.2 ลักษณะทางกายภาพของผังเฮือนชาวนา ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้
1.รูปแบบของเฮือนพักอาศัย
2. รูปแบบของหลังคาเฮือนพักอาศัย
3. อายุเฮือนพักอาศัย
4. ทิศทางการวางผังของเฮือนชาวนา
5. องค์ประกอบผังเฮือนชาวนา
7. องค์ประกอบนอกเฮือนชาวนา (เถียงนา)
8. การเข้า - ออกเฮือน
9. จานวนชั้นของเฮือนพักอาศัย
ตารางที่ 26 สรุปข้อมูลลักษณะทางกายภาพของผังเฮือนในกรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน

จากตารางพบว่ า รู ปแบบเฮือ นที่พ บในกรณีศึ ก ษาส่ว นใหญ่จ ะเป็ นเฮื อน 3ห้ อง ซึ่ ง มี
จานวนมากถึง 10หลัง รองลงมาเป็นรูปแบบของเฮือนเกยและเฮือนสมัยใหม่ ที่มีจานวน 2หลังเท่ากัน
รองลงมาเป็นรูปแบบเฮือน 4ห้องและเฮือนจั่วแฝดซึ่งพบในกรณีศึกษาอย่างละ 1หลัง ส่วนรูปแบบ
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ของหลังคาที่พบมาที่สุดคือ หลังคาจั่วยืนชายคาคลุมชานเฮือนหรือเรียกอีกอย่า งนึ่งว่าหลังคาทรงจั่วมี
ปีกนก โดยพบถึง 10หลัง รองลงมาเป็นหลังคาทรงจั่วยืนชายคาเท่ากัน จานวน 4หลัง รองลงมาเป็น
หลังคาจั่วสมัยใหม่ที่มีมุขหน้าบ้านจานวน 2หลัง และสุดท้ายเป็นหลังคาทรงจั่วแฝดที่พบหลังเดียวใน
พื้นที่ กรณีศึ กษา ส าหรั บอายุ เฮื อนในกรณี ศึก ษาจะแบ่ ง ออกเป็ น 4กลุ่ มดั ง นี้ กลุ่ม อายุ 1-20ปี
จานวน 2หลัง กลุ่มอายุ 21-50ปี จานวน 4หลัง กลุ่มอายุ 51-80ปี จานวน 8หลัง และกลุ่มอายุ 80
ปีขึ้นไป จานวน 3หลัง ในการวางผังเฮือนกรณีศึกษาทั้ง 17หลังพบว่า มีเฮือนที่วางผังตามตะวันตาม
คติความเชื่อของชาวอีสานอยู่ 13 หลัง ส่วนอี ก 4หลังวางผังเฮือนขวางตะวันตามถนนที่ตัดผ่านหน้า
เฮือน จากตารางเห็นได้ถึงองค์ประกอบหลังของเฮือนชาวนาประกอบไปด้วย เฮือนพักอาศัย เล้าเก็บ
ข้าวเปลือก คอกสาหรับการเลี้ยงสัตว์ เพิงเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร ลานเฮือน ห้องน้า–ส้วมแยก
องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนแล้วจะส่ง ผลต่อวิถีชีวิตชาวนาทั้ง สิ้น แต่สาหรับเล้าเก็บข้าวเปลือกมีเพียง
เฮือนAA-15 ที่ไม่ปรากฏองค์ประกอบนี้ในผังเฮือนเนื่องจากพื้นที่มีจากัดและย้ายเล้าข้าวไปไว้ในพื้นที่
อื่น สาหรับคอกเลี้ยงสัตว์(คอกวัว) มีเฮือนที่ยังคงเลี้ยงอยู่จานวน 9หลัง และอีก 8หลังเคยมีคอกสัตว์
แต่ปัจจุบันไม่เลี้ยงแล้ว สาหรับเพิงเก็บเครื่องจักรกลการเกษตรที่พบในกรณีศึกษาจานวน 10หลัง
จาก 17หลั ง มี ลั ก ษณะเป็ น เพิ ง ที่ ต่ อ กั บ ตั ว เฮื อ นพั ก อาศั ย เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ เก็ บ เครื่ อ งมื อ จั ก รกล
การเกษตรขนาดใหญ่ เช่น แทรกเตอร์ 4ล้อ รถไถนาเดิน ตาม เป็น ต้น และส าหรับเครื่ องจักรก ล
การเกษตรขนาดเล็ ก เช่ น เครื่ อ งสู บ น้ า เครื่ อ งตั ด หญ้ า เป็ น ต้ น ส าหรั บ องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ มี
ความสาคัญอย่างเช่น ลานเฮือน จากกรณีศึกษาพบว่าเหลือเพียง 10หลัง ที่ยังมีลานเฮือนอยู่และอีก 7
หลัง ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่อเนกประสงค์ที่มีหลังคาคลุม สาหรับห้องน้า-ส้วมที่สร้างแยกจากตัวเฮือนใน
กรณีศึกษาเฮือนพบว่ามีอยู่ 14หลัง ที่ปรากฏในผังเฮือนอยู่และมีเพียง 3หลัง มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ห้อ งน้ าแยกจากตั วเฮือ นมาเป็น ห้อ งน้ าอยู่ใ นอาคารและใต้ถุ นอาคาร สาหรั บองค์ ประกอบงาน
สถาปัตยกรรมในวิถีชีวิตชาวนาที่อยู่นอกผังเฮือน เถียงนา(กระท่อมเฝ้าทุ่ง ) ยังปรากฏให้เห็นทั้ง 17
หลัง แต่จะแตกต่างกันจากขนาดและการใช้สอย จากตารางจะเห็นได้ว่า เถียงนาขนาดเล็กไม่สามารถ
หลั บ นอนได้ มี ถึ ง 10 หลั ง และเถี ย งนาขนาดใหญ่ ที่ ส ามารถหลั บ นอนได้ มี เ พี ย ง 7หลั ง จาก
กรณีศึกษาเฮือนชาวนาทั้ง 17หลัง สาหรับทางเข้า-ออกเฮือนพักอาศัยจากตารางสรุปได้ว่า กลุ่มเฮือน
ในกรณีศึกษาที่มีทางเข้าออกทางเดียวมีถึง 12หลัง เฮือนที่มีทางเข้าออกแยกระหว่างคนกับสัตว์มี
จานวน 4หลัง และ มีเพียงเฮือนหลังเดียวที่มีทางเข้าออกสองฝั่งถนน คือเฮือนAA-07 สาหรับจานวน
ชั้นของเฮือนของที่ปรากฏในกรณีศึกษาพบว่า เป็นเฮือนชั้ นเดียว–ปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนมีจานวนถึง
10หลัง สาหรับเฮือนชั้นเดียวยกใต้ถุนสูงมีเพียงจานวน 5หลัง และเฮือนสมัยใหม่สองชั้น มีจานวน 2
หลัง
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ภาพที่ 205 สรุปข้อมูลลักษณะทางกายภาพของผังกรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน
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2.3 ลักษณะทางกายภาพของเฮือนพักอาศัย ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้
1. รูปแบบของบันไดทางขึ้นเฮือน
2. จานวนลูกนอนของบันได
3. ตาแหน่งที่ตั้งบันได
4. ความต่างระดับของเฮือน
5. เฮือนนอน
5. หิ้งพระ
7. ทิศทางการวางตาแหน่งหิ้งพระ
8. องค์ประกอบเฮือนพักอาศัย
9. ใต้ถุนเฮือน
10. พื้นที่จอดเครื่องจักรกลการเกษตร
11. ห้องน้า – ห้องส้วม
ตารางที่ 27 สรุปข้อมูลลักษณะทางกายภาพของเฮือนพักอาศัย กรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน
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จากตารางพบว่า ในส่วนของรูปแบบบันไดเฮือนในกรณีศึกษาทั้ง 17หลัง จะมีบันไดหลัง
สาหรับการขึ้นเฮือนเพียงบันไดเดียว และวัสดุในการก่อสร้างบันไดจะเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมด มีเพียง
ลักษณะการวางของบันไดที่แบ่งออกเป็น 3รูปแบบ ดังต่อไปนี้ บันไดที่วางบนพื้นเฮือนพบจานวน 5
หลัง บันไดที่วางบนแท่นปูนซีเมนต์พบจานวน 9หลัง(พบมากที่สุดในเฮือนกรณีศึกษา) บันไดที่วางบน
แท่นปูนที่ทาเป็นขั้นจานวน 2ขั้นพบจานวน 3หลัง สาหรับจานวนของขั้นลูกนอนของบันไดทั้ง 17หลัง
เป็นจานวนเลขคี่ทั้งหมด เช่น 7ขั้น 9ชั้น 11ชั้น เป็นต้น ไม่มีเฮือนหลังไหนเลยที่ เป็นจานวนเลขคู่ จึง
สอดคล้องกับคติความเชื่อของขั้นบันไดชาวอีสานที่มีกล่าวไว้ว่า “จานวนคี่บันไดคน จานวนคู่บันไดผี ”
การวางตาแหน่งของบันไดจะถูกวางตามความเหมาะสมของการใช้งานโดยจะกระจายตามทิศต่างๆ
ของเฮือน แต่จ ะไม่เ ดินหั นหน้า ขึ้นไปทางทิศตะวันตกโดยเด็ด ขาด ในส่ วนระดับ เฮือ นจากเฮือ น
กรณีศึกษาจะเห็นได้ว่า เฮือนที่ไม่มีระดับและเฮือนที่มี 2ระดับ มีค่าเท่ากัน คือจานวน 7หลัง สาหรับ
เฮือนสมัยใหม่ 2ชั้นที่มีชั้นบนและชั้นล่าง มีจานวน 2หลัง สาหรับเฮือนที่มีการต่างระดับ 3ระดับคือ
เฮือนAA-06 ที่มีการแบ่งระดับตั้งแต่ระดับของเฮือนนอน ระดับของเกย ระดับของชานแดดและเฮือน
ไฟ ในส่วนของเฮือนนอนในกรณีศึกษาพบว่าจะมีลักษณะเป็น เฮือน 3ห้องมีประตูเข้าออก 2 ทาง มี
จานวน 12 หลัง เฮือนนอน 2ห้อง มีประตูเข้าออก 2ทางมีจานวน 4หลัง สาหรับเฮือนนอน 4ห้องที่
พบในเฮือนกรณีศึกษามีเพียงหลังเดียวคือ เฮือ นAA-06 สาหรับหิ้งพระจากการสารวจพบว่า ทุกหลัง
ของเฮือนกรณีศึกษาจะมีหิ้งพระ สาหรับการวางตาแหน่ง หิ้ง พระจากกรณีศึกษาเฮือนทั้ง 17หลัง
พบว่าจะนิยมวางในทิศเหนือหันหน้าพระประธานไปทางทิศใต้จานวน 9หลัง และวางหิ้งพระไปทาง
ทิศใต้หันหน้าพระประธานไปทางทิศเหนือจานวน 8หลัง สาหรับองค์ประกอบของเฮือนพักอาศัยที่พบ
ในกรณีศึกษาพบว่า เฮือนที่มีเฮือนไฟมีจานวน 9หลัง เฮือนที่มีชานเฮือนมีจานวน 13หลัง เฮือนที่มี
ชานแดดมีเพียง 1หลัง และเฮือนที่มีเกยมีจานวน 2หลัง จากกรณีศึกษาเฮือนทั้ง 17หลัง สาหรับใต้ถุน
เฮือนจะใช้สาหรับต่อเติมเป็นห้องสาหรับพักอาศัยมีจานวน 8หลัง ใต้ถุนใช้สาหรับเป็นพื้นเก็บอุปกรณ์
การเกษตรมีจานวน 14หลัง ใต้ถุนใช้สาหรับเป็นแคร่นั่งเล่น ทาหัตกรรมในครัวเฮือนมีจานวน 13หลัง
ใต้ถุนใช้สาหรับเป็นพื้นครัวสาหรับปรุงอาหารและนึ่งข้าวเหนียวมีจานวน 5หลัง และใช้สาหรับเป็น
พื้นที่จอดจักรยานยนต์จานวน 15หลัง สาหรับการจอดเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากการสารวจ
กรณีศึกษาเฮือนพบว่า สาหรับแทรกเตอร์ 4ล้อ จะต่อเพิงสาหรับการจอดแทรกเตอร์ 4ล้อ จานวน 2
หลัง คือเฮือนAA-01 และ เฮือนAA-14 และจะจอดแทรกเตอร์ 4ล้อ ไว้ในบริเวณใต้ถุนเฮือนเพียงหนึ่ง
หลังคือเฮือนAA-03 สาหรับรถไถนาเดินตามจะนิยมจอดไว้ใต้ถุนเฮือนจานวน 7หลัง รองลงมานิยม
จอดไว้ในบริเวณเถียงนาในบริเวณทุ่งนาจานวน 6หลัง รองลงมาสร้างเพิงสาหรับการจอดรถไถนาเดิน
ตามบริเวณข้างๆเฮือนจานวน 2หลัง และมีเพียงเฮือนเดียวที่จอดรถไถนาเดินตามไว้ลานเฮือน คือ
เฮือนAA-02 รวมถึงเฮือนAA-17 ที่จอดรถไถนาเดินตามในบริเวณใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือก สาหรับรถ
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กระบะนิยมต่อเพิงสาหรับการจอดรถให้กับรถกระบะ โดยจากการสารวจกรณีศึกษาเฮือนชาวนาทั้ง
17 หลัง มีเฮือนที่มีรถกระบะ 7หลัง ทุกเฮือนนิยมต่อเพิงสาหรับการจอดรถกระบะทั้งสิ้น
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2.4 โครงสร้างเฮือนชาวนา ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้
1. ระบบโครงสร้างเฮือน
2. ระบบโครงสร้างหลังคา
3. ระบบโครงสร้างพื้น
4. วัสดุมุงหลังคา
5. วัสดุฝาแอ้มเฮือน
6. วัสดุเสาเฮือน
7 วัสดุปูพื้น
8. วัสดุช่องเปิด (ประตูหน้าต่าง)
ตารางที่ 28 สรุปข้อมูลโครงสร้างเฮือนพักอาศัย กรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน
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จากตารางพบว่า ระบบโครงสร้างเฮือนในกรณีศึกษาจะถูกแบ่ง ออกเป็น 2ส่วนใหญ่
ได้แก่ โครงสร้างไม้ทั้งหมดในการก่อสร้างเฮือนโดยมีเฮือน 6หลัง ที่ยังเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมด และ
อีก 11หลัง ที่เป็นโครงสร้างไม้ผสมคอนกรีต สาหรับโครงสร้างหลัง คาในเฮื อนกรณีศึกษาจะเป็ น
โครงสร้างหลังคาไม้ที่มีการเข้าไม้ มีจานวน 4หลัง เฮือนกลุ่มนี้จะเป็นเฮือนที่มีอายุตั้ งแต่ 60-90ปี ที่
พบในกรณีศึกษา โครงสร้างหลังคาไม้ที่มีการบากไม้แล้วยืดด้วยตะปูมีจานวน 8หลัง ซึ่งเห็นโดยทั่วไป
ในพื้นที่กรณีศึกษา โครงสร้างหลังคาไม้ที่มีการตอกยืดด้วยตะปู มีจานวน 5หลัง ระบบโครงสร้างพื้น
เฮือนพักอาศัยในกรณีศึกษาทั้งหมดจะเป็นระบบโครงสร้าง เสา คาน ตง และพื้น สาหรับใต้ถุนเฮือน
จานวน 5หลัง มีการปรับระดับพื้นโดยการเทคอนกรีตปรับระดับ สาหรับวัสดุมุง หลังคาของเฮือน
กรณี ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จ ะมุ ง หลั ง คาด้ ว ยสั ง กะสี เ ก่ า ที่ มี อ ายุ ไ ม่ ต่ ากว่ า 30ปี และผสมวั ส ดุ ส มั ย ใหม่
อย่างเช่น METAL SHEET(กระเบื้องสรรไท) กระเบื้องลอนคู่ หรือตับหญ้าคา โดยมีการปรับเปลี่ยน
ตามอายุการใช้งานของวัสดุนั้นๆ จากตารางพบว่ามีเฮือนจานวน 15หลังที่ยังคงใช้หลังคาสังกะสีเป็น
หลัก และมีเพียง 2หลัง ที่มุงหลังคาด้วยกระเบื้อลอนคู่โดยเฮือน 2หลังนี้ จะเป็นเฮือนสมัยใหม่ที่มีอายุ
เฮือนประมาณ 10ปี สาหรับวัสดุฝาแอ้มเฮือนในกรณีศึกษาเฮือนชาวนาจะนิยมแอ้มเฮือนด้วยไม้จริง
แบบตีแนวตั้งและแนวนอน(ลายสายฝน) ถึง 14หลัง และมีการผสมระหว่างฝาไม้จริงและฝาแอ้มเสื่อ
ลาแพนอยู่ 3หลัง สาหรับเฮือนสมัยใหม่สองหลังจะใช้ฝาไม้จริงแอ้มแบบแนวนอนตีทับเกล็ด สาหรับ
วัสดุที่นามาทาเสาเฮือนในแรกเดิมการก่อสร้างเฮือนทุกหลังจะเป็นเสาไม้ทั้งแบบกลมหรือไม่ก็แบบ
เหลี่ยมทั้งหลัง แต่ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนจากเสาไม้มาเป็นเสาคอนกรีตต่อไม้จานวน 10หลัง
และเฮือนอีก 7หลังยังคงใช้เสาเฮือนเป็นไม้อยู่มาถึงปัจจุบันไม่มีการปรับเปลี่ยน สาหรับวัสดุปูพื้น
เฮือนทั้ง 16หลั ง จะเป็นลักษณะพื้นไม้ชิดชนกัน มีเพียงหลังเดียวคือ เฮือนAA-5 ปูพื้นไม้เข้าบังใบ
สาหรับวัสดุในการทาช่องเปิด(ประตู) เฮือนในกรณีศึกษาทั้ง 17หลัง นิยมใช้ประตูเป็นบานไม้เนื้อแข็ง
เป็นประตูเปิดเข้าห้อง และมีจานวน 4หลัง ที่ใช้บ้านประตูห้องน้าเป็นบานเคร่าไม้กรุด้วยสังกะสี และ
มีจานวน 10หลัง ที่นาวัสดุสมัยใหม่มาทาบานประตู เช่น บานเหล็กตะแกร่งฉีก บานPVC เป็นต้น
สาหรับวัสดุในการทาช่องเปิด(หน้าต่าง) มีจานวน 12หลัง ที่ใช้เป็นบานไม้เนื้อแข็ง และจานวน 5หลัง
ที่ใช้เป็นหน้าต่างบานเปิดไม้ลูกฟักกระจกใสมาเป็นทาช่องเปิด(หน้าต่าง) และมีเพียงหลังเดียวที่ใช้ผสม
กัน หน้าต่างบานเปิดไม้ลูกฟักกระใส และหน้าต่างบานอลูมิเนียมพร้อมกระจกติดตาย คือเฮือน AA05
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2.5 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเฮือนชาวนาในกรณีศึกษา ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อย
ดังต่อไปนี้
1. เฮือนไฟ
2. ใต้ถุนเฮือน
3. เล้าเก็บข้าวเปลือก
4. ใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือก
5. ต่อเพิงจอดเครื่องจักรกลเกษตร
6. วัสดุหลังคา
7. วัสดุผนัง
8. วัสดุพื้นเฮือนพักอาศัย
9. เสาเฮือน
ตารางที่ 29 สรุปข้อมูลลักษณะการเปลี่ยนแปลงเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน
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จากตารางพบว่า มีเฮือนกรณีศึกษา 10หลัง ที่มีการขึ้นไปหลับนอนบนเฮือน และเฮือน
จานวน 5หลัง มีการย้ายลงมาหลับนอนบริเวณใต้ถุนเฮือน และมีเฮือนจานวน 2หลังที่หลับนอนทั้ง
บนเฮือนและย้ายลงมานอนด้านล่าง สาหรับเฮือนไฟมีทั้งสิ้น 10หลังจากกรณีศึกษาเฮือน 17หลัง โดย
มี 9หลัง ที่เลิกใช้งานเฮือนไฟและปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ห้องเก็บของ โดยมีเพียงหลังเดียวที่ยังใช้งาน
เฮือนไฟอยู่คือเฮือนAA-06 สาหรั บการปรับ เปลี่ยนพื้น ที่ใต้ถุนเฮื อนในกรณี ศึกษาพบว่ า ได้ปรั บ
เปลี่ยนเป็นพื้นที่สาหรับการหลับนอนจานวน 8หลัง โดยเป็นการต่อเติมกั้นห้องในบริเวณใต้ถุนเฮือน
เพื่อหลับนอน ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ใต้ถุนเป็นพื้นที่ทาครัวจานวน 5หลัง สาหรับปรับเปลี่ยนเป็น
พื้นที่ใต้ถุนเป็นพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตรจานวน 14หลัง สาหรับปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ใต้ถุนเป็นที่
จอดรถไถนาเดินตามจานวน 7หลัง สาหรับการเปลี่ยนแปลงของเล้าเก็บข้าวเปลือกในกรณีศึกษา
พบว่า ในผังของเฮือนชาวนาในกรณีศึกษาพบเล้าเก็บข้าวเปลือกที่ยังคงอยู่ในผังจานวน 15หลัง มี
เพียงเฮือนAA-15 ย้ายเล้าไปอยู่นอนผังเฮือน เนื่องจากที่ดินมีจากัดเพราะถูกแบ่งให้กับญาติพี่น้องในปี
พ.ศ. 2538 จึงตัดสินใจในการย้ายเล้าไปอยู่บ้านลูกชายซึ่ง ห่างจากตัวเฮือนพักอาศัยประมาณ 2
กิโลเมตร และ และเฮือนAA-18 ย้ายเล้าอยู่ตรงข้ามเฮือนพักอาศัยที่มีถนนกั้นกลาง เนื่องจากที่ดินมี
จากัดไม่เพียงพบกับการวางเล้าเลยตักสินใจชื้อที่ดินตรงข้ามกับเฮือนเพื่อปลูก เล้าเก็บข้าวเปลือก จาก
ตารางพบว่ า มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเล้ า เก็ บ ข้ า วเปลื อ กอยู่ 2 ลั ก ษณะคื อ การย้ า ยต าแหน่ ง เล้ า เก็ บ
ข้าวเปลือกไปสร้างใหม่ในผังเฮือนชาวนาเดิม โดยมีการย้ายเล้าเก็บข้าวเปลือกจานวน 3หลัง อีก 12
หลัง ไม่มีการโยกย้ายจากเริ่มแรกในการก่อสร้าง และอีก 2หลัง ย้ ายออกจากนอกผังเฮือน สาหรับ
การปรับเปลี่ยนวัสดุของเล้าเก็บข้าว จากการสารวจพบว่า มีเล้าเก็บข้าวเปลือกจานวน 15หลัง ที่
เปลี่ยนจากเสาไม้มาเป็นเสาคอนกรีตสาเร็จรูปต่อไม้ สาหรับวัสดุฝาแอ้มเล้าเก็บข้าวเปลือกก็มีการ
ปรั บ เปลี่ ย นจากฝาแอ้ ม ไม้ ม าเป็ น ฝาแอ้ ม สั ง กะสี จ านวน 5 หลั ง และมี เ พี ย งหลั ง เดี ย วที่ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาจากสังกะสีมาเป็นกระเบื้องสรรไท คือเล้าข้าวของเฮือนAA-09 สาหรับ
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกให้เป็นพื้นที่ทาครัวรวมถึงการนึ่งข้าวเหนียว จานวน 9
หลัง ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใต้ถุนเล้าเก็บ ข้าวเปลือกให้เป็นพื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตรจานวน 10หลัง
และปรับเปลี่ยนพื้นที่ใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกให้เป็นพื้นที่จอดเครื่องจักรกลการเกษตรจานวน 1หลัง
สาหรับการต่อเพิงสาหรับการจอดเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเป็นการต่อเพิงยืนจากตัวเฮือนโดยใช้
สาหรับจอดแทรกเตอร์ 4 ล้อ มีจานวน 2หลัง ต่อเพิง สาหรับจอดรถไถนาเดินตามจานวน 2หลัง
และต่อเพิงสาหรับจอดรถกระบะจานวน 7หลัง สาหรับการต่อเติมพื้นที่ยืนจากเฮือนพักอาศัยจาก
การสารวจพบว่ามีการต่อเติมเพิงสาหรับการพักอาศัยจานวน 4หลัง ต่อเติมเพิงครัวสาหรับนึ่งข้าว
เหนียวจานวน 10หลัง ต่อเติมเพิงสาหรับเก็บเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็กจานวน 5หลัง สาหรับ
การปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ที่ในอดีตมีการเลี้ยงทั้งวัวและควายทุกหลังคาเฮือน จากการ
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สารวจเฮือนกรณีศึกษาพบว่าในปัจจุบันมีการเลี้ยงเฉพาะวัวเพียงอย่างเดียวและมีการเลี้ยงวัวอยู่ 9
หลัง

ภาพที่ 208 สรุปข้อมูลลักษณะการเปลี่ยนแปลงเฮือนชาวนา กรณีศึกษาเฮือนชาวนาอีสาน
จากการศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัยสามารถนาไปเป็นเครื่องมือ ในการสรุปผลการศึกษา ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ได้ตั้งไว้ในบทข้างต้น ถึงความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตชาวนาที่ส่งผลต่อ
เฮือ นชาวนาอี สาน ตามบริบ ทพื้น ที่ต าบลกู่จ าน อาเภอคาเขื่อ นแก้ว จัง หวัด ยโสธร ซึ่ ง ได้ รับ การ
รังสรรค์ขึ้นภายใต้วิถีชีวิตของชาวนา ที่สอดคล้องตามบริบททางวัฒนธรรมและภูมิลักษณะท้องถิ่น จน
ก่อให้เกิดการอยู่อาศัยบนพื้นฐานความสัม พันธ์และกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม และนาพาไปสู่
ความเข้ า ใจถึ ง คุ ณ ค่ า ของเฮื อ นชาวนาอี ส าน และวิ ถี ชี วิ ต ชาวนา ซึ่ ง สามารถสรุ ป ผลตามหั ว ข้ อ
ดังต่อไปนี้
1. วิ ถีชีวิตชาวนาที่ปรากฏในรู ปแบบของคติ ชน ประเพณี พิธีกรรม ซึ่ ง ส่ง ผลถึง การ
ดารงชีวิตของชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา
2. สภาแวดล้อ มถิ่ นที่อ ยู่อ าศัย ของชาวนา อั นก่ อให้ เกิ ดความสัมพั นธ์ ระหว่า งวิถี ชีวิ ต
ชาวนากับงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวในพื้นที่กรณีศึกษา
3. กรอบแนวคิด ของชาวนาที่ ส่ง ผลต่อ วิ ธี การออกแบบ การวางผั ง การจั ด การพื้ น ที่
รวมถึงวัสดุในการปลูกสร้างซ่อมแซมเฮือนชาวนาอีสาน
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง เฮือนชาวนาอีสานในพื้นที่กรณีศึกษา

บทที่ 7
บทสรุปการศึกษา
การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเฮือนชาวนาอีสาน โดยศึกษาเฮือนชาวนาอีสานในเขตตาบลกู่
จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาเนื้อหา ความเปลี่ยนแปลง
ในวิถีชีวิตชาวนาที่ส่งผลต่อเฮือนชาวนาอีสาน ตามบริบทพื้นที่ชุมชนบ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคา
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับการรังสรรค์ขึ้นภายใต้วิถีชีวิตของชาวนา ที่สอดคล้องตามบริบททาง
วัฒนธรรมและภูมิลักษณะท้องถิ่น จนก่อให้เกิดการอยู่อาศัยบนพื้นฐานความสัมพันธ์และกลมกลืนกับ
ธรรมชาติแวดล้อม และนาพาไปสู่ความเข้าใจถึงคุณค่าของเฮือนชาวนาอีสาน และวิถีชีวิตชาวนา อัน
ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1. วิ ถีชีวิตชาวนาที่ปรากฏในรู ปแบบของคติ ชน ประเพณี พิธีกรรม ซึ่ ง ส่ง ผลถึง การ
ดารงชีวิตของชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา
2. สภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวนา อันก่อให้เกิด ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต
ชาวนากับงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวในพื้นที่กรณีศึกษา
3. กรอบแนวคิด ของชาวนาที่ ส่ง ผลต่อ วิ ธี การออกแบบ การวางผั ง การจั ด การพื้ น ที่
รวมถึงวัสดุในการปลูกสร้างซ่อมแซมเฮือนชาวนาอีสาน
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง เฮือนชาวนาอีสานในพื้นที่กรณีศึกษา
1. วิถีชีวิตชาวนาที่ปรากฏในรูปแบบของคติชน ประเพณี พิธีกรรม ซึ่งส่งผลถึงการดารงชีวิตของ
ชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา
จากการศึ ก ษาด้ ว ยการลงพื้ น ที่ พ บว่ า วิ ถี ชี วิ ต ชาวนาที่ ป รากฏในรู ป แบบของคติ ช น
ประเพณี พิธีกรรม ซึ่งส่งผลถึงการดารงชีวิตของชาวนาในพื้นที่ชุมชนบ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอ
คาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อดังต่อไปนี้
1.1 วิถีชีวิตชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา จากการศึกษาด้วยการลงพื้นที่ ชุมชนกู่จานมี
ลักษณะสังคมแบบเกษตรกรรม ประกอบอาชีพการทานาเป็นหลักและมีความผูกพันกับระบบเครือ
ญาติ ทาให้นิยมปลูกเรือนที่อยู่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่ม ๆ จนหมู่บ้านมีความหนาแน่นแบบหลังคาชน
หลังคา สาหรับปัจจุบันชุมชนจะขยายตัวไปตามแนวยาวของถนน ส่วนบริเวณรอบนอกชุมชนมีการตั้ง
บ้านเรือนที่เบาบางกว่าเขตย่านชุมชนดั้ง เดิม การเลือ กทาเลที่ตั้งบ้านเรือนใหม่ไม่ห่างไกลจากที่เดิม
มากนั ก อาจเป็ นเพราะว่ าความผู ก พัน กัน ตามระบบเครือ ญาติ จึง เลื อกท าเลที่ ตั้ง ใหม่ ให้ สามารถ
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เดินทางไปหากันได้สะดวก จะเห็นได้จากกรณีเฮือนAA-05 และ เฮือนAA-06 ที่จากเดิมเคยอยู่ในหมู่1
และหมู่2 ที่เป็นชุมชนดั้งเดิมในการเริ่มสร้างหมู่บ้าน และได้ย้ายเฮือนมาอยู่หมู่3 บ้านสมบูรณ์พัฒนา

ภาพที่ 209 เฮือนกรณีศึกษา AA-06
เฮือนนางสาคร มาตะวันนา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 210 เฮือนกรณีศึกษา AA-07
เฮือนนางบุญวงศ์ ทองทา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

1.1.1 ลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้านกู่จาน แบ่ง ออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ คือ 1)
เขตชุมชนสาหรับเป็นพื้นที่ตั้งหมู่บ้านโดย บ้านเรือนตั้งอยู่หนาแน่นในลักษณะหลังคาชนหลังคาตาม
แบบฉบับของสังคมแบบเครือญาติอีสาน และมีวัด เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของคนในชุมชน 2)เขตที่
ดอนส าหรั บ การท าไร่ โดยเป็ น เขตที่ อ ยู่ ท างทิ ศ เหนื อ ของชุ ม ชนใช้ ส าหรั บ ท าการปลู ก พื ช ไร่ พื ช
เศรษฐกิจ เช่น มันสาปะหลัง ยูคาลิปตัส เป็นต้น โดยเป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในชุมชน 3)เขตที่
ลุ่มสาหรับปลูกข้าว โดยเป็นเขตที่อยู่บริเวณรอบ ๆ ของหมู่บ้านใช้สาหรับทานาปลูกข้าวเป็นหลัก
การทานาปลูกข้าวของชุมชนแห่งนี้สามารถทานาได้เพียงครั้งเดียว (นาปี) เนื่องด้วยระบบชลประทาน
ไม่สมบูรณ์ต้องรอเพียงน้าฝนจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว 4)เขตป่าชุมชน เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่ภาครัฐ
จัดสรรให้กับคนในชุมชนใช้ร่วมกัน เช่น หาของป่า เก็บเห็ด เก็บหน่อไม้ หาพืชสมุนไพรต่าง ๆ เป็นต้น
สาหรับปรุงอาหารและป่าชุมชนของหมู่บ้านกู่จานยัง ใช้เ ป็นที่สถานที่ศักดิ์สิท ธิ์ ซึ่ง เป็นที่อยู่ของสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษาหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข และประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ ป่าชุมชนยังเป็นที่
อยู่อาศัยของฝูงลิงหางยาว (ลิงวอก) อีกด้วย
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ภาพที่ 211 ลิงหางยาว (ลิงวอก)
ที่มา: อาร์ตนานา สตูดิโอ, กู่บ้านงิ้ว,
เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://isan.tiewrussia.com/travel/กู่บ้านงิ้ว/

ภาพที่ 212 ศาลปู่ตาของชุมชนบ้านกู่จาน
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
“พระธาตุกู่จาน วัดพระธาตุกู่จาน
ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร” (เอกสารข้อมูลการท่องเที่ยว 2552),

ภาพที่ 213 การจัดการที่ดิน ชุมชนบ้านกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
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1.1.2 สภาพสังคม วัฒนธรรม เป็นสังคมแบบระบบครอบครัวขยาย โดยที่พ่อแม่
เกื้อกูลบรรดาลูกหลาน เมื่อถึงเวลาออกเรือนใหม่หรือแยกครอบครัวก็จะแบ่งที่ดินให้ปลูกบ้านใน
บริเวณใกล้ ๆ การออกเฮือนนั้นเริ่มขึ้นเมื่อลูกสาวแต่งงาน ก็จะพาสามีมาอยู่รวมกับพ่อแม่ประมาณ
1-2ปี เมื่อเริ่มตั้งตัวได้จึงแยกตัวออกไปสร้างเฮือนของตนเอง ในการสารวจพบว่าบางครอบครัวมีการ
สร้างอาคารชั่วคราว หรือมีการอยู่อาศัยของการออกเฮือนในบริเวณใต้ถุนเล้าข้าวบ้าง แต่ไม่มากนัก
เหมือนสมัยอดีต แต่จากการสารวจพบว่าส่วนใหญ่จะออกไปสร้างเฮือนใหม่ในบริเวณที่ใกล้กับพ่อแม่
นอกจากที่ดินเดิมของพ่อแม่มีไม่เพียงพอต่อการปลูกเฮือนใหม่ของลูก ในกรณีที่มีลูกหลายคนจึงจะ
ย้ายไปปลูกเรือนยังบริเวณอื่นแต่ไม่ห่างกันมากนัก สามารถมาดูแลพ่อแม่ได้

ภาพที่ 214 ลักษณะการครอบครัวขยายลูกสาวย้ายมาอยู่ใต้เล้าข้าว กรณีศึกษา เฮือน AA-12
เฮือนของนางอุเบดขา ธุระหาย บ้านกู่จานหมู่ 1 ต.กู่จาน อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
1.1.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากรของชุมชนกู่จาน ผู้คนในหมู่
นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดกู่จานเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้าน และมีการใช้ภาษาถิ่น
เป็นภาษาพูดในการสื่อสารของคนในชุมชน การดารงชีวิตของประชากรในท้องถิ่นยังยึดถือปฏิบัติตาม
ประเพณี “ฮี ต สิ บ สอง - คองสิ บ สี่ ” แบบดั้ ง เดิ ม เฉกเช่ น คนอี ส านทั่ ว ไป ซึ่ ง ฮี ต สิ บ สอง หมายถึ ง
ประเพณีที่ป ระชาชนในภาคอีสานยืดถือ ปฏิ บัติในสิบสองเดือนของแต่ละปี เป็นการผสมผสาน
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่อ งผีและพิธีกรรมทางการเกษตรเข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ส่วนคองสิบสี่
หมายถึง แนวทางหรือหลักปฏิบัติของประชาชนในสัง คมพึง ปฏิบัติทั้ง สิบสี่ข้อ ความเชื่อในชุมชน
เหล่ า นี้ จ ะถู ก ผสมผสานเข้ า กั บ ศาสนาพุ ท ธ
ซึ่ ง เป็ น ศาสนาที่ ค นในชุ ม ชนศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนา โดยจะเห็นจากการแสดงออกของประเพณี วัฒนธรรม ที่ล้วนแล้วจะให้ความสาคัญ
และเคารพบูชาพระธาตุกู่จานที่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน
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ลักษณะของเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านกู่จานจะเป็นลักษณะของการพึ่งตนเองในชุมชน
ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวนาเป็นหลัก และว่างเว้นจากการทานาจะปลูกพืชไร่เป็น
หลัก เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณชุมชนมีทั้งที่ลุ่มและที่ดอน และมีประชานชนบางส่วนที่ออกไปรับจ้าง
นอกชุมชน เช่นการค้าขาย รับจ้างโรงงานในเมือง เป็นต้น แต่ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่ง พาตนเองใน
ครอบครัวก็ยังเห็นอยู่ในชุมชน เช่นการใช้แรงงานของผู้ชายออกไปทานา-ทาไร่ ส่วนผู้หญิงก็จะอยู่ดูแล
บ้านเฮือน หุงหาอาหารเตรียมไว้สาหรับผู้ชายที่ออกไปทางาน รวมถึงการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยง
สัตว์ไว้ในครัวเรือนเพื่อการบริโภคและขายกันในชุมชน
1.2 ประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นที่กรณีศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนกู่จาน
ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีพื้นฐานความเชื่อมาจากวัฒนธรรมอีสานเป็นหลัก
โดยมากแล้วมีความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างเรื่องของผีและเรื่องของพระพุทธศาสนาจะเห็นได้จากคน
ในชุมชนยึดประเพณีฮีตสิบสอง เป็นประเพณีหลักในชุมชน โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่จะเคร่งครัดในเรื่องนี้
เป็นพิเศษ จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านสุนทร พรใส1 พบว่าในชุมชนกู่จานจะแบ่งประเพณีออกเป็น 2
ประเภทดังต่อไปนี้
1.2.1 ประเพณีเกี่ยวเนื่องกับหมู่บ้าน ในชุมชนบ้านกู่จานจะให้ความสาคัญต่อองค์
พระธาตุกู่จานเป็นอย่างมากโดย เห็นได้จากประเพณีนมัสการพระธาตุกู่จาน ที่คนในชุมชนจะถือเป็น
ประเพณีสาคัญมากต่อชุมชนโดยประเพณีนี้จะจัดขึ้น 2ครั้ง คือในวันเพ็ญเดือน3 และวันเพ็ญเดือน6
ของทุกปี ชาวบ้านในชุมชนเองและนอกชุมชนต่างร่วมกันประกอบพิธีกรรมดังนี้ คือ วันเพ็ญเดือนสาม
จะจัดงานนมัสการองค์พระธาตุกู่จานขึ้นเป็นเวลา 3วัน โดยเริ่มจัดขึ้นในวัน ขึ้น 13ค่าเดือน3 และไป
จบที่วัน ขึ้น15ค่าเดือน3 โดยไม่ยึดว่าจะเป็นวันอะไรในปฏิทินสากลแต่จะยึดตามปฏิทินจันทรคติไทย
ที่ระบุไว้ สาหรับการสักการะพระธาตุนั้นมีความเชื่อว่าผู้ใดได้มานมัสการองค์พระธาตุกู่จานนั้นจะมี
ความเจริญรุ่งเรืองทั้งในเรื่องของการงาน ความรัก และอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี จะเห็นได้จากลูกหลาน
ที่ไปทางานต่างจังหวัดไกล ๆ จะพร้อมใจในการกลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงนั้น สาหรับคนในชุมชนเองจะ
ช่วยกันในการจัดงาน โดยมีการแบ่งงานให้กับทุกคนในชุมชน เห็นได้จากก่อนเริ่มวันงานประมาณ 1
เดือนใต้ถุนเฮือนเกือบทุกหลัง จะมีผู้คนช่วยกัน มัดธูป-มัดเทียน ปั่นด้าย ทาหัตถกรรมต่างประดับองค์
พระธาตุ ที่ใ ช้ สาหรั บ ในงานนมั สการองค์ พ ระธาตุ กู่จ านในวั นเพ็ ญ เดือ นสาม และลูก หลานที่ อ ยู่
ต่างจังหวัดจะพร้อมใจในการกลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงนั้น

1

สัมภาษณ์สุนทร พรใส. ผู้ใหญ่บ้านกู่จานหมู่1, 2 ธันวาคม 2559.
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ปั่นด้าย
มัดธูป
โมบายรวงข้าวประดับงาน
ภาพที่ 215 ชาวบ้านต่างช่วยกันผลิตของที่ใช้ในงานนมัสการพระธาตุกู่จานในวันเพ็ญเดือนสาม
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
สาหรับการจัดงานนมัสการพระธาตุกู่จานอีกครั้ง นั้น จะจัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือนหก
ของทุกปี โดยชาวบ้านจะไปแห่น้าจากหนองสะพังมาประกอบพิธีทางศาสนา ในวันขึ้น 15ค่าเดือน6
โดยมีพิธีดังต่อไปนี้ ช่วงเช้าจะทาพิธีสรงน้าองค์พระธาตุและทาบุญเลี้ยงเพลพระที่ดอนกู่บ้านงิ้วแล้ว
ในช่ วงตอนบ่ ายแก่ ๆ ชาวบ้ านก็จ ะเดิน ทางไปยั ง หนองสระพั ง เพื่อ นาเอาน้ าจากหนองสระพั ง ไป
ประกอบพิธีสรงน้าองค์พระธาตุที่วัดบ้านกู่จาน และใบเสมาที่อยู่รอบองค์พระธาตุอีกครั้งหนึ่งในตอน
เย็น เป็นอันเสร็จพิธี พิธีกรรมดังกล่าวนี้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจาทุกปี เชื่อกันว่าหากในปีใด
ไม่กระทาพิธีดังกล่าวหรือกระทาไม่ถูกต้องตามที่เคยปฏิบัติมา จะทาให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล
ในปัจจุบันพิธีกรรมดังกล่าวยังคงมีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ ต่อชาวบ้านในละแวกนั้นอยู่ และถ้าหากปี
ใดเกิดเหตุการณ์ฝนฟ้ าไม่ตกต้องตามฤดูกาลขึ้นมา ชาวบ้านในหมู่ บ้านจะต้องมาร่ วมกันประกอบ
พิธีกรรมดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง จากกาสัมภาษณ์คนในชุมชน พบว่า เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้เคยเกิด
ขึ้นกับชาวบ้านมาแล้ว แต่เมื่อมีการแก้ไขโดยการทาพิธีดังกล่าวใหม่ เพื่อขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้อง
ดูแลพื้นที่แห่งนี้แล้ว ฝนฟ้าในปีนั้นก็ตกต้องตามฤดูกาลเช่นเคย จากเหตุการณ์ดัง กล่าว จึง ทาให้
ชาวบ้านเชื่อและยึดถือปฏิบัติประเพณีดังกล่าวต่อกันมาเป็นประจาไม่เคยขาด
สาหรับประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติอีกประเพณีหนึ่งคือ การทาบุญกลางบ้าน ตามความ
เชื่อของคนในชุมชนบ้านกู่จานจะเชื่อกันว่า จะช่วยให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี ทาอะไรก็ประสบความสาเร็จ
รวมถึงการเสริมขวัญกาลังใจให้กับคนในหมู่บ้าน อีกด้วยเพราะพิธีนี้จะมีการสะเดาะเคราะห์ให้กับคน
ในชุม ชน และทาพิ ธีทาบุญ อุทิ ศส่ว นบุญ ส่วนกุศลให้กับ เทวดาอารัก ษ์ พระภูมิ เจ้า ที่ ผี บรรพบุรุ ษ
รวมถึงเจ้ากรรมนายเวร ในการทาบุญกลางบ้านนั้น จะทาพิธีอยู่บริเวณศาลากลางบ้านที่ตั้งของเสา
หลักบ้านโดยจะจัดขึ้นในราวปลายเดือน3 และจะต้องไม่เกินต้นเดือน6 ตามปฏิทินจันทรคติไทย โดย
พ่อจ้าเป็นผู้กาหนดวัน ทั้งนี้แล้วแต่ว่าจะจัดวันไหนไม่ได้ระบุวันตายตัวว่าเป็นวันไหน โดยเป็นการตก
ลงกันระหว่างพ่อจ้าและคนในหมู่บ้าน ว่าสะดวกและเหมาะสมจัดวันไหน
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ภาพที่ 216 ศาลากลางบ้านและเสาหลักบ้านหมู่บ้านกู่จาน
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
การทาพิธีบุญกลางบ้านนั้นก่อนวันทาพิธี ชาวบ้านจะเรี่ยไรเงินและช่วยกันทา
ความสะอาดศาลากลางบ้านและเสาหลัก บ้าน รวมทั้ง จัดเตรียมสถานที่ ในการประกอบพิ ธีกรรม
สาหรับการนิมนต์พระสงฆ์มาทาพิธีจะนิมนต์พระสงฆ์มาทั้งวัด เมื่อถึง วันในการทาพิธีชาวบ้านจะ
ตระเตรียมกระทงสาหรับ สะเดาะเคราะห์กันในแต่ละครัวเรือน โดยมีอาหารคาวหวานบรรจุใน
กระทงกาบกล้วยรูปสี่เหลี่ยม โดยกระทงจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ช่องแต่ละช่องจะบรรจุหมาก 1 คา
บุหรี่ 1 ม้วน เมี่ยง 1 คา ขนมต้มขาว 1 ชิ้น อาหารคาวที่ทาจากเนื้อสัตว์ เช่น ปลาย่าง แจ่วบอง เป็น
ต้น ข้าวเหนียวคลุกกับถ่านไฟจนกลายเป็น สีดา ข้าวเหนี่ยวคลุกกับสีแดงจนเป็นสีแดงอย่างละ 1
ก้อน น้า 1แก้ว และชาวบ้านจะตัดเล็บมือของคนในครอบครัวใส่ไว้ในกระทงด้วย รวมถึงปั้ นรูปคนใน
ครอบครัวและสัตว์เลี้ยงโดยการใช้ดินเหนียวหรือดินน้ามันมาปั้นก็ได้ หรือบางครอบครัวอาจใช้กาบ
กล้ ว ยมาตั ด เป็ นคนในครอบครัว ก็ ไ ด้ มาใส่ ไ ว้ ใ นกระทงรวมถึ ง เขีย นชื่ อ วัน เดื อ นปี เ กิ ด ของคนใน
ครอบครัวใส่ไว้ในกระทงด้วยและมุมกระทงกาบกล้วยจะประดับด้วยธงกระดาษสีต่างๆ ตัด เป็นรูป
สามเหลี่ยมขนาดเล็กๆ ชาวบ้านในชุมชนมีความเชื่อว่า กระทงจะเป็นเครื่องแทนเคราะห์ร้ายของคน
ในครอบครัว
หลั ง จากเตรี ย มกระทงเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ชาวบ้ า นจะไปรวมตั ว กั น ที่ ศ าลา
กลางบ้านในช่วงเช้าของวันทาพิธี เมื่อมาครบแล้วก็จะนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีกรรม โดยการสวด
พระพุทธมนต์คาถา เพื่อเพื่ออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับและขจัดเป่าสิ่ง ชั่วร้ายออกไปจาก
หมู่บ้าน หลังจากนั้น พ่อจ้า จะทาพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาให้กับคนในหมู่บ้าน หลังจาก
นั้นชาวบ้านก็จะถวายภัตตาหารเพลให้กับพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ ว พระสงฆ์จะสวดมนต์ให้
พรแก่ชาวบ้านและชาวบ้านก็จะกรวดน้าอุทิศบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นจึงจะแยกย้าย
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กันนากระทงของตนเองไปวางในทางสามแพร่งหรือในป่าชุมชน ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่ากระทงจะเป็น
เครื่องสังเวยแก่ผีที่ผ่านไปมาจะได้มากินเครื่องสังเวยในกระทงแล้วก็จะไปจากหมู่บ้านไม่มารบกวน
ชาวบ้านอีก หลังจากเสร็จพิธีชาวบ้าน จึงมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันในบริเวณศาลากลางบ้าน
และพูดคุยไต่ถามความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน
1.2.2 ประเพณีเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ในชุมหมู่บ้านกู่จานในอดีตจะมีการทา
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรอยู่หลายอย่าง เช่น การเลี้ยงผีตาปู่ การเลี้ยงผีตาแฮก พิธีแฮกนาหรือ
แรกนา พิธีสู่ขวัญวัวควาย พิธีการไหว้เล้าข้าวในวันออกพรรษา พิธีเอาฝุ่นเข้านา พิธีการสู่ขวัญข้าว แต่
ในปัจจุบันเหลือเพียง 5 พิธีกรรม ที่ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
1. การเลี้ยงผีตาปู่หรือผีปู่ตา ศาลตาปู่ นั้นถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้าน
ให้การเคารพถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกปักรักษาคนในหมู่บ้าน เชื่อว่าผีปู่ตานั่นช่วยคุ้มครองผู้คนใน
ชุม ชนให้อ ยู่ดี มี สุข และสามารถติด ต่ อสื่ อกั บ ชาวบ้า นได้ ผ่า นผู้ ท รงเจ้ า ที่ ชาวบ้า นเรี ยกว่า พ่อ จ้ า
สาหรับการศาลปู่ตาจะอยู่ในป่าชุมชน ที่ชาวบ้านเรียกว่า ดอนปู่ตา อยู่บริเวณทิศเหนือของหมู่บ้านกู่
จาน ศาลปู่ตาจะมีลักษณะเป็นศาลาขนาดเล็ก มีรูปปั้นปู่ตาวางบนหอแท่นบูชา และมีรูปปั้นข้าทาส
ชายหญิง รูปปั้นช้าง ม้า วัว ควาย รวมถึงมีพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนสาหรับการสักการบูชา ศาลปู่ตา

ภาพที่ 217 ศาลาปู่ตา ดอนปู่ตาของชุมชนบ้านกู่จาน
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
พิธีกรรมการเลี้ยงผีปู่ตานั้นจัดเลี้ยงในเดือน 6 ของทุกปี และจะต้องเป็น
วันพุธเท่านั้น โดย พ่อจ้าจะเป็นผู้กาหนดวัน หากพ่อจ้า กาหนดวันได้แล้วจะบอกกล่าวชาวบ้านให้
จัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ หัวหมู ไก่ต้ม เหล้า ธูปเทียนดอกไม้ ขันธ์ห้า ขนม น้าหวาน น้าหอม
มาเลี้ยงผีปู่ตา ก่อนวันทาพิธีไหว้ผีปู่ตานั้นชาวบ้าน จะช่วยบูรณะดอนปู่ตาให้เป็นระเบียบ เช่น ช่วยกัน
ซ่อมแซมหอปู่ตาให้สะอาดสวยงาม จัดแท่นบูชา เปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มให้กับรูปปั้นปู่ตา เป็นต้น
สาหรับวันทาพิธี พ่อจ้าจะเริ่มพิธีกรรมในช่วงเช้าประมาณ 9 โมงเช้า ที่
ดอนปู่ตา ชาวบ้านต่างมารวมตัวเพื่อทาพิธีที่ดอนปู่ตา และชาวบ้า นส่วนใหญ่มักจะนาของเซ่นไหว้มา
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ถวายเพิ่มเติม โดยจะการเทใส่ถาดรวมกันแยกเป็นของคาวและของหวาน หลังจากนั้นพ่อจ้า ก็จะนา
ไก่ต้ม พร้อมด้วยของคาวของหวานขึ้นถวายปู่ตาและทาพิธีบูชาศาลปู่ตาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อคน
ในชุมชน และเป็นการบอกกล่าวปู่ตาว่าถึงช่วงฤดูการทานาแล้ วขอให้ปู่ตาบันดาลให้น้าท่าสมบูรณ์ใน
การทานาครั้งนี้
2. การเลี้ยงผีตาแฮก หรือเลี้ยงผีหัวนา ชาวบ้านในชุมชนเชื่อกันว่าผีตา
แฮก เป็นผีประจาท้องไร่ท้องนา ถือกันว่าเป็นผีที่ปกปักรักษาไร่นา และทาให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม
อุดมสมบูรณ์ จึงมีความเชื่อว่าการทาพิธีเลี้ยงผีตาแฮกในหนึ่งจะทา 2 ครั้ง คือ ก่อนลงมือทานา เพื่อ
บอกกล่าวว่าจะลงมือทานาแล้วในปีนี้ ขอให้ผีตาแฮกดูแลรักษาข้าวในนาให้สมบูรณ์และบริบูรณ์ใน
ผลผลิต และอีกครั้งจะทาในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อบอกกล่าวว่าการทานาปีนี้ได้ผลผลิต
เท่าไร รวมถึงการขอบคุณผีตาแฮกที่ช่วยดูแลรักษาข้าวในนาด้วย ฉะนั้นในที่นาของแต่ละคนจะมีที่
สาหรับให้ผีตาแฮกอยู่ ซึ่งบางคนอาจปลูกกระท่อมหลังเล็กๆ บางคนจะปักเสาเป็นสัญลักษณ์ว่าที่ตรง
นี้คือ ที่อยู่ของผีตาแฮก หรือบางแห่งจะทาเนินดินสาหรับให้ผีตาแฮกอยู่ ซึ่งชาวบ้านจะทราบดีถึงที่อยู่
ของผี ต าแฮกในที่ น าของตน ส าหรั บ พิ ธี ก รรมในการเลี้ ย งผี ต าแฮก จะเป็ น พิ ธี ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ครอบครัวโดย ชาวนาที่เป็นผู้นาครอบครัวจะจัดเตรียมสิ่งที่จะนาไปเลี้ยงหรือเช่นไหว้ผีตาแฮกดั้ง นี้
เหล้า 1ขวด ไก่ต้มสุกพร้อมเครื่องใน 1 ตัว ดอกไม้ ธูป เทียน หมาก พลู บุหรี่ น้า 1 ขวด พร้อมด้วย
แก้ว 2 ใบ สาหรับรินเหล้า น้า และกระติบข้าวเหนียวหนึ่งกระติบ เมื่อเตรียมสิ่งที่จะเลี้ยงไว้เรียบร้อย
แล้ว เอาใส่ตะกร้านาไปในยังที่อยู่ของผีตาแฮก แล้วจัดแต่งสารับที่นามา จัดใส่ถาดให้เรียบร้อย พร้อม
ทั้งเปิดฝากระติบข้าวเหนียวเปิดออก น้าและเหล้าริ นใส่แก้วคนละใบ จุดเทียน ตั้งไว้พร้อมกับกล่าว
เชิญชวนให้ผีตาแฮกมารับเครื่องเซ่นไหว้ ที่นามาถวาย พร้อมกับบนบานให้ข้าวกล้าในนาของตนอุดม
สมบูรณ์ ถ้าหากเลี้ยงหรือเซ่นไหว้หลังการทานาก็จะเป็นการกล่าวคาขอบคุณผีตาแฮกที่ทาให้การทา
นาประสบผลสาเร็จด้วยดี หลังจากนั้นก็กะเวลาพอประมาณก่อนโปรดสารับ โดยการนาสารับนั้นไป
เลี้ยงคนในครอบครัวก็เป็นอันเสร็จพิธี
3. พิธีบุญบั้งไฟหรือ บุญเดือ นหก เป็นพิธีการขอฝนที่ชาวบ้านยึดถือ
ปฏิบัติกันจนเป็นประเพณี โดยชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันทุกครัวเรือน ที่จะประกอบพิธีกรรมนี้
โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าพญาแถนที่อยู่บนสรวงสวรรค์ เป็นผู้ที่บันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
ชาวบ้านจึงได้จุดส่งบั้งไฟเพื่อเตือนพญาแถนว่าถึงเวลาที่ท่านจะบันดาลน้าฝนเพื่อให้ชาวบ้านได้ทานา
ปลูกข้าวแล้ว ในภาษาอีสานนั้น “บั้งไฟ” ก็คือกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุดินปืนตาให้แน่นเต็มกระบอก มี
ไม้ไผ่ท่อนยาวผูกเป็นหาง ตัวบั้งไฟประดับด้วยกระดาษหลากสีเป็นรูปต่างๆ ที่นิยมคือรูปพญานาค บั้ง
ไฟเป็นตัวแทนระหว่างชาวบ้านที่จะใช้บอกกล่าวพญาแถนและบูชาพญาแถน
การจัดพิธีบุญบั้งไฟชาวบ้านจะตกลงกันว่าจะจัดงานในวันใด ส่วนใหญ่จะ
จัดในเดือน6 และจะบอกบุญไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อจัดหาบั้งไฟมาแข่งขันประชันกัน เมื่อถึงวันโฮม
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(ก่อนจะถึงวันแห่บั้งไฟ 1 วัน) ชาวบ้านจะจัดทาบุญ เลี้ยงพระ เมื่อได้เวลาทางวัดจะตีกลองเป็น
สัญ ญาณให้นาบั้งไฟมารวมกันที่ลานวัด มีการจัดขบวนแห่บั้ง ไฟอย่างสวยงามโดยจะแห่ไ ปรอบ ๆ
หมู่บ้าน
จากนั้ น ในวั น รุ่ ง ขึ้ น ตอนเช้ า มี ก ารท าบุ ญ ตั ก บาตร ถวายภั ต ตาหาร
พระภิก ษุสงฆ์ เสร็จ สงฆ์แ ล้ว ชาวบ้านจะนาบั้ง ไฟแห่ไ ปยั ง สถานที่ที่กาหนด ซึ่ง มักอยู่กลางทุ่ง นา
ห่างไกลจากหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อจุดให้บั้งไฟพุ่งทะยานไปบนท้องฟ้าเพื่อบอกกล่าวพญาแถนในการ
ประธานน้าฝนที่ใช้ในการทาเกษตรกรรม ในการจุดบั้งไฟในสมัยปัจจุบันชาวบ้านจะมีการประชันกัน
ว่าบั้งไฟคณะไหนขึ้นสูงกว่ากัน ถือเป็นฝ่ายชนะ เสร็จจากการจุดบั้งไฟทุกคนจะแยกย้ายกลั บบ้านเพื่อ
ไปรอฝนฟ้าที่พญาแทนประธานให้ในการทาเกษตรกรรมต่อไป ในการทาพิธีนี้ชาวบ้านจะให้ความ
ร่วมมือในการจัดงานและเป็นพิธีกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับคนในชุมชนมากกว่าการขอฝนของ
ในอดีต
4. พิธีการไหว้เล้าข้าวในวันออกพรรษา ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้าน
ส่วนใหญ่จะนิยมไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือก เพื่อบอกกล่าวเล้าเก็บข้าวเปลือกว่าปีนี้มีการทานาปลูกข้าว
และข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วอีกไม่นาจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวและจะเอาข้าวขึ้นเล้าแล้ว
สาหรับพิธีกรรมในการไหว้เล้าเก็บข้าวเปลือก จะเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวโดย ชาวนาที่เป็นผู้นาครอบครัวจะจัดเตรียมสิ่งของสาหรับการไหว้ โดยการเตรียม อาหาร
คาวหวาน ดอกไม้ ธูปเทียน หมาก พลู และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ข้าวที่กาลังตั้งท้อง 1 กา จัดลงในถาด
สารับ แล้วจุดเทียนหนึ่งคู่ แล้วเล้าเก็บข้าวเปลือกว่าปีนี้มีการทานาปลูกข้าวและข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วอีก
ไม่นาจะถึ งช่ว งเก็ บเกี่ ยวและจะเอาข้าวขึ้นเล้าแล้ว ขอให้ผลผลิตปี นี้ไ ด้ ข้าวมากๆ เติมเล้าล้ นเล้ า
หลังจากนั้นก็กะเวลาพอประมาณก็โปรดสารับ โดยการนาสารับนั้นไปเลี้ยงคนในครอบครัวก็เป็นอัน
เสร็จพิธี
5. พิธีสู่ขวัญข้าว เป็นพิธีทาบุญสู่ขวัญข้าว ชุมชนบ้านกู่จานจะทาพิธีนี้
ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตและตากผลผลิตเสร็จ ก่อนจะนาข้าวเข้าเก็บในยุ้งจะทาพิธี “สู่ขวัญข้าว” เพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลองในเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยจะทากับทั้งหมู่บ้านและใช้ลานวัดกู่จานเป็นการทาพิธี ใน
การทาพิธีชาวบ้านจะเอาข้าวที่เป็นผลผลิตในปีนี้มารวมกันที่วัด และเตรียมอาหารคาวหวานไว้ถวาย
พระสงฆ์ เตรียมเครื่องเซ่นบูชาแม่โคสก (แม่โพสพ) แม่ธรณี ซึ่งประกอบไปด้วย พานบายศรี 1 ชุด ไก่
ต้ม 1 คู่ เหล้า 2 ไห ข้าวตอกดอกไม้ 2 ชุด หมาก พลู เมี่ยง บุหรี่ 1 ชุด และ เตรียมด้ายสายสิญจน์ขึง
รอบกองข้าว นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญ พระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วจึงถวาย
อาหาร จากนั้นหมอขวัญจะทาพิธีสู่ขวัญข้าว ขณะที่พระสงฆ์กาลังฉันท์ ก่อนพระสงฆ์ให้พร โดยหมอ
ขวัญจะเริ่มพิธีสู่ขวัญข้าว ซึ่งเนื้อความคาสวดสู่ขวัญจะกล่าวขอโทษแม่โพสพที่ได้กระทาล่วงเกิน โดย
ใช้ ค วายเหยี ย บย่ า ขอให้ แ ม่ โ พสพมาอยู่ เ ป็ น ขวั ญ กองข้ า ว หลั ง จากพระสงฆ์ ฉั น ท์ เ สร็ จ จึ ง ให้ พ ร
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อนุโมทนา ประพรมน้ามนต์ให้แก่ชาวบ้าน ตลอดจนกองข้าวที่ชาวนาเอามาถวายพระ เพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่ชาวนา จากข้อสังเกตพบว่าพิธีกรรมนี้ชาวบ้านจะมารวมกันทาที่วัดโดยหาวันที่ว่างพร้อมกัน
และประกอบพิธีร่วมกันที่ลานวัด ซึ่งต่างกับในอดีตที่กระทากันในครัวเรือนโดยจะกระทาพิธีนี้ในตอน
ที่ครอบครัวเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้น
จะเห็ น ได้ ว่ า วิ ถี ชี วิ ต ชาวนาที่ ป รากฏในรู ป แบบของคติ ช น ประเพณี
พิธีกรรม ซึ่งส่งผลถึงการดารงชีวิตของชาวนาในพื้นที่ชุมชนบ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร มีพื้นฐานในความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องของผีและความเชื่อเรื่อง
ของพระพุทธศาสนา โดยปรากฏในรูปแบบของคติชน ประเพณี พิธีกรรม ที่ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติสืบ
ต่อกันจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้จาก ประเพณีฮีตสิบสอง หรื อประเพณีสิบสองเดือนของชาวอีสาน ที่
ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและรวมถึงประเพณีเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า
จะทาให้การทาเกษตรกรรมประสบผลสาเร็จไม่ให้ประสบปัญหาในการทาเกษตรกรรม จากคติชน
เหล่านี้จึงถูกร้อยเรียงให้เกิดรูปแบบและเอกลักษณ์แบบเฉพาะถิ่นที่ปรากฏในพื้นที่ชุมชนบ้านกู่จาน
ซึ่งเป็นพื้นที่กรณีศึกษา

ภาพที่ 218 สรุปประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นที่กรณีศึกษา
2. สภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวนา อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวิถี ชีวิตชาวนากับ
งานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมข้าวในพื้นที่กรณีศึกษา
ในสภาพที่ อยู่อาศัยของชุม ชนกู่ จานนั้ นผู้ค นส่วนใหญ่ จะอยู่ ในสั ง คมเกษตรกรรมและ
ประกอบอาชี พ ชาวนาเป็ น หลั ก และว่ า งเว้ น จากการท านาจะท าไร่ มั น ส าปะหลั ง จึ ง ส่ ง ผลให้
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องค์ประกอบของสภาพที่อยู่อาศัยจะเอื้อต่อการทาการเกษตร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเฮือนชาวนา
โดยจะจาแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ องค์ประกอบที่อยู่ภายในเฮือนพักอาศัยและองค์ประกอบที่
อยู่นอกเฮือน
2.1.องค์ประกอบที่อยู่ภายในเฮือ นชาวนา จากการสารวจพบว่าในเฮือนชาวนาของ
ชุมชนบ้านกู่จานจะประกอบไปด้วย เฮือนสาหรับการพักอาศัยเพื่อการหลับนอนและมีพื้นที่ใช้สอย
เพื่อการดารงชีวิตและประกอบอาชีพในแต่ละครอบครัวโดยประกอบไปด้วย
2.1.1 เฮือนสาหรับการพักอาศัยของชาวนา เป็นเฮือนที่อยู่อาศัยของชาวนาโดย
ลักษณะของเฮือนพักอาศัยของชาวนาจากพื้นที่กรณีศึกษา พบว่ารูปแบบของเฮือนพักอาศัย มีทั้งหมด
6 รูปรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วยเฮือน 3ห้อง จานวน 10หลัง ซึ่ง ถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่มากที่สุดใน
พื้นที่กรณีศึกษา รองลงมาเป็นเฮือน 2ห้อง และเฮือนสมัยใหม่ จานวน 2หลัง รองลงมา เป็นเฮือนเกย
เฮือน 4ห้อง และเฮือนจั่วแฝด อย่างละ 1หลัง สาหรับอายุเฮือนในกรณีศึกษาจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ดังนี้ กลุ่มอายุ 1 - 20 ปี จานวน 2 หลัง กลุ่มอายุ 21 - 50 ปี จานวน 4 หลัง กลุ่มอายุ 51 - 80
ปี จานวน 8 หลัง(ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงอายุของกลุ่มเฮือนที่มากที่สุดในพื้นที่กรณีศึกษา) และกลุ่มอายุ
80 ปี ขึ้น ไป จ านวน 3 หลัง ในปั จจุ บัน เฮื อนพัก อาศัย ถูก ปรั บเปลี่ ยนอยู่ หลายลัก ษณะ เช่ น การ
ปรับเปลี่ยนวัสดุ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอย การปรับเปลี่ยนของผังเฮือนพักอาศัยเพื่อให้เข้ากับวิ ถี
ชีวิตชาวนาสมัยใหม่ที่มีความสะดวกสบายขึ้นจากอดีต

ภาพที่ 219 รูปแบบเฮือนในพื้นที่กรณีศึกษา
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2.1.2 ลานเฮือน เป็นที่ว่างรอบๆเฮือนของแต่ละหลัง ซึ่งเป็นพื้นที่เปิด เชื่อม
ระหว่างเฮือนกับองค์ประกอบอื่นๆในบริเวณเฮือนเช่น เล้าเก็บข้าวเปลือก ห้องน้าเป็นต้น และยังเป็น
พื้นที่ทากิจกรรมอื่นๆ อีกด้วย เช่น เป็นที่วิ่งเล่นของเด็กๆ ตากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ปอ
สาหรับทอเสื่อ เป็นต้น และเป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน ส่วนที่ว่างรอบเรือนมักปล่อยเป็น
ลานโล่ง เนื่องจากเหตุผลหลายด้าน เช่น เรื่องความสะอาด ป้องกันสัตว์มีพิษมาอาศัยอยู่ และเพื่อใช้
เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ต่างๆ ในการจัดงานในครอบครัว จากกรณีศึกษาจะเห็นได้ว่ามีเฮือน 10 หลัง
ที่ ป รากฏลานเฮื อ นอยู่ แ ต่ เ ฮื อ นอี ก 7 หลั ง จะถู ก ปรั บ เปลี่ ย นลานเฮื อ นเป็ น พื้ น ที่ จ อดเครื่ อ งมื อ
การเกษตรใช้เป็นพื้นที่สาธารณะมีหลังคาคลุม แทนที่ในส่วนของลานเฮือนที่เห็นได้จากกรณีศึกษา
เฮือน AA-05, AA-08 และAA-09 และอีกปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้ลานเฮือนหายไปจากผัง
พื้นที่คือที่ดินของเฮือนมีจากัดจะเห็นได้จากเฮือน AA-10, AA11, AA15 และ AA-17 ที่มีแนวเขตที่ดิน
เท่ากับบริเวณเฮือนและเล้าเก็บข้าวเปลือกเท่านั้น แต่การตากผลผลิตทางเกษตรเฮือนกลุ่มดังกล่าวจะ
ตากไว้บริเวณถนนสาธารณะหน้าเฮือนกันเป็นส่วนใหญ่ หรือไม่ถ้าเฮือนหลังดังกล่าวมีพื้นที่โรงจอดรถ
ที่มีหลังคาคลุมก็จะใช้พื้นดังกล่าวตากแทน

ภาพที่ 220 ลักษณะการปรับเปลี่ยนของลานเฮือนในกรณีศึกษา
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2.1.3 พื้นที่ใต้ถุนเฮือนพักอาศัย จากการสารวจพบว่าบริเวณใต้ถุนของเฮือนใน
ชุมชนบ้านกู่จานจะมีประโยชน์ใช้สอยต่างๆ เช่น เป็นคอกวัว ใช้เป็นพักผ่อนนั่งเล่นในตอนกลางวัน
โดยจะมีแคร่นั่งเล่น สามารถนั่งเล่นพูดคุยกัน รวมถึงใช้สาหรับทาหัตถกรรม ไม่ว่าจะเป็นสานแห่ ทา
ตับหญ้าคา เป็นต้น และเป็นที่เก็บอุปกรณ์ในการทาเกษตรกรรม เช่น จอบ เสียม คราด เคียว หรือ
แม้กะทั้งพันธุ์ข้าว แต่จากการสารวจพบว่าคนในชุมชนบ้านกู่จานให้ความสาคัญกับการใช้พื้นที่ใต้ถุน
มากกว่าบนเฮือน โดยจะเห็นได้จากการใช้เป็นที่หลับนอนในตอนกลางคืน พื้นที่ทาครัว และปล่อยให้
บนเฮือนเป็นที่เก็บของและไม่สนใจในการที่จะขึ้นไปอาศัยบนเฮือนจะเห็นได้จากเฮือน AA-02, AA11, AA-15, AA16, และAA-17 และกลุ่มกรณีศึกษาส่วนใหญ่นิยมต่อเติมพื้นที่อยู่อาศัยหลับนอนแบบ
ถาวรที่ใช้การก่ออิฐบล็อกกั้นเป็นห้อง รวมถึงกั้นเป็นพื้นที่เก็บเครื่องมือจักรกลการเกษตรขนาดเล็กที่มี
ราคาแพงด้วย สาหรับการทาครัว กลุ่มกรณีศึกษาก็นิยมลงมาทาครัวบริเวณใต้ถุนเฮือน จะเห็นได้จาก
ตารางที่ 6.6 และเฮือนกรณีศึกษาส่วนใหญ่นิยมจอดรถไถนาเดินตามบริเวณใต้ถุนเฮือนรวมถึง เฮือน
AA-03 ที่ใช้ใต้ถุนจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ จึงพอจะสรุปได้ว่ากลุ่มกรณีศึกษานิยมลงมาใช้ประโยชน์
บริเวณใต้ถุนเฮือนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วย ความสะดวกสบายในการใช้งานพื้นที่อเนกประสงค์ไม่
ว่า จะเป็ น การกิ น การนอน การประกอบอาชีพ เสริ ม หรื อ แม้ก ระทั้ง ใช้ เป็ น ที่ จอดเครื่ อ งจัก รกล
การเกษตร จะเห็นได้ว่าพื้นที่บนเฮือนจะใช้เป็นพื้นที่เก็บของที่ไม่ได้ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ นานๆ จึงจะ
ขึ้นมาที

ภาพที่ 221 ลักษณะการปรับเปลี่ยนของพื้นที่ใต้ถุนเฮือนพักอาศัยในกรณีศึกษา
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2.1.4 เล้าข้าวหรือยุ้งฉาง เฮือนแต่ละหลังส่วนใหญ่จะมียุ้งข้าวของตนเอง ยกเว้น
เฮือนที่มีพื้นที่จากัดไม่สามารถปลูกเล้าได้ก็จะปลูกไว้ที่อื่น เช่น ปลูกในที่นานอกหมู่บ้าน ปลูกไว้ตรง
ข้ามเฮือน หรือแม้กระทั้งปลูกไว้กับเฮือนหลัง อื่น (เฮือนลูก) แต่โดยปกติเล้าข้าวจะตั้งอยู่ไม่ห่างตัว
เฮือนมากนัก ตามแต่พื้นที่อานวย ขนาดของเล้าข้าวขึ้นอยู่กับจานวนที่นาว่ามากน้อยเพียงใด โดยจะ
ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ห้องคือ เก็บข้าวเหนียวและข้าวจ้าว จากการลงพื้นที่สารวจนั้นพบว่าเล้า
ข้าวส่วนมากจะกว้าง 1-2 ช่วงเสาและยาว 3 ช่วงเสา และมีชานขนาดเล็กก่อนเข้าเล้า สาหรับการ
เก็ บ ข้ า วเปลื อ ก จะเก็ บ แบบเทข้ า วกองไว้ ใ นเล้า ตามแบบดั้ ง เดิ ม ไม่ นิ ย มเก็ บ เป็ น กระสอบข้ า ว
เนื่องจากในการจานาข้าวของภาครัฐนั้นจะต้องเทข้าวเพื่อคานวณว่าในหนึ่งเล้าจะมีข้าวกี่ตัน เพื่อทา
สัญญาในการจานาข้าว สาหรับการเปลี่ยนแปลงของเล้าเล็บข้าวเปลือกจากกรณีศึกษาพบว่า มีการ
ย้ายตาแหน่งของเล้าเก็บข้าวเปลือกอยู่ 3 หลังที่จากเดิมอยู่บริเวณหน้าเฮือนย้ายไปอยู่ในตาแหน่งหลัง
เฮือนเพื่อปรับพื้นที่ส่วนนั้นเป็นที่จอดรถกระบะเพื่อใช้ขนข้าวขึ้นเล้าและสะดวกในการเข้าใช้งาน และ
เฮือนทั้ง 3 หลัง ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการย้ายเล้าตามคติเดิมอยู่คือ การสร้างเล้าใหม่จะต้องไม่ตรง
กับเฮือน และพื้นเฮือนต้องไม่ทับพื้นที่เล้าเก่า แต่ความเชื่อเรื่องเงาของเฮือนต้องไม่ทับเล้าข้าวไม่เหลือ
แล้วเนื่องด้วยที่ดินที่จากัดในเฮือนแต่ละหลัง สาหรับประเด็นที่น่าสนใจอีกในการปรับเปลี่ยนของเล้า
เก็บข้าวเปลือกคือ การปรับเปลี่ยนวัสดุในการก่อสร้างจะเห็นได้จากการเปลี่ยนเสาไม้ที่เป็นโครงสร้าง
หลัง มาเป็นเสาคอนกรีต สาเร็จรูปจากกรณีศึกษามีเฮือนหลัง เดียวที่เสาเล้ายัง เป็นไม้อยู่ นอกนั้ น
เปลี่ยนเป็ นเสาคอนกรีตหมดแล้ว สาหรับวัสดุฝาแอ้มเล้าจากการศึ กษาพบว่า มีเฮือนถึง 5 หลัง ที่
ปรับเปลี่ยนจากฝาแอ้มแป้นไม้ตีภายในเป็นการใช้แป้นไม้ตีแนวนอนภายในสูงประมาณ 40 - 60 cm
สูงจากนั้นใช้แผ่นสังกะสีกรุภายในเคร่าไม้จนถึงอเสไม้ สาหรับวัสดุมุงหลังคาเฮือนส่วนใหญ่ยังนิยมมุง
ด้วยสังกะสีอยู่มีเพียงเฮือน AA-09 ที่เปลี่ยนมามุงกระเบื้องลอนคู่

การเปลี่ยนเสา
การต่อเติมเพิ่มพื้นที่
การเปลี่ยนแปลงวัสดุ การปรับเปลี่ยนหลังคา
ภาพที่ 222 ลักษณะการปรับเปลี่ยนของเล้าเก็บข้าวเปลือกในกรณีศึกษา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
สาหรับประเด็นที่น่าสนใจอีกในการปรับเปลี่ยนของเล้าเก็บข้าวเปลือกคือ การต่อ
เติมพื้นที่ใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกให้เป็นพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่ทาครัว พื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตร
และพื้นที่จอดเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น โดยลักษณะของการต่อเติมจะกั้นบริเวณใต้ถุนเล้าเป็น
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พื้นที่ดังกล่าว วัสดุที่ใช้มีทั้ง ใช้ไม้ไผ่ในการทาฉากกั้น ใช้สังกะสีเก่ากั้น สาหรับเฮือนบางหลังจะกั้น
โดยการก่ออิฐบล็อกกั้นเป็นห้องเลย

กั้นโดยใช้ไม้ไผ่ปักหลักผสมกับสังกะสี
กั้นโดยใช้สังกะสี
ภาพที่ 223 ลักษณะการกั้นพื้นที่ใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือก
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

กั้นโดยก่ออิฐบล็อก

สาหรับ อีก ประเด็ นที่ น่าสนใจในการปรับ เปลี่ ยนของเล้ าเก็บ ข้าวเปลือ กคือ จา
กรณีศึกษาพบว่า เฮือน AA-15 ที่ตัดสินใจย้ายเล้าเก็บข้าวเปลือกออกจากที่ดิน เนื่องด้วยที่ดินมีจากัด
เพราะถูกแบ่งให้กับญาติพี่น้อง จึงตัดสินใจในการย้ายเล้าไปอยู่บ้านลูกชายที่อยู่ห่างจากตัวเฮือน
ประมาณ 2 กิโลเมตร ในปีพ.ศ. 2538 แต่ในการเก็บผลผลิตในแต่ละครั้งยังเก็บข้าวเปลือกไว้ในเล้าอยู่
จะเอามาที่เฮือนเท่าที่จะกินและสีหมดเท่านั้นก่อนจะไปเอาใหม่ที่บ้านลูกชาย และจากการสารวจ
พื้นที่รอบๆ ชุมชนปรากฏว่ามีเล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือกของ นายบุญกว้าง มาลัย ที่ถูกสร้างขึ้นกลาง
ทุ่ง นานอกชุมชน จากการสัมภาษณ์พบว่า เหตุผลที่ตัดสินใจไปสร้างเล้าข้าวกลางทุ่ง นาเนื่องด้วยมี
ที่ดินจากัดและผนวกกับตนเองมีที่นาไม่ ห่างจากตัวหมู่บ้านเลยตัดสินใจไปสร้างในบริเวณนั้นและ
ตนเองก็มีวางแผนในอนาคตอยู่แล้วว่าจะออกไปอยู่นา แต่ปัจจัยความไม่สะดวกในเรื่องของไฟฟ้ายัง
เข้าไม่ถึงเลยยังไม่ออกไปนาในเวลานี้ สาหรับการเก็บข้าวเปลือกของนายบุญกว้าง มาลัยเล่าว่าก็เก็บ
ข้าวเปลือกไว้ในเล้าเก็บข้าวนั้นละไม่หายเพราะหมู่บ้านเราไม่ค่อยมีเรื่องการขโมยของ2

2

สัมภาษณ์บุญกว้าง มาลัย. เจ้าของเถียงนากลางทุ่งนา, 2 ธันวาคม 2559.

331

ภาพถ่าย กันยายน พ.ศ.2558
ภาพถ่าย มกราคม พ.ศ.2560
ภาพที่ 224 เล้าข้าวถูกสร้างขึ้นกลางทุ่งนาของนายบุญกว้าง มาลัย
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 225 สรุปเล้าเก็บข้าวเปลือกในกรณีศึกษา
2.1.5 คอกวัวคอกควาย จากการสารวจพบว่าในชุมชนบ้านกู่จานนิยมเลี้ยงวัวไว้
เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน จากอดีตการเลี้ยงวัวควายของชาวนานั้นจะเลี้ยงไว้ใช้แทนแรงงานใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการทานาตั้งแต่การเตรียมดินจนกระทั้งถึงการนวดข้าวเพื่อเอาข้าว
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ออกจากรวงและการขนย้ายข้าวผ่านเกวียนเทียมควาย เพื่อการบริโภคและขายต่อไป แต่ปัจจุบันจาก
การสัมภาษณ์คนในชุมชนพบว่าการเลี้ยงควายวัวนั้นไม่ได้เลี้ยงเพื่อใช้แรงงานแล้วแต่เลี้ยงเพื่อขายนา
เงินมาหมุนเวียนใช้ในครัวเรือน และในปัจจุบันคนในชุมชนก็นิยมเลี้ยงวัวมากกว่าควายเนื่องด้วยการ
บริโภคเนื้อวัวมากกว่าเนื้อควาย สาหรับในหนึ่งปีการตกลูกของแม่วัวจะมีลูกวัวมาผลัดเปลี่ยน 1-2 ตัว
และจะขายแม่วัวหรือพ่อวัวให้โรงฆ่าสัตว์ต่อไปเพื่อนาเงินมาจุลเจือครอบครัว และการเลี้ยงวัวเป็นการ
ลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่ได้เงินตลอด สาหรับฟางที่เป็นอาหารของวัวก็ได้จากฟางข้าวจากการทานา
แทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลย แถมยังได้ปุ๋ยจากมูลวัวไปใส่ในนาอีกด้วย การเลี้ยงวัวของผู้คนในชุมชน
จะนิยมเลี้ยงวัวในบริเวณใต้ถุนเฮือน ใต้ถุนเล้าข้าว หรือไม่ก็สร้างคอกให้กับวัวแยกออกจากตัวเฮือน
โดยมีหลังคาคลุมคอกอีกที จากการเก็บข้อมูลพบว่าเฮือนในกรณีศึกษายังมีการเลี้ยงอยู่จานวนถึง 9
หลัง จากการสารวจพบว่าในแต่ละครัวเรือนจะเลี้ยงวัว 2-4 ตัวต่อเฮือน

ภาพที่ 226 การเลี้ยงวัวในเฮือนกรณีศึกษา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
2.1.6 พื้นที่เก็บ เครื่อ งมื อ การเกษตร จะเห็นได้ว่าการที่ชาวนาสมัยใหม่นาเอา
เครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในการผลิต และเครื่องจักรกลการเกษตรนี้ค่อนข้างมีราคาแพงจึงทาให้
ต้องสร้างพื้นที่จัดเก็บเพื่อให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม และการดูแลรักษา จากการสารวจพบว่าพื้นที่
เก็บเครื่องมือการเกษตรของชุมชนบ้านกู่จานนั้น จะเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สามารถ
เก็บเครื่องมือการเกษตรได้ เช่น การจอดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ และรถไถนาเดินตาม ก็จะนิยมจอดไว้
ในใต้ถุนเฮือน หรือการต่อเพิงสาหรับการจอดแทรกเตอร์ 4 ล้อถ้าจอดบริเวณใต้ถุนเฮือนไม่ได้ การ
สร้างอาคารเพื่อใช้สาหรับเก็บเครื่องมือการเกษตร เป็นต้น และสาหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กเช่น จอบ
เสียม คราด ก็จะนิยมเก็บไว้ใต้ท้องคานเหนือศีรษะบริเวณใต้ถุนเฮือนหรือใต้เล้าข้าว
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ภาพที่ 227 พื้นที่เก็บเครื่องมือการเกษตรจากเฮือนกรณีศึกษา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
2.1.7 ห้องน้า – ห้องส้วม จากการสารวจพบว่าห้องน้า – ห้องส้วม ส่วนมากใน
ชุมชนบ้านกู่จาน มักจะทาห้องน้าแยกออกมาจากตัวเฮือน และสร้างขึ้นแบบง่ายๆ ขนาดโดยเฉลี่ย
ของห้องน้า-ห้องส้วม ประมาณ 1.80 x 2.50 เมตร ผนังห้องน้าจะก่อด้วยอิฐบล็อกแบบง่ายไม่ฉาบ
ประตูส่วนใหญ่เป็นโครงไม้กรุสังกะสี หลังคาเป็นแบบเพิงหมาแหงน มุงด้วยสังกะสี ภายในห้องน้า
จะมีส้วมแบบนั่งยอง บางเฮือนเปลี่ยนเป็นโถนั่งราบ และมีอ่างเก็บน้าที่ก่อด้วยอิฐบล็อกฉาบเรียบ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ หนึ่งจะเป็นอ่างมีขนาดเล็กไว้สาหรับเก็บน้าชาระล้าง ส่วนที่สองจะ
เป็นอ่างขนาดใหญ่ไว้สาหรับเก็บน้าอาบ หรือบางเฮือนก็ใช้โอ่งดินเผามาเก็บน้าสาหรับอาบแทน แต่
เฮือนบางหลังที่มีพื้นที่จากัดก็จะสร้างห้องน้าไว้ในบริเวณใต้ถุนเฮือนรูปแบบภายในก็จะคล้ายกับ
ห้องน้าที่แยกจากตัวเฮือน จากการศึกษาเฮือนกรณี ศึกษาพบว่ าห้องน้า-ส้ วมจากเดิ มจะอยู่นอก
บริเวณเฮือน ถ้าสังเกตจากผังเฮือนมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป แต่เฮือนที่ถูกสร้างขึ้นหรือต่อเติมยุคใหม่
จะเห็นได้ว่าจะปรับห้องน้าเข้ามาอยู่ภายในอาคารมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง และความ
มิดชิดในการใช้งาน
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ภาพที่ 328 การวางตาแหน่งห้องน้าเฮือนกรณีศึกษา
2.1.8 เพิ งครั วส าหรั บท าครั ว สาหรับ เพิ ง ครั ว จะเป็น ที่ สาหรั บ การดัง ไฟเพื่ อ
ประกอบอาหารให้กับสมาชิกในครัวเฮือน ในบริเวณพื้นที่จะประกอบไปด้วย เตาถ่าน ฟืนสาหรับดัง
ไฟ แคร่สาหรับการประกอบอาหาร และอื่นๆ จากกสารวจพบว่าในการประกอบอาหารในครัวเฮือน
ของชุมชนกู่จานในอดีตจะใช้เฮือ นไฟสาหรับการทากิน แต่ในปัจจุบันได้มีการย้ายครัวทากินลงมา
บริเวณชั้นล่าง และคนในชุมชนจะนิยมทานข้าวเหนียวเป็นหลัก บ้านเฮือนในชุมชนจึงนิยมต่อเพิงครัว
สาหรับนึ่งข้าวเหนียวออกมานอกเฮือน แต่มีบางเฮือนจะสร้างเพิงสาหรับนึ่งข้าวเหนียวแยกออกจาก
เฮือนเลย และบางเฮือนจะปรับปรุงใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือกเป็นพื้นที่ทากิน อาจเป็นเพราะการดังเตา
ถ่านจะมีควันสร้างความราคาญให้กับคนในครัวเฮือน และ มีความปลอดภัยมากกว่าการดัง ไฟใน
เฮือนไฟที่อยู่บนเฮือน สาหรับเฮือนไฟถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เก็บของต่ างๆ ในครัวเฮือน การ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงส่งผลให้การใช้ใต้ถุนเฮือนเป็นพื้นที่สาคัญในปัจจุบันเพราะทุกอย่างสามารถทาได้
ในใต้ถุนเฮือนมีเพียงการหลับนอนเท่านั้นที่จะขึ้นบนเฮือนแต่เฮือนบางหลังก็ย้ายการหลับนอนลงมา
บริเวณใต้ถุนเฮือนแล้ว

ภาพที่ 329 การทาครัวบริเวณใต้ถุนเฮือน
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
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การต่อเพิงทาครัว
ภาพที่ 330 การต่อเพิงครัวและอาคารครัวแยกจากเฮือน
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

การสร้างอาคารเพื่อทาครัว

2.1.9 พื้นที่ สาหรับ ปลูก ผัก สวนครัว จากการสารวจพื้นที่ ชุม ชนบ้ านกู่ จาน
พบว่าการปลูกผักสวนครัวนั้นจะมีตาแหน่งไม่แน่นอนอาจอยู่หน้าบ้าน หลังบ้าน หรือบริเวณรอบบ้าน
ตามแต่พื้นที่อานวยในการปลูก จากการสังเกตพบว่าการปลูกต้นไม้หรือผักสวนครัวจะแบ่ง เป็น 2
ลักษณะ คือการปลูกผักสวนครัวริมรั้ว ในลักษณะของรั้วกินได้ และปลูกการปลูกผักสวนครัวใน
กระถาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของขนาดที่ดินที่มีจากัดและค่านิยมของการเทคอนกรีตรอบเฮือน
จึง ทาให้ไม่มีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้มากนัก ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงได้ปลูกผักสวนครัวลงในกระถาง
แทนที่จะปลูกลงดินและปลูกเท่าที่จะใช้เท่านั้น

การปลูกผักสวนครัวริมรั้ว
ภาพที่ 231 ลักษณะการปลูกผักสวนครัวในกรณีศึกษา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ปลูกการปลูกผักสวนครัวในกระถาง

2.2. องค์ประกอบที่อยู่นอกเฮือน จากการสารวจพบว่าในชุมชนบ้านกู่จานมีลักษณะ
สังคมแบบเกษตรกรรม ที่ประกอบอาชีพการทานาเป็นหลักแต่ในการทานาของพื้นที่แห่งนี้จะทานาได้
เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะระบบชลปะทานไม่มี ต้องรอน้าฝนจากธรรมชาติเท่านั้น ในช่วงวาง
เว้นจากการทานาคนในหมู่บ้านจะทาไร่ในที่ดอนที่อยู่ทางเหนือของหมู่บ้าน โดยจะปลูกพืชเศรษฐกิจ
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อย่างเช่นมันสาปะหลัง หรือไม่ก็ยูคาลิปตัส เป็นส่วนใหญ่ องค์ประกอบที่อยู่นอกเฮือนจะเป็นลักษณะ
ของพื้นที่สาหรับทามาทากินเป็นหลักโดยจาแนกได้ดังนี้
2.2.1 ทางสัญ จรระหว่า งเฮือ นพั ก อาศัย กับ ทุ่ งนาและไร่ จะแบ่ง ออกเป็ น 2
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 ทางสัญจรในบริเวณชุมชนจะเป็นถนนคอนกรีตสาธารณะที่ใช้เชื่อมโยงในแต่
ละเฮือน โดยในช่วงหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตชาวบ้านจะนาผลผลิตมาตากบริเวณถนนหน้าเฮือนของตน
เนื่องด้วยพื้นที่ของเฮือนมีจากัดและไม่เพียงพอต่อการตากผลผลิต สาหรับลักษณะที่ 2 ทางสัญจร
บริเวณทุ่งนาจากการสารวจพบว่าจะเป็นทางลูกรังสามารถขับรถกระบะหรือจักรยานยนต์ไปถึงที่นาได้
แต่ ไ ม่สะดวกมากนั ก ส าหรั บพื้ น ที่ร ะหว่า งทุ่ง น่ า จะใช้ลั ก ษณะคั นนาในการแบ่ ง แปลงนา จาก
การศึกษาพบว่าทางสัญจรในปัจจุบันมีความสะดวกในการเข้าถึงที่นามากกว่าอดีต จึงส่งผลให้การไป
กลับทุ่งนากั บ เฮือนมีความสะดวกและไม่จาเป็น ต้องอยู่เฝ้านา และการสัญ จรที่สะดวกนี้ส่ง ผลให้
เครื่องจักรกลการเกษตรอย่างเช่น แทรกเตอร์ 4 ล้อ รถไถนาเดินตาม รถเกี่ยวข้าว สามารถเป็นเข้า
ไปถึงที่นาได้ไม่ลาบาก และยังเป็นแรงงานสาคัญให้กับชาวนาในยุคปัจจุบัน และความสะดวกสบายนี้
ชาวนาต้องยอมแลกด้วยต้นทุนในการทานาที่สูงขึ้นจากอดีต

ภาพที่ 232 ทางสัญจรในพื้นที่กรณีศึกษา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
2.2.2 เถียงนาหรือกระท่อมเฝ้าทุ่ง จะเห็นได้ว่าในบริเวณทุ่งนารอบๆ หมู่บ้านกู่
จานจะมีงานสถาปัตยกรรมเล็กๆ ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเถียงนาหรือกระท่อมเฝ้าทุ่งที่วางห่างๆ กัน
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ไปตามอาณาเขตที่นาของชาวบ้าน โดยเถียงนาใช้สาหรับการพักผ่อนในเวลาเหนื่อยล้าจากการทานา
จากการสังเกตเถียงนาในชุมชนบ้านกู่จานจะนิยมใช้วัสดุก่อสร้างแบบชั่วคราวไม่คงทน เช่น มุ่งหลังคา
ด้วยตับหญ้าคา สังกะสีเก่าที่เปลี่ยนจากเฮือนพักอาศัย เป็นต้น ทาให้อายุในการใช้งานสั้น จะต้องมี
การปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะหน้าการลงนา หากสังเกตโดยละเอียดแล้วจะเห็นรูปแบบที่เป็น
อาคารโรงโล่งๆ มีหลังคาคลุมเพื่อกันแดดลมฝน เท่านั้นเองแต่มีบางหลังที่สร้างไว้ขนาดใหญ่สามารถ
ทากินและหลับนอนได้ สาหรับการเลือกพื้นที่ในการก่อสร้างเถียงนาโดยส่วนใหญ่จะเลือกพื้นที่มีต้นไม้
ใหญ่ให้ร่มเงา เนื่องด้วยการอยู่ใต้ร่มไม้จะเย็นสบายกว่าที่โล่งแจ้ง จากการศึกษาพบว่าบทบาทของ
เถียงนานั้นชาวนาจะให้ความสาคัญลดลงเนื่องด้วยการสัญจรสะดวกสบายมากขึ้น จึงไม่ต้องไปพัก
ค้างในนาอีกต่อไป จะใช้สาหรับเป็นการพักผ่อนระหว่างวันเท่านั้น แต่ในกรณีศึกษาก็พบว่า ชาวนา
บางคนก็เลือกที่จะสร้าง เถียงนาขนาดใหญ่ไ ว้ในบริเวณทุ่งนาเนื่องจากการที่นาอยู่ห่างไกลจาก
หมู่บ้านและมีที่นามาก แต่ก็ไม่ได้ให้ความสาคัญมากเท่ากับอดีตเพราะจะอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น 5 –
7 วันเป็นต้น

ภาพที่ 233 แสดงลักษณะเถียงนาในบริเวณชุมชนบ้านกู่จาน
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
2.2.3 กองฟางหรื อ กองเฟื อ ง เป็ น ผลผลิ ต ทางวั ฒ นธรรมชาวนาที่ ยั ง คงอยู่ ใ น
วัฒนธรรมชุมชนบ้านกู่จานเนื่องด้วยอาจเป็นเพราะในชุมชนยังมีการเลี้ยงวัวอยู่ และฟางก็เป็นอาหาร
หลักที่วัวกิน จากการสารวจพื้นที่พบว่าในบริเวณทุ่งนาของชุมชนบ้านกู่จานยังเห็นกองฟางมากมายที่
เรียงรายอยู่บริเวณทุ่งนารอบๆ ชุมชน ลักษณะการของการเก็บฟางจะเป็นลักษณะแบบดั้งเดิมที่ใช้ไม้
หลักเป็นแกนกลางสาหรับยึดฟางให้สูงขึ้น จนคล้ายกับภูเขา
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ภาพที่ 234 แสดงลักษณะกองฟางที่ปรากฏในชุมชนบ้านกู่จาน
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
3. กรอบแนวคิดของชาวนาที่ส่งผลต่อวิธีการออกแบบ การวางผัง การจัดการพื้นที่ รวมถึงวัสดุใน
การปลูกสร้างซ่อมแซมเฮือนชาวนาอีสาน
กรอบแนวความคิดของชาวนาในอดีตจะทานาเพื่อยังชีพ แต่ในปัจจุบันชาวนาในพื้นที่ทา
นาแบบระบบทุนนิยมที่ผลิตข้าวเพื่อยังชีพ ด้วยเหตุผลนี้จึงทาให้ชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษาได้ออกแบบ
ที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรเป็นหลัก โดยสามารถจาแนกองค์ประกอบ
หลักๆ ได้อยู่ 4 องค์ประกอบ คือ เฮือนสาหรับพักอาศัย เล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือก คอกสาหรับเลี้ยง
สั ต ว์ (วั ว ) และสุ ด ท้ า ยพื้ น ที่ ส าหรั บ เก็ บ เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร องค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ จึ ง เป็ น
องค์ประกอบหลักที่จะสะท้อนถึงการวางผังของเฮือนชาวนา
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ภาพที่ 235 กรอบแนวคิดของชาวนาที่ส่งผลต่อวิธีการออกแบบเฮือนชาวนา
3.1. การวางผัง สาหรับการวางผังของเฮือนชาวนาในอดีตจะมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 3
องค์ประกอบคือ เฮือนสาหรับพักอาศัย เล้าสาหรับเก็บข้าว และ คอกวัวคอกควาย แต่ในปัจจุบัน
องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ โรงสาหรับเก็บเครื่องจักรกลการเกษตรที่เห็นคุ้นตากับเฮือน
ชาวนาในปัจจุบันที่จะต่อเพิงยืนสาหรับจอดรถไถนาเดินตาม หรือรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ชาวนาส่วน
ใหญ่ จะนิ ยมสร้า งพื้น ที่จอดเครื่อ งจัก รกลการเกษตรไว้ ใกล้ ๆ กับตั วเฮื อน สืบ เนื่อ งจากราคาของ
อุปกรณ์ เหล่า นี้ค่ อนข้า งมี ราคาแพงจึง จัด สรรพื้ นที่ จัด เก็ บเครื่ องจั กรกลเพื่ อให้ป ลอดภั ยจากการ
โจรกรรม สะดวกสาหรับการดูแลรักษา และใกล้ตัวมากที่สุดในการวางตาแหน่งในการก่อสร้างจะไม่มี
ที่เฉพาะตายตัว เอาความสะดวกในการจัดเก็บเป็นที่ตั้ง
สาหรับการวางผังตาแหน่งเล้าเก็บข้าวเปลือกในอดีตชาวนาจะวางตาแหน่งของเล้าเก็บ
ข้าวเปลือกไว้ไม่ให้ห่างจากตัวบ้านมากนักแต่ไ ม่ได้กาหนดว่าจะอยู่ตาแหน่ง ไหน อาทิเช่น ด้านหน้า
ด้านข้าง ด้านหลัง เป็นต้น มีเพียงคติที่ว่า เงาของเล้าสาหรับเก็บข้าวเปลือกจะต้องไม่ทับกัน เพื่อเว้ น
ระยะห่างจากบ้านกับเล้าข้าว ซึ่งทาให้ลมสามารถพัดผ่านเล้าเก็บข้าวเปลือกได้สะดวกและแสงแดดยัง
ส่องเล้าข้าวได้ตลอดทั้งวัน จึงส่งผลให้ข้าวในเล้าจะแห้งและสะอาดอยู่ตลอดเวลา และจะไม่หันหน้า
เล้าไปทางดาวช้าง (ทิศเหนือ)3 เพราะเชื่อว่าช้างจะกินข้าวจนหมดนอกจากนั้นยังห้ามหันประตูเล้าเข้า
หาตัวเรือน นั่นทาให้เรามักพบเห็นเล้าข้าววางหน้าจั่วในแนวขวางกับตัวบ้าน(ขวางตะวัน) เพราะตัว
3

ยง บุญอารีย์, “เล้าข้าวในวัฒนธรรมไท-อีสาน,” วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10, (2554): 30.
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บ้านมักวางหน้าจั่วในแนวตามตะวัน (ล่องตาเว็น) คือหันหน้าจั่วไปในทิศตะวันออก-ตะวันตกซึ่งเป็น
ส่วนที่พบมากที่สุด แต่ในปัจจุบันในพื้นที่กรณีศึกษาชาวนาส่วนใหญ่ มักจะหันหน้าบ้านและเล้าไปทาง
เดียวกันทางด้านหน้าสู่ ถนนทางเข้าบ้าน เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายข้าวขึ้นเล้าและเอาข้าว
ออกไปขาย
สาหรับการวางผังตาแหน่งของคอกสัตว์ ในอดีตชาวนาจะสร้างคอกสัตว์ไว้บริเวณใต้ถุน
เฮือนหรือบริเวณใต้ถุนเล้าเก็บข้าวเปลือก แต่ในปัจจุบันชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษาจะนิยมสร้างเพิง
สาหรับการเลี้ยงสัตว์ (วัว) แยกออกจากตัวเฮือน จากการสัมภาษณ์พบว่า มีปัญหาในเรื่องกลิ่นสาป
ของสัตว์เลี้ยงจึงได้สร้างแยกออกจากตัวเฮือน แต่สาหรับเฮือนที่มีพื้นที่จากัดก็จะต่อเพิ งบริเวณหลัง
เฮือนเพื่อใช้สาหรับเป็นคอกสัต ว์แทน จากการสารวจพบว่าชาวนายัง ให้ความสาคัญ ในเรื่อ งของ
ทางเข้าออกของสัตว์อยู่หลายหลังคือจะแยกทางเข้าออกของสัตว์กับทางเข้าหลัก
3.2. การจัดการพื้น ที่ ในปั จจุบันพื้นที่ สร้างเฮือนในพื้นที่กรณีศึกษามีจ านวนจากั ด
เนื่องจากปัจจัยเรื่องของครอบครัวขยายของวัฒนธรรมอีสานที่จะแบ่งที่ดินให้กับลูกและญาติพี่น้อง
เห็นได้จากในชุมชนกรณีศึกษา สร้างเฮือนแบบกระจุกตัวหลังคาชนหลังคาด้วยเหตุนี้ เฮือนชาวนาใน
พื้นที่กรณี ศึกษาจึ งมีการจั ดการพื้ นที่ของเฮือนชาวนาให้ ไ ด้รับผลประโยชน์สูง สุด และอยู่ อาศัยได้
สะดวกสบายที่สุด เห็นได้จากการปรับเปลี่ยนผังเฮือนจากเดิม เล้าเก็บข้าวเปลือกอยู่บริเวณด้านหน้า
ติดกับถนนสาธารณะหลักที่ไม่สะดวกต่อการเข้าถึงและขนถ่ายข้าวขึ้นเล้า ชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา
จึงย้ายเล้าไปอยู่บริเวณด้านหลังเฮือนและปรับเปลี่ยนพื้นที่นั้นเป็นโรงจอดรถกระบะ เพื่อใช้สาหรับ
เป็นที่จอดรถกระบะและใช้ขนถ่ายข้าวขึ้นเล้า รวมถึงใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สาหรับตากข้าวเปลือก
และเก็บเครื่องมือการเกษตร มีการต่อเติมบริเวณใต้เล้าเก็บข้าวให้เป็นพื้นที่ทาครัวและเก็บเครื่องมือ
การเกษตรเพื่อจัดการพื้นที่ว่างบริเวณใต้เล้าเก็บข้าวให้ได้รับประโยชน์สูงสุด มีการต่อเติมพื้นที่บริเวณ
ใต้ถุนให้เป็นห้องสาหรับการหลับนอนในเวลากลางคืน เพื่อสร้างพื้นที่ใช้สอยในตัวเฮือนให้มากขึ้นและ
สะดวกในการไม่ต้องขึ้นลงเฮือน มีการต่อเติมพื้นที่จอดเครื่องจักรกลการเกษตรในบริเวณเฮือน และ
ใต้ถุนเฮือนพักอาศัย เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาและง่ายต่อการเข้าออกของเครื่องจักร รวมถึงความ
ปลอดภัยจากการโจรกรรม
จะเห็นได้ว่าการจัดการพื้นที่ของชาวนาจะเน้นในเรื่องความสะดวกในการใช้งานและง่าย
ต่อการดูแลรักษา จะเห็นได้จากชาวนาในกรณีศึกษาจะหันลงมาใช้บริเวณด้านล่างเฮือนเป็นหลักตั้ง แต่
เป็นพื้ นสาหรับการหลับนอน พื้ นที่ท ากิน พื้นที่ สาหรั บเก็ บเครื่ องมื อการเกษตรและเครื่องจักกล
การเกษตร รวมถึงพื้นสาหรับการพักผ่อนและทาอาชีพเสริม
3.3. วัสดุในการปลูกสร้างซ่อมแซมเฮือ นชาวนา เฮือนส่วนใหญ่ในกรณีศึกษาจะถูก
สร้างขึ้นในช่วงอายุ 51 – 80 ปี เป็นส่วนใหญ่เฮือนกลุ่มนี้จะมีการปรับเปลี่ยนวัสดุซ่อมแซมเฮือนอยู่
หลายอย่าง เช่น การปรับเปลี่ยนเสาเฮือนที่อดีตเคยเป็นเสาไม้ฝั่ง ในพื้นดินได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นเสา
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คอนกรีตสาเร็จรูป การปรับเปลี่ยนฝาแอ้มเฮือนจากเดิมเป็นฝาเสื้อลาแพนก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นฝาแอ้ม
ไม้จริงและเฮือนบางหลังมีต่อเติมบริเวณใต้ถุนเฮือนเป็นวัสดุก่ออิฐมอญหรืออิฐบล็อกฉาบเรียบทาสี
การปรับเปลี่ยนวัสดุ มุงหลังคาจากเดิมมุง ด้วยตับหญ้าคาที่ผลิตกันในครัวเรือนหรือในชุมชนก็ถู
ปรับเปลี่ยนเป็นหลังคาสังกะสี และเฮือนบางหลังปรับเปลี่ยนเป็นหลังคาจากสังกะสีเป็นกระเบื้องสรร
ไทย (METAL SHEET) สาหรับเฮือนที่ ถูกสร้า งขึ้นใหม่ในพื้นที่ก รณีศึกษาก็ใช้ วัสดุมุ ง หลัง คาเป็ น
กระเบื้องลอนคู่
จากการปรั บ เปลี่ย นวั ส ดุใ นการปลูก สร้ างซ่ อมแซมเฮื อนชาวนาดัง กล่ าวจะเห็น ได้ ว่ า
ชาวนาในพื้นที่การศึกษา พบว่านิยมเปลี่ยนวัสดุเพื่อซ่อมแซมให้เฮือนคงอยู่ในส่วนที่ มีการผุพังไปตาม
กาลเวลา มากกว่าการรื้อทิ้งแล้วสร้างใหม่ เริ่มจากการปรับเปลี่ยนเสาเฮือนที่เดิมเป็นเสาไม้เปลี่ยนมา
เป็นเสาคอนกรีตที่ทนทานกว่า หาง่ายกว่า ราคาก็ถูกกว่าเสาไม้
การปรับเปลี่ยนฝาแอ้มเฮือนให้มีความคงทนกว่า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าวัสดุ
แบบเดิม การปรับเปลี่ยนหลังคาจากเดิมใช้ตับหญ้าคาที่ทากันเองในครอบครัวมาเป็นหลังคาสังกะสี
หรือกระเบื้องสันไท หรือกระเบื้องลอนคู่ที่มีอายุการใช้งานที่นาน และสะดวกในการชื้อหามาซ่อมแซม
เฮือนมากกว่าวัสดุเดิม และวัสดุสมัยใหม่ก็มีขายโดยทั่วไปในร้านวัสดุก่อสร้างหรือโรงงา นผลิตวัสดุ
ก่อสร้างที่กระจายตัวในพื้นใกล้เคียงชุมชน
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง เฮือนชาวนาอีสานในพื้นที่กรณีศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเฮือนชาวนาอีสาน จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ของเฮือนชาวนาอีสานในพื้นที่หมู่บ้านกู่จาน ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พบว่ามี
การเปลี่ยนแปลงอยู่หลายด้านที่ล้วนส่ง ผลต่อเฮือนชาวนา ทั้ง ตัวเฮือนเอง และการวางผัง เฮือน
ชาวนาในอดี ตถูก สร้า งขึ้น เพื่อ ตอบสนองการทานาปลูกข้ าวเป็นหลัก ซึ่ง การทานาในอดีต อาศั ย
แรงงานของคนและสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก จึงส่งผลให้การสร้างเฮือนต้องคานึ่งถึงผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง
เป็นสาคัญ เห็นได้จากการสร้างคอกวัวคอกควายไว้บริเวณใต้ถุนเฮือน การสร้างเฮือนพักอาศัยเพื่อ
การหลับนอนและทากิจกรรมต่างๆ ในครัวเฮือน การสร้างเฮือนไฟสาหรับการประกอบอาหารพื้นที่
เหล่านี้อยู่บนเฮือนทั้งหมด และบริเวณใต้ถุนเฮือนใช้เป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย ใช้สาหรับ
เป็นที่เก็บฟืน ใช้สาหรับนั่งพักผ่อน และทาหัตถกรรมในช่วงกลางวันเท่านั้น ในปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่ม
มีบทบาทสาคัญกับการทานาปลูกข้าวจึงส่งผลให้เครื่องจักรกลการเกษตร อย่างเช่น รถไถนาเดินตาม
รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ รวมถึงรถกระบะ มีบทบาทสาคัญในการทานา และปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องจักรกล
การเกษตรมีราคาแพง ชาวนาส่วนใหญ่จึงหวงแหนเครื่องจักรกลการเกษตร จึงจัดสรรพื้นที่จัดเก็บ
เครื่องจักรกลเพื่อให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม และสะดวกสาหรับการดูแลรักษา เห็นได้จากการจอด
รถไถนาเดินตามและรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ให้ใกล้กับเฮือนมากที่สุด คือ บริเวณใต้ถุนเฮือน การสร้าง
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โรงสาหรับเก็บแทรกเตอร์ 4 ล้อ การสร้างโรงจอดรถสาหรับรถกระบะ การสร้างห้องสาหรับเก็บ
อุปกรณ์เครื่องจักรกลขนาดเล็ก ไว้ในบริเวณใต้ถุนเฮือน เป็นต้น จากอุปกรณ์การเกษตรที่ถูกเพิ่มเติ ม
เข้ามาจากความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการทานา ผังเฮือนชาวนาอีสานจึงเกิดความเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัด
ความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การย้ายครัวลงมาชั้นล่าง เพื่อความสะดวกใน
การประกอบอาหาร สาหรับเฮือนไฟในปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เก็บของ ความเปลี่ยนแปลง
ครั้งนี้มีความสาคัญอย่างยิ่ง ทาให้ใต้ถุนเฮือนเป็นพื้นที่ใช้สอยที่สาคัญ และเจ้าของเฮือนบางหลังได้
ย้ายลงมานอนหลับตอนกลางคืนบริเวณใต้ถุนเฮือน เห็นได้จากการสร้างห้องนอนบริเวณใต้ถุนเฮือน
และปล่อยพื้นที่บนเฮือนเป็นที่เก็บของ
องค์ประกอบงานสถาปัตยกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงประการต่อมา คือ การย้ายตาแหน่ง
เล้าเก็บข้าวเปลือก จากเดิมอยู่บริเวณหน้าเฮือนย้ายไปอยู่หลังเฮือน เพื่อปรับเปลี่ยนเหมาะสมเพราะ
ไต้ถุนเฮือนไม่มีที่ว่างพอสาหรับจอดรถ อีกทั้งยังต้องขนข้าวเปลือกขึ้นจากรถกระบะเก็บเข้าเล้า ด้วย
เหตุ นี้ เ ล้ า จึ ง ย้ า ยไปอยู่ ด้ า นหลั ง ส าหรั บ ที่ เ ดิ ม ที่ เ คยเป็ น เล้ า ก็ ถู ก สร้ า งเป็ น โรงจอดกระบะ การ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้แสดงถึงการจัดการผังที่ดินของเฮือนชาวนาให้ไ ด้รับประโยชน์สูง สุดในการเข้าถึง
และใช้งาน
ความเปลี่ ย นแปลงของเฮื อ นชาวนาอี ส านที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนประการสุ ด ท้ า ย คื อ วั ส ดุ
ซ่อมแซม เฮือนชาวนา จากกรณีศึกษาพบว่านิยมเปลี่ยนวัสดุเพื่อซ่อมแซมให้เฮือนคงอยู่ในส่วนที่มี
การผุพังไปตามกาลเวลา เริ่มจากการปรับเปลี่ยนเสาเฮือนที่เดิมเป็นเสาไม้เปลี่ยนมาเป็นเสาคอนกรีต
ที่ทนทานกว่า หลังคาจากตับหญ้าคามาเป็นหลังคาสังกะสี หรือกระเบื้องสันไท หรือกระเบื้ องลอนคู่ที่
มีอายุการใช้งานที่นาน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนของเฮือนชาวนาอีสาน จากการศึกษาครั้งนี้ทาให้เห็นได้
ชัดเจนว่าเฮือนชาวนาอีสานมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งตัวเฮือนที่มีความเปลี่ยนแปลง
เรื่องวัสดุเพื่อให้เฮือนสามารถคงอยู่ต่อไปได้ ปัจจัยที่ ทาให้เกิดความเปลี่ยนเรื่องวัสดุ คือ วัสดุเดิมหา
ยาก มีราคาสูง โดยเฉพาะไม้เสาเรือน วัสดุเดิมผุผังง่าย ไม่คงทน ดูแลรักษายาก ต่างจากวัสดุสมัยใหม่
ที่แข็งแรง คงทน และหาซื้อได้ง่าย รวมถึงราคาที่ย่อมเยากว่า
ความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่เกิดจากความพยายามในการใช้สอย
พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด เช่น การรสร้างโรงเรือนสาหรับเก็บเครื่องจักรกล
การเกษตร โรงจอดรถกระบะ การย้ายเล้าไปไว้ด้านหลัง เป็นต้น ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
คือ วิถีการปลูกข้าวที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเลี้ยงชีพมาเป็นขายเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลมาจากระบบทุน
นิยมที่เข้ามาในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 ทาให้ชาวนาต้องเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ชาวนา
ก็หันมาใช้เครื่องจักรกลการเกษตร นอกจากนี้ยังเกิดจากการคมนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้นสามารถ
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เดินทางไปกลับบ้านกับนาได้ทุกวัน ทาให้เถียงนาลดความสาคัญลงเพราะชาวนาไม่ต้องไปนอนที่นาอีก
ต่อไปแล้ว

ภาพที่ 236 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อเฮือนชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา
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5. ตอบคาถามของการศึกษา
หลังจากการศึกษาและวิเคราะห์หัวข้อ พลวัตเฮือนชาวนาอีสาน กรณีศึกษาตาบลกู่จาน
อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สามารถนาผลของการศึกษามาตอบคาถามของการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 237 คาถามที่ใช้ในงานวิจัย พลวัตเฮือนชาวนาอีสาน กรณีศึกษาตาบลกู่จาน
อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
5.1 วิถีชีวิตชาวนาที่ปรากฏในรูปแบบคติชน ประเพณี พิธีกรรม ในพื้นที่กรณีศึกษา
จากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร
พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทานามีความสาคัญมากในสมัยอดีต เนื่องด้วยชาวนามี
ความเชื่อเรื่องของการขอร้องอ้อนวอนผี หรืออานาจลึกลับ ให้ช่วยดูแลให้ต้นข้าวเจริญ งอกงาม มี
ผลผลิตจานวนมากตามความต้องการ จึง ทาให้เกิดคติชนที่สะท้อนมาในรูปแบบของพิธีกรรมและ
ความเชื่อเกี่ยวกับการทาการเกษตรเกิดขึ้น อาทิเช่น พิธีแห่บั้งไฟ เพื่อร้องต่อพญาแถนให้บันดาลฝน
ฟ้าให้ตกมาเพื่อทาการเกษตร พิธีเลี้ยงผีตาแฮก เพื่อบอกกล่าวและช่วยดูแลรักษาข้าวในนา พิธีถาง
ลาน เตรียมลาน เพื่อเป็นการปรับพื้นที่ก่อนที่จะทานา พิธีแฮกนาหรือแรกนา เพื่อสร้างกาลังใจใน
การเริ่มทานาและให้การไถนาเป็นไปด้วยดีและไม่เกิดอุปสรรค พิธีสู่ขวัญวัวควาย เพื่อเป็นการขอ
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ขมาที่ได้ล่วงเกินวัวควายที่เป็นแรงงานสาคัญในการผลิตข้าว พิธีสู่ขวัญข้าว เพื่อเรียกขวัญข้าวก่อนจะ
ตีหรือนวดข้าวออกจากรวง พิธีบุญคูนลาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสนวดข้าวเสร็จเรียบร้อย
ในลานนา พิธีสู่ขวัญข้าว เพื่อเป็นการขอบคุณพระแม่โพสกที่อยู่ในข้าว เป็นต้น
แต่ในปัจจุบันชาวบ้านได้หันมาใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวมากขึ้นจึงทาให้ความเชื่อ
เหล่านี้ได้หายไป เนื่องด้วยชาวนาสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ และไม่ต้องง้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผี เห็น
ได้จาก เทคโนโลยีใหม่มาแทนที่บทบาทหน้าที่ของพฤติกรรมการสวดอ้อ นวอนและบูชา พิ ธี
กรรมการเพาะปลูก พิธี กรรมการบารุ งรั กษา พิ ธีก รรมการเก็ บเกี่ย ว จะเห็นได้จ าก ภาครั ฐได้
สนั บ สนุ น ระบบชลประทานแทนที่ ข องการขอฝน มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรสมั ย แทน
แรงงานคนและสัตว์จึงไม่ ต้องง้อวัวควายและสานึกบุญคุณวัวควายแล้ว มีการผลิตสารเคมีมากาจัด
หนอน เพลี้ย แมลง แทนการอ่อนวอนเทพเจ้าต่างๆ ให้ดูรักษานา มีการคิดค้นข้าวสายพันธุ์ใหม่จาก
การศึกษาวิจัยทดลองที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงแทนการรองรับจากความเมตตาของพระแม่โพสพ ทั้งนี้การ
ทาให้ดินสมบูรณ์โดยการใช้สารเคมีแทนการดูฤกษ์ยามในการเอาฝุ่นเข้านา เป็นต้น4
จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตชาวนาสมัยใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตข้าวมีบทบาทสาคัญ
อย่างยิ่งที่ทาให้วิถีชีวิตชาวนาที่ปรากฏในรูปแบบคติชน ประเพณี พิธีกรรม เปลี่ยนแปลงจากเดิมเราที่
เราอ้อนวอนผีห รืออานาจลึกลั บ ในการดูแลผลผลิต แต่ในปั จจุบันเราพึ่ง พาอานาจเงินในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตข้าว จึ่งส่ง ผลให้ประเพณีบางอย่างได้หายไปจากสังคมชาวนา จะเห็นได้
จากในชุมชนกรณีศึกษาที่เหลือเพียง 5 พิธีกรรม ที่ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง คือ พิธีการ
เลี้ยงผีปู่ตา พิธีการเลี้ยงผีตาแฮกหรือเลี้ยงผีหัวนา พิธีบุญบั้งไฟ พิธีไหว้เล้าในช่วงวันออกพรรษา และสู่
ขวัญข้าว แต่สาหรับพิธีแฮกนาหรือแรกนาก็ถูกแทนที่โดยเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างเช่นรถไถนา
เดินตามหรือรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ที่สามารถไถตอนไหนก็ได้ แม้แต่ดินจะแข็งเพียงไหนก็สามารถไถได้
ไม่ ต้อ งรอการประธานพรจากอ านาจสิ่ ง ศั กดิ์ สิท ธิ์ พิธี สู่ข วัญ วัว ควายถู กแทนที่ด้ วยเครื่อ งจั กรกล
การเกษตร ที่ไม่ต้องเอาใจมีเพียงเงินสาหรับการเติมน้ามันก็สามารถใช้งานได้ พิธีเอาฝุ่นเข้านาถูก
แทนที่ด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีและยากาจัดศตรูพืช เป็นต้น จึงส่งผลให้ชาวนาในพื้นที่ก รณีศึกษาไม่ยึดถือ
ปฏิบัติในประเพณีเหล่านี้แล้ว
5.2 เฮือนชาวนาอีสานในพื้นที่กรณีศึกษา ในปัจจุบันมีพลวัต อย่างไร
เฮือนชาวนา ซึ่งเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมของชาวนามีพลวัตอยู่หลายด้านทั้งในเรื่อง
วิถีชีวิตของชาวนาที่แสดงออกมาในรูปแบบของคติชน ประเพณี พิธีกรรมที่ถูกปรับเปลี่ยน เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ รวมถึงเฮือนชาวนาเองก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของ การ
4

เอี่ยม ทองดี, ข้าว: วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง, (กรุง เทพมหานคร: มติชน,
2538), 111-115.

346
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในการทานาในรูปแบบใหม่ ที่ชาวนาต้องปลูกข้าวมากขึ้น และนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มจานวนผลผลิต จึง ส่ง ผลให้ชาวนาในพื้นที่ต้องจัดหาพื้นที่จัดเก็บ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพสมัยใหม่รวมถึง เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้ปลอดภัยจากการ
โจรกรรมและดูแลรักษา การต่อเติมซ่อมแซมเฮือนชาวนาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตแบบใหม่โดยการปรับ
ผัง เฮือน เพิ่มองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทานาภายใต้ในบริเวณเฮือนพัก
อาศัย รวมถึงเพิ่มพื้นที่ใช้สอยที่ตัวเฮือนให้สะดวกและเหมาะสมต่อการใช้ของชาวนา และประการ
สุดท้ายที่เป็นปัจจัยสาคัญ คือเรื่องของการคมนาคมที่มีสะดวกสบายมากขึ้นจากอดีต ทาให้ชาวนาจึง
ให้ความสาคัญกับการอยู่เฮือนมากกว่าการอยู่นา เพราะสามารถไปกลับระหว่างเฮือนกับพื้นที่ทานาได้
อย่างสะดวกสบาย
ชาวนาส่วนใหญ่ในพื้นที่กรณีศึกษาจึงมีการปรับปรุง ซ่อมแซมเฮือนให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ พร้อมที่จะเป็นที่อยู่อาศัย และปรับปรุงต่อเติมบริเวณเฮือนให้เหมาะสมกับการทานาในวิถี
ปัจจุบัน รวมถึงปรับเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างเฮือนที่ผุพังตามกาลเวลามาใช้วัสดุใหม่ที่มีความแข็งแรงกว่า
ทนทานกว่า และหาง่ายกว่า เพราะวัสดุสมัยใหม่ก็มีขายโดยทั่วไปในร้านวัสดุก่อสร้างหรือโรงงานผลิต
วัสดุก่อสร้างที่กระจายตัวในพื้นใกล้เคียงชุมชน
5.3 ผลกระทบอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนวิถีวั ฒนธรรมและกายภาพต่อ ความ
เป็นอยู่รวมถึงการดาเนินชีวิตของชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา เป็นอย่างไร
ผลกระทบที่เกิดขึ้นการปรับเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรมและกายภาพต่อความเป็นอยู่รวมถึง
การดาเนินชีวิตของชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา ส่งผลถึงวิถีชีวิตชาวในอดีตที่ทานาเพื่อเลี้ยงชีพเป็นหลัก
ต่อมาหลังจากการทาสนธิสัญญาเบาร์ริ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
สังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจไปเป็นแบบทุนนิยมที่จาเป็นต้องขายข้าวเพื่อสร้างเป็น
อาชีพ เฉกเช่นเดียวกันกับพื้นที่กรณีศึกษาที่ผู้คนส่ วนใหญ่จะทานาเป็นอาชีพ จะเห็นได้จากการปลูก
ข้าว 2 สายพันธุ์คือข้าวเหนียวที่สาหรับใช้กินและข้าวหอมมะลิเพื่อใช้สาหรับขาย และชาวนาในพื้นที่
ปัจจุบันนิยมนาเอาเทคโนโลยีในการผลิตข้าวมาใช้ในระบบของการทานาแบบทุนนิยม เห็นได้จากการ
เครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆที่ชาวบ้านเลือกใช้ในการทุ่นแรงในการผลิต อาทิเช่น รถไถนาเดินตาม
รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ เครื่องสูบน้า เครื่องนวดข้า วรวมถึง รถเกี่ยวข้าว มาใช้ในการทานา จากการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าวส่งผลกระทบ ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ร่วมถึงระบบ
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมอยู่หลายประการ
เห็นได้จากในระบบเศรษฐกิจที่ชาวบ้านเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้จากแบบพื้นบ้านมา
เป็นแบบสมัยใหม่ ทาให้ชาวบ้านขาดการพึ่งตนเอง ที่ในอดีตชาวบ้านจะใช้เครื่องมือที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น
เองในครัวเรือนจากภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษแต่ในปัจจุบันชาวหันมาใช้ เครื่องจักรกล
การเกษตรที่หาชื้อจากท้องตลาดมาช่วยเป็นแรงงานผลิตข้าว

347
ส่ง ผลถึ ง ชาวนาต้ องมี ต้ นทุ น ในการผลิต ข้ า วมากขึ้ น เพราะการใช้เ ครื่อ งจัก รกล
การเกษตรต้องอาศัยพลังงานเชื่อเพลิง(น้ามัน) ในการขับเคลื่อน เมื่อเครื่องมือชารุดเสียหายชาวบ้านก็
ไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ต้องอาศัยการพึ่งพาคนอื่น หรือเสียงเงินให้กับบริษัทห้างร้านที่ให้บริการใน
การช่อบารุง และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเครื่องจักรกลการเกษตรมีระยะเวลาในการใช้งานในระยะหนึ่ง
เมื่อเครื่องมือเครื่องใช้ไม่สามารถใช้งานได้ชาวนาก็ต้องหาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาแทนที่ จะเห็น
ได้จากการทานาที่เคยเป็นไปอย่างสบายๆ ไม่ต้องลงทุนเป็นเงินทอง ไม่ต้องทางานหนักเพื่อแลก
เงินตราสาหรับการสรรหาเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ ไม่ต้องนั่ง คานวณหาต้นทุนกาไรเหมือน
สมัยก่อน นั้นกลับหายไปทั้งระบบ
ผลของการนาเครื่องมือเครื่องใช้สมัยใหม่มาใช้นี้ ไม่ได้ ทาให้พวกเขาสบายอย่างที่คิด
แต่กลับต้องทางานหนักและมีหนี้สินมากขึ้น ชาวนานบางกลุ่มในกรณีศึกษาซึ่งพยายามปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทานาให้เป็นการทานาแบบ ไร่นาสวนผสม เช่น เลี้ยงปลาในนาข้าว การปลูกผักเพื่อขาย
การเลี้ยงสัตว์เพื่อจาหน่าย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการทานานแล้ วขาดทุน และเพื่อแสวงหาทางออกใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9 ของไทย) ทรงมีพระราชดาริในการแก้ไขปัญหาการดาเนินชีวิต
อย่างพอเพียงหรือพอมีพอกินในปี พ.ศ.25375 มาใช้ในการแก้ปัญหา
ผลกระทบที่เกิดกับสังคมในกรณีศึกษา พบว่าพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม
ของชาวนาได้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือจากสภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้นให้ชาวนาทางานหนักมากขึ้นนั้น
มีผลให้พฤติกรรมทางสังคมของคนในหมู่บ้าน เริ่มนิยมว่าจ้างแรงงานมากกว่ากันแลกเปลี่ยนแรงงาน
นิยมว่าจ้างมากกว่าการแบ่งปัน และให้ความสาคัญต่อเงินตามมากกว่าน้าใจ ใครมีเครื่องมือสมัยใหม่
ย่อมมีอิทธิพลและอานาจมากในการต่อรองในการว่าจ้างของคนในชุมชน เห็นได้จากการต่อคิวรถนวด
ข้าว – เกี่ยวข้าวที่ปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

5

สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ,
ทฤษฎีใหม่ ชีวิตที่พอเพียง (กรุงเทพมหานคร: กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
, ม.ป.ป.), 1.
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ภาพที่ 238 ภาพการรับจ้างดานาในพื้นที่กรณีศึกษา ภาพที่ 239 ภาพแรงงานรับจ้างทานาในพื้นที่
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
กรณีศึกษา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)
ผลกระทบที่ เกิ ด กับ วัฒ นธรรมและคติค วามเชื่อ ทาให้ คติ พื้น บ้า นที่เ กี่ย วกั บการ
เคารพ ดิน น้า ลม ไฟ และประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าวและการทานาได้ถูกปรับเปลี่ยนและสูญ
หายไป เช่น พิธีแรกนา พิธีถางลานและเตรียมลาน พิธีบุญ คูณลาน พิธีสู่ขวัญ วัวควาย เป็นต้ น พิธี
เหล่านี้ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทานาแบบสมัยใหม่ได้ ซึ่งส่งผลให้สูญหายไปจากวิถีชีวิตชาวนา
ในปัจจุบัน เนื่องด้วยชาวนาสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ และไม่ต้องง้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีแล้ว 6 เห็น
ได้จาก เทคโนโลยีใหม่มาแทนที่บทบาทหน้าที่ของพฤติกรรมการสวดอ้อ นวอนและบูชา อาทิเช่น พิธี
กรรมการอ้อนวอนแรงงานของสัตว์ พิธีกรรมการเพาะปลูก พิธีกรรมการบารุงรักษา พิธีกรรมการเก็บ
เกี่ยว โดยในหมู่บ้านกู่จานเองก็เหลือเพียง 5 พิธีกรรม ที่ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง คือ พิธี
การเลี้ยงผีปู่ตา พิธีการเลี้ยงผีตาแฮกหรือเลี้ยงผีหัวนา พิธีบุญบั้งไฟ พิธีไหว้เล้าในช่วงวันออกพรรษา
และสู่ขวัญข้าว ซึ่ง 5 พิธีกรรมนี้จากการสารวจพบว่าจะถูกปรับให้มีความสะดวกมากขึ้น เช่นในการ
กาหนดฤกษ์ยามก็จะกาหนดเป็นฤกษ์สะดวกเข้าไว้ รวมถึงการเคร่งคัดในการทาพิธีกรรมก็ลดบทบาท
ลงมากจากอดีตจะเห็นได้จากการ การชื้อหาเครื่องสังเวย หัวหมู ไก่ต้มจากท้องตลาด การชื้อธูปเทียน
เครื่องบูชา เป็นต้น
นอกจากนี้ ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงทรัพยากร ที่ชาวนาได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทานาที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่จากเดิม
เคยอุดมสมบูรณ์กลับไม่สมบูรณ์อย่างเช่นในอดีต สภาวะอากาศก็ร้อนขึ้นเพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่เคย
เป็นที่พักพิงของชาวนาในระหว่างการทานา จะเห็นได้จากท้องทุ่งนาในอดีตจะมีคันนาแบ่งแปลงนา
เป็น กระทงเล็ กๆ แต่ ในปัจ จุบัน จะนิย มทาแปลงนาแบบใหญ่ ๆ เพื่ อให้ ง่า ยต่ อการใช้เ ครื่อ งจั กกล
6

เอี่ยม ทองดี, ข้าว: วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง, 111-115.
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การเกษตรในการผลิตข้าว ในขณะเดียวกันการใช้น้ามันเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกล
การเกษตรยังส่งผลถึง มลภาวะควันพิษให้แก่สิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกด้วย

ภาพที่ 240 แสดงสภาพแปลงนาอีสาน
แบบกระทงย่อยๆ
ที่มา: yuiyui, แปลงนาอีสานแบบ
กระทงย่อยๆ, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน
2559, เข้าถึงได้ http://diarylove.com/
forum_posts.asp?TID=1719

ภาพที่ 241 แสดงสภาพแปลงนาในพื้นที่
กรณีศึกษา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

จากข้อมูลทั้งหมดในงานวิจัยฉบับนี้ จึงหาบทสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
เฮือนชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษานี้มี 4 ปัจจัยหลักๆ ดังนี้
1. ค่านิยมในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวนาในปัจจุบัน ชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษานิยมใช้
เครื่องจักรมาผลิตข้าวและยังแสดงถึงฐานนะทางสังคม ที่ใครมีเครื่องจักรกลการเกษตรรุ่นใหม่จอดไว้
ในบริเวณเฮือน ก็จะเป็นคนร่ารวยเพราะสามารถผลิตข้าวได้มากและรวดเร็วแถมสามารถรับจ้างใน
การผลิ ต ข้ า วให้ กั บ ชาวนาในชุ ม ชนได้ อี ก ด้ ว ย ส่ ง ผลถึ ง การสร้ า งรายได้ ที่ ม ากกว่ า ชาวนาที่ ไ ม่ มี
เครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงคนกลุ่มนี้ยังมีอิทธิพลและอานาจมากในการต่อรองรวมถึงกาหนด
ราคาการว่าจ้างในการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรของคนในชุมชน เห็นได้จากการกาหนดราค่า
เกีย่ วข้าว / ไร่7 และการต่อคิวรถนวดข้าว – เกี่ยวข้าวที่ปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวของพื้นที่
กรณีศึกษา

7

สัมภาษณ์ชุมพล พอกพูน. กานันผู้ใหญ่บ้านกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด ,
2 ธันวาคม 2559.
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ภาพที่ 242 ภาพแสดงการว่าจ้าง
รถเกี่ยวข้าวในพื้นที่กรณีศึกษา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 243 ภาพแสดงการว่าจ้างรถเกี่ยวข้าว
ในพื้นที่กรณีศึกษา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

2. ระบบเทคโนโลยีในการผลิตข้าวโดยชาวบ้านนิยมใช้เครื่องจักรในการผลิตข้าว จะ
เห็นได้จากการระบบการทานาจะมี 2 ลักษณะคือ การว่าจ้างชาวนาที่มีเครื่องจักรมาทานาให้ และ
การชื้อเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในการทุนแรง ไม่ว่าจะเป็น รถแทรกเตอร์ 4ล้อ รถแทรกเตอร์ 2
ล้ อ รถเกี่ ย วข้ า ว เป็ น ต้ น จากเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ช าวนาในพื้ น ที่ ต้ อ งหาพื้ น ที่ จั ด เก็ บ
เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีราคาค่ อนข้างสูงไว้ในบริเวณเฮือนพักอาศัย โดยการต่อเพิงสาหรับเก็บ
เครื่องจักร หรือเฮือนกรณีศึกษาบางหลักก็เลือกที่จะจอดเครื่องจักกลการเกษตรไว้บริเวณใต้ถุนเฮือน
เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษารวมถึงการโจรกรรม และพบอีกว่าเฮือนกรณีศึกษาบางหลังยังตัดสินใจย้าย
การหลับนอนในเวลากลางคืนลงมาในบริเวณใต้ถุนเฮือนเพื่อมาเฝ้าเครื่องจักรการเกษตร โดยการ
ปรับปรุงใต้ถุนเฮือนให้เป็นห้องสาหรับหลับนอนโดยการก่ออิฐกั้นเป็นห้อง รวมถึงการเทคอนกรีตใน
บริเวณใต้ถุนเฮือนเพื่อความสะอาดในการดูแลรักษา สาหรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมาผลิต
แทนที่แรงงานวัวควายจากการศึกษาพบว่าชาวนาส่วนใหญ่ ยังนิยมเลี้ยงวัวควายอยู่ แต่ปรับเปลี่ยน
จากการเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการค้าและนาเงินมาหมุนเวียนใช้ในครัวเรือน และใน
ปัจจุบันคนในชุมชนนิยมเลี้ยงวัวมากกว่าควายเนื่องด้วยการบริโภคเนื้อวัวมากกว่าเนื้อควาย สาหรับ
ในหนึ่งปีการตกลูกของแม่วัวจะมีลูกวัวมาผลัดเปลี่ยน 1-2 ตัว และจะขายแม่วัวหรือพ่อวัวให้โรงฆ่า
สั ต ว์ ต่ อ ไปเพื่ อ น าเงิ น มาจุ ลเจื อ ครอบครั ว จากเหตุ ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ เ ฮื อ นชาวนาในพื้ น ที่
กรณีศึกษา จากเดิมจะมีคอกสัตว์บริเวณใต้ถุนเฮือน แต่ในปัจจุบันชาวนาส่วนใหญ่นิยมต่อเติมพื้นที่ใต้
ถุนเฮือนเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ ชาวนาส่วนใหญ่ในพื้นที่กรณีศึกษาจึงนิยมย้ายคอกวัวไปไว้ในบริเวณ
นอกเฮือนโดยการต่อเพิงด้านหลังเฮือน หรือสร้างคอกวัวไว้ในบริเวณผังเฮือนแต่จะห่างจากเฮือนพัก
อาศัยพอสมควรเพื่อไม่ให้กลิ่นรบกวนเฮือนพักอาศัย หรือ ชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา ตัดสินใจยกเลิก
การเลี้ยงวัวควายไปเลยก็มีให้เห็นอยู่หลายหลัง
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ภาพที่ 244 แสดงสภาพการต่อเพิงจอดแทรกเตอร์
ของเฮือนกรณีศึกษา AA-16
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 245 แสดงสภาพการจอดแทรกเตอร์
ของเฮือนกรณีศึกษา AA-03
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

3. การคมนาคมที่สะดวกสบายกว่าในอดีต จะเห็นได้ว่าระบบของสาธารณูปโภคใน
ชุมชนมีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าในอดีต โดยเฉพาะเรื่องของระบบถนนหนทางที่มีความสะดวก
มากในปัจจุบันจึงเอื้อประโยชน์ให้กับกับชาวนามาก โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างตัวเฮือนพักอาศัย
ไปยั ง พื้ น ที่ ทุ่ ง นาที่ ใ ช้ ใ นการปลู กข้ า ว เห็ น ได้ จ ากชาวนาในพื้ นที่ ก รณี ศึ ก ษานิ ย มหั น มาใช้ ร ถเป็ น
ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็น รถกระบะ รถอีแต๋น รถพ่วงแทรกเตอร์ 2ล้อ และรถพ่วงจักรยานยนต์ ไป
กลับทุ่งนา จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลให้ การเดินทางไปกลับทุ่งนามีความสะดวกและรวดเร็วมาก
ขึ้น และชาวนาส่วนใหญ่จะนิยมกลับมานอนเฮือนทุกวันแม้กระทั้งในช่วงฤดูการทานา ที่ในอดีตต้อง
อยู่เฝ้านาเพราะการไปกลับนาไม่สะดวกและใช้เวลามาก ชาวนาส่วนใหญ่จึงให้ความสาคัญ กับ การ
ปรับเปลี่ยนเฮือนเพื่อตอบสนองการเข้าถึง ของยานพาหนะที่ใช้ในครัวเรือน โดยจะเห็นได้จากการ
ปรับ เปลี่ ยนหน้ าเฮือนให้ สัม พันธ์ กับ ถนนสาธารณะ การขยายทางเข้า ออกเพื่อใช้ใ นเข้าออกของ
ยานพาหนะ การเพิ่มพื้นที่จัดเก็บยานพาหนะโดยการสร้างเพิงจอดรถ สร้างโรงจอดรถ เป็นต้น การ
ย้ายองค์ประกอบบางอย่างของเฮือนชาวนาเพื่อให้สาพันธ์ต่อการใช่งานในพื้นที่ อาทิเช่น การย้ายเล้า
เก็บข้าวเปลือกไปไว้ด้านหลังเฮือนแล้วปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่จอดรถสาหรับการเทียบรถเพื่อขนถ่าย
ข้าวขึ้นเล้า เป็นต้น และอีกประเด็นที่เริ่มพบในพื้นที่กรณีศึกษาแล้วคือ ชาวนาบางกลุ่มวางแผนที่จะ
ออกไปอยู่ในบริเวณทุ่งนา สืบเนื่องจากพื้นที่ในชุมชนมีความคับแคบและแออัดเห็นได้จากการปลูก
เฮือนแบบหลังคาชนหลังคา
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ภาพที่ 246 แสดงสภาพการใช้รถกระบะขนข้าว
ในพื้นที่กรณีศึกษา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

ภาพที่ 247 แสดงสภาพการใช้
รถแทรกเตอร์ต่อพ่วงขนข้าว
ในพื้นที่กรณีศึกษา
(ภาพถ่ายโดย ภาคภูมิ คามี)

4. การปรับปรุงซ่อมแซมเฮือนชาวนา จะเห็นได้ว่าเฮือนชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษาจะมี
อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 50-80 ปี ซึ่งถือว่าเป็นเฮือนเก่าและมีการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่หลายประการเช่น การ
ปรับเปลี่ยนเสาเฮือนที่อดีตเป็นเสาไม้มาเป็นเสาคอนกรีตสาเร็จรูป การปรับเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาที่แต่
เดิมเคยเป็นหลังคามุงตับหญ้าคา มาเปลี่ยนเป็นหลังคามุงสังกะสี มาเป็นหลัง คามุงกระเบื้องสรรไท
(Metal sheet) มาเป็นมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ ตามลาดับ การปรับเปลี่ยนฝาแอ้มเฮือนจากอดีตเคย
เป็นฝาเสื่อลาแพน มาเป็นฝาแอ้มไม้จ ริง มาเป็นการก่ออิฐ ตามลาดับ การปรับระดับพื้นดินเฮือนให้
สัมพันธ์กับถนนสาธารณะ โดยการถมดินบริเวณใต้ถุนเฮือนและดีดเฮือนให้สูงขึ้น เป็นต้น จากการ
ปรั บ เปลี่ ยนดั งกล่ าว ชาวนาส่ วนใหญ่ จ ะนิ ย มใช้ วั สดุ ส มัย ใหม่ ที่ หาซื้ อได้ ง่า ยตามท้อ งตลาดมาใช้
ปรับปรุ งซ่อมแซม และรวมถึง การต่ อเติม พื้นที่บ้ างอย่า งเพื่อ เอื้อต่ อความสะดวกในการอยู่อาศั ย
มากกว่าการรื้อเฮือนทิ้งแล้วสร้างใหม่
จากปั จ จั ย ทั้ ง 4 ปั จ จั ย นี้ ล้ ว นเป็ น ภาพที่ แ สดงถึ ง พลวั ต เฮื อ นชาวนาอี ส านในพื้ น ที่
กรณีศึกษา ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ทั้ง สิ้น โดยเฉพาะปัจจัยเรื่องของการนา
เทคโนโลยีการผลิตการผลิตข้าวสมัยใหม่มาใช้นั้น ส่งผลถึงวิถีชีวิตชาวนาในรูป แบบปัจจุบันที่ต้องคิด
และวางแผนมากขึ้น เห็นได้จากชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา มีการจัดการพื้นที่การวางผัง เฮือนเพื่อ
เปิดรับเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีบทบาทสาคัญในยุคปัจจุบัน การคานึกถึงการจัดเก็บเครื่องจักรที่มี
ราคาแพงไว้ให้ใกล้กับตัว การต่อเพิงสาหรับจอดเครื่องจักร เป็นต้น
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6. ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
ในการทาวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษา ในเรื่องของ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวนาในปัจจุบันที่
มุ่ง เน้นในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมในถิ่น ที่อยู่อาศัยของชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษาเป็นหลัก ตาม
หัวข้อวิทยานิพนธ์ชื่อ เฮือนชาวนาอีสาน กรณีศึกษาตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่ง
เป็นชุมชนที่ไม่มี ระบบชลประทานจากการสนับสนุนของภาครัฐ จึง ทาให้ระบบการทานาปลูกข้าว
สามารถทานาได้เพียงครั้งเดียวในรอบหนึ่งปี (นาปี) จึงส่งผลให้ขาดความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนที่มี
ระบบชลประทานที่สามารถทานาได้มากกว่าหนึ่งครั้ง (นาปีและนาปรัง) ส่งผลให้ไม่สามารถอธิบาย
ภาพรวมของพลวัตเฮือนชาวนาอีสานในภาพรวมได้ และวิจัยฉบับนี้ มุ่งเน้นศึกษาผลกระทบจากวิถี
ชี วิ ต ชาวนาที่ ส่ ง ผลต่ อ งานสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น เป็ น หลั ก จึ ง ท าให้ ข าดข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ในแง่ ข อง
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตชาวนาที่มีความน่าสนใจอยู่หลายประการ เช่น ระบบ
แรงงานในการทานาปลูกข้าวในปัจจุบันที่มีการลดลงมากกว่าในอดีต การตัดสินใจของชาวนาที่ย้ายลง
มานอนในพื้นที่ใต้ถุนเฮือน เศรษฐกิจชุมชนชาวนาที่ส่ง ผลต่อการดารงชีวิต เป็นต้น ซึ่ง เหตุปัจจัย
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าหาค้นหาคาตอบเป็นอย่างยิ่ง
ในการท าวิ จัยครั้ง นี้เกิ ดปัญ หาอยู่ห ลายด้า นในการลงไปเก็บ ข้อมู ล ภาคสนามในพื้น ที่
กรณีศึกษา สืบเนื่องด้วยผู้วิจัยเป็นคนต่างถิ่นที่เข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ จึงทาให้การสารวจครั้งแรกๆ
ไม่สะดวกเท่าที่ควร สืบเนื่องจากความกลัวและความไม่ไว้วางใจคนต่างถิ่นในการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่
ผู้วิจัย แต่จ ากการลงส ารวจหลายๆ ครั้ง เข้ า ผนวกกั บการเข้าหาผู้นาชุมชน ให้ผู้นาชุ นชนพาเดิ น
สารวจชุมชนและแนะนาคณะผู้วิจัยให้รู้จักกับชาวบ้าน จึงทาให้ชาวบ้านเกิดความไว้วางใจและให้
ข้อมูลเชิงลึกในการทาวิจัยครั้งนี้ และการลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง ควรกาหนดเป้าหมายในการจะเก็บ
ข้อมูลให้ชัดเจน โดยเฉพาะการสัมภาษณ์ไม่ให้หลงประเด็น และหลงลืมประเด็นในการสัมภาษณ์ จน
ต้ อ งท าให้ ก ลั บ มาสั ม ภาษณ์ ใ หม่ ปั ญ หาที่ พ บประกาศหนึ่ ง คื อ ในการส ารวจและชุ ม ชนในพื้ น ที่
กรณีศึกษาจะเน้นการสัมภาษณ์ในเรื่องของพลวัตการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักและการสัมภาษณ์ชาวบ้าน
ในกรณีศึก ษาจะเป็ นบอกเล่ าเรื่ องราวในอดีต จากประสบการณ์ รวมถึ ง ความทรงจ าในอดี ต ที่ไ ม่ มี
หลักฐานยืนยันเช่น ภาพถ่ายเก่า การจดบันทึก ฯลฯ เพื่อเป็นหลักฐานและยืนยันเรื่อง วัน เวลา ปี ที่มี
การเปลี่ยนแปลง จึงทาให้วิจัยฉบับนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนไม่มากก็น้อย
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