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บทคัดย่อ
พื้ น ที่ บ ริ เ วณ ๙ จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ได้ แ ก่ จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิ จิ ต ร
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ หลายชาติพันธุ์ ที่ตั้งถิ่นฐานมาแต่
ดั้งเดิมหรืออพยพมาจากที่อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากผลการศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นของ
๓ กลุ่มชาติพันธุ์คือ กลุ่มลาหู่ กลุ่มลาวโซ่ง และกลุ่มไทยสุโขทัย โดยกําหนดให้เป็นตัวแทนของกลุ่มชนไทย
ภูเขา กลุ่มไทยลาว และกลุ่มไทยถิ่นตามลําดับ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น คือ สภาพแวดล้อมชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งความ
ต้องการยกฐานะทางสังคม ในทางกลับกันคติความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ มีผลอย่างมากต่อการรักษารูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไว้

Abstract
The lower northern region of Thailand consisted of nine provinces namely;
Kamphaeng Phet, Tak, Nakhonsawan, Pichit, Phitsanulok, Phetchabun, Sukothai, Uttaradit
and Uthaithani all have various ethnic groups some of whom could be considered original
Thai’s with others having migrated from surrounding countries. The architectural style of
vernacular houses of the Lahu Tribe representing hill tribe group, Lao Song Tribe
representing Thai-Lao group, Local Sukothai Tribe representing Thai Tin group have all
introduced factors that influence the styles of the architecture of house construction, this
along with the surrounding context that affected to ethnic groups’ lifestyles and the
increase of social status. In contrary, an overriding factor that has maintained the individual
styles of the architecture is the religious belief of each ethnic group.
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คํานํา
โครงงานวิจัยสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่างมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่นแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณ
พื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี โดย
วิเคราะห์ให้เห็นถึงการใช้สอยพื้นที่ การก่อสร้าง คติความเชื่อ และมวลของเรือนพื้นถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละกลุ่ม แสดงออกถึงภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นของตนเอง
จากการลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม พบว่าสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มได้
สูญหายไปจากพื้นที่ อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ สภาพเศรษฐกิจของสังคมเมือง และ
การสื่อสาร ทีแ่ ผ่ขยายเข้าไปยังพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ฐานข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
กลุ่มชาติพันธุ์ของพื้นที่บริเวณนี้จําเป็นต้องรีบเร่งดําเนินการศึกษาและเก็บข้อมูล เพื่อนําไปสู่การวางแผนงาน
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นต่อไป
ทั้งนี้ด้วยข้อจํากัดด้านงบประมาณวิจัยทําให้คณะผู้วิจัยสามารถดําเนินการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกได้
เพียง ๓ กลุ่มชาติพันธุ์กรณีศึกษา ได้แก่ กลุ่มไทยลาว กลุ่มไทยถิ่น และกลุ่มไทยภูเขา ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่
ศึกษา ผลจากการศึกษาวิจัยฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของนิเวศวิทยาวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการคงอยู่
หรือเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์
ขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมที่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัย
ครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการกําหนดแผนงาน
พัฒนาพื้นที่ตั้งของกลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชนตนเองต่อไป
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หัวหน้าคณะผู้วิจัย
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สารบัญภาพ
หน้าที่
รูปที่ ๑.๑ แผนที่ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย

๔

รูปที่ ๒.๑ แผนที่แสดงเส้นทางอพยพของชาวเขาเผ่าต่างๆ เข้าสู่ประเทศไทย

๑๗

รูปที่ ๒.๒ ตัวอย่างภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างที่ว่างและมวลของเรือนไทลื้อสิบสองปันนา ๒๐
รูปที่ ๒.๓ ภาพแสดงวิถีชีวิตภายในเรือนของชนชาติไต

๒๑

รูปที่ ๒.๔ แผนที่แสดงเขตอําเภอต่างๆ ของจังหวัดกําแพงเพชร

๒๕

รูปที่ ๒.๕ แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์เป้าหมายจังหวัดกําแพงเพชร

๓๑

รูปที่ ๒.๖ แผนที่แสดงเขตอําเภอต่างๆ ของจังหวัดตาก

๓๓

รูปที่ ๒.๗ แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดตาก

๓๕

รูปที่ ๒.๘ แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

๔๐

รูปที่ ๒.๙ แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

๔๔

รูปที่ ๒.๑๐ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดพิษณุโลก

๔๖

รูปที่ ๒.๑๑ แผนที่กลุม่ ชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

๔๘

รูปที่ ๒.๑๒ แผนที่กลุม่ ชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

๕๒

รูปที่ ๒.๑๓ แผนที่กลุม่ ชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

๕๕

รูปที่ ๒.๑๔ แผนที่กลุม่ ชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

๕๙

รูปที่ ๒.๑๕ แผนที่กลุม่ ชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

๖๓

รูปที่ ๓.๑ รูปภาพเรือนกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยน ในบริเวณพื้นที่อําเภอคลองลาน

๖๙

รูปที่ ๓.๒ รูปภาพเรือนม้ง ในบริเวณพื้นที่อําเภอคลองลาน

๗๐

รูปที่ ๓.๓ ภาพวาดทัศนียภาพเรือนม้งอําเภอคลองลาน

๗๐

รูปที่ ๓.๔ รูปภาพถ่ายการแต่งตัวของชาวกระเหรี่ยง อําเภอคลองลาน

๗๑

รูปที่ ๓.๕ ภาพวาดเรือนกระเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอบ้านกระเหรี่ยงน้ําตก อําเภอคลองลาน

๗๓

ix

รูปที่ ๓.๖ ภาพวาดเรือนลีซอ บ้านคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

๗๔

รูปที่ ๓.๗ รูปภาพเรือนมูเซอดํา อําเภอเมือง จังหวัดตาก

๗๕

รูปที่ ๓.๘ ภาพถ่ายเรือนม้ง จังหวัดตาก

๗๖

รูปที่ ๓.๙ ภาพถ่ายเรือนลีซอดั่งเดิม จังหวัดตาก

๗๖

รูปที่ ๓.๑๐ ภาพถ่ายเรือนลีซอสมัยใหม่ จังหวัดตาก

๗๗

รูปที่ ๓.๑๑ การแต่งตัวในพิธีงานบุญสําคัญของชาวลาวเวียง

๗๘

รูปที่ ๓.๑๑๑ เถียงนาของไทยทรงดําปัจจุบัน

๗๙

รูปที่ ๓.๑๒ ภาพถ่ายเรือนลาวเวียง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

๘๐

รูปที่ ๓.๑๓ ภาพทัศนียภาพเรือนลาวเวียง อําเภอเนินมะปรารง จังหวัดพิษณุโลก

๘๑

รูปที่ ๓.๑๔ เรือนพื้นถิ่นสําหรับค้าขายของอําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๘๒

รูปที่ ๓.๑๕ ชุมชนลาวพวน อําเภอศรีสัชนาลัย

๘๓

รูปที่ ๓.๑๖ เรือนพวนโบราณ อําเภอศรีสัชนาลัย

๘๓

รูปที่ ๓.๑๗ เรือนชาวพวน อําเภอลับแล

๘๔

รูปที่ ๓.๑๘ ลักษณะการแต่งกายของชาวกะเหรี่ยง อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๘๕

รูปที่ ๕.๑ ผังทีต่ ั้งหมู่บ้านมูเซอดํา

๘๙

รูปที่ ๕.๒ การเต้นรําฉลองปีใหม่ ณ ลานจะคึประจําหมู่บ้าน

๙๑

รูปที่ ๕.๓ บ้านปู่จารย์คนปัจจุบันของหมู่บ้านมูเซอดํา จังหวัดตาก

๙๑

รูปที่ ๕.๔ ภาพวาดผังเรือนและโครงสร้างเสาเรือนมูเซอดํา จังหวัดตาก

๙๖

รูปที่ ๕.๕ รายละเอียดเสารองรับเสาเรือน

๙๗

รูปที่ ๕.๖ รูปภาพเรือนมูเซอดํา อําเภอเมือง จังหวัดตาก

๙๗

รูปที่ ๕.๗ ภาพถ่ายภายในเรือนมูเซอดํา จังหวัดตาก

๙๘

รูปที่ ๕.๘ ภาพทัศนียภาพเรือนมูเซอดํา

๙๘

รูปที่ ๕.๙ เรือนผู้ใหญ่บ้านทีป่ ลูกเรือนนอนด้วยวัสดุก่อสร้างและรูปทรงสมัยใหม่

๙๙
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รูปที่ ๕.๑๐ ภาพแสดงให้เห็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงพลวัตรของจากเรือนเดี่ยวไปเป็นเรือนกลุ่ม ๙๘
รูปที่ ๕.๑๑ ภาพแปลนและรูปตัดเรือนของคุณจะสือ

๑๐๐

รูปที่ ๕.๑๒ ภาพถ่ายเรือนด้านหน้าของคุณจะสือ

๑๐๑

รูปที่ ๕.๑๓ ภาพถ่ายรายละเอียดผนังด้านข้างเรือนของคุณจะสือ

๑๐๑

รูปที่ ๕.๑๔ ภาพถ่ายเรือนสมัยใหม่ที่พบในหมู่บ้านมูเซอ

๑๐๒

รูปที่ ๕.๑๕ แผนผังของชุมชนลาวโซ่ง ตําบลบ่อทอง อําเภอแม่ระกา

๑๐๕

รูปที่ ๕.๑๖ สภาพบ้านเรือนสมัยใหม่ในชุมชนลาวโซ่ง ตําบลบ่อทอง อําเภอแม่ระกา

๑๐๙

รูปที่ ๕.๑๗ รูปวาดทัศนียภาพของเรือนลาวโซ่ง อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

๑๑๐

รูปที่ ๕.๑๘ รูปวาดผังพื้นเรือนและการแบ่งส่วนพื้นที่ใช้สอยของเรือนลาวโซ่ง

๑๑๑

รูปที่ ๕.๑๙ รูปวาดด้านข้างและด้านหน้าเรือน

๑๑๒

รูปที่ ๕.๒๐ รูปตัดแสดงรายละเอียดโครงสร้างของเรือน

๑๑๓

รูปที่ ๕.๒๑ ภาพถ่ายรูปทัศนียภาพภายนอกเรือนลาวโซ่ง

๑๑๔

รูปที่ ๕.๒๒ ภาพถ่ายแสดงโครงสร้างพื้นไม้ไผ่ของเรือนลาวโซ่ง

๑๑๔

รูปที่ ๕.๒๓ ภาพถ่ายแสดงรายละเอียดผนังภายในเรือน และความงามของโครงสร้างที่เกิดขึ้น

๑๑๕

รูปที่ ๕.๒๔ แผนที่บ้านศรีพริ มย์และบ้านพรหมพิราม

๑๒๒

รูปที่ ๕.๒๕ แผนที่พระราชอาณาเขตสยาม แสดงแหล่งที่ตงั้ ชุมชนและตําบลต่างๆ ในมณฑลพิษณุโลก
๑๒๓
รูปที่ ๕.๒๖ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณบ้านไผ่ขอน้ํา จัดทําในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยกรมแผนที่ทหาร
๑๒๖
รูปที่ ๕.๒๗ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณบ้านไผ่ขอน้ํา จัดทําในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยกรมแผนที่ทหาร
๑๒๗
รูปที่ ๕.๒๘ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณบ้านไผ่ขอน้ํา จัดทําในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยกรมแผนที่ทหาร
๑๒๘
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รูปที่ ๕.๒๙ การตกแต่งเครื่องบูชา บริเวณหน้าบ้านและริมทางเดิน ในวันทําบุญข้าวหลาม บ้านไผ่ขอน้ํา
๑๓๓
รูปที่ ๕.๓๐ กระทงกาบกล้วยที่บรรจุเครื่องพลีและเครื่องบูชาต่างๆ

๑๓๓

รูปที่ ๕.๓๑ บรรยากาศงานทําบุญกลางบ้านหรือบุญข้าวหลาม บ้านไผ่ขอน้ํา

๑๓๔

รูปที่ ๕.๓๒ ภาพวาดแม่โพสพที่พบในเอกสารโบราณ

๑๓๕

รูปที่ ๕.๓๓ พิธีทําขวัญข้าวเพื่อรับขวัญแม่โพสพและชะลอมใส่เครื่องบัตรพลีถวายแก่แม่โพสพ ๑๓๘
รูปที่ ๕.๓๔ การตกแต่งบายศรีที่ใช้ประกอบพิธีทําขวัญแม่โพสพ

๑๔๐

รูปที่ ๕.๓๕ การตกแต่งต้นบายศรีด้วยบายศรีและผ้าลูกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีแทนข้าวเปลือก

๑๔๐

รูปที่ ๕.๓๖ ขบวนแห่ในพิธีทําขวัญแม่โพสพ

๑๔๑

รูปที่ ๕.๓๗ บายศรีและเครื่องบัตรพลีและการร่ายรําของร่างทรงแม่โพสพ

๑๔๑

รูปที่ ๕.๓๘ ร่างทรงแม่โพสพขณะกําลังประพรมน้ํามนต์ที่เครื่องบายศรีและมหรสพฉลองแม่โพสพในตอน
กลางคืน

๑๔๒

รูปที่ ๕.๓๙ กลองมังคละและเครื่องประกอบต่างๆ

๑๔๖

รูปที่ ๕.๔๐ พื้นที่ลานบริเวณวัดไผ่ขอน้ําที่ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ

๑๔๙

รูปที่ ๕.๔๑ ศาลาริมน้ําที่ปลูกเรียงรายเป็นระยะๆ สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในหมู่บ้าน

๑๕๐

รูปที่ ๕.๔๒ เถียงนาหรือห้างนา สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในพื้นที่แปลงนาของหมู่บ้าน

๑๕๐

รูปที่ ๕.๔๓ ยุ้งข้าวขนาดใหญ่ ที่ยังคงพบเห็นได้ตามคุ้มบ้านต่างๆ

๑๕๑

รูปที่ ๕.๔๔ ภาพแสดงตําแหน่งบ้านหรือคุ้มบ้านที่ประกอบอาชีพเสริมต่างๆ

๑๕๒

รูปที่ ๕.๔๕ ภาพแสดงตําแหน่งบ้านขนมไทยและตําแหน่งการใช้พื้นที่เพื่อเตรียมวัตถุดิบ

๑๕๓

รูปที่ ๕.๔๖ ผังบริเวณวัดไผ่ขอน้ําในปัจจุบัน

๑๕๙

รูปที่ ๕.๔๗ หอไตรไม้

๑๖๐

รูปที่ ๕.๔๘ ผังพื้นหอไตร

๑๖๑

รูปที่ ๕.๔๙ ผังโครงสร้างหลังคา

๑๖๑

รูปที่ ๕.๕๐ รูปด้านทางทิศเหนือ

๑๖๒
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รูปที่ ๕.๕๑ รูปด้านทางทิศตะวันออก

๑๖๒

รูปที่ ๕.๕๒ รูปตัดด้านยาวของหอไตร

๑๖๓

รูปที่ ๕.๕๓ รายละเอียดบานประตูไม้ภายในหอไตร

๑๖๓

รูปที่ ๕.๕๔ รายละเอียดบานประตูเฟี้ยมไม้ภายในหอไตร

๑๖๔

รูปที่ ๕.๕๕ กุฏิใหญ่

๑๖๔

รูปที่ ๕.๕๖ ผังพื้นกุฏิใหญ่

๑๖๕

รูปที่ ๕.๕๗ รูปด้านทางทิศตะวันตก

๑๖๖

รูปที่ ๕.๕๘ รูปด้านทางทิศใต้

๑๖๖

รูปที่ ๕.๕๙ รูปตัดด้านยาว

๑๖๗

รูปที่ ๕.๖๐ บริเวณด้านหน้าของกุฏิใหญ่

๑๖๗

รูปที่ ๕.๖๑ ชานแล่นที่เชื่อมกุฏิใหญ่กับอาคารไม้หลังอื่น

๑๖๘

รูปที่ ๕.๖๒ หอฉัน

๑๖๘

รูปที่ ๕.๖๓ ผังฐานรากของหอฉัน

๑๖๙

รูปที่ ๕.๖๔ ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของหอฉัน

๑๗๐

รูปที่ ๕.๖๕ ผังพื้นของหอฉัน

๑๗๐

รูปที่ ๕.๖๖ รูปด้านทางทิศใต้

๑๗๑

รูปที่ ๕.๖๗ รูปด้านทางทิศตะวันออก

๑๗๑

รูปที่ ๕.๖๘ รูปตัดด้านยาว

๑๗๒

รูปที่ ๕.๖๙ สภาพภายในหอฉัน

๑๗๒

รูปที่ ๕.๗๐ หอฉันและกลุม่ อาคารไม้อื่นๆ

๑๗๓

รูปที่ ๕.๗๑ หอสวดมนต์

๑๗๓

รูปที่ ๕.๗๒ ผังฐานรากของหอสวดมนต์

๑๗๕

รูปที่ ๕.๗๓ ผังโครงสร้างพื้นของหอสวดมนต์

๑๗๕

รูปที่ ๕.๗๔ รูปด้านทางทิศใต้

๑๗๖

รูปที่ ๕.๗๕ รูปด้านทางทิศตะวันตก

๑๗๖

รูปที่ ๕.๗๖ รูปด้านทางทิศเหนือ

๑๗๗

รูปที่ ๕.๗๗ รูปตัดด้านยาวของหอสวดมนต์

๑๗๗

รูปที่ ๕.๗๘ รูปตัดสกัดของหอสวดมนต์

๑๗๘
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รูปที่ ๕.๗๙ สภาพภายในหอสวดมนต์

๑๗๘

รูปที่ ๕.๘๐ กุฏิสามห้อง
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บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ หลักการและความเป็นมา
พื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร
ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทยั ธานี เป็นพื้นที่ครอบคลุมอาณาบริเวณ
ประมาณ ๘๖,๗๙๒.๐๒๗ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นอกเหนือไปจากกลุ่มไทยกลาง
ซึ่งเป็นกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ กลุม่ ชาติพันธุ์ต่างๆ เหล่านี้ มีทั้งกลุ่มที่ตั้งรกรากมาดั้งเดิม และกลุม่ ที่เคลื่อนย้าย
อพยพมาจากที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นับได้ว่าเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย
และปะปนกันอยู่มากมาย บางกลุ่มก็รักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น บางกลุ่มก็ปะปนวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของตนเข้ากับวัฒนธรรมที่อยู่ล้อมรอบ แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ กลุม่
ใหญ่ คือ กลุ่มไทยลาว เช่น ลาวพวน ลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาวแง้ว เป็นต้น กลุ่มไทยถิ่น เช่น ไทยเหนือ ไทยอีสาน
ไทยนครไทย ไทยสุโขทัย เป็นต้น และ กลุม่ ชาวไทยภูเขา เช่น ม้ง เย้า (เมี้ยน) มูเซอ กะเหรี่ยง เป็นต้น
ผลจากการเก็บข้อมูลภาคสนามทางวัฒนธรรมในโครงงานวิจัยพจนานุกรมภาษากลุ่มชาติพันธุ์ ๙
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ (กาญจนา เงารังษี, ๒๕๔๑) พบว่าข้อมูลทางสถาปัตยกรรมเรือน
พื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่บริเวณนี้ มีความน่าสนใจในการศึกษาเป็นอย่างมาก ลักษณะของเรือนพื้นถิ่น
ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์การ
สร้างสรรค์ของบรรพชนของแต่ละกลุ่ม ชาติพันธุ์ ทั้งนี้การเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรมจากโครงงานวิจัย
ดังกล่าว เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่มีการศึกษาและวิเคราะห์
ในรายละเอียดของวัสดุ วิธีการก่อสร้าง การใช้สอยพื้นที่ และผลกระทบด้านนิเวศวิทยาวัฒนธรรมต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่น รวมทั้งศึกษาถึงภูมิปัญญาในการเลือกใช้วัสดุและการ
ดูแลรักษาองค์ประกอบทางโครงสร้างเรือนให้ยั่งยืน เหมาะสมไปกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ตั้งและสภาพ
ภูมิอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น เรือนลาวเวียง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
เลือกใช้ไม้แดงและไม้ตะแบกในการทําเสาเรือน เนื่องจากมีความคงทนและแข็งแรง ในส่วนของฝาเรือนใช้ไม้ไผ่
ขัดแตะยึดกันด้วยเชือกหวาย เพื่อช่วยในการถ่ายเทของอากาศ โดยไม้ไผ่ที่ถูกเลือกจะนําไปแช่น้ําและตากไว้จน
แห้ง ก่อนนํามาทําฝาเรือน ซึ่งจะทําให้ฝาเรือนมีความคงทนต่อทั้งสภาพภูมิอากาศและแมลง เป็นต้น
สถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนสภาพภูมิทัศน์ที่มนุษย์สร้างสรรค์
ขึ้น ล้วนสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของมนุษย์ ที่ต้องการจะตอบสนองความจําเป็นในการใช้สอยพื้นที่สําหรับการ
ดํารงชีวิต รวมทั้งเพื่อแสดงออกถึงความพึงพอใจทางด้านความงามทั้งต่อตนเองและสังคม (บัณฑิต จุลาสัย,
๑

๒๕๓๒) สถาปัตยกรรมแต่ละงานจึงมีคุณค่าสะท้อนให้เห็นความรู้ความสามารถของมนุษย์ในแต่ละสังคม
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม ที่สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานสถาปัตยกรรม โดยผ่านองค์ความรู้ทั้งจาก
ประสบการณ์ของตนเอง บรรพบุรุษ การเรียนรู้จากธรรมชาติ และจากสังคม ทําให้รูปแบบสถาปัตยกรรมในแต่
ละพื้นที่และยุคสมัย มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้ง
ทางด้ า นเทคโนโลยี แ ละศิ ล ปะ รวมทั้ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วั ฒ นธรรมของความเชื่ อ ที่ ป ระกอบอยู่ ใ นงาน
สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างถิ่นแต่ยังคง
รักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนไว้ ดังนั้นการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
จึงมีความน่าสนใจและสําคัญในการศึกษา เพื่อรักษาหลักฐานสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ให้
คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงสภาพของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของบรรพชนในแต่ละสังคมและ
ยุคสมัย การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนอกเหนือจากจะได้ความรู้มากมายที่เกี่ยวเนื่องในแง่วิชาการ อีกด้าน
หนึ่ ง ยั ง ทํ า ให้ เ ข้ า ใจได้ ถึ ง การคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ จ ากภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น ซึ่ ง อาจนํ า ไปสู่ ก ารสร้ า งสรรค์
สถาปัตยกรรมใหม่ที่อยู่บนฐานความรู้และความเข้าใจในลักษณะของท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ (อรศิริ ปาณินท์,
๒๕๓๙)
คําว่า “อนุรักษ์” ปรากฏขึ้นตามกฎหมายเป็นครั้งแรกใน “ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการอนุรักษ์
โบราณสถาน พ.ศ.๒๕๒๘” โดยระบุว่า “การอนุรักษ์ หมายความว่า การดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่าไว้ และให้
หมายรวมถึงการป้องกัน การรักษาการสงวน การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะด้วย”
จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการอนุรักษ์สามารถจําแนกได้หลายระดับ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
สถานที่ บุคคล และความพร้อมด้านงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของ
ไทย
อย่างไรก็ตามสภาวการณ์ของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยที่เกี่ยวข้องกับเรือนพื้นถิ่นในปัจจุบัน
ต้องยอมรับว่ากรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ดูแลด้านการอนุรักษ์โดยตรง ไม่สามารถดูแลจัดการได้
อย่างทั่วถึงและทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนพื้นถิ่นที่อยู่กระจายตามพื้นที่ห่างไกล รูปที่ ๑.๑ แสดงให้เห็น
ถึงแผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทย เรือนพื้นถิ่นที่มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมหลายหลัง ไม่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยดําเนินการอนุรักษ์ จนในที่สุดอาคารดังกล่าว
จึงมีสภาพเสื่อมโทรม ไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้และถูกรื้อถอนไป บางกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ศึกษาแทบไม่
ปรากฏรูปแบบเรือนดั้งเดิม ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาในการปลูก
เรือนของบรรพบุรุษในอดีต ดังนั้นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโดยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ จึงควรต้องดําเนินการ

๒

อย่างเร่งด่วน เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานทางสถาปัตยกรรมและบริบทการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ ก่อนที่
รูปแบบเรือนพื้นถิ่นดังกล่าวจะทรุดโทรมและสูญหายไปในที่สุด
ผลจากการสํารวจข้อมูลภาคสนามในเบื้องต้น พบว่าเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มได้สูญ
หายไปจากพื้นที่ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ สภาพเศรษฐกิจของสังคมเมือง และการ
สื่อสารที่ไร้พรมแดน ที่แผ่ขยายเข้าไปในพื้นที่ทางวัฒนธรรม มีส่วนทําให้วัฒนธรรมกลุ่มย่อยอยู่ในภาวะวิกฤต
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้นที่จะเสื่อมและสูญไปในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาพื้นบ้านทางสถาปัตยกรรมของเรือนที่พักอาศัย (วัชรินทร์ จินต์วุฒิ, ๒๕๔๙) อาจส่งผลให้สังคม
ของชุมชนอ่อนแอ ขาดอัตลักษณ์ ขาดความเชื่อมั่นในตนเองและกําลังใจ (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, ๒๕๔๗) ดังนั้น
งานวิจัยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนี้ จึงเป็นโครงงานที่ควรดําเนินการ
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้
ต่อไป

๓

รูปที่ ๑.๑ แผนที่ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, ๒๕๔๗)
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑

เพื่ อ ศึ ก ษารวบรวมข้ อมู ล ทางด้ า นสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น ของเรื อ นกลุ่ ม ชาติ พั นธุ์ ใ นพื้ น ที่ ๙
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

๑.๒.๒

เพื่อศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุมชน สภาพแวดล้อม รวมทั้งคติ
ความเชื่อและประเพณีที่ส่งผลต่อการปลูกสร้างเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์กรณีศึกษา
๔

๑.๒.๓

เพื่อศึกษารายละเอียดวัสดุ วิธีการก่อสร้าง และการใช้สอยพื้นที่ของเรือนพื้นถิ่น รวมทั้งภูมิ
ปัญญาในการเลือกใช้วัสดุ และการดูแลรักษาองค์ประกอบทางโครงสร้างเรือนให้ยั่งยืนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์กรณีศึกษา

๑.๒.๔

เพื่อศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ของนิเวศวิทยาวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมเรือนพื้น
ถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์กรณีศึกษา

๑.๓ คําถามวิจัย
๑.๓.๑

กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแต่ละกลุ่มมีภูมิปญ
ั ญาสร้างสรรค์ในการสร้างเรือนของ
ตนให้สอดคล้องไปกับสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของตนอย่างไร?

๑.๓.๒

ที่ว่าง มวล และรูปทรงมีความผูกผันกับวิถชี ีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มอย่างไร?

๑.๓.๓

อะไรเป็นลักษณะเด่นของเรือนของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปรากฏให้เห็นทางกายภาพ?

๑.๓.๔

อะไรเป็นปัจจัยสําคัญต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์?

๑.๔ กรอบแนวคิด
ในการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนี้

จะไม่เน้นในด้านความงามของเรือนเป็นสําคัญ

แต่จะเน้น

การศึกษาถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และการเลี้ยงชีพ ที่สะท้อนมาสู่การใช้ประโยชน์กับที่ว่าง
และมวลของสถาปัตยกรรม ดังนั้นการวิเคราะห์ในตัวสถาปัตยกรรมจะดําเนินการได้หลังจากทําการศึกษาถึง
ปัจจัยดังกล่าวของวิถีชุมชนเสียก่อน จึงจะนํามาสู่การวิเคราะห์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวสถาปัตยกรรม ซึ่ง
จะนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับทฤษฏีการออกแบบสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน เพื่อที่จะสรุปให้เห็นว่า การใช้
สอยพื้นที่และมวลของเรือนพื้นถิ่น มีบทสรุปถึงภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์อย่างไร? และ
สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของนิเศวิทยาวัฒนธรรมว่าส่งผลต่อสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์
อย่างไร?

๕

๑.๕ นิยามศัพท์
อัตลักษณ์ คือ ลักษณะเด่นเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มคนทีม่ ีความแตกต่างจากคนอื่นหรือกลุ่มอื่น ซึ่ง
บุคคลหรือกลุม่ รับรู้ในลักษณะเด่นของตนที่ถูกนําเสนอผ่านสื่อประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular architecture) หมายถึง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทีม่ นุษย์สร้าง ขึ้นใน
แต่ละท้องถิ่นที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม เพื่อสนองความต้องการนั้น ๆ รูปแบบของ
สิ่งก่อสร้างอาจจะพัฒนาไปจากรูปแบบเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับการดําเนินชีวิต โดยใช้วัสดุก่อสร้างที่หามาได้
ตามท้องถิ่นนั้น ๆ
เรือน หมายถึง สิ่งปลูกสร้างทีย่ กพื้นและกั้นฝา มีหลังคาคลุม สําหรับเป็นที่อยู่ (คณะกรรมการชําระ
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒)
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางวัฒนธรรมและปรากฎการณ์ทาง
สภาพแวดล้อมที่มนุษย์ได้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้โดยอาศัยวัฒนธรรมเป็นเสมือนอุปกรณ์หลักในการ
ปรับตัวให้ชีวิตและสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุล
๑.๗ กระบวนการขั้นตอนในการวิจัย
๑.๗.๑

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ สภาพสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการเลือกกลุ่มตัวอย่างสําหรับการลงสํารวจภาคสนามของคณะวิจัย และใช้
เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการวิ เ คราะห์ รู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรมของเรื อ นพื้ น ถิ่ น ในพื้ น ที่ อํ า เภอ
เป้าหมาย ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คือ
ก.

อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

ข.

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ค.

อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ง.

อํ า เภอสามง่ า ม อํ า เภอสะพานหิ น อํ า เภอโพธิ์ ป ระทั บ ช้ า ง และอํ า เภอบางมู ล นาก
จังหวัดพิจิตร

จ.

อําเภอบางระกํา อําเภอพรหมพิราม และอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ฉ.

อําเภอหล่มสัก และอําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ช.

อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ซ.

อําเภอลับแล และอําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
๖

ฌ.

อําเภอบ้านไร่ อําเภอหนองฉาง และอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

โดยพิจารณาคัดเลือกตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์จํานวน ๓ กลุ่ม ที่ยังคงพบสถาปัตยกรรมเรือนพื้น
ถิ่นรูปแบบดั้งเดิม เป็นตัวแทนของ กลุ่มไทยลาว กลุ่มไทยถิ่น และกลุ่มไทยภูเขา เพื่อศึกษา
ข้อมูลในเชิงลึกต่อไป
๑.๗.๒

ศึกษางานวิจัยด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่
เป้าหมาย โดยเฉพาะรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นของตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง ๓ กลุ่ม
โดยศึกษาจากเอกสารทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการทําวิจัย
และทํารายงานผลการศึกษา

๑.๗.๓

รวบรวมข้อมูลภาคสนามทางด้านผังที่ตั้งถิ่นฐานชุมชน
สถาปัตยกรรม

สภาพแวดล้อม

รายละเอียดวัสดุและโครงสร้างของเรือนพื้นถิ่น

ลักษณะทาง

รวมทั้งคติความเชื่อและ

ประเพณีที่ส่งผลต่อการปลูกสร้างเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์เป้าหมาย
๑.๗.๔

วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม

๑.๗.๕

สรุปผลการศึกษา จัดพิมพ์รายงาน และส่งมอบให้ผู้นําชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย หน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑.๘ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
๑.๘.๑

หน่วยงานของรัฐ สามารถนําผลงานวิจัยมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาสภาพทั่วไปของ
ภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งนํามาใช้ประโยชน์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อความ
มั่นคงทางการเมือง และความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น

๑.๘.๒

หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน สามารถนําข้อมูลทางวั ฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ ในการ
กําหนดแผนพัฒนา ฟื้นฟู ดัดแปลง เพื่อประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ด้าน
การท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ และสังคมได้

๑.๘.๓

สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอุดมศึกษา สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการเรียนการ
สอน และวิจัยต่อยอดได้

๑.๘.๔

ผู้ศึกษาได้ทราบถึงความสัมพันธ์ของนิเวศวิทยาวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น
ที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิปัญญาชุมชนในการดํารงชีวิตและปรับตัว

๗

0

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการดําเนินงานวิจัยนี้ ใช้แนวคิดการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis Approach) เพื่อ
อธิบายความคล้ายคลึง และแตกต่างในด้านเนื้อหาของข้อมูลทางวัฒนธรรมที่รวบรวมได้ โดยอาศัยทฤษฏีและ
งานวิจัยด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการทํา
วิจัย และทํารายงานผลการศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนล่าง
๒.๑ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ (Identity)
อัตลักษณ์มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ identities ซึ่งแต่เดิมใช้คําว่า idem ซึ่งมีความหมายว่า
เหมือนกัน (the same) อย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแล้ว อัตลักษณ์มีความหมายสองนัยยะ
ด้วยกัน คือ ความเหมือนและความเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไป (พรชัย จันคง และคณะ, ๒๕๕๒: ๑๖๒๒) นั่นคือการตีความหมายเหมือนกันบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ และการเปรียบเทียบกันระหว่างคนหรือ
สิ่งของในสองแง่มุมมอง คือความคล้ายคลึงและความแตกต่าง นอกจากนั้นแล้วเจนกินส์ (Richard Jenkins,
2008) ยังชี้ให้เห็นว่าหากไม่มีความเหมือนหรือแตกต่างกันของอัตลักษณ์ มนุษย์จะไม่มีตัวตนในสังคม อัต
ลักษณ์มิใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของมันเอง หรือกําเนิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น
และมีลักษณะของความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายของเบอร์เจอร์และลัคแมน
(Peter L. Berger and Thomas Luckmann, 1966) ที่ว่าอัตลักษณ์ถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม
หลังจากตกผลึกและมีความคงที่ จากการปรับเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบดั้งเดิ มจากการ
ตัดสินใจภายใต้ระบบโครงสร้างทางสังคม กล่าวโดยอีกนัยหนึ่งว่าอัตลักษณ์เป็นเรื่องราวของความเข้าใจ และ
การรับรู้ว่าเรารับรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างไร และคนอื่นรับรู้เราอย่างไร โดยมีระบบโครงสร้างทางสังคมในการ
สร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อคนหรือกลุ่มอื่นๆ
อีกด้วย
อัตลักษณ์มีทั้งที่เป็นระดับปัจเจก (individual identity) และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม(Collective
identity) ในระดับปัจเจกบุคคลคนหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณ์อยู่ในตัวเองเช่น เพศสภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาติ
ช่วงชั้นทางสัมคม อาชีพและศาสนา เป็นต้น ในขณะที่อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มนั้น ความเป็นอัตลักษณ์ร่วมถูก
สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเหมือนกันของสมาชิกในกลุ่ม อย่างไรก็ตามบนพื้นฐานของความเหมือนกันของ
กลุ่มนั้น ย่อมมีความความแตกต่างกับกลุ่มอื่นมาเป็นตัวกําหนดความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มตนด้วย ฉะนั้น
๘

เมื่อพูดถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์จึงเป็นลักษณะอัตลักษณ์ร่วมของสมาชิกของกลุ่มคนในสังคมเดียวกัน ซึ่ง
แตกต่างออกไปจากกลุ่มอื่น ๆ
สรุป อัตลักษณ์คือ ลักษณะเด่นเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความแตกต่างจากคนอื่นหรือกลุ่มอื่น ซึ่ง
บุคคลหรือกลุ่มรับรู้ในลักษณะเด่นของตนที่ถูกนําเสนอผ่านสื่อประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น
ภาษาพูด การแต่งกาย และนามธรรม เช่นความเชื่อ ค่านิยม เป็นต้น
๒.๑.๒ แนวคิดเรื่องภูมิปัญญา
ความหมายของภูมิปัญญา คําว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) เป็นคําที่นิยมใช้กันมากคํา
หนึ่งในการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น บางคนใช้คําว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” (Local-Wisdom) และบางคนใช้คํา
ว่า “ภูมิปัญญา” (Wisdom) มีนักวิชาการที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ให้ความหมายไว้หลายลักษณะดังนี้
เสรี พงศ์พิศ (๒๕๓๑) ได้ให้ความหมายภูมิปัญญา (Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular
Wisdom) หมายถึงพื้นฐานของความรู้ของชาวบ้าน หรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้ และมีประสบการณ์
สืบต่อกันมา ทั้งทางตรงคือประสบการณ์ด้วยตนเอง หรือทางอ้อม ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่ หรือความรู้สะสมที่สืบ
ต่อกันมา กล่ าวอีกนัยหนึ่ งว่าภู มิ ปัญญาไทยหมายถึง ทุกสิ่ งทุ กอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่นํามาใช้ในการ
แก้ปัญหา เป็นสติปัญญาเป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิดเองทําเอง
โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดําเนินวิถีชวี ิตได้ในท้องถิ่นอย่างสมสมัย
รัตนะ บัวสนธ์ (๒๕๓๕) ให้ความหมายของภูมิปัญญาว่าหมายถึง สิ่งที่สั่งสมกันมาแต่อดีต และเป็น
เรื่ อ งราวของการจั ด ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนกั บ คน คนกั บ ธรรมชาติ และคนกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยผ่ า น
กระบวนการทางจารีต ประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากิน และพิธีกรรมต่างๆ ทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้ เป้าหมายก็คือ เพื่อให้เกิดความสงบสุขทั้งในส่วนที่เป็นชุมชน หมู่บ้าน และส่วนที่
เป็นปัจเจกชนของชาวบ้านเอง
ประเวศ วะสี (๒๕๓๖) กล่าวว่า ชนเหล่าใดที่ดํารงความเป็นกลุ่มหรือชนชาติ หรือประเทศมาเป็น
เวลานาน ต้องมีภูมิปัญญาของกลุ่มหรือชนชาติหรือของประเทศ อันอาจเรียกรวม ๆ กันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Local Wisdom) คนปัญญาอ่อนดํารงชีวิตด้วยตนเองไม่ได้ฉันใดสังคมที่ไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วย
ตนเอง ฉะนั้นสังคมที่ดํารงอยู่ได้ด้วยตนเองเป็นเวลาช้านาน จะต้องมีภูมิปัญญาของตนเอง
พั ช ริ น ทร์ สิ ร สุ น ทร (๒๕๔๕) กล่ า วถึ ง ว่ า ภู มิ ปั ญ ญา (Wisdom) หมายถึ ง ผลึ ก ขององค์ ค วามรู้
ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม ความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีเอกลักษณ์ซึ่งมนุษย์ใน
๙

สังคมหนึ่ง ๆ คิดค้นขึ้น ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้มาโดยผ่านกระบวนการสั่งสม สืบทอด ปรับปรุงและ
ประยุกต์ต่อกันมา เป็นระบบคุณค่าดั้งเดิมที่สะท้อนออกมาให้เห็นในชีวิตประจําวันของบุคคลด้วยสัญลักษณ์
ต่าง ๆ และมีลักษณะเป็นองค์รวม (Holistic) ที่ให้ความสําคัญกับดุลภาพและเอกภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ
ภูมิปัญญาจึงมีความเชื่อโยงกับระบบต่าง ๆ ของสังคมทั้งระบบ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีความหลากหลายไม่
หยุดนิ่ง (Dynamics) และมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม
สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาคือองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ที่เกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นความสามารถในการสืบค้นหาคุณค่า และการสืบทอดคุณค่านั้น
ประกอบกับแนวคิดและวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง จนเกิดหลอมรวมตกผลึกเป็นแนวคิดที่
เป็นลักษณะของตนเอง อีกทั้งสามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัยในการ
แก้ปัญหาการดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
๒.๑.๓ แนวคิดและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
งามพิศ สัตย์สงวน (๒๕๔๕) ได้นิยามการเปลี่ยนแปลงได้เป็น ๒ ประเภทคือ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
๑. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ซึ่งหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของคนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป โดยยึดบรรทัดฐานทางสังคมเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติต่อกัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงเป็นความแตกต่างในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เข้าสัมพันธ์
กัน และความแตกต่างในเป้าหมาย หรือการทําหน้าที่ของสถาบันทางสังคม
๒. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Culture Change) คือ ความแตกต่างในระบบวัฒนธรรม หรือ
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบย่อยของวัฒนธรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงในระบบครอบครัวและเครือญาติ
ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง การจัดเกลาทางสังคมและการศึกษา ระบบศาสนาและความเชื่อ
ระบบการแพทย์ และสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ยังหมายถึงความแตกต่างในองค์ประกอบ
ย่อยของระบบวัฒนธรรม เช่น ความแตกต่างในค่านิยม ความเชื่อ อุดมการณ์ ประเพณีพิธีกรรม สถานภาพ
และบทบาท รวมทั้งวัฒนธรรมทางวัตถุด้วยเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันในเวลาที่แตกต่างกันไป

๑๐

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
สนิท สมัครการ (๒๕๔๕) ได้กล่าวถึงสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยสรุปได้
ว่า สังคมและวัฒนธรรมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะสาเหตุสําคัญ ๒ ประการคือ
๑. การประดิษฐ์คิดค้น (Invention) ซึ่งรวมทั้งการสร้างเทคนิควิทยาใหม่ และการคิดสร้างธรรมเนียม
ประเพณีหรือระบบความเชื่อใหม่ ๆ ด้วย เมื่อได้มีการยอมรับและนําไปใช้กันแพร่หลายในสังคมแล้วย่อมถือได้
ว่ามีแบบแผนการดําเนินชีวิตอย่างใหม่เกิดขึ้น และถ้าแบบแผนนั้นมีความคงทนอยู่นานมากกว่าหนึ่งชั่วอายุคน
ขึ้นไป ก็นับได้ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้นแล้วอย่างแท้จริง เพราะว่า สังคมและ
วัฒนธรรมนั้นตามปกติย่อมจะต้องมีอายุยืนยาวมากกว่าหนึ่งชั่วอายุคนขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรม ได้มีโอกาสดําเนินไปได้
๒. วัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ด้วยวิธีการของยืมหรือลอกเลียนแบบกัน (Cultural Borrowing)
การหยิบยืมทางวัฒนธรรม หรือการลอกเลียนแบบแผนวิธีการดําเนินชีวิตมาจากวัฒนธรรมอื่นนั้น ปรากฏว่ามี
อยู่เสมอมาในสังคมต่าง ๆที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมอื่น การติดต่อทางวัฒนธรรมอาจเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม การติดต่อโดยตรงก็คือ การที่คนต่างวัฒนธรรมกันได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยน
ความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมต่อกัน ซึ่งอาจจะเป็นไปได้หลายรูปแบบ อาทิ ทูตการเมือง การค้า การศึกษา
ในต่างประเทศ รวมไปถึงการเผยแพร่ศาสนาของคณะธรรมทูตต่าง ๆ และการอพยพเข้ามาทํามาหากินของคน
ต่ างสั งคมและวั ฒนธรรม เป็ น ต้ น การที่ คนต่ างวัฒนธรรมมี โอกาสได้เห็น แบบอย่างของวั ฒนธรรมอื่น ที่
แตกต่ า งไปจากวั ฒ นธรรมของคนอยู่ใ นเวลานานพอสมควร อาจเป็น สาเหตุ ใ ห้เกิด มีการเปลี่ ยนแปลงใน
วัฒนธรรมหนึ่งหรือบางส่วนของวัฒนธรรมทั้งสองก็ได้อีก สื่ อสําคัญในปัจจุบันที่เป็นตัวการให้วัฒนธรรม
ติดต่อกันได้ก็คือสารมวลชน ซึ่งรวมทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ เป็นต้น แบบแผนการดําเนิน
ชีวิตของคนต่างวัฒนธรรมได้ถูกถ่ายทอดไปยังคนซึ่งอยู่ในอีกวัฒนธรรมหนึ่งอยู่เป็นประจํา ในปัจจุบันนี้ย่อม
เป็นการกระตุ้นให้มีการเอาอย่างหรือการลอกเลียนแบบพฤติกรรมกันได้ง่ายขึ้น
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (๒๕๕๑) ได้ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในหมู่บ้านกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่าง ๆ โดยได้กล่าวถึงปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ได้ดังนี้
๑. ปัจจัยด้านนิเวศวิทยา ได้แก่ ทําเลที่ตั้งหมู่บ้าน ทรัพยากรรอบ ๆ หมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศ ที่ดิน
ที่นา ที่ราบ หนองน้ําตามธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศของชุมชน มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมอยู่บ้างไม่มากก็น้อย เช่นถ้าหากชุมชนตั้งอยู่ในสภาพนิเวศวิทยาที่เหมาะสมทําให้ชุมชนมีความ
เจริญก้าวหน้าดียิ่งขึ้น
๑๑

๒. ปัจจัยด้านสาธารณูปโภค รัฐบาลได้ดําเนินการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยการเร่งสร้างถนนหนทาง ไฟฟ้า โรงเรียน ทําให้ชุมชนชนบทได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น เมื่อถนน
หนทางสามารถเข้าไปถึงหมู่บ้าน ชาวบ้านจะสามารถนําผลผลิตนําไปสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีรายได้
เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน
๓. ปัจจัยด้านการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา สิ่งที่น่าสังเกตได้ง่ายก็คือ การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากสังคมเมืองไปสู่สังคมชนบทในทุก ๆ
ด้าน ตั้งแต่ในเรื่องของครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง
๔. ปัจจัยด้านสื่อมวลชน การสื่อสารมวลชนมีอิทธิพลอย่างมากและรวดเร็วต่อชุมชนมากในปัจจุบัน
ทําให้ชาวชนบทได้รับข่าวสารต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
๕. ปัจจัยด้านชาติพันธุ์ เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันไม่มากก็
น้อย บางวัฒนธรรมอาจจะเอื้ออํานวยในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว บางวัฒนธรรมอาจจะ
ยั ง คงอยู่ ไ ม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงไปมากนั ก ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะว่ า วั ฒ นธรรมของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มอาจจะไม่นิยมแต่งงานข้ามกลุ่ม ทําให้การรับ
เอาวัฒนธรรมใหม่มาปฏิบัติในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็น้อยลง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจึง
เกิดขึ้นได้ช้า
๖. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของปัจเจกบุคคลหรือสมาชิกแต่ละคนในชุมชนก็มีส่วนที่จะช่วย
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะว่าถ้าหากบุคคลได้รับการศึกษาสูง
มีประสบการณ์ต่าง ๆ จากการทํางาน หรือท่องเที่ยวอาจทําให้เกิดการยอมรับสิ่งใหม่ง่ายกว่าบุคคลอื่น ๆ
ตลอดจนบุคลิกภาพของผู้นําชุมชนที่มีความรู้ ความฉลาดและความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น อาจมีส่วนใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้เช่นกัน
๒.๑.๔ แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อ
วัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละชุมชนนั้นย่อมจะมีความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมที่ได้สืบทอดและ
ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมมีส่วนสําคัญต่อการกําหนดพฤติกรรม การ
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พัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชุมชน เช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความ
หลากหลายในด้านความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม
ในด้านความเชื่อ มีนักวิชาการได้อธิบายคําว่า ความเชื่อ ไว้ดังนี้
สุพล รุจิรพิพัฒน์ และคณะ (๒๕๓๒) ได้กล่าวว่า ความเชื่อ คือการยอมรับข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง
ว่าเป็นจริง ซึ่งการยอมรับที่ว่านี้อาจเกิดจากสติปัญญา เหตุผล หรือความศรัทธาโดยไม่มีเหตุผลก็ได้ เมื่อบุคคล
มีความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มักจะมีทัศนคติ ความตั้งใจหรือการกระทํา เกิดพฤติกรรมตามความเชื่อนั้น ๆ เป็น
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
แปลก สนธิรักษ์ (๒๕๐๔) ได้กล่าวทํานองเดียวกันนี้ว่า ความเชื่อของบุคคลขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่เขามี
อยู่กับข้อมูลข่าวสารที่เขาได้รับจากแหล่งที่เขาเชื่อถือ โดยความเชื่อจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมอีกต่อหนึ่ง นั่น
คือ บุคคลจะกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใดก็ตามขึ้นอยู่กับความเชื่อของเขา ซึ่งเป็นความเชื่อทางสังคมของคน
จํานวนมากในสังคมเดียวกัน ส่วนระบบสัญลักษณ์ คือ การให้ความหมายกับสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัตถุ สิ่งของ
หรือกริยาท่าทาง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม
ความเชื่อจึงมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความคิด และการแสดงออกของมนุษย์ในรูปแบบต่างกัน สังคม
มนุษย์ทุกแห่งล้วนแต่มีระบบความเชื่อ ด้วยตามธรรมชาติของมนุษย์ที่รู้จักคิด รู้จักตั้งคําถามต่อเหตุการณ์ต่าง
ๆ และความพยายามในการหาคําตอบเพื่ออธิบาย และจากความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเกิด การตาย ทําให้เกิด
ความเชื่อในเรื่องวิญญาณว่า มีอํานาจทําให้มนุษย์มีการบวงสรวงบูชา และประพฤติปฏิบัติตามกฎครรลองของ
สังคม ทําให้เกิดการยอมรับนับถือในเรื่องผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ เทพเจ้า พระต่าง ๆ และความเชื่อนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงผสมผสานตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคม เช่น การเริ่มวัฒนาการผสมผสานระหว่าผี พุทธ
พราหมณ์ ความเชื่อทําหน้าที่ในการตอบคําถามเกี่ยวกับตนเอง สังคมและจักรวาลของมนุษย์ช่วยสนับสนุน
สถาบันพื้นฐานของสังคม เช่น ครอบครัวเมือง เศรษฐกิจ ช่วยให้เกิดพลังใจในวกฤตการณ์ต่าง ๆ ทั้งระดับ
ปัจเจกชนสังคมและหล่อหลอมผนึกส่วนต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ
องอาจ พรมไชย (๒๕๓๙) กล่าวว่า ความเชื่อเป็นความคิด และเป็นส่วนหนึ่งของระบบคิดของสังคม
เพราะความเชื่อนั้นเกิดจากการเรียนรู้ และการถ่ายทอดเป็นสมบัติของชุมชนเช่นกัน และความเชื่อนั้นก็จะมีผล
ต่อพฤติกรรมของคนในสังคมเช่นเดียวกับระบบคิด กล่าวคือเมื่อคนในชุมชนมีความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง
ความเชื่อนั้นจะเป็นตัวกําหนดให้บุคคล ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อ ทั้ง ๆ ที่บางครั้งความเชื่อนั้นอาจไม่อยู่บน
พื้นฐานของความเป็นจริงก็ตาม ความเชื่อจึงเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกัน และการ
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ที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปนั้นก็เนื่องจากความคิด ประสบการณ์และความเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งมี
อํานาจในการควบคุมตนเองให้ปฏิบัติในลักษณะต่าง ๆ กันออกไป
พรชัย จันคงและคณะ (๒๕๕๒) ได้กล่าวไว้ว่า คติความเชื่อหมายถึง การยอมรับนับถือการเห็นตาม
ด้วยความมั่นใจ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม ว่าเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง ความ
เชื่อเป็นวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ หรือครอบครัว ซึง่ เป็นตัวอธิบายให้เหตุผล
ต่อการกระทําหรือกิจกรรมทุกประเภทในสังคม
สรุปได้ว่า ความเชื่อหมายถึงการยอมรับการเห็นตามด้วยความมั่นใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งที่มีตัวตน
หรือไม่มีก็ตาม ความเชื่อจึงมีอิทธิพลต่อความคิด แสดงออกเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งทําให้สามารถอธิบาย
ได้ถึงเหตุผลของการกระทํา หรือกิจกรรมของคนในสังคม ระหว่างความสัมพันธ์ของคนกับคน และคนกับ
สิ่งแวดล้อม โดยแสดงออกมาผ่านกระบวนการทางจารีต ประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากิน และพิธีกรรมต่างๆ
เป้าหมายคือ เพื่อให้เกิดความสงบสุขทั้งต่อชุมชนและตนเอง
๒.๑.๕ แนวคิดเกี่ยวกับนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
ผลจากการเปลี่ ย นแปลงของธรรมชาติ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของมนุ ษ ย์ นั้ น ทํ า ให้ ม นุ ษ ย์ ต้ อ งพยายาม
ปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ การศึกษานิเวศวิทยา
วัฒนธรรม (Cultural Ecology) จึงเป็นเรื่องที่สําคัญในการศึกษามานุษยวิทยาร่วมสมัย
ในปีค.ศ.๑๘๗๐ เฮเกล นักชีววิทยาชาวเยอรมันได้บัญญัติศัพท์ คําว่า “นิเวศน์วิทยา” ซึ่งมาจากราก
ศัพท์ภาษากรีกที่ว่า “Oikos” หมายถึงการอาศัยอยู่หรือที่อยู่อาศัย เฮเกลได้ให้ความหมายของนิเวศน์วิทยาว่า
เป็นการศึกษาเศรษฐกิจครัวเรือนและสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้โดยเน้นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม
เพื่อการยังชีพโดยมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆและสภาพแวดล้อม ต่อมาในคริสศตวรรษที่ ๒๐ ศัพท์คําว่า
นิเวศน์วิทยาจึงเริ่มแพร่หลาย ในช่วงเริ่มต้นจะเน้นกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์เป็นส่วนใหญ่
ต่อมา จู เลียน เฮช. สจ๊วต จึงนํามาอธิ บายทางมานุษยวิท ยา โดยสจ๊วตได้ชี้ใ ห้ เห็ นว่าสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมนั้นมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมาก ที่ผลกระทบแบบแผนพฤติกรรมหนึ่งส่งผลไปถึง
ส่วนอื่นๆ ของวัฒนธรรม (ชนัญ วงษ์วิภาค, ๒๕๓๒, หน้า ๗)
ชนัญ วงษ์วิภาค (๒๕๓๒) ได้สรุปความหมายของ นิเวศวัฒนธรรมว่าคือ การเรียนรู้และทําความเข้าใจ
พฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมอย่างไร ทั้งนี้พฤติกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่
เกิดจากการเรียนรู้ ให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ โดยอาศัยวัฒนธรรมเป็นเสมือนอุปกรณ์ใน
๑๔

การปรับตัว อาศัยสื่อกลางต่างๆ คือ เทคโนโลยี ภาษา รูปแบบการจัดระเบียบกลุ่มและอุดมการณ์ เรียนรู้
สะสมอบรมบ่มนิสัยหรือสืบทอดกันมา จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน โดยใช้วัฒนธรรมดัดแปลงสภาพแวดล้อม
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตน
สมชาย นิลอาธิ (๒๕๔๙) ได้ให้ความหมายของนิเวศวิทยาว่าคือ การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
และกายภาพของสิ่งมีชีวิตกับการดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ขณะที่นิเวศวิทยาวัฒนธรรม หมายถึง
การศึกษาเรื่องปฏิสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติแวดล้อม ถึงการปรับเปลี่ยนตัวเองของมนุษย์ในส่วนที่จะมี
ผลกระทบเป็นลูกโซ่และโดยตรง จากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เพื่อช่วยให้คนสามารถเจริญเติบโตและ
ดํารงชีวิตอยู่ต่อไปได้
วาสนา แก้วล้า (๒๕๕๐) กล่าวถึงความสําคัญในการศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมว่า การอยู่รอดของ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภูมิปัญญาในการดํารงชีพ

ความสามารถในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ อันจํากั ด อย่างฉลาดและความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญ ญาสู่คนรุ่นใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ มนุษย์ล้วนต้องปรับปรุงและผ่อนปรน เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้สอดรับความผันแปรของ
สภาพแวดล้อมทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อความสามารถหรือ
ศักยภาพทางภูมิปัญญาที่สั่งสมสืบทอดกันมาจากประสบการณ์ของบรรพชนทั้งที่ได้จากท้องถิ่น และต่างถิ่น
ผสมผสานกับการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ย่อมเป็นการบ่งชี้ว่า ภูมิปัญญาที่ทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ใด ๆ ดํารงและสืบ
เผ่าพันธุ์อยู่ได้ ย่อมไม่ใช่เพียงองค์ความรู้เดี่ยวๆ เพียงระบบหนึ่งผูกขาดอยู่ แต่จะต้องเป็นภูมิปัญญาที่มีความ
หลากหลาย(Diversities) และผันแปร ยืดหยุ่น เคลื่อนไหว (Dynamism) ไปตามความเหมาะสมของ
สภาวการณ์อย่างเป็นองค์รวม(Holistic)
คําผุย พลลือชา (๒๕๔๓) กล่าวสรุปความหมายของนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ว่าเป็นการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม โดยมองสังคมในลักษณะเป็นพลวัตหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
เปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยมีพื้นฐานสําคัญคือ เทคโนโลยีการผลิต
โครงสร้างสังคม และลักษณะของสภาพแวดล้อม ธรรมชาติเป็นเงื่อนไขหลักกําหนดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวของสังคมวัฒนธรรม
สจ๊วต (Steward, 1972) เป็นผู้นําความคิดที่ว่าพัฒนาการของวัฒนธรรมและอารยธรรมตามพื้นที่
ต่างๆ นั้น เกิ ดขึ้นจากการปรับตั วของคนกับสภาพแวดล้ อม แบบแผนทางวัฒนธรรมต่างๆ ก็เป็นมาจาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าว สจ็วตได้ให้ความหมายของนิเวศวิทยาวัฒนธรรมว่า คือ การศึกษาหาข้อกําหนดหรือ
หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลกระทบจากการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมของมนุษย์แต่ละสังคม
๑๕

นิเวศวิทยาวัฒนธรรมมุ่งแสวงหากฎเกณฑ์ เพื่ออธิบายถึงที่มาของลักษณะและแบบแผนวัฒนธรรมบางประการ
ที่มีอยู่ในแต่ละสภาวะแวดล้อม มากกว่ามุ่งแสวงหาหลักการทั่วไปที่ใช้ได้กับทุกวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม
สิ่งสําคัญที่สุดของแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม คือ “แก่นวัฒนธรรม (cultural core)” ซึ่งหมายถึง “กลุ่มของ
ลักษณะหรือแบบแผนวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากที่สุดกับกิจกรรมเพื่อการดํารงชีพและการจัดการ
ทางเศรษฐกิจ” แก่นวัฒนธรรมเป็นกุญแจสําคัญในการอธิบายความสัมพันธ์ที่เกิดจากกิจกรรมเพื่อการดํารงชีพ
และมีการจัดการทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดระบบสังคม การปกครอง และรูปแบบของศาสนา
และถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่ทําให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างแน่นแฟ้นจากการจัดการดังกล่าว
นอกจากนี้สจ็วตยังได้อธิบายถึงปัจจัยที่สําคัญ คือ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่
จําเป็น ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างกฎเกณฑ์ทางสังคมเพื่อความอยูรอดได้อื่นๆ ตามมา เช่น รูปแบบ
การทํางาน การจัดระบบของแรงงาน องค์กร เป็นต้น ตัวแปรเหล่านี้เป็นกุญแจสําคัญในการทําความเข้า
ใจความเหมือนและความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม
อรศิริ ปาณินท์ (๒๕๔๗) ได้กล่าวไว้ในบทนําเรือนไทยพุทธภาคใต้ว่า เรือนพื้นถิ่นในแต่ละแหล่งที่ตั้ง
นั้นมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับวิถีชีวิตและระบบนิเวศน์ที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าของ สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม
(sustainable architecture) ได้เป็นอย่างดี และการศึกษาเกี่ยวกับเรือนพื้นถิ่นยังสามารถศึกษาค้นคว้าลง
ลึกถึงภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น ซึ่งบรรพบุรุษสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างชาญฉลาด เพื่อให้
การดํารงชีวิตได้อย่างสมดุล เป็นสุข พอเพียงและพอดี
จากแนวคิดทางด้านนิเวศวิทยาวัฒนธรรมข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนพื้น
ถิ่นตามแนวทางมานุษยวิทยา ควรทําการศึกษาและเข้าใจถึง วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อม ของกลุ่มชาติพันธุ์
นั้นๆ ที่เป็นเหตุปัจจัยสําคัญส่งผลต่อรูปแบบทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม ซึ่งเป็นผลจากการพยายามปรับตัว
เองให้ ส อดคล้ อ งไปกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ปั จ จั ย ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น สั ง คมวั ฒ นธรรมเฉพาะกลุ่ ม ที่ มี เ อกลั ก ษณ์
เหมาะสมสอดคล้องไปกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ รวมทั้งเพื่อทําความเข้าใจถึงภูมิปัญญาการปรับตัวของมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการจัดระเบียบทางสังคมของกลุ่มคนในอดีตและปัจจุบัน ท่ามกลางสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

๑๖

๒.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุพล ปวราจารย์ (๒๕๔๓) ได้เขียนบทความในเรื่อง เรือนชาวเขา ซึ่งกล่าวถึงลักษณะสถาปัตยกรรม
เรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขากลุ่มต่างๆ ได้แก่ เผ่าเมี่ยน เผ่าม้ง เผ่าลาหู่ เผ่าลีซอ เผ่าอาข่า เผ่าปกาเกอะญอ และเผ่าลัวะ บทความดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงถิ่นฐานเดิมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ การอพยพ
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม และถิ่นฐานที่อยู่ของชาวเขาทั้งที่อพยพเข้ามาและตั้งถิ่นฐานอยู่เดิมในประเทศไทย
รวมทั้งเสนอปัญหาและอุปสรรคในเก็บข้อมูลภาคสนาม เช่น ความห่างไกลของถิ่นฐานที่อยู่ การสื่อสารภาษา
กับกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น ทั้งนี้บทความดังกล่าวมีความสําคัญในการใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับงานวิจัยนี้ เพื่อ
เปรียบเทียบลักษณะเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในปัจจุบัน รวมทั้งนํามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกกลุ่มชาติ
พันธุ์กรณีศึกษา

รูปที่ ๒.๑ แผนที่แสดงเส้นทางอพยพของชาวเขาเผ่าต่างๆ เข้าสู่ประเทศไทย (สุพล ปวราจารย์,
๒๕๔๓)
๑๗

วิโรฒ ศรีสุโร (๒๕๔๓) กล่าวถึงความสําคัญและแนวทางการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในบทความ
เรื่อง สถาปัตย์พื้นถิ่น สําคัญไฉน? บทความนี้ได้กล่าวถึงปฐมเหตุของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของแต่ละท้องถิ่นว่า
มีจุดสําคัญที่เป็นจุดเด่นร่วมกันคือ เรือนพื้นถิ่นเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยภายในเรือน (Function) มากกว่าความ
สวยงาม จึงก่อให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่าภูมิประเทศจะอยู่ห่างไกลกันก็ตาม แสดงออก
ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพแวดล้ อ มชนบทเป็ น สํ า คั ญ ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น เอกลั ก ษณ์
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่มีความเรียบง่าย พอดี และแสดงสัจจะทางโครงสร้าง
สามารถ สิริเวชพันธุ์ (๒๕๔๓) กล่าวถึงสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะใน
พื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก กําแพงเพชร และตาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชนอาศัยอยู่หลากหลาย
ทั้งอพยพเข้ามาหรือตั้ งถิ่ นฐานอยู่แ ต่ดั้งเดิ ม โดยเฉพาะจังหวัดพิษ ณุโลกที่ในอดีตเป็ นเมืองหน้าด่าน เป็น
เส้น ทางเชื่อมต่ อ ไปยังพื้ นที่ ภูมิ ภาคต่ างๆ จึงมีรู ปแบบสถาปั ต ยกรรมที่ผ สมปนเปกั นระหว่างเรือนพื้นถิ่ น
ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงรูปลักษณ์เรือนพื้นถิ่นโครงสร้างไม้และฝีมือช่างไม้ของ
แต่ ล ะพื้ น ที่ ที่ ต่ า งมี วิ ถี ชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ต ามความเชื่ อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ป ระจํ า ถิ่ น และ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ก่อให้เกิดเรือนพื้นถิ่นที่เกิดจากการแก้ปัญหาที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่มชน ผู้เขียนยัง
วิ เ คราะห์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมของเรื อ นพื้ น ถิ่ น ล้ า นนาแต่ ล ะที่ ตั้ ง ที่ มี รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมแตกต่างกัน ตามวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ตามความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีประจําถิ่น
รวมทั้งได้สรุปรูปแบบเรือนไทยพื้นถิ่นในแถบภาคเหนือตอนล่าง ว่ามีรูปแบบเป็นลักษณะเรือนผสมระหว่าง
เรือนทรงอยุธยากับเรือนคนเมือง โดยเฉพาะเรือนที่พบในจังหวัดตาก จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัย
อรศิริ ปาณินท์ (๒๕๔๖) กล่าวถึงเรือนพื้นถิ่นชาวไทพวนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยอยู่
จํานวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ของอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อรศิริได้กล่าวถึงลักษณะเด่นของเรือนไท
พวน ความสัมพันธ์ระหว่างการดํารงชีวิต ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีพื้นถิ่นในเรือน ซึ่งส่งผลถึงคุณลักษณะของ
สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน และสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมของเรือน พัฒนาการของเรือน และแนวโน้มของเรือนพื้น
ถิ่นไทพวนในอนาคต ซึ่งอยู่บนฐานของความเข้าใจในภูมิปัญญาและเทคโนโลยีพื้นถิ่น โดยทําการสํารวจ
ภาคสนามใน ๑๒ หมู่บ้านในพื้นที่ ๘ จังหวัดของประเทศไทย เน้นการศึกษาหมู่บ้านและความสัมพันธ์กับ
ระบบนิเวศ ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีต่อสภาวะสบายของเรือน ซึ่งส่งผลต่อรูปลักษณ์ รวมทั้งความเชื่อและ
ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับเรือนและการดํารงชีวิต อรศิริได้สรุปให้เห็นถึงรูปลักษณ์ภายนอกที่ปรับเปลี่ยน จาก
เรือนไทยเดิมจั่วแฝด เป็นเรือนจั่วแฝด และเรือนแฝดแบบผสมปั้นหยา มนิลา ส่วนวิถีการดํารงชีวิตของชาวไท
พวน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามรูปลักษณ์ของเรือนแต่อย่างใด ซึ่งนั้นแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการ
ปลูกเรือนที่สืบทอดมาแต่โบราณยังส่งผลต่อการอยู่อาศัยและมีอิทธิพลต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบัน เช่น ความ
๑๘

เชื่อเรื่องการวางตําแหน่งของเรือนและยุ้งข้าว “ห้ามเงาบ้านทับยุ้งข้าว ห้ามเงายุ้งข้าวทับเงาบ้าน” เป็นต้น
ถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกจะปรับเปลี่ยนแต่วิถีชีวิตชาวไทพวนยังคงเดิม
อรศิ ริ ปาณิ น ท์ (๒๕๔๓) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งราวเรื อ นพื้ น ถิ่ น ในแถบอุ ษ าคเนย์ โดยยกกรณี ศึ ก ษา
เปรียบเทียบระหว่างเรือนพื้นถิ่นไทย ลาว ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยศึกษาผ่าน “ที่ว่าง มวล และชีวิต”
ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของที่ว่างภายในเรือน รูปทรงสามมิติของสถาปัตยกรรมเรือน และวิถีชีวิตไป
พร้ อ มๆ กั น ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาสร้ า งสรรค์ ข องบรรพบุ รุ ษ แต่ ล ะกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ ส่ ง ผลมายั ง
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ ในเรื อ นพื้ น ถิ่ น เช่ น ระบบนิ เ วศ ระบบระบายอากาศ เทคโนโลยี ก ารก่ อ สร้ า ง และ
เทคโนโลยีพื้นบ้านในการป้องกันภัยจากสภาพแวดล้อม งานวิจัยนี้ได้ดําเนินการศึกษาทฤษฎีด้านต่างๆ อัน
ประกอบไปด้วย
 ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
 การวางผังชุมชนและนิเวศวิทยาของพื้นที่
 ภูมิอากาศวิทยา
 ศาสนาและความเชื่อ
 เศรษฐกิจชุมชน
 สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
รวมทั้งยังศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์

วัฒนธรรม เพื่อย้อนถึงที่มาของกลุ่มชน โดยพิจารณาทิศทางและ

องค์ประกอบการตั้งถิ่นฐาน เส้นทางคมนาคม สภาพภูมิประเทศ และสังคมวัฒนธรรมเป็นสําคัญ เนื่องจาก
งานวิจัยนี้ใช้กรอบการศึกษาเปรียบเทียบเป็นสําคัญ จึงใช้เกณฑ์เลือกที่ตั้งกรณีศึกษาเฉพาะเรือนพื้นถิ่นบนที่สูง
และที่ราบ ซึ่งจะให้ผลในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่เด่นชัด
ในกรณีศึกษาของเรือนพื้นถิ่นในประเทศไทย อรศิริ (๒๕๔๓) ได้อธิบายถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือน
พื้นถิ่นไทย ทั้ง ๔ ภาค ได้แก่ เรือนกาแล เรือนไทยวน เรือนไทใหญ่ เรือนไทลื้อ เรือนลวัะ และเรือนกะเหรี่ยง
ของภาคเหนือ เรือนคหบดี เรือนไทยเดิมแบบนอกระบบที่อ่างทอง เรือนพื้นถิ่นแบบชาวบ้าน เรือนไทย-มอญ
และเรือนไทยดํา ของภาคกลาง เรือนพื้นถิ่นของภาคอีสาน รวมทั้งเรือนพื้นถิ่นของภาคใต้ โดยแสดงให้ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างที่ว่าง มวล และรูปทรงของเรือน
อรศิริ (๒๕๔๓) ได้กล่าวสรุปผลการศึกษาในรายละเอียดของเรือนพื้นถิ่นที่หลากหลายของประเทศ
ไทย ลาว อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ว่า รูปทรงหลังคา เป็นลักษณะเด่นที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเรือนพื้นถิ่น
๑๙

แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ได้ดีที่สุด โดยมีปัจจัยที่ส่งผลมายังรูปแบบของหลังคา ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ความเชื่อ
และสภาพแวดล้อมธรมชาติและรูปลักษณะภูมิประเทศ สําหรับการศึกษาระบบการจัดที่ว่างและมวลของเรือน
พื้นถิ่น พบว่าเรือนแต่ละแหล่งที่ตั้งจะมีการจัดที่ว่างและรูปทรงของมวลเรือนที่แตกต่างกันไปตามชีวิตและการ
อยู่ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ มวลภายในสามมิติที่เน้นความสําคัญของแม่เตาไฟ ใน
ลักษณะที่ว่างล้อมที่ว่าง ไม่มีการกั้นผนังภายในเรือน และ เรือนที่มีครัวไฟแยกต่างหาก ลักษณะการขยายตัว
ของเรือนจะขยายแบบห้องล้อมชาน หรือ ห้องต่อจากชาน เช่น เรือนไทย ไทยวน เรือนอีสาน เป็นต้น

รูปที่ ๒.๒ ตัวอย่างภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างที่ว่างและมวลของเรือนไทลื้อสิบสองปันนา (อรศิริ ปาณินท์,
๒๕๔๓)
ข้อสังเกตจากการศึกษางานวิจัยของอรศิริ (๒๕๔๓) พบว่าผู้เขียนให้ความสนใจและความสําคัญกับแม่
เตาไฟ หรือครัวไฟ เป็นหลัก ด้วยเหตุผลที่ว่าแม่เตาไฟเป็นศูนย์กลางของการอยู่และการดํารงชีวิตทั้งในทาง
รูปธรรมและนามธรรม ทั้งนี้รายละเอียดในส่วนของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สัมพันธ์กับแม่เตา
ไฟยังอธิบายไว้ไม่ค่อยชัดเจน โดยเฉพาะเรือนพื้นถิ่นซึ่งมีที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจาก
ข้อมูลที่ใช้ค้นคว้านั้น ส่วนใหญ่อาจมาจากการค้นคว้าเอกสาร จึงไม่สามารถทําการอธิบายให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่
สัมพันธ์กับแม่เตาไฟของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ได้โดยละเอียด โดยรวมของหนังสือจะเน้นน้ําหนักเนื้อหาที่
ความสัมพันธ์ระหว่าง ที่ว่างและมวล สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น สําหรับเนื้อหาการบรรยายถึงวิถีชีวิตที่
สัมพันธ์กับแม่เตาไฟของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ยังมีการกล่าวถึงค่อนข้างน้อย ทั้งที่เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้
เข้าใจถึงปัจจัยของ ชีวิต ที่มีผลต่อลักษณะเรือนพื้นถิ่น

๒๐

จู เหลี ยงเหวิ น (๒๕๓๖) ได้เขียนหนังสือชื่อ ชนชาติไต โดยกล่าวถึ งรู ปแบบสถาปั ต ยกรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อทางศาสนากับหมู่บ้านของชนไตในสิบสองพันนา ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวโยงถึง
งานวิจัยนี้โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์ไต หรือ ไท ที่อพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ๙ จังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง เช่น ไทดํา ไทลื้อ เป็นต้น ทําให้สามารถเปรียบเทียบเห็นถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนพื้น
ถิ่นดั้งเดิม กับสถาปัตยกรรมเรือนที่ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ไป ผู้เขียนได้เริ่มต้นอธิบายระบบความเชื่อทางศาสนา
กับการจัดวางผังหมู่บ้าน โดยเฉพาะอิทธิพลของศาสนาพุทธนิกายหินยานที่เปลี่ยนแปลงบทบาทความสําคัญ
ของใจบ้านที่ลดลง มาให้ความสําคัญกับวัดในฐานะศูนย์รวมจิตใจที่เพิ่มมากขึ้น ต่อมาได้อธิบายถึงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของอาคารแต่ละประเภท ส่วนใหญ่จะเน้นที่เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา สุดท้าย
ผู้เขียนได้อธิบายถึงวิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อที่เกี่ยวโยงกับสถาปัตยกรรมเรือน โดยเฉพาะลักษณะเรือน
ไผ่ใต้ถุนสูงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจําชนชาติไต มีความเกี่ยวโยงกับความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ประเทศที่ตั้งในเขตร้อนชื้น งานเขียนนี้อธิบายให้เห็นถึงวิถีชีวิตทั้งในภาพระดับชุมชนและบ้าน มีการอธิบาย
การใช้ชีวิตประจําวันของผู้อยู่อาศัยสอดคล้องไปกับการแบ่งพื้นที่ใช้สอยของเรือน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตกับ
มวลและที่ว่างของเรือนได้เป็นอย่างดี

รูปที่ ๒.๓ ภาพแสดงวิถีชีวิตภายในเรือนของชนชาติไต (จู เหลียงเหวิน, ๒๕๓๖)
ศรีศักร วัลลิโภดม (๒๕๕๒) ได้เขียนหนังสือชื่อ เรือนไทย บ้านไทย โดยกล่าวถึงความแตกต่างของ
เรือนไทยในแต่ละชุมชน แต่ละภูมิภาค โดยกล่าวถึงเหตุผลของความแตกต่างว่า เกิดจากสภาพภูมิประเทศ
และ ภูมิอากาศ ตลอดรวมไปถึง วิถีชีวิต และ โครงสร้างทางสังคมของชุมชนนั้นๆ หนังสือยังวิเคราะห์เรือนใน
แง่ของการทําหน้าที่ตอบสนองความจําเป็นและความต้องการให้แก่คนในสังคม ซึ่งพบว่าความแตกต่างของ
เรือนไทยในแต่ละชุมชน แต่ละภูมิภาค สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและโครงสร้างทางสังคมของชุมชนนั้นๆ ด้วย
เหตุนี้ ครอบครัวหรือครัวเรือน จึงสัมพันธ์กับความเป็นชุมชนคือบ้านหรือหมู่บ้าน และสังคมในระดับเมือง
๒๑

ความแตกต่างของเรือนในแต่ละชุมชน ยังเป็นภาพสะท้อนถึงความหลากหลายของกลุ่มชนที่มีในสังคมไทย ซึ่ง
นับวันความแตกต่างของเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจะมีให้เห็นได้น้อยลง งานเขียนเล่มนี้เป็นผลงาน
จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสลงไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อศึกษา วิถีชีวิตของแต่ละชุมชนทั่วประเทศไทย ทํา
ให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นความแตกต่าง และ ทําให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ "บ้านเรือน" ของคนไทยอย่างเป็น
รูปธรรม ในมิติของความสําคัญที่คนไทยมีต่อที่อยู่อาศัย
ผู้เขียนยังได้สรุปลักษณะของเรือนไทยในภูมิภาคต่างๆว่า เป็นเรือนที่ตั้งอยู่บนเสาสูง มีใต้ถุนและ
หลังคาหน้าจั่วที่คล้ายกัน รวมทั้งการมีเรือนแฝดสําหรับครอบครัวใหญ่และเรือนหมู่ที่มีชานนอกเชื่อมถึงกัน
ทั้งนี้ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ ทรงหลังคา เรือนเหนือโดยทั่วไปยกเว้นเรือนกาแลของเชียงใหม่ แม้ว่าจะ
มีหลังคาทรงสูงก็ตาม แต่ก็เป็นหน้าจั่วแบบสั้นและเล็ก ตั้งอยู่บนส่วนยอดของหลังคา เพราะต้องการขยายปีก
ชายคา โดยรอบให้คลุมต่ําลงมายังครัวเรือน จึงทําให้ตัวเรือนมีลักษณะกว้างกว่าเรือนทางภาคกลาง ที่มีหลังคา
สูง และมีห้องแคบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหน้าจั่วแคบเพราะต้องการขยายปีกหลังคาให้ลงมาคลุมเรือนให้
กว้าง เพื่อให้คนจะอยู่รวมกันได้มากในยามอากาศหนาวเย็น ลักษณะหลังคาแบบนี้เป็นการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม ในหุบเขาที่มีอากาศหนาวเย็นเช่นเดียวกับเรือนของไทยใหญ่ ไทยลื้อ และไทยเขิน ในเขตจีน
และพม่า รวมทั้ง ไทดํา ไทขาว และลาวพวน ในเขตประเทศลาวและเวียดนาม
เรือนไทย นอกจากสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการปรับปรุงให้เข้ากันได้กับลักษณะดินฟ้าอากาศแล้ว
ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นลักษณะทางสังคมที่มีคนน้อยแต่มีพื้นที่มาก เพราะเป็นเรือนที่แคบแต่โปร่งที่ไม่
ต้องการให้คนอยู่มากแต่อยู่สบาย การขยายตัวของเรือนเป็นเรื่องของการสร้างเรือนแฝดและเรือนหมู่ที่ไม่สร้าง
ความอึดอัดเช่นกัน เรือนไทยได้แพร่หลายไปกับการขยายตัวทางการปกครองของอยุธยาและกรุงเทพฯ ไปตาม
หัวเมืองต่างเกือบทั่วทุกภูมิภาค ยกเว้นภาคเหนือที่มีความเป็นตัวเองทางวัฒนธรรมสูง กับทั้งเป็นภูมิภาคในหุบ
เขาที่มีความหนาวเย็นกว่า จึงเป็นเหตุให้เหตุให้เรือนทางเหนือมีรูปแบบที่ต่างออกไป
นพดล ตั้งสกุล และ จันทนีย์ วงศ์คํา (๒๕๔๘) ได้ศึกษาคติความเชื่อและระบบสังคมกับการปลูกสร้าง
เรือนพื้นบ้านและชุมชนผู้ไท เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและธรรมชาติของผู้ไทในอดีต ที่สัมพันธ์
หรือเชื่อมโยงกับกระบวนการทางวัฒนธรรมทั้งในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม ผลจากการศึกษาพบว่า“คติ
ความเชื่อ” นั้นเป็นกลไกสําคัญในการกําหนดกรอบ แนวคิดและระบบสังคม ผ่านทางวัฒนธรรม ประเพณีและ
พิธีกรรม สะท้อนในวิถีชีวิตและพฤติกรรม แม้ลักษณะทางกายภาพของชุมชนและบ้านเรือนอาจมีความต่างกัน
ไป แต่กลับพบว่ามีกระบวนแนวคิดในการแสดงความหมายสิ่งต่างๆ เชิงสัญลักษณ์คล้าย และสอดคล้องกัน
เช่น การจัดแบ่งพื้นที่เรือนตามการใช้งาน

สถานะทางสังคมและลักษณะความรับผิดชอบในครอบครัว

นอกจากนี้พบนัยของวิธีการให้ความหมายสิ่งที่อยู่แวดล้อมในทํานองเดียวกัน เช่น การใช้สิ่งที่มีชื่อมงคลใช้ใน
๒๒

พิธีกรรม หรือวิธีการใช้สัดส่วนของผู้เป็นเจ้าของเรือนในการหาขนาดของตัวเรือน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดผ่านคติความเชื่อ ที่สําคัญคือ “การถือผีเดียวกัน” ซึ่งหากมีการละเมิดผู้อื่นจะทําให้
เกิดความ วิบัติกับตนเองได้ นับเป็นภูมิในการจัดการวางรากฐานและระบบสังคม เพื่อให้ผู้อาศัยประพฤติ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามจารีตประเพณี การศึกษาคติความเชื่อที่มีผลต่อการปลูกสร้างเรือนและชุมชนผู้ไทได้
สะท้อนให้เห็นความสําคัญของโลกทัศน์และความต้องการที่อยู่เหนือสภาวะทางกายภาพ แต่ปัจจุบันการมุ่ง
พั ฒ นาพื้ น ที่ ส่ ว นต่ า งๆในประเทศที่ เ น้ น เฉพาะมิ ติ ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพเป็ น หลัก ซึ่ ง ก่อ ความ
เสียหายต่อวัฒนธรรมการอยู่อาศัยและสภาพทางสังคม

สะท้อนในวิธีการปรับตัวของคนในชุมชนเพื่อให้

ตอบสนองกับสภาพบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
อมฤต หมวดทอง (๒๕๔๘) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง นิเวศวิทยาวัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับภูมิทัศน์
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในชุมชนริมคลองรางจระเข้ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในประเด็นที่คนใน
ชุมชนปรับตนเองและสภาพแวดล้อมผ่านสถาปัตยกรรมพื้ นถิ่ นเพื่ อการดํารงชี พอย่างไร ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นสําคัญจากการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างนิเวศวัฒนธรรมกับสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น ได้ดังนี้
๑. สภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากคูคลองและฤดูน้ําหลากที่สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ส่งผล
เป็ยปัจจัยในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน และเป็นปัจจัยหลักส่งผลต่อมายังที่ว่างและมวลของ
เรือน
๒. วิ ถี ชี วิ ต การดํ า รงชี พ ผสมผสานกั บ ความเชื่ อ ทางศาสนาของแต่ ล ะกลุ่ ม วิ ถี ชี วิ ต ส่ ง ผลต่ อ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในการใช้พื้นที่ทํากิจกรรมการดํารงชีพ
๓. ภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่เกี่ยวเนื่องกับนิเวศวัฒนธรรมเป็นไปเพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจเป็น
หลัก การปรับวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมเรือนจึงเกิดขึ้นเพื่อความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ
๔. ภูมิปัญญากลุ่มชนในเรื่องของการปรับตัวของวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ถูกแสดงออก
ในระบบของวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ จากภาพกว้างระดับชุมชน จนถึงครอบครัว ซึ่ง
แปรเปลี่ยนไม่เคยอยู่นิ่ง โดยสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น ยังคงเป็นพื้นที่แห่งการปรับตัวภายใต้ความ
สมดุลของวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม โดยชุมชนเป็นผู้ตระหนักรู้ถึงรากเหง้า และเป็นผู้คัดสรรสิ่งที่
เหมาะสมต่ออนาคตของชุมชนตนเอง
จากผลการทบทวนวรรณกรรมทั้งในส่วนทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทําให้ทราบถึงแนวทางการ
ดําเนินการวิจัย โดยเฉพาะการวางแผนงานเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากสําหรับ
๒๓

โครงงานวิจัยนี้ ในส่วนของการศึกษาทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
นั้น จําเป็นต้องศึกษาถึงวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยเรือน สังคมวัฒนธรรม และสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เข้าใจถึง
รูปแบบการคงอยู่หรือการปรับเปลี่ยนของสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ที่พยายามปรับตัว
เองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยตั้งอยู่บนเหตุผลที่ว่าเหตุปัจจัย
หนึ่งย่อมทําให้เกิดผลหนึ่ง ซึ่งผลลัพธ์นั้นก็จะกลายเป็นเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อสิ่งอื่นตามมาเสมอ การศึกษาวิจัย
งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่ น โดยนํา ทฤษฎี ของนิ เวศวิทยาวัฒ นธรรมมาใช้ เพื่อทํ าให้เข้าใจได้ถึ งบริบ ทของ
สิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลถึง มวลและที่ว่าง ที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมองค์รวมของ
กลุ่มชนได้ องค์ความรู้นี้จึงเปรียบเสมือน “แก่นวัฒนธรรม” ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อาจมีความสําคัญ
มากกว่ารูปแบบที่ปรากฎทางกายภาพก็เป็นได้
สําหรับการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะเห็นได้ว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะเน้นการเก็บข้อมูลในเรื่อง
ของขนาดและรูปแบบเรือนพื้นถิ่นเป็นสําคัญ โดยมีการอธิบายถึง วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมแค่พอสังเขป ทําให้
ผู้อ่านไม่สามารถเข้าใจเหตุและผลที่มา ของรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นที่เกิดขึ้น งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้
ทฤษฏี ข องนิ เ วศวิ ท ยาวั ฒ นธรรม มาศึ ก ษาว่ า อะไรคื อ เหตุ ปั จ จั ย หลั ก ที่ ส่ ง ผลต่ อ ที่ ว่ า งและมวลทาง
สถาปัตยกรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ สุดท้ายจึงนําองค์ความรู้ที่ได้มาสรุปเป็น รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือน
พื้นถิ่นในแบบพลวัต (dynamic-vernacular architecture) ที่แปรเปลี่ยนตามปัจจัยของวิถีชีวิต สังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

๒๔

๒.๓ ข้อมูลพืน้ ฐานพื้นที่เป้าหมาย
๒.๓.๑ จังหวัดกําแพงเพชร
๒.๓.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดกําแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยอยู่ห่างจากรุงเทพมหานคร ๓๕๘ กิโลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับอําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ทิศใต้

ติดต่อกับอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอโพธิ์ทะเล
อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

๒.๓.๑.๒ ขนาดพื้นที่
จังหวัดกําแพงเพชรมีพื้นที่ ๘,๖๐๗.๕ ตารางกิโลเมตร (๕,๓๗๙,๖๘๗.๕ ไร่) เป็นพื้นที่การเกษตร
ประมาณ ๕,๓๕๘.๑๕ ตารางกิโลเมตร (๓,๓๔๘,๘๔๗ ไร่) ป่าไม้ ๒,๑๘๔.๗ ตารางกิโลเมตร (๑,๓๖๕,๔๓๗.๕
ไร่) พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่อนื่ ๆ อีกประมาณ ๑,๐๖๔.๖๕ ตารางกิโลเมตร (๖๖๕,๔๐๓ ไร่)

รูปที่ ๒.๔ แผนที่แสดงเขตอําเภอต่างๆ ของจังหวัดกําแพงเพชร
๒.๓.๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดกําแพงเพชรมีแม่น้ําปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ ๑๐๔ กิโลเมตร
๒๕

มีลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ ๑ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างแบบตะพักลุ่มน้ํา (Alluvial terrace) มีระดับความสูง
ประมาณ ๔๓-๑๐๗ เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกและใต้ของจังหวัด
ลักษณะที่ ๒ เป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับที่ราบ พบเห็นบริเวณด้านเหนือ และตอนกลางของจังหวัด
ลักษณะที่ ๓ เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งแร่ธาตุ และต้นน้ําลําธารต่างๆ ที่สําคัญ เช่น คลองวัง
เจ้า คลองสวนหมาก คลองขลุง และคลองวังไทร ไหลลงสูแ่ ม่น้ําปิง
โดยสรุป ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดกําแพงเพชรสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ มีทสี่ ูงสลับอยู่
บ้างเป็นตอนๆ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบลูกคลืน่ ลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันหินดั้งเดิมเป็นหินตะกอน

(Sedimentsry Rock) ที่ยังไม่อัดตัวกันแน่นกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
ทางทิศ เหนือ เป็นหินชุดตะนาวศรี (Tanaosi Group) ในหมวดหินกาญจนบุรี (Kanchanaburi
Formation) เป็นชุดหิน ที่มีการแปรสภาพและมีซากดึกดําบรรพ์ (Fossil) ของสัตว์ยุคไซลูเรียน (Silurian)
และดีโวเนียน (Devonian)
ทางทิศ ตะวันออก ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นตะกอนที่มีน้ํามันมาทับถมในอดีต และปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
เมืองกําแพงเพชร หรือชากังราว เมืองบางพานเมืองคณฑี และเมืองเทพนครในอดีต
ทางทิศ ตะวันตก เป็นตะกอนลําน้ํา เป็นที่ตั้งของเมืองนครชุมมีกลุม่ หินราชบุรีและหินแกรนิตอยู่ถัดไป
ทางทิศใต้ เป็นตะกอนลําน้ํา และมีลักษณะของหินราชบุรีอยู่บ้างเป็นที่ตั้งของเมืองไตรตรึงษ์ บริเวณ
ตําบลไตรตรึงษ์ในเขตอําเภอเมืองกําแพงเพชรปัจจุบัน
๒.๓.๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดกําแพงเพชรจัดอยู่ในลักษณะภูมิ อากาศประเภททุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Cross Land or
Savana) มีฝนตกสลับแห้งแล้ง มีอุณหภูมิสูงเกือบตลอดปีและสภาพอากาศแห้งแล้งในฤดูร้อน สภาพ
ภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มี ๓ ฤดู คือ
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม
๒.๓.๑.๕ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองกําแพงเพชร
เมืองกําแพงเพชรเป็นหนึ่งในบรรดาเมืองโบราณลุ่มแม่น้ําปิง ซึ่งมีการค้นพบและมีหลักฐานยืนยันได้ว่า
เป็นเมืองเก่าแก่มาช้านาน คือ เมืองแปป เมืองเทพนคร เมืองไตรตรึงษ์ เมืองบางพาน เมืองคณฑี เมืองนครชุม
๒๖

เมืองชากังราว เมืองพังคา เมืองโกสัมพี เมืองรอ เมืองแสนตอ เมืองพงซังซา บ้านคลองเมือง ซึ่งเมืองเหล่านี้
ล้วนอยู่ในอาณาเขตจังหวัดกําแพงเพชรทั้งสิ้น แสดงให้เห็นถึงความสําคัญด้านประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณ
แห่งนี้ ในอดีตแม่น้ําปิงเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญ ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดกําแพงเพชร ความสมบูรณ์ของลุ่ม
แม่ปิงทําให้เกิดการตั้งถิ่นฐานทํามาหากิน ซึ่งแต่ละเมืองอยู่ห่างกันไม่มากนัก เมืองที่ตั้งในยุคแรกๆน่าจะเป็น
เมืองแปป ซึ่งไม่มีกล่าวถึงในจารึก แต่มีตาํ นานเล่าว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ฝั่งนครชุม บริเวณฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับ
เมืองกําแพงเพชรในปัจจุบัน และระหว่างสะพานกําแพงเพชรกับวัดพระบรมธาตุเคยมีเจดีย์ขนาดใหญ่ แต่
ปัจจุบันได้ถูกน้ํากัดเซาะพังลงแม่น้ําปิงจนไม่มีหลักฐานเหลืออยู่ แต่ประชาชนยังเรียกบริเวณดังกล่าวว่า “วัง
แปป” ซึ่งอาจเป็นที่ตั้งเมืองแปปก็เป็นได้
เมืองกําแพงเพชรยังเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งทางบกและทางน้ําที่สําคัญ ทางบกมีถนนพระร่วง เป็น
เส้นทางในการลําเลียงสินค้าและอาวุธจากเมืองกําแพงเพชรไปยังกรุงสุโขทัย

และจากกรุงสุโขทัยไปยังเมือง

ศรีสัชนาลัย ส่วนทางน้ําอาศัยแม่น้ําปิงและแม่น้ําเจ้าพระยา เป็นเส้นทางลําเลียงสินค้าไปยังกรุงศรีอยุธยา
นอกจากนี้การค้าของป่าจากเมืองกําแพงเพชรก็นับว่ามีความสําคัญมาก มีหลักฐานเอกสารฮอลันดาในรัชสมัย
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองว่า ฮอลันดาได้ปิดปากแม่น้ําเจ้าพระยาและบังคับไทยให้ชนชาติฮอลันดาเป็นชาติ
เดียว

ที่ค้าขายหนังกวางที่เมืองกําแพงเพชร

กล่าวได้ว่าเมืองกําแพงเพชรในอดีตมีความสําคัญทั้งในด้าน

การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีมาช้านาน เมื่อบรรดาเมืองโบราณในเขตลุ่มแม่น้ําปิงก
กลายเป็นเมืองร้าง จะด้วยสาเหตุจากศึกสงครามหรือภัยธรรมชาติก็ตาม ผู้คนจากเมืองดังกล่าวได้มารวมกันใน
เมืองใหญ่อย่างเมืองกําแพงเพชร สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพมีพระวินิจฉัยว่า เมืองชากังราวเป็นชื่อ
เก่าของนครชุม ตั้งอยู่บริเวณปากคลองสวมหมวกทางฝั่งขวาของแม่น้ําปิง ซึ่งต่อมามีการย้ายเมืองมาตั้งใหม่
ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ําปิง ตรงข้ามกับเมืองนครชุมเดิมชื่อว่า กําแพงเพชร แนวคิดนี้เป็นที่ยอมรับกันแพร่หลาย
ที่สุด

๒๗

๒.๓.๑.๖ ข้อมูลพื้นที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดกําแพงเพชร
จากข้อมูลเมืองโบราณของกําแพงเพชรพบหลักฐานแสดงว่า

เมืองกําแพงเพชรเป็นเมืองเก่าในสมัย

ทวารวดี ต่อเนื่องมาถึงสมัยสุโขทัยคือ เมืองไตรตรึงษ์ อยู่ติดแม่น้ําปิงฝั่งขวาตรงข้ามเมืองเทพนคร มีกาํ แพงดิน
ล้อมรอบสามชัน้ จากการขุดค้นภายในบริเวณเมืองพบเศษภาชนะดินเผา ตะกรันขี้เหล็กจํานวนมาก พบ
ตะเกียงดินเผาสมัยทวาราวดี จึงสันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะพัฒนามาตั้งแต่สมัยทวารวดีหรือก่อนหน้านั้น
จารึกหลักที่ ๑ (ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง) พ.ศ.๑๘๓๕ กล่าวถึงเมืองคนที ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร ห่างลงไปทางใต้ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่ในสมัยสุโขทัย ในสมัยอยุธยาเป็นเมืองร้าง
และเปลี่ยนสภาพเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีผู้พบซากเจดีย์ร้างอยู่เป็นจํานวนมาก จารึกหลักที่ ๓ (ศิลาจารึกนครชุม)
พ.ศ.๑๙๐๐ มีความตอนหนึ่งว่า พระยาฤาไท เอาพระศรีรัตนมหาธาตุมาสถาปนาใน เมืองนครชุม แสดงว่า
เมืองนครชุมเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งในสมัยสุโขทัย เมืองนครชุมเป็นเมืองโบราณ ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ําปิง
ในเขตตําบลนครชุม บริเวณปากคลองสวนหมาก ตรงข้ามกับเมืองกําแพงเพชรโบราณ ลักษณะตัวเมืองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร ยาวไปตามลําน้ําแม่ปิง มีวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลาง
เมือง-นครชุมพังลงแม่น้ําปิงไปแล้วสามส่วน จารึกนครชุมได้กล่าวถึง เมืองบางพาน ซึ่งเป็นเมืองซึ่งเป็นเมือง
สําคัญอีกเมืองหนึ่งในสุโขทัย สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า อยู่ในเขตอําเภอพราน
กระต่าย ปัจจุบันมีหมู่บ้านชื่อ วังพาน ตําบลเขาคีริส อําเภอพรานกระต่าย ตัวเมืองมีลักษณะเป็นรูปเกือกกลม
มีคูคันดินล้อมรอบ ภายในเมืองและนอกเมืองโดยเฉพาะบริเวณเขานางทอง พบซากโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุสมัยสุโขทัยจํานวนมาก

เรื่องของเมืองบางพานมีการกล่าวกถึงในศิลาจารึกหลายครั้ง

ในสมัย

สุโขทัยสันนิษฐานว่าเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองกําแพงเพชรกับสุโขทัย
ในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้า ฯ ให้พระยา
กําแพง (นุช) เป็นแม่ทัพไปราชการที่เมืองตานี ตีบ้านตานีแตกได้รับชัยชนะ ได้รับพระราชทานชาวปัตตานีมา
เป็นเชลย ๑๐๐ ครอบครัว ให้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ เกาะแขก ท้ายเมืองกําแพงเพชร แล้วโปรดเกล้า ฯ ให้ไป
เป็นเจ้าเมืองกําแพงเพชรแทนบิดาที่ถึงแก่อนิจกรรม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยา
กําแพง (เถือ่ น) ขณะทีม่ ีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสวรรคโลกไปราชการทัพที่เวียงจันทน์ มีความชอบได้รับ
พระราชทานชาวลาว ๑๐๐ ครอบครัว ให้มาตั้งถิ่นฐาน ณ คลองสวนหมาก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการทําทางสายโทรเลข ไปยังเมืองกําแพงเพชร เกณฑ์กองทัพจากเมืองกําแพงเพชร
ไปตีเมืองพิชัย ทําทะเบียนคนจีนในเมืองกําแพงเพชร ชาวพม่าขอทําไม้ขอนสักที่คลองขลุง ให้ทําบัญชีวัดใน
๒๘

เมืองกําแพงเพชร โดยรวมจํานวนพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาสที่เรียนหนังสือกับพระ ให้เก็บเงินผูกข้อมือจีน
ในเขตเมืองกําแพงเพชรนําส่งกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ ยังปรากฎหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เมืองกําแพงเพชรที่มีมาตั้งแต่
อดีต ปรากฎเป็นข้อความในจารึกหลักที่ ๑๓ ฐานพระอิศวรเมืองกําแพงเพชรว่า “ห้ามมิให้ขายวัว แก่ชาว
ละว้า” จึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณพื้นที่เมืองกําแพงเพชรนี้ มีกลุม่ ชาติพันธุ์ชาวละว้า หรือ ชาวลัวะ ตั้งถิ่นฐาน
อยู่แต่ดั้งเดิม และอาศัยอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
อําเภอคลองลาน
ที่ตั้งและอาณาเขต :
อําเภอคลองลาน อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด อาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ อําเภอวังเจ้า (จังหวัดตาก) และ อําเภอโกสัมพีนคร

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ อําเภอเมืองกําแพงเพชร

ทิศใต้

ติดต่อกับ อําเภอปางศิลาทอง

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ อําเภออุ้มผาง และ อําเภอพบพระ (จังหวัดตาก)

มีขนาดพื้นที่ : ๑,๑๔๐.๒ ตารางกิโลเมตร
มีจํานวนประชากร : ๖๒,๗๕๕ คน (พ.ศ.๒๕๕๒)
ความหนาแน่นของประชากร : ๕๕.๐๓ คน / ตารางกิโลเมตร
ประวัติความเป็นมาของอําเภอคลองลาน
อําเภอคลองลานเดิมเป็นตําบลหนึ่งของอําเภอเมืองกําแพงเพชร มีชื่อว่า "ตําบลโป่งน้ําร้อน" ในปี พ.ศ.
๒๕๑๙ แยกตําบล ออกเป็นตําบลคลองน้ําไหล ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ แยกตําบลออกเป็นตําบลคลองลานพัฒนา ใน
ปี พ.ศ.๒๕๒๑ ยกฐานะขึ้นเป็น "กิ่งอําเภอคลองลาน" เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ได้รับการยกฐานะเป็น
"อําเภอคลองลาน"
เรื่องบ้านคลองลาน มีเรื่องเล่าว่า นานมาแล้วมีชนกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากถิ่นอื่น เข้าไปตั้งถิ่นฐานทํามา
หากินในบริเวณป่าลาน ซึ่งมีต้นลานขึ้นอยู่เป็นจํานวนมาก คนกลุ่มนั้นได้ตัดต้นลานขนาดเล็กออกไป เพื่อใช้
พื้นที่สําหรับทํานาทําไร่ เหลือไว้เฉพาะต้นลานที่มีขนาดใหญ่และที่ขึ้นอยู่ตามริมคลองเท่านั้น จึงเป็นที่มาของ
ชื่อบ้านคลองลาน และได้มาเป็นชื่ออําเภอคลองลานในปัจจุบัน

๒๙

ปัจจุบันรัฐบาลไทยกําหนดให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มาอาศัยรวมกันอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตําบลคลองลานพัฒนา
อําเภอคลองลาน ห่างจากจังหวัดกําแพงเพชร ๖๐ กม. และเป็นแหล่งศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวชาวเขา ซึ่ง
รวบรวมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขา จํานวน ๖ เผ่า คือ ม้ง เย้า มูเซอ ลีซอ กะเหรี่ยง และ
ลัวะ

๓๐

รูปที่ ๒.๕ แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์เป้าหมายจังหวัดกําแพงเพชร

๓๑

๒.๓.๒ จังหวัดตาก
๒.๓.๒.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือ

ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของภาค อยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร ๔๒๑ กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับสองของภาคเหนือ รองลงมาจาก
จังหวัดเชียงใหม่ และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ๙ จังหวัด และ ๑ ประเทศ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง

ทิศใต้

ติดต่อกับ จังหวัดกําแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัย

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมา

๒.๓.๒.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดตากส่วนใหญ่มีความสูงประมาณ ๒๐๐ เมตร จากระดับน้ําทะเลขึ้นไป
ส่วนที่ต่ํากว่า ๒๐๐ เมตร จากระดับน้ําทะเล จะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําปิง ส่วนบริเวณตอนล่างของจังหวัดมี
แนวเทื อกเขาถนนธงชัยทอดยาวตามแนวเหนือใต้ตลอดพื้นที่ของจังหวัด ทําให้แบ่งพื้นที่ของจังหวัดตาก
ออกเป็น ๒ ภูมิภาค ได้แก่
ภูมิภาคด้านตะวันตก ประกอบด้วยพื้นที่ ๕ อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่สอด แม่ระมาด พบพระ ท่าสอง
ยาง และอําเภออุ้มผาง มีพื้นที่รวมกันประมาณ ๑๐,๗๑๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖,๖๙๖,๒๓๑.๒๕ ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๖๕.๓๐ ของพื้นที่ทั้งจังหวัดตาก ลักษณะของพื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขา มีพื้นที่ราบแคบๆ อยู่ตามริมฝั่ง
แม่น้ําเมย และมีพื้นที่เนินและลอนลาดกว้างประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ในอําเภอแม่สอด
ด้านตะวันออก ประกอบด้วยพื้นที่ ๓ อําเภอ และ ๑ กิ่งอําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง บ้านตาก สามเงา
และกิ่งอําเภอวังเจ้า มีพื้นที่รวมกันประมาณ ๕,๖๙๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๕๕๗,๙๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ
๓๔.๗๐ ของพื้นที่จังหวัดตาก ลักษณะของพื้นที่เป็นที่ราบสูงเชิงเขา และลาดเอียงลงสู่แม่น้ําปิงและแม่น้ําวัง
ทําให้เกิดที่ราบแคบๆ ยาวขนานสองฝั่งแม่น้ําตลอดพื้นที่จังหวัดตาก
๒.๓.๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดตากแบ่งออกเป็น ๒ ภูมิภาค โดยมีภูเขาสูงกั้น ทําให้ลักษณะ
อากาศของจังหวัดตากมีความแตกต่างกัน

โดยภูมิภาคด้านตะวันตกจะมีฝนตกเฉลี่ยมากกว่าภูมิภาคด้าน

ตะวันออก เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่เกิดจากมหาสมุทรอินเดีย ประกอบกับสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขาและป่าไม้หนาแน่น จึงสามารถเก็บความชุ่มชื้นได้ดี ส่วนภูมิภาคด้านตะวันตกได้รับอิทธิพลมรสุมจาก

๓๒

หาสมุทรอินเดียน้อย และป่าไม้ในภูมิภาคนี้ถูกทําลายไปมากจึงเกิดความแห้งแล้ง ปริมาณน้ําฝนของจังหวัด
ตากโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง ๖๕๐ มิลลิเมตร ถึง ๑,๕๕๖ มิลลิเมตร โดยฝนจะตกชุกในช่วงเดือนกันยายน
สําหรับอุณหภูมิของจังหวัดตากในปี ๒๕๔๘ จังหวัดตากมีอุณหภูมิเฉลีย่ ทั้งปี มีค่าอยู่ในช่วง ๒๙.๘ –
๓๘.๒ องศาเซลเซียล โดยอุณหภูมิต่ําสุดวัดได้ ๑๗.๗ องศาเซลเซียล ในเดือนมกราคม และอุณหภูมิสูงสุดวัด
ได้ ๓๘.๒ องศาเซลเซียล ในเดือนพฤษภาคม

รูปที่ ๒.๖ แผนที่แสดงเขตอําเภอต่างๆ ของจังหวัดตาก
๒.๓.๒.๔ ประวัติศาสตร์จังหวัดตาก
จังหวัดตาก

เป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์

ควรค่าแก่การสนใจ

เป็นเมืองที่

พระมหากษัตริย์ในอดีตได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนี้แล้วถึง ๔ พระองค์ คือ พ่อขุนรามคําแหง
มหาราช ทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมือง
แครง

และทรงยกทัพกลับราชอาณาจักรไทยโดยผ่านดินแดนเมืองตากเป็นแห่งแรก

สมเด็จพระนารายณ์

มหาราชทรงนําทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ และได้สร้างวัดพระนารายณ์ที่เชิงสะพานกิตติขจรปัจจุบัน และ
๓๓

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยได้รับพระราชโองการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตากและเป็นผู้กอบกู้เอกราชของ
ชาติไทยจากพม่า ครั้งที่ ๒
๒.๓.๒.๕ ข้อมูลพื้นที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดตาก
อําเภอเมืองและแม่สอด
แม่สอดเป็นเมืองอยู่ทางซีกตะวันตกของแม่น้ําปิง ประวัติความเป็นมามีหลักฐานว่าเมือ่ ประมาณ ๑๒๐
ปีที่ล่วงมา (ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๐๔-๒๔๐๕) บริเวณที่ตั้งอําเภอหรือชุมชนใหญ่ของอําเภอในปัจจุบันนี้ ได้มี
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานทํามาหากินอยู่ เรียกชื่อหมูบ่ ้านว่า "บ้านพะหน่อแก" ต่อมามีคนไทยจากถิ่นอื่น
หลายท้องที่ทางภาคเหนือได้แก่ชาวอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง (ชาวอําเภอเถินยังอพยพไปอําเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัยอีก ด้วย) พากันอพยพลงมาทํามาหากินในบริเวณหมู่บ้านนี้เป็นจํานวนมาก และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ทําให้ชาวกะเหรี่ยงเจ้าของถิ่นฐานเดิมซึ่งไม่ชอบอยู่ปะปนกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นต้องพา
หมู่บ้านแห่งนี้ได้เจริญขึ้นตามลําดับ

กันอพยพไปอยู่ที่อื่น

จนทางราชการได้ย้ายด่านเก็บภาษีอากรจากบ้านแม่ละเมา

มาอยู่ที่

หมู่บ้านพะหน่อแกแห่งนี้ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ทางราชการจึงได้ยกฐานะหมู่บ้านขึ้นเป็นอําเภอ เรียกชื่อว่า
อําเภอแม่สอด ให้อยู่ในเขตปกครองของมณฑลนครสวรรค์ ต่อมาเมื่อมีการมีการ ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค อําเภอแม่สอดจึงได้เปลี่ยนมาขึ้นกับจังหวัดตาก
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาตั้งอยู่ที่ตําบลพะวอ บนดอยมูเซอ โดยอยู่ในความดูแลของกรม
ประชาสงเคราะห์ เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ ศูนย์ฯ นี้อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลกว่า ๘๐๐ ฟุต บริเวณ
กิโลเมตรที่ ๒๕-๒๖ มีเนื้อทีท่ ั้งหมด ๒๖,๕๐๐ ไร่ ชาวเขาที่อาศัยอยู่ในบริเวณดอยมูเซอ ได้แก่ เผ่ามูเซอดํา ม้ง
หรือแม้ว และลีซอ ปัจจุบนั ชาวเขาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะอพยพมาจากมณฑลทางตอนใต้ของ
ประเทศจีนและเมืองปันในเขตรัฐฉานของสหภาพเมียนมา รวมทั้งเขตเชียงตุงด้วย ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ฯ
ได้จัดตั้ง “ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอุมยอม”

ที่ให้ความรูแ้ ละคําแนะนําแก่ผู้นําชาวเขาในการจัดการ

ท่องเที่ยว มีการจัดแสดงเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ จําลองเรือนพื้นถิ่นตัวอย่าง นอกจากนั้นยังมี เส้นทาง
ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านอุมยอม โดยชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และลักษณะของเรือนพักอาศัย

๓๔

รูปที่ ๒.๗ แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดตาก

๓๕

๒.๓.๓ จังหวัดนครสวรรค์
๒.๓.๓.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง หรือภาคกลางตอนบนของประเทศ คาบเกี่ยวระหว่าง
ภาคเหนือกับภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือโดยทางรถยนต์เป็นระยะทาง ๒๓๗ กิโลเมตร
ทางรถไฟเป็นระยะทาง ๒๕๐ กิโลเมตร
อาณาเขต จังหวัดนครสวรรค์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ๘ จังหวัดคือ
ทิศเหนือ

ติดต่อกับอําเภอบางมูลนาก อําเภอโพทะเล กิ่งอําเภอบึงนารางและกิ่ง
อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดพิจิตร อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กําแพงเพชร

ทิศใต้

ติดต่อกับอําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอสว่างอารมณ์ และอําเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี อําเภอเมืองชัยนาท อําเภอสรรพยา และอําเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อําเภอบ้านหมี่ อําเภอ
หนองม่วง และอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับอําเภอบึงสามพัน และอําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อําเภอสว่างอารมณ์ และอําเภอลาน
สัก จังหวัดอุทัยธานี

๒.๓.๓.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครสวรรค์อยูใ่ นดินแดนของลุ่มน้ํา

เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสายหลัก

ของภาคกลาง นั่นคือ แม่น้ําเจ้าพระยา อันเป็น การไหลบรรจบของแม่น้ําสี่สายจากภาคเหนือ ได้แก่ แม่น้ําปิง
แม่น้ําวัง แม่น้ํายม และแม่น้ําน่าน ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครสวรรค์จงึ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เมืองสี่แคว
นอกจากยังมีภูเขาขนาดย่อมกระจัดกระจายในอําเภอต่าง ๆ
๒.๓.๓.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
มีลักษณะร้อนชื้น มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่เห็นเด่นชัด ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมได้รับอิทธิพลความเย็นมาจากลม มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๖.๗๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘.๓๙ องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ๑,๓๖๖.๑ มิลลิเมตรต่อปี มีฝนตกทั้งหมด ๑๑๕ วัน
๓๖

สภาพ ภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรค์ สัมพันธ์กับปริมาณน้ําฝนในแต่ละปี หากปีใดปริมาณน้ําฝน
มากกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตรต่อปี จะเกิดปัญหาน้ําท่วม ถ้าปริมาณฝนต่ํากว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี จะประสบ
ปัญหาฝนแล้ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดที่มีลักษณะคล้ายท้องกระทะ หรือผีเสื้อกางปีกบิน
๒.๓.๓.๔ ข้อมูลพื้นที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ต่างก็มีภูมิหลังและลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันออกไป บางกลุ่มก็ตั้ง ถิ่นฐานเฉพาะในเมืองหรือชนบท แต่บางกลุ่มอาศัยทั้งในเมืองและในชนบท ในเรื่อง
อาชีพจะมีลักษณะผสมผสานปะปนกัน ไป เช่น ไทยทรงดํา ไทยพวน ไทยมอญและไทยอีสานมีทั้ง ที่ทํานา ทํา
ไร่ ค้าขายและรับราชการ แต่ไทยจีนมีอาชีพค้าขายเป็นหลักอย่างเห็นได้ชัด ส่วนในเรื่องของความเชื่อและ
ประเพณี โดยมากเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิต คือ เกิด แต่งงาน แก่ เจ็บและตาย แต่ต่างก็มีสาระสําคัญที่ไม่เหมือนกัน
สําหรับการใช้ภาษาและการแต่งกายแม้จะยังคงรักษาของดั้งเดิมของชาติพันธุ์ไว้ แต่ต่าง ก็ได้รับอิทธิพลจาก
ภาษาและวัฒนธรรมภาคกลางอย่างทั่วถึง ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากของเดิม (ซาเหลาและคณะ, ๒๕๔๕)
จากการศึกษาเอกสารต่างๆ พบว่าคนไทยเชื้อสายลาวเผ่าต่างๆ ได้อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วย
สาเหตุต่างๆ ในต่างยุคต่างสมัยกัน บ้างก็อพยพหนีภัยสงครามระหว่างอาณาจักรล้านช้างกับพม่า และ
อาณาจักรอันนัม(ญวน) ภัยสงครามระหว่างนครรัฐลาวด้วยกัน บางยุคก็หนีภัยธรรมชาติ โรคภัย ความอด
อยากแร้นแค้น ทั้งนี้ที่อพยพมากที่สุด คือ คราวอาณาจักรล้านช้างร่มขาวเวียงจันทน์ทําสงครามแพ้สยามใน
ปลายสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวลาวล้านช้างถูกกวาดต้อนมาเป็นเชลยของราชอาณาจักร
สยาม ถูกแยกย้ายไปเป็นแรงงานพัฒนาประเทศสยามในที่ต่างๆ เชลยที่เป็นเชื้อพระวงศ์ถูกจัดให้อยู่แถวย่าน
บางยี่ขันในปัจจุบันแรงงานเชลยที่ถูกใช้ให้สร้างกรุงเทพมหานครถูกจัดให้อยู่แถวย่านพาหุรัดบ้าง แถวบางกะปิ
ริมคลองแสนแสบบ้างที่เหลือกระจายไปในต่างจังหวัดแทนที่คนไทยที่ถกู พม่ากวาดต้อนไป สมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง หรือเพื่อเป็นแรงงานในวิสาหกิจของทางราชการ จังหวัดที่ได้รับเชลยลาวล้านช้างไปเป็น
ประชากรมากได้แก่ ลพบุรี สระบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี มีบางส่วนถูกจัดไปไว้ที่จังหวัด
สิงห์บุรี จันทบุรี นครนายก และปราจีนบุรี ต่อเมื่อมีการเลิกทาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เชลยชาวล้านช้างจึงถูกปลดปล่อยจากการเป็นเชลยไปด้วย มีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับคนไทยเชื้อ
สายอื่นๆ ในสยาม ชาวล้านช้างจึงอพยพโยกย้ายถิ่นเพื่อหาที่ทํากินไปยังถิ่นอื่นๆทางทิศเหนือ ได้แก่ จังหวัด
ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ กําแพงเพชร และพิจิตร ซึ่งมีชาวล้านช้างที่อพยพมาจากแขวงหลวงพระบาง
และไชยบุรีได้อพยพมาอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ มาก่อนแล้ว
ไทดําเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ไทดําอาศัยอยู่ทั่วไปบริเวณมณฑลกวาง
สี ยูนนาน และตังเกี๋ย ไทดําอพยพเข้าสู่ไทยสมัยธนบุรี เนื่องจากถูกกวาด ต้อนมาจากสงครามพร้อมกับพวก
ลาวเวียงจันทน์ ที่เมืองม่วยและ เมืองทัน ลาวเวียงจันทน์ เข้ามาอยู่บริเวณจังหวัดสระบุรี ราชบุรี และจันทบุรี
๓๗

ส่วนไทดําอยู่บริเวณจังหวัด เพชรบุรี ที่เรียกว่าลาวโซ่งดํา เพราะไทดําเหล่านี้นิยม นุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าสีดํา แต่ไท
ดํามีผิวขาวคล้ายคนจีน คําว่า โซ่ง หรือส้วง แปลว่า กางเกง จึงเรียกคนเหล่านี้ตามเครื่องนุ่งห่มว่า ลาวโซ่งดํา
หรือลาวโซ่งในปัจจุบันพบไทดําในจังหวัด เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี
สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ และพิษณุโลก
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอีสาน โดยมากอพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร เลย
หนองคาย ชัยภูมิ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ จังหวัดต่างๆ นั้นเกิดความแห้งแล้ง
อย่างรุนแรงมาก ทําให้การเกษตร ไม่ได้ผลผลิต ประกอบกับจังหวัดนครสวรรค์มีความอุดมสมบูรณ์จึงทําให้
ชาวอีสานเข้ามาจับจอง ที่ดินทํากิน การตั้งบ้านเรือนส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็น ชุมชนปลูกบ้านติดกัน
ตั้งอยู่ห่างจากเมือง บ้านเรือนเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูงหลังคามุงสังกะสีและมีหน้าจั่ว มีหน้าต่าง มีประตู
แห่งเดียว การปลูกบ้านนิยมปลูกสองหลังคู่กันคือมีหน้าจั่วคู่กัน บางหลังจะกั้นห้อง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่โล่ง
เรียกว่า บ้านอเนกประสงค์ เรือนของคนไม่มีฐานะจะมีลักษณะเป็นกระท่อมหลังคามุงแฝก– มีอาชีพทํานา ทํา
ไร่มันสําปะหลัง ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพดเป็นหลัก อาชีพที่ต้องอาศัยภูมิปัญญาของตน เช่น การทําขนมจีน การทอผ้า
การจักสาน การทําไม้กวาด เป็นต้นการแต่งกายในอดีตผู้ชายจะนุ่งโสร่ง ไม่ใส่เสื้อแล้วใช้ผ้าขาวม้าพาดเอว เสื้อ
ม่อฮ่อม ผ้าไหมสเล ส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุง ผ้าซิ่น โจงกระเบนผ้ามัดหมี่ซึ่งทอจากผ้าไหม จะสวมเสือ้ ทรงแขน
กระบอก คนอีสานส่วนใหญ่จะแต่งกายขึ้นอยู่กับดิน ฟ้า อากาศในท้องถิ่นนั้นๆ แต่ปัจจุบัน จะแต่งกายตามยุค
สมัยนิยม
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยจีน

นครสวรรค์มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากทางเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะในสมัย

รัชกาลที่ ๔ เกิดการค้าระบบทุนนิยมและเสรีนิยม เนื่องจากการขนส่งสินค้าได้สะดวกโดยเฉพาะทางน้ํา ทําให้
การขยายตัวทางการค้ามีมากขึ้น

คนไทยจีนโดยมากจะเป็นแต้จิ๋วและไหหลําทีเ่ ริ่มเข้ามาขายแรงงานและ

ประกอบการ ค้า ปัจจุบันกลุ่มไทยจีนเป็นกลุ่มที่มบี ทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจ การตั้งเรือนส่วนใหญ่จะอยู่
รวมกันเป็นชุมชนขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วเขตจังหวัด บ้านเรือนของคนจีนจะเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวติดต่อกัน
ครอบครัวใหญ่มีพี่น้องอยู่ร่วมกัน ปัจจุบันกระจายอยู่ในชุมชนที่เจริญเกือบทุกอําเภอ ปลูกบ้านเป็นบ้านปูน
อาชีพส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขาย เป็นพ่อค้าคนกลางและทําการขนส่งสินค้าในการจําหน่ายสินค้ากลุ่มชาติพันธุ์
ไทยจีน ในอดีตผู้ชายจะนุ่งกางเกงขาก๊วย ไม่ใส่เสื้อ ผู้หญิงจะนุ่งกางเกงขาก๊วยใส่เสื้อคอจีน ปัจจุบันจะแต่งกาย
ตามสมัยนิยม
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน ในจังหวัดนครสวรรค์โดยมากอพยพมาจากอําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี การ
ตั้งบ้านเรือนโดยมากจะรวมกันเป็นชุมชนเรียกว่า "คุ้ม" เรือนไทยพวนมีใต้ถุนบ้านเรียกว่า "ก้องตาล่าง" บ้านมี
ขนาด ๒-๓ ห้องขึ้นไป ตามห้องต่างๆ จะมีการเจาะช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อระบายอากาศ แต่ปัจจุบันนิยมสร้าง
บ้าน ๒ ชั้นแบบมีใต้ถนุ สูงมุงหลังคาด้วยสังกะสีหรือกระเบื้อง การตั้งบ้านเรือนนิยมปลูกบ้านตามฐานะ
๓๘

กลุ่มชาติพันธุ์ไทยญวน ในประเทศไทยได้อพยพมาจากเวียดนาม ลาว เข้ามาอยู่ในประเทศไทยสมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ อพยพเข้ามาทางภาคตะวันออกของประเทศไทย และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมากจะอยู่ทางภาคตะวันออกประมาณร้อยละ ๘๐ สําหรับญวนที่อพยพมาจากปากน้ําโพ รู้เพียงว่าคนญวน
กลุ่มหนึ่งที่นับถือศาสนาคริสต์ ซื้อที่ดินฝั่งต้นแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณที่แม่น้ําปิงและแม่น้ําน่านมาบรรจบ กัน
ต่อมาในฤดูฝนน้ําเชี่ยวมากได้ตัดขาดบริเวณที่ดินนี้เป็นเกาะซึ่งเรียกกัน ว่า "เกาะญวน" ซึ่งต่อมาถูกสายน้ําพัด
หายไปในที่สุด กลุ่มชาติพันธุ์ญวนจึงได้ปลูกสร้างบ้านเรือนบริเวณตลาดริมน้ํา ต่อมาได้ย้ายไปหลังวันทามารีย์
เนื่องจากน้ําเซาะจนตลิ่งพัง ในอดีตประกอบอาชีพที่สําคัญคือ การค้าขายและเลีย้ งหมู และทําโรงฆ่าสัตว์
ต่อมาได้ทําอาชีพหาปลา ปัจจุบันทําโรงฆ่าไก่และส่งไก่ขาย การแต่งกายในอดีตจะนุ่งดํา ผู้ชายใส่เสื้อกุยเฮง
กางเกงธรรมดาแบบกางเกงจีนตัดผมรองทรง ผู้หญิงจะใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ไว้ผมยาวและเอาผ้าคลุม
ศีรษะ ในปัจจุบันจะแต่งกายตามยุคสมัยนิยม
กลุ่มชาติพันธุ์ลาวแย้ว เป็นกลุ่มที่มที ี่มาการอพยพที่ไม่ชัดเจน การแต่งกายของลาวแง้ว ผู้หญิงจะนุ่ง
โจงกระเบน หากอยู่บ้านจะใช้ผ้าขาวม้าคาดอกแบบตะเบงมาน แต่ถ้าไปวัดหรืองานจะใช้ผ้าคาดอกแล้วมีผ้าอีก
ผืนทําสไบเฉียง หญิงโสด นิยมใส่กําไลขา ๒ ข้าง กําไลนี้จะถอดออกเมื่อแต่งงานแล้ว นอกจากนี้ยัง เจาะหูใส่
ต่างหู ๒ ข้าง ส่วนผู้ชายเวลาไปวัดหรืองาน จะนุ่งโจงกระเบน ถ้าอยู่บ้านจะนุ่งกางเกงขาก๊วย ใส่ เสื้อคอกลมที่
ตัดจาก ผ้าที่ทอเอง และนิยมเจาะหู ๑ ข้าง แต่เดิมผู้ชายชาวแง้วนิยมสักตามตัว ทั้งหน้าอก แขนและขา เพราะ
เชื่อว่าตัวจะอยู่ยังคงกระพัน เป็นเครื่องหมายของการ เป็นผู้มีคาถาอาคม ปัจจุบันความเชื่อนี้ลดน้อยลง บ้าน
ของลาวแง้วเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงขนาดคนเดินรอดได้ สาเหตุที่ใต้ถุนสูงเพราะเมื่อถึงหน้าน้ํา น้ําจะท่วม
บ้านลาวแง้วจะไม่พิถีพิถัน นิยมเรียบง่ายพื้นบ้านปูด้วยกระดาน แผ่นใหญ่เรียงต่อกันมีช่องมองเห็นใต้ถุนบ้าน
ได้

ฝาบ้านนิยมใช้ฟากมาตีแปะไว้

บางบ้านใช้ไม้กระดานหลังคามุงด้วยสังกะสีรูปทรงบ้านเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในบ้านกั้นห้องไว้ห้องหนึ่ง เพื่อเป็นห้องนอนหรือเก็บของมีค่า นอกนั้นเป็นพื้นที่โล่งใช้เป็นที่
สารพัดประโยชน์ บ้านจะปลูกกันเป็นกลุ่ม ๆ ในเครือญาติอาชีพหลักของลาวแง้ว คือ การทํานา ทั้ง นาดําและ
นาหว่าน ศาสนาของลาวแง้วคือพุทธศาสนา

๓๙

รูปที่ ๒.๘ แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

๔๐

๒.๓.๔ จังหวัดพิจิตร
๒.๓.๔.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๖-๑๗ องศาเหนือและเส้นแวงที่
๑๐๐-๑๐๑ องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ ๓๕๑ กิโลเมตร โดยทางรถไฟ
ประมาณ ๓๔๗ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งจังหวัดประมาณ ๔,๓๕๑,๐๑๔ ตารางกิโลเมตร มีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับอําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอบางกระทุ่ม อําเภอบางระกํา และอําเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก

ทิศใต้

ติดต่อกับอําเภอชุมแสงและอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับอําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอําเภอไทรงาม อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอลานกระบือ อําเภอพราน
กระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร และอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

๒.๓.๔.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร มีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรสั พื้นทีท่ ั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ํา ๓ สาย
ไหลผ่าน มีแม่น้ํายม แม่น้ําน่าน และแม่นา้ํ พิจิตร ไหลผ่าน ในลักษณะเกือบ เป็นเส้นขนานจากทิศเหนือไปทิศ
ใต้ ความยาวของแม่น้ําน่านประมาณ ๗๙ กิโลเมตร และความยาวแม่น้ํายมประมาณ ๑๒๔ กิโลเมตร สภาพ
ภูมิประเทศไม่แตกต่างกันมากนัก มีความอุดมสมบูรณ์ ปานกลางถึงค่อนข้างสูง เนื่องจากตะกอน ที่แม่น้ําพัด
พาทับถมเหมาะแก่การทํานาและปลูกพืชหมุนเวียน พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม
๒.๓.๔.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
โดยทั่วไป

อากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน

และเย็นสบายในฤดูหนาว

จากอิทธิพลลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดพิจิตรจึงแบ่งเป็น ๓ ฤดูกาล คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่
เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ฤดูร้อน เริ่ม
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จังหวัดพิจิตร มีอุณหภูมิ ๓๘.๑ องศาเซลเซียลและ
อุณหภูมิตํ่าสุด ๑๒.๒ องศาเซลเซียล ฝนตกทั้งสิ้น ๑๒๐ วัน ปริมาณนํ้าฝนที่วัดได้ ๑,๒๓๓.๓ มิลลิเมตร
๒.๓.๔.๔ ข้อมูลพื้นที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดพิจิตร
กลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากทํามาหากินในจังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคกลาง
และภาคอีสาน โดยช่วงเวลาที่มีการอพยพกันมามากที่สุดคือ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เนื่องจากเป็นช่วงภาวะ
เศรษฐกิจตกต่าํ มีการซื้อขายที่ดินกันมาก พวกที่ไม่มีที่ทํากินจึงอพยพกันมาจับจองป่าเสื่อมโทรม เพื่อทําเป็นที่
๔๑

ทํากิน ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมายังพูดด้วยสําเนียงภาษาเดิมของตน และอยู่อาศัยในพื้นที่ของจังหวัด
พิจิตร ดังนี้
ลาวพวนหรือไทยพวน ที่ตําบลเขาทราย ตําท้ายทุ่ง ตําบลทับคล้อ ในเขตท้องที่อําเภอทับคล้อ
และที่บ้านป่าแดง ตําบลหนองพะยอม ในเขตท้องที่อําเภอตะพานหิน จากการศึกษาประวัติศาสตร์และ
พระนิพนธ์ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ถึงการอพยพของชาวไทย
พวนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย สรุปเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ ๓ กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ ๑ อพยพเข้ามาในสมัยกรุงธนบุรีตอนปลาย
กลุ่มที่ ๒ อพยพเข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
กลุ่มที่ ๓ อพยพเข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กลุ่มชนเชื้อสายไทยพวนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่มนจังหวัดพิจิตร เป็นกลุ่มชนที่บรรพบุรุษอพยพมา
จากเมืองโสยหรือเมืองสุย ซึง่ อยู่ทางตอนเหนือของเมืองพวน เขตเชียงขวางในประเทศไทยแตกสาขามาจาก
ไทยพวน จังหวัดลพบุรี และบางกลุ่มแตกสาขามาจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ลาวโซ่งหรือไทยทรงดํา ที่ตาํ บลไผ่รอบ ในเขตท้องที่อําเภอโพธิ์ประทับช้าง ที่บ้านห้วยห้าง ไหล่
โก ตําบลหนองหลุม ในเขตท้องที่อําเภอวชิรบารมี และที่บ้านวังโป่ง ตําบลกําแพงดิน ในเขตท้องที่อําเภอ
สามง่าม มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไทยแถบ เมืองแถง (เดียนเบียนฟู) ตอนเหนือของประทศเวียดนาม
ติดต่อกับลาวซึ่งเป็น ดินแดนปลายสุดของราชอาณาจักรสยามเวลานั้นการอพยพของไทยทรงดําสู่ดินแดนของ
ประเทศไทย

บ้านไทยทรงดํา

ประกอบด้วยไม้ไผ่

(โซ่งดํา)

เป็นบ้านใต้ถุนสูง

แบบดัง้ เดิมจะสร้างด้วยวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น

ส่วนใหญ่จะ

หลังคาจะมุงด้วยตับแฝกหรือตับจากแล้วแต่ว่าจะหาได้รูปหลังคามี

ลักษณะคล้ายกับกระโจมคลุมลงเสมอพื้นเรือนคลุมผนังบ้านทุกด้านดูไกลๆ เหมือนไม่มีฝาบ้านเพราะหลังคา
คลุมมิดหมด บ้านไทยทรงดํา (โซ่งดํา) จะไม่มีหน้าต่าง (เข้าใจว่าเพราะถิ่นฐานเดิมอยู่ทางเหนืออากาศหนาว
จึงไม่เหมาะที่จะมีหน้าต่างให้ลมโกรก) บ้านโบราณใต้ถุนค่อนข้างสูงใช่เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ข้างเรือนมักจะ
มีเสาและครกกระเดื่อง (จกมอง) ห่างบ้านไม่ไกลจะมียงุ้ ข้าวแข็งแรงมั่นคง พื้นยุ้งข้าวจะต้องสูงกว่าพื้นเรือน
เพราะไทยทรงดํา (โซ่งดํา) ถือว่าพระแม่โพสพมีบุญคุณต่อการดํารงชีวิตจะไม่เหยียบย่ําโดยเด็ดขาด
ชาวอีสาน ที่บ้านห้วยแก้ว บ้านโพธิ์ไทรงาม บ้านใหม่สามัคคี ตําบลแหลมรัง ในเขตท้องที่อําเภอ
บึงนาราง ในปัจจุบันชาวไทยอีสานในจังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่จะสร้างบ้านหลังใหญ่โตตามวัฒนธรรมสมัยใหม่
๔๒

บ้านโดยส่วนมากสร้างด้วยอิฐและปูน (และไม้บ้าง) โดยจะมุงหลังคาด้วยสังกะสีหรือกระเบื้อง ผิดกับในอดีตที่
บรรพบุรุษชาวอีสานนิยมสร้างบ้านด้วยไม้ชนิดต่างๆ

โดยเฉพาะไม้ไผ่ที่นํามาทุบให้แตกแล้วเอาสร้างบ้านทั้ง

เป็นผนังบ้าน และเป็นพื้นบ้านด้วยแล้วมุงหลังคาด้วยหญ้าแฝก หรือใบตองที่นํามาสานกับรางไม่ไผ่ ซึง่ ทุกวันนี้
เราสามารถหาดูบ้านที่รูปแบบเช่นนี้ได้เฉพาะในชนบทที่หา่ งไกล หรือตามงานเทศกาลตามจังหวัดต่างๆ ทีจ่ ะมี
การนําบ้านแบบดั้งเดิมมาจัดแสดงให้ผู้คนรุน่ หลังๆ ได้ชมกัน
ลาวยวน ทีบ่ ้านลําปะดา ตําบลลําปะดา อําเภอบางมูลนาก และทีต่ ําบลห้วยพุก กิ่งอําเภอดง
เจริญ ส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดสระบุรี สภาพบ้านเรือนโดยทั่วไปเป็นเรือนใต้ถุนสูง ผนังไม้ตีซอ้ นเกล็ด
หลังคามุงสังกะสีหรือกระเบื้อง หรือเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
ลาวแง้ว ที่บา้ นดงเย็น ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวที่ถูกกวดต้อนมา
จากนครเวียงจันทร์ เมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีมาแล้ว ในสมัยรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรี (พ.ศ.๒๓๒๑-พ.ศ.๒๓๒๒)
ส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดลพบุรี บ้านของลาวแง้วเป็นบ้านชั้นเดียว ใต้ถุนสูงขนาดคนเดินรอดได้ พื้นบ้านปู
ด้วยไม้กระดานแผ่นใหญ่เรียงต่อกัน ฝาบ้านนิยมใช้ฟาก บางบ้านใช้ไม้กระดาน หลังคามุงด้วยสังกะสี บ้านจะ
ปลูกกันเป็นกลุม่ ๆ ในหมู่เครือญาติเป็นส่วนใหญ่

๔๓

รูปที่ ๒.๙ แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

๔๔

๒.๓.๕ จังหวัดพิษณุโลก
๒.๓.๕.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างและอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนสุดของประเทศไทย เรียกกัน
ว่า "เหนือล่างกลางบน" ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๓๒๐ กม. มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๐,๘๑๕ ตร.กม. หรือ
๖,๗๕๙,๙๐๙ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับอําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน และอําเภอน้ําปาด (จังหวัดอุตรดิตถ์)
และแขวงไชยบุรี ประเทศลาว

ทิศใต้

ติดต่อกับอําเภอพิจิตร อําเภอวชิรบารมี อําเภอสามง่าม และอําเภอสากเหล็ก

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับอําเภอหล่มสัก อําเภอเขาค้อ อําเภอวังโป่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์) อําเภอด่าน
ซ้าย และอําเภอนาแห้ว

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง (จังหวัดสุโขทัย) และอําเภอลานกระบือ

๒.๓.๕.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยที่ราบลุ่มและเทือกเขา โดยบริเวณทางตอนเหนือ
และตะวันออกที่ติดกับพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และแขวงแขวงไชยบุรี สาธารณประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอวังทอง อําเภอวัดโบสถ์ อําเภอเนินมะปราง อําเภอนครไทย และอําเภอชาติ
ตระการ เป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบสูง ส่วนพื้นที่ทางตอนกลาง ตะวันตกและใต้ของจังหวัดที่ติดกับพื้นที่จังหวัด
สุโขทัย กําแพงเพชรและพิจิตร ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอบางระกํา อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอบางกระทุ่ม อําเภอ
พรหมพิราม อําเภอเนินมะปราง และพื้นที่บางส่วนของอําเภอวังทอง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ได้แก่ พื้นที่ลุ่มแม่น้ํา
น่าน แม่น้ํายม แม่น้ําแควน้อยและแม่น้ําเข็ก สภาพพื้นที่โดยทั่วไปจะมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะริม
ฝั่งแม่น้ําน่านและแม่น้ํายม ซึ่งเป็นที่ราบที่ใช้ในการเกษตรที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลก มีระดับความสูงของ
พื้นที่ประมาณ ๔๐-๖๐ เมตรจากระดับน้าทะเล เว้นแต่บริเวณเชิงเขาที่ต่อกับเขตที่สูงทางตะวันออก จะมี
ระดับสูงประมาณ ๖๐-๘๐ เมตร ภูมิประเทศจะค่อยๆ ลาดจากเขตที่สูงตอนกลาง และภูเขาสูงทางตะวันออก
ของจังหวัดพิษณุโลกลงสู่แม่นา้ํ น่านและแม่นา้ํ ยม บริเวณเขตที่สูงตอนกลางนี้ จะเป็นแนวเขาเตี้ยๆ เรียงตัว
สลับซับซ้อนขนานกันมาหลายแนว อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะของแนวที่สูงจะ
ขาดเป็นช่วง ๆ และมีความสูงชันทางด้านตะวันตก โดยค่อยๆ ลาดลงมาทางตะวันออก ระหว่างแนวที่ทอด
ขนานกันจะเป็นที่ราบหุบเขา สูงประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง เขตภูเขาสูงทาง
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบด้วยแนวเขาต่างๆ ต่อเนื่องกัน และเป็นแนวกั้นเขตแดนกับ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และแขวงไชยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิวเขาที่สาคัญ ได้แก่ เขาค้อ
๔๕

เขาบ้อโบ ภูหินร่องกล้า ภูขัด และจะมีพื้นที่ราบอยู่ตรงกลาง ซึ่งได้แก่ ที่ราบหุบเขานครไทย และทีร่ าบหุบเขา
ชาติตระการ

รูปที่ ๒.๑๐ แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดพิษณุโลก
๒.๓.๕.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดพิษณุโลกมีลมมรสุมพัดผ่านจากทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดีย และแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น ๓
ฤดู


ฤดูร้อน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๓๒ องศาเซลเซียส



ฤดูฝน จะเริม่ ประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ําฝน เฉลี่ยประมาณปีละ ๑,๓๗๕
มิลลิเมตร



ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๑๙ องศาเซลเซียส
๔๖

๒.๓.๕.๔ ข้อมูลพื้นที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ควบคู่มากับประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองหนึ่ง
เคยเป็นทั้งเมืองหลวง และเมืองหน้าด้าน โดยมีชื่อเรียกกันต่าง ๆ ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกตํานาน และ
พงศาวดาร มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มที่เข้ามาตั้งรกราก และนําเอาวัฒนธรรมของตนเองมาเผยแพร่ โดยเฉพาะ
ในพื้นที่อําเภอนครไทย อําเภอเนินมะปรางและอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์จํานวน
๘ กลุ่มอาศัยอยู่และยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นเดิมเอาไว้ ผลจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทําให้แต่ละกลุ่ม
ชาติพันธุ์มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมมีลกั ษณะโดดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป
ดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านเรือนที่มีสภาพทรุดโทรม

แต่ทว่างานสถาปัตยกรรม

เนื่องจากการขาดความเข้าใจและให้ความสําคัญใน

การอนุรักษ์ รวมทั้งขาดการดูแลรักษาจากเจ้าของอาคาร จึงจะเป็นการยากที่ชนรุ่นหลังจะได้มีโอกาสเรียนรู้
และสัมผัสถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ได้

หากไม่มีการศึกษาและรวบรวมรูปแบบ

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเหล่านี้ไว้ ในอนาคตสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเหล่านี้คงจะเลือนหายไป
จากการศึกษาของ กาญจนา เงารังษีและคณะ (๒๕๔๑) พบว่า ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้น
ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ หลายชาติพันธุ์ หลายภาษา เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองเก่าที่มี
ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน อีกทั้งที่ตั้งของจังหวัดอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ทางตอนเหนือ ตอนกลาง
และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ จึงส่งผลให้พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ตั้งถิ่นฐานอาศัย
อยู่ในพื้นที่อย่างหลากหลาย ซึ่งนอกจากกลุ่ม ไทยกลางและไทยถิ่น อันได้แก่ กลุ่มไทยเหนือ ไทยอีสาน ไทย
นครไทย ไทยสุโขทัย ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่แล้ว ยังประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ทั้งที่ตั้งรกรากมาแต่
ดั้งเดิมและกลุ่มที่อพยพเคลือ่ นย้ายมาจากที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กลุ่มไทยลาว ได้แก่
ลาวครั่ง ลาวพวน ลาวเวียง ลาวโซ่งและ ลาวแง้ว รวมถึง กลุ่มไทยภูเขา ได้แก่ ม้ง เย้า (เมี้ยน) มูเซอ เป็นต้น
สํ า หรั บ การศึ ก ษาเรื อ นพื้ น ถิ่ น ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกนั้ น มุ่ ง เน้ น ทํ า การศึ ก ษา
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มไทยถิ่น อันได้แก่ กลุ่มไทยสุโขทัย ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่นโดยเฉพาะใน
พื้นที่อําเภอพรหมพิราม โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้กําหนดให้ หมู่บ้านไผ่ขอน้ํา ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม
เป็นพื้นที่ กรณีศึกษา เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ดั้งเดิม และยังคงมีสภาพของภูมิทัศ น์
วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นดั้งเดิมที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากพอที่จะทําการสืบค้นเพื่อทําการศึกษาได้
รวมทั้งกลุ่มไททรงดําในบริเวณพื้นที่ของอําเภอบางระกํา ที่ชุมชนยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มไว้
อย่างเหนียวแน่น

๔๗

รูปที่ ๒.๑๑ แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

๔๘

๒.๓.๖ จังหวัดเพชรบูรณ์
๒.๓.๖.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
กลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๖ องศาเหนือ กับเส้นแวงที่ ๑๐๑ องศาตะวันออก มีพื้นทีป่ ระมาณ ๑๒,๖๖๘.๔๑๖
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗,๙๑๗,๗๖๐ ไร่ ส่วนทีก่ ว้างที่สุดของจังหวัด จากด้านตะวันออกถึงตะวันตก
กว้าง ๕๕ ก.ม.ส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือสุดถึงใต้สุด ยาว ๒๙๖ กม. สูงจากระดับทะเล ประมาณ ๑๑๔ เมตร
อยู่ห่างกรุงเทพ ๓๔๖ ก.ม. ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑ มีอาณาเขตติดต่อของจังหวัดทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ จังหวัดเลย

ทิศใต้

ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ และพิจิตร

๒.๓.๖.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และเป็นเทือกเขาติดต่อกัน
โดยมีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ ๘๐๐ เมตร ภูเขาที่สูงที่สุดคือ ภูเขาด่านอีป้องสูงถึง
๑,๒๗๑ เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่มีความลาดชันแบ่งได้ ๓ ระดับ คือ พื้นที่ทมี่ ีความลาด
ชันน้อยกว่า ๑๐% ประมาณ ๒๑๓ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ที่มีความลาดชัน ๑๐ - ๓๐ % ประมาณ ๕๘๔
ตารางกิโลเมตร และพื้นทีท่ มี่ ีความลาดชันมากกว่า ๓๐ % ขึ้นไปประมาณ ๑๖๙ ตารางกิโลเมตรภูมิอากาศ
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณที่ตั้งสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเพชรบูรณ์และเขตพื้นที่เป้าหมายหลัก
๒.๓.๖.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากพื้นที่จังหวัด

มีภูเขาล้อมรอบจึงทําให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน

หนาวจัดในฤดูหนาว

โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอน้ําหนาว เขาค้อ และหล่มเก่า จะมีอากาศหนาวที่สุด และบนพื้นที่ภูเขาจะมีอากาศเย็น
ตลอดทั้งปี ในฤดูร้อนและฤดูฝน จะมีอุณหภูมิ ๒๐-๒๔ องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มในเดือนมีนาคม ถึงเมษายน
ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี
เป็นพื้นที่ที่มีฤดูกาล ๓ ฤดู คือ ฤดูหนาว อุณหภูมิจะหนาวจัด และอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน
ตุลาคม ประมาณ ๒๕.๗ องศาเซลเซียส (บางครั้งมีฝนตกบ้าง) เดือนพฤศจิกายน ประมาณ ๒๑.๙ องศา
๔๙

เซลเซียส เดือนธันวาคม ประมาณ ๒๐ องศาเซลเซียส และเดือนมกราคม ประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส
อากาศหนาวเย็นที่สุดประมาณเดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิต่ําสุดที่เคยวัดได้คือ ๑๐ องศาเซลเซียสแต่ในบางปีที่
อากาศหนาวจัด อุณหภูมิจะลดลงถึง ๐ องศาเซลเซียสทําให้น้ําค้างกลายเป็นเกล็ดแข็ง ฤดูร้อนอากาศร้อนและ
แห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ย เดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส เดือนมีนาคม ประมาณ ๒๖ องศา
เซลเซียส เดือนเมษายน ประมาณ ๓๐.๕ องศาเซลเซียส เดือนพฤษภาคม ประมาณ ๒๗.๖ องศาเซลเซียส
ถึงแม้อุณหภูมสิ ูงสุดในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ําหนาวไม่มากเท่าใดนัก

อุณหภูมิสูงสุดเท่าที่เคยวัดได้

ประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส แต่ความแห้งแล้งของอากาศ และปริมาณเชื้อเพลิงที่มีมากและค่อนข้างหนาแน่น
ทําให้เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นครั้งใด ไฟป่ามักจะรุนแรงและค่อนข้างดับยาก ฉะนั้นการจัดการเชื้อเพลิง และการทํา
แนวกันไฟตั้งแต่ก่อนฤดูไฟป่ามีความสําคัญ ยิ่งสามารถหยุดยั้งและสกัดกั้นการลุกไหม้ของไฟป่าได้เป็นอย่างดี
ฤดูฝนปริมาณน้ําฝนที่ตกในเขตอุทยานแห่งชาติน้ําหนาว ในช่วงฤดูฝน เฉลี่ยประมาณ ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐
มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลีย่ เดือนมิถุนายน ประมาณ ๒๘ องศาเซลเซียส เดือนกรกฎาคม ประมาณ ๒๗
องศาเซลเซียส เดือนสิงหาคม ประมาณ ๒๗ องศาเซลเซียส และเดือนกันยายน ประมาณ ๒๗องศาเซลเซียส
ทุกเดือนในฤดูฝนมีฝนตกปริมาณไม่แน่นอน บางทีก็น้อย ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในช่วงฤดูฝน ประมาณ ๘๐%
เนื่องจากป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวเป็นป่าต้นน้ําลําธารบนเทือกเขาสูง ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ทํา
ให้อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ฝนตกต้องตามฤดูกาล ฝนไม่ตกหนักจนเกินไป และถ้าฝนตกมาเป็นปริมาณ
มาก ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ สามารถซึมซับน้ําได้เป็นอย่างดี
๒.๓.๖.๔ ข้อมูลพื้นที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดพิษณุโลก
ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทย สามารถแบ่งออกตามลักษณะทางวัฒนธรรม ได้แก่ กลุ่มหล่มเก่าหล่มสัก กลุม่ เพชรบูรณ์ กลุ่มเพชรบูรณ์ตอนล่าง กลุ่มชาวบน และกลุม่ ชาวไทยภูเขา
กลุ่มหล่มเก่า - หล่มสัก สันนิษฐานว่า เป็นพวกลาวพุงขาว ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากหลวงพระบาง มี
ภาษาพูด ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม เช่น การนับถือผี และประเพณีเกี่ยวกับการ
นับถือผี ผสมกับนับถือพระพุทธศาสนา
กลุ่มเพชรบูรณ์ อยู่ทางใต้ลงมา เป็นคนไทยที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน กับคนไทยในภาค
กลางบริเวณใกล้เคียง เช่น ชาวพิจิตรและลพบุรี แต่มีสําเนียงภาษาพูดแตกต่างออกไปเล็กน้อย
กลุ่มเพชรบูรณ์ตอนล่าง มีชาวไทยจากภาคอีสานอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจํานวนมาก และได้
นําเอาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานติดมาด้วย เช่น ภาษาพูด อาหาร การแต่งกาย การทอผ้า
ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น

๕๐

กลุ่มชาวบนหรือชะบน เป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานบนฝั่งซ้ายแม่น้ําป่าสักที่บ้านน้ําเลา บ้านห้วยไคร้ บ้านท่า
ด้วง อําเภอเมือง ฯ และบางส่วนของอําเภอหนองไผ่ ทีไ่ ด้ชื่อว่าชาวบน คงเนื่องจากชอบตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่
สูง ปลูกข้าวไร่ นับถือผี มีภาษาพูด และขนบธรรมเนียมประเพณีเฉพาะกลุ่ม สันนิษฐานว่า สืบเชื้อสายมาจาก
พวกลัวะ
กลุ่มชาวไทยภูเขา มีอยู่ประมาณ ๑,๔๘๐ ครัวเรือน ใน ๑๘ หมู่บ้าน กระจายอยู่ในเขตอําเภอเขาค้อ
อําเภอน้ําหนาว อําเภอหล่มเก่า มีอยู่หลายเผ่าด้วยกันคือเผ่าม้ง ลีซอ เย้า มูเซอ และเผ่าฮึป่า มีอยู่ประมาณ
๑๐,๕๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นเผ่าม้ง และลีซอ โดยเฉพาะบ้านเข็กน้อย ทุง่ แสลงหลวง เป็นหมู่บ้านม้งที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย
ประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณอําเภอทางตอนเหนือของจังหวัดคือ อําเภอหล่มเก่า อําเภอหล่มสัก
อําเภอเขาค้อ และอําเภอเมือง ฯ

ส่วนใหญ่เป็นประชากรท้องถิ่นดั้งเดิม มีภาษาพูดและขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คล้ายคลึงกัน ส่วนประชากรที่อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่ อําเภอชุม
แดน อําเภอวังโป่ง อําเภอหนองไผ่ อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรีและอําเภอศรีเทพ ส่วนใหญ่อพยพมา
จากถิ่นอื่นประมาณร้อยละ ๖๕

๕๑

รูปที่ ๒.๑๒ แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

๕๒

๒.๓.๗ จังหวัดสุโขทัย
๒.๓.๗.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวง
แผ่นดินประมาณ ๔๔๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๕๙๖.๐๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
๔,๑๒๒,๕๕๗ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ เขตอําเภอศรีสัชนาลัย ติดต่อกับ อําเภอวังชิ้น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และอําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ เขตอําเภอคีรีมาศ และอําเภอกงไกรลาศ ติดต่อกับ อําเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กําแพงเพชร และอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก เขตอําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง และอําเภอสวรรคโลก ติดต่อกับอําเภอพรหม
พิราม อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก เขตอําเภอบ้านด่านลานหอย และอําเภอทุ่งเสลี่ยม ติดต่อกับ อําเภอเมืองตาก อําเภอ
บ้านตาก จังหวัดตาก และอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
๒.๓.๗.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสุโขทัยมี พื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยตอนเหนือเป็นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นพืดยาวมาทางทิศ
ตะวันตก พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบและตอนใต้เป็นที่ราบสูง มีแม่น้ําไหลผ่านจากเหนือลงใต้ โดยผ่านพื้นที่
อําเภอศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีสําโรง เมืองสุโขทัย และอําเภอ กงไกรลาศ เป็นระยะทางประมาณ
๑๗๐ กิโลเมตร จังหวัดสุโขทัยมีภูเขาที่สงู ที่สุด คือ เขาหลวง ซึ่งยอดเขามีความสูง ๑,๒๐๐ เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล
๒.๓.๗.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย

มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ ๒๗.๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๓.๐ องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย ๒๒.๒ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๑,๒๐๘.๘๘
มิลลิเมตร บริเวณที่มีฝนตกมากที่สุดจะอยู่ตอนบนของจังหวัด บริเวณอําเภอศรีสัชนาลัย และอําเภอศรีนคร

๕๓

๒.๓.๗.๔ ข้อมูลพื้นที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสุโขทัย
ประชากรในจังหวัดสุโขทัยส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมากจากชาวไทยดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้นาน
มาแล้ว โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนสําเนียงภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จะมี
คนอพยพมาจากท้องถิ่นอื่นบ้างไม่มากนัก นอกจากนี้ยังมี กลุ่มชาติพันธุ์เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ม้ง เย้า
และลีซอ ซึ่งส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มานานแล้ว และอีกส่วนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น
จังหวัดลําปาง น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ตาก และเพชรบูรณ์ ปัจจุบันชาวเขาเหล่านี้อาศัยอยู่ในเขตตําบล
บ้านแก่ง และตําบลแม่สิน แม่สํา ในอําเภอศรีสัชนาลัย มีจํานวนประมาณ ๔๒๘ หลังคาเรือน

๕๔

รูปที่ ๒.๑๓ แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

๕๕

๒.๓.๘ จังหวัดอุตรดิตถ์
๒.๓.๘.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างในแดนล้านนาตะวันออก ตั้งอยู่ระหว่างละจิจูด๑๗องศา
๓๗ ลิปดาเหนือ กับ ๑๙องศา ๓๐ ลิปดาเหนือ และ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๔ ลิปดาตะวันออก กับ ลองจิจูด
๑๐๑องศา ๑๑ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ ๔๙๑ กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ ๔๘๕
กิโลเมตรมีเนื้อที่กว้างประมาณ ๗,๘๓๘.๕๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๔,๘๙๙,๑๒๐ ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ

ติดกับ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

ทิศใต้

ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันออก

ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเลยและสปป.ลาว

ทิศตะวันตก

ติดกับ จังหวัดสุโขทัย

๒.๓.๘.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
แบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ
ที่ราบลุ่มแม่น้ําน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้ําน่าน และลําน้ําสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ําน่าน สภาพ
พื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ อยู่ในเขตอําเภอตรอน พิชัย และบางส่วนของอําเภอเมือง อุตรดิตถ์ ลับแล
และทองแสนขัน
ที่ราบระหว่างหุบเขา และบริเวณลูกคลื่นลอนลาด บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ํา
ทางด้านเหนือและด้านตะวัน ออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบ ๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน
แม่น้ําปาด คลองแม่พร่อง ห้วยน้ําไคร้ และลําธารสายต่าง ๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาในเขตอําเภอเมือง
อุตรดิตถ์ ลับแล น้ําปาด ฟากท่า และบ้านโคก
เขตภูเขาและที่สูง มีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดอยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออก
ของจังหวัด โดยเฉพาะเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ์
๒.๓.๘.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

และตะวันตกเฉียงใต้

มี

ความชื้น และความร้อนสูง ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๕ องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายใน
ฤดูหนาวและมีฝนตกชุกในฤดูฝน ปริมาณน้าํ ฝนของจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างปี ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๔๙ จะอยู่ช่วง
๑,๒๑๖ มิลลิเมตร ถึง ๒,๒๔๑.๐ มิลลิเมตร ฝนตกมากทีส่ ดุ ในปี ๒๕๔๒ วัดได้ ๑,๖๙๕.๙ มิลลิเมตร จํานวนวัน
ฝนตก ๑๒๔ วัน ส่วนฝนตกน้อยที่สุดใน ปี ๒๕๔๑ วัดได้ ๑,๒๑๖.๐มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก ๑๒๑ วัน
๕๖

๒.๓.๘.๔ ข้อมูลพื้นที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่มหี ลายวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ไทยวน ไทลาว ลาวพวน รวม
จนถึงวัฒนธรรม สยาม หรือ ไธย ( ในที่นี้ จะเรียกชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษากลางว่า ไทย ) จึงเป็นเมือง ที่มีวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย และเป็นเอกลักษณ์ นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า เมืองอุตรดิตถ์นั้นเป็นเมืองที่ศึกษาเรื่อง
วัฒนธรรมท้องถิ่นค่อนข้างยาก เพราะเป็นแหล่งที่หลายวัฒนธรรมนั้น มาผสมกันจนเป็นวัฒนธรรมเฉพาะ และ
ไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน
จากการแยกชาติพันธุ์แล้ว สามารถแบ่งออกได้ เป็น ๔ ชาติพันธุ์ คือ
ชาติพันธุ์ ไธยสยาม ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ทสี่ ุด และรวมถึงกลุ่มชนที่ใช้ภาษาสุโขทัยเดิม ซึ่งกลุ่มนี้จะอาศัย
อยู่ทั่วไปในเขตอําเภอเมือง พิชัย ตรอน และ ลับแลตอนใต้เป็นต้น
กลุ่มชาติพันธุ์ ลาวยวน หรือว่า ไทยวน จะอาศัยอยู่ในเขตลับแลตอนเหนือ และบางส่วนในเขตอําเภอ
เมืองที่เป็นชายขอบติดกับอําเภอลับแล และจังหวัดแพร่รวมถึงบางส่วนของอําเภอตรอนและท่าปลา ซึ่งสิ่งที่
เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือ ภาษา รองลงมาก็จะเป็นลวดลายผ้าสิ้น ( ผ้าซิ่น ) ซึ่งถ้าเป็นกลุ่ม ยวน จะเป็น
ซิ่นลายขวางมี หั้งซิ่น ตัวซิ่น และตีนซิ่น อย่างชัดเจนซึ่งในอดีตกลุ่มยวนนี้ อพยพลงมาจากทางเหนือซึ่งมีมาทั้ง
สองกรณี คือ อพยพมาจากเมืองเชียงแสน และอพยพมาจากเมืองน่านและแพร่ในสมัยหลังต่อมา ซึง่ ทําให้
ภาษานั้นมีการแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่ง เป็นไปตามหลักภาษาว่า ถ้าถิ่นใดเป็นแหล่งอาศัยที่
เก่าแก่ การแตกแขนง ของภาษาก็จะเกิดขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น คําว่าพี่สาว ยวนลับแลตอนกลางจะเรียกว่า ใญ้
แต่ทางตอนเหนือจนสุดเขตแม่พูลจะใช้ว่า เญ้ เป็นต้น อีกกรณีหนึ่ง กระดุม ลับแลตอนเหนือเรียกว่า กระดุม
หรือ หม่าดุม แต่ลับแลทางใต้ เช่น เขตไชยชุมพลจะเรียกว่า หมากเดิม เป็นต้น
ชาติพันธุ์ ลาว ซึ่ง ยังสมารถแบ่งออกได้สองกลุ่ม คือ ลาวเหนือ ที่อยู่ในเขตน้ําปาดและฟากท่า และ
ลาว ใต้ ที่อยู่ในเขตของอําเภอ ตรอน ซึ่งเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่มาจากคนละที่และคนละเวลา ลาวเหนือนั้น
เป็น ชาติพันธุ์ตระกูล ไท-ลาว มีถิ่นดั้งเดิมจากเมืองลาวทางตอนเหนืออาจจะละแวกหลวงพระบาง เพราะ
ภาษาที่ใช้ก็เป็นสําเนียงลาวหลวงพระบาง รวมถึงการแต่งกายก็มีการพบว่าใช้เสื้อแบบลาวหลวงพระบาง การ
นุ่งผ้าสิ้น ก็เป็นลายมัดหมีเสียส่วนใหญ่ ในวงการผ้าเก่า ผ้าน้ําปาด เป็นที่ต้องการมากในตลาด ซึ่งจะไม่
เหมือนกับ ผ้าทอลาย ล้วง หรือที่เรียกว่า น้ําไหล ในปัจจุบนั ซิ่นเก่าบางผืนพบว่าตัวซิ่นทํามาจากแพรจีน และ
ยังมีการ การมัดย้อมให้เป็นลายอีกด้วย บางครั้งก็มีการต่อตีนจกต่อสิ้นอีกด้วย ในกรณีซิ่นน้ําปาด ฟากท่า ที่
เป็นที่นิยมในปัจจุบันนั้น เดิมนิยมกันในอําเภอฟากท่าเพราะเป็นเขตที่ติดต่อกับลาว และคงได้รับอิทธิพลการ
ล้วง และ การขิดลายพิสดารมาจากลาวและลื้อ ส่วนกลุ่ม ลาวใต้ น่าจะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนย้ายมาจากทาง
ตอนกลาง ของลาว อาจจะมาจากการย้ายถิ่นหรือถูกกวาดต้อนมาในสงคราม ลาวกลุ่มนี้มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน
๕๗

คือ ภาษา แต่สําเนียงจะไม่ทอดเสียงยาวเหมือนทางลาวเหนือและกินข้าวจ้าวเป็นหลัก นิยมเรียกว่า ลาวข้าว
จ้าว
ชาติพันธุ์พวน หรือ ทั่วไปเรียกว่า ลาวพวน ไม่สามารถระบุแหล่งที่ชัดเจนได้ เพียงแต่กระจัดกระจาย
อยู่เบาบางในแถบชายขอบทางสุโขทัย อยากจะทําความเข้าใจให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่า พวนและยวนนั้น
แตกต่างกันอย่างชัดเจน พวนนั้นเป็นกลุ่มชนที่เคลื่อนย้ายมาจากเมืองเชียงขวางประเทศลาว แต่ที่จะทําให้
ไขว้เขวกันมากที่สุด น่าจะเป็นผ้าสิ้น ซึ่งลายสิ้นพรวนสุโขทัย และไทยวนลับแลนั้น ดูแล้วออกจะคล้ายกัน แต่มี
ข้อแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่า ยวนลับแลได้รับอิทธิพลลายจกจากพวนสุโขทัย
หรือว่า พวนสุโขทัย ได้รับอิทธิพลลายจกจากลับแล ซึ่งต้องศึกษากันต่อไป
หมายเหตุ ว่าด้วยเรื่องผ้าสิ้นแล้วนั้น จกไทยวนเมืองอุตรดิตถ์ที่คล้ายของลาวพรวนมากที่สุด คือ ผ้า
เมืองน้ําอ่างที่นิยมใช้สีฉูดฉาด และลวดลายใหญ่ซึ่งนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า ผ้าสิ้นไทยวนน้ําอ่างนั้นเป็น ผ้า
ที่ทอโดยที่มีความคิดแบบอิสระสามารถออกแบบได้โดยเสรี ซึ่งแตกต่างจากผ้าทอเมืองลับแลที่ทอแบบ
ประเพณีอย่างเคร่งครัด และนิยมใช้สีเอกรงค์ คือเป็นโทนสีเดียว ส่วนสิ้นไทยวนแถวท่าปลานั้นก็นิยมใช้สีฉุด
ฉาดใช้ลวดลายที่เป็นตาใหญ่ ลักษณะออกไปทางลายซิ่นเมืองน่าน คาบเกี่ยวกับซิ่นลายน้ําปาด และ ฟากท่าอีก
ด้วย

๕๘

รูปที่ ๒.๑๔ แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

๕๙

๒.๓.๙ จังหวัดอุทัยธานี
๒.๓.๙.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่ทางตอนล่างของภาคเหนือมีเนื้อที่ประมาณ ๖,๗๓๐,๒๔๖ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๔,๒๐๖,๔๐๔ ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๔ องศา ๕๖ ลิปดาเหนือ ถึง ๑๕ องศา ๔๗ ลิปดาเหนือ
และเส้นแวงที่ ๘๙ องศา ๕๙ ลิปดาตะวันออก ถึง ๑๐๐ องศา ๗ ลิปดาตะวันออก อยู่บนฝั่งตะวันตกของลุ่ม
แม่น้ําสะแกกรัง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาถึง ๒ ใน ๓ ส่วนของพื้นที่ทั้งหมด มีลักษณะลาดเทจากทิศ
ตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๒๒๒ กิโลเมตร ทางรถยนต์ และมีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ ที่อําเภอพยุหะคีรี อําเภอโกรกพระ และอําเภอ
ลาดยาว

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ ที่อําเภอพยุหะคีรี อําเภอโกรกพระ และ
จังหวัดชัยนาท อําเภอมโนรมย์

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับจังหวัดตาก ที่อําเภออุ้มฝาง และจังหวัดกาญจนบุรี ที่อําเภอศรี
สวัสดิ์

ทิศใต้

ติดต่อกับจังหวัดชัยนาท ที่อําเภอวัดสิงห์ อําเภอหันคา และจังหวัด
สุพรรณบุรี ที่อําเภอด่านช้าง และอําเภอเดิมบางนางบวช

๒.๓.๙.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพทั่วไปในปัจจุบันของจังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาลาดเทจากทิศตะวันตกลง
มาสู่ทิศตะวันออก บริเวณทีร่ าบติดเชิงเขามีความสูงประมาณ ๖๔ เมตรจากระดับน้ําทะเลและค่อยๆลาดลง
มาจนถึงประมาณ ๑๗ เมตรจากระดับน้ําทะเล โดยด้านตะวันออกมีลักษณะเป็นทีร่ าลุ่มริมแม่น้ํา ตัวเมือง
อุทัยธานีในปัจจุบันมีแม่น้ําสะแกกรังไหลผ่าน

โดยรับน้ํามาจากลําน้ําตากแดดและลําน้ําที่ไหบมาจากหุบเขา

ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และไหลออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาในเขตอําเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท ในอดีตน้ํา
ในแม่น้ําจะแห้งขอดในช่วงหน้าแล้ง แต่ปจั จุบันหลังจากมีการสร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้ว แม่น้ําสะแกกรังก็มี
น้ําตลอดทั้งปี
ลักษณะที่สําคัญของภูมิประเทศของพื้นที่เมืองอุทัยธานี

คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของชุมชนหลักมี

ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ โดยมีเขาสะแกกรังซึง่ ทอดตัวในแนวแกนทิศเหนือและใต้ ขนาบด้านทิศตันตกของเมือง
จุดสูงสุดมีความสูงประมาณ ๑๑๙ เมตรจากระดับน้ําทะเล และมีแม่นา้ํ สะแกกรังขนาบทางด้านทิศตะวันออก
๖๐

นอกจากแม่น้ําสะแกกรังแล้ว

พื้นที่เมืองอุทัยธานียังมีคลองระแวงไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

และมีคลองท่าโพธิ์ไหลผ่านทางด้านทิศใต้ พาดจากทางตะวันตกไปสูตะวันออกไหลลงแม่น้ําสะแกกรัง พื้นที่
ตรงข้ามของแม่น้ําสะแกกรังคือ เกาะเทโพ เป็นพื้นที่ลุ่มน้ําท่วมถึง โอบล้อมด้วยแม่น้ําสะแกกรังและแม่น้ํา
เจ้าพระยา มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําเกษตรกรรม
ด้วยเหตุที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําสะแกกรังเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่อนข้างต่ํา มีน้ําท่วมเป็นประจําเกือบ
ทุกปี การพัฒนาจนเกิดเป็นชุมชนเมืองจึงเกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเป็นหลัก ส่วนพื้นที่เกาะเทโพ
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกนั้นจึงกลายเป็นสังคมเกษตรกรรมในอดีตเคยเป็นพื้นที่สําคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เมือง
ทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรให้กับเมือง

และเป็นแหล่งวัตถุดิบสําหรับการ

ก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติต่างๆ อาทิ ไม้ไผ่ ทีถ่ ูกนํามาใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัย และการทําลูกบวบเรือนแพ
๒.๓.๙.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศมีตั้งแต่แบบกึ่งร้อนชื้น ฝนตกชุกในบริเวณป่าเขา ทางด้านตะวันออกของจังหวัดมี
อากาศร้อนแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๘ องศาเซลเซียส ปีใดที่มีฝนตกมากจะเกิดน้ําป่าไหลหลาก
ท่วมบ้านเรือนเสียหาย แต่ถ้าปีใดฝนตกน้อย ก็จะเกิดความแห้งแล้งบริเวณตอนกลางและด้านทิศตะวันออก
ของจังหวัด
๒.๓.๙.๔ ข้อมูลพื้นที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานีเป็นเมืองที่มีความเป็นมายาวนาน เป็นถิ่นที่อยู่ของคนหลากหลายชาติพันธุ์ เนื่องจาก
เคยเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานและ
ประกอบอาชีพ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีชาวจีนจํานวนมากอพยพมาทําการค้าและ
ตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้กับลุ่มแม่น้ําสะแกกรัง ซึ่งคนจีนในสมัยนัน้ เรียกว่า หมูบ่ ้านเซี๊ยะเกี๋ยกัง จึงเป็น
การผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีนเป็นสําคัญ

นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับสายน้ํา คือ

ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอยู่คือ มีการแข่งเรือไม้ไผ่และเรือตาลขุน จัด
ขึ้นเป็นประจําทุกๆปี โดยผู้ที่เข้าแข่งขันส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านละแวกนั้น ส่วนการบิณฑบาตทางน้ําของพระ
ทางฝั่งวัดอุโบสถซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ําใกล้กับชุมชนชาวแพแต่เดิมที่เคยมีอยู่นั้น
แทบไม่มใี ห้เห็นแล้ว จะมีการรื้อฟื้นเฉพาะในช่วงเทศกาบตักบาตรเทโวเท่านั้น

ปัจจุบัน

ชุมชนที่มีความหลากหลาย

ทางด้านวัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณีในการดําเนินชีวิต ซึ่งความเชื่อต่างๆที่สืบทอดกันมา กิจกรรม
และพิธีกรรมล้วนแฝงความหมายที่ลึกซึ้งอยู่ภายใน

แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของบรรพชน

ที่ทําให้

เข้าใจถึงวิถีการดํารงชีวิตที่เป็นไปอย่างสงบสุขในสังคมกลุม่ ชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดอุทัยธานีมีอยู่ ๓ กลุ่ม
๖๑

ชาติพันธุ์ใหญ่ๆ คือ กะเหรี่ยง ละว้า และขมุ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตอําเภอบ้านไร่ อําเภอลานสัก และอําเภอ
ห้วยคต
กะเหรี่ยงในอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เดิมอยู่กระจายตัวตามแนวเขาถนนธงไชย ตั้งแต่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมาถึงสุดเขตแดนภาคเหนือแต่ถูกพม่าขับไล่ ในระยะแรกมีกะเหรี่ยงอพยพเข้ามาตั้งชุมชน
เพียง ๕-๘ หลังคาเรือน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ มีกะเหรี่ยงอพยพเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยอีกประมาณ ๙๐๑๐๐ หลังคาเรือนจนทําให้ปจั จุบันมีประชากรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ หลังคาเรือน
กะเหรี่ยงเลือกที่ตั้งหมู่บ้านในบริเวณที่ลุ่มก้นกระทะ

หรือที่ราบเชิงเขาหรือหุบเขาที่อยู่ใกล้แหล่งน้ํา

การปลูกเรือนของกะเหรี่ยง ไม่นิยมปลูกให้อยู่ในแนวเดียวกัน แม้จะสร้างเรือนหันเข้าหากัน แต่ประตูจะวางใน
ตําแหน่งที่ไม่ตรงกันและจะไม่ปลูกเรือนขวางตะวัน หัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้เลือกสถานที่ที่จะปลูกเรือน
ปัจจุบันกะเหรี่ยงในอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีมีทั้งหมด ๔ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจะมีประชากร
ประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ คน
กะเหรี่ยงในอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีประกอบอาชีพการทําไร่ ทํานา เลี้ยงสัตว์และทอผ้าในยาม
ที่ว่างจากการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําไร่เป็นหลักเนื่องจากสภาพ
พื้นที่และสภาพภูมิ อากาศเอื้ออํานวย พืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดและอ้อย ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ หมู
เป็ด และไก่ เพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาของกะเหรี่ยง
ปัจจุบันการสร้างบ้านของกะเหรี่ยงในอําเภอบ้านไร่ มี ๒ ลักษณะได้แก่ เรือนกะเหรี่ยงแบบชนบท
และเรือนกะเหรี่ยงแบบชานเมือง เรือนแบบชนบทจะเป็นเรือนเครื่องผูกปลูกด้วยไม้ไผ่และแฝก ยกพื้นสูงมี
ชายคาคลุมตลอดทั้งบ้าน ตัวเรือนแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนชาน ส่วนเตาไฟและส่วนเก็บของ เตาไฟจะอยู่
กึ่งกลางห้อง เวลานอนพ่อแม่จะนอนด้านในสุดของตัวเรือน ลูกสาวและลูกเล็กๆ จะนอนข้างเตาไฟฝั่งตรงข้าม
พ่อแม่ อีกด้านหนึ่งของเตาไฟเป็นที่สําหรับแขกนอน ลูกชายหากอยู่ในวัยหนุ่มจะอยู่นอกห้อง

๖๒

รูปที่ ๒.๑๕ แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

๖๓

บทที่ ๓ วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ ๙

จังหวัดภาคเหนือตอนล่างมี

จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุมชน สภาพแวดล้อม คติความเชื่อ
และประเพณีที่ส่งผลต่อการปลูกสร้างเรือน รวมทั้งศึกษารายละเอียดวัสดุ วิธีการก่อสร้าง การใช้สอยพื้นที่ของ
เรือนพื้นถิ่น ภูมิปัญญาในการเลือกใช้วัสดุ และการดูแลรักษาองค์ประกอบทางโครงสร้างเรือนให้ยั่งยืนของ
กลุ่มชาติพันธุ์ ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research Methodology) โดยได้กําหนดประเด็นศึกษาไว้ดังนี้
๓.๑ พื้นที่ทําการศึกษา
งานวิจัยนี้ ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ จาก
ฐานข้อมูลงานวิจัยเรื่อง พจนานุกรมภาษากลุ่มชาติพันธุ์ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (กาญจนา เงารังษี,
๒๕๔๐) และแผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย.(สุวิไล เปรมศรีรัตน์, ๒๕๔๗) เนื่องจากพบว่า
พื้นที่ใน ๑๘ อําเภอของ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มมาตั้งรกรากและถิ่นฐาน
มาเป็นเวลาหลายร้อยปี สามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มไทยลาว เช่น ลาวพวน ลาวโซ่ง ลาวเวียง ลาว
แง้ว เป็นต้น กลุ่มไทยถิ่น เช่น ไทยเหนือ ไทยอีสาน ไทยนครไทย ไทยสุโขทัย เป็นต้น และกลุ่มชนไทยภูเขา
เช่น ม้ง เย้า (เมี้ยน) มูเซอ กะเหรี่ยง เป็นต้น โดยศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่อําเภอดังนี้
ก. อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
ข. อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ค. อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ง. อําเภอสามง่าม อําเภอสะพานหิน อําเภอโพธิ์ประทับช้าง และอําเภอบางมูลนาก จังหวัด

พิจิตร
จ. อําเภอบางระกํา อําเภอพรหมพิราม และอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ฉ. อําเภอหล่มสัก และอําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ช. อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ซ. อําเภอลับแล และอําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ฌ. อําเภอบ้านไร่ อําเภอหนองฉาง และอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

โดยการทํางานในระยะแรกจะเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงกว้างจากเอกสารและลงพื้นที่สํารวจในเบื้องต้น
เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษาจํานวน ๓ กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มไทยลาว กลุ่มไทยถิ่น และกลุ่มไทยภูเขา
๖๔

เพื่อศึกษาข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

โดยเลือกพื้นที่ศึกษาที่ยังคงปรากฎรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น

แบบดั้งเดิม และดําเนินการศึกษาข้อมูลเชิงลึกตามทฤษฏีที่กล่าวถึงในบทที่ ๒ ต่อไป โดยมีเกณฑ์ในการเลือก
เรือนพื้นถิ่นกรณีศึกษา ดังนี้
ก. มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ข. วัสดุกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น
ค. มีความต่อเนื่องของการครอบครอง
ง. ชุมชนให้ความสําคัญในฐานะของความเป็นอาคารดั้งเดิม
จ. ผู้อยู่อาศัยเป็นเจ้าของบ้านหรือทายาทเจ้าของบ้าน

ในการศึกษา สํารวจเรือนพื้นถิ่นของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นั้น คณะทํางานวิจัยได้ตระหนักดีว่าคุณค่าของ
เรื อ นพื้ น ถิ่ น มิ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ตั ว เรื อ น หากขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย อื่ น ๆ ทั้ ง ด้ า นกายภาพ สั ง คม วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
สภาพแวดล้ อ ม อั น สะท้ อ นถึ ง การดํ า รงชี วิ ต เป็ น สํ า คั ญ ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาทุ ก ๆแหล่ ง ที่ ตั้ ง จึ ง จะดํ า เนิ น
การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อแต่ละพื้นที่ และสภาพแวดล้อม ไปพร้อมๆกันทุกแหล่ง
ที่ตั้ง และในการนําเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวเนื่องกับการสํารวจนั้น จะนําเสนอตามหัวข้อรายงาน เพื่อที่จะได้
นํามาใช้วิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนี้
ก.ประวัติศาสตร์ และสภาพทางกายภาพของพื้นที่
ข.วัฒนธรรมและประเพณีความเชื่อ
ค.ผังพื้น รูปด้าน ของบ้านที่สํารวจ
ง.พื้นที่ใช้สอยในแต่ละเรือนที่สาํ รวจ
จ.รายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง และองค์ประกอบของเรือน

๓.๒ กลุ่มเป้าหมาย
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะทําการเก็บข้อมูล ได้แก่ เรือนพื้นถิ่น และ ผู้นําชุมชน
ปราชญ์ ช่างท้องถิ่นและชาวบ้านในชุมชน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมาย
๓.๓ วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการศึกษางานวิจัยนี้ คณะผู้ศึกษาวิจัยได้แบ่งวิธีการวิจัยเป็น ๒ ส่วนคือ
๓.๓.๑ การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) การศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้าน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่เป้าหมาย ในเขต ๙

จังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง โดยศึกษาจากเอกสารทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศที่มีผู้เคยศึกษาไว้แล้ว เพื่อให้
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ทราบถึงข้อมูลด้านประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์และสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น เป็นแนวทางในการทําวิจัย และ
รายงานผลการศึกษา
๓.๓.๒ การเก็บข้อมูลจากกลุม่ เป้าหมาย (Field Research) เพื่อดําเนินการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ทางด้านผังที่ตั้งถิ่นฐานชุมชน สภาพแวดล้อม ลักษณะทางสถาปัตยกรรม รายละเอียดวัสดุและโครงสร้างของ
เรือนพื้นถิ่น รวมทั้งคติความเชื่อและประเพณีที่ส่งผลต่อการปลูกสร้างเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยใช้เครื่องมือ
ในการวิจัยดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ เครื่องบันทึกเสียง
๓.๓.๒.๒ ภาพถ่ายต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ในรูปวีดีทัศน์และภาพนิ่ง
๓.๓.๒.๓ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม
๓.๓.๒.๔ เครื่องมือในการวัดพิกัดระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS (Geographical

Information System) เพื่อใช้หาตําแหน่งที่ตั้งและทําผังหมู่บ้าน
๓.๓.๒.๕ เครื่องคอมพิวเตอร์และแผ่นบันทึกความจํา สําหรับบันทึกฐานข้อมูล

๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนหนึ่งจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วน
หนึ่งจากการสัมภาษณ์ การสังเกต และจดบันทึกข้อมูล โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยทําการสัมภาษณ์เจ้าของเรือน และ
ผู้นําชุมชน แบ่งเป็น ๒ วิธีคือ
๓.๓.๒.๑ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interview) โดยใช้แนวคําถามที่มีการ

กําหนดประเด็นไว้ล่วงหน้า
๓.๓.๒.๒ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-structural Interview) เป็นการสนทนา

แบบเป็นกันเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับลึก นําไปสู่ข้อมูลหลักที่ต้องการ (Key
Information) ในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรือนพื้นถิ่น
๓.๔.๒ การสังเกต (Observation) ใช้วิธีการสังเกต ๒ วิธีคือ
๓.๔.๒.๑ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยคณะผู้ศึกษาจะเข้าไปมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สอยเรือน เช่น พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธี
เสนเรือน พิธีฉลองปีใหม่ เป็นต้น
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๓.๔.๒.๒ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) เป็นการสังเกตใน

เชิงสํารวจสภาพทั่วไปของชุมชน แบบแผนการดําเนินชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวข้องกับ
การอยู่อาศัย
๓.๔.๓ การจดบันทึกข้อมูลเรือนพื้นถิ่น (Architectural Measurement) ทําการรังวัดเรือนพื้นถิ่น
และนําข้อมูลมาเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม
๓.๕ การบันทึกข้อมูล
งานวิจัยนี้ทําการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผ่านเครื่องบันทึกเสียง รวมทั้งเก็บข้อมูล
สถาปัตยกรรม พิธีกรรมต่างๆ และภาพรวมของชุมชนด้วยกล้องถ่ายภาพ แล้วนํามาวิเคราะห์และเรียบเรียง
ข้อมูลเพื่อเขียนรายงานวิจัยต่อไป
๓.๖ การตรวจสอบข้อมูล
ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้รับไม่สอดคล้องกัน ทางคณะผู้ทํางานวิจัยจะทําการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการสังเกต กับผู้ให้ข้อมูลหลายๆ คน ด้วยคําถามเดิม จนกว่าจะได้ข้อมูลที่ซา้ํ กัน
หลายๆ ครั้ง ทัง้ นี้ก็เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด นําไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป
๓.๗ การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้ทํางานวิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูล แบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ ๒ รวมทั้งข้อมูลภาคสนามจากการบันทึกเสียง
บันทึกข้อมูลตามโครงสร้างคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากภาพถ่าย และนําข้อมูลทั้งหมดมาทําบทสรุป
ข้อมูลจากการบันทึก แล้วจึงมาทําการวิเคราะห์เนื้อหา และเขียนรายงานเชิงพรรณาต่อไป
๓.๘ การสรุปผลการศึกษา
คณะผู้ทํางานวิจัยจะดําเนินการนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และตรวจสอบ มาประมวลสรุปในแต่
ละประเด็น เพื่อเขียนบทสรุปผลการศึกษาในภาพรวม ตามกรอบของวัตถุประสงค์งานวิจัย
๓.๙ การนําเสนอข้อมูล
คณะผู้ทํางานวิจัยนําข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ มาเรียบเรียงและ
เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบบทความวิชาการ โดยใช้เทคนิคการพรรณนาวิเคราะห์ (Description Analysis)
นําเสนอผ่านวารสารวิชาการหรืองานประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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บทที่ ๔ ผลการสํารวจและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
เนื่องจากพื้นที่ศึกษาของงานวิจัยนี้ ครอบคลุมพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีอาณาบริเวณที่
กว้าง ทําให้การสํารวจพื้นที่เพื่อค้นหาเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ให้ครบถ้วน ตามข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ที่ระบุไว้ในแผนที่ตามหัวข้อที่ ๒.๓ นั้นเป็นไปด้วยความ
ยากลํ า บาก โดยคณะผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การสํ า รวจพื้ น ที่ ภ าคสนาม แบ่ ง เป็ น ๒ รอบ รอบแรกเป็ น การลงพื้ น ที่
ภาคสนามเพื่อสํารวจเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในภาพรวม เพื่อเขียนรายงานในบทที่ ๔ และลงพื้นที่
สํารวจในรอบที่สอง เพื่อเก็บข้อมูลในรายละเอียดสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นและบริบทที่เลือกเป็นกรณีศึกษา
อีกครั้ง เพื่อนําไปเขียนรายงานในบทที่ ๕ เพื่อนํามาวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย
ทั้งนี้ผลจากการสํ ารวจบางพื้นที่ กลับไม่พบเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิ มของกลุ่ มชาติพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้
เปลี่ยนไปใช้วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ รวมทั้งใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนตามแบบสังคมเมือง โดยเฉพาะกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ถนนสายหลัก มีการคมนาคมเข้าถึงชุมชนที่สะดวก
๔.๑ ผลการสํารวจลักษณะทางสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมพื้นที่ศึกษา
ผลจากการลงพื้นที่สํารวจกลุม่ ชาติพันธุ์ในพื้นที่เป้าหมาย ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อสังเกต
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของชุมชน สามารถสรุปผลการสํารวจในภาพรวม โดยแบ่ง
รายละเอียดตามอําเภอพื้นที่เป้าหมายของแต่ละจังหวัด ดังนี้
๔.๑.๑ อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
จากการสํารวจข้อมูลเอกสารและการสํารวจพื้นที่ภาคสนามพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
กําแพงเพชร มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย จํานวนทั้งสิ้น ๖ กลุ่มชาติพันธุ์ คือ ม้ง กะเหรี่ยง เมี่ยน ลีซอ ลาหู่
อาข่า

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน กระจายตัวในพื้นที่ต่างๆ ของอําเภอคลองลาน

ปัจจุบันได้ย้ายถิ่นฐานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ชาวเขาอพยพมาอยู่รวมกันบนพื้นที่ราบ โดยแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์จะอยู่รวมกลุ่มกันตามแนวถนน ที่รัฐบาลกําหนดให้ไว้
จากการสํารวจพบว่าเรือนพื้นถิ่นส่วนใหญ่ยังมีรูปแบบผังเรือนตามลักษณะเดิม จะมีเปลี่ยนแปลง
เฉพาะในส่วนของวัสดุและระบบการก่อสร้าง โดยจากการสังเกตในเบื้องต้น พบว่ามีการผสมผสานรูปแบบ
เรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่เข้าด้วยกัน เนื่องจากมีการตั้งบ้านเรือนที่ไม่ห่างไกลกันมาก
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ส่วนในด้านวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณนี้ พบว่าแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ยัง
สามารถรักษาประเพณีของตนเองไว้ได้อย่างเข้มแข็ง สังเกตได้จากพิธีกรรมต่างๆ และการแต่งตัวของกลุ่มชาติ
พันธุ์

รูปที่ ๓.๑ รูปภาพเรือนกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยน ในบริเวณพื้นที่อําเภอคลองลาน
ภาพถ่ายด้านบนแสดงให้เห็นถึงเรือนลักษณะดั้งเดิมของชาวเย้า โดยจะปลูกเรือนติดดิน ใช้พื้นดินเป็น
พื้นบ้าน วัสดุส่วนใหญ่ใช้ไม้ไผ่ ส่วนไม้สักและไม้เนื้อแข็ง ใช้สําหรับทําเสาเรือนเท่านั้น บ้านมีลักษณะเป็น
รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังรูปที่ ๓.๑ หลังคามุงด้วยหญ้าคาหรือสังกะสี องศาลาดต่ํา ฝาบ้านเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้ว
ถากให้เรียบ หรือใช้ไม้ไผ่สานขัดแตะ การกั้นฝาบ้านจะกั้นเป็นแนวตั้ง เป็นการออกแบบป้องกันบ้านจากลม
และฝน บรรยากาศภายในบ้านมีลักษณะโล่ง มีเพียงห้องนอนเท่านั้น ห้องนอนจะมีการยกพื้นห้องให้สูงจาก
พื้นดินและมีผนังกั้นห้อง ด้วยไม้ไผ่สานขัดแตะ หรือไม้เนื้ออ่อนเป็นแผ่น มีประตูทางหน้าบ้าน หลังบ้าน และ
ด้านข้างซึ่งถือกันว่า เป็นประตูผี

๖๙

รูปที่ ๓.๒ รูปภาพเรือนม้ง ในบริเวณพื้นที่อําเภอคลองลาน

รูปที่ ๓.๓ ภาพวาดทัศนียภาพเรือนม้งอําเภอคลองลาน
สําหรับเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่พบในอําเภอคลองลานพบว่ายังมีรูปแบบการสร้างเรือนในลักษณะเดิม
คือเรือนปลูกติดดิน มีทางเข้า-ออกเรือนเพียงทางเดียว หลังคาจั่วหรือเพิงหมาแหงน มีชายคาประมาณ ๑
เมตร วัสดุมุงเป็นสังกะสี ผนังบ้านเป็นไม้แผ่นขนาดประมาณ ๐.๓๐ x ๑.๘๐ เมตร จะตีเว้นร่องในส่วนที่
ระบายอากาศเช่ น ห้ อ งครั ว เป็ น ต้ น หรื อ บางเรื อ นมี ผ นั ง เป็ น ไม้ ไ ผ่ ขั ด แตะ พื้ น เรื อ นเป็ น พื้ น ดิ น อั ด แน่ น
๗๐

เช่นเดียวกับด้านนอกเรือน ใช้ความต่างระดับของพื้นภายในกับภายนอกในการระบายน้ํา นับถือผีป่าและบูชา
วิญญาณบรรพบุรุษ
การวางผังเรือนจะวางขนานไปกับถนน มีการวางตัวเรื่อนเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ ๒-๔ หลัง โดยมีพื้นที่ว่าง
ส่วนกลางเป็นที่พบปะของเพื่อนบ้าน ดังนั้นประตูทางเข้าจะเข้าด้านข้างเรือน เมื่อมองจากถนนสายหลัก
ชาวม้งจะให้ความสําคัญอย่างมากกับส่วนครัว สําหรับส่วนนอนจะมีแคร่ไม้ไผ่ยกสูงจากพื้นดินประมาณ ๐.๔๐
– ๐.๕๐ เมตร บางเรือนมีการแยกส่วนเก็บของไว้ต่างหากจากตัวเรือนหลัก

รูปที่ ๓.๔ การแต่งตัวของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยง อําเภอคลองลาน
สําหรับกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ หรือเดิมเรียกกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
การอพยพย้ายถิ่นฐานกระจายไปทั่วประเทศไทย และส่วนหนึ่งได้มาตั้งถิ่นฐานที่อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร ซึ่งจากการสํารวจ มี ๒ หมู่บ้าน คือ
๑. หมู่ ๓ บ้านคลองน้ําไหลใต้ ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีจํานวน
ประมาณ ๘๐ หลังคาเรือน อาชีพหลัก คือ รับจ้างทําไร่มันสําปะหลัง
๒. หมู่ ๑๘ บ้านกะเหรี่ยงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มี
จํานวนประมาณ ๑๐๐ หลังคาเรือน อาชีพหลัก คือ ทําไร่มันสําปะหลังและหาของป่าขาย
ผู้นําหมู่บ้านนายโกวิท เศรษวัฒณ์เทพา บ้านหมู่ที่ ๑๘ เล่าให้ฟังว่า ประชากรทั้งสองหมู่บ้านนี้ อพยพ
มาจากบนเขาบริเวณน้ําตกคลองลาน วิถีความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะกากะญอทั้งสองหมู่บ้านนี้ ยังคงมี
๗๑

เอกลักษณ์ทางประเพณีที่โดดเด่นตามแบบวิถีชีวิตของชาวปะกากะญอ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
มากมายนัก
ลักษณะการวางผังหมู่บ้านกระเหรี่ยงน้ําตก ตัวเรือนขนานไปกับถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน ชาว
กระเหรี่ยงปลูกบ้านไว้ตามเชิงเขา ดังนั้นถนนที่เข้าหมู่บ้านอยู่ตีนเขา ส่วนตัวเรือนจะอยู่ถัดเข้าไป และมีถนน
ซอยสร้างไว้เพื่อเป็นทางเข้าบ้านที่อยู่เป็นกลุ่มๆ ๒-๔ หลัง
รูปแบบเรือนกระเหรี่ยง เป็นเรือนหลังคาจั่วความชันต่ํา มุงด้วยหญ้าแฝก มีช่องระบายอากาศทางด้าน
จั่ว ด้านหน้ามีชานและมีหลังคาคลุม ผังเรือนแยกพื้นที่ใช้สอย มีชานหน้าเรือน ยกใต้ถุนสูงถ้าหากมองจาก
บริเวณตีนเขา แต่ถ้ามองจากลานดินด้านหน้าเรือนจะเหมือนกับเรือนสร้างติดพื้นดิน บริเวณใต้ถุนเรือนใช้เก็บ
ฝืนและเลี้ยงสัตว์ ผนังเรือนเป็นไม้ไผ่สาน ด้านหน้าเรือนเปิดโล่งเพื่อการระบายอากาศ มีชานทางเดินรอบตัว
เรือน ใช้สําหรับเป็นพื้นที่ตากผ้า พื้นเรือนเป็นไม้แผ่นปูเว้นร่อง ภายในเรือนมีการจัดเตาไฟไว้บริเวณกลางห้อง
ส่วนด้านหน้าจัดไว้เป็นส่วนเก็บอาหารแห้ง และเก็บของใช้ ห้องส้วมสร้างแยกต่างหากจากตัวบ้านหลังคาทรง
หมาแหงน อย่างไรก็ตามพบว่าเรือนกระเหรี่ยงส่วนใหญ่ยงั มีการวางผังในลักษณะเดิม เมื่อเทียบกับบทความใน
เรื่อง เรือนชาวเขา (สุพล ปวราจารย์ ๒๕๔๓) แต่ปรับเปลี่ยนวัสดุและระบบโครงสร้างเป็นสมัยใหม่

๗๒

รูปที่ ๓.๕ เรือนกระเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอบ้านกระเหรี่ยงน้ําตก อําเภอคลองลาน
ในส่วนของเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ลีซอ หมู่ ๓ อําเภอคลองลาน พบเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพเรือน
ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับเรือนลีซอในบทความในเรื่อง เรือนชาวเขา (สุพล ปวราจารย์ ๒๕๔๓) โดยเฉพาะ
รวมทั้งรูปแบบการใช้พื้นที่ของผังเรือน ลักษณะการวางผังหมู่บ้าน ตัวเรือนจะปลูกขนานไปกับถนน มีการแบ่ง
อาณาเขตแต่ละหลังชัดเจน โดยใช้รั้วไม้ไผ่ในการแบ่งเขต
ลักษณะเรือนพื้นถิ่นลีซอที่พบในอําเภอคลองลาน เป็นเรือน ๒ ชั้น รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใต้ถุนเรือน
เป็นส่วนของลานกิจกรรมพื้นดินอัดแน่น ใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนของครอบครัวหรือทอผ้า มีการใช้ใต้ถุนเรือนเป็นที่
เก็บข้าว เครื่องใช้การเกษตร และห้องครัว โดยมีผนังไม้ไผ่สานเป็นผนังชั้นบนใช้เป็นส่วนนอน บริเวณบ้านมียุ้ง
ข้าว และที่เก็บฝืนแยกต่างหากจากตัวเรือนหลัก จากการสังเกตหมู่บ้านลีซอในอําเภอคลองลาน และหมู่บ้าน
อื่นๆ จะพบว่าฐานะของชาวลีซอจะดีกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ โดยลักษณะเรือนพื้นถิ่นแบบดั้งเดิมที่จะสร้างบ้าน
ติดดิน นั้นไม่มีปรากฎให้เห็นในชุมชน

๗๓

รูปที่ ๓.๖ เรือนลีซอ บ้านคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
๔.๑.๒ อําเภอเมืองและอําเภอแม่สอด
จากการสํารวจข้อมูลเอกสารและการสํารวจพื้นที่ภาคสนามพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
ตาก มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายหลายกลุ่ม เช่น มูเซอดําหรือลาหู่ มูเซอเหลือง ม้ง และลีซอ ในพื้นที่ตําบลแม่
ท้อ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ปัจจุบันบริเวณดอยมูเซอเป็นที่ตั้งของชุมชนชาติพันธุ์ ๖ หมู่บ้านโดยมีบ้านอุมยอม (บ้านเก่า) เป็นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ จํานวน ๗๘ ครัวเรือน มีประชากร ๓๐๒ คน บ้านลีซอ เป็นชาว
ลีซอ จํานวน ๔๘ ครัวเรือน มีประชากร ๒๓๘ คน บ้านแม้วใหม่ (ม้งใหม่) เป็นชาวม้ง จํานวน ๙๔ ครัวเรือน มี
ประชากร ๗๒๐ คน บ้านส้มป่อย เป็นชาวลาหู่ จํานวน ๘๘ ครัวเรือน มีประชากร ๔๒๘ คน บ้านห้วยปลา
หลด เป็นชาวลาหู่ จํานวน ๗๐ ครัวเรือน มีประชากร ๒๔๓ คน และ บ้านใหม่ เป็นชาวลาหู่ จํานวน ๓๐
ครัวเรือน มีประชากร ๑๑๗ คน (ข้อมูลสํารวจปี พ.ศ. ๒๕๔๙) โดยพื้นที่บริเวณนี้ มีกลุม่ ชาติพันธุ์ลาหู่อาศัยอยู่
จํานวนมากที่สุดแต่ที่ยังคงรักษาประเพณี และรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นคือ
เรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นเรือนจั่วเดียว ยกพื้นเตี้ยประมาณ ๐.๘๐ – ๑.๒๐ เมตร มีทางขึ้น

๗๔

ลงเรือนเพียงทางเดียวมีการนําหญ้าฝางประมาณ ๑ กํามือมาติดไว้บริเวณสันจั่ว เรียกว่า “หางกระรอก” ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรือนชาวลาหู่เท่านั้น ปัจจุบันยังสามารถพบรูปแบบเรือนลักษณะดั้งเดิมได้หลายหลัง

รูปที่ ๓.๗ รูปภาพเรือนลาหู่ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
ประวัติของกลุ่มชาติพันธุ์ "ลาหู่" มีมานานไม่ต่ํากว่า ๔,๕๐๐ ปี โดยชาวลาหู่ มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยุ่ในธิ
เบต และอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ต่อมาได้ทยอยอพยพลงมาอยู่ทางตอนใต้ของจีน โดยแบ่งออกเป็น
สองสายคือ ส่วนหนึ่งอพยพเข้ามาในแคว้นเชียงตุง ประเทศพม่า เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๓ และราว พ.ศ.๒๔๒๓ ได้เข้า
มาอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยโดยตั้งรกรากที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อีกส่วนหนึ่งได้อพยพเข้าไปอยู่
ในประเทศลาวและเวียดนาม และได้แบ่งเผ่าย่อย ๆ อีกหลายเผ่า อาทิ ลาหู่ดํา ลาหู่แดง ลาหู่เหลือง ลาหู่ขาว
ลาหู่ปะกิว ลาหู่ปะแกว ลาหู่เฮ่กะ ลาหู่ลาบา ลาหู่เชแล ลาหู่บาลา เป็นต้น ปัจจุบันในประเทศไทยมีกลุ่มชาติ
พันธุ์ลาหู่อาศัยอยู่ราว ๑.๕ แสนคน โดยกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามแนวชายแดนไทย - พม่า กว่า
๘๐๐ หมู่บ้าน พื้นที่ที่มีชาวลาหู่อาศัยอยู่มาก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลําปาง โดยเฉพาะ
ตามพื้นที่ติดชายแดน ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ จะอาศัยอยู่ปะปนกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น หรือคนไทย มี
เพียงส่วนน้อยที่รวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่บ้าน เผ่าลาหู่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้แก่เผ่า ลาหู่แดง ซึ่งมี
การนับถื อผี โดย "โตโบ" หรื อผู้ นําทางศาสนา ส่ วนลาหู่ดํา หรือลาหู่เหลือง ก็มีการนับถื อผี เช่นเดี ยวกัน
นอกจากนี้เผ่าลาหู่ก็ยังมีการนับถือศาสนาคริสต์อีกด้วย
นอกจากนั้นบริเวณพื้นที่ของตําบลแม่ท้อยังพบเรือนพื้นถิ่นชาวม้ง ชาวมูเซอเหลืองและชาวลีซอ ซึ่ง
พบว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเรือนไปมากพอสมควร ตามฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านที่
อยู่ใกล้กับถนนใหญ่
๗๕

รูปที่ ๓.๘ ภาพถ่ายเรือนม้ง จังหวัดตาก

รูปที่ ๓.๙ ภาพถ่ายเรือนลีซอ จังหวัดตาก

๗๖

รูปที่ ๓.๑๐ ภาพถ่ายเรือนลีซอสมัยใหม่ จังหวัดตาก
จากรูปที่ ๓.๑๐ จะเห็นได้ว่ารูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มาก อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง เป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี
ทําให้เกิดการแข่งขันทางการค้า ในขณะเดียวกันก็รับเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างของคนเมืองเข้ามาในปลูกสร้าง
แทนเรือนพื้นถิ่นเดิม ไม่เว้นแม้กระทั่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่กันดาร สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นและภูมิ
ปัญญาในการปลูกสร้างเรือนของแกลุ่มชาติพันธุ์ จึงมีแนวโน้นที่จะเลือนหายไปในอนาคตอันใกล้
๔.๑.๓ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
จากการสํารวจข้อมูลเอกสารและการสํารวจพื้นที่ภาคสนามพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอําเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ลาวแง้ว ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวที่ไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนจากกลุ่มชาติ
พันธุ์ลาวคั่งและลาวเวียง เนื่องจากสําเนียงภาษาใกล้เคียงกับลาวคั่ง แต่ทว่าการแต่งกายไม่มีเอกลักษณ์เช่นลาว
ครั่ง อาจเนื่องจากถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ลาวแง้วมีถิ่นกําเนิดใกล้กันกับกลุ่มลาวครั่ง คืออยู่ในลุ่ม
แม่น้ําโขงช่วงแขวงหลวงพระบางและแขวงไชยะบุรี คนลาวล้านช้างในประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเรี ย กคนลาวแง้ ว และลาวครั่ ง ว่ า ไทเมื อ งหลวง หรื อ ไทไชยะ โดยจากการสํ า รวจเรื อ น
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลาวแง้ว ไม่พบเรือนที่แสดงเอกลักษณ์ของลาวแง้วที่ชัดเจน

๗๗

รูปที่ ๓.๑๑ การแต่งตัวในพิธีงานบุญสําคัญของชาวลาวเวียง
๔.๑.๔ อําเภอสามง่าม อําเภอตะพานหิน อําเภอโพธิป์ ระทับช้าง และอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
จากการสํารวจข้อมูลเอกสารและการสํารวจพื้นที่ภาคสนามพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอําเภอ
ต่างๆ ของจังหวัดพิจิตร พบว่ามีการตั้งรกรากของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เช่น ไทยอีสาน ไทยทรงดํา ไทย
พวน กูย(ส่วย) ชาวจีน ไทยพื้นถิ่น ไทยมุสลิม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการตั้งถิ่นถิ่นฐานของแต่ละกลุ่มดังนี้
ไทยพื้นถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมมาแต่โบราณ มีภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้านเป็นของตนเอง ผู้คน
ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาไทยกลางในการติดต่อสื่อสาร ต่อมาได้ขยายประชากรและสร้างครอบครัวเพิ่มขึ้นบางส่วน
อพยพมาจากอําเภอใกล้ เคียง เช่น อําเภอสามง่าม อําเภอเมือง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณ ตําบลบ้านนา และ
ตําบลบึงบัว ลักษณะเรือนเป็นเรือนไทยภาคกลาง
ไทยทรงดํา กลุ่มชาติพันธุ์ที่ อพยพมาจากจังหวัด นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี เพื่อจับจองพื้นที่ทํากิน
และขยายครอบครัวเป็นจํานวนมาก ในบริเวณ ตําบลวังโมกข์ และตําบลหนองหลุม อําเภอวชิรบารมี มี
วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ ได้แก่ พิธีกรรมเสนเรือน ปากตง การนับถือผีบรรพบุรุษ ไทยทรงดํามีภาษาพูด
เป็นของตนเองส่วนภาษาเขียนนั้น ได้เลือนหายไปกับชนรุ่นเก่าหมดแล้ว นอกจากนี้ มีเอกลักษณ์ในเรื่องการ
แต่งกาย การปลูกบ้านเรือนของไทยทรงดํา จังหวัดพิจิตร ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและ
สังคม เหมือนคนไทยทั่วไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยงั คง มีคือ ห้องหนึ่งที่สําคัญสําหรับไทยทรงดําเรียกว่า “กะล่อห่อง”
(เป็นห้องที่เชิญวิญญาณบรรพบุรุษอยู่เพื่อปกป้องรักษาลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข) ปัจจุบันยังพบเห็นได้ทุกบ้าน

๗๘

รูปที่ ๓.๑๑ เถียงนาของไทยทรงดํา จังหวัดพิจิตรในปัจจุบัน
ไทยอีสาน กลุ่มชนไทยอีสานพักอาศัยอยู่บริเวณบ้านหนองหญ้าปล้อง ตําบลวังโมกข์ ซึ่งเป็นกลุ่มเล็ก
ๆ ที่อพยพ มาพร้อม ๆ กับชาวกูย จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้มีอพยพมาจาก จังหวัดสระบุรีส่วนหนึ่ง
ไทยกูย (ส่วย) กลุ่มชนที่อพยพมาจากจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากความแห้งแล้ง มาพักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้าน
ยางตะพาย ตําบลบึงบัว หมู่บ้านเดียวเท่านั้น โดยพิธีกรรมที่ยังคงสืบทอดกันมาคือ การรํา “ผีฟ้า” ประเพณี
กฐินทวดแท่น
ลาวพวน อพยพมาจากอําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งอพยพมาพร้อมกับกลุ่มลาวยวน ที่บ้านเขาดิน
บ้านท้ายทุ่ง อําเภอทับคล้อ บ้านทุ่งโพธิ์ และบ้านป่าแดง อําเภอตะพานหิน
๔.๑.๕ อําเภอพรหมพิราม อําเภอบางระกํา และอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
จากผลการสํารวจเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ตามแผนที่แสดงพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดพิษณุโลก
พบเรือนพื้นถิ่นทั้ง ๓ กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นเดิมเอาไว้ได้ คือ กลุ่มไทยถิน่ สุโขทัย
อําเภอพรหมพิราม กลุ่มลาวโซ่งหรือไททรงดํา อําเภอบางระกํา และกลุม่ ลาวเวียง อําเภอเนินมะปราง โดย
เรือนพื้นถิ่นของทั้ง ๓ กลุ่มยังคงมีสภาพที่สมบรูณ์ โดยเฉพาะกลุ่มชาวไทยสุโขทัยทีม่ าตั้งถิ่นฐาน ณ บ้านไผ่ขอ
น้ํา ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนพิษณุโลกดั้งเดิม
สําหรับไทยทรงดําหรือลาวโซ่งที่อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลกนั้น ส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัด
สุพรรณบุรี เพชรบุรี เมื่อประมาณ ๑๐-๕๐ ปีที่แล้ว ปัจจุบันลาวโซ่งนับถือพุทธศาสนา ขณะเดียวกันก็ยังนับถือ
๗๙

ผีตามความเชื่อดั้งเดิมอยู่ โดยเชื่อว่า ผีฟ้าหรือแถนมีอํานาจสูงสุดเหนือผีทั้งมวล ผีฟ้ามีอํานาจควบคุมชีวิต
มนุษย์และดินฟ้าอากาศ ส่วนผีบรรพบุรุษจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสมาชิกในเรือน ซึ่งทุกบ้านจะต้อง
เชิญผีบรรพบุรษุ มาอยู่ในเรือนและเซ่นไหว้เป็นประจํา เรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดําปัจจุบันเริ่ม
เปลี่ยนเป็นบ้านสมัยใหม่ โดยมากเป็นเรือนไม้ มีใต้ถุนสูงสําหรับเก็บอุปกรณ์ทํานา
สําหรับเรือนของลาวเวียงในพื้นที่อําเภอเนินมะปรางนั้น พบเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิมเพียง ๑ หลังของนางลี
แย้มมา ซึ่งปัจจุบันได้มีการต่อเติมตัวเรือน เพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ใช้สอย

รูปที่ ๓.๑๒ ภาพถ่ายเรือนลาวเวียง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

๘๐

รูปที่ ๓.๑๓ ภาพทัศนียภาพเรือนลาวเวียง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
๔.๑.๖ อําเภอหล่มสัก และอําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลจากการสํารวจพื้นที่อําเภอหล่มสัก พบว่าคนในพื้นที่สว่ นใหญ่สืบเชื้อสายมาจากคนลาวเวียงจันทน์
ปะปนกับลาวหลวงพระบางที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยทีไ่ ทย-ลาวยังมีการทําศึกสงครามกันอยู่ สันนิษฐานว่า
เป็นพวกลาวพุงขาว

ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากหลวงพระบาง

มีภาษาพูด

ขนบธรรมเนียมประเพณี

และ

ศิลปวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม เช่น การนับถือผี และประเพณีเกี่ยวกับการนับถือผี ผสมกับนับถือศาสนา
พระพุทธศาสนา ประชากรอีกส่วนก็สืบเชื้อสายมาจากชาวจีนที่เข้ามาค้าขายที่เมืองหล่มสัก จวบจนปัจจุบันทุก
ชาติพันธุ์ผสมผสานกลมกลืนกันจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของไทหล่มสัก ได้แก่ ภาษาพื้นเมืองหล่มสัก การละเล่น
"ผีตาโม่" และการแต่งกายด้วยผ้าทอมุก
ในส่วนพื้นที่ของอําเภอศรีเทพ

พบว่ามีชาวไทยจากภาคอีสานอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจํานวน

มาก และได้นาํ เอาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานติดมาด้วย เช่น ภาษาพูด อาหาร การแต่งกาย การ
ทอผ้า ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น
ทั้งนี้จากการลงพื้นที่สํารวจในพื้นที่ของ ๒ อําเภอ ไม่พบสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์
ตามที่แผนที่ภาษาระบุไว้ พบว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นเรือนไม้แบบห้องแถวสําหรับค้าขาย ดังปรากฎในรูปที่
๓.๑๔

๘๑

รูปที่ ๓.๑๔ สภาพบ้านเรือนของอําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
๔.๑.๗ อําเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
จากผลการสํารวจหาบ้านพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ตามแผนที่แสดงพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ของอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบเรือนพื้นถิ่นชาวไทพวนอยู่จํานวนมาก ที่บ้านหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งยังคงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นเดิมเอาไว้ได้ ลาวพวนหรือไทพวน มีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ําโขง ในบริเวณเมือง
ซําเหนือ เมืองเชียงขวาง และเมืองพวนในประเทศลาว ต่อมาได้อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยเหตุหลาย
ประการคือ หนีภัยสงคราม ถูกกวาดต้อนมาเป็นเชลย ถูกชักจูงเข้ามาด้วยความสมัครใจ พวนในตําบลหาด
เสี้ยวอพยพมาจากถิ่นเดิมเหมือนพวนกลุ่มอื่น จากการสันนิฐานว่าเป็นการอพยพมาด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้
เพราะจากประวัติศาสตร์ของไทยไม่มีการกล่าวถึงพวนหาดเสี้ยวเหมือนกับ พวนในเขตอื่น ๆ นอกจากนี้ พวน
หาดเสี้ยวยังรู้จักเส้นทางจากหาดเสี้ยวถึงเมืองเชียงขวางและมีการติดต่อ ไปมาหาสู่ญาติทางเมืองพวนเสมอ
เมื่อประมาณ ๓๐-๔๐ ปีมาแล้ว ตามเส้นทางดังกล่าว ซึ่งผ่านทางจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน จะมีพวนอยู่
เป็นแห่ง ๆ ปีที่อพยพมานั้นไม่ทราบแน่นนอน เพราะไม่มีการบันทึกหรือหลักฐาน แต่ประมาณว่าจะอยู่ในสมัย
รัชกาลที่ ๓ และต้องก่อนปี พ.ศ. ๒๓๘๗ อย่างแน่นนอนทั้งนี้เพราะในปี พ.ศ. ๒๓๘๗ นั้นชาวบ้านได้มาอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่นและได้สร้างโบสถ์เสร็จเรียบร้อย ทําการฉลองวัดและโบสถ์ ในปีดังกล่าว ดังปรากฏใน
แผ่นศิลาจารึกของวัดหาดเสี้ยวจนถึงปัจจุบัน
รูปแบบสถาปัตยกรรมของเรือนลาวพวนเป็นเรือนสูง ใต้ถุนเรือนใช้ทําประโยชน์หลายอย่าง เช่น ทํา
คอกวัวควาย ตั้งเครื่องสําหรับผูกหูกทอผ้า เป็นต้น หลังคาเป็นทรงมะนิลา หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ไม้
เครื่องบนผูกมัดด้วยหวาย และหลังคามุงด้วยสังกะสี พื้นและฝาเรือนปูด้วยไม้ไผ่สีสุกสับแผ่ออกเป็นแผ่นๆ
๘๒

เรียกว่า ฟาก แล้วมีเสื่อสานด้วยหวายทับอีกชั้นหนึ่ง มีห้องครัวอยู่บนเรือน มีชานยื่นออกมาจากตัวเรือน และมี
บันไดขึ้นลงพาดที่นอกชานด้านทิศเหนือ ส่วนเสาเรือนนั้นอาจใช้ไม้ทั้งต้นหรือใช้อิฐก่อเป็นเสาขนาดใหญ่

รูปที่ ๓.๑๕ ชุมชนลาวพวน อําเภอศรีสัชนาลัย

รูปที่ ๓.๑๖ เรือนพวนโบราณที่ปลูกไว้แสดงให้กับนักท่องเที่ยว อําเภอศรีสัชนาลัย
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ม้ง เย้า และลีซอ ซึ่งส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ใน
ดินแดนแถบนีม้ านานแล้ว และอีกส่วนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดลําปาง น่าน พะเยา
๘๓

เชียงราย แพร่ ตาก และเพชรบูรณ์ ปัจจุบันชาวเขาเหล่านี้อาศัยอยู่ในเขตตําบลบ้านแก่ง และตําบลแม่สิน
แม่สํา ในอําเภอศรีสัชนาลัย มีจํานวนประมาณ ๔๒๘ หลังคาเรือน
๔.๑.๘ อําเภอลับแล และอําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
จากการสํารวจพื้นที่ภาคสนาม พบการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์จํานวน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มชาติพันธุ์
ไทยวนหรือลาวพวน เป็นกลุ่มชาวลาวที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสปป.ลาว แถบหัว
พัน แขวงซําเหนือ และเมืองพวน แขวงเชียงขวาง ซึ่งจะอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของอําเภอลับแล และ กลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยสยาม หรือ ว่า ชาวสุโขทัยเก่า จะอยู่ในพื้นที่ลับแลตอนใต้ หรือ บางที่ ที่เป็นเขตติดต่อกัน ก็จะอยู่
รวมกั น เพี ย งแค่ ข้ า มทุ่ ง นา ก็ ก ลายเป็ น หมู่ บ้ า นที่ ใ ช้ ภ าษาเหนื อ หรื อ ภาษากลาง เป็ น ต้ น
การแต่งกายของชาวลับแลนั้น สําหรับสตรีในอดีต สตรีนิยมเกล้าผมมวยกลางกระหม่อม เรียกว่า
"ทรงหลักงัว " ซึ่งบางครั้งก็จะใช้ช้อง เสริมให้มวยใหญ่ขึ้น ต่อมาการเกล้า "ทรงหลักงัว" ก็ไม่เป็นที่นิยม มวยผม
ของสตรี จึ ง ค่ อ ยๆเกล้ า ต่ํ า ลงมา จนอยู่ ต รงท้ า ยทอย เหมื อ นกั บ ชาว ล้า นนา ทั่ ว ไปในปั จ จุ บั น ไม่ นิ ย มใช้
เครื่องประดับศรีษะ บางครั้ง ก็ใช้เพียงหวีสับ หรือ เหน็บดอกไม้บ้างตามความสวยงาม
ในส่วนของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวพวนนั้น จะยกใต้ถุนสูงเพื่อเก็บเครื่องมือทางการเกษตร ฝา
ผนังเป็นไม้แผ่น พื้นเรือนเป็นพื้นไม้ ปูเว้นร่อง หลังคาใช้สังกะสีหรือกระเบื้องลอนคู่

รูปที่ ๓.๑๗ เรือนชาวพวน อําเภอลับแล
สําหรับพื้นที่ของอําเภอบ้านโคกนั้น คณะผูว้ ิจัยไม่พบเรือนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในพื้นที่บริเวณนี้
๔.๑.๒ อําเภอบ้านไร่ อําเภอหนองฉาง และอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี เป็นถิ่นที่อยู่ของคนหลากหลายชาติพันธุ์ เนื่องจากเคยเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นแหล่ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงเหมาะแก่การตั้งถื่นฐานและประกอบอาชีพ
๘๔

ในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีชาวจีนจํานวนมากอพยพมาทําการค้าและตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้กับลุม่ แม่นา้ํ สะแกกรัง ซึง่ คนจีนในสมัยนั้นเรียกว่า หมู่บ้านเซี๊ยะเกี๋ยกัง จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่าง
วัฒนธรรมไทย-จีนเป็นสําคัญ นอกจากนี้ยงั มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับสายน้ํา คือ ประเพณีการแข่งขันเรือยาว
ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอยู่คือ มีการแข่งเรือไม้ไผ่และเรือตาลขุน จัดขึ้นเป็นประจําทุกๆปี โดยผู้ที่
เข้าแข่งขันส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านละแวกนั้น ส่วนการบิณฑบาตทางน้ําของพระทางฝั่งวัดอุโบสถซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่ง
ทิศตะวันออกของแม่น้ําใกล้กับชุมชนชาวแพแต่เดิมที่เคยมีอยู่นั้น ปัจจุบันแทบไม่มใี ห้เห็นแล้ว จะมีการรื้อฟื้น
เฉพาะในช่วงเทศกาลตักบาตรเทโวเท่านั้น ชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีในการดําเนินชีวิต ซึ่งความเชื่อต่างๆที่สืบทอดกันมา กิจกรรมและพิธีกรรมล้วนแฝงความหมายที่
ลึกซึ้งอยู่ภายใน แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของบรรพชน ที่ทําให้เข้าใจถึงวิถีการดํารงชีวิตที่เป็นไปอย่าง
สงบสุขในสังคม
อุทัยธานียังคงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีจดุ เด่น คือชุมชนชาวเรือนแพ
ที่ยังคงลอยลําอยู่เหนือน้ําสะแกกรัง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนานนับศตวรรษ เป็นชุมชนเรือนแพขนาดใหญ่
ตั้งแต่ในสมัยอดีต และยังคงมีประชนชนอยู่อาศัยจนถึงปัจจุบัน แม่นา้ํ สะแกกรังเป็นแม่น้ําสายสําคัญของชาว
อุทัยธานี ที่ใช้ทั้งอุปโภคบริโภคแม้กระทั่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในเรือนแพ ในอดีตแม่น้ําสะแกกรังเป็น
เส้นทางขนส่งสินค้าและทําการค้าที่สําคัญในแถบภาคกลาง
จากการสํารวจพื้นที่ศึกษาพบว่า จังหวัดอุทัยธานีมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ๓ กลุ่มใหญ่คือ กะเหรี่ยง ละว้า
และขมุ โดยพบเจอชาวกะเหรี่ยงจํานวนมากที่ ตําบลบ้านไร่ อําเภอบ้านไร่

รูปที่ ๓.๑๘ ลักษณะการแต่งกายของชาวกะเหรี่ยง อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
๘๕

๔.๒ ผลการคัดเลือกกลุ่มชาติพันธุ์กรณีศึกษา
ผลจากการลงสํารวจพื้นที่เป้าหมายทั้ง ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง พบว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ในหลาย
พื้นที่ที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกเรือนกรณีศึกษา ดังเกณฑ์ที่กล่าวไว้ในหัวข้อ ๓.๑ เช่น กลุ่มเย้าและม้ง
อําเภอคลองลาน กลุ่มลีซอ อําเภอเมืองตาก กลุม่ ลาวพวน อําเภอศรีสัชนาลัย กลุ่มไทดํา อําเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง เป็นต้น ทั้งนี้ด้วยงบประมาณวิจัยที่มีจํากัด ทําให้คณะผู้วิจัยไม่สามารถดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลในรายละเอียดได้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์

คณะผู้วิจัยจึงคัดเลือกพื้นที่และกลุม่ ชาติพันธุ์เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา

เพียง ๓ กลุ่ม โดยพิจารณาจากสภาพความสมบูรณ์ของเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สํารวจพบ ประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อที่สัมพันธ์กับตัวเรือน และ บริบทของสิ่งแวดล้อมชุมชน
ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มชาติพันธุ์ ๓ กลุ่ม ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในรายละเอียด ดังนี้คือ
๑. กลุ่มชนไทยภูเขา ได้แก่ ชุมชนลาหู่ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
๒. กลุ่มไทยลาว ได้แก่ ชุมชนลาวโซ่ง อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
๓. กลุ่มไทยถิ่น ได้แก่ ชุมชนไทยสุโขทัย อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๘๖

บทที่ ๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทนี้เป็นการศึกษารายละเอียดวัสดุ วิธีการก่อสร้าง การใช้สอยพื้นที่ของเรือนพื้นถิ่น ภูมิปัญญาใน
การเลือกใช้วัสดุ และการดูแลรักษาองค์ประกอบทางโครงสร้างเรือนให้ยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่คณะผู้วิจัยได้
คัดเลือกจํานวน ๓ กลุ่ม ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์
ของนิเวศวิทยาวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์
ทั้งนี้เนื่องจากบริบทและประวัติศาสตร์แต่ละพื้นที่ แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึง
แบ่งรายละเอียดของหัวข้อ ในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ แตกต่างกันตามข้อมูลที่ปรากฎ ทั้งข้อมูลจากเอกสารและ
จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม
๕.๑ รายละเอียดผลการศึกษาเรือนพืน้ ถิน่ กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ จังหวัดตาก
๕.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปชุมชน
ชาวมูเซอดํามักเรียกตนเองว่า "ลาหู่" เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่นิยมการต่อสู้ เนื่องจากความเชื่อเกี่ยวกับ
การต่อสู้และการตายเพื่อพระเจ้าหรือผีฟ้า อาณาจักรลาหู่ก่อนถูกครอบครองมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล มี
เมืองต่าง ๆ อยู่ถึง ๓๖ หัวเมือง ผู้นําของศาสนามีอํานาจทั้งทางปกครองและทางศาสนาคล้ายกษัตริย์ นอกจาก
การเป็นตัวแทนของพระเจ้าหรือผีฟ้าแล้ว

ผู้นําทางศาสนาของมูเซอยังสอนให้จบั อาวุธรุกรานกลุ่มชาติพันธุ์

ใกล้เคียง ต่อมาเมื่อถูกรุกรานก็แตกพ่าย จึงทิ้งอาณาจักรให้ตกอยู่ใต้การครอบครองของจีนและพม่า บางพวก
อพยพเข้าไปอยู่รัฐกะฉิ่น บางพวกลงมาทางใต้บริเวณเขตดินแดนสิบสองปันนา บางกลุ่มเข้าไปอยู่ในลาวเหนือ
เวียดนามเหนือ รัฐฉาน (ไทยใหญ่) แล้วอพยพเข้าสู่ตอนเหนือของไทย มูเซอในประเทศไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่
แถบเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก มูเซอมีภาษาเป็นของตัวเอง คือ ภาษามูเซอซึ่งชาวเขาเผ่าอื่น
สามารถเรียนรูแ้ ละใช้ติดต่อสื่อสารกับมูเซอได้
ประวัติความเป็นมาของชาวลาหู่นั้น เริม่ ต้นราวศตวรรษที่ ๑๗ และ ๑๘ ชาวลาหู่ได้ตั้งอาณาจักร
อิสระของตนเองขึ้นบริเวณตอนกลางและตอนใต้ของมณฑลยูนนานของจีนลงไปถึงแคว้นเชียงตุงของพม่า
ต่อมาเมื่อพม่าถูกอังกฤษปกครอง

ชาวลาหู่ได้รวมกลุ่มขึ้นเพื่อต่อต้านการครอบงําของฝ่ายคริสตจักรจึงถูก

ปรามปรามเมื่อประมาณ ๒๐๐ กว่าปีที่แล้ว ทําให้ชาวลาหู่เริ่มอพยพเข้าประเทศไทยมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณ
บ้านต้นแม่มาว ตําบลม่อนปิ่น อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่เขตติดต่อกับจังหวัดเชียงราย

๘๗

จนกระทั่งเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๘๗ ชาวลาหู่เชเลกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณดอยช้าง อําเภอเวียงปาเป้า
จังหวัดเชียงราย และ อําเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้อพยพมาเข้าในเขตจังหวัดตาก ตามคําบอกเล่าถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ เพื่อหาทําเลปลูกฝิ่น จนที่สุดชาวลาหู่รวมตัวกัน ตั้งรกรากสร้างหมู่บ้านบริเวณ
อําเภอพบพระ และ อําเภอแม่สอด มี ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านวะดิดิคะ บ้านเอะคอติคะ บ้านดอยแผนที่ และ
บ้านปะคาติคะ หรือบ้านอูมยอม เป็นชุมชนลาหู่บนดอยมูเซอแห่งแรก ซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่ได้
อพยพย้ายออกไปเนื่องจากเกิดโรคระบาด
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๓ ตรงบริเวณรอยต่อของอําเภอเมืองและอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีศูนย์
พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดตากเข้ามาจัดตั้งอยู่

ทับซ้อนพื้นที่หมู่บ้านและพื้นที่ทํากินของกลุ่มชาติ

พันธุ์ โดยเฉพาะบ้านอุมยอมของชาวลาหู่ บ้านม้ง และบ้านลีซอ ทําให้ชาวบ้านหลายกลุ่มเลือกที่จะขยับเข้าไป
ตั้งหมู่บ้านในอีกฝั่งของถนน ในกรณีของบ้านอุมยอมมีการแตกตัวไปเป็น บ้านห้วยปลาหลดและบ้านใหม่ และ
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ พื้นที่ทั้งบนดอยมูเซอ ครอบคลุมบริเวณอีกฝัง่ ถนนดังกล่าวได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่
เขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
ตามบริบททางประวัติศาสตร์ชาวลาหู่บนดอยมูเซอ

ได้อพยพมาตั้งรกรากและทํามาหากินบนดอย

มูเซอตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เดิมบนดอยมูเซอเป็นที่ตั้งของ ๓ หมู่บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์หลัก ได้แก่
บ้านอุมยอม บ้านลีซอและบ้านม้ง ซึ่งอยู่ในเขตปกครองของอําเภอเมืองตาก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้เปลี่ยน
มาอยู่ในพื้นที่ของศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดตาก และสถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ การใช้พื้นที่หมู่บ้าน
และพื้นที่ทําการเกษตรจึงถูกกําหนดอย่างชัดเจน กระทั่งช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๙ เกิดการแตกตัวของ
หมู่บ้านอุมยอมออกไปเป็น ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านส้มป่อย บ้านห้วยปลาหลด และบ้านใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๕๒๔ มีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ทําให้ ๒ หมู่บ้าน คือหมู่บ้านห้วยปลาหลด และ
หมู่บ้านใหม่ เปลี่ยนมาอยู่ภายใต้การกํากับควบคุมของอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

โดยพื้นที่ของเขต

อุทยานครอบคลุมพื้นที่ตั้งของหมู่บ้าน
พัฒนาการของการจัดตั้งตลาดชาวเขาดอยมูเซอที่เริ่มต้นจากการก่อสร้างถนนสายตาก-แม่สอด ทําให้
บริเวณนั้นกลายเป็นพื้นที่ที่คับคั่งไปด้วยผู้คน ในระยะแรกจึงเป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขายระหว่างชาวลาหู่ที่ได้
นําเอาของป่ามาขายให้กับเจ้าหน้าที่และบรรดาแรงงานทําถนน กระทั่งปี พ.ศ.๒๕๒๑ ทางจังหวัดตากเห็น
ความสําคัญของพื้นที่จึงให้มีการจัดตั้งเป็น

“ตลาดชาวไทยภูเขาดอยมูเซอ”

เกษตรที่รัฐส่งเสริมให้เพาะปลูกนํามาขาย

และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตาก

สงเคราะห์ชาวเขาเป็นผู้ดูแล

๘๘

เพื่อให้ชาวเขานําผลผลิตทาง
โดยมีศูนย์พัฒนาและ

ปัจจุบันหมู่บ้านลาหู่หรือมูเซอดํา

ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของหมู่บ้านศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา

จังหวัดตาก ตั้งอยู่ที่หมู่ ๖ ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมือง จังหวัดตาก บนดอยมูเซอในความดูแลของกรม
ประชาสงเคราะห์ อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลกว่า ๘๐๐ ฟุต ศูนย์ฯ นี้เริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๒๕ - ๒๖ มีเนื้อที่
ทั้งหมด ๒๖,๕๐๐ ไร่ ชาวเขาอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดอยมูเซอ ได้แก่ เผ่า ม้ง หรือแม้ว และลีซอ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะอพยพมาจากมณฑลทางตอนใต้ของประเทศจีน และเมืองปันในเขตรัฐฉานของสหภาพพม่า รวมทั้งเขต
เชียงตุงด้วย ภาษาที่พูดจึงมีทั้งภาษาจีน-ธิเบต-พม่าผสมกัน ไม่มีภาษาเขียน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ชายมักจะพูดได้
หลายภาษากว่าผู้หญิง อาชีพของชาวเขาเหล่านี้ ได้แก่ การเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าว ฝิ่น มีการเลี้ยง
สัตว์บ้าง เช่น หมู ไก่ ทุกปีชาวเขาแต่ละเผ่าจะจัดงานรับวันปีใหม่ขึ้น โดยมีหมอผีประจําหมู่บ้านเป็นผู้กําหนด
วัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ชาวเขาแต่ละเผ่าอาจจะจัดงานนี้ไม่พร้อมกันก็ได้ แต่ช่วงที่
มักจะจัดงานนี้ได้แก่ ช่วงเทศกาลตรุษจีนส่วนระยะเวลาของการจัดงานขึ้นอยู่กับว่าผลผลิตที่ได้ในปีทแี่ ล้วว่าดี
หรือไม่ ถ้าผลผลิตดีก็อาจจะจัดงานได้หลายวัน แต่ถ้าผลผลิตไม่ดีก็จะจัดงานเพียงสามวันเท่านั้น

2

ทางเข้าชุมชน

1

N

3

รูปที่ ๕.๑ ผังทีต่ ั้งหมู่บ้านมูเซอดํา
(ตําแหน่งที่ 1 = ลานจะคึ, 2 = ป่าช้าหมู่บ้าน และ 3 = บ้านปู่จารย์)
๘๙

จากลักษณะการวางผังหมู่บ้านของชาวเผ่ามูเซอดํา หมู่ ๖ ตําบลแม่ท้อ พบว่าบ้านส่วนใหญ่สร้างบน
เนิน มีผืนป่าล้อมรอบหมู่บ้านและมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยสําหรับส่วนพื้นที่สาธารณะไว้ชัดเจน เช่น ลานจะคึ ป่า
ช้าหมู่บ้าน เป็นต้น หมู่บ้านมูเซอดําแห่งนี้ตั้งอยู่ค่อนข้างลึกจากปากทางเข้าถนนหลวงสายตาก-แม่สอด สภาพ
ถนนเข้า-ออกหมู่บ้านไม่ค่อยดี โดยมีเผ่าม้ง และลีซอ ตั้งหมู่บ้านอยู่ก่อนหน้า โดยเรือนมูเซอแต่ละหลังจะไม่
ปลูกบ้านติดกัน จะมีที่ว่างล้อมรอบเพื่อการเข้าถึงโดยง่าย เรือนแต่ละหลังจะมีถนนผ่านด้านข้าง ทําให้เข้าถึง
ตัวเรือนได้ง่าย หมู่บ้านมีถนนสายหลัก ๒ สาย ลักษณะเป็นรูปเกือกม้าซ้อนกัน ๒ ชั้น และใช้เส้นทางสัญจรนี้
เพื่อแบ่งแนวอาณาเขตของบ้านแต่ละหลัง โดยมีผืนป่าล้อมรอบชุมชนง่ายต่อการเข้าไปล่าสัตว์หรือหาพืชผักใน
ป่า ในบริเวณของหมู่บ้านไม่พบแหล่งน้ําใกล้กับชุมชน
๕.๑.๒ ประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวลาหู่
กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ส่วนใหญ่นับถือผี เช่น ผีบรรพบุรุษ ผีเหย้าผีเรือน ผีประจําหมู่บ้าน ผีนั้นชาวลาหู่
เชื่อว่ามีอยู่ทั่วไปแต่มีทั้งผีดี และร้าย ตั้งแต่ในเรือนไปจนทั่วบริเวณหมู่บ้าน เช่น ผีหมู่บ้าน ผีเรือน เป็นผีที่คอย
ให้ความคุ้มครอง ส่วนผีน้ํา ผีป่า ผีดอยและผีอื่นๆ ที่อยู่นอกบ้าน ถือเป็นผีร้ายที่ให้โทษต่อคน ตัวอย่าง เช่น ผี
บ้าน ผีเรือน ที่ชาวไทยเรียกว่าศาลพระภูมิ หรือเจ้าที่ในหมู่บ้าน จะช่วยคู้มครองสมาชิกในครอบครัวนั้น ๆ
เช่นเดียวกับ ผีป่า เมื่อคนเข้าไปทําสิ่งไม่ดีให้กับสถานที่ ๆ นั้น ผีป่า เจ้าเขา เจ้าที่ จะทําคนนั้นมีอันเป็นไป และ
เมื่อไปลบหลู่ที่แห่งนั้นแล้ว ก็จะต้องไปหาหมอผีมาแก้บน หรือทําพิธีตามความเชื่อชาวลาหู่
การคลองคู่ของหญิงชายของชาวลาหู่นั้น ต่างมีอิสระในการเลือกคู่ครองไม่มีการบังคับ แต่สําหรับคนที่
แต่งงานแล้วจะทําตัวอย่างหนุ่มสาวไม่ได้ มิฉะนั้นทั้งคู่จะต้องเสียค่าปรับให้แก่หมอผี และถูกคนในชุมชนดูถูก
โดยคดีความที่เกี่ยวการผิดผีนั้น จะให้ “ปู่จารย์”หรือที่คนไทยเรียกอาจารย์ ประจําหมู่บ้านเป็นผู้ตัดสิน
ในงาน "กินวอ" หรืองานวันขึ้นปีใหม่นี้ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๑ ต่อจากแรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒
ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบสานต่อกันมายาวนานหลายร้อยปี โดยงานปีใหม่ชาวมูเซอ จะมีการ "เต้นจะคึ" และ "รด
น้ําดําหัวผู้สูงอายุ" เพื่อสร้างบุญต่ออายุให้ตัวเอง โดยมี ปู่จารย์เป็นผู้ประกอบพิธี สิ่งที่เป็นจุดสําคัญในการจัด
งานปีใหม่ชาวลาหู่ คือ การเต้น "จะคึ" สร้างบุญ ต่ออายุ เพราะชาวลาหู่ จะต้องเต้นจะคึ ในลานจะคึ ที่สร้างไว้
ประจําทุกหมู่บ้าน เพราะลานจะคึ คือ ลานอันศักดิ์สิทธิ์ มีจอมปลวกอยู่กลางลาน ผู้ใดจะเข้ามาทําในสิ่งไม่ดีไม่
งามไม่ได้ ลานจะคึ ของชาวลาหู่นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีการต่างๆ ห้ามสัตว์ทุกชนิดเข้าไป
และจะมีรั้วล้อมรอบอย่างแน่นหนา ห้ามผู้ใดเข้าไปใช้ในยามอื่น นอกจากประเพณีสําคัญทางประเพณีชาวลาหู่
เท่านั้น และต้องมีปู่จารย์ เป็นผู้นําประกอบพิธี ซึ่งการจัดงานปีใหม่ของชาวลาหู่นั้น ทุกปีจะมีคนจากที่อื่น
รวมทั้งชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ เข้าไปร่วมงานจํานวนหลายพันคน เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับชาวลาหู่ (มูเซอ)
๙๐

ในวันปีใหม่กับก้าวใหม่ของชีวิตที่จะดีขึ้น เมื่อได้เต้นจะคึ และดําหัวผู้สูงอายุ นั่นคือความเชื่อที่สานสืบต่อกันมา
ชาวลาหู่ทุกคนจะสวมเสื้อผ้าชุดใหม่มีการจุดประทัด ยิงปืน (แก๊ป) เป่าแคน ดีดซึงในวงเต้นรํา และเป็นการ
ต้อนรับคนต่างถิ่น และชาวเขาเผ่าอื่นๆ ที่เข้าไปดูงาน "กินวอ" ด้วย การเต้นรําของเผ่ามูเซอ เรียกว่า "จะคึ"
โดยจะเต้นกันตลอดทั้งวันทั้งคืนผลัดเปลี่ยนกันเต้นอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เสียงกระทืบเท้าขาดหายไปจนกว่างาน
จะเลิก ในช่วงที่มีงานนี้ทุกคนจะหยุดทํางาน ถ้าใครทําจะถูกปรับ ยกเว้นงานกรีดยางฝิ่นเท่านั้น และสิ่งที่ทุกคน
ต้องทําคือ การออกเดินทางไปเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านอื่น แม้ว่าจะไกลหรือใกล้ก็ตามงาน "กินวอ" นี้ จะมีการเลี้ยง
ผีและฆ่าหมูเลี้ยงผีกันทุกวันจนกว่างานจะเลิก สิ่งที่ห้ามอีกอย่างหนึ่ง คือ การดื่มสุราในระหว่างที่มีงาน ยกเว้น
คนต่างถิ่น แต่ไม่ห้ามดื่มเหล้าข้าวโพด

รูปที่ ๕.๒ การเต้นรําฉลองปีใหม่ ณ ลานจะคึประจําหมู่บ้าน
สําหรับความเชื่อที่มีผลต่อสถาปัตยกรรมนั้น เรือนลาหู่ที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่นั้น ถูกกําหนดให้หันหน้า
เรือน หันไปทางบ้านของปู่จารย์ เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้นําทางด้านจิตวิญญาณชุมชน รวมทั้งการทําห้องผี
ไว้ในตัวเรือนนอน เพื่อให้ผีบรรพบุรุษอาศัยอยู่ รูปที่ ๕.๓ แสดงบ้านของปู่จารย์ ซึ่งจะสืบทอดตําแหน่งกัน
ภายในสมาชิกในครอบครัว

๙๑

รูปที่ ๕.๓ บ้านปู่จารย์คนปัจจุบันของหมู่บ้านมูเซอดํา จังหวัดตาก
๕.๑.๓ ลักษณะทางสังคม
สังคมชาวลาหู่จะสืบสายตระกูลฝ่ายมารดา ชายหญิงมีสิทธิและฐานะเท่าเทียมกัน ชาวจีนเรียกชาวลา
หู่ว่า "ล่อเฮ" หรือ "ยิวล่อ" ส่วนชาวไทยลื้อในสิบสองปันนาเรียกมูเซอว่า "ข่าเลาะ" ไทยใหญ่หรือไทยเขินเรียก
"มูเซอ" ซึ่งคนเหนือยืมคํานี้มาใช้เรียกชาวเขาเผ่านี้ด้วย บ้างเชื่อว่า "มูเซอ" เป็นคําของไทยใหญ่แปลว่า "พราน
ป่า" หรือ "นักล่าสัตว์" แต่คํานี้มิใช่ภาษาของชาวไทยใหญ่หรือไทยจีน (แข่ไตเหนือ) ชาวจีนในมณฑลยูนนาน
เรียก "ล่อเฮ" ซึ่งใกล้เคียงกับ "โล-โล"
ชาวลาหู่ดํานั บถือ “ปู่จารย์” ในฐานะตัวแทนของผีฟ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นหมอศาสนาประจํา
หมู่บ้าน ปัจจุบันปู่จารย์ของหมู่บ้านมูเซอดําแห่งนี้เป็นผู้หญิงชื่อ “ป้าสี” โดยปู่จารย์จะทําการสวดอ้อนวอนขอ
ความพิทักษ์จากผีฟ้างือซา มีการเต้นรําทางศาสนาเพื่อพลีกรรมบูชาแก่พระเจ้า ถือเป็นการลบล้างบาป
ชาวลาหู่มีการรักษาด้วยยารากไม้ต้ม การนั่งผิงแดดผิงไฟ การเสี่ยงทายผีและเซ่นสังเวย และการให้ปู่
จารย์ทําพิธีเรียกขวัญ เมื่อขวัญหรือวิญญาณของผู้ป่วยล่องลอยไปจากตัว การคลอดบุตรของชาวลาหู่ มารดา
ของหญิงตั้งครรภ์จะเป็นผู้ทําคลอด ไม่มีหมอตําแย หลังคลอดต้มข้าวสุกกับเกลือให้รับประทาน ระหว่างอยู่ไฟ
ให้ดื่มยารากไม้สมุนไพร มีการผูกด้ายที่ข้อมือและรอบคอเด็กป้องกันปีศาจร้ายรบกวน

๙๒

หากคนในหมู่บ้านเจ็บป่วยกันมากหรือเกิดโรคระบาด ปู่จารย์จะประกาศให้ชาวบ้านทุกคนร่วมกัน
ทําบุญ ทุกบ้านจะฆ่าไก่ทําพิธีมัดมือ แต่หากมีคนป่วยมากจะเรี่ยไรเงินซื้อหมู มีการนําเครื่องสักการะปุยฝ้ายไป
บูชาที่เรือน หรือนําไปที่บ้านปู่จารย์ ฆ่าหมูต้มแบ่งไปเซ่นผีฟ้าอื่อซา มูเซอดํานิยมอาบน้ํากันปีละครั้งเพราะกลัว
ผีน้ําทําร้าย ผิวพรรณจึงขาวเหลืองอย่างชาวจีน มีพิธีอาบน้ําแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ในปีหนึ่ง ปัจจุบันพบว่าชาว
ลาหู่อาบน้ํามากขึ้น โดยมักพบการสร้างห้องน้ําไว้ใกล้เรือนที่ปลูกใหม่
หญิงชายชาวลาหู่เมื่ออายุครบ ๑๔ -๑๕ ปีก็สามารถแต่งงานกันได้ ชายหญิงมีสิทธิเสรีภาพในเรื่องรัก
ใคร่ แต่งงานกันได้ตามสมัครใจ การแต่งงานไม่ต้องสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ประดับประดามากนัก การเที่ยวสาวมี
การร้องเพลงเกี้ยวพาราสีกัน หากมีการได้เสียกันก่อนแต่งจะต้องทําการเซ่นผีเรือน และต้องไปคลอดลูกในป่า
เพื่อเป็นการทําโทษ การแต่งงานไม่นิยมจัดพิธีเอิกเกริกมีเพียงปู่จารย์ผูกข้อมืออวยพร มูเซอดํารักบุตรสาว
มากกว่าบุตรชาย เพราะชายแต่งงานแล้วต้องไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยาย ทํางานรับใช้แล้วจึงออกไปตั้งบ้านเรือน
อยู่ต่างหาก หรืออาจอยู่ตลอดไปหากพ่อตาแม่ยายมีบุตรสาวเพียงคนเดียว
ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ จะอาศัยอยู่ปะปนกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น หรือคนไทย มีเพียงส่วนน้อยที่
รวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่บ้าน เผ่าลาหู่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้แก่เผ่า ลาหู่แดง ซึ่งมีการนับถือผี โดย
"โตโบ" หรือผู้นําทางศาสนา ส่วนลาหู่ดํา หรือลาหู่เหลือง ก็มีการนับถือผีเช่นเดียวกัน นอกจากนี้เผ่าลาหู่ก็ยังมี
การนับถือศาสนาคริสต์อีกด้วย
ชาวลาหู่ปกครองชุมชนด้วยการอาศัยความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี โดยมีปู่จารย์เป็นผู้รักษาความเป็น
ระเบียบของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ หากเมื่อใดเกิดปัญหาที่ขัดต่อจารีตประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ ปู่จารย์จะทํา
หน้าที่ตัดสินและลงโทษ เช่น ถ้าหากชายหญิงได้เสียกันก่อนแต่งงานและตั้งครรภ์ จะโดนลงโทษให้ไปคลอดลูก
ในป่าเพียงลําพัง รวมทั้งต้องเสียผีให้กับคนในชุมชนด้วย เป็นต้น บทลงโทษที่หนักเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้
สามารถรักษาความสงบของคนในหมู่บ้านได้ ชาวลาหู่เองจึงให้ความสําคัญในการรักษาประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์
โดยมีปู่จารย์เป็นแกนนําสําคัญ
สังเกตได้ว่า “ความเชื่อ” นั้นมีผลอย่างมากต่อการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวลาหู่ โดยมีการ
กําหนดตัวบุคคลที่ชัดเจนเป็นตัวแทนของความเชื่อที่เป็นรูปธรรม และมีประเพณีที่แสดงออกถึงความนับถือใน
ตัวผู้นําด้านจิตวิญญาณ นี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ยังทําให้ชาวมูเซอดําสามารถรักษาวัฒนธรรมประเพณีและ
สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

๙๓

๕.๑.๔ ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ตามบริบททางประวัติศาสตร์ชาวลาหู่บนดอยมูเซอ ได้อพยพมาตั้งรกรากและทํามาหากินบนดอย
มูเซอตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเพาะปลูกฝิ่นเป็นรายได้หลัก ปลูกข้าว
(ข้าวดอยหรือข้าวไร่) ไว้บริโภค และล่าสัตว์หาของป่า เป็นระบบผลิตที่พึ่งพาป่า กระทั่งเมื่อยุคการพัฒนาพื้นที่
สูงของหน่วยงานรัฐ ทําให้ชาวลาหู่และกลุ่มชาติพันธุ์บนดอยมูเซอซึ่งเป็นชาวเขาที่เข้ามาทําการบุกรุกพื้นที่ป่า
ค้ายาเสพติด ทําไร่เลื่อนลอย ถูกจํากัดการใช้พื้นที่และจํากัดขอบเขตหมู่บ้านไม่สามารถขยายได้ต่อไป ส่งผลให้
ชาวลาหู่ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการผลิต เป็นการเพาะปลูกในพื้นที่จํากัด การล่าสัตว์ หาของป่าและปลูก
ฝิ่นกลายเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐได้เข้ามาส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น กาแฟ
พันธุ์ และพืชผักผลไม้เมืองหนาวหลายชนิด สามารถเพาะปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กและเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี ต่อมา
ชาวลาหู่และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ บนดอยมูเซอ ได้นําเอาผลผลิตที่เพาะปลูกได้มาจําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ที่
ตลาดชาวเขา ซึ่งทางหน่วยงานรัฐได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑

มูเซอดํานิยมทําไร่ข้าว ข้าวฟ่าง พริก

ข้าวโพด ฝ้าย มันฝรั่ง กะหล่ําปลี ผักกาด ฯลฯ ทั้งพันธุ์ข้าวเหนียวและพันธุ์ข้าวเจ้า นิยมปลูกข้าวโพดใช้เป็น
อาหารไก่ หมูและม้า มูเซอดําหญิงสาวจะต้องเลี้ยงหมูไว้อย่างน้อย ๑ ตัวเพื่อเตรียมแต่งงาน หากหมูยังเล็กอยู่
จะแต่งงานไม่ได้
การเกิดขึ้นของตลาดดอยมูเซอมีความเกี่ยวโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของประเทศ
และจังหวัดตาก ทางหลวงหลายเลข ๑๐๕ ในระยะแรก การค้าขายจะมีลักษณะเป็นเพิงหมาแหงน บ้างเอา
กระสอบมาปูริมถนน ของที่นํามาขาย เช่น ของป่า ของชํา ต่อมาเริ่มมีร้านค้ามากขึ้น และเริ่มมีกลุ่มม้ง ลีซอ
คนไทย ฯลฯ มาเป็นพ่อค้าแม่ค้า จนในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีร้านค้าประจํา ๒๒ ราย มีทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทย
ภูเขา จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการพัฒนาตลาดเพื่อรองรับผู้ประกอบการทั้งหมด ผ่านการดูแลและ
จัดการโดยศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดตาก โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้เข้ามาค้าขายต้องเป็นสมาชิกของ
หมู่บ้านชาติพันธุ์ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน คือ ๑.บ้านห้วยจะกือ(กะเหรี่ยง) ๒.บ้านห้วยปลาหลด(มูเซอ) ๓. บ้านใหม่
(มูเซอ) ๔. บ้านส้มป่อย(มูเซอ) ๕. บ้านมูเซอเหลือง ๖. บ้านลีซอ ๗. บ้านม้ง ๘. บ้านอุมยอม(มูเซอ) ๙. บ้านต้น
มะม่วง (ม้ง) ๑๐. บ้านห้วยขนุน (ม้ง) โดยห้ามคนไทยพื้นราบเข้ามาจับจอง หรือเป็นผู้ประกอบการโดยเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม การสร้างตลาดใหม่ เหมือนจะดูว่าสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องระเบียบร้านค้าได้ และ
เป็ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายมาจากจั ง หวั ด แต่ ผ ลปรากฏว่ า ทํ า ให้ ก าร
เปลี่ยนแปลงในการการทํามาหากินของกลุ่มชาติพันธุ์ เกิดปัญหาการบุกรุกถางป่า เพื่อเพิ่มผลผลิตในการ
เพาะปลูกสินค้าเกษตรเพื่อจําหน่าย

เมื่อเศรษฐกิจในครัวเรือนดีขึ้น กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ก็เริ่มปรับปรุง

๙๔

บ้านเรือนตนเอง โดยใช้วัสดุก่อสร้างและรูปแบบเรือนสมัยใหม่ โดยเฉพาะเผ่าลีซอที่มีฐานะที่ดีขึ้นและเห็นการ
เปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรมเรือนได้อย่างชัดเจน
ถ้าเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่บริเวณนี้ ก็ถือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่นั้นยากจน
ที่สุด อาจเนื่องมาจากสภาพที่ตั้งหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากถนนสายหลัก ความพอของคนในชุมชนที่ไม่ต้องดิ้น
รนในเรื่องทํากิน เนื่องจากมีผืนป่าที่สามารถหาแหล่งอาหารได้ตลอดเวลา รวมทั้งลักษณะของพื้นที่ป่าที่ไม่
สามารถทําเป็นพื้นที่เพาะปลูกได้เหมือนอย่างที่ตั้งของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่เป็นพื้นที่ราบบริเวณทางเข้าของ
ศูนย์ฯ
๕.๑.๕ ลักษณะสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น
จากการลงพื้นที่สํารวจภาคสนามสัมภาษณ์และทํารังวัดหมู่บ้านมูเซอดํา พบเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติ
พันธุ์ลาหู่ ประมาณ ๑๐๐ หลังคาเรือน โดยสํารวจพบเรือนที่ปลูกสร้างด้วยวัสดุและรูปแบบเรือนสมัยใหม่
ประมาณ ๑๐ หลัง โดยเรือนหลังแรกที่คณะผู้วิจัยทําการสํารวจรังวัดเป็นเรือนของนางนงพร ภูคําแก้ว อายุ
๔๕ ปี อายุเรือนประมาณ ๑๐ ปี เป็นเรือนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน ลักษณะของเรือนเป็น
เรือนโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง พื้นเป็นไม้ไผ่ผ่าซีก ส่วนผนังเป็นไม้ไผ่สานหรือผ่าซีก หลังคามุงด้วยหญ้าคา ภายใน
ไม่มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยไว้ชัดเจน มีเตาไฟอยู่ ๑ เตา ไม่มีห้องผี เนื่องจากนางนงพรมีฐานะยากจน จึงไม่มีเงิน
เพียงพอสําหรับขยายเรือนและทําบุญเลี้ยงผี
จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านตะวัน แสนพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกเรือนของชาวลาหู่ว่า
เรือนที่เจ้าของพอมีฐานะจะทําห้องผีไว้ในห้องนอนตนเอง สําหรับเรือนลาหู่ส่วนใหญ่จะหันหน้าชานและประตู
ทางเข้าเรือนไปเรือนของปู่จารย์ เพื่อแสดงความเคารพ แต่ทั้งนี้การหันหน้าเรือนก็ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของ
สภาพพื้นที่ตั้งเป็นสําคัญด้วย

๙๕

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๔ ภาพวาดผังเรือนและโครงสร้างเสาเรือนลาหู่หรือมูเซอดํา จังหวัดตาก
ผังเรือนดั้งเดิมจะมีการแบ่งพื้นที่เพียง ๒ ส่วนคือ ส่วนชานกับส่วนห้อง โดยพ่อแม่จะนอนด้านลึกสุด
ของห้อง ส่วนลูกๆจะนอนอยู่ใกล้ประตู ตัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีหน้าต่าง มีเพียงทางเข้าออกเพียงทางเดียว หาก
ต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่ม จะทําการสร้างเรือนใหม้ติดกับชานเดิม ส่วนแม่เตาไฟถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
ของเรือน ซึ่งนอกจากจะใช้เพื่อทําและถนอนอาหารแล้ว ควันของเตาไฟยังมีส่วนช่วยยืดอายุการใช้งานของ
หลังคาหญ้าคา ซึ่งบางหลังใช้เวลา ๓ ปีจึงจะเปลี่ยนหลังคาชุดใหม่ ในการปลูกเรือนหรือปรับปรุงเรือน ชาว
มูเซอมักจะทําการก่อสร้างหรือปรับปรุงเรือนในช่วงฤดูหนาว ด้วยเหตุผลที่ว่าในฤดูหนาวแป้งในเนื้อไม้มีน้อย
ทําให้เมื่อนําไม้มาใช้ปลูกเรือนจะไม่ค่อยมีแมลงกินไม้ มีอายุยืนยาวกว่าไม้ที่ตัดในฤดูร้อน

๙๖

รูปที่ ๕.๕ รายละเอียดเสารองรับเสาเรือน

รูปที่ ๕.๖ รูปภาพเรือนมูเซอดํา อําเภอเมือง จังหวัดตาก

๙๗

รูปที่ ๕.๗ ภาพถ่ายภายในเรือนมูเซอดํา จังหวัดตาก

รูปที่ ๕.๘ ภาพทัศนียภาพเรือนมูเซอดํา
จากการสังเกตพบว่า มูเซอดํานิยมสร้างแปลนบ้านเรือนตามแบบชาวไทยใหญ่ การเลือกทําเลที่ตั้ง
หมู่บ้านไม่พิถีพิถันนัก มักสร้างบ้านเรือนเป็นกระท่อมยกพื้นสูง ใช้อาศัยหลับนอนเพียงชั่วคราว อาจเพราะ
บรรพบุรุษนิยมโยกย้ายถิ่นเสมอ เรือนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกัน
โดยเฉพาะในส่วนของหลังคา ซึ่งมีการวางหญ้าคาหนึ่งมัดบริเวณยอดจั่ว คนท้องถิ่นเรียกเรือนลักษณะนี้ว่า
บ้านทรงหางกระรอก ซึ่งกล่าวได้ว่าองค์ประกอบของเรือนส่วนนี้ เป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเฉพาะของ
๙๘

เรือนชาวลาหู่ก็ว่าได้ แต่ทั้งนี้ก็ยังพบการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างในบางเรือน โดยเฉพาะเจ้าของเรือนที่มี
ฐานะดี เช่น มีการใช้ไม้แผ่นเป็นผนังแทนการใช้ไม้ไผ่ขัดแตะ หรือ การมุงหลังคาลอนคู่ แทนหลังคาหญ้าคา
เดิม เป็นต้น รูปที่ ๕.๙ แสดงความแตกต่างระหว่างเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิมกับเรือนที่ใช้วัสดุสมัยใหม่ พบว่าในช่วง
กลางวัน สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่จะไปอยู่ในเรือนเดิม เนื่องจากตัวเรือนพื้นถิ่นเดิมมีอากาศที่เย็นสบาย
กว่าเรือนที่สร้างจากวัสดุสมัยใหม่ สามารถถ่ายเทความร้อนบริเวณหลังคาได้ดี

รูปที่ ๕.๙ เรือนผู้ใหญ่บ้านบ้านตะวัน แสนพัฒนา ที่ปลูกเรือนนอนด้วยวัสดุก่อสร้างและรูปทรงสมัยใหม่
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A = ห้อง B = นอกชาน
รูปที่ ๕.๑๐ ภาพแสดงให้เห็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงพลวัตรของจากเรือนเดี่ยวไปเป็นเรือนกลุ่ม
๙๙

จากรูป ๕.๑๐ แสดงให้เห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงผังของเรือนจากเรือนเดี่ยวเป็นเรือนกลุ่ม โดยใช้
นอกชานเป็นตัวเชื่อมห้องต่างๆที่เพิ่มขึ้น หากเรือนมีจํานวนห้องมากกว่า ๒ ห้อง จะใช้สอยห้องหนึ่งเป็นครัว
ไฟ แยกออกจากห้องนอน ซึ่งเดิมอยู่ภายในในห้องเดียวกัน
ภาพที่ ๕.๑๑ แสดงการวางผังบ้านของคุณจะสือ ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันอกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน เป็น
ลักษณะเรือนเดี่ยว อาศัยชานนอกบ้านเป็นจุดขึ้น-ลง ตัวเรือนวางขนานไปกับเนินดิน จากตําแหน่งการวาง
เรือนหลังนี้ หน้าบ้านจะหันไปทางทิศใต้ ซึง่ ทําให้ชานร้อนตลอดทั้งวัน เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าการวาง
เรือนหลังนี้มิได้คํานึงถึงทิศทางของแดดลมเท่าที่ควร แต่อาศัยหลักของชัยภูมิให้สอดคล้องไปกับพื้นที่ตั้ง และ
ตามความเชื่อว่าต้องหันหน้าเรือนไปที่บ้านปู่จารย์เป็นหลักสําคัญในการพิจารณาวางตัวเรือน

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๑ ภาพแปลนและรูปตัดเรือนของคุณจะสือ
๑๐๐

รูปที่ ๕.๑๒ ภาพถ่ายเรือนด้านหน้าของคุณจะสือ

รูปที่ ๕.๑๓ ภาพถ่ายรายละเอียดผนังด้านข้างเรือนของคุณจะสือ
๑๐๑

รูปที่ ๕.๑๔ ภาพถ่ายเรือนสมัยใหม่ที่พบในหมู่บ้านมูเซอ
จากการเปลี่ ยนแปลงของรู ปแบบสถาปัตยกรรมเรื อนในหมู่บ้านจากเรือนไม้ไผ่ เป็ นเรือนไม้ แ ผ่น
หลังคาจากมุงด้วยหญ้าคาเป็นมุงกระเบื้องลอนคู่ และผนังเรือนมีหน้าต่าง แม้จะเพียงไม่กี่หลังก็ตาม ก็แสดง
ให้เห็นถึงอิทธิพลจากค่านิยมภาพนอกที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชน ทั้งนี้จากการสังเกตพบว่าผู้นํา
ทางจิตวิญญาณหรือปู่ จ ารย์ มี อิท ธิ พลอย่างมาก ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของชุมชนทั้งในเชิงกายภาพของ
บ้านเรือน ได้แก่ รูปแบบการจัดวางผังของบ้านเรือนในชุมชน รวมทั้งการใช้สอยพื้นที่ภายในเรือน ประเพณี
วัฒนธรรม และความเชื่อ สุดท้ายปัจจัยที่สําคัญที่ยังคงทําให้หมู่บ้านลาหู่แห่งนี้ยังคงรักษารูปแบบเรือนดั้งเดิม
ได้ คือ สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งเมื่อเทียบฐานะกับเผ่าอื่นๆ พบว่าชาวลาหู่มีฐานะที่ยากจนที่สุด และนั้น
ทําให้ชาวลาหู่ไม่มีรายได้พอที่จะไปซื้อวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ เพื่อปลูกสร้างหรือปรับปรุงเรือนของตนได้

๑๐๒

๕.๒ รายละเอียดผลการศึกษาเรือนพืน้ ถิน่ กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง อําเภอบางระกํา
๕.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปชุมชน
กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งหรือไทยทรงดํา คําว่า โซ่ง คงจะมาจากคําว่า ซ่วง หรือ ซ่ง ซึ่งเป็นภาษาไทดํา
หมายถึงกางเกง ได้อพยพเข้าสู่ดินแดนของประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ใน พ.ศ.๒๓๒๒ เมื่อ
กองทัพไทยไปตีเวียงจันทน์ แล้วกวาดต้อนไทดําที่อพยพมาจากสิบสองจุไท ส่งไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองเพชรบุรี
ต่อมาได้กวาดต้อนเข้ามาเพิ่มเติมอีก ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ใน พ.ศ.๒๓๓๕ และสมัยรัชกาลที่ ๓ ใน พ.ศ.๒๓๘๑
ซึ่งตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัด เช่น ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี

พิจิตร พิษณุโลก

กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี ชุมพร และสุราษฏร์ธานี
ปัจจุบันชุมชนลาวโซ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ตําบลบ่อทอง อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เดิมอําเภอ
บางระกําชื่ออําเภอชุมแสง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ขุนเผด็จประชาดุลย์ เป็นนายอําเภอคนแรก ใช้บ้านพัก
เป็นที่ว่าการอําเภอ ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ํายมอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อดาบทอง ตําบลบางระกํา ปัจจุบันศาล
เจ้าพ่อดาบทองยังปรากฏอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอประมาณ ๑ กิโลเมตร ที่ว่าการอําเภอดังกล่าวเป็นที่ราบต่ํา
ในฤดูฝนน้ําจะท่วมทุกปี ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านท่าโก หมู่ที่ ๓ ตําบลบางระกํา เป็นที่ดอน ห่างจากที่ว่าการ
อําเภอปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๔ กิโลเมตร แต่ปรากฏว่าเมื่อย้ายไปแล้วทําให้ราษฎร
เดือดร้อนเพราะราษฎรส่วนใหญ่ใช้เรือเป็นพาหนะ ถนนหนทางไม่ดี ประกอบกับสัตว์ป่าสมัยนั้นชุกชุมต้อง
เดินเท้าหลายกิโลเมตร ราษฎรได้ขอร้องให้มาตั้งที่ริมแม่น้ําตามเดิม จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ทางขวาของแม่น้ํายม
หมู่ที่ ๗ ตําบลบางระกําในปัจจุบัน
ที่ตั้งและอาณาเขต
อําเภอบางระกําตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ ๙๓๐ ตารางกิโลเมตร
หรือ ๕๘๓,๐๒๙ ไร่ ห่างจากตัวจังหวัด ๑๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและอําเภอใกล้เคียง
ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอเมืองพิษณุโลกและอําเภอบางกระทุ่ม
ทิศใต้

ติดต่อกับอําเภอวชิรบารมีและอําเภอสามง่าม (จังหวัดพิจิตร)

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอําเภอคีรีมาศ (จังหวัดสุโขทัย) และอําเภอลานกระบือ (จังหวัด
กําแพงเพชร)
๑๐๓

การอพยพเข้าสู่ประเทศไทย
ลาวโซ่ง หรือไทยทรงดํา มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองแถง (ปัจจุบันเมืองแถง คือ เมืองเดียนเบียนฟู ใน
ประเทศสังคมนิยมเวียดนาม)

เมืองม่อย และเมืองทันต์ ในแคว้นสิบสองจุไท หรือแคว้นสิบสองเจ้าไท

(ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ชาวเมืองเหล่านี้ เรียกว่า ลาวโซ่ง หลักฐานการตั้งถิ่นฐาน
ของลาวโซ่ง ในประเทศไทยมีปรากฏเพียงเล็กน้อยพอจะเรียบเรียงเป็นสาระสําคัญได้ดังนี้
ปี พ.ศ. ๒๓๒๑ สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์
ศึก (ทองด้วง) และเจ้าพระยาสุรีห์สิงหนาท (บุญมา) เป็นแม่ทัพยกกองทัพไทยไปตีราชอาณาจักรลาวได้
ราชอาณาจักรลาวทั้ง ๓ อาณาจักร คือ หลวงพระบาง เวียนจันทน์ และจัมปาศักดิ์ ราชอาณาจักรลาว
จึงตกเป็นประเทศราชของไทยในครั้งนั้น ในการทําสงครามครั้งนี้ แม่ทัพไทยได้จับเจ้านันทเสน พระบรม
วงศานุวงศ์ ขุนนาง ข้าราชการและประชาชน ชาวเมืองเวียงจันทน์ ได้หลายหมื่นคน เมื่อเดินทัพกลับมาถึง
เมืองสระบุรี แม่ทัพไทย ได้ให้ชาวเมืองเวียงจันทน์ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองสระบุรี คงนําแต่เจ้านันทเสน พระ
บรมวงศานุวงศ์ และขุนนาง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และชาวลาวโซ่งหรือลาวซ่งไปที่ธนบุรีเท่านั้น
ในการอพยพชาวลาวจากเมืองเวียงจันทน์ครั้งนี้ มีชาวลาวเวียงจันทน์มาตั้งถิ่นฐานที่สระบุรีหลาย
หมื่นคน และปรากฏว่ามีชาวลาวโซ่ง ซึ่งอพยพมาจากเมืองทันต์และเมืองม่อย (เมืองขึ้นของแคว้นสิบสองจุ
ไท) มากับกองทัพไทยในครั้งนั้นด้วย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้ชาวลาวโซ่ง หรือ
ลาวซ่ง อพยพไปตั้งถิ่นฐานบริเวณชายทะเล บ้านแหลม บ้านบางตะบูน บ้านเขาตะเครา บ้านท่าแรง บ้าน
บางแก้ว บ้านบางน้ําเปรี้ยว บ้านบางขุนไพร บ้านบางครก และบ้านปากคลอง ในเขตอําเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี นับเป็นการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกของชาวลาวโซ่ง เพื่อให้เป็นกําลังในการผลิตเสบียงอาหารส่ง
ส่วย และใช้แรงงานของชายฉกรรจ์ในกิจการของทางราชการ และการทหาร
จากหลักฐานข้างต้น แสดงว่ากลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งในจังหวัดพิษณุโลกเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัด
เพชรบุรีมาก่อนแล้ว และน่าจะอพยพมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดพิษณุโลกระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๗๒ ถึง ปี พ.ศ.
๒๔๖๙ เมื่อมีการสร้างทางรถไฟสายเหนือถึงจังหวัดพิษณุโลกในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ และสร้างทางรถไฟสาย
เหนือถึงจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ และในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ถึงปี
พ.ศ. ๒๔๘๘ จะเห็นได้ว่า การตั้งถิ่นฐานของชาวลาวโซ่งในประเทศไทยครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๒๑ ครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๒๓๓๕ ครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๓๗๒ ที่จังหวัดเพชรบุรี จากนั้นได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานในจังหวัดราชบุรี
นครปฐม สุพรรณบุรี พิจิตร นครสวรรค์ และพิษณุโลก การอพยพของชาวลาวโซ่ง จากที่ตั้งเดิมจังหวัด
เพชรบุรีขึ้นมาจนถึงจังหวัดพิษณุโลกนั้นมีสาเหตุสําคัญ ๓ ประการคือ ประการแรกเพื่อแสวงหาทําเล ตั้งถิ่น
๑๐๔

ฐานที่มีความอุดมสมบูรณ์ คล้ายกับถิ่นฐานเดิมที่เมืองแถง เมืองม่อย และเมืองทันต์ ประการที่สอง เพื่อ
หาทางหนีกลับคืนไปประเทศสังคมนิยมเวียดนาม หรือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตาม
คําประกาศเชิญชวนของฝรั่งเศส และประการที่สาม เพื่อหลบหนีคดีอาญา หรือหนีการเกณฑ์ทหาร
การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง หรือไทยทรงดําในจังหวัดพิษณุโลกมีที่เขตอําเภอวังทอง
และอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่จะอพยพต่อมาจากตําบลหนองปรง ตําบลห้วยท่าช้าง
ตําบลทับคาง ตําบลดอนทราย ตําบลเขาย้อย ตําบลหนองชุมพลเหนือ และตําบลหนองชุมพลใต้ ในเขต
อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีบางส่วนย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี
ในดินแดนของสิบสองจุไทนั้น ทุ่งราบก้นกระทะคือบริเวณที่บรรพบุรุษของลาวโซ่งเลือกตั้งถิ่นฐาน ซึ่ง
คล้ายกับพื้นที่อําเภอบางระกํา สืบทอดวิถีแห่งสังคมการเกษตรกรรมทํานาเรื่อยมา ความเป็นหมู่บ้านของ
ชุมชนนี้คือมีกลุ่มเรือน ทุ่งนา วัด และป่าแฮ่ว เป็นองค์ประกอบหลักของชุมชน

แปลงนา
ทางเข้าชุมชน

3

2
1

4

แปลงนา

N

รูปที่ ๕.๑๕ แผนผังของชุมชนลาวโซ่ง ตําบลบ่อทอง อําเภอแม่ระกา
(ตําแหน่งที่ 1 = วัด, 2 = โรงเรียน, 3 = อบต.และ 4 = ป่าแฮ่ว)

๑๐๕

จากผังการตั้งถิ่นฐานของชุมชนพบว่าเรือนส่วนใหญ่ตั้งเกาะไปกับริมถนนสายหลักเป็นแนวยาว โดยมี
หลังบ้านเป็นพื้นที่นาสําหรับเพาะปลูก การเข้าถึงพื้นที่ชุมชนจากถนนสายหลักเป็นไปโดยง่าย โดยมีวัด ป่าแฮ่ว
เป็นพื้นที่ประกอบพิธีศพของชุมชน อยู่หลังวัด และโรงเรียนของชุมชนอยู่บริเวณด้านท้ายของหมู่บ้าน มี
โรงพยาบาลชุมชนและองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งอยู่บริเวณกลางหมู่บ้าน นับเป็นองค์ประกอบใหม่ภายใน
ชุมชนซึ่งไม่เคยปรากฎในอดีต
๕.๑.๒ ประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่ง
กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งมีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน มี
ความโดดเด่นในด้านการแต่งกาย การละเล่นและการเซ่นไหว้ผีเรือน หรือพิธีเสนเรือนเป็นพิธีเซ่นไหว้ผีเรือน
ของ การทําพิธีเสนเรือนอย่างน้อยจะต้องจัดปีละครั้งเพื่อเพิ่มความเป็นสวัสดิมงคลแก่ครอบครัว การนับถือผี
เป็นเรื่องสําคัญตามประเพณีลาวโซ่ง โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษเป็นสาระสําคัญที่นําไปสู่ประเพณีและพิธีกรรม
อื่นๆในวัฒนธรรมของลาวโซ่ง ผีฟ้าหรือผีแถนที่เปรียบเสมือนเทวดา ผีเรือนหรือผีเฮือน และยังมีผีป่า ผีเขา
และผีอื่นๆ ความสําคัญของผีอยู่ที่การมีอํานาจเหนือมนุษย์ อาจบันดาลสิ่งที่ดีหรือสิ่งร้ายต่อมนุษย์ได้ สิ่งหนึ่งที่
ชาวลาวโซ่งถือปฏิบัติต่อผีคือ การเซ่นสรวงตามวาระต่างๆ อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งยังมีความเชื่อเรื่อง “ผี” และ “ขวัญ”อยู่มาก โดยเชื่อว่าผีนั้นเป็นเทพ
ที่ให้ความคุ้มครอง สามารถบัลดาลให้เกิดคุณและโทษได้ เมื่อชาวลาวโซ่งเกิดความเจ็บป่วยจะมีการทําพิธีเรียก
ขวัญหรือเสนขวัญ โดยมีผู้ทําพิธีทําหน้าที่ต่ออายุและแก้ไขการกระทําที่ผิดผีอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการ
เจ็บป่วย นอกจากพิธีกรรมที่สําคัญแล้ว

ชาวลาวโซ่งจะมีการฉลองในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวัน

สงกรานต์ จะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีแต่ละหมู่บ้านจะมีการเลี้ยงฉลองกัน และในงานวันนั้นก็จะมีการละเล่นที่
เรียกว่า งานเล่นคอนฟ้อนแคน เป็นการเต้นรําในแบบของชาวลาวโซ่ง
ปัจจุบันชาวลาวโซ่งอําเภอบางระกําได้นําแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนไทย ซึ่งเป็นสังคมกลุ่มใหญ่
แพร่อิทธิพลเข้ามาในชุมชน ได้แก่ ค่านิยม และระบบเศรษฐกิจ เห็นได้จากการมีร้านค้าต่างๆ เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน เรือนที่ปลูกสร้างด้วยวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชาวเมือง ภาษาไทยที่นิยมใช้พูดแทน
ภาษาโซ่ง เป็นต้น
ประเพณีการเกิด
ประเพณีการเกิดของชาวลาวโซ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป จากธรรมเนียมดั้งเดิมตั้งแต่ผู้เป็นแม่รู้
ตนเองว่ามีครรภ์ ผู้เป็นแม่คงทํางานตามปกติโดยเชื่อว่าการได้ออกแรงจะทําให้คลอดลูกง่าย ก่อนคลอดมีการ
ทําพิธีเซ่นผีเรือน เรียกว่า “วานขวัญผีเรือน” โดย หมอขวัญเป็นผู้ทําพิธีฆ่าไก่เซ่นผีญาติพี่น้องที่ตายทั้งกลม
๑๐๖

หรือตายในขณะคลอดลูก เพื่อไม่ให้มารบกวนในขณะคลอด เมื่อเด็กคลอดแล้วจะตัดสายรก ซึ่งเรียกว่า “สาย
แห่” จาก นั้นอาบน้ําเด็กด้วยน้ําอุ่นแล้วนําไปวางในกระด้ง รอจนกระทั่งสายรกหลุดออกมา นํารกใส่กระบอก
ไม้ไผ่แล้วเอาไปแขวนที่คบไม้ใหญ่ในป่า ส่วนผู้ที่เป็นแม่ก็ให้ล้างทําความสะอาดร่างกาย เล็กน้อยแล้วนั่งอยู่ไฟ
เป็นเวลา ๑ เดือน เรียกว่า “อยู่กําเดือน” ขณะอยู่ไฟต้องอาบน้ําร้อนต้มผสมใบไม้ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านจน
ครบเดือน ในระยะแรกของการอยู่ไฟจะนั่งอยู่ที่เตาไฟตลอดเวลา ๓ วัน เรียกว่า “อยู่กําไฟ” แม่กําเดือนหรือ
หญิงที่อยู่ ไฟจะรับประทานได้ เฉพาะข้าวเหนียวนึ่ง กับเกลือคั่วหรือเกลื อเผาจนครบ ๓ วัน จึงออกกําไฟ
จากนั้นมีการเซ่นผีย่าไฟโดยใช้ไข่ไก่ 1 ฟอง ไปวางไว้ที่ทารก แรกคลอดทําพิธีเซ่นสู่ขวัญ เพื่อให้ดูแลรักษาเด็ก
น้อยที่เกิดใหม่ สําหรับแม่ใช้ไก่ต้ม ข้าวต้ม ขนม จัดใส่สํารับทําพิธีสู่ขวัญ เมื่อถึงเวลากลางคืนก็ให้แม่และเด็ก
น้อยย้ายไปนอน ที่นอนตามปกติ แต่ผู้เป็นแม่จะต้องอยู่ไฟต่อไปจนครบ ๓๐ วันจึงสามารถออกจากกําเดือนได้
แต่ในปัจจุบันคนไทดําส่วนใหญ่คลอดลูก ที่โรงพยาบาลจึงไม่พบเห็นการประกอบพิธีเช่นนี้แล้ว
ประเพณีบวช
การบวชเป็นประเพณีที่เกิด ขึ้นภายหลัง (ก่อนหน้านี้ประมาณ ๕๐ ปี) เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งเข้ามา
อยู่ร่วมกับคนไทยในประเทศไทย จึงรับเอาประเพณีบวชในพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วยโดยผสมผสานกับวัฒนธรรม
ตนและถือ เป็นประเพณีปฏิบัติที่สําคัญ เมื่อเด็กหนุ่มอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์จะเข้ารับการบวช ก่อนบวช
ประมาณ ๑๕ วัน จะไปอยู่วัดเพื่อฝึกท่องบทสวดและเรียนรู้การใช้ชีวิตสมณเพศ และช่วยเหลืองานวัด สําหรับ
พิธีต่างๆในการบวชจะคล้ายๆกับคนไทย นอกจากมีธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่างเกี่ยวกับผีที่แตกต่างออกไป เช่น
การบอกกล่าวผีเรือนในกะล้อห่อง
ประเพณีวนั ขึน้ ปีใหม่
ตามธรรมเนียมของชาวลาวโซ่งแต่เดิม วันขึน้ ปีใหม่นั้นจะเริ่มขึ้นในวันขึ้น ๑ ค่ําของเดือน ๖ ซึ่งถือว่า
เป็นวันแรกของการเริ่มทํางานของคนไทดําหลังจากที่หยุดพักผ่อนตลอด เดือน ๕ ตั้งแต่ วันเริ่มปีใหม่จะมีการ
เริ่มพิธีเสนต่างๆ มีการปฏิบัติตัวใหม่ ละทิ้งสิ่งที่ไม่ดี ส่วนกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่อื่นๆก็คล้ายๆกับคนไทย คือ
การไปวัดทําบุญ
ประเพณีการแต่งงาน
การแต่งงานของลาวโซ่ง เรียกว่า งานกินดองหรืองานกินหลอง (งานเลี้ยงเพื่อเกี่ยวดองกันเป็นญาติ)
โดยฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงรู้จกั กัน โดยการเล่นลูกช่วง เมื่อรักกันดีจะเรียกผู้ใหญ่ฝ่ายชายไปขอกับพ่อแม่ฝ่าย
หญิง เรียกว่า “ไปโลม” เจรจาเรียบร้อยก็จะมีการนัดวันหมั้นและวันแต่ง
การแต่งกายในพิธีแต่งงาน
เจ้า บ่าวจะสวมกางเกงขายาว ใส่เสื้อไททั้งชุดและสวมเสื้อฮีทับ ใส่เครื่องประดับ เจ้าสาวนุ่งผ้าซิ่นลาย
แตงโม ใส่เสื้อฮี ใส่เครื่ องประดับต่างๆ พ่ อแม่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิ งใส่เสื้ อฮี (เสื้อฮี จ ะใส่ด้านไม่มีล ายไว้
๑๐๗

ภายนอก) ขบวนขันหมากจะประกอบด้วยสินสอดทองหมั่น (เครื่องขันหมาก) ใส่กระเหล็บ ขนมที่ใช้ประกอบ
พิธีในขบวนขันหมาก ได้แก่ กะละแม ข้าวเหนียวแดง ขนมจันอับ ถั่วตัด ขนมเปี๊ยะ ผลไม้ประกอบพิธีไม่มี (แต่
ในปัจจุบันขบวนขันหมากเริ่มมีการนําต้นกล้วย และ ต้นอ้อยมาใช้ในการประกอบพิธี) โดยฝ่ายชายจะมีเพื่อน
เจ้าบ่าว ถ้าเป็นผู้ต้าวจะใช้ ๘ คน ผู้น้อย ๔-๖ คน และเพื่อนเจ้าบ่าวจะหามเหล้า ขนม ที่นอน (เพื่อนขันหมาก
ฝ่ายชายขนมมี ๘ ถาด เหล้า ๑ เท (๓๒ขวด) ) สมัยก่อนจะมีหาบบุงก่าวประกอบด้วย หน้าจั่วหัวอ่อน คือ ไก่
หน้าจั่วหัวงาม คือ หมู พร้อมเครื่องข่า ตะไคร้ หัวหอม
ข้อห้ามสําหรับพิธีแต่งงาน
- เดือน ๕ ไม่ควรแต่งงาน เพราะชาวลาวโซ่งถือว่าเป็นเดือนร้อน เมื่อแต่งงานกันไปจะอยู่กันได้ไม่นาน
- ไม่แต่งงานกันในมื้อกัดกับมื้อขด เพราะถือเป็นวันอัปมงคล
- วันที่ใช้ทําแต่งงานแล้วจะไม่นํามา ใช้เป็นวันทําพิธีมงคลอื่นๆอีก (ฤกษ์ทใี่ ช้ในการทําพิธีแต่งงานจะใช้
การเปิดตําราหรือให้คนทรงดูฤกษ์ที่เหมาะสม)
ประเพณีขึ้นเฮือนใหม่ (ขึ้นบ้านใหม่)
เมื่อมีการสร้างบ้านใหม่ก่อน เจ้าของจะขึ้นไปอยู่จะต้องมีพิธีก่อนการกําหนดขึ้นบ้านใหม่ นิยมทําใน
เดือน ๖ และเดือน ๑๒ ที่ไม่ทําเด็ดขาดคือในเดือน ๕ เพราะเป็นเดือนที่พักผ่อน อากาศร้อน น้ําท่าไม่อุดม
สมบูรณ์ และอีก ๓ เดือน คือเดือน ๙ เดือน ๑๐ และเดือน ๑๑ ซึ่งเป็นเดือนที่ผีเรือนไม่อยู่ไปเฝ้าแถน สําหรับ
วันดีให้เลือกวันดีเฉพาะบ้านที่ไม่ต้องกับวันเวนตง การประกอบพิธีจะทําในช่วงเวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.
งานศพของชาวลาวโซ่ง
เมื่อมีคนในบ้านเสียชีวิตลง ญาติผู้ตายจะต้องไปหาเขยเพื่อกําหนดวันเผา เขยคือหมอในพิธีและผู้ที่จะ
นําทางวิญญาณที่ตายแล้วกลับเมืองเวียงจันทร์

เขยจะมาในวันเผา

วันเผาจะนับตามวันของชาวลาวโซ่ง

นับตั้งแต่วันที่ตาย ผู้ที่จะเป็นเขยได้นั้นจะต้องเป็นลาวโซ่งแท้ไม่จําเป็นว่าต้องสืบเชื้อสายกันมา ใครจะฝึกก็ได้
แต่ต้องอ่านและพูดภาษาลาวโซ่งได้ โดยในการทําพิธีเขยจะต้องถือตําราได้ตลอดถึงแม้จะจําเนื้อหาพิธีกรรมใน
ตําราได้ แล้วก็ตาม
พิธีกรรม
หลังจากคนในบ้านเสียชีวิตแล้ว

ญาติผู้ตายจะพากันมาอาบน้ําศพแล้วช่วยกันเปลี่ยนชุดใหม่ให้

ผู้ตาย ๓ ชั้น เสื้อฮีที่สวมให้ผตู้ ายจะเอาลายไว้ข้างใน จะเอาลายออกแต่เฉพาะที่วางปิดโลง จัดท่านอนให้ผู้ตาย
ในท่าปกติแล้วบรรจุโลงเก็บศพไว้กี่วันก็ได้ แต่โดยปกติมักนิยมเก็บไว้ ๓ วัน ๒ วันแรกจะสวด ส่วนวันที่ ๓ จะ
เผา เมื่อเผาเสร็จจึงเก็บกระดูกใส่ใหแล้วนําไปป่าแฮ่ว (ป่าช้า) แต่บางบ้านก็เผา ๒ วันคือวันแรกจะเผาศพ
วันที่ ๒ จะเอาผีไปป่าแฮ่ว ญาติผู้ตายจะไปปลูกเรือนหลังเล็กๆให้เรียกว่า “เรือนแฮ่ว” มีเสากอกาว (เสาใหญ่)
ผู้ชายที่อายุ ๘๐ ปีขึ้นไปจะมีนกปักไว้บนเสากอกาว ๑ ตัวสําหรับเป็นพาหนะขี่ไปเมืองผี ส่วนหญิงนัน้ ใช้ธงเล็ก
๑๐๘

ปักเป็นพุ่มๆทําหอแก้ว หอคํามีหัวปลีไว้บนเสากอแก้ว ชายที่อายุต่ํากว่า ๘๐ ปี จะไม่มีนกให้ จะปลูกเรือน
เฉยๆแล้วก็มีแคร่ ญาติจะเอากระดูกไปฝังใต้แคร่ วันเผาเขยจะมาเอาข้าวให้ผีกิน เรียกว่าข้าวงานต๊ก ให้คนตาย
แล้วกับญาติกนิ ข้าวงานต๊กโดยเขยจะนั่งอยู่ตรงกลางและมีลูกหลานล้อม รอบเขยมีมีดปักไว้ 1 เล่ม หลังจาก
เอาผีไปป่าแฮ่วแล้วประมาณ ๒๐-๓๐ วัน ลูกหลานจะต้องเอาผีกลับบ้านไปอยู่ที่กะล้อห่อง โดยมากเขาจะทํา
กันข้ามเดือนเขาจะเป็นผู้นัดว่าจะเอาผีขึ้นบ้านวันไหน เขยจะบอกผีว่ามากินข้าววันไหน ลูกต้องใส่เสื้อต๊กไป
ตามทางไปเรียกผีกลับบ้านหลังจากที่อยู่กะล้อห่องแล้ว ทุกๆ ๗ วัน(สําหรับต๊าว) ทุก ๑๐ วัน (สําหรับผีผู้น้อย)
ต้องไปเซ่นที่กะล้อห่องเสมอ

สําหรับการแต่งกายของญาติผู้ตายสะใภ้และลูกเขยจะใส่เสื้อฮีไม่เอาลายออก

ส่วนลูก ภรรยา-สามี จะใส่เสื้อต๊ก (เสื้อขาวเย็บชั่วคราวไม่มีแขน) ใช้ผา้ คาดหัว ลูกชายคนใดคนหนึง่ ต้องโกน
หัว ๑ วัน แต่โดยส่วนมากจะเป็นคนโต หลังจากพิธีศพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถอดเสื้อต๊กออก ไม่มีการไว้ทุกข์
เหมือนคนไทย
๕.๒.๓ ลักษณะทางสังคม
สังคมลาวโซ่งมีพิธีกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ตามความเชื่อดั้งเดิม
โดยลาวโซ่งนั้นถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การประกอบพิธีกรรมถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของลาวโซ่ง ในการที่จะ
อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม อย่างไรก็ตามการประกอบพิธีกรรมของลาวโซ่งนั้นมิใช่การกระทําเพียงเพื่อหน้าที่
เท่านั้น แต่ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ เพื่อให้มีการพบปะสังสรรค์กันในหมู่ญาติพี่
น้องและเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อ กระชับความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคี เพื่อแสดงถึงสถานภาพและ
ศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูล ตลอดจนกระทําเพื่อตอบสนองความมั่นคงทางจิตใจ รวมทั้งเพื่อเป็นการดํารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมของกลุ่มชนไว้
๕.๒.๔ ลักษณะทางเศรษฐกิจ
อาชีพที่สําคัญของชาวลาวโซ่ง คือ การทํานา ทําไร่ พื้นที่ทําการเกษตรของอําเภอบางระกํา ส่วน
ใหญ่เป็นที่นา พืชเศรษฐกิจที่เพาะปลูก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว อ้อย นอกจากอาชีพ
เกษตรกรรมแล้วบางส่วนของพื้นที่ในเขตอําเภอประชาชนประกอบอาชีพปศุสัตว์และอาชีพพาณิชยกรรมโดย
ประชาชนจะค้าขายกันในเขตอําเภอ นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น ค้าขาย รับจ้างหรือรับ
ราชการการ
เมื่อการค้าขายดีขึ้น ชาวลาวโซ่งจึงเริ่มมีปรับปรุงเรือนจากเรือนไม้ไผ่เป็นเรือนไม้ จนถึงเรือนก่ออิฐ
ฉาบปูน ตามแต่ฐานะของแต่ละครอบครัว โดยมิได้ยึดรูปแบบเรือนดั้งเดิมอีกต่อไป

๑๐๙

รูปที่ ๕.๑๖ สภาพบ้านเรือนสมัยใหม่ในชุมชนลาวโซ่ง ตําบลบ่อทอง อําเภอบางระกํา

๕.๒.๕ ลักษณะสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น

รูปที่ ๕.๑๗ รูปวาดทัศนียภาพของเรือนลาวโซ่ง อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

๑๑๐

จากการลงพื้นที่สํารวจเรือนลาวโซ่งในอําเภอบางระกํานั้น พบเรือนลาวโซ่งที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิม
จํานวน ๑ หลัง เป็นของนายสําเภา ทองใบ ตั้งอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้าน ติดกับผืนนา ที่ตําบลบ่อทอง อําเภอบาง
ระกํา จังหวัดพิษณุโลก ส่วนบ้านเรือนหลังอื่นๆ นั้นส่วนใหญ่ปลูกสร้างด้วยวัสดุสมัยใหม่ รูปทรงของเรือนเป็น
แบบบ้านเรือนภาคกลางทั่วไป
เรือนลาวโซ่งที่ทําการสํารวจเป็นเรือนหลังใหญ่มีห้องกว้างห้องเดียวใช้เป็นที่นอน มีที่ทําครัวและเก็บ
ข้าวของต่าง ๆ มีหน้าจั่วและระเบียงบ้านทั้งหน้าและหลัง ด้านหน้าใช้เป็นที่รับแขกและนั่งเล่นเรียกว่า "นอก
ชาน" ด้านหลังเรียกว่า "กว้าน" สําหรับทําพิธีเซ่นผีบรรพบุรุษที่เป็นท้าว โดยจะจัดมุมใดมุมหนึ่งของกว้าน
เรียกว่า "กะลอหอง" มีบันไดลงจากบ้านทั้ง ๒ ด้านแต่บันไดด้านหน้าจะใหญ่กว่า หลังคาจะมุงด้วยหญ้าคา มี
ลักษณะสูงชันและมุงหญ้าคาลงต่ําจนเกือบถึงพื้นบ้าน
เรือนพื้นถิ่นลาวโซ่งเป็นเรือนเสาสูง มีองค์ประกอบทั้งไม้ไผ่และไม้จริง ไม้จริงนํามาทําเป็นโครงสร้าง
เรือน ขณะที่ไม้ไผ่นํามาสร้างเป็นพื้นเรือน ฝาเรือน และโครงหลังคา ส่วนหลังคานั้นมุงด้วยหญ้าแฝก ความยาว
ของเรือนมีขนาด ๗ ห้องเสา มีลักษณะของเรือนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
การใช้สอยหลักอยู่ที่บนเรือน ทั้งอยู่อาศัย รับแขก หุงหาอาหาร ปั่นด้าย ทอผ้า กระทั่งการจัดงาน
ประเพณี พิธีกรรมตามวาระต่างๆ ก็กระทําบนเรือน อันประกอบไปด้วยพื้นที่ ๓ ส่วน คือ กว้าน ห้อง และ
ชาน โดยถือกว้านเป็นด้านหัวเรือน ส่วนชานเป็นท้ายเรือน ห้องเป็นส่วนที่มีฝาเรือนล้อมรอบ พื้นทีภ่ ายในไม่มี
การกั้นซอยห้องเพิ่ม
โดยนัย

ทําให้ภายในห้องจะมีลักษณะโล่งโปร่ง

เป็นที่รู้กันของคนในครอบครัว

แต่กระนั้นพื้นที่จะมีการแบ่งซอยการใช้สอย

หรืออย่างดีก็มีการใช้ผ้าม่านกั้นบริเวณที่เป็นส่วนห้องนอนเท่านั้น

สําหรับพื้นที่ใต้ถุนเรือนนั้นไม่ใคร่ได้ใช้ประโยชน์หลักอะไร ใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์บ้าง ตําข้าวบ้าง

๑๑๑

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๘ รูปวาดผังพื้นเรือนและการแบ่งส่วนพื้นที่ใช้สอยของเรือนลาวโซ่ง
ภายในบ้านลาวโซ่งจะมีการเตรียมพื้นที่สําหรับผีเรือน ซึ่งหมายความถึงผีบรรพบุรุษ โดยพื้นที่ดังกล่าว
จะอยู่ ณ บริเวณห้องเสาแรกของเรือน เรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า กะลอหอง โดนมีเสามุมต้นที่ติดกับกว้านเป็นที่
สถิตของผีเรือน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญทีท่ กุ บ้านต้องมี การนับถือผีของชาวลาวโซ่งนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ ที่ชาวลาวโซ่งเชื่อว่าผู้ที่ล่วงลับมาสถิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาผู้คนในครัวเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุข
ทํามาหากินเจริญก้าวหน้า เพื่อคุ้มครองบุตรหลานให้อยูเ่ ย็นเป็นสุข โดยชาวลาวโซ่งจะมีพิธีเซ่นสรวง เรียกว่า
พิธเี สนเรือน ตามปกติพิธีเสนเรือนจะปฏิบัติกันทุกครอบครัวเป็นประจํา ๒-๓ ปีต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะ
และความพร้อมของครอบครัว
ในส่วนของการใช้สอยพื้นที่ บ้านลาวโซ่งมีการแบ่งแยกเพศชายหญิง การให้ความสําคัญของลําดับ
ญาติข้างฝ่ายชายเป็นสําคัญ โดยภายในเรือนจะมีพื้นที่ของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง โดยมีบันไดขึ้นบ้านคนละฝั่ง
โดยพื้นที่ใช้สอยของฝ่ายชายจะอยู่ด้านกว้าน และพื้นทีใ่ ช้สอยของฝ่ายหญิงจะอยู่ทางด้านชาน ภายในเรือนถัด
จากพื้นที่ผีครองอยู่ จะเป็นส่วนนอนของพ่อแม่ จากนั้นจึงเป็นของคู่ผัวเมียลูกชายตามลําดับพี่น้อง ขณะที่ลูก
สาวจะอยู่ลําดับท้ายสุด

๑๑๒

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๙ รูปวาดด้านข้างและด้านหน้าเรือน
โครงสร้างและวิธีการก่อสร้าง
โครงสร้างบ้านลาวโซ่งมีลักษณะของเรือนเครื่องผูก เสาที่ใช้ปลูกสร้างเป็นเสาไม้มีขนาดประมาณ ๕
นิ้ว เสาตอม่อเป็นคอนกรีตสูงจากพื้นประมาณ ๓ ฟุต ต่อกับเสาไม้โดยใช้สลักเหล็กยึด เสาประธานของตัวเรือน
มี ๑๐ ต้น พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกวางพาดไว้บนตงไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓ – ๔ นิ้วกับรอดบน
เสาที่รับน้ําหนักบ้านอีกทีหนึ่ง พื้นบ้านจะสูงกว่าพื้นระเบียงประมาณ ๑ ฟุต บริเวณโดยรอบของตัวเรือนจะมี
ผนังฝาไม้ไผ่ขัดแตะสานโปร่ง สูงประมาณ ๔ ฟุต อยู่โดยรอบโดยยึดผูกกับเสาไม้ที่ตั้งอยู่บนคานยื่น ในส่วนของ
บันไดนั้นจะประกอบด้วย แม่บันไดและลูกบันได แม่บันไดเป็นไม้ไผ่เจาะรูใส่ลูกบันได โดยใช้ไม้ไผ่แข็งเหลา
แบนใส่ตั้งตามแบน เหตุที่ต้องตั้งตามแบนก็เพื่อความแข็งแรงและไม่หักง่าย

๑๑๓

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๒๐ รูปตัดแสดงรายละเอียดโครงสร้างของเรือน
ในส่วนของโครงสร้างหลังคา มีลักษณะโค้งมนทางด้านสกัด มีความลาดชันมาก ผังของหลังคาเป็นรูป
วงรี โดยที่มีความเชื่อเรื่องของรูปทรงมงคล ที่ควรมีลักษณะคล้ายกระดองเต่าตามนิทานโบราณ ตัวหลังคาจะ
โค้งคลุมเฉพาะด้านกว้านเท่านั้น ส่วนด้านชานจะไม่มีหลังคาปกคลุม ในส่วนด้านบนยอดจั่วจะมีไม้เหนือยอด
ดังกล่าวเรียกว่า ขอกุด ที่ทําจากไม้จริงทาสีขาวคล้ายรูปทรงของเขาควายระบบโครงสร้างหลังคาเริ่มจากวาง
ขื่อพาดลงบนเสา และบริเวณเสายื่นด้านผนังจะวางทับด้วยแปบริเวณหัวเสา ส่วนกึ่งกลางของขื่อจะตั้งเสาดั้ง
เพื่อรับอกไก่ ซึ่งเป็นส่วนที่รองรับการวางพาดของจันทัน การมุงหลังคาจะใช้ตอกรัดตับหญ้าแฝก ยึดกับแปไม้
ไผ่ เพื่อตรึงให้อยู่กับที่
สําหรับการบํารุงรักษาตัวเรือนนั้น ชาวลาวโซ่งจะดูแลเปลีย่ นหลังคาหญ้าคาทุกๆ ๒-๓ ปี ไม้ไผ่ทใี่ ช้ใน
ตัวเรือนนั้น จะดูปรับเปลี่ยนตามสภาพ สําหรับเสาเรือนนั้นเนื่องจากปักลงในพื้นดิน จึงมักเกิดการผุกร่อนของ
เสาเนื่องจากความชื้นจากดิน และต้องเสริมเสาหากพบเห็นว่าผุกร่อนมาก

๑๑๔

รูปที่ ๕.๒๑ ภาพถ่ายรูปทัศนียภาพภายนอกเรือนลาวโซ่ง

รูปที่ ๕.๒๒ ภาพถ่ายแสดงโครงสร้างพื้นไม้ไผ่ของเรือนลาวโซ่ง

๑๑๕

รูปที่ ๕.๒๓ ภาพถ่ายแสดงรายละเอียดผนังภายในเรือน และความงามของโครงสร้างที่เกิดขึ้น
จากผลการสํารวจพบว่าชุมชนลาวโซ่งสามารถรักษาประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ได้อย่างเหนียว
แน่น ภายใต้กระแสของสังคมเมืองที่ถาโถมเข้ามา โดยชุมชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ของ
ตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากมีถนนลาดยางผ่านหมู่บ้านที่เชื่อมต่อถนนสายหลักไปยังอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกได้
โดยง่าย ทําให้วิถีชีวิตของชาวลาวโซ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบการแต่งกาย การค้าขายในชุมชน ภาษา
ที่ใช้สื่อสาร และ สถาปัตยกรรมของเรือนในชุมชน ในส่วนของเรือนพื้นถิ่นนั้นได้รับผลกระทบของค่านิยมที่
เปลี่ยนไปตามสังคมเมืองอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น ไม่พบความเชื่อเรื่องการแบ่งพื้นที่ชาย-หญิงในเรือนสมัยใหม่
เรือนส่วนใหญ่มีการใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนมากขึ้น มีการก่อสร้างบ้านติดพื้นดินเพื่อทําการค้า เป็นต้น
อย่างไรก็ตามชุมชนลาวโซ่งนั้น ตระหนักถึงแนวโน้นความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมชุมชนเป็นอย่าง
ดี และพยายามอย่างมากในการรักษาแก่นวัฒนธรรมให้คงอยู่ เห็นได้จากมีความพยายามที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ลาวโซ่งในชุมชน เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของลาวโซ่งสู่รุ่นลูก-หลานต่อไป

๑๑๖

๕.๓ รายละเอียดผลการศึกษาเรือนพืน้ ถิน่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยสุโขทัย บ้านไผ่ขอน้ํา
๕.๓.๑ ข้อมูลทั่วไปชุมชน
บ้านไผ่ขอน้ํา ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๔ ตําบลมะตูม อยู่ห่างจากอําเภอเมืองพิษณุโลก ไป
ตามถนนสายพิษณุโลก – กงไกรลาศ (ถนนสิงหวัฒน์) ประมาณ ๑๒ กิโลเมตรและเลีย้ วขวาเข้าสู่วัดไผ่ขอน้ําอีก
ประมาณ ๓ กิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๖๕ คน โดยหมู่ที่ ๓ มีประชากร ๓๖๗ ครัวเรือน
แบ่งเป็นชาย ๕๒๐ คน หญิง ๖๒๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๑๘๒ คน และหมู่ที่ ๔ มีประชากร ๒๓๔ ครัวเรือน
แบ่งเป็นชาย ๔๒๐ คน หญิง ๔๖๓ คน รวมทั้งสิ้น ๘๘๓ คน1 ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร
อาทิ การทํานา เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยมีวัดไผ่ขอน้ํา หรือ วัดดิษฐุ์อํารุง เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีพื้นที่
ประมาณ ๙,๖๙๕ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง คือ
ทิศเหนือ

ติดต่อกับหมู่ที่ ๑ บ้านท่ามะเฟือง ตําบลท่าช้าง อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

ทิศใต้

ติดต่อกับหมู่ที่ ๕ ตําบลบ้านไผ่ขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่ ๒ บ้านท่าไชย ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ ๕ บ้านวังปลาดุก ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
และหมูท่ ี่ ๕ บ้านไผ่ขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๕.๓.๒ ลักษณะทางกายภาพ
สภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านไผ่ขอน้ํา เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีระดับความสูงประมาณ ๔๓- ๔๕ เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล มีแหล่งน้ําสําคัญ คือ แม่น้ําน่านไหลผ่านหมู่บ้านบริเวณหมู่ที่ ๓ และหมูท่ ี่ ๔ และคลอง
ชลประทานพลายชุมพลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของหมู่บ้าน

พื้นที่เกษตรกรรมของ

หมู่บ้านโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่ในเขตของการจัดรูปที่ดิน ดังนั้นนอกจากคลองชลประทานพลายชุมพลแล้ว
ยังมีคลองซอยต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมเกือบทั้งหมด ส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ําน่านหรือ
ฝั่งตรงข้ามของหมู่บ้านซึ่งอยู่นอกเขตการจัดรูปที่ดิน มีบงึ ใหญ่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หนองใหญ่” เป็น
แหล่งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีน้ําตลอดทั้งปีและยังเป็นแหล่งประมงน้ําจืดของหมู่บ้านนอกเหนือจากแม่น้ํา
น่านอีกด้วย
1

อ้างอิงจากรายงานการสํารวจสํามะโนประชากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนตําบลมะตูม อําเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก
๑๑๗

การคมนาคม
เส้นทางคมนาคมทางบกของหมู่บ้านไผ่ขอน้ํามีถนนสายต่างๆผ่านหมู่บ้าน ดังนี้
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (ถนนสิงหวัฒน์) ตอนพิษณุโลก – กงไกรลาศ ผ่านทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่ที่ ๔ ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๒๗๕ ตอนพิษณุโลก – หนองตม โดยแยกจากทางหลวงหมายเลข
๑๒ ตรงกิโลเมตรที่ ๑๒ บ้านไผ่ขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก ผ่านหมูท่ ี่ ๓ และหมูท่ ี่ ๔ บ้านไผ่
ขอน้ํา และผ่านไปสู่ตําบลท่าช้าง ตําบลหนองแขม ตําบลมะต้อง ไปยังอําเภอพรหมพิราม เป็น
ถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร
3. ถนนสาย ร.พ.ช. หมายเลข ๑๑๐๑๙ ตอนบ้านวัดตาล บ้านไผ่ขอน้ํา โดยแยกจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๒ จากบ้านวัดตาล อําเภอเมือง พิษณุโลก ผ่านตําบลจอมทอง ตําบลมะตูม
สิ้นสุดที่หมูท่ ี่ ๓ บ้านไผ่ขอน้าํ
4. ถนนภายในหมูบ่ ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปกับริมน้าํ น่านจากหมู่ที่ ๒ บ้านท่าไชย ผ่าน
หมู่ที่ ๓, หมูท่ ี่ ๔ และเชื่อมต่อกับตําบลท่าช้าง ปัจจุบันมีรถโดยสารประจําทางวิ่งบริการจาก
หมู่บ้านไผ่ขอน้ํา – จังหวัดพิษณุโลก ตลอดทั้งวันประมาณชั่วโมงละ ๑ เที่ยว ตั้งแต่ ๖.๐๐๑๗.๐๐ น.
๕.๓.๓ ประวัตขิ องหมู่บ้านไผ่ขอน้าํ
สําหรับประวัติบ้านไผ่ขอน้ํานั้น มีการรวบรวมเป็นครั้งแรกใน หนังสือ พิษณุโลกของเรา โดย หวน
พินธุพันธุ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และ นิกร วริรักษ์ (๒๕๓๖) ใน รวมเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมือง
พิษณุโลก สําหรับการศึกษาทางสถาปัตยกรรมนั้น สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นบ้านไผ่ขอน้ํา ได้มีการสํารวจเป็นครั้ง
แรก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเฉลิมชัย เงารังษี ในรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัด
พิษณุโลก: กรณีศึกษา หมู่บา้ นไผ่ขอน้ํา ซึง่ ได้ทําการศึกษาเรือนไม้ดั้งเดิมในพื้นที่หมูท่ ี่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔
เรือนพิ้นถิ่นบ้านไผ่ขอน้ํา ได้ถูกอ้างถึงเป็นกรณีศึกษา ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ความ
หลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย เรื่อง เรือนพื้นถิ่นภาคเหนือตอนล่าง โดย สามารถ สิริเวชพันธุ์ และในปี พ.ศ.
๒๕๔๗ ได้มีการสํารวจและรังวัดเพื่อศึกษากลุ่มเรือนไม้โบราณของวัดไผ่ขอน้ํา โดย ศุภกิจ ยิ้มสรวล ในรายงาน
การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มอาคารไม้ในเขตสังฆาวาส วัดไผ่ขอน้ํา
ซึ่งจากข้อมูลเอกสารและรายงานการวิจัยที่ผ่านมา พบว่า เอกสารส่วนใหญ่หากเป็นเอกสารหรืองาน
เขียนทั่วไปมักจะถึงเฉพาะประวัติความเป็นมาของประวัติวัดไผ่ขอน้ําเท่านั้น
๑๑๘

และถ้าเป็นการศึกษาทาง

สถาปัตยกรรมก็จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเรือนไม้โบราณพื้นถิ่นเป็นหลัก แต่การศึกษา
ในประเด็นอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรมของบ้านไผ่ขอน้ําได้ อาทิ สภาพ
ทางภูมิทัศน์ และวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านไผ่ขอน้ํา ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลดังกล่าวจากการลง
พื้นที่สํารวจภาคสนาม โดยพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นบ้านไผ่ขอน้ํา ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวแทนของกลุ่มไทยถิ่น (ไทยสุโขทัย) ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
จากการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ พบว่า พื้นที่ตําบลมะตูมนั้น2 ในสมัยก่อนเคยเป็นที่ตั้งของ
บ้านพรหมพิราม ซึ่งต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอําเภอพรหมพิรามตามลําดับ โดยมีหลักฐานที่กล่าวถึง สภาพ
และบรรยากาศของอําเภอพรหมพิรามในสมัยก่อนไว้ในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นมณฑลฝ่ายเหนือ ซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์ถึงเมืองพรหมพิราม
ตลอดรายทางจนถึงบ้านปากโทก ในพระราชนิพนธ์ดังกล่าวได้ทรงบันทึกเรื่องราวของสถานที่ต่างๆ ระหว่าง
ทางเสด็จ มีการถ่ายภาพ และมีพระราชวินิจฉัยในประเด็นต่างๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ
สถาปัตยกรรม ตลอดจนสภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ของพื้นที่ ตามความในบันทึกระยะทางฉบับที่
๑๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๐ หรือ พ.ศ. ๒๔๔๕ ความว่า 3
“ออกจากเมืองพิษณุโลกเวลาเช้า ๕ โมงเศษ มาถึงที่นี่เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ
ระยะทางที่มาวันนี้มีบ้านเรือนตลอดมาจนถึงตําบลปากโทก มีบ้านเรือน
แน่นหนาและมีเรือซึ่งขั้นไปรับบรรทุกข้าวทางแควน้อยจอดอยู่มาก

เมือง

พรหมพิรามนี้ฉันไม่ได้นึกว่าจะเป็นดังนี้เลย เป็นเมืองที่มีแผ่นดินอุดมดี
ตามระยะทางขึ้นมาบ้านช่องผู้คนมีมาก ทํานาและทําไร่อ้อย เวลาฤดูแล้งปลูก
ยาสูบตามริมแม่น้ํา การซึ่งเปลี่ยนวิธีการเก็บค่าที่ปลูกยาสูบอย่างใหม่เป็น
เครื่องชักนําให้ราษฎรปลูกยาสูบมากขึ้น

จนเมื่อปีกลายนี้ยาเหลือคนใช้

จําหน่ายไม่หมดราคาตกไปเป็นอันมาก กลัวว่าบางทีปีนี้จะไม่ทํามากเช่นแต่ก่อน
แต่บ้านเรือนเป็นสวน

ผลไม้ทั่วทุกแห่งมีส้มเป็นสําคัญ แต่ต้นส้มโอสูงใหญ่

เหมือนต้นมะม่วง เวลาที่มานี้เกินกําหนด แต่ยังมีที่เหลืออยู่บ้าง ต้นหนึ่ง
กว่า ๓๐๐ ผล มีราษฎรที่บริบูรณ์มีอันจะกินมาก ที่หลังพลับพลาเขา จัดเป็น
สนามสําหรับเดินเล่น มีบุตรภรรยาพวกคฤหบดี ๕๐ คนเศษ ทําขนมต่างๆมา
2

จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ พบว่า เหตุที่เรียกชื่อตําบล ว่า ตําบลมะตูมนั้น เนื่องจากในสมัยก่อน ในพื้นที่มีต้นมะตูม
ขึ้นอยู่เป็นจํานวนมาก จึงเรียกบริเวณดังกล่าวว่า ตําบลมะตูม
3
อ้างถึงในหนังสือ ประวัติศาสตร์ประพาสต้น โดย ประยุทธ์ สิทธิพันธ์, ๒๕๒๔.
๑๑๙

ให้ได้แจกผ้าขาวม้าและเสมา

อนึ่ง ในตามระยะทางที่ขึ้นมา พ้นจากเขต

บ้านคนและไร่ไม่เป็นที่ว่างเปล่าอย่างข้างล่าง มีป่าไม้กรรยาเลยมากตลอดทาง
ที่พลับพลานี้ก็ทําเหมือนอย่างที่อื่นในมณฑลนี้เป็นที่สบายดี”
จากเอกการดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึง สภาพบ้านเมือง สภาพ
การตั้งบ้านเรือน และสภาพภูมิประเทศของพื้นที่บริเวณอําเภอพรหมพิราม ซึ่งน่าจะรวมถึง บ้านไผ่ขอ หรือ
บ้านไผ่ขอน้ําด้วย (นิกร วริรกั ษ์, ๒๕๓๖) เนื่องจาก บ้านไผ่ขอน้ํา ตั้งอยู่ระหว่างระยะทางเสด็จ ทําให้สามารถ
สันนิษฐานถึงสภาพบ้านเรือนในสมัยนั้นว่า

มีการตัง้ ถิ่นฐานอยู่ค่อนข้างหนาแน่นและมีการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมรวมถึงการค้าขายด้วย
ในหนังสือระยะทางสมเด็จพระมหาสมณะ (สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส) ตอนที่
๑ ได้มีบันทึกถึงการเสด็จเยี่ยมอําเภอพรหมพิรามของ สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไว้เมื่อ
ครั้ง เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในฆณฑลฝ่ายเหนือ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ ความว่า

“วันที่ ๑๖ ธ.ค. เวลาเช้า เสด็จรับบิณฑบาตทางตะวันออก โดยถนนตลาด
แล้วเสด็จกลับมาประทับ ณ ประลําหน้าวัด มีข้าราชการและราษฎรมาทํา
บุญมากเหมือนตําบลอื่น เสวยแล้วประทานพระธรรมเทศนา อนุโมทนา
ภัตตาทานด้วยพรหมวิหาร ๔ ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
เพื่อให้สมกับชื่ออําเภอ ‘พรหมพิราม’ จบแล้วก็ประทานพร ประทานแจก
ของและทรงผูกข้อมือเด็กตามที่เคยทรงในที่อื่นแล้ว”
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้มีการย้ายที่ตั้งของที่ว่าการอําเภอจากตําบลมะตูม ไปที่ริมฝั่งขวาของแม่น้ําน่านที่
ตําบลย่านขาด และเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้มีการย้ายที่ว่าการอําเภอเข้ามาใกล้เส้นทางรถไฟสายเหนือ
บริเวณบ้านกรับพวง หรือ บ้านพรหมพิราม ในปัจจุบัน สําหรับประวัติของบ้านไผ่ขอน้ํานั้น ได้มีการสันนิษฐาน
ว่าเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีการตั้งถิ่นฐานมาไม่ตา่ํ กว่า ๒๕๐ ปี 4 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสํารวจและ
สัมภาษณ์ผู้อยูอ่ าศัยในพื้นที่พบว่า ชุมชนไผ่ขอน้ํา เป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานแต่ดั้งเดิม โดยบรรพบุรุษอพยพ
มาจากอําเภอสววรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เมื่อประมาณ ๒๐๐- ๓๐๐ ปีที่แล้ว เพื่อหาทําเลที่ตั้งหมู่บ้านใหม่
4

สามารถ สิริเวชพันธุ์. เรือนพื้นถิ่นภาคเหนือตอนล่าง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ความหลากหลายของเรือนพื้น
ถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔.
๑๒๐

บริเวณพื้นที่บ้านไผ่ขอน้ํา- ไผ่ขอดอน ในปัจจุบัน โดยได้เลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ําน่าน ในพื้นที่
หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ขอน้ํา รวมทั้งมีการสร้างวัด ได้แก่ วัดไผ่ขอน้ํา หรือ วัดดิษฐ์อํารุง เพื่อเป็นวัด
สําคัญของชุมชน เมื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบกับเอกสารที่กล่าวถึงวัดไผ่ขอน้ํา พบว่า ในหนังสือประวัติวัดทั่ว
ราชอาณาจักร เล่มที่ ๗ ได้มีการกล่าวถึง วัดไผ่ขอน้ํา ว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่า
สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๓๐๗ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ซึ่ง นพคุณ ต่อวงศ์ 5 ได้ให้ความเห็นว่า
ตามธรรมเนียมการสร้างวัดโดยเฉพาะวัดราษฎร์ในสมัยก่อน วัดมักจะถูกสร้างขึ้นใกล้เคียงหรือตามแหล่งของ
การตั้งบ้านเรือนและชุมชน เนื่องจากปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนตามโครงสร้างทางสังคมใน
สมัยโบราณเป็นสําคัญ จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่วัดจะสร้างขึ้นก่อนชุมชนหรือห่างจากชุมชนโดยรอบ ดังนั้นจึงอาจ
สันนิษฐานได้ว่า บ้านไผ่ขอน้ํา น่าจะมีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า ๒๔๘ ปีที่ผ่านมา ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สามารถ สิริเวชพันธุ์ (๒๕๔๔) ที่ทําการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือ
ตอนล่าง ที่ระบุว่า การตั้งถิ่นฐานของผู้คนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้น จะมีการอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มคนที่มา
จากภูมิภาคอื่นๆ อาทิ ลาว กะเหรี่ยง กลุ่มคนทางภาคเหนือ อีสาน แต่คนท้องถิ่นดั้งเดิมส่วนใหญ่ทั้งที่เป็น ไทย
สุโขทัยและไทยกลาง จะตั้งหลักแหล่งตามพื้นที่ชานเมือง อาทิ บ้านไผ่ขอน้ํา บ้านไผ่ขอดอน ในเขตพื้นที่
อําเภอพรหมพิราม
จากการรวบรวมข้อมูลทางเอกสารเบื้องต้น พบว่ามีข้อมูลหลักฐานที่เกีย่ วกับ บ้านไผ่ขอน้ํา อย่าง
ค่อนข้างจํากัด หลักฐานเก่าที่สุดที่สืบค้นได้ ปรากฏชื่อ บ้านไผ่ขอน้ํา หรือ บ้านไผ่ขอ เป็นครั้งแรก ในแผนที่
บ้านศรีพิรมย์และบ้านพรหมพิราม

ซึ่งจัดทําขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประมาณ ปี ร.ศ. ๑๑๖- ๑๑๗ (ปี พ.ศ. ๒๔๔๑- ๒๔๔๒) หรือ ประมาณ ๑๑๓ ปีที่ผา่ นมา6 ในปี พ.ศ. ๒๔๔๙
บ้านไผ่ขอ หรือ บ้านไผ่ขอน้ํา ปรากฏอีกครั้งในแผนที่พระราชอาณาเขตสยาม รวบรวมโดย Albert Sorel
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บทสัมภาษณ์ นพคุณ ต่อวงศ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อ้าง
ใน ศุภกิจ ยิ้มสรวล. รายงานการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มอาคารไม้ในเขตสังฆาวาส วัดไผ่ขอน้ํา.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ๒๕๔๗. หน้า ๑๒.
6
การจัดทําแผนที่ตามแบบอย่างของตะวันตกในประเทศสยามเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๑ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีการจัดทําแผนที่อย่างเป็นระบบโดยมีการจัดตั้งกองจัดทําแผนที่ในรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๑๘ ตามคําแนะนําของนาย เฮนรี่ อลาบาสเตอร์ หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ ได้มีการ
ว่าจ้าง นาย เจมส์ แมคคาธี ให้มาเป็นเจ้ากรมแผนที่สยาม และได้มีการจัดทําแผนที่แสดงพระราชอาณาเขตสยาม รวมถึง แผน
ที่ลาวและเขมร ซึ่งแผนที่ในระยะแรกจะมีมาตราส่วน ๑: ๒,๐๐๐,๐๐๐ และมีมาตรฐานส่วนที่มีความละเอียดมากขึ้นในระยะ
หลัง อาทิ แผนที่ที่ราบภาคกลาง ที่มีมาตราส่วน ๑: ๑๐๐,๐๐๐
๑๒๑

(๑๙๐๘) 7 ที่แสดงให้ที่ตั้งของชุมชนและตําบลต่างๆ ในมณฑลพิษณุโลก ที่ตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุ่มแม่น้ําน่าน
เรื่อยไปถึงเมืองนครสวรรค์และมณฑลกรุงเก่า (อยุธยา)

รูปที่ ๕.๒๔ แผนที่บ้านศรีพริ มย์และบ้านพรหมพิราม
ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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ดูใน Sorel, Albert ๑๙๐๘. L' Europe et la revolution Francaise: Deuxie me Partie. Paris : Plon- Nourrit.
๑๒๒

รูปที่ ๕.๒๕ แผนที่พระราชอาณาเขตสยาม แสดงแหล่งที่ตงั้ ชุมชนและตําบลต่างๆ ในมณฑลพิษณุโลก
ที่มา: Sorel, Albert ๑๙๐๘. L' Europe et la revolution Francaise: Deuxie me Partie.
Paris : Plon- Nourrit
๑๒๓

ใน ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดํารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ได้ทรงบรรยายถึง “ตําบลไผ่ขอ” หรือ “ตําบลไผ่ขอน้ํา” ไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง เที่ยวเมืองพระ
ร่วง ขณะทรงเสด็จประพาสหัวเมืองในมณฑลฝ่ายเหนือ อาทิ เมืองกําแพงเพชร สุโขทัย สววรคโลก อุตรดิตถ์
และพิษณุโลก ทรงกล่าวถึง “ตําบลไผ่ขอ” ไว้ในตอนที่ ๒๐ “ล่องลงแควใหญ่ – แวะดูพิชัยเก่า” ความว่า
“รุ่งขึ้นวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ล่องจากพิชัยเก่า ผ่านเข้ามาแดนเมืองพิษณุโลก
หยุดนอนที่ตําบลท่างาม ระยะนี้อยู่ข้างใกล้ แต่ครั้งจะกะให้ยาวกว่านี้ก็เห็น
ว่าเรือไปด้วยกันมาก ถ้าไปติดเสียบ้างจะลําบาก วันที่ ๒๖ นอนที่หน้า
ที่ว่าการอําเภอพรหมพิราม วันที่ ๒๗ นอนที่ ‘ตําบลไผ่ขอ’ วันที่ ๒๘ ออก
เรือจาก ‘ไผ่ขอ’ เวลา ๒ โมงพอเวลา ๕ โมง ถึงเมืองพิษณุโลก พักอยู่ทแี่ พ
หน้าที่ว่าการมณฑล”

สําหรับเหตุที่เรียกว่า “บ้านไผ่ขอน้ํา” นั้น จากการสืบค้นข้อมูลทางเอกสารประกอบกับการสัมภาษณ์
บุคคลในพื้นทีพ่ บว่ามีการให้ข้อมูลเรื่อง ชื่อของ “บ้านไผ่ขอน้ํา” ไปใน ๒ แนวทางตามเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมา
โดยแนวทางแรกเชื่อว่าน่าจะเกิดจากลักษณะของคุ้งน้ําที่เลยบริเวณที่ตั้งของวัดไผ่ขอน้ําและหมู่บ้านลงไปทาง
ทิศใต้ ที่มีลักษณะโค้งเหมือนตะขอ จึงเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่า “บ้านไผ่ขอน้ํา” ส่วนอีกแนวทางหนึ่ง เชื่อว่าน่าจะ
มีต้นกําเนิดจากมาจากลักษณะของพื้นที่ส่วนหนึ่งในหมู่บ้าน คือ พื้นที่บริเวณหน้าวัดไผ่ขอน้ํา ที่ในสมัยก่อนมี
โขดหินยื่นออกไปในแม่น้ําน่านบนโขดหินนั้นมีกอไผ่ขึ้นปกคลุมอยู่มากชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “ไผ่ขอน้ํา” ซึ่ง
เมื่อทําการสืบค้นเอกสารเพิ่มเติ่ม พบว่ามีความสอดคล้องกับ บทสัมภาษณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดย วัชรากร คง
คด ทําการสัมภาษณ์ พระครูพิพิธพัฒนาการ เจ้าอาวาสวัดไผ่ขอน้ําในขณะนั้น มีใจความว่า

“… เรื่องชื่อ ‘หมู่บ้านไผ่ขอน้ํา’ ฟังจากคําบอกเล่ากันต่อ ๆ เนื่องจากบริเวณ
หน้าวัดไผ่ขอน้ํา (หรือ “วัดดิษฐ์อํารุง” ในปัจจุบัน) ทางด้านตะวันออกมีแหลม
ยื่นเข้าไปในแม่น้ําน่าน และบนแหลมที่ยื่นเข้าไปในนั้นมีกอไผ่ขึ้นปกคลุมอยู่อย่าง
หนาแน่น บริเวณที่เป็นแหลมยื่นไปกลางน้ําทําให้เกิดคุ้งน้ําที่คดเคี้ยว กระแสน้ํา
บริเวณนั้นไหลเชี่ยวมาก ในสมัยก่อนการค้าขายไปมาหาสู่กันต้องอาศัยการ
๑๒๔

คมนาคมทางน้าํ เป็นหลัก เมือ่ เรือพ่อค้าผ่านบริเวณหน้าวัด ถ้าไม่ชํานาญเส้นทาง
อาจทําให้เรือเสียหลักพุ่งไปชนฝั่งได้ เรือต่าง ๆ ต้องใช้ตะขอเกี่ยวกับต้นไผ่ไว้แล้วค่อย ๆ
ผ่านไป จึงทําให้คนเรียกชื่อกันว่า ไผ่ขอน้ํา และกลายเป็นชื่อหมู่บ้านในปัจจุบัน”
เมื่อทําการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม พบว่ามีการกล่าวถึง “ศาลาสตางค์”8 ที่ในสมัยก่อนตั้งอยู่กลางน้ํา
บริเวณหน้าวัดไผ่ขอน้ํา จากการสัมภาษณ์ผสู้ ูงอายุในพื้นที่ กล่าวว่า “ศาลาสตางค์” ตามที่เล่าสืบต่อกันมา เป็น
ศาลาที่สร้างขึน้ บริเวณแหลมที่ยื่นไปกลางแม่น้ําน่านหน้าวัดไผ่ขอน้ําในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นที่พักสําหรับผู้
เดินทางและท่าเรือขึ้นลงบริเวณหน้าวัด รวมถึงยังเล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงประทับแรมที่ “ตําบลไผ่ขอ” ระหว่างเสด็จประพาสหัวเมือง มณฑลฝ่ายเหนือ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๐
“ศาลาสตางค์” ถูกใช้เป็นพลับพลาเพื่อรับเสด็จอีกด้วย แต่ปัจจุบันแหลมที่ยื่นไปกลางน้ําและ “ศาลาสตางค์”
ถูกน้ํากัดเซาะพังลงไปหมด จนไม่เหลือสภาพแล้วในปัจจุบัน

๕.๓.๔ ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
จากข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ ทําให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนบ้านไผ่ขอน้ําได้ในระดับหนึ่ง แต่ในการวิจัยนี้มุ่งเน้นในการศึกษาลักษณะการ
ตั้งถิ่นฐาน ที่สัมพันธ์กับลักษณะทางสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนบ้านไผ่
ขอน้ํา จึงทําการศึกษาข้อมูลทางกายภาพที่สัมพันธ์กับลักษณะการตั้งถิ่นฐานเพิ่มเติมจากแผนทีแ่ ละภาพถ่าย
ทางอากาศพบว่า บริเวณพื้นที่บ้านไผ่ขอน้ํา มีการสํารวจทางอากาศจัดทําเป็นแผนทีแ่ ละภาพถ่ายทางอากาศ
โดยกรมแผนทีท่ หารครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ จากภาพถ่ายทางอากาศดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ชุมชนบ้านไผ่ขอ
น้ํา มีการตั้งถิ่นฐานกระจายตัวเป็นกลุ่มๆ หรือคุ้ม โดยตั้งบ้านเรือนขนานไปกับบริเวณริมฝั่งด้านซ้ายของแม่น้ํา
น่าน โดยมีวัดไผ่ขอน้ํา ตั้งอยู่บริเวณคุ้งน้ําด้านทิศใต้ มีชายหาดทอดยาวขนานไปกับพื้นที่ลานและท่าน้ําของ
หมู่บ้าน หรือทีเ่ รียกกันว่า “หย่อมใหญ่” (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณหมู่ที่ ๔) ระหว่างหมู่บ้านและพื้นที่นา มีถนนตัด
เชื่อมระหว่างหมู่บ้านและวัด โดยขนานกับแม่น้ําในแนวทิศเหนือ- ใต้ โดยถนนอยู่คั่นกลางระหว่างระหว่าง
พื้นที่หมู่บ้านกับพื้นที่นาที่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน
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อ้างถึงใน วัชรากร คงคด. วัฒนธรรมของหมู่บ้านในชนบท จังหวัดพิษณุโลก : ศึกษาเฉพาะประเพณีความเชื่อและ
การละเล่นของหมู่บ้านไผ่ของน้ํา อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร. ๒๕๓๘.
๑๒๕

รูปที่ ๕.๒๖ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณบ้านไผ่ขอน้ํา จัดทําในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยกรมแผนที่ทหาร
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร
เมื่อทําการเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศในระยะหลัง เช่น ภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ.
๒๕๑๙ และ พ.ศ. ๒๕๓๘ พบว่ามีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้นประมาณ ๓-๔ เท่าตัวเมื่อเทียบกับภาพถ่าย
ทางอากาศในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่ยังมีความหนาแน่นไม่มากนัก ซึ่งจากภาพถ่ายทางอากาศหลังปี พ.ศ. ๒๕๑๙
เป็นต้นมา พบว่า มีการเพิ่มจํานวนของบ้านขึ้นกลายเป็นกลุ่มบ้านขนาดใหญ่และมีความหนาแน่นมากขึ้น
ประมาณกลุ่มละ ๘- ๑๐ หลัง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้อยูอ่ าศัยในพื้นที่ ระบุว่าการขยายตัวของกลุ่มบ้าน เกิด
จากจากการแยกเรือนของบุตรหลาน ที่นิยมสร้างบ้านขึ้นใหม่เป็นหลังๆ ในบริเวณพื้นที่เดิม จึงทําให้เห็นสภาพ
ของกลุ่มบ้านหรือคุ้มบ้านมีความชัดเจนขึ้น

๑๒๖

รูปที่ ๕.๒๗ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณบ้านไผ่ขอน้ํา จัดทําในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยกรมแผนที่ทหาร
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร

จากภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ จะเห็นได้ว่ามีการตัดถนนเชื่อมต่อจากถนนจากถนนสาย
พิษณุโลก- นครสวรรค์ เข้าสูห่ มู่บ้าน โดยเชื่อมกับถนนสายเดิมในหมู่บา้ นบริเวณด้านหลังวัดไผ่ขอน้ํา ซึ่งผลที่
เกิดขึ้นจากการตัดถนน เมื่อทําการเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ พบว่ามีการขยายตัว
ของกลุ่มบ้านหรือคุ้มบ้านในแนวกว้างหรือในแนวทิศตะวันออก- ตะวันตกมากขึ้น โดยเป็นการขยายตัวหนีห่าง
๑๒๗

จากแม่น้ําที่เป็นทางสัญจรเดิม เข้าหาถนนที่ตัดขึ้นใหม่มากขึ้น อีกทั้งหลังจากมีการตัดคลองชลประทานพลาย
ชุมพลผ่านพื้นที่นาของหมู่บ้าน (ทางทิศตะวันตกของหมู่ที่ ๓ และ ๔) ส่งผลให้พื้นที่หมูบ่ ้านและพื้นที่นาถูกแยก
ออกจากกันโดยชัดเจน

รูปที่ ๕.๒๘ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณบ้านไผ่ขอน้ํา จัดทําในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยกรมแผนที่ทหาร
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร
จากการเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่หมู่บ้านประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่
ทําให้สามารถวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้านไผ่ขอน้ําได้ว่า

บ้านไผ่ขอน้ํามีการจัดสรรพื้นที่ของ

หมู่บ้านออกเป็นส่วนๆ แบ่งโดยถนนภายในหมู่บ้าน ได้แก่พื้นที่หมู่บ้าน พื้นที่วัดและพื้นที่ทางการเกษตร สภาพ
๑๒๘

การตั้งบ้านเรือนมีการตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่ม หรือ คุม้ ซึ่งประกอบด้วยเรือนหลายหลัง แต่ละคุม้ มีลานดินเป็น
พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเรือน ซึ่งการตั้งบ้านเรือนจะสร้างในแนวขนานไปกับริมแม่น้ําน่าน โดยหมู่บ้านจะอยู่ด้าน
ทิศเหนือและวัดไผ่ขอน้ํา ที่เป็นศูนย์กลางชุมชนจะอยู่ด้านทิศใต้ของหมู่บา้ น ซึ่งการที่หมู่บ้านตั้งอยู่เหนือวัดนั้น
น่าจะเกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แม่น้ําน่านหน้าหมู่บ้านมีลักษณะค่อนข้างตรง

โดยหมู่บ้านตั้งอยู่โค้งด้าน

ในทางฝั่งซ้าย ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของกระแสน้ําน้อยกว่าโค้งนอกทางฝั่งขวาและด้านทิศใต้
(ที่ตั้งของวัดไผ่ขอน้ํา) ที่เป็นโค้งหักศอก ซึ่งบริเวณดังกล่าวตลิ่งจะถูกน้ํากัดเซาะมากกว่า 9 ดังนั้นการสร้าง
บ้านเรือนจึงเลือกปลูกสร้างในทางทิศเหนือขนานกับลําน้ํา

โดยมีพื้นที่ลานและท่าน้ําของหมู่บ้านที่เรียกว่า

“หย่อมใหญ่” อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นชายหาดริมแม่น้ําน่าน (ดูรูปที่ ๙) ซึ่งบริเวณ “หย่อมใหญ่” นั้น ใน
สมัยก่อนเป็นพื้นที่สําคัญของหมู่บ้านเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ทํากิจกรรมต่างๆ และ ติดต่อค้าขาย ดังเห็นได้จาก
บริเวณดังกล่าวยังมีเรือนร้านค้าโบราณหลงเหลืออยู่
“หย่อมใหญ่”

ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในหมู่บ้านว่า

เป็นจุดจอดพักค้างแรมของเรือสินค้าต่างๆ

ที่วิ่งขึ้นล่องระหว่างปากน้ําโพไปยังเมืองเหนือ

เนื่องจากมีชายหาดริมน้ํามีพื้นที่กว้างขวางเหมาะแก่การพักแรม อีกทั้งเวลาหน้าน้ําพ่อค้าซุงจากเมืองเหนือ ก็
จะล่องแพซุงมาพักในบริเวณดังกล่าว ซึ่งบ้านเรือนของหมู่บ้านไผ่ขอน้ํามักจะสร้างด้วยไม้สักเป็นหลัก เพราะ
ชาวบ้านมักจะซื้อซุงจากแพซุงไม้สักมาจอดพักหน้า “หย่อมใหญ่” ทุกปี ไว้ใช้สร้างหรือต่อเติมบ้าน หรือ
บ่อยครั้งก็สามารถเก็บซุงไม้สกั จากแพซุงที่แตกออกจากกันเอาไว้ใช้งาน

ประชากรและการอพยพย้ายถิ่น
จากข้อมูลการสํารวจสํามะโนประชากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมะตูม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงานว่า ประชากรของหมู่บ้านมีประมาณ ๒,๐๖๕ คน โดยแบ่งออกเป็น ๒ หมู่ ได้แก่
1. หมู่ที่ ๓ มีประชากร ๓๖๗ ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย ๕๒๐ คน หญิง ๖๒๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๑๘๒
คน
2. หมู่ที่ ๔ มีประชากร ๒๓๔ ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย ๔๒๐ คน หญิง ๔๖๓ คน รวมทั้งสิ้น ๘๘๓ คน
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เฉลิมชัย เงารังษี (๒๕๔๓) ได้ให้ข้อสังเกตว่า ตําแหน่งการตั้งวัดตามริมฝั่งแม่น้ําน่านในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก มักจะตั้งอยู่บริเวณคุ้งน้ําเป็นส่วนมากทั้งคุ้งน้ําด้านในและด้านนอก อาทิ ที่ตั้งของวัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนม
หาธาตุ
๑๒๙

จากการสํารวจพบว่า ประมาณกว่าร้อยละ ๘๐ ของประชากรทั้งหมดในหมู่บ้านเป็นคนพื้นเพดั้งเดิมที่
บรรพบุรุษอพยพมาจาก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มาตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านไผ่ขอน้ํา นอกจากนี้ยังมีคน
ไทยเชื้อสายจีนจากปากน้ําโพ มาตั้งถิ่นฐานรวมอยู่ด้วย เนื่องจาก บริเวณ “หย่อมใหญ่” เป็นจุดพักแรมของ
เรือสินค้าที่ขึ้นล่องจากปากน้ําโพไปยังเมืองเหนือ อาทิ เมืองพิชัย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังคงมีเรือนร้านค้าโบราณ
และศาลเจ้าหลงเหลืออยู่ ส่วนอีกประมาณร้อยละ ๒๐ ที่เหลือ เป็นผู้ที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามาของคนต่างพื้นที่ใน
ภายหลังซึ่งโดยมากเกิดจากการแต่งงานกับคนในพื้นที่

ขนาดของครอบครัว
จากจํานวนประชากรประมาณ ๒,๐๖๕ คน เมื่อทําการสํารวจขนาดของครอบครัวในหมู่บ้านไผ่ขอน้ํา
พบว่าโดยส่วนมากจะเป็นครอบครัวเดี่ยวที่แยกออกมาสร้างครอบครัวใหม่จากครอบครัวเดิม

ส่วนครอบครัว

ขยายที่มีการอยู่รวมกันของกลุ่มเครือญาติในหลายรุ่นตามลักษณะของครอบครัวในอดีตยังคงหลงเหลือบ้างแต่
ไม่มากนัก จากการสํารวจพบว่า พบว่าประมาณร้อยละ ๖๘ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวไม่เกิน ๕ คน ส่วนอีก
ประมาณร้อยละ ๓๒ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า ๕ คนขึ้นไป10
การประกอบอาชีพ
จากการสํารวจและสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ ๗๕
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํานา

เนื่องจากสภาพที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบลุ่มและอยู่ใน

เขตชลประทานที่มีน้ําเพียงพอต่อการทํานาตลอดปี โดยเนื้อที่หมู่บ้านทั้งหมดประมาณ ๙,๖๙๕ ไร่ เป็นพื้นที่นา
ประมาณ ๖,๒๙๐ ไร่ นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชอื่นๆ เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเหลือง อีกด้วย ส่วนบริเวณที่
อยู่อาศัยและพื้นที่ตลิ่งริมฝั่งแม่น้ําน่านจะปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ต่างๆ อาทิ ขนุน มะม่วง มะปราง
ละมุด
มะพร้าว เพื่อใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ อาทิ โค กระบือ เป็ดและไก่ ใน
บางครัวเรือน นอกจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ประชากรที่เหลือประมาณร้อยละ ๑๗ ประกอบ
อาชีพ ค้าขายและรับจ้าง และประมาณร้อยละ ๘ ประกอบอาชีพรับราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ
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อ้างอิงจากรายงานการสํารวจสํามะโนประชากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนตําบลมะตูม อําเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก
๑๓๐

๕.๓.๕ ประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมของหมู่บ้านไผ่ขอน้าํ
จากการรวบรวมข้อมูลทางเอกสารประกอบการสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่

สามารถสรุปประเพณีและ

ความเชื่อที่จัดได้ว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของหมู่บ้านไผ่ขอน้ํา ได้ดังนี้
๑. ทําบุญกลางบ้านหรือทําบุญข้าวหลาม
ประเพณีทําบุญกลางบ้าน จัดได้ว่าเป็นประเพณีการทําบุญที่แพร่หลายในกลุ่มไทยถิ่น โดยเฉพาะ ไทย
สุโขทัยและไทยกลาง การทําบุญกลางบ้านเชื่อกันว่าเป็นงานบุญที่เกิดขึ้นพร้อมกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ซึ่ง
โดยปกติจะประกอบพิธีในสถานที่สําคัญหรือสถานที่สาธารณะ อาทิ ลานกว้างกลางหมู่บ้าน ลานวัด ลานท้อง
นา หรือ ลานหน้าศาลประจําหมู่บ้าน ซึง่ พิธีนี้เป็นพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกคนในหมูบ่ ้าน เป็น
ความเชื่อที่ผสมผสานความเชื่อเรื่องผีกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยตามปกติแล้วจะมีการนิมนต์พระสงฆ์ ๙
รูป หรือ มากกว่ามาสวดพระปริตรในตอนเย็น หลังจากพระสวดจบ ๑ บท ในบางพื้นที่จะมีการตีฆอ้ ง ๓ ครั้ง
รวมถึงมีการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ ลิเก ลําตัด พอรุ่งเช้าจะมีการนิมต์พระมาฉันเช้า โดยชาวบ้านจะนําข้าวหม้อ
แกงหม้อมารวมกันเพื่อตักแบ่งถวายพระ หรืออาจจะตกลงกันว่าใครจะทําอะไรมาถวายพระ ซึ่งในบางพื้นที่จะ
มีการเผาข้าวหลามถวายพระด้วย การใส่บาตรจะทําที่วางบาตรไว้โดยใช้ผ้าหรือทําทีใ่ ส่บาตรเฉพาะ โดยนํา
บาตรมาวางเรียงกันไว้ ขณะที่พระสงฆ์สวดบทพาหุง ๘ ทิศ จึงจะเริ่มใส่บาตรได้
ในการทําบุญจะมีการทําอาหารและเครื่องพลีต่างๆ แก่ เทพยดาอารักษ์ พระภูมิเจ้าที่ บรรพบุรุษและ
เจ้ากรรมนายเวรต่างๆ

โดยจะนําอาหารใส่กระทงใบตอง

และใส่ลงไปในกาบกล้วยที่ทําเป็นรูปสี่เหลี่ยม

นอกจากนี้จะมีการตัดกาบกล้วยเป็นรูปคนหรือบางแห่งใช้ดินเหนียวปั้นเป็นรูปคนเท่ากับจํานวนคนใน
ครอบครัวรวมไปถึง โค กระบือ หรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ด้วย (พิธีกรรมนี้คล้ายคลึงกับกลุ่มชาติพันธุ์ลาวหลายกลุ่ม)
จากนั้นจะนําเครื่องพลีนี้ไปวางไว้ทางทิศตะวันตก ของถวายที่ใส่ในกระทงนั้นบางพื้นที่จะใส่ชิ้นพล่าปลายํา (ผัก
พล่าปลายํา) พริกแห้ง เกลือ หัวหอม ข้าวดํา ข้าวสาร แล้วจุดธูปปักลงในกระทงรวมถึงเงินจํานวนหนึ่ง เมื่อ
พระฉันเสร็จแล้ว พระก็จะนําน้ํามารูปละ ๑ แก้ว ยืนเป็นวงกลม แล้วสวดมนต์กรวดน้ําลงไปในกระทง บางแห่ง
ก็ว่าอุทิศให้คนอยู่ บางแห่งก็ว่าอุทิศให้คนตาย เสร็จแล้วชาวบ้านจะนําไปวางที่ทางสามแพร่งหรือโคกหลังเสร็จ
พิธีชาวบ้านจะมานั่นรับประทานอาหารร่วมกัน ไต่ถามความเป็นอยู่ ตลอดจนช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในบาง
พื้นที่มีความเชื่อว่าอาหารที่นํามาจะต้องรับประทานให้หมด หากเหลือจะต้องทิ้งไปไม่ให้นํากลับ หลังจากนั้นจึง
แยกย้ายกันกลับบ้าน ตามความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมการทําบุญกลางบ้านมักจะประกอบพิธีในระหว่างเดือน
๑๓๑

๓ หรือเดือน ๖ โดยเฉพาะเดือน ๓ กลางเดือน 11 โดยเชื่อกันว่า บุคคลที่ทําบุญเดือน ๓ กลางเดือน จะมี
ความสุขในชีวิต มีความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้ ซึ่งนอกจากการการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ยัง
เป็นพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรษุ เจ้ากรรมนายเวร รวมถึงเป็นการบูชาเทพยดาอารักษ์ พระภูมิเจ้า
ที่ รวมถึงมีการทําบุญสะเดาะเคราห์ เพื่อขอความคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข และประสบความเจริญรุ่งเรื่องใน
หน้าที่การงาน ขับไล่สิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาให้หมดสิ้นไป รวมถึงขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลอัน
จะทําให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์

(ในบางพื้นที่อาจจะมีการแห่นางแมวขอฝนพร้อมไปกับพิธีทําบุญ

กลางบ้านด้วย)
สําหรับประเพณีทําบุญกลางบ้านหรือทําบุญข้าวหลามในหมู่บ้านไผ่ขอน้ํานั้น จากการสัมภาษณ์บุคคล
ในพื้นที่กล่าว่า เป็นประเพณีที่ทําเพื่อเป็นสิริมงคลให้ความอยู่เย็นเป็นสุขแก่หมู่บ้าน ผูค้ น ตลอดจนพืชสวน ไร่
นา สัตว์เลี้ยงให้ได้ผลดีตลอดทั้งปี โดยจะทําพิธีกันในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เนื่องจากถือเอาวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นวันมงคล แต่ในสมัยก่อนจะทําพิธีเมื่อข้าวท้องแก่พร้อมที่
จะเก็บเกี่ยวได้ โดยในตอนเย็นของวันที่ ๔ ทุกบ้านจะเผาข้าวหลาม แต่งหน้าบ้านด้วยซุ้มประตู และร้านตั้ง
เจดีย์ทราย หรือ พระทราย พร้อมทั้งปักธูปเทียน และดอกไม้บูชา โดยตั้งที่เสารั้วหน้าบ้านพร้อมกระบอกใส่น้ํา
แขวนเอาไว้ บ้านและยุ้งข้าวทุกบ้านทุกยุ้งจะใช้สายสิญจน์ล้อมแล้วโยงไปรวมกันบริเวณ “หย่อมใหญ่” ที่เป็น
พื้นที่ประกอบพิธี ประมาณ ๕ โมงเย็นจะนิมนต์พระที่วัดไผ่ขอน้ําและวัดใกล้เคียงอีก ๒ วัดมาทําน้ํามนต์ โดย
การเตรียมขันน้ําใส่ใบเงินใบทองและส้มป่อยมาจากบ้าน วางไว้หน้าพระแล้วใช้สายสิญจน์ล้อมไว้ เมื่อทําพิธี
เสร็จแล้วจะนําน้ํามนต์กลับไปยังบ้าน เพื่อประพรม ให้เกิดสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุข
ตอนเช้าของวันที่ ๕ จะมีการทําบุญตักบาตรเช้าบริเวณ “หย่อมใหญ่” อีกครั้ง แต่ละบ้านจะเตรียม
แพหยวก พร้อม ตุ๊กตาดินเหนียว ที่เป็นตัวแทนของสมาชิกของครอบครัวรวมทั้งสัตว์เลี้ยงด้วย ในการปั้นตุ๊กตา
ดินเหนียวนั้นจะปน เกลือ ข้าวเปลือก ผัก ผสมไปด้วยเพื่อเตรียมนําไปใช้เมื่อตอนสิ้นบุญไปแล้ว จัดใส่แพหยวก
บางบ้านก็นําไปลอยน้ําในช่วงกรวดน้ํา หรือบางบ้านก็นําไปวางไว้ตามทางหรือโคก หลังพระฉันท์เสร็จและให้
ศีลให้พร จากนั้นรับประพรมน้ํามนต์จากพระ เป็นอันเสร็จพิธี
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ตามปกติประเพณีทําบุญกลางบ้านมักจะทํากันประมาณเดือน ๓ หรือ เดือน ๖ โดยมากมักจะนิยมทําบุญกันในเดือน ๓

กลางเดือน ๓ ตามความเชื่อโบราณที่ว่า "กบไม่มีปาก นาคไม่มีก้นขี้” หมายถึง กบร้องที่ไหนคนก็จะตามเสียงร้องนั้นไปและไป
จับมากิน พญานาคเมื่อกินอาหารแล้ว ไม่ถ่ายออกมาก็ไม่หิว อาหารก็จะเหลืออยู่ ซึ่งหมายความว่า ผู้ที่ทําบุญในเดือน ๓
กลางเดือน จะเป็นผู้อยู่รอดปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้

๑๓๒

รูปที่ ๕.๒๙ การตกแต่งเครื่องบูชา บริเวณหน้าบ้านและริมทางเดิน ในวันทําบุญข้าวหลาม บ้านไผ่ขอน้ํา
ที่มา: ภาพถ่ายโดยชาวชุมชนไผ่ขอน้ํา

รูปที่ ๕.๓๐ กระทงกาบกล้วยที่บรรจุเครื่องพลีและเครื่องบูชาต่างๆ
ที่มา: ภาพถ่ายโดยชาวชุมชนไผ่ขอน้ํา
๑๓๓

รูปที่ ๕.๓๑ บรรยากาศงานทําบุญกลางบ้านหรือบุญข้าวหลาม บ้านไผ่ขอน้ํา
ที่มา: ภาพถ่ายโดยชาวชุมชนไผ่ขอน้ํา
๒. ประเพณีทําขวัญและรับขวัญแม่โพสพ
ประเพณีรับขวัญแม่โพสพและทําขวัญแม่โพสพ เป็นประเพณีที่นับถือกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทย- ลาว มาตั้งแต่อดีต อันเป็นผลสืบเนื่องมากจากการ ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญและมีความสัมพันธ์
ต่อการดํารงชีวิต จึงได้รับการยกย่องให้เป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อดั้งเดิมเรื่อง เทพธิดาหรือเทพีประจํา
พืขพรรณธัญชาติหรือต้นข้าว ซึ่งเชื่อว่า ข้าวมีวิญญาณสถิตอยู่ ดังจะเห็นได้จากตํานานหรือนิทานเกี่ยวกับแม่
โพสพของกลุ่มชนต่างๆ 12
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ดูเพิ่มเติมใน สุกัญญา ภัทราชัย. ข้าวกับวิถีชีวิตไทย. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. ๒๕๓๖.
๑๓๔

รูปที่ ๕.๓๒ ภาพวาดแม่โพสพที่พบในเอกสารโบราณ
ที่มา: สุกัญญา ภัทราชัย, หน้า ๑๒๙.
วัตถุประสงค์สําคัญของพิธีทําขวัญและรับขวัญแม่โพสพนั้น คือ การระลึกถึงพระคุณของข้าวที่เป็น
แหล่งอาหารหลักและพระคุณของแม่โพสพ

รวมถึงเป็นการประกอบพิธีเพื่อกล่าวขอขมาต่อแม่โพสพและต้น

ข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์

ซึ่งพิธีทํา

ขวัญและรับขวัญแม่โพสพนั้น รวมไปถึงพิธีกรรมในขั้นตอนต่างๆ ในการทํานา อาทิ ก่อนการไถคราด การ
หว่านข้าว ปักดําข้าว การทําขวัญแม่โพสพเมื่อข้าวตั้งท้อง พิธีกรรมการขอขมาก่อนการเกี่ยวข้าวและพิธี
อัญเชิญแม่โพสพเข้าสู่ยุ้งฉาง อันเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ก่อนการไถคราดในแต่ละฤดูกาล ชาวบ้านจะต้องทําพิธีขอขมาและขออนุญาติต่อเทพยดาต่างๆ เพื่อ
เข้ามาทําการเพาะปลูกในที่ดิน โดยจะนํากระทงใบตอง ๙ ใบ ใส่ขนมกระทงละอย่าง เพื่อเป็นเครื่องบัตรพลี
หรือเครื่องสังเวย และจุดธูปบูชาเทวดาและเจ้าที่ เพื่อขออนุญาติเพาะปลูกและ “ขอน้ําขอข้าว” โดยกล่าวบท
สวด ดังนี้
“โอม แม่ไพรี แม่นพดารา แม่จันทราเทวี แม่ศรีโสภา ได้เลี้ยงลูกมาใหญ่กล้า
เพียงนี้ ลูกขอบวงสรวงด้วยพะวงมาลี ธูปเทียนอัคคี ตามมีบูชา ขอเทพเจ้า
๑๓๕

ปกเกล้าเกศา ทําไร่ทํานา ให้ผลมากมาย อีกทั้งตะกวดเหี้ย ทั้งเพลี้ยลงนา
อีกทั้งโจรรา และอัคคีภัย จงวินาศฉิบหาย โอมประสิทธิ์แก่ข้าเจ้า สวาหะ”
หลังจากถวายเครื่องบูชาแล้ว จึงเริ่มการไถคราด ซึ่งตามความเชื่อโบราณ จะต้องทําการไถโดยเวียน
ตามเกล็ดพญานาคหรือเวียนซ้ายก่อน ๓ รอบ จากนั้นจึงปลดไถหรือแอกวางนอนลง เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย
ก่อนการหว่านข้าว หรือลงนา จะมีการจุดธูป ๑๒ ดอก พร้อมทั้งตั้งนะโม ๓ จบและกล่าวบูชาเทวดา ดังนี้
“ศรี ศรี ศรี วันนี้เป็นวันดี อยู่ไร่ปลายนา มิง่ มาขวัญมา อยากกินเปรี้ยวให้
กินเปรี้ยว อยากกินหวานให้กินหวาน ส้มสุก มะพร้าว ถั่วงา เชิญมารับประทาน
มิ่งมาขวัญมา กันนก กันหนู กันปู กันปลา กันตะกวด กันเพลี้ยลงนา กันหนอน
อัปรีย์ อย่าได้มีมา มิ่งมาขวัญมา สัพพะทานัง สัพพะโภคัง ภะวันตุเม”

เมื่อเริ่มหว่านข้าว ก็จะสวดคาถาหว่านข้าว ดังนี้

“พุทธัง เลิศล้ํา อุตตะมังเลิศล้ํา
ธัมมัง เลิศล้ํา อุตตะมังเลิศล้ํา
สังฆัง เลิศล้ํา อุตตะมังเลิศล้ํา”
หลังจากนั้นจะท่องคาถาบูชาแม่โพสพ ดังนี้
“คุณพระแม่โพสพ ๓๙ คุณพระพุทธเจ้า ๕๖ แม่โพศรี แม่โพสพ แม่ธรณี แม่คงคา
ถึงเวลาแล้วทีล่ ูกจะต้องเข้ามาทํามาหากินในถิ่นนี้ เชิญมาคุ้มครอง มาเถิดแม่มา
ลูกปลูกข้าวในนา ขอให้ได้ผลดี ขอให้ลูกนี้เป็นเศรษฐีชาวนา ขอให้ลูกเป็นพ่อค้า
บ้านนอก ขอให้มีข้าวเต็มยุ้ง ช่วยมาคุ้มแอกคุ้มไถ คุม้ ไร่ คุม้ นา คุ้มเคราะห์ คุ้มโศก
คุ้มโรคโรคา กันนก กันหนู กันปู กันปลา กันตะกวด กันเหี้ย กันเพลี้ยลงนา
ผลผลิตให้ได้ไร่ละเกวียนกว่า อ้ายหนอนอัปรีย์อย่าให้มีเข้ามา อ้ายเพลี้ยกระโดด
๑๓๖

สีน้ําตาลตัวดี ขอให้หายหนีหน้า มิ่งมาขวัญมา สัพพะโภสา วินาดสันติ”

เมื่อบูชาแม่โพสพแล้ว จะตั้งจิตอธิษฐาน ก่อนการหว่านข้าว โดย ๓ กําแรก อธิษฐาน ดังนี้ กําที่ ๑ ขอ
เลี้ยงชีวิต กําที่ ๒ เหลือกินแล้วทําบุญ และกําที่ ๓ เหลือกินแล้วขอทําทาน ส่วนข้าวที่เหลือให้หว่านจนหมด
เมื่อข้าวหมดแล้ว ท่องคาถา ดังนี้
“อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณของแม่โพสพ แม่ธรณี แม่คงคา
คุณพระพุทธจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆะเจ้า คุณพระบิดามารดา
คุณครูอุปัชฌา จงมาดลบันดาลให้ข้าพเจ้า ทํานาปีนี้ให้เกิดผลดีเทอญ”

หลังจากหว่านเมล็ดข้าวลงในนาไปแล้วประมาณ ๒๐-๓๐ วัน จึงทําการถอนต้นกล้าและเตรียมต้นกล้า
เพื่อทําการปักดํา ตามปกติการดํานาจะเริ่มในเดือนหัวข้าวหัวปลา (ประมาณเดือนสิงหาคม) โดยจะทําการ
ดํานากันในวันจันทร์ข้างขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะมีการทํากระทงใส่เครือ่ งบัตรพลีถวายแม่โพสพอีกครั้ง เมื่อถึง
เดือน ๑๐ ช่วงที่ข้าวเริ่มตั้งท้อง ก็จะมีการทําพิธีทําขวัญข้าว โดยปกติจะทําพิธีกันในแรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐
โดยจะมีการทําชะลอมขนาดเล็กเพื่อบรรจุบายศรี กล้วยสุก ๑ ลูก มันต้ม เผือกต้ม ดอกไม้ ธูป ๓ ดอก เทียน
๒ เล่ม ข้าวสุกปากหม้อ ๑ ปั้น แป้งหอม น้ําอบ น้ําสะอาด ส้ม ขนม นําลําไผ่ขนาดยาวประมาณ ๑ วา ปักใน
นาข้าวแล้วผูกชะลอมเครื่องเซ่นหันไปทางทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) จุดธูปและกราบสามครั้ง โดยกล่าว
อัญเชิญแม่โพสพ ดังนี้

“วันนี้ก็เป็นวันลาภดี วันดี เชิญแม่โพสพมาทานขนมส้มสุกลูกไม้ อย่าได้
มีโรคมีภัย ขอให้ได้ข้าวดี ๆ ทําน้อยได้มากให้ข้าวงอกออกรวงดี”

๑๓๗

รูปที่ ๕.๓๓ พิธีทําขวัญข้าวเพื่อรับขวัญแม่โพสพและชะลอมใส่เครื่องบัตรพลีถวายแก่แม่โพสพ
ที่มา: วันเพ็ญ ตันจันทร์กุล
จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่าการทําพิธีทําขวัญและถวายเครื่องบัตรพลีแก่แม่โพสพตอน
ข้าวเริ่มตั้งท้อง เนื่องจากเชื่อว่า เมื่อแม่โพสพตั้งท้อง จึงเชื่อว่าจะอยากทานอาหารเหมือนคนท้อง สิ่งที่ขาด
ไม่ได้ในเครื่องเซ่นช่วงดังกล่าวจึงเป็นของรสเปรี้ยว อ้อย น้ํามะพร้าว นอกเหนือจากหมาก พลู ธงกระดาษสี
ต่างๆ ผ้าแดง ผ้าขาว ใส่ลงในชะลอมเล็กๆ เส้นด้ายสีแดงและสีขาวเพื่อผูกเครื่องเซ่นเข้ากับต้นข้าว ดอกไม้
และด้วยความเชื่อว่าแม่โพสพเป็นผู้หญิง จึงต้องมีน้ําอบ น้ําหอมด้วย โดยคนที่ทําพิธีมักจะเป็นผู้หญิงเจ้าของที่
นา แต่พิธีนี้ให้โอกาสผู้ชายทําได้แต่ไม่นิยม
ตามคติโบราณเครื่องบัตรพลีเมื่อบูชาแก่แม่โพสพแล้ว ห้ามนํากลับบ้าน ให้ปล่อยเป็นอาหารของนก
และสัตว์ต่างๆ เพื่อเป็นทานต่อไป ประมาณเดือน ๑๑- ๑๒ เมื่อข้าวเติบโตจนสามารถเก็บเกี่ยวได้ จะมีการบูชา
เทวดาทั้ง ๘ ทิศ โดยเริ่มในวันเสาร์ถือเป็นวันแรกเกี่ยว ส่วนวันจันทร์จะเริ่มแรกถากลาน โดยหันไปทางทิศ
ทักษิณ (ทิศใต้) เพื่อให้ขี้ดินและตอข้าวออกให้หมด ปรับหน้าดินให้เรียบนําเสาไม้ยาวประมาณ ๒ วา สลักให้มี
ปลายแหลมด้านบนเรียกว่า “เสาเกียด” ปักไว้ กลางลานนําบายศรี ดอกไม้ ด้ายแดงขาว มัดปลายเสาเกียดที่
รอบเสาจะนํามูลวัวควายผสมน้ํา เทยาให้ทั่วลานด้วยไม้กวาดเรียกหว่า การยาลาน ตากแดด ทิ้งไว้วันหนึ่งจน
แห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ขี้ดิน ขี้ฝุ่นฟุ้งกลบเมล็ดข้าวเวลานวด หลังจากยาลานจึงนําฟ่อนข้าววางเรียงโดยรอบเสา
เกียด

ช่วงนี้อาจทําบุญลานโดยการทําบุญตักบาตรที่ลานข้าวเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการนวดโดยวางฟ่อนข้าว

ซ้อนกันเป็นชิ้น ๆ ให้รวงข้าวตั้งขึ้น ตัดออกเพื่อให้ข้าวร่วงทั่วถึงเมื่อวัวเหยียบ เพื่อนวดข้าวให้เมล็ดข้าวหลุด
จากรวง นําวัวหลาย ๆ ตัวมาผูกต่อเป็นพะวงแล้วนําไปคล้องไว้กับเสาเกียดย่ําให้ข้าวหลุดจากรวง (ซึ่งเป็นที่มา
ของการเล่นวัวลานในปัจจุบัน) ใช้ขอคันฉาย และคราดไม้โหย่ง (เขี่ย) ฟางออก ใช้ไม้กวาดรําพรวดที่ทําจาก
๑๓๘

หนามไม้ผากวาดซ้ํา นําคราดไม้คราดเศษฟางเล็ก ๆ ออกแล้วนํากะทากวาดเมล็ดข้าวให้มารวมกัน ใช้พลั่วตัก
ข้าวสาดสูงขึ้น โดยใช้หวีพัดเศษฟางจะปลิวแยกเมล็ดข้าว อีกวิธีหนึ่งจะใช้ สีฝัด เพื่อแยกเมล็ดข้าวออกจากฟาง
ก็ได้

บางแห่งบางท้องถิ่นจะนํามัดข้าวฟ่อนข้าวมารวมทําเป็นลอมให้สูงเป็นชั้นๆแล้วจึงมีการลงแขกเอาแรง

นวดกันโดยใช้ไม้ขนาดพอเหมาะกับมือสองท่อนมีเชือกร้อยรัดปลายทั้งสองสามารถขนาบรัดฟ่อนข้าวไม่ให้หลุด
ตีให้ เมล็ดข้าวออกได้ พอถึงเดือนอ้าย เดือนยี่ หรือเดือนสาม ก็จะทําพิธีอันเชิญแม่โพสพเข้ายุ้งฉางโดยจุดธูป
บอกกล่าวว่า
“แม่โพสพเจ้าขา เชิญมาขึ้นยุ้งฉางอย่าหลงอยู่ในทุ่งในทางในนาในไร่ ให้หมูกัด
นกคาบ เชิญไปอยู่ที่สําราญเป็นสุข เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เจริญ มาเถิดมา กรู”๊
สําหรับประเพณีทําขวัญและรับขวัญแม่โพสพของบ้านไผ่ขอน้ํา จากการสัมภาษณ์ พบว่า ตามธรรม
เนียมจะทําพิธีทําขวัญแม่โพสพในวันขึ้น ๙ ค่ํา เดือน ๖ ของทุกปี สิ่งที่แตกต่างไปจากการทําขวัญแม่โพสพของ
พื้นที่อื่นคือ ทีบ่ ้านไผ่ขอน้ําจะกําหนดให้เฉพาะผู้หญิงที่ผา่ นการแต่งงานแล้วเท่านั้นเข้าร่วมพิธี เนื่องจากมีความ
เชื่อว่าในอดีตแม่โพสพเคยปรากฎกายให้ผู้คนในหมู่บ้านพบเห็นอยู่เนืองๆ แต่มีครั้งหนึง่ ด้วยความสวยงามของ
แม่โพสพจึงถูกชายหนุ่มในหมูบ่ ้านเกี๊ยวพาราสีและลวนลาม แม่โพสพจึงโกรธมากและไม่เคยปรากฎกายให้ใคร
เห็นอีกเลย หลังจากนั้นมาจึงกําหนดให้เฉพาะผู้หญิงที่ผา่ นการครองเรือนแล้วเท่านั้น สามารถรับขวัญแม่โพสพ
กลับบ้าน (เข้ายุ้ง) แต่เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวโยงกับศาสนา จึงมีบางส่วนของงานที่ต้องอาศัยผู้ชายเข้าร่วมงาน
บ้าง เช่น การนําไหว้พระ การเวียนเทียน การเล่นกลองมังคละและวงปี่พาทย์ให้จังหวะการรําของแม่โพสพ
เป็นต้น
การทําขวัญแม่โพสพ ทุกบ้านจะทําบายศรี (นมแมว) ประดับประดาตกแต่งด้วยดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง
ด้ายและผ้าแดง-ขาว ธูป ขันใส่น้ําเล็กๆ ข้าวสุก ข้าวเปลือก ไข่ต้ม พรมน้ําอบ น้ําหอม และนําบายศรีใส่ลงใน
ขันเงินแทนพาน ท้ายที่สุดหุม้ ด้วยผ้าสไบสีสวยงาม มีบ้างบางขันที่พบว่ามีบุหรี่ใส่ลงไปด้วย และนําเอาบายศรี
มาตกแต่งรวมกันที่ต้นบายศรีที่จัดเตรียมไว้

๑๓๙

รูปที่ ๕.๓๔ การตกแต่งบายศรีที่ใช้ประกอบพิธีทําขวัญแม่โพสพ
ที่มา: วันเพ็ญ ตันจันทร์กุล

รูปที่ ๕.๓๕ การตกแต่งต้นบายศรีด้วยบายศรีและผ้าลูกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีแทนข้าวเปลือก
ที่มา: วันเพ็ญ ตันจันทร์กุล
ประเพณีการรับขวัญข้าวในหมู่บ้านไผ่ขอน้ําเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันปีละ ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกจะตรง
กับแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ หลังวันสารท ๑ วันตอนที่ข้าวตั้งท้องและครั้งที่ ๒ ประมาณกลางเดือน ๖ หรือ
แล้วแต่จะกําหนดกันตามความสะดวก แต่ในปัจจุบันจะทํากันในวันพืชมงคล เมื่อสมัยก่อนจะกระทํากันที่ท้อง
นาจนแล้วเสร็จ พิธีรับขวัญแม่โพสพของบ้านไผ่ขอน้ําจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายโดยตั้งขบวนจากบริเวณหมู่ที่ ๔ และ
เคลื่อนขบวนมายังศาลาการเปรียญวัดไผ่ขอน้ํา ผ่านถนนภายในหมู่บ้าน โดยมีขบวนกลองมังคละให้จังหวะและ
มีชาวบ้านเข้าร่วมฟ้อนรําไปตลอดเส้นทาง ก่อนนําบายศรีขึ้นไปไว้ที่ศาลา ขบวนจะต้องแห่วนซ้ายรอบโบสถ์
ทั้งหมด ๓ รอบ จากนั้นจึงจะนําบายศรีขึ้นไปไว้บนศาลาวัด เมื่อวางบายศรีไว้ที่ต้นบายศรีเสร็จแล้ว จะมีการนํา
๑๔๐

น้ําหอมและเครื่องปรุงต่างๆ มาประพรม เป็นระยะๆ โดยร่างทรงของแม่โพสพ พร้อมทั้งมีการร่ายรําของร่าง
ทรงไปตามจังหวะเพลง

รูปที่ ๕.๓๖ ขบวนแห่ในพิธีทําขวัญแม่โพสพ
ที่มา: วันเพ็ญ ตันจันทร์กุล

รูปที่ ๕.๓๗ บายศรีและเครื่องบัตรพลีและการร่ายรําของร่างทรงแม่โพสพ
ที่มา: วันเพ็ญ ตันจันทร์กุล

๑๔๑

รูปที่ ๕.๓๘ ร่างทรงแม่โพสพขณะกําลังประพรมน้ํามนต์ที่เครื่องบายศรี
และมหรสพฉลองแม่โพสพในตอนกลางคืน
ที่มา: วันเพ็ญ ตันจันทร์กุล
เมื่อถึงฤกษ์ที่ได้กําหนดไว้จึงเริ่มพิธีกรรมทางศาสนาพระสงฆ์ขึ้นธรรมมาสเทศนาในลักษณะการแหล่
เล่าเรื่องความเป็นมาและบุญคุณของแม่โพสพที่มีต่อชาวนา ระหว่างที่พระเทศนาบางจังหวะที่เหมือนเป็นการ
ร้องเพลงแหล่ โดยร่างทรงแม่โพสพทําหน้าที่ประพรมน้ํามนต์ลงบนบายศรีสลับกับการร่ายรําตามทํานองแหล่
เป็นระยะๆ หลังจากพระเทศน์จบ จะเป็นพิธีการเวียนเทียนนําโดยมรรคทายก (เป็นผู้ชายคนเดียวที่สามารถ
เข้าร่วมพิธีกรรมได้) โดยเริ่มจากการกราบพระและนําเทียนใส่จานรอง ๓ จาน จานละ ๑ เล่ม วนรอบต้น
บายศรี ๓ รอบ และส่งต่อให้ร่างทรงแม่โพสพเพื่อเวียนเทียนต่อๆกันจนครบ และส่งต่อให้มรรคทายกอีกครั้ง
เพื่อทําการดับเทียน จึงเป็นอันเสร็จพิธี ส่วนในตอนกลางคืนจะมีงานมหรสพ อาทิ ลิเก ลําตัด เพื่อรับขวัญแม่
โพสพ
เช้ารุ่งขึ้น จะทําพิธีตักบาตรเช้าที่วัดโดยการจัดสํารับกับข้าวรอบบาตรที่ใส่ข้าวไว้จนเต็ม ถวายเลี้ยง
พระเช้า ประมาณบ่าย ๓ โมงเย็นจะตั้งขบวนพร้อมวงดนตรีมังคละจากท้ายหมู่บ้านแห่ไปรับแม่โพสพจากวัด
เพื่อกลับยุ้งฉางของแต่ละบ้าน จึงเป็นอันเสร็จพิธีทําขวัญแม่โพสพโดยสมบูรณ์
๓. การเล่นดนตรี “มังคละ”
ในสารานุกรมกาญจนาภิเษก ว่าด้วยกลองมังคละ ระบุว่า มังคละ เป็นกลองชนิดหนึ่ง ขึงด้วยหนัง มี
รูปกลมรี ใช้ตีด้วยไม้ คําว่า “มังคละ” หมายถึง มงคล หรืองานที่เจริญก้าวหน้า มังคละจึงเป็นดนตรีที่เป็น
มงคล การเล่นมังคละมีมาช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเชื่อกันว่ามีการเล่นมังคละ มาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัย
เนื่องจากมีหลักฐานในหลักศิลาจารึกหลักที่ ๑ ความว่า
“เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม้ มีหมอนนั่งหมอน
๑๔๒

โนนมีบริพารกฐิน โดยท่านแล้ปี แล้ญิบล้าน ไปสูดญัติกฐินถึงอรัญญิกพูน้
เมื่อจักเข้ามาเวียงวังเท้าหัวลานดํบงคํกลองด้วยเสียงพาดเสียงพิณ เลื่อนขับ
ใครจักมักเล่นเล่น ใครจักมักหัวหัว ใครจักมักเลื่อนเลือน…” 13
จากหลักฐานในหลักศิลาจารึกที่ว่า "ท้าวหัวราน คําบง คํากลอง ด้วยเสียงพาทย์เสียงพิณ เลื่อนขับ"
มีนักประวัติศาสตร์ให้ความเห็นและคําอธิบายความหมายว่า คําบง คํากลอง เป็นคําโบราณที่มีใช้ตั้งแต่สมัย
สุโขทัยแปลว่า การประโคม ดังนั้นคําว่า คําบง คํากลอง จึงหมายถึงการตีกลองหรือประโคมกลองที่ขงึ ด้วยหนัง
ซึ่งหมายถึงกลองมังคละ 14
การละเล่นมังคละจัดได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

เป็นที่นิยมอย่าง

แพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ จากการศึกษาของ แก้วกร เมืองแก้ว
(๒๕๔๔) พบว่า ลักษณะของกลองมังคละมีความคล้ายคลึงกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านชนิดหนึ่ง ชื่อว่า “กาหลอ”15
และวง “มงคลเภรี” ของศรีลังกา ซึ่ง ไมเคิล ไรท์ (๒๕๔๑) ให้ทัศนะไว้ว่า ดนตรีชนิดนี้ภาษาสิงหลเรียกว่า
“มคุล เพเร” ตรงกับภาษาบาลีว่า “มังคละเภรี” และไทย “กลองมังคละ” เป็นดนตรีที่ใช้ตีเพื่อประโคมต่อการ
แสดงความเคารพบูชาที่วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ในปัจจุบัน16 นอกจากนี้ ไมเคิล ไรท์ ยังให้ทัศนะ
เกี่ยวกับที่มาของดนตรี มังคละ โดยสันนิษฐานว่า เป็นดนตรีที่รับเอามาจาก ศรีลังกา เนื่องจาก ในรัชสมัยของ
พญาลิไท(ครองราชย์ พ.ศ. ๑๘๙๗ - พ.ศ. ๑๙๑๙) ได้นําพระศาสนาจากลังกาเข้ามา โดยเฉพาะองค์พระมหา
สวามีสังฆราชและพระผู้ใหญ่อีกหลายรูปก็มกี ารไปมาหาสู่กันระหว่างสุโขทัยกับลังกา

การทีพ่ ระมหาสวามี

สังฆราชเสด็จมา มีจารึกระบุว่ามาเป็นขบวนเสด็จ ซึ่งสมัยโบราณจะต้องมีกองทหารเกียรติยศและจะต้องมีปี่ มี
กลอง ตามฐานันดร จึงพอเชื่อได้ว่าพระมหาสวามีสังฆราชน่าจะเสด็จมาพร้อมกับกองเกียรติยศทหารลังกา
ประโคมมาดั่งสนั่นหวั่นไหวตลอดทาง หรือแม้กระทั่งพระมหาสามีศรีศรัทธา ฯ (ตามศิลาจารึกหลัก ๑ และ
หลักที่ ๑๑) ไปทําบุญในเกาะลังกา ขากลับมาสยามอาจจะได้รับพระราชทานจากพระเจ้าลังกาให้มีกอง
13

ดูเพิ่มเติมในสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
ไมเคิล ไรท์. ฝรั่งคลั่งสยาม. กรุงเทพ ฯ : มติชน.๒๕๔๑. (ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ) หน้า ๑๗๒-๑๗๕ และ หน้า ๑๘๐๑๘๓.
15
แก้วกร เมืองแก้ว. มังคละ : กรณีศึกษาวงดนตรีพื้นบ้านของนายพรต คชนิล, ปริญญานิพนธ์ (ศป.ม. มานุษยดุริยางค
วิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๔๔.
14

16

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ไมเคิล ไรท์ . ฝรั่งคลั่งสยาม. กรุงเทพ ฯ : มติชน.๒๕๔๑. (ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ) หน้า ๑๗๒-

๑๗๕ และ หน้า ๑๘๐-๑๘๓.
๑๔๓

เกียรติยศและดนตรีประดับพระคุณ

ดังนั้นหากนิยามตามทัศนะดังกล่าวก็ย่อมหมายความว่าดนตรีมังคละ

น่าจะมีต้นเค้ามาจากประเทศศรีลังกา เป็นความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับดนตรี นัยหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติยศ
และการขับกล่อมประโคม เมื่อพัฒนการทางดนตรีมาอยู่ในสุโขทัย จึงเป็นการผสมผสานเข้ามาร่วมในพิธีกรรม
ทางศาสนา

รวมทั้งรักษาสืบทอดมาจนกลายเป็นดนตรีพื้นบ้านในแถบสุโขทัย

พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ใน

ปัจจุบัน
ในสมัยก่อนมีการเล่นดนตรีมังคละกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลก

ดังปรากฏ

หลักฐานในพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เมื่อครั้งเสด็จเยือนมณฑลพิษณุโลก ในปี ร.ศ.
๑๑๙ หรือ ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ใน จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก ซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับดนตรีมังคละ ตาม
ความตอนหนึ่งว่า
“วันเมื่อพักอยู่ที่ไทรโรงโขน ได้ยินเสียงไกลๆเป็นกลองตีเป็นเพลง แต่จะสังเกต
ว่าเป็นอะไรไม่ได้ รุ่งขึ้นกําลังเดินทางมาตามทางเรือได้ยินอีกหนหนึ่ง ที่นใี้ กล้
เขาแห่นาคกันอยู่ริมตลิ่งแต่แลไม่เห็น... นึกเอาว่าเป็นเถิดเทิง เพราะได้ยินเสียงฆ้อง
แลกกลอง... ครั้งมาจอดที่วัดสะกัดน้ํามัน ได้ยินอักไกลไกล จึงได้ถามท่านสมภารว่าอะไร
ท่านสมภารอธิบายว่า ปี่พาทย์ชนิดหนึ่งเรียกว่า มังคละ พระยาเทพา... อธิบายว่า
เป็นกลองคล้ายสองหน้า มีฆอ้ งเป็น มีปี่... เล่นไม่ว่างงานมงคลแลการอัปมงคลหากัน
วันกับคืนหนึ่งเป็นเงิน ๗ ตําลึง... จึงได้ขอให้พระยาเทพาเรียกมาตีให้ฟัง…
เครื่องมังคละนี้เป็นเครื่องเบญจดุริยางค์แท้ มีกลองเล็กรูปเหมือนเถิดเทิง แต่สั้นขึง
หนังหน้าเดียวมีไม้ตียาวๆ ตรงกับ ‘วิตต’ ใบหนึ่งมีกลองขึงหน้าสองหน้าเหมือน
กลองมลายู เป็นตัวผู้ใบหนึ่ง ตรงกับ ‘วิตต’ เป็นตัวเมียใบหนึ่งตรงกับ ‘อาตตวิตต’
มีไม้ตีกลอง... แลมีปี่คันหนึ่ง เป็นตัวทํานอง ปี่จัน ลิ้นเป็นปี่ชวา... มีฆ้องแขวนราว ๓ ใบ
...เสียงเพลงนั้นเหมือนกลองมลายู... เพลงปี่ก็ไม่อ่อนหวาน... ฆ้องก็ตีพร้อมกันโครมๆ...
ลองให้ตี ดู ๒ เพลง หนวกหูเต็มทีเลยให้เลยให้อัฐไล่มนั ไปบ้าน” 17
ซึ่งการเล่นมังคละ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ต่างๆ ดังนี้
17

อ้างใน คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวิติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญาจังหวัดพิษณุโลก. ๒๕๔๓. หน้า ๑๑๒.

๑๔๔

๑. กลองมังคละ (กลองขึงหนังหน้าเดียว) ลักษณะคล้ายกลองยาว แต่มีขนาดเล็กกว่ากลองยาวมาก
มีความยาวประมาณ ๑ ฟุต หน้ากลองหุ้มด้วยหนัง ตัวกลองทําจากไม้ขนุน หน้าตัดอีกหน้าหนึ่ง
เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ไว้ตรงกลาง การตีกลองจะใช้หวาย ๒ อัน ซึ่งปลายพันด้วย
เชือกตี
๒. กลองสองหน้า (กลองขึงหนังหน้า) เป็นกลองขนาดใหญ่ มีสายสะพายคล้องคอหน้ากลองมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑๐ นิ้ว ด้านหลังมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๗ นิ้ว ด้านหน้ากลองจะตี
ด้วยไม้ ด้านหลังกลองจะตีด้วยมือ มังคละวงหนึ่งจะมีกลองสองหน้าประมาณ ๓- ๔ ใบ
๓. ปี่ มีลกั ษณะคล้ายปี่จีน เลาปี่เป็นข้อๆ ส่วนลิ้นคล้ายปีชวา
๔. ฉิ่ง ฉาบ เป็นเครื่องกํากับจังหวะ ฉาบใช้ฉาบคู่ เรียกว่า ฉาบล่อ เป็นฉาบขนาดกลางใช้เพื่อเสริม
ลีลาของผู้เล่น และฉาบยืนเป็นฉาบขนาดใหญ่ ใช้ตียืนจังหวะให้เกิดความสนุกสนานครึกครื้น
๕. ฆ้อง มีจํานวน ๓ ใบ ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไป ฆ้องใบเล็กสุดจะแขวนอยู่ส่วนหน้า เรียกว่า
เหม่งหน้า ใช้ตนี ําวงก่อนเล่นมังคละ และใช้รัวจังหวะเพื่อเปลี่ยนเพลง ตลอดจนใช้ตยี ืนจังหวะใน
การเล่น ส่วนฆ้อง สองใบหลังมีขนาดใหญ่เท่ากัน แขวงคู่กันคนละข้างใช้ตีเพื่อให้จังหวะข้างละ
หนึ่งสลับกัน
จากการสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่ กล่าวว่า ก่อนการเล่นมังคละทุกครั้ง จําเป็นจะต้องมีพิธีไหว้ครู โดยนํา
ดอกไม้ธูปเทียน พร้อมเครื่องไหว้ หมากพลู สุรา มาถวายเพื่อบูชาครู เพลงที่นิยมเล่นกันในสมัยก่อนมีหลาย
เพลง อาทิ เพลงไม้หนึ่ง, ไม้สอง, ไม้สาม, ไม้ส,ี่ บัวลบ, ไทรย้อย, ตกปลักเล็ก, ตกปลักใหญ่, ถอยหลังลงคลอง,
พญาโศก, ลมพัดชายเขา, ย่ําค่ํา, จูงนางเข้าห้อง, กบเข่นเขี้ยว, แม่หม้ายกระทบแป้ง, สาวน้อยปะแป้ง, อี
กาจับหลัก, เวียนเทียน, พระฉันภัตตาหาร, และเพลงนางหงส์ ที่ใช้สําหรับแห่ศพ นอกจากนี้ยังมีเพลงไม้สาม
กลับ เพลงไม้สามถอยหลัง เพลงไม้สี่ เพลงกระทิงเดินดง เพลงกระทิงนอนปลัก เพลงกระทิงกินโป่ง เพลงเก้ง
ตกปลัก เพลงข้ามรับ – ข้ามส่ง และอื่นๆ อีกมาก

๑๔๕

รูปที่ ๕.๓๙ กลองมังคละและเครื่องประกอบต่างๆ
ที่มา: ภาพถ่ายโดยชาวชุมชนไผ่ขอน้ํา
ปัจจุบันการเล่น มังคละยังพอมีกลุ่มคนทีเ่ ล่นอยู่บ้างแต่มีจํานวนไม่มากนัก โดยมากจะเล่นตามงานบุญ
ต่างๆ ทั้งงานรื่นเริงรวมถึงงานศพ เฉพาะในเขตอําเภอพรหมพิราม มีวงมังคละที่มีชื่อเสียง อาทิ คณะพรเมือง
พรหม คณะเทพชุมชม และเกียรติปี่กลอง คณะศรีภิรมย์ คณะประพรต รุ่งเรือง และคณะเทพสัมฤทธิ์ เป็นต้น
สําหรับหมู่บ้านไผ่ขอน้ํา มีวงมังคละอยู่ ๑ วง ตั้งมาได้ประมาณ ๕๐ ปี คือคณะเปรื่อง รุ่งเรือง ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่
ที่ ๓

๑๔๖

๕.๓.๖ ลักษณะการใช้ประโยชน์พนื้ ที่ของหมู่บ้านไผ่ขอน้าํ
ลักษณะทางภูมิทัศน์และสภาพทั่วไปของบ้านไผ่ขอน้ํา เป็นชุมชนชนบทที่มีการตั้งบ้านเรือนกระจาย
ตัวเป็นกลุ่มๆ หรือคุ้มซึ่งประกอบด้วยเรือนหลายหลังขนานไปกับริมฝั่งของแม่น้ําน่าน โดยแต่ละคุ้มมีลานดิน
เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเรือน การเชื่อมต่อภายในหมู่บ้านจะใช้ถนนภายในหมู่บ้านที่ขนานกับแม่น้ําน่านเป็น
หลักและมีวัดไผ่ขอน้ําตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน และมีถนนอีกเส้นตัดเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและวัด โดยขนาน
กับแม่น้ําในแนวทิศเหนือ-ใต้ โดยถนนอยู่คั่นกลางระหว่างระหว่างพื้นที่หมู่บ้านกับพื้นที่นาที่อยู่ทางทิศตะวันตก
ของหมู่บ้าน ซึ่งถนนดังกล่าวทําหน้าที่แบ่งพื้นที่ของหมู่บ้านออกเป็นส่วนๆ ได้แก่พื้นที่หมู่บ้าน พืน้ ที่วัดและ
พื้นที่ทางการเกษตร
จากการศึกษาลักษณะทางภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สามารถจําแนกลักษณะการใช้ประโยชน์

ที่ดินของหมู่บ้านไผ่ขอน้ําได้ ดังนี้
๑. พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ได้แก่
ก.

พื้นที่วัดไผ่ขอน้ํา ซึ่งเป็นวัดประจําท้องถิ่น พื้นที่ของวัดถูกแยกออกจากพื้นที่หมู่บ้านด้วย
ถนนและลานโล่งบริเวณด้านหน้าวัดที่ติดกับแม่น้ําบริเวณด้านทิศเหนือ

สภาพภายในวัด

แบ่งพื้นที่ภายในวัดออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ได้แก่
พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของวัดที่เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ และพื้นทีบ่ ริเวณช่วงกลางของ
พื้นที่วัด ได้แก่ หอไตร หอฉัน ศาลาการเปรียญหลังเดิม และ กลุ่มกุฏิ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคาร
ไม้ดั้งเดิม บริเวณด้านหลังเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้างใหม่ อาทิ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ เมรุและ
ศาลาพักศพ พื้นที่ด้านหน้าติดริมแม่น้ําเป็นพื้นที่เวทีลิเกทีใ่ ช้ในการแสดงมหรสพในหมูบ่ ้าน
ข.

หย่อมใหญ่ พืน้ ที่หย่อมใหญ่เป็นพื้นที่ริมแม่น้ําน่าน อยู่ในพื้นที่บริเวณหมู่ที่ ๔ ซึ่งในอดีต
นอกจากการใช้เป็นพื้นที่ทํากิจกรรมต่างๆ

ของหมู่บ้านแล้วยังเป็นท่าเรือและจุดพักสินค้า

สําคัญของหมูบ่ ้าน เนื่องจากบริเวณริมตลิ่งเป็นชายหาดยาวขนานไปกับแม่น้ําน่าน จึงเป็น
จุดพักแรมสําคัญของเรือสินค้าและเรือต่างๆ ที่ขึ้นล่องระหว่าง ปากน้ําโพและเมืองเหนือ
ค.

พื้นที่ว่างริมน้ํา เป็นพื้นสาธารณะของหมู่บ้านที่อยู่ติดกับพื้นที่ส่วนพักอาศัยหรือคุ้มบ้าน คั่น
ระหว่างกลางด้วยถนนภายในหมู่บ้านที่ขนานกับแม่น้ํา
ชาวบ้านตกลงใช้ประโยชน์ร่วมกัน

พื้นที่ริมน้ําเป็นพื้นที่สาธารณะที่

โดยแบ่งพื้นที่กันเพื่อทํากินเป็นครั้งคราว
๑๔๗

โดยแบ่ง

ง.

พื้นที่สาธารณูปการต่างๆ ภายในหมู่บ้าน อาทิ หอกระจายข่าว ประปาหมู่บ้าน ศาลาอ่าน
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น จะแทรกตัวอยู่ตามคุ้มบ้านต่างๆ ทั้งหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔

๒. พื้นที่บ้านพักอาศัย หรือ คุ้มบ้าน
สําหรับลักษณะของการตั้งบ้านเรือนและการรวมกลุ่มเป็นคุ้มบ้านของชุมชนบ้านไผ่ขอน้ํา

จะมี

การตั้งบ้านเรือนในแนวขนานริมฝั่งแม่น้ําน่านด้านทิศตะวันตก ขึ้นไปทางเหนือของพื้นที่วัด โดยมี
ถนนเรียบริมแม่น้ําเป็นทางสัญจรหลัก ด้านหลังเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านอื่น ทําให้กลุ่มคุม้
บ้านถูกล้อมรอบด้วยถนน

บริเวณพื้นที่ใกล้รมิ แม่นา้ํ เป็นพื้นที่ที่การพักอาศัยหนาแน่นสูงที่สุด

ปัจจุบันการกระจายตัวของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปตั้งในแนวขนานกับถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
มากขึ้น ในแต่ละคุ้มบ้านจะมีลานดินเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านแต่ละหลัง และแต่ละคุ้มจี
ทางเดินเชื่อมต่อถึงกันได้ จากคุ้มหนึ่งไปสู่อีกคุ้มหนึ่ง โดยไม่มีการกั้นรั้วแบ่งแยกระหว่างเรือนและ
บริเวณ รวมถึงไม่มีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ของเรือนและคุ้มแต่ละคุม้ อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงการใช้พื้นที่ร่วมกันในลักษณะของระบบเกื้อกูลเครือญาติทางสังคมของหมู่บ้าน
๓. พื้นที่สวน
พื้นที่สวนของหมู่บ้านจะอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางระหว่าง คุ้มบ้านและพื้นที่นา ไม้ที่นิยมปลูก อาทิ
มะม่วง ขนุน น้อยหน่า นุ่น ลําไย มะเฟือง มะละกอ มะพร้าว มะเขือ ไผ่ และต้นกล้วย เป็นต้น
ขณะที่พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ําจะเป็นที่เพาะปลูกแบบชั่วคราวหรือสวนครัว
๔. พื้นที่นา
พื้นที่นาจะอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ถูกคั่นด้วยถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ลักษณะของ
แปลงนาจะถูกแบ่งซอยย่อยเป็นแปลงเล็กๆ เพื่อความสะดวกในการเพาะปลูกและบํารุงรักษาข้าว
มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม การแบ่งแปลงเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกําลังความสามารถใน
การทํานาไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งเดียวแต่ละแปลงมีรูปร่างและขนาดไม่เท่ากัน ทั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นจาก
สภาพพื้นที่ภูมิประเทศแต่ละบริเวณต่างกัน วิธีการแบ่งแปลงที่ใช้วิธีคาดคะเนกะเอาด้วยสายตา
โดยไม่ได้ใช้เครื่องมือและเครื่องจักร

แต่หลังจากการขุดคลองชลประทานพลายชุมพลเมื่อ

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๘ ส่งผ่านน้ําเข้ามาในพื้นที่ทํานาของหมู่บ้านไผ่ขอน้ํา คลอง
๑๔๘

ชลประทานสายหลักนี้เป็นคลองส่งน้ําที่ชุดเป็นแนวตรงเพื่อระบบการส่งน้ําที่ดี จึงส่งผลกระทบ
ต่อการปรับเปลี่ยนขนาดและรูปร่างของแปลงที่นาให้สอดคล้องกับระบบของคลองย่อยและยัง
สัมพันธ์กับระบบการเก็บเกี่ยวข้าวแบบใหม่ที่ใช้รถเกี่ยวข้าว

ซึ่งต้องการแปลงนาที่มีขอบคันนา

เป็นแนวตรง เป็นที่น่าสังเกตว่าในปัจจุบันแม้จะมีระบบชลประทานที่ดีผ่านเข้ามาในหมู่บ้าน แต่
จะไม่มีการเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งข้าวกันน้อยมาก เนื่องจากขายหมุนเวียนนําเงินมาใช้จ่าย และ
เก็บบางส่วนเพื่อใช้กินบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น

๕.๓.๗ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของหมู่บ้านไผ่ขอน้ํา
สภาพภูมิทัศน์โดยรวมของบ้านไผ่ขอน้ํามีสภาพตามลักษณะของพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมที่อยู่ใกล้ชิด
ธรรมชาติการใช้สอยพื้นที่มีลกั ษณะการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนที่เกื้อกูลและเอื้อประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน เนื่องจากสังคมของคนในชุมชนยังเป็นสังคมในกลุม่ เครือญาติ โดยมีวัดไผ่ขอน้ําและโรงเรียนวัดไผ่ขอ
น้ําเป็นศูนย์กลางของชุมชน ตามปกติพื้นที่บริเวณลานโพธิ์ด้านหน้าวัดไผ่ขอน้ําที่ต่อเนื่องกับถนนหลักของ
หมู่บ้านเป็นลานกว้าง มักจะถูกใช้เป็นพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมต่างๆ และงานประเพณีที่สําคัญ ๆ เช่น งานบวช
งานบุญประจําปี การแสดงมโหรสพ เป็นต้น และด้านที่ติดกับแม่น้ําน่านจะใช้เป็นพื้นที่รองรับการจัดการแข่ง
เรือพื้นบ้านประจําปี

รูปที่ ๕.๔๐ พื้นที่ลานบริเวณวัดไผ่ขอน้ําที่ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ
ที่มา: ภาพถ่ายโดยชาวชุมชนไผ่ขอน้ํา
บริเวณถนนเลียบแม่น้ําน่าน ระหว่างพื้นที่คุ้มบ้านและพื้นที่ริมแม่น้ําน่านจะมีศาลาริมทางเป็นระยะๆ
ลักษณะทั่วไป

จะคล้ายห้างนาหรือเถียงนาในพื้นที่ชบบททั่วไป

ก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างเรียบง่าย

ตามปกติชาวบ้านมักจะมาใช้พื้นที่ศาลาริมทางเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการพบปะสังสรรค์ เนื่องจาก
๑๔๙

พื้นที่ริมน้ํามีสภาพภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น ส่วนพื้นที่ริมน้ํา ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะ
พืชผักสวนครัว สําหรับการบริโภคในครัวเรือน

รูปที่ ๕.๔๑ ศาลาริมน้ําที่ปลูกเรียงรายเป็นระยะๆ สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในหมู่บ้าน
ที่มา: ภาพถ่ายโดยชาวชุมชนไผ่ขอน้ํา

ส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันตกของหมู่บ้านนั้นเป็นพื้นที่ทุ่งนา
แยกพื้นที่ระหว่างทุ่งนาและคุ้มบ้านออกจากกัน

มีถนนและคลองชลประทานพลายชุมพล

ภูมทิ ัศน์บริเวณนี้มีความคล้ายคลึงกับสภาพหมู่บ้านชนบท

โดยทั่วไป มีเถียงนาหรือห้างนาที่ถูกสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ ด้วยวัสดุธรรมชาติ อยู่เป็นระยะๆ ตามแปลงนาต่างๆ

รูปที่ ๕.๔๒ เถียงนาหรือห้างนา สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในพื้นที่แปลงนาของหมู่บ้าน
ที่มา: ภาพถ่ายโดยชาวชุมชนไผ่ขอน้ํา
ในพื้นที่คุ้มบ้านในแต่ละคุ้ม นอกจากจะมีเรือนต่างๆ กระจายตัวอยู่เป็นกลุ่มๆแล้ว ยังคงพบยุ้งข้าว
กระจายหลงเหลืออยู่ในพื้นที่บางคุ้ม ยุ้งข้าวในหมู่บ้านไผ่ขอน้ําจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเปรี่ยบเทียบกับที่อื่น
๑๕๐

ยุ้งข้าวบางหลังมีการซอยห้องภายในให้เป็นห้องเล็กหลายห้อง ลักษณะเหมือนเรือนแถวเพื่อใช้แบ่งเก็บโดยแยก
ประเภทของข้าว เช่น ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า เนื่องจากเป็นยุ้งข้าวรวมของคุ้มบ้านมีเจ้าของร่วมกันหลายคน ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นระบบสังคมแบบเกื้อกูลในกลุม่ เครือญาติชัดเจน อีกทั้ง การวางตําแหน่งของยุ้งข้าวจะถูกวางผัง
ให้รวมกลุม่ อยู่ในบริเวณเดียวกันกับคุ้มบ้าน เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บโดยมีถนนสําหรับขนส่งระยะไม่ไกล
นักเชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ทํานาและบริเวณที่ตั้งยุ้งข้าว

รูปที่ ๕.๔๓ ยุ้งข้าวขนาดใหญ่ ที่ยังคงพบเห็นได้ตามคุ้มบ้านต่างๆ
ที่มา: ภาพถ่ายโดยชาวชุมชนไผ่ขอน้ํา
นอกจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ชุมชนบ้านไผ่ขอน้ํายังมีการใช้ประโยชน์พื้นที่
เพื่อประกอบกิจกรรมอย่างหลากหลาย

จากรายงานการสํารวจสภาพภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนไผ่ขอน้ําของ

นิสิตชั้นปีที่ ๔ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรายวิชา ๗๐๑๔๒๘
การวางผังและออกแบบชุมชนเมือง พบว่า มีการรวมกลุม่ กันประกอบอาชีพเสริมต่างๆ อาทิ บ้านรับซ่อมและ
ประกอบอุปกรณ์ทํานา บ้านรับซ่อมและต่อเรือ บ้านประกอบพิธีกรรมและหมอขวัญ บ้านทําขนมไทย บ้านทํา
กระยาสารท บ้านทําขนมกล้วย บ้านตากงา บ้านทําพวงมาลัยและบายศรี บ้านมะพร้าวแก้ว เป็นต้น (ดูรูปที่
๒๗- ๒๙) โดยกลุ่มบ้านดังกล่าวกระจายตัวอยู่ทั้งหมู่ที่ ๓ และหมูท่ ี่ ๔ โดยมากจะเป็นคุ้มบ้านดั้งเดิมที่ตั้งถิ่น
ฐาน บริเวณถนนภายในหมู่บ้านริมแม่น้ําน่าน และมีการใช้พื้นที่ว่างภายในหมู่บ้านหรือตามคุ้มต่างๆ ตลอดจน
บางส่วนของพื้นที่นาเพื่อทําการเพาะปลูกหรือเตรียมวัตถุดิบ อาทิ การทําสวนกล้วย การปลูกต้นตาล ต้น
มะม่วง การปลูกไผ่ และการปลูกป่ายาง ป่าผสม เพื่อนําไม้จากป่ามาใช้งานร่วมกันในชุมชน

๑๕๑

รูปที่ ๕.๔๔ ภาพแสดงตําแหน่งบ้านหรือคุ้มบ้านที่ประกอบอาชีพเสริมต่างๆ
ที่มา: นิสิตชั้นปีที่ ๔ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๑๕๒

รูปที่ ๕.๔๕ ภาพแสดงตําแหน่งบ้านขนมไทยและตําแหน่งการใช้พื้นที่เพื่อเตรียมวัตถุดิบ
ที่มา: นิสิตชั้นปีที่ ๔ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๕๓

๕.๓.๘ ลักษณะสถาปัตยกรรมหมู่บ้านไผ่ขอน้ํา
การวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรมของหมูบ่ ้านไผ่ขอน้ํา ในรายงานการวิจัยนี้ แบ่งได้ออกเป็น ๒
ส่วนหลัก ได้แก่
๑. สถาปัตยกรรมวัดไผ่ขอน้ํา
๒. สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นบ้านไผ่ขอน้ํา

๑. สถาปัตยกรรมวัดไผ่ขอน้ํา
จากเอกสารและข้อมูลประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๗ ได้กล่าวถึง วัดไผ่ขอน้ํา ไว้ดังนี้
“วัดไผ่ขอน้ํา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑ บ้านไผ่ขอน้ํา หมู่ที่ ๓ ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตัง้ อยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกตามทางรถยนต์ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร การ
เดินทางไปยังวัดไผ่ขอน้ําโดยรถยนต์นั้นก็ไปตามทางสายพิษณุโลก – สุโขทัย ราว ๑๒ กิโลเมตร แล้วเลี้ยว
ขวาไปตามถนนที่จะไปยังอําเภอพรหมพิราม ซึ่งไปตามถนนสายนี้ราว ๒ กิโลเมตร ก็จะมีทางแยกทาง
ขวามือถึงวัดไผ่ขอน้ํานี้ โดยวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางงา อาณาเขตทิศเหนือยาว ๑๑๐ วา
ติดต่อกับที่ดินของนายผึ้ง ทิศใต้ยาว ๙๐ วา ติดกับที่ดินของนายผัน โดยมี น.ส. ๓ เป็นหลักฐาน และมีที่
ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา โดยมีโฉนดเป็นหลักฐาน
พื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่ริมฝั่งแม่น้ําน่านทางฝั่งตะวันตก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถ
กว้าง ๗.๐๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ หอสวดมนต์กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร
กฏิสงฆ์จํานวน ๗ หลัง นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนัง ผูร้ ู้บอกว่าเป็นศิลปะสมัยรัชการที่ ๔ และมีเจดีย์
อยู่หน้าอุโบสถ
วัดไผ่ขอน้ํา สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๗ มีนามตามชื่อบ้านที่มีชื่ออย่างนี้
เนื่องจากด้านหน้าวัดมีโขดหินยื่นออกไปในแม่น้ํามาก และบนโขดหินนั้นมีกอไผ่ขึ้นปกคลุมอยูม่ าก เดิม
ชาวบ้านเรียกว่า ‘วัดกุฎิลาย’ สันนิษฐานว่าเรียกกันตามลักษณะสภาพวัดที่มีกุฏิหลังเล็ก ๆ เรียงรายกันเป็น
แถว ซึ่งสร้างด้วยอิฐใช้ดินเสริม นับเป็นวัดชนิดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วในราว พ.ศ. ๒๔๐๐ ทาง
วัดเปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ด้วย สําหรับ
พระภิกษุอยู่จําพรรษาปีละประมาณ ๖ รูป สามเณร ๓ รูป

๑๕๔

เจ้าอาวาสมี ๙ รูป รูปที่ ๑ หลวงพ่อรอด รูปที่ ๒ หลวงพ่อปาน รูปที่ ๓ หลวงพ่อดิษฐ รูปที่
๔ พระอาจารย์เพ็ง รูปที่ ๕ พระอาจารย์ทองอยู่ รูปที่ ๖ พระมหาไว เรือนก้อน รูปที่ ๗ พระ
อาจารย์ถนอม รูปที่ ๘ พระครูสมุหส์ มพร รูปที่ ๙ พระครูพิพิธพัฒนาการ ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสสืบ
ต่อมา” 18
จากเอกสารดังกล่าว นิกร วริรักษ์ (๒๕๓๖) ได้สันนิษฐานว่า วัดไผ่ขอน้ํา เดิมคงชื่อ วัดกุฎีราย ตาม
ปรากฏในเอกสาร แต่การที่ชาวบ้านเรียกว่าวัด กฎีลาย เนื่องจากคาดว่า ชาวบ้านคงออกเสียง ร เรือ เป็น ล ลิง
จึงเรียกตามกันมา และจึงเขียนชื่อนี้ปรากฏที่ป้ายบริเวณหน้าวัด การที่ชื่อ วัดกุฎีราย นั้น นักค้นคว้าให้
ความเห็นตรงกันว่าน่าจะมาจากการที่ที่มีกฏุ ิสงฆ์ใหญ่น้อยตั้งเรียงรายเป็นแถวเป็นแนวล้อมหอสวดมนต์
ตรงกันทุกฝ่ายทุกระดับและไม่มีกุฏิสงฆ์หลังใดที่มีการเขียนลวดลายเลย

ยกเว้นหอสวดมนต์เพียงหลังเดียว

ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดไผ่ขอน้ํา” ตามชื่อของหมู่บ้านและกลายเป็น “วัดดิษฐ์อํารุง” ในปัจจุบัน
วัดไผ่ขอน้ําในอดีต
ในหนังสือพิษณุโลกของเรา หวน พินธุพันธ์ (๒๕๑๔) ได้กล่าวถึงความสําคัญและสภาพวัดไผ่ขอน้ํา ไว้
ดังนี้
“เดิมวัดนี้มีชื่อ ‘วัดกุฎีลาย’ โบราณวัตถุสถานที่น่าสนใจของวัดนี้คือ จิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเขียนไว้ที่
ผนังของหอสวดมนต์ เรื่องพระเวชสันดรชาดก นับว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่สวยที่สุดที่พบในจังหวัดพิษณุโลก
เพราะสวยกว่าที่วัดราชบูรณะและอาจจะเขียนรุ่นราวคราวเดียวกับที่วัดราชบูรณะ

คือราวสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนปลายตรงกับสมัยรัชการที่ ๔ จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวชสันดรชาดกนี้มีครบทุกกัณฑ์ โดยบรรยาย
ภาพเป็นกัณฑ์ ๆ ไปตั้งแต่ต้นจนจบ ทําให้ทราบถึงการแต่งกาย ประเพณีและลักษณะเฉพาะอย่างของชาว
ชนบทได้อย่างดี ภาพที่เขียนนี้มีเต็มผนังตั้งแต่พื้นไปจดหลังคาที่เดียว แต่ที่น่าเสียดายอย่างยิ่งก็คือภาพบาง
แห่งลบเลือนไปบ้างแล้ว เพราะถูกน้ําฝนรั่วไหลลงมาเป็นทางและถูกครูดบ้าง ผู้เขียนคิดว่าทางกรมศิลปากร
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณวัตถุดังนั้นก็ควรรีบดําเนินกาได้แล้ว รวมทั้งหาทางรักษาไว้ด้วย มิฉะนั้นจะลบ
เลือนเสียหายหมด

18

ดูเพิ่มเติมในเอกสารและข้อมูลประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๗
๑๕๕

นอกจากจิตรกรรมฝาผนังแล้ว ยังพบ ‘พระบฎ’ ซึ่งเป็นจิตรกรรมที่เขียนบนผ้า เป็นเรื่องพระเวชสัน
ดร เช่นเดียวกับที่ฝาผนัง ภาพทั้งหมดมี ๒๖ ภาพ เขียนบนผ้า ๑๓ ผืน โดยเขียนทั้ง ๒ ด้าน ภาพ
เหล่านี้เขียนบอกไว้ด้วยว่า ‘เขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๕ จุลศักราช ๑๒๒๔’

สันนิษฐานว่า ภาพเหล่านี้คง

จะเขียนพร้อมกับจิตรกรรมฝาผนังที่หอสวดมนต์ก็ได้ เพราะฝีมือในการเขียนเหมือนกัน แต่ก็น่าเสียดายที่
ภาพดังกล่าวชํารุดเสียหายเป็นส่วนมาก

เนื่องจากถูกม้วนเก็บไว้

นอกจากนี้บริเวณวัดไผ่ขอน้ํายังมีเจดีย์

เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองเก่าแก่อีก ๑ องค์ด้วย แต่ยอดหักฐานก็ชํารุดมาก และยังมีซากบันไดขึ้นไปบนฐาน
ของเจดีย์ด้วย”
นอกจากนี้ นิกร วริรักษ์ (๒๕๓๖) ได้บรรยายถึงบรรยายสภาพและการวางผังบริเวณของวัดไผ่ขอน้ําไว้
ในหนังสือ รวมเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองพิษณุโลก ไว้ดังนี้
“จากความทรงจําของนายพลับ ตรงต่อกิจ อายุ ๙๒ ปี (๒๕๓๔) เกิดที่บ้านไผ่ขอน้ํา เมื่อเดือน
อ้าย ปีชวด พ.ศ. ๒๔๔๒ บวชที่วัดกุฎีราย (กุฎีลาย) เมื่ออายุ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๒) ปีเดียวกับที่หลวง
พ่อดิษฐได้รับนิมนต์จากบ้านท่าช้างมาเป็นเจ้าอาวาสวัดกุฎีราย เล่าว่า ในปีที่คุณตาพลับเกิดนั้นไม่แน่ใจว่าจะ
เป็นสมัยที่หลวงพ่อรอดคลองวัดหรือหลวงพ่อปาน แต่จําความได้ว่าความเจริญรุ่งเรืองของวัดในสมัยหลวงพ่อ
ปานมีมาก ภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองตั้งเด่นเป็นสง่า มีลูกแก้วสีทองสวยงามประดับอยู่บนยอดเจดีย์
มีเจดีย์บริวารอยู่ ๔ มุม บนฐานสี่เหล่ยมรองรับเจดีย์ประธาน ถัดจากเจดีย์เข้าไปเป็นพระอุโบสถตั้งอยู่บน
เนินดินที่ถมสูงเล็กน้อย เป็นอาคารไม้ทรงไทย หน้าจั่วแหลมสูงอ่อนช้อย หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา พื้น
พระอุโบสถปูด้วยกระเบื้องเคลือบลวดลายสวยงาม
ถัดจากพระอุโบสถไปทางทิศตะวันออก ห่างประมาณ ๕๐ เมตร เป็นที่ตั้งของวิหารทรงไทย เปิด
โล่ง ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยขนาดใหญ่สวยงามเป็นประธาน ๒ องค์ และมีขนาดย่อมลงมาอีก
มาก
ต่อจากวิหารไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ประมาณบริเวณกลางวัดมีหมู่อาคารไม้ทรงไทยจัดเป็น

ส่วนสังฆาวาส มีหอสวดมนต์ และหอฉันเรียงต่อกันไป โดยมีหมู่กฏิสงฆ์สร้างกระหนาบหอสวดมนต์ทั้งด้าน
เหนือ ด้านใต้ และด้านตะวันออก รวมทั้งหมด ๗ หลัง โดยมีชานแล่นเชื่อมระหว่างหอสวดมนต์ หอฉัน
กับกุฏิทุกหลัง และระหว่างกลางกุฏิ ๕ ห้อง ๒ หลังด้านเหนือเป็นหอไตร ซึ่งเป็นอาคารทรงไทยเช่นกัน
แต่ที่เป็นสิ่งแปลกกว่าที่อื่นคือ เป็นเรือนไทยเล่นระดับและกั้นห้อง ๒ ปีกยื่นออกกระหนาบส่วนระเบียงทั้ง
๒ ข้าง ซ้าย – ขวา ของตัวเรือนนับเป็นความคิดสร้างสรรค์ในเรือนไทยที่หาดูได้ยากอีกหลังหนึ่ง
๑๕๖

ถัดจากหมู่หอสวดมนต์ที่แวดล้อมด้วยกุฏิสงฆ์ออกไปทางทิศตะวันออก

จะเป็นอาคารทรงไทยหลัง

ยาวตั้งขวางตะวันหันหน้าเรือนลงสู่แม่น้ําน่าน ซึ่งหลวงพ่อดิษฐสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรมเยื้องไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโรงเรียนปริยัติธรรมเป็นที่ตั้งของศาลาการเปรียญหลังใหญ่ในรูปแบบทรงไทย
ตั้งจั่วตามตะวัน หันหน้าลงแม่น้ําซึ่งก็เป็นหน้าวัดด้วย
ประตูหน้าวัด เป็นจุดเชื่อมระหว่างทางลงท่าน้ํา กับสะพานไม้สูงลอยเหนือพื้นดินราว ๑ เมตร กว้าง
พอเดินหลีกกันได้ทอดยาว ผ่านโรงเรียนปริยัติธรรมทางด้านทิศใต้นําไปสู่หมู่กุฏิและหอฉัน จากคําบอกเล่า
ทราบว่า น้ําไม่เคยท่วมวัดกุฎีรายในสมัยนั้น จึงนับเป็นเรื่องแปลกที่สร้างสะพานไว้เดินบนพื้นดินแห้ง ๆ
ณ จุดเชื่อมต่อระหว่างบันไดลงท่าน้ํากับสะพาน ซึ่งเป็นประตูหน้าวัดนั้น มีศาลารมย์ทรงไทยปลูก
คล่อมหัวสะพานไว้เป็นที่นั่งพักของชาวบ้านที่เดินผ่านไปมา แต่ได้ถูกน้ําเซาะตลิ่งพัง เนื่องเพราะหน้าวัดเป็น
ท้องคุ้ง แม้จะมีการสร้างใหม่ถึง ๒ ครั้ง ๒ ครา ก็เผชิญปัญหาน้ําเซาะพังหมด ยังมีสะพานไม้อีกทางหนึ่ง
เชื่อมต่อกับชานแล่นด้านท้ายกุฏิ ๕ ห้อง และหอสวดมนต์ ทอดตรงไปทางหลังวัดทิศใต้ซึ่งค่อนข้างเป็นป่า
สะพานส่วนนี้นําไปสู่ฐานพระ (ส้วม) ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ขอน้ํา (ดิษฐอํารุง)
ภายหลังการก่อสร้างวัด อีก ๑๐๐ ปีต่อมา พ.ศ. ๒๔๐๐ จึงได้รับขึ้นทะเบียนเป็นวัดที่ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา ต่อมาราวอีก ๕๐-๖๐ ปี ถึงสมัยหลวงพ่อปาน ต่อเนื่องกับหลวงพ่อดิษฐได้สร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองให้วัดกุฎีรายในเชิงศิลปกรรม

สถาปัตยกรรมจนอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคทองก็น่าจะไม่เกิน

ความจริงนัก
นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน วัดกุฎีรายใน ๑ ศตวรรษหลังยังคงเหลือเจดีย์ประธานยอด
ด้วน หอระฆังถูกเจาะหาสมบัติ เจดีย์บริวารเหลือไม่ครบ ๔ องค์ หอสวดมนต์ชํารุดทรุดโทรม เคยได้รับ
การซ่อมแซมในสมัยพระมหาไว เรือนก้อนเป็นเจ้าอาวาส หลังคาทรงไทยจั่วสูง เปลี่ยนเป็นหลังคาจั่วป้าน
ต่ําลงแลดูเป็นหัวมังกุท้ายมังกร หอฉันถูกรื้อสร้างใหม่ กลายเป็นอาคารคอนกรีตทรงไทยประยุกต์ หมู่กุฏิสงฆ์
๗ หลังเหลือเพียงกุฏิ ๕ ห้อง ตั้งคู่กับหอไตรทรุดโทรม ประตูหน้าต่างหลุดหาย หลังคาทะลุ ปั้นลมยุบพัง
ลวดลายประดับจั่วและช่องลงหักพัง พื้นทรุดเอียง ฝาประกนถูกตอกตะปูติดหิ้งแขวนลวดราวรุงรัง รุ่งริ่ง
บางแห่งแตกแยกแยะจะหลุดมิหลุดแหล่ สถาปัตยกรรมไทยโบราณอันวิจิตรบรรจงสร้างโดยศรัทธาชาวบ้านไผ่
ขอน้ํา นําโดยอดีตครูบาอาจารย์ ทั้งที่ไร้นามก่อนหลวงพ่อรอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยหลวงพ่อปานและ
๑๕๗

หลวง

พ่อดิษฐ เท่าที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันยังเหลือเพียงเท่านี้ นอกนั้นถูกรื้อลงกองกับดิน พร้อมที่จะผุ

พังหรือยักย้ายแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น

เพราะเกินกําลังของวัดที่จะนํามาบูรณะอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบเดิม

อย่างถูกต้องได้
ยังมีศิลปโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าอีกมากที่พระครูพิพิธพัฒนาการ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันยังสามารถ
เก็บรักษาเอาไว้ได้ จิตรกรรมฝาผนังเวชวันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ และภาพพระบฎ ๒๖ ภาพบนผืนผ้า ๑๓
ผืน ถูกรื้อออกจากที่ตั้งเดิม นํามาเก็บรักษาไว้ด้วยความหวงแหนห่วงใย แต่ไร้คุณค่าเพราะต้องซุกซ่อนที่ลับ
ตา นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่หวน พินธุพันธ์ กล่าวถึงนับได้ ๒๐ ปีเต็ม ความลบเลือนมีมาก ขึน้ ท่านผู้รู้
นักวิชาการหลายท่านได้อ่าน คิด และพูด แต่ยังไม่ได้กระทําการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม แม้แต่กรม
ศิลปากรก็ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุแต่อย่างใด
พระพุทธปฏิมาสมัยสุโขทัย ๒ องค์ในวิหารถูกขโมยลอบตัดเศียรทั้ง ๒ องค์ แม้จะซ่อมขึ้นใหม่ก็ยงั
ถูกลอบตัดอีก แม้กระนั้นส่วนองค์พระยังเป็นศิลปวัตถุสมัยสุโขทัยทีส่ วยงามสมบูรณ์ หากได้รับการหล่อเศียร
โดยช่างศิลป์ที่ฝีมือก็คืนความงดงามให้กลับมาได้อีกครั้ง

พระพุทธปฏิมาอีกจํานวนหนึ่งถูกนํามาเก็บรักษาไว้

อย่างซุกซ่อน แม้จะมีไม่ถึง ๑ ใน ๕ ส่วนที่เคยมีมาในอดีตแต่ยังนับว่าโชคดีที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ถึงแม้ว่า
จะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้น
น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ตู้พระธรรมลายรดน้ํา ๗ หลังอายุไม่ต่ํากว่าสมัยต้นรัตนโกสินทร์หรืออาจถึง
ปลายอยุธยา เดิมคงอยู่ในหอไตรแต่เพราะสมัยหนึ่งได้ใช้หอไตรเป็นกุฏิพระ ตู้เหล่านั้นจึงถูกย้ายออกมาตั้งไว้ใน
หอสวดมนต์ ซึง่ โปร่งโล่ง ผลจึงปรากฏว่าบานประตูถูกขโมยงัดออกไปหมดแล้วทั้ง ๗ หลัง
คัมภีร์ใบลานและสมุดไทในตูพ้ ระธรรมถูกเก็บไว้อย่างไม่เป็นระเบียบ ผูกเชือกขาดหลุดปนเปกันสับสน
ทั้งอักขระ ขอม บาลี อักษรธรรม (ล้านนา) และหนังสือผูก รวมทัง้ คัมภีร์เทศน์สมัยฉลองกึ่งพุทธกาล พ.ศ.
๒๕๐๐ กับ หนังสือแบบเรียนเร็ว กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ สรรพวิทยาการ ภูมิปัญญาแห่งอดีต ถูกทอดทิ้งไว้
ในลักษณะที่นา่ หดหู่ใจสุดที่จะกล่าว”
จากเอกสารดังกล่าว ทําให้สามารถจินตนาการถึง สภาพและลักษณะของวัดไผ่ขอน้ําได้อย่างค่อนข้าง
ละเอียด เมื่อทําการสํารวจสภาพวัดไผ่ขอน้ําในปัจจุบัน พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อันเนื่องมาจาก
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการคมนาคมเมื่อมีการตัดถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทําให้การ
๑๕๘

เข้าถึงวัดเปลี่ยนจากแม่น้ําน่าน

เป็นการเข้าถึงโดยถนนแทน

พื้นทีบ่ างส่วนของวัดได้กลายสภาพเป็นพื้นที่

โรงเรียนในชุมชน ดังนั้นในพื้นที่ส่วนที่เหลือของวัด จึงมีลักษณะการวางกลุ่มอาคารออกเป็น ๒ ส่วน คือ ด้าน
ทิศตะวันตกของวัดที่เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ และบริเวณช่วงกลางของพื้นที่วัด ได้แก่ หอไตร หอฉัน
ศาลาการเปรียญหลังเดิม และ กลุ่มกุฏิ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารเก่าแก่ ที่มลี กั ษณะของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอันโดด
เด่น

รูปที่ ๕.๔๖ ผังบริเวณวัดไผ่ขอน้ําในปัจจุบัน

๑๕๙

ในการวิจัยได้ทําการสํารวจลักษณะทางสถาปัตยกรรมของ กลุ่มอาคารไม้โบราณ วัดไผ่ขอน้ํา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑. หอไตรไม้

รูปที่ ๕.๔๗ หอไตรไม้
หอไตร (อาคารตามแผนผังหมายเลข ๑) มีลักษณะเป็นเรือนไม้สักทรงไทยขนาด ๔ ห้องยกใต้ถุนสูง
ประมาณ ๒.๗๐ เมตร มีความกว้างประมาณ ๔.๒๐ เมตรและความยาวประมาณ ๘.๐๐ ม. ตั้งอยู่ในเขต
สังฆาวาสของวัด สันนิษฐานว่ามีอายุเปรียบเทียบในปัจจุบันไม่ต่ํากว่า ๑๑๓ ปี ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแต่ยังมี
สภาพค่อนข้างสมบูรณ์แม้มีบางส่วนชํารุดไปบ้าง ลักษณะเด่นของหอไตรไม้ คือ เป็นเรือนไทยที่มีการเล่นระดับ
ในส่วนของห้องริมทั้งสองห้องขนาบซ้ายขวาตัว เรือนหลัก บริเวณด้านหน้าของตัวเรือนมีชานหรือระเบียงหน้า
ติดกับชานแล่นที่เชื่อมต่อกับหมู่กุฎิ

หอสวดมนต์และหอฉัน

ซึ่งชานแล่นหรือทางเดินเชื่อมเดิมเป็นชานไม้

ปัจจุบันผุพังลงและเปลี่ยนเป็นชานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาเรือนเป็นฝาปะกนยกเว้นห้องริมด้านทิศตะวันตกทํา
เป็นฝาไม้สักตีซ้อนเกล็ดซึ่งต้องใช้โครงเคร่าเป็นโครงสร้างในการยึดฝาผนัง ส่วนบริเวณร่องตีนช้างยังเป็นฝาปะ
กนเดิม สันนิษฐานว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนรูปแบบฝาผนังในสมัยหลัง ประตูบริเวณทางเข้าเรือน
มีลักษณะประตูเป็นบานพับลูกฝักด้านล่างผสมบานเกล็ดไม้ด้านบน ประตูบานเปิดคู่ที่กั้นระหว่างระเบียงหน้า
และห้องริมนั้นมีลักษณะสอบขึ้นด้านบน ตามลักษณะของประตูเรือนไทยทั่วไป หน้าต่างตั้งอยู่สูงจากพื้นเรือน
ประมาณ ๐.๖๐ เมตร ส่วนบริเวณคอสองมีการแกะสลักไม้เป็นลายเครือเถาตลอดแนว เสาอาคารเดิมเป็นเสา
ไม้ ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๖ x ๖ นิ้ว ส่วนของฐานเสามีขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐
เมตร เสริมขึ้นใหม่เพื่อให้มคี วามคงทนและแข็งแรงมากยิ่งขึ้น โครงสร้างพื้นของอาคารนั้นประกอบด้วย คานไม้
คู่ขนาด ๒ x ๘ นิ้ว และตงไม้ ขนาด ๒ x ๙ นิ้ว ตามลําดับ พื้นไม้เป็นพื้นไม้สัก ขนาด ๑ x ๘ นิ้ว มีการลด
๑๖๐

ระดับจาก ๒ ห้องกลาง สู่ระเบียงหน้าและ ๒ ห้องริม ประมาณ ๐.๓๐ เมตร หลังคาปูด้วยกระเบื้องดินขอ
ปัจจุบันกระเบื้องบริเวณปีกนกหลุดหายไปบางส่วนทางวัดจึงนําสังกะสีมามุงแทน ปีกนกทางด้านใต้ของอาคาร
ยื่นออกมาจากแนวอาคารมากประมาณ ๒.๗๐ เมตร จึงมีการทําค้ํายันเพื่อรับน้ําหนักของโครงสร้างหลังคาไว้
ซึ่งน่าจะเกิดจากจุดประสงค์ที่ต้องการป้องกันแดดฝนให้กบั ด้านเรือนหลักของหอไตรที่ใช้เป็นที่เก็บ
พระไตรปิฎก ส่วนเครื่องหลังคา อาทิ ครอบหน้าจั่ว ครอบสันและเหงาเป็นปูนปั้น หน้าจั่วเป็นไม้สักตีบังใบ

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๔๘ ผังพื้นหอไตร

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๔๙ ผังโครงสร้างหลังคา
๑๖๑

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๕๐ รูปด้านทางทิศเหนือ

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๕๑ รูปด้านทางทิศตะวันออก
๑๖๒

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๕๒ รูปตัดด้านยาวของหอไตร

รูปที่ ๕.๕๓ รายละเอียดบานประตูไม้ภายในหอไตร
๑๖๓

รูปที่ ๕.๕๔ รายละเอียดบานประตูเฟี้ยมไม้ภายในหอไตร
๒. กุฏิใหญ่

รูปที่ ๕.๕๕ กุฏิใหญ่

๑๖๔

กุฏิใหญ่ (อาคารตามแผนผังหมายเลข ๒) มีลักษณะเป็นเรือนไทยไม้สัก ขนาด ๕ ห้อง สันนิษฐานว่า
เป็นกุฏิดั้งเดิม ภายในแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น ๔ ห้องประกอบด้วยห้องเล็ก ๑ ห้อง ห้องใหญ่ ๒ ห้อง และห้องเก็บ
ของ ๑ ห้อง ขนาดกว้าง ๖.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร เสาและฐานรากเป็นโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก โครงสร้างพื้นเป็นโครงสร้างไม้ใช้ตงขนาด ๒ x ๖ นิ้ว คานขนาด ๒ x ๘ นิ้ว พื้นเป็นพื้นไม้จริงและ
ยังคงลักษณะเฉพาะของการเข้าไม้โดยการบากและเข้าเดือยไม้

อีกทัง้ ยังเพิ่มพุกไม้เพื่อผนึกส่วนของตงและ

คานเข้าไว้ด้วยกันเพื่อป้องกันการพลิกตัวของไม้สร้างความแข็งแรงให้กับพื้นมากยิ่งขึ้น ส่วนของผนังเรือน
เป็นฝาปะกน

แต่จะมีส่วนที่แตกต่างตรงบริเวณห้องเก็บของที่ใช้การตีไม้ตามแนวตั้งผสมกับฝาปะกนบริเวณ

ร่องตีนช้าง ประตู หน้าต่างเป็นบานเปิดคู่ ปลายสอบเข้า มีรายละเอียดของลวดลายบริเวณวงกบประตูห้องเก็บ
ของที่มีการเซาะร่องกลึงให้มน สวยงาม ส่วนบานประตูทางเข้าห้องนั้นเป็นแบบบานพับที่สามารถเปิดออกได้
ตลอดแนวผนัง สร้างความโปร่งสบายและถ่ายเทอากาศได้สะดวก หลังคาปีกนกที่ต่อชายคาออกมาถึงแม้ว่าจะ
มีบางช่วงที่ชํารุดหักพังไปบ้างแต่ยังคงลักษณะโครงสร้างเดิมไว้ วัสดุมุงเป็นกระเบื้องดินขอบางส่วนถูกปรับปรุง
ซ่อมแซมมุงด้วยสังกะสี ค้ํายันเหล็กที่ยื่นออกไปรับชายคาที่มีลักษณะอ่อนช้อย งดงามสร้างความโดดเด่นให้
อาคาร บริเวณจั่วหลังคาตีฝาเกล็ดระบายลมเพื่อเปิดบริเวณหน้าจั่วและบริเวณเสาไม้รอยต่อระหว่างจันทันกับ
อกไก่เพื่อสร้างความสวยงามให้กับตัวเรือน

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๕๖ ผังพื้นกุฏิใหญ่

๑๖๕

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๕๗ รูปด้านทางทิศตะวันตก

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๕๘ รูปด้านทางทิศใต้

๑๖๖

รูปที่ ๕.๕๙ รูปตัดด้านยาว

รูปที่ ๕.๖๐ บริเวณด้านหน้าของกุฏิใหญ่

๑๖๗

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๖๑ ชานแล่นที่เชื่อมกุฏิใหญ่กับอาคารไม้หลังอื่น
๓. หอฉัน

รูปที่ ๕.๖๒ หอฉัน
หอฉัน (อาคารตามผังหมายเลข ๓) มีลักษณะเป็นอาคารไม้สัก ๒ ชั้น ยกใต้ถุนสูง ชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่ง
สูงประมาณ ๒.๕๐ เมตร ตั้งอยู่ติดกับหอสวดมนต์ มีชานขนาบทั้งสองด้านของเรือนกลาง ด้านทิศเหนือ
เชื่อมต่อกับชานแล่นที่เชื่อมระหว่างหมู่กุฏิ ส่วนชานด้านทิศใต้มีบันไดทางขึ้นจากชั้นล่าง มีความกว้างประมาณ
๑๖๘

๗.๐๐ เมตร และมีความยาวประมาณ ๙.๓๐ เมตร อาคารด้านบนเป็นอาคารโล่งมีระเบียงไม้ล้อมทั้ง ๔ ด้าน
เดิมใช้สําหรับเป็นสถานที่ฉันอาหารรวม ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแต่ยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ สันนิษฐานว่า
น่าจะมีอายุใกล้เคียงกับกลุ่มอาคารไม้ในบริเวณเดียวกัน

องค์ประกอบของอาคาร อาทิ เสาและฐานราก

ปัจจุบันทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนอื่นของอาคารก่อสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมด หลังคาทรงจัว่ ซ้อนชั้นมุง
ด้วยสังกะสี
สภาพปัจจุบัน เสาและฐานรากยังคงสภาพดีอยู่เนื่องจากทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก คานในแนวเสาที่
๑ เริ่มผุเนื่องจากโดนความชื้น ผนังบางส่วนชํารุดเสียหายได้ทําการซ่อมแซมโดยใช้สงั กะสีมาตีปิดไว้ เรือนกลาง
มีการยกระดับโดยใช้ตงซ้อนกันเป็น ๒ ชั้นเพื่อเพิ่มความสูงแก่ตัวเรือน

รูปที่ ๕.๖๓ ผังฐานรากของหอฉัน

๑๖๙

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๖๔ ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของหอฉัน

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๖๕ ผังพื้นของหอฉัน

๑๗๐

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๖๖ รูปด้านทางทิศใต้

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๖๗ รูปด้านทางทิศตะวันออก

๑๗๑

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๖๘ รูปตัดด้านยาว

รูปที่ ๕.๖๙ สภาพภายในหอฉัน

๑๗๒

รูปที่ ๕.๗๐ หอฉันและกลุม่ อาคารไม้อื่นๆ
๔. หอสวดมนต์

รูปที่ ๕.๗๑ หอสวดมนต์

๑๗๓

หอสวดมนต์ (อาคารตามแผนผังหมายเลข ๔) เป็นอาคารไม้หลังใหญ่ สันนิษฐานว่ามีอายุใกล้เคียงกับ
หอไตร ตั้งอยู่ตรงข้ามกับหอไตรคั่นด้วยชานแล่นที่เชื่อมกลุ่มอาคาร หอสวดมนต์มีความกว้างประมาณ ๘.๐๐
เมตร ยาวประมาณ ๑๑.๕๐ เมตร ภายในมีการกั้นห้องบริเวณด้านขวาเพื่อใช้เป็นห้องเก็บของ จํานวน ๓ ห้อง
ประกอบด้วยห้องใหญ่ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จํานวน ๑ ห้อง ห้องเล็ก ขนาดความ
กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร จํานวน ๒ ห้อง โครงสร้างเสาและฐานรากในปัจจุบันเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงกลางมีระยะห่างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ช่วงริมระยะห่างประมาณ ๒.๐๐ เมตร หัวเสาทําเป็นบัวขึ้น
ไปรับโครงสร้างพื้น บริเวณรอยต่อระหว่างคานกับหัวเสาทําบ่าหัวเสาแล้วใช้น็อตสกรูในการยึดโครงสร้างเข้า
ด้วยกัน หัวเสาด้านนอกริมอาคารมีการพอกปูนปิดหัวเสาเพื่อความสวยงามปิดตรงส่วนรอยต่อ มีการบากตง
เพื่อยึดกับคานโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น การยกระดับพื้นทําโดยการวางตง
ซ้อนกัน ๒ ชัน้ โดยตงของพื้นที่ยกระดับขึ้นนั้นวางอยู่บนพื้นระดับที่ต่ํากว่าซึ่งโครงสร้างส่วนนี้ไม่ค่อยแข็งแรง
นัก รอยต่อของเสากับพื้นมีการตีบัวปิดโดยรอบเพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม
ผนังเป็นผนังแบบตีซ้อนเกล็ดธรรมดา ในส่วนของห้องเก็บของ ส่วนบริเวณโถงทําเป็นระเบียงโปร่ง
ด้วยการใช้ระแนงไม้เป็นตีเป็นลวดลายรูปทรงเรขาคณิต ส่วนบนสุดของผนังนั้นเสริมความสวยงามด้วยแผ่นไม้
แกะสลักเป็นรูปกากบาทปิดด้านบนของผนังโดยมีประโยชน์การใช้สอยเพื่อป้องกันไม่ให้นกเข้าไปทํารังใต้
หลังคา หลังคาชุดบนเป็นทรงจั่วยกบริเวณคอสองขึ้นเพื่อเปิดเป็นช่องแสง หลังคาชุดล่างเป็นปีกนกทรงปั้นหยา
โดยรอบ วัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องดินขอ มีการประดับตกแต่งบริเวณคอสองด้วยกระจกสีและบานเกล็ดเพื่อ
ระบายลม หน้าบันของหอสวดมนต์เป็นหน้าบันปูนปั้นเป็นรูปพระพุทธรูปนูนสูง และเครือ่ งหลังคา อาทิ ครอบ
สันและปั้นลมก็เป็นปูนปั้นเช่นเดียวกัน

๑๗๔

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๗๒ ผังฐานรากของหอสวดมนต์

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๗๓ ผังโครงสร้างพื้นของหอสวดมนต์
๑๗๕

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๗๔ รูปด้านทางทิศใต้

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๗๕ รูปด้านทางทิศตะวันตก
๑๗๖

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๗๖ รูปด้านทางทิศเหนือ

รูปที่ ๕.๗๗ รูปตัดด้านยาวของหอสวดมนต์

๑๗๗

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๗๘ รูปตัดสกัดของหอสวดมนต์

รูปที่ ๕.๗๙ สภาพภายในหอสวดมนต์
๑๗๘

หน่วยเป็นเมตร

๕. กุฏิสามห้อง

รูปที่ ๕.๘๐ กุฏิสามห้อง

กุฎิ ๓ ห้อง (อาคารตามแผนผังหมายเลข ๕) มีลักษณะเป็นเรือนทรงจั่วขนาด ๓ ห้อง ความกว้าง
๖.๕๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตรใต้ถุนโล่ง เดิมใช้งานเป็นจําพรรษาของพระลูกวัด โครงสร้างเสาและฐานรากเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างพื้นเป็นโครงสร้างไม้ คานไม้มีขนาด ๒ x ๘ นิ้ว ใช้การบากบังใบ และใช้ตะปูยึด
เพื่อเสริมความแข็งแรง ส่วนของตงใช้มีขนาด ๑ x ๑ ½ นิ้ว ผนังเรือน ตีฝาแบบผสมระหว่าง ตีตามตั้งในส่วน
ผนังส่วนบนและตีซ้อนเกล็ดในผนังส่วนล่าง ประตู หน้าต่าง เป็นบานเปิดคู่ธรรมดา มีช่องเปิดบานเกล็ด
ด้านบนรับแสงสว่าง

หลังคาเป็นทรงจั่วมีการต่อให้ปีกด้านหน้ายาวออกมาเพื่อคลุมพื้นที่ส่วนชาน

ด้านหน้าทางเข้ากุฎิ วัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องดินขอที่ค่อนข้างมีน้ําหนักมากและมีขนาดแผ่นที่เล็ก จึงมีการ
บากเข้าเดือยไม้ในแต่ละส่วนให้อย่างพอดี ในส่วนของหัวเสามีการบากช่องให้มีขนาดพอดีที่จันทันจะสามารถ
สวมลงไปได้ทั้งตลอดความกว้าง ส่วนของโครงเคร่าผนังด้านบนที่เป็นส่วนติดกับหลังคาจะมีการบากรับกับอะ
เสด้านบนเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแรง มีการทําแปลานที่จันทันช่วงสุดท้ายเพื่อรับน้ําหนักของหลังคา

๑๗๙

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๘๑ ผังพื้นกุฏิสามห้อง

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๘๒ รูปด้านทางทิศตะวันออก

๑๘๐

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๘๓ รูปด้านทางทิศเหนือ

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๘๔ รูปด้านทางทิศใต้

๑๘๑

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๘๕ รูปตัดด้านสกัด

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๘๖ รูปตัดด้านยาว
๑๘๒

รูปที่ ๕.๘๗ สภาพภายนอกของกุฏิสามห้อง

รูปที่ ๕.๘๘ สภาพภายในของกุฏิสามห้อง
๑๘๓

นอกจากการสํารวจภาคสนามที่ทําการสํารวจรังวัดกลุ่มอาคารไม้โบราณของวัดไผ่ขอน้ําแล้ว ในการ
วิจัยนี้ ได้ทําการคัดเลือกเรือนโบราณพื้นถิ่นจํานวน ๕ หลังเพื่อเป็นอาคารกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นเรือนไม้
ดั้งเดิมที่ยังคงสภาพอยู่และไม่ถูกปรับปรุงและดัดแปลงสภาพมากนัก

ซึ่งการสันนิษฐานอายุของอาคาร

กรณีศึกษานั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ครอบครองอาคาร พบว่า เป็นผู้สืบสกุลในชั้นหลานแล้วทั้งสิ้นและให้ข้อมูล
ตรงกันว่า เป็นเรือนดั้งเดิมของบรรพบุรุษ หากจะคาดการณ์อายุของเรือนที่พักอาศัยนั้น ก็มีความเป็นไปได้ที่
จะมีอายุเกิน ๑๐๐ ปี ขึ้นไป ซึ่งหากทําการเปรียบเทียบถึงหลักฐานทางเอกสารที่กล่าวถึงบ้านไผ่ขอเป็นครั้ง
แรก ซึ่งปรากฏในในแผนที่บา้ นศรีพิรมย์และบ้านพรหมพิราม ใน ปี ร.ศ. ๑๑๖- ๑๑๗ (ปี พ.ศ. ๒๔๔๑๒๔๔๒) ก็น่าจะอนุมานได้ว่า เรือนทั้ง ๕ หลัง ที่คัดเลือกเป็นกรณีศึกษาน่าจะมีอายุขั้นต่ําเมื่อเทียบกับปัจจุบัน
อย่างน้อย ประมาณ ๑๑๓ ปี ซึ่งรายละเอียดในการสํารวจเรือนไม้กรณีศกึ ษามีรายละเอียด ดังนี้
๑. เรือนหลังที่ ๑
ลักษณะของเรือนพักอาศัยหลังนี้ เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูง โครงสร้างตัวบ้านและหลังคาเป็นไม้
ปูพื้นด้วยไม้และในแต่ละพื้นทีใ่ ช้งานมีการยกระดับไม่เท่ากัน

ทําให้มีช่องแมวลอดในส่วนที่พื้น

ยกระดับไม่เท่ากันนี้ช่วยในการระบายอากาศภายในบ้าน ไม่ตีฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างเป็นบานไม้
ฝาผนังเป็นไม้ตีซ้อนเกล็ดแนวนอน และฝาปะกนแบบดั้งเดิมผสมกัน ในบางส่วนเป็นผนังเปิดโล่งมี
เพียงราวกันตก เช่น ในพืน้ ที่เอนกประสงค์ โถง เป็นต้น หลังคาเปลี่ยนวัสดุมุงเป็นสังกะสี แต่ใน
บางส่วนของโถงและครัวยังมุงจาก (หญ้าคา) อยู่ รวมทั้งใช้หญ้าคาเป็นแผงกันแดด ในด้านหน้าบ้าน
ซึ่งเป็นทิศตะวันตก และด้านหลังบ้านซึ่งเป็นทิศตะวันตก มีตุ่มน้ําวางอยู่ในห้องครัวและบริเวณบันได
ขึ้นบ้าน ใกล้กบั พื้นที่ใช้งานใต้ถุนบ้าน
มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร มี ๒ ห้องนอน ห้องน้ํา ๑ ห้องอยู่ใต้ถุน มีระยะ
ความสูงจากระดับพื้นห้องระดับฝ้าเพดานไม่เท่ากันแต่ละห้อง แล้วแต่ลกั ษณะการใช้งาน และยกพืน้
สูงจากระดับพื้นดินประมาณ ๒.๒๕ เมตร เครื่องเรือนจะมีจํานวนน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่จะนั่งทํา
กิจกรรมต่างๆกับพื้นบ้าน

๑๘๔

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๘๙ ผังพื้นเรือนหลังที่ ๑

รูปที่ ๕.๙๐ รูปด้านทางทิศใต้

๑๘๕

รูปที่ ๕.๙๑ รูปด้านทางทิศตะวันออก

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๙๒ รูปตัดเรือนตามยาว

๑๘๖

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๙๓ รูปตัดเรือนตามขวาง
๒. เรือนหลังที่ ๒
ลักษณะของเรือนพักอาศัยหลังนี้ เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูง โครงสร้างตัวบ้านชั้นบนและหลังคา
เป็นไม้ แต่มกี ารเปลี่ยนเสาชั้นล่างเป็นเสาคอนกรีต ปูพื้นด้วยไม้ และในแต่ละพื้นที่ใช้งานมีการ
ยกระดับไม่เท่ากัน

ทําให้มีช่องแมวลอดในส่วนพื้นที่ยกระดับไม่เท่ากันนี้ช่วยในการระบายอากาศ

ภายในบ้าน ฝ้าเพดานในส่วนโถงตีด้วยไม้จริง เว้นร่องประมาณ ๒ เซนติเมตร ช่องเปิด ยังมีหน้าต่างที่
เปิดเข้าด้านในแบบเดิมอยู่ ผสมกับช่องเปิดแบบสมัยใหม่ คือ เปิดออกด้านนอก ตัวบานประตู
หน้าต่างเป็นบานไม้ ฝาผนังยังคงเป็นแบบดังเดิม คือ ฝาปะกน ผสมกับผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดในแนวนอน
และแนวตั้ง และเปิดผนังโล่งในบางส่วน มีแค่ราวกันตก เช่น ในบริเวณพื้นที่เอนกประสงค์และโถง
ส่วนหลังคาเปลี่ยนวัสดุมุงเป็นสังกะสีทั้งหมด มีตุ่มน้ําวางอยู่ในห้องครัวและใต้ถุนบริเวณบันไดขึ้นบ้าน
มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๔๐ ตารางเมตร มี ๒ ห้องนอน ห้องน้ํา ๑ ห้องอยู่ใต้ถุน มีระยะ
ความสูงจากระดับพื้นห้องระดับฝ้าเพดานไม่เท่ากันแต่ละห้อง แล้วแต่ลกั ษณะการใช้งาน และยกพืน้
สูงจากระดับพื้นดินประมาณ ๒.๒๕ เมตร ลักษณะการจัดวางเครื่องเรือนจะมีจํานวนน้อย เนื่องจาก
ส่วนใหญ่จะนั่งทํากิจกรรมต่างๆกับพื้นบ้าน

๑๘๗

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๙๔ ผังพื้นเรือนหลังที่ ๒

รูปที่ ๕.๙๕ รูปด้านทางทิศตะวันออก

๑๘๘

รูปที่ ๕.๙๖ รูปด้านทางทิศใต้

รูปที่ ๕.๙๗ รูปตัดเรือนตามขวาง
๑๘๙

๓. เรือนหลังที่ ๓
ลักษณะของเรือนพักอาศัยหลังนี้ เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูง โครงสร้างตัวบ้านชั้นบนและหลังคา
เป็นไม้ แต่มกี ารเปลี่ยนเสาชั้นล่างเป็นเสาคอนกรีต ปูพื้นด้วยไม้ และในแต่ละพื้นที่ใช้งานมีการ
ยกระดับไม่เท่ากัน

ทําให้มีช่องแมวลอดในส่วนพื้นที่ยกระดับไม่เท่ากันนี้ช่วยในการระบายอากาศ

ภายในบ้าน ฝ้าเพดานในส่วนโถงตีด้วยไม้จริง แต่ในพื้นทีง่ านอื่นๆไม่ตีฝ้า หน้าต่าง ประตู เป็นบานไม้
และมีบานเฟี๊ยมในส่วนของห้องนอนฝาผนังเป็นไม้ตีซ้อนเกล็ดในแนวนอนและแนวตั้งผสมกัน

และ

เปิดผนังโล่งมีเพียงราวกันตกในบางส่วน เช่น ในบริเวณพืน้ ที่เอนกประสงค์และโถง ในส่วนครัวเป็น
ผนังไม้ตีตามแนวนอน และมีช่องระบายอากาศด้านบน ส่วนหลังคาเปลี่ยนวัสดุมุงเป็นสังกะสีทั้งหมด
และมีแผงกันแดดที่ทําจากหญ้าคาผสมอยูด่ ้วย

มีตุ่มน้ําวางอยู่บริเวณโถงของบ้านและใต้ถุนบริเวณ

บันไดขึ้นบ้าน
มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๕๐ ตารางเมตร มี ๒ ห้องนอน ห้องน้ํา ๑ ห้องอยู่ใต้ถุน มีระยะ
ความสูงจากระดับพื้นห้องระดับฝ้าเพดานไม่เท่ากันแต่ละห้อง แล้วแต่ลกั ษณะการใช้งาน และยกพืน้
สูงจากระดับพื้นดินประมาณ ๒ เมตร ลักษณะการจัดวางเครื่องเรือนจะมีจํานวนน้อย เนื่องจากส่วน
ใหญ่จะนั่งทํากิจกรรมต่างๆกับพื้นบ้าน

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๙๘ ผังพื้นเรือนหลังที่ ๓
๑๙๐

รูปที่ ๕.๙๙ รูปด้านทางทิศเหนือ

รูปที่ ๕.๑๐๐ รูปด้านทางทิศใต้

๑๙๑

รูปที่ ๕.๑๐๑ รูปด้านทางทิศตะวันออก

รูปที่ ๕.๑๐๒ รูปด้านทางทิศตะวันตก

๑๙๒

รูปที่ ๕.๑๐๓ รูปตัดเรือนตามยาว

รูปที่ ๕.๑๐๔ รูปตัดเรือนตามขวาง

๑๙๓

๔. เรือนหลังที่ ๔
ลักษณะของเรือนพักอาศัยหลังนี้ เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูง โครงสร้างตัวบ้านชั้นบนและหลังคา
เป็นไม้ แต่มกี ารเปลี่ยนเสาชั้นล่างเป็นเสาคอนกรีต ปูพื้นด้วยไม้ และในแต่ละพื้นที่ใช้งานมีการ
ยกระดับไม่เท่ากัน

แล้วจะมีช่องแมวลอดในส่วนพื้นที่ยกระดับไม่เท่ากันนี้ช่วยในการระบายอากาศ

ภายในบ้าน ไม่มีฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างเป็นบานไม้เปิดออกด้านนอก ฝาผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดใน
แนวตั้ง และตีไม้แนวนอนผสมกับผนังเปิดโล่ง ส่วนบนในพื้นที่ของครัว เพื่อระบายอากาศ ส่วนหลังคา
เปลี่ยนวัสดุมุงเป็นสังกะสีทั้งหมด มีตุ่มน้ําวางอยู่บริเวณบันไดขึ้นบ้าน
มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๗๐ ตารางเมตร มี ๑ ห้องนอน ห้องน้ํา ๑ ห้องอยู่ใต้ถุน มีระยะความ
สูงจากระดับพื้นห้องระดับฝ้าเพดานไม่เท่ากันแต่ละห้องแล้วแต่ลักษณะการใช้งาน และยกพื้นสูงจาก
ระดับพื้นดินประมาณ ๑.๘๐ เมตร ลักษณะการจัดวางเครื่องเรือนจะมีจํานวนน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่
จะนั่งทํากิจกรรมต่างๆกับพื้นบ้าน

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๐๕ ผังพื้นเรือนหลังที่ ๔
๑๙๔

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๐๖ รูปด้านทางทิศใต้

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๐๗ รูปด้านทางทิศเหนือ
๑๙๕

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๐๘ รูปด้านทางทิศตะวันตก

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๐๙ รูปด้านทางทิศตะวันออก
๑๙๖

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๑๐ รูปตัดเรือนตามขวาง

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๑๑ รูปตัดเรือนตามยาว
๑๙๗

๕. เรือนหลังที่ ๕
ลักษณะของเรือนพักอาศัยหลังนี้

เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงทีม่ ีการต่อเติมบ้านเป็นครอบครัว

ขยาย ซึ่งโครงสร้างตัวบ้านชั้นบนและหลังคาเป็นไม้ แต่มีการเปลี่ยนเสาชั้นล่างเป็นเสาคอนกรีต ปูพื้น
ด้วยไม้ และในแต่ละพื้นที่ใช้งานมีการยกระดับไม่เท่ากัน จะมีช่องแมวลอดในส่วนพื้นที่ยกระดับไม่
เท่ากันนี้ช่วยในการระบายอากาศภายในบ้าน ไม่ตีฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่างเป็นบานไม้เปิดออกด้าน
นอก และมีช่องแสงเหนือหน้าต่างในส่วนของบ้านที่ต่อเติมใหม่ ฝาผนังในบ้านหลังเดิมยังเป็นฝาปะกน
ส่วนฝาผนังของบ้านที่ต่อเติมใหม่เป็นผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดในแนวตั้งและตีแนวนอนในส่วนของครัว เปิด
ผนังโล่งในบางส่วน เพื่อระบายอากาศ ส่วนหลังคาเปลี่ยนวัสดุมุงเป็นสังกะสีทั้งหมด มีตุ่มน้ําวางอยู่ใน
บริเวณบันไดขึ้นบ้านเช่นเดียวกับบ้านกรณีศึกษาหลังอื่นๆ
มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๗๐ ตารางเมตร มี ๑ ห้องนอน ห้องน้ํา ๑ ห้องอยู่ใต้ถุน มีระยะความ
สูงจากระดับพื้นห้องระดับฝ้าเพดานไม่เท่ากันแต่ละห้อง แล้วแต่ลักษณะการใช้งาน และยกพื้นสูงจาก
ระดับพื้นดินประมาณ ๑.๘๐ เมตร ลักษณะการจัดวางเครื่องเรือนจะมีจํานวนน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่
จะนั่งทํากิจกรรมต่างๆกับพื้นบ้าน

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๑๒ ผังพื้นเรือนหลังที่ ๕

๑๙๘

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๑๓ รูปด้านเรือนทางทิศใต้

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๑๔ รูปด้านเรือนทางทิศเหนือ
๑๙๙

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๑๕ รูปด้านเรือนทางทิศตะวันออก

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๑๖ รูปด้านเรือนทางทิศตะวันตก
๒๐๐

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๑๗ รูปด้านเรือนตามขวาง

หน่วยเป็นเมตร

รูปที่ ๕.๑๑๘ รูปด้านเรือนตามยาว
๒๐๑

๕.๓.๙ สรุปลักษณะเรือนพืน้ ถิ่นบ้านไผ่ขอน้ํา
การวิเคราะห์ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่นบ้านไผ่ขอน้ําที่ทําการคัดเลือกเป็นกรณีศึกษา
ทําการวิเคราะห์จากการสํารวจจากสถานที่จริงเปรียบเทียบกับลักษณะเรือนพื้นถิ่นแบบประเพณีที่ ฤทัย ใจจง
รัก ได้ทําการศึกษาและสรุปรูปแบบเรือนไว้ ในรายงานการวิจัย เรือนไทยเดิม ในพื้นที่ ๒๘

จังหวัด โดย

ทําการศึกษาเรือนประเพณีที่มีอายุระหว่าง ๑๐๐- ๑๕๐ ปี โดยมีสาระสําคัญสรุปว่า
“เรือนทรงประเพณี นอกจากมีความหมายในทางนามธรรมแล้วยังเน้นหนักใน
ทางรูปธรรม ซึ่งมีลักษณะ สร้างด้วยไม้เป็นสวนใหญ่ หลังคาทรงสูง มุงจากหรือ
กระเบื้อง ฝาปะกน ยกถอดประกอบได้ (Pre- fabrication) เป็นเรือนชั้นเดียว
ใต้ถุนสูง จะเป็นเรือนเดี่ยวหรือหมู่เรือนที่เชื่อมต่อกันด้วยชาน นิยมสร้างกันทั่วไป
โดยเฉพาะริมแม่น้ําลําคลอง เพราะในสมัยโบราณการคมนาคมใช้แม่น้ําลําคลอง
เป็นหลัก กล่าวกันว่า แม่น้ําสายหนึ่งบ้านเรือนก็มีลักษณะไปอย่างหนึ่ง ผิดแผก
ไปจากแม่น้ําอีกสายหนึ่ง แต่เป็นที่น่าเสียดายไม่อาจหาภาพมาแสดงได้ ทั้งนี้
จํากัดเฉพาะภาคเหนือนับแต่สุโขทัยลงมาจนถึงนครศรีธรรมราช การก่อสร้าง
บ้านโดยอิทธิพลของภาคกลาง คาดว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐ ถึง
ปลายรัชกาลที่ ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๔๖๐”

จากการสํารวจเรือนไม้กรณีศกึ ษาพบว่า ลักษณะการวางเรือนมีทั้งการวางรูปแบบเรือนขนานไปตาม
แม่น้ําน่านและการวางเรือนในลักษณะเป็นกลุ่ม โดยมีทั้งรูปแบบเรือนเดี่ยวและเรือนหมู่ ซึ่งในเรือน ๑ หลัง จะ
ประกอบด้วย เรือนนอน ๑ หลังและเรือนครัวอีก ๑ หลัง มีชานเชื่อมและรั้วชานล้อมรอบ รั้วชานนั้นเป็นไม้
เหลื่อมตีโปร่ง (อันเว้นอัน) ทําให้มองเห็นที่ว่างภายนอกได้ ส่วนเรือนหมู่นั้นจะประกอบไปด้วยเรือนนอนหลาย
หลัง เรือนครัว และใช้ชานเชื่อมระหว่างตัวเรือน ส่วนโครงสร้างของเรือน มีลักษณะคล้ายคลึงกับเรือน
ประเพณีทั่วไป คือเป็นเรือนใต้ถุนสูง ใช้โครงสร้างเสา คาน มีการลดระดับของพื้นเรือนเพื่อแบ่งพื้นที่ใช้สอย
ภายในเรือน

๒๐๒

บทที่ ๖ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ ๙

จังหวัดภาคเหนือตอนล่างมี

จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุมชน สภาพแวดล้อม คติความเชื่อ
และประเพณีที่ส่งผลต่อการปลูกสร้างเรือน รวมทั้งศึกษารายละเอียดวัสดุ วิธีการก่อสร้าง การใช้สอยพื้นที่ของ
เรือนพื้นถิ่น ภูมิปัญญาในการเลือกใช้วัสดุ และการดูแลรักษาองค์ประกอบทางโครงสร้างเรือนให้ยั่งยืนของ
กลุ่มชาติพันธุ์ ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research Methodology)
ผลจากการศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มในพื้นที่เป้าหมาย พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นั้น มีทั้งปัจจัยภายนอกซึ่งเกิดจากบริบทที่
แวดล้อมชุมชนและปัจจัยภายในซึ่งเกิดจากตัวกลุ่มชาติพันธุ์เอง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในส่วน
ของตัวสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นและความเชื่อ แต่รวมถึงสภาพแวดล้อมของชุมชน การคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เทียบกับเมื่อครั้งเคยลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านภาษาเมื่อปี
พ.ศ.๒๕๔๐ อาจต้ อ งยอมรั บ ว่ า การอนุ รั ก ษ์ โ ดยการพยายามรั ก ษาเรื อ นพื้ น ถิ่ น ที่ มี ชี วิ ต ให้ มี รู ป แบบทาง
สถาปัตยกรรมของเรือนเหมือนเมื่อครั้งอดีต นั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากสิ่งแวดล้อมภายนอก จากสังคมกลุ่ม
ใหญ่นั้น มีการเปลี่ยนแปลงมากมายและรวดเร็ว ซึ่งพัฒนาไปสู่ความทันสมัย ความมั่นคงถาวร และความ
เป็นอยู่ที่ดี ทําให้ชุมชนนั้นต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดบนความเปลี่ยนแปลงให้ได้ และพยายามคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณ
ซึ่งแสดงตัวตนของกลุ่มชน
ผลจากการศึกษากรณีศึกษาเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง ๓ กลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้
เรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ – จากการสํารวจพบว่าชุมชนยังสามารถพบเรือนพื้นถิ่นของลาหู่แบบ
ดั้งเดิมหลายหลัง มีเรือนจํานวนน้อยที่มีการก่อสร้างด้วยวัสดุและรูปแบบเรือนตามแบบสังคมเมือง จากการ
สังเกตพบว่าผู้นําทางจิตวิญญาณหรือปู่จารย์มีอิทธิพลอย่างมาก ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของชุมชนทั้งในเชิง
กายภาพของบ้านเรือน ได้แก่ รูปแบบการจัดวางผังของบ้านเรือนในชุมชน รวมทั้งการใช้สอยพื้นที่ภายในเรือน
ประเพณี วั ฒ นธรรม เป็ น ต้ น และความเชื่ อ ในเรื่ อ งของผี เป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ทํ า ให้ ห มู่ บ้ า นมู เ ซอดํ า ยั ง คง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบดั้งเดิมไว้ได้ รวมทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน ที่ยังคงอาชีพหาของป่าและ
การเพาะปลูกพืชไร่ ซึ่งยังต้องอาศัยป่าด้านหลังหมู่บ้านในการทํามาหากิน ทั้งนี้เมื่อเทียบฐานะกับเผ่าอื่นๆ

๒๐๓

พบว่าชาวลาหู่มีฐานะที่ยากจนที่สุด ทําให้ชาวลาหู่ไม่มีรายได้พอที่จะไปซื้อวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ เพื่อปลูกสร้าง
หรือปรับปรุงเรือนของตนได้
เรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง – จากการสํารวจพบว่าเรือนลาวโซ่งแบบดั้งเดิมนั้น เหลือเพียง
หลังเดียว ชุมชนปลูกสร้างเรือนด้วยรูปแบบเรือนในเมือง ทั้งนี้เนื่องจากมีถนนลาดยางผ่านหมู่บ้านที่เชื่อมต่อ
ถนนสายหลักไปยังอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกได้โดยง่าย ทําให้วิถีชีวิตของชาวลาวโซ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งรูปแบบการแต่งกาย การค้าขายในชุมชน ภาษาที่ใช้สื่อสาร และ สถาปัตยกรรมของเรือนในชุมชน ในส่วน
ของเรือนพื้นถิ่นนั้นได้รับผลกระทบของค่านิยมที่เปลี่ยนไปตามสังคมเมืองอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น ไม่พบความ
เชื่อเรื่องการแบ่งพื้นที่ชาย-หญิงในเรือนสมัยใหม่ เรือนส่วนใหญ่มีการใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนมากขึ้น มีการ
ก่อสร้างบ้านติดพื้นดินเพื่อทําการค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามชุมชนก็ยังสามารถรักษาประเพณีและวัฒนธรรม
ต่างๆ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง สังเกตได้การจัดประเพณี
ประจําปี ที่คนในชุมชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดําของลาวโซ่ง และสร้างพิพิธภัณฑ์ลาวโซ่งของชุมชนขึ้น
เรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยสุโขทัย – จากการสํารวจพบ ลักษณะการวางเรือนมีทั้งการวางรูปแบบ
เรือนขนานไปตามแม่น้ําน่านและการวางเรือนในลักษณะเป็นกลุ่ม โดยมีทั้งรูปแบบเรือนเดี่ยวและเรือนหมู่ มี
ชานเชื่อมและรั้วชานล้อมรอบ โครงสร้างของเรือน มีลักษณะคล้ายคลึงกับเรือนประเพณีทั่วไป คือ เป็นเรือน
ใต้ถุนสูง ใช้โครงสร้างเสา คาน มีการลดระดับของพื้นเรือนเพื่อแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในเรือน ส่วนใหญ่ปัจจุบัน
พบเรือนไทยพื้นถิ่นส่วนใหญ่เป็นของวัด ทําให้ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมไว้ได้ ส่วนบ้านเรือนของชาวบ้านใน
ชุมชนพบว่าส่วนใหญ่ใช้วัสดุก่อสร้างและรูปแบบเรือนแบบชุมชนเมือง เนื่องจากการคมนาคมที่สะดวก
จากผลการวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตกรรมเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์กรณีศึกษาทั้ง ๓ กลุ่ม พบว่า
ชุมชนของทั้ง ๓ กลุ่มตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม เห็น
ได้จากความพยายามจะคงรักษาเรือนพื้นถิ่นรูปแบบดั้งเดิม เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการสร้างเรือนให้กับคนรุ่น
หลังต่อไป ทั้งนี้ยังพบความน่าสนใจหลังได้ศึกษารูปแบบของเรือนที่ใช้วัสดุสมัยใหม่ คือ แม้เจ้าของเรือนจะ
เลือกใช้วัสดุสมัยใหม่ในการปลูกสร้างเรือนใหม่จากอิทธิพลของปัจจัยภายนอกใดๆก็ตาม แต่เจ้าของเรือนยังคง
ปลูกเรือนให้มี มวลและที่ว่าง ภายในเรือนคล้ายลักษณะของเรือนดั้งเดิม เช่น เรือนชาวลาหู่ ที่เคยชินกับที่ว่าง
ของห้องขนาดเล็ก และมีพื้นที่ชาน แม้จะปลูกเรือนใหม่ก็ยังคงขนาดเรือนและชานด้านหน้าเรือนเหมือนเดิม
เป็นต้น รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่กลุ่มชาติพันธุ์ยังคงพยายามรักษา สืบทอดกันมาได้เป็นอย่างดี
ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนกําลังเปลี่ยนแปลงไป

๒๐๔

ความเชื่อและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเรือนและการอยู่ มีผลต่อระบบสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างมาก
เช่น ประเพณีการบวช แต่งงานและตาย เป็นต้น ซึ่งมักจะเป็นพิธีที่ประกอบบนเรือน มีผู้คน พี่น้องและเพื่อน
เข้ามาเยือนบนเรือนและใต้ถุนเรือน ส่งผลให้เรือนต้องมีห้องโถงที่ใหญ่ไว้รองรับ เป็นการแสดงน้ําใจต่อกันใน
สังคม และส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่น เช่น การมีพื้นที่ของชานหน้าบ้านเพื่อต้อนรับ
แขกที่มาเยือนของชาวลาหู่ แม้จะปลูกสร้างเรือนด้วยวัสดุสมัยใหม่ก็ตาม เป็นต้น
การศึกษารวบรวมข้อมูลทางสถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะ ๓ กลุ่มชาติพันธุ์
กรณีศึกษา ทําให้ได้ข้อมูลรายละเอียดของสถาปัตยกรรมเรือนดั้งเดิมซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาของชน
รุ่นหลัง รวมทั้งทําให้เข้ าใจความสําคั ญของนิเวศทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุ มชน ซึ่ง
สามารถใช้เป็นแนวทางในศึกษาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นและตัว
ชุมชนได้ในอนาคต
๖.๑ ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิน่
ผลจากการศึ ก ษาสถาปัต ยกรรมเรือนพื้น ถิ่นกลุ่ มชาติพั นธุ์กรณีศึ ก ษาทั้ง ๓ กลุ่ม ในพื้นที่ ของ ๙
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้ต่อการคงอยู่หรือการเปลี่ยนแปลงของสถาปัตกรรมเรือนพื้น
ถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ มีดังนี้
๑.

สภาพแวดล้อมของชุมชน ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ในการพยายามที่จะ
ดํารงชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาในการดํารงชีวิตของบรรพ
ชนกลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆ ที่ได้วางจารีตประเพณีให้เป็นเครื่องมือในการปรับตัวของชุมชน รวมทั้งมี
ผลต่อรูปแบบผังหมู่บ้านและตัวเรือนในหมู่บ้าน รูปลักษณ์ของเรือนมีความสัมพันธ์กับผัง
บริเวณและผังหมู่บ้าน เนื่องด้วยหากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมชุมชน เมื่อนั้นกลุ่ม
ชาติพันธุ์จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัสดุของเรือนหรือแม้กระทั่งรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือน เพื่อให้
สามารถดํารงชีวิตภายในเรือนได้อย่างสมดุลและเป็นสุข

๒.

วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น มาสู่
การคงอยู่หรือปรับเปลี่ยนตัวเรือนพื้นถิ่น เช่น เมื่อมีการปรับเปลี่ยนจากวิถีชีวิตชาวนา เป็นทํา
การค้า จึงปรับเปลี่ยนจากเรือนยกพื้นสูงเป็นเรือนติดพื้นดิน เพื่อให้สามารถทําการค้าขายได้
สะดวกขึ้น เป็นต้น

๓.

ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน พบว่าฐานะทางครอบครัวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการคงอยู่หรือ
ปรับเปลี่ยนสภาพของเรือน หากเจ้าของเรือนมีฐานะที่ดีขนึ้ มีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะ
เลือกใช้วัสดุก่อสร้างสําเร็จรูปที่มีขายในเมืองในการปรับปรุงเรือนหรือปลูกสร้างเรือนใหม่
๒๐๕

๔.

การคมนาคม เห็นได้ชัดว่าความสะดวกในการสัญจรเข้าถึงชุมชน เป็นเหตุปัจจัยให้ขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างสมัยใหม่เข้ามาในชุมชนได้ง่าย สังเกตได้ว่าชุมชนไหนมีถนนเข้าถึงสะดวก จะมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรมเรือนในชุมชนค่อนข้างมาก

๕.

คติความเชื่อ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆ คงรักษาวัฒนธรรมของตนได้ จะ
พบว่ามีความเชื่อในการปลูกเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง ๓ กลุ่ม เช่น ตําแหน่งห้องผี ทิศทางหัว
นอน การวางทิศทางของเรือนและยุ้งข้าว เป็นต้น แต่เมื่อวิเคราะห์รูปทรง ช่องลม การระบาย
อากาศ จะพบว่าความเชื่อมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับสภาวะน่าสบายของผู้อยู่อาศัย คติความเชื่อนั้น
จะส่งผลอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือผี โดยมีบุคคลในชุมชนที่ทําหน้าที่เป็นหมอผี
เป็นผู้ดูแล กําหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมของเรือน โดยอาศัยการสอดแทรกคติความเชื่อ อยู่ใน
พิธีกรรมต่างๆ ที่แต่ละกลุม่ ชาติพันธุ์สืบทอดต่อกันมา ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง และลาหู่
ต่างกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือพุทธ ได้แก่ ไทยสุโขทัย จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเรือน
ค่อนข้างมากตามสภาพสังคมหรือบริบทที่เข้าไปอยู่ โดยกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้จะไม่ยึดติดกับคติ
ความเชื่อมากนัก จึงทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนของสถาปัตยกรรมไปตามบริบทโดยรอบ

๖.๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเรือน
จากการศึกษาพบว่ามีภูมิปัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกเรือนหลายส่วน เป็นการใช้ภูมิปัญญาในการ
ปรับตัวให้ชีวิตเข้าได้กั บสิ่ งแวดล้อมให้อยู่ ในสภาพสมดุล ตั้งแต่ภูมิปัญญาเรื่องการอยู่อาศัย การกิน การ
ดํารงชีวิต เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งที่สําคัญที่ชุมชนควรช่วยกันรักษาและสืบทอดให้กับลูกหลานต่อไป
ในการเก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับตัวเรือน สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการก่อสร้าง
อาคารในปัจจุบันได้ เช่น การเลือกไม้ไผ่มาก่อสร้างบ้านของชาวลาหู่ จะเลือกตัดไม้เฉพาะฤดูหนาวเท่านั้น
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่อากาศแห้ง เนื้อไม้มีแป้งน้อย ทําให้มีแมลงน้อย ไม้ไผ่ที่นํามาใช้ก็จะมีความคงทน ใช้ได้
ยาวนาน เป็นต้น ส่วนใหญ่ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ จะเป็นไปเพื่อให้การดูแลรักษาตัวเรือนมีภาระน้อยที่สุด
สภาพอากาศภายในเรือนไม่ร้อนไม่หนาวเย็นเกินไป รวมทั้งเจ้าของเรือนสามารถดูแล ซ่อมแซมเรือนได้ด้วย
ตนเอง และเพื่อความยั่งยืนในการอยู่อาศัย
๒๐๖

๖.๓ แก่นทางวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์
การผลการวิจัยพบว่าแก่นทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ที่ “ความเชื่อ”หรือ “ความเห็น”
ของแต่ล ะกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ ที่ ต่า งยึด มั่ นถื อมั่น สืบต่ อกัน มา โดยสอดแทรกอยู่ ใ นคํ า สอนของบรรพบุรุ ษ และ
พิธีกรรมต่างๆ ทั้งนี้สามารถแบ่งแก่นทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ศึกษา ออกได้เป็น ๒ ลักษณะ
ประเภทแรกมีแก่นทางวัฒนธรรมเป็นไปเพื่อรักษาความสงบสุขและดํารงอยู่ซึ่งเผ่าพันธุ์ของตน โดยตัวชุมชน
เป็นผู้สร้างความเชื่อขึ้นมา เพื่อให้คนในชุมชนเคารพและปฏิบัติตาม ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ และกลุ่มชาติ
พั น ธุ์ ล าวโซ่ ง ที่ มี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งของผี แ ละขวั ญ ประเภทที่ ส องมี แ ก่ น ทางวั ฒ นธรรมเป็ น ไปเพื่ อ ความ
อิสระภาพของชุมชน กลุ่มนี้จะพยายามดํารงรักษาประเพณี เพื่อปรับความเห็นของคนในชุมชนไปสู่ความอิสระ
จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจ ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยสุโขทัย ที่นับถือศาสนาพุทธ เห็นได้ว่ารูปแบบของ
สถาปัตยกรรมของทั้ง ๒ กลุ่มจะมีการสร้างสรรค์ เพื่อการใช้สอยของเรือนที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าไม่ว่าแก่นทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จะมีความแตกต่างกันใน
เป้าหมาย แต่ก็ยังคงดํารงไว้ภายใต้เป้าหมายใหญ่อันเดียวกัน คือความสันติสุขของคนในชุมชน
๖.๔ ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อเนื่อง
ผลจากการวิจัยนี้ทางคณะผู้วิจัย ได้พบเห็นเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจของแต่ละวิถีชีวิตของแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์ ภูมิปัญญามากมายที่สั่งสมมาในอดีต ล้วนมีคุณค่าหากได้นํามาวิจัยต่อยอด โดยเฉพาะภูมิปัญญา
เกี่ยวกับสภาวะน่าสบายในเรือน รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุพื้นถิ่นที่นํามาก่อสร้างเรือน ควรมีการศึกษาวิจัยต่อไป
รวมทั้งการศึกษาเรื่องแนวทางรักษาแก่นทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้กระแสของสังคมเมือง
คณะผู้วิจัยเห็นว่าการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น อาจไม่ได้อยู่ที่การพยายามรักษาเรือนพื้นถิ่น
ให้คงรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเอาไว้ แต่เป็นการเข้าไปบริหารจัดการที่นิเวศวัฒนธรรมของชุมชนแทน โดย
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แบบแบบสอบถามข้อมูลเรือนพื้นถิ่น
บันทึกเมื่อ วันที่...........................บ้านเลขที่........................เจ้าบ้านชื่อ...............................................................
อายุ............ปี ศาสนา..................................จังหวัด....................................จํานวนสมาชิกในบ้าน..................คน
อาชีพ...........................................................
ข้อมูลตัวเรือน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ภาพร่างผังตัวเรือน
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คําถามสัมภาษณ์เจ้าของเรือน
1.

เรือนนี้อายุประมาณกี่ปี? ก่อสร้างในช่วงฤดูไหน?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.

การปลูกสร้างเรือนมีพิธีกรรมทางศาสนาเกี่ยวข้องรึไม่? อย่างไร?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.

ความเชื่อของคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเรือนมีอะไรบ้าง?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.

มีขั้นตอนการปลูกสร้างเรือนและเลือกวัสดุก่อสร้างอย่างไร?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.

ใครเป็นผู้ดําเนินการปลูกสร้างเรือน?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.

ส่วนไหนของเรือนที่ต้องคอยดูแลปรับเปลี่ยนวัสดุ (เสา/พื้น/ผนัง/หลังคา) เนื่องจากอะไร? และทํา

ทุกๆ กี่ปี?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7.

ปัญหาของเรือนในการอยู่อาศัยในแต่ละฤดูกาล? (ฤดูร้อน/ฤดูฝน/ฤดูหนาว)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒๑๕

8.

มีพิธีกรรมใดบ้างที่จัดขึ้นบนเรือน? และมีขนั้ ตอนการทําพิธีอย่างไร? เพราะเหตุใด?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.

พื้นที่การครอบครองของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวบนเรือนเป็นอย่างไร? ใครเป็นคนกําหนดการใช้

สอย?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10.

ชีวิตประจําวันของสมาชิกของครอบครัวเป็นอย่างไร?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11.

หากต้องการขยายพื้นที่ของเรือน มีขั้นตอนการก่อสร้างอย่างไร? นิยมก่อสร้างกันในช่วงไหน?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12.

หากมีคนตายในบ้าน มีขั้นตอนหรือพิธีกรรมอย่างไร?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13.

ท่านคิดเห็นอย่างไรถึงความนิยมปลูกสร้างเรือนด้วยวัสดุสมัยใหม่ของคนในชุมชน?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14.

ชุมชนมีแนวทางในการอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่นดั้งเดิมไหม? อย่างไร?

..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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