
 
บทท่ี  2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาการออกแบบและการกอสรางสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทยเขิน                
บานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม คร้ังนี้ ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ        
ตาง ๆ ดังนี ้

1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลองขาว 
2. ความเช่ือท่ีเกีย่วกับหลองขาว 
3. ขอมูลท่ัวไปของหมูบานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลองขาว 

ความหมายของหลองขาว 

ชุวิภา พงษปวน (2537) ใหนิยามความหมายของหลองขาววา  เปนภาษาเหนือท่ีใชเรียก 
ยุงขาว ซ่ึงเปนอาคารท่ีมีการสรางแยกออกจากเรือน หรือมีทางเดินเช่ือมออกมาจากพื้นเรือน เปน
อาคารท่ีสรางข้ึนเพื่อเก็บขาวเปลือก  

สุริยา รัตนพฤกษ (2546) กลาววา หลองขาวคือ ส่ิงปลูกสรางเพื่อใชเปนท่ีเก็บขาวเปลือก
ของชาวลานนา โดยมุงหมายเพื่อใหพนจากความช้ืนและแสงแดดซ่ึงจะทําลายคุณภาพของขาว 
รวมท้ังเพื่อปองกันสัตวและแมลงตาง ๆ มารบกวน  อันจะทําความเสียหายแกขาวเปลือกกอนเวลา
อันสมควร มีความหมายตรงกับคําวา เลาขาว ของชาวภาษาอีสาน และยุงขาวของชาวภาคกลาง 

สําหรับผูวิจัยเห็นวา หลองขาว หมายถึง ส่ิงปลูกสรางสําหรับเก็บขาวเปลือก โดยเปน
อาคารไมทรงหนาจั่วผสมปนหยา ใตถุนสูง ช้ันบนแบงเปนหอง ๆ สําหรับใชเก็บขาวเปลือกใหมี
คุณภาพสามารถนํามาบริโภคไดตลอดท้ังป ใตถุนใชสําหรับเก็บอุปกรณการทํานาของชาวนา หรือ
ใชเปนท่ีอยูของวัวควาย หรือประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของครอบครัว 

หลองขาวมีหลายขนาดท้ังเล็กและใหญ ใชเสาไมขนาดใหญต้ังแต 4 ถึง 12 ตน ข้ึนอยูกับ
ปริมาณขาวท่ีปลูกไดและความตองการของเจาของ  ชวงเสาลางของหลองขาวจะยกใหใตถุนสูงจาก
พื้นดินประมาณ 4-5 ศอก หลายแหงใตถุนจะสูงกวาเรือน และชวงผนังตอนบนระหวางเสาจะกั้น
เปนหอง สวนมากมักจะมีจํานวน 2 หอง มีชองประตูท่ีมีไมกระดานเสียบลงไดเปนแผน ๆ มีระเบียง
รอบท้ัง 4 ดาน หลังคาลาดตํ่าคลุมระเบียง โดยท่ัวไปเปนทรงปนหยาผสมจั่ว มุงดวยกระเบื้องดินเผา 
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หรือกระเบ้ืองซีเมนต มีชองพาดบันไดข้ึนลงแบบช่ัวคราว ผูท่ีมีฐานะดีจะสรางหลองขาวดวยไมจริง
ท้ังหมด หากเปนผูท่ีมีฐานะพอสมควรจะสรางหลองขาวเปนคร่ึงไมจริงผสมไมไผ เสาเปนไมจริง 
พื้นเปนแผนไมกระดาน ฝาใชฟากกั้นเปนท่ีเก็บขาว ถาผูท่ีมีฐานะนอยซ่ึงขาวแตละปมีไมมากนัก 
มักจะเก็บขาวไวในเสวียน ซ่ึงเปนอุปกรณสําหรับใชเก็บขาวประเภทหนึ่ง 

 
เคร่ืองมือและอุปกรณในการทํานา 
การทํานาจําเปนจะตองมีเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ท้ังเพื่อการเพาะปลูกและการเก็บ

รักษาขาว โดยท่ัวไปมีดังนี้  
 ฉางขาว หมายถึง ส่ิงปลูกสรางขนาดใหญสําหรับเก็บขาวเปลือก ใชเปนท่ีเก็บขาวเปลือก

จํานวนมากของพอคาขาว สหกรณการคาขาว หรือโรงสีขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 18  ฉางขาว 
 

ยุงขาวหรือหลองขาว หมายถึง ส่ิงปลูกสรางสําหรับเก็บขาวเปลือกประจําครัวเรือน
ชาวนา ขนาดเล็กกวาฉาง บางทีก็เรียกรวมกันวา ยุงฉาง 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 19  ยุงขาว 
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เต๋ียม หมายถึง ส่ิงท่ีสําหรับใสขาวเปลือก ทําจากผืนลําแพนลอมเปนวงรอบภายใน 
โครงคราวท่ีประกบอยูภายนอก ยาดวยดินผสมข้ีวัวหรือข้ีควาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 20   เต๋ียม 
 
ตะลอม หรือเสวียน หมายถึง ภาชนะท่ีมีขอบสําหรับเปนท่ีเก็บขาวเปลือก สานข้ึนมาจาก

ไมไผขัดข้ึนเปนวงรอบ รูปลักษณะทรงกลมสูง รูปทรงชวงลางหรือตรงกลางจะปองหรือใหญกวา
ขางบน ในบางพ้ืนท่ีจะยาดวยดินผสมข้ีวัวหรือข้ีควาย ท้ังภายในและภายนอกปดรองรูเล็ก ๆ จนมิด 
ขนาดความสูงและความกวางข้ึนอยูกับความตองการของผูใช ผูมีนานอยจะทําเสวียนเปนท่ีเก็บขาว 
เพราะหากทํายุงขาวจะไมเหมาะสมกับจํานวนขาวท่ีจะเก็บได หรือผูมีท่ีนามากแตยังไมมียุงสําหรับ
เก็บขาว ก็จะใชเสวียนขนาดใหญหรือขนาดเล็กแตใชหลายเสวียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 21  ตะลอม หรือเสวียน                                      ภาพ 22  สัด หรือถัง                 
 

สัดหรือถัง หมายถึง ภาชนะรูปทรงกระบอก ทําดวยไมจริงหรือสานเปนลายทึบดวยตอก
ไมไผ ใชเปนเคร่ืองตวงอัตราเทากับ 1 ถัง หรือ 25 ทะนาน (20 ลิตร) 
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กระพอม หมายถึง ภาชนะสานลายทึบดวยตอกไมไผ ขนาดใหญลักษณะกลมปอม         
ปากสอบกนสอบ ใชสําหรับบรรจุขาวเปลือก  

กระบุง หมายถึง ภาชนะสานลายทึบดวยตอกไมไผลักษณะกลมทรงสูงปากผาย พื้นกน
เปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส ใชเปนเคร่ืองตวงสมัยโบราณขนขาวเขายุง  หรือบรรจุขาวเปลือกปริมาณไมมาก
เพื่อใชในพิธีกรรมตาง ๆ  ขาวเปลือกท่ีใชโปรยหวานในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
ก็บรรจุในกระบุง โดยใหเทพีคูหาบเงินหาบทอง หาบเดินตามสงใหพระยาแรกนากําโปรยหวานลง
ไปบนลานพระราชพิธี 

ภาชนะท่ีสําหรับบรรจุขาวเปลือกนานาประเภทตามท่ีกลาวมานั้น เม่ือเปรียบเทียบขนาด
จะพบวา กระบุงมีขนาดเล็กท่ีสุด ใหญข้ึนมาเปนกระพอม ตะลอม เต๋ียม ยุง และฉาง ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 23  กระพอม                                       ภาพ 24  กระบุง                       
 

กระเชอ หมายถึง ภาชนะสานลายทึบดวยตอกไมไผ ลักษณะกลมทรงสูงปากผายกนสอบ 
ใชกระเดียด อัตราตวงเทากับ 5 ทะนาน และ 5 กระเชอ เทากับ 1  ( สัดหรือถัง) 

กระทาย  หมายถึง  กระบุงเล็ก มีลักษณะกลมปอม ปากสอบกนสอบ ใชเปนเคร่ืองตวง
คร่ึงกระบุง 

ทะนาน หมายถึง เคร่ืองตวงทําดวยกะโหลกมะพราว ลักษณะกลมปากสอบกนเรียวแหลม
ตามรูปกะโหลกมะพราวตัดปาก มีอัตราเทากับ 8 ฟายมือ ทะนานหลวงมีอัตราเทากับ 1 ลิตร    

 

 
 
 
 
 

  ภาพ 25  กระเชอ                                       ภาพ 26  ทะนาน                 
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เกวียน หมายถึง พาหนะสําหรับขนของสัมภาระตาง ๆ ทําดวยไมท้ังเลม มีลอใหญ 2 ลอ 
ใชลากเทียมดวยวัวหรือควาย เกวียนเปนพาหนะท่ีใชกันมาแตโบราณ เปนท่ีรูจักกันท่ัวไป ดังนั้น
รูปทรงของเกวียนแตละภาคจะแตกตางกันไปตามศิลปะของแตละทองถ่ิน 

เปยด หมายถึง บางท่ีก็เรียกวา บุง สานดวยไมไผคลายกระบุงภาคกลางมีขอบไมไผท่ีปาก 
เปยดหรือบุง มักทําเปนคู ๆ สําหรับหาบขาว ถ่ัว งา รํา ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 27  เกวยีน 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 28  เปยด และการหาบเปยด 

 
คุ หรือ ครุ  หมายถึง เปนภาชนะขนาดใหญ สานดวยไมไผคลายกระบุง หรือกระดงขนาด

ใหญ ใชสําหรับนวดขาวหรือ ตีขาวเปลือกใหหลุดจากรวง 
คันไถ  หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชพรวนดินกอนการปลูกขาว เพื่อกลับหนาดินใหดินรวนซุย 

ไถแบงออกเปน 2 ชนิด คือ ไถวัว เปนไถที่ใชแรงงานวัว และไถควาย เปนไถที่ใชแรงงานควาย 
จอบ  หมายถึง  เคร่ืองมือสําหรับดายหญา พรวนดิน และเตรียมดิน 



 19 

 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพ 29  คุ หรือ ครุ 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพ 30  คันไถ 

 
 

 
 

ภาพ 31  จอบ 
 

ไมหาบกลา หมายถึง บางถ่ินเรียกคันหลาว ใชสําหรับเสียบตรงกลางฟอนขาวเพื่อใชหาบ 
การที่จะใชกระบุงแลวใชไมคานหาบฟอนขาวนั้น หาบไดคร้ังละไมกี่ฟอนก็เต็มกระบุงแลว การใช
คานหลาวจึงมีความเหมาะสมกวาเพราะจะหาบไดทีละหลาย ๆ ฟอน ไมท่ีทําเปนคานหลาวใชไมไผ
ลําตรง ๆ คานหลาวแตละอันมีความยาวประมาณ 2 เมตร ชาวบานจะนําไมไผไปผ่ึงแดดใหแหงหรือ
อาจลนไฟก็ได  เหลาขอไมไผใหเรียบไมใหมีเส้ียน  จากนั้นจะใชมีดเส้ียมปลายไมไผท้ังสองขางตรง
สวนลางท่ีตอกมัดขาวหรือบางแหงก็ใชตนขาว มัดขมวดไวไมใหหลุด ซ่ึงเรียกกันวา เขน็ดขาว 
ปากฉลามท้ัง 2 ขางจะมีความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร  
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คานหลาวใชหาบฟอนขาวไปท่ีกองขาว ซ่ึงรวมกันไวเปนกองใหญ ๆ ท่ีใดท่ีหนึ่ง เพื่อจะ
ใชเกวียนหรือรถบรรทุกฟอนขาวไปลานนวด หากลานขาวอยูใกล ๆ ก็จะใชหาบไปเลย นอกจากใช
หาบฟอนขาวแลวชาวนายังใชหาบแฝก หญาคา และฟอนหญา ถาใชไมไผตนแกจัดทําคานหลาว
รวมท้ังเก็บรักษาใหดี ไมมีมอดกัดแลวคานหลาวจะใชไดระยะเวลานาน ๆ ไมตํ่ากวา 5 ป ปจจุบัน
คานหลาวไมคอยมีใชในหมูของชาวนา เพราะหมดความจําเปนไปทุกขณะ ไมตองหาบขาวไป            
ไกล ๆ ใหหนักและเหนื่อยแรง จะมีรถนวดขาวมาจอดท่ีกองรวมขาวในนา แลวนวดออกมาเปน
เมล็ดขาวเปลือกในทันทีทันใด 
 
 
ภาพ 32  ไมหาบกลา 

 
 กระดานชัก  หมายถึง  ไมสําหรับชักเมล็ดขาวท่ีนวดแลวบนลานใหรวมกันเปนกอง การ

ชักกระดานตองใชคน 3 คน คนหน่ึงถือคันบังคับ อีกสองคนชักกระดานใหขาวปาดขาวเปลือกไป
กองรวมกันเพื่อนําไปฝดแยกข้ีลืบและส่ิงเจือปนออก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพ 33  กระดานชัก                           ภาพ 34  คราด 

 
คราด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการทํานาชนิดหนึ่ง โดยใชครูดกับดินท่ีไถแลวให

กอนดินแตกละเอียด กอนท่ีจะปลูกขาวหรือหวานเมล็ดขาวเปลือกตัวคราดจะทําดวยไมเนื้อแข็ง เชน 
ไมแดง ไมประดู ไมเต็ง ไมมะคา ไมตะเคียน เปนตน  คราดมีสวนประกอบ คือ แมคราด ลูกคราด 
มือคราด และคันคราด สวนท่ีเปนแมคราดทําจากแผนไมคอนขางหนาประมาณ 2 – 4 นิ้ว หนากวาง
ประมาณ 15 – 25 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 – 4 เมตร ใชกบไสใหผิวไมท่ีเปนแมคราดเรียบ เจาะรู
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ดวยสวานใหรูกวางพอท่ีลูกคราดจะสอดใสไปได การเจาะรูในตัวแมคราดใหทะลุไมดานบน การ
เจาะรูใสลูกคราดจะเวนระยะหางพอสมควร คราดอันหนึ่งเจาะรูใสไวประมาณ 10 – 15 ลูก ถาคราด
ใชเทียมวัวเทียมควายตัวเดียว คราดจะมีขนาดเล็ก ลูกคราดจะมีนอย แตถาเทียมวัวเทียมควาย 2 ตัว 
คราดยาว ลูกคราดมีมากข้ึน สวนท่ีเปนลูกคราด เหลาใหเปนซ่ี ๆ มีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร 
โคนลูกคราดโต ปลายท่ีครูดกับดินเรียวแหลมตอกโคนลูกคราดสอดกับรูท่ีเจาะไวในตัวแมคราด รูท่ี
เจาะจะใชส่ิวตกแตงรูใหเปนส่ีเหล่ียม โคนลูกคราดถากเปนส่ีเหล่ียมดวย หากใสลูกคราดไปในรูท่ี
เตรียมไวไมแนนพอ ตองใชล่ิมตอกแซมใหแนน บางแหงลูกคราดอาจใชเหล็กทอนยาวแทนได สวน
ไมมือคราด หรือท่ีจับคราดจะทําเปนคันยาวเกือบเทาตัวแมคราด เจาะรูแมคราดไว 2 รู ใชไม 2 ทอน 
ต้ังเปนเสาเขาเดือยกับไมท่ีเตรียมไวเปนที่เปนมือจับ มือจับคราดมักเหลาใหกลมเพราะจะไดไมเจ็บ
มือคันคราดจะใชไมไผ เชน ไมรวก หรือไมเล้ียงท่ีแกจัดจํานวน 2 ลํา ยาวประมาณ 3 – 5 เมตร ใชไม
สวนโคนใสในรูท่ีเจาะไวตัวแมคราด 2 รู ตอกล่ิมใหแนน สวนปลายคันคราดใชล่ิมเจาะรูไมไผเพื่อ
ยึดติดเปนรูปชายธงเวลาใชคราดผูกเสนหนัง เชน หนังวัวหนังควาย ท่ีทําเปนเกลียวเชือก เรียกวา
หนังหัวคราด หรือเสนเชือกใหญผูกติดไวท่ีปลายคันคราด เพื่อท่ีจะมัดบริเวณท่ีกึ่งกลางแอก วิธีใช 
ใชลูกคราดครูดกับดินท่ีไถใหรวนซุย หากตองการจะใชคราดครูดดินใหลึกตองใชแรงคนกดลงไปท่ี
มือจับคราด หรืออาจใชเทาเหยียบตัวแมคราดก็ได นอกจากคราดจะทําใหดินละเอียดแลว คราดยัง
สามารถปรับพื้นดินใหสมํ่าเสมอกันได เชน ถาคราดไปถึงพื้นดินท่ีเปนแอง เปนหลุมก็จะกดคราด
เอาดินไปทิ้งไวบริเวณนั้น ทุกวันนี้ไมคอยมีการใชคราดไมกันแลว เพราะไดมีการใชเหล็กประดิษฐ
เปนคราดเหล็กแทน และยิ่งมีรถไถนาชนิดเดินตามซ่ึงใชกันโดยท่ัวไป จะมีผาลหรือจานซอยดินให
ละเอียดอยูแลว การใชคราดจึงไมคอยมีความจําเปนตอไป 

เขน็ด หมายถึง อุปกรณสําหรับมัดฟอนขาวโดยนําฟางขาวหรือกานกลวยแหง ๆ มา
รวมกันแลวฟนเปนเกลียว ใหมีขนาดพอท่ีจะมัดฟอนขาวได 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 35  เขน็ด                                                          ภาพ 36  ขอฉาย 



 22 

ขอฉาย  มีช่ือเรียกแตกตางกันไปตามทองถ่ิน เชน คันฉาย ไมสงฟาง กระดองหาย 
ดองหาย หรือดองฉาย ขอฉายเปนเคร่ืองมือของชาวนาชาวไรในการสงฟาง สงตนถ่ัว ในเวลานวด
ขอฉายทําจากลําไมไผลําเล็ก ๆ มือจับไดรอบ ลําไมไผจะตองแกจัด ตัดไมไผยาวประมาณ 2 เมตร 
หาลําไมไผท่ีมีแขนงโคง ๆ และแข็งแรง เพื่อจะไดดัดเปนขอใชสงฟางหรือส่ิงตาง ๆ ได สวนแขนง
ท่ีแตกออกมาตามขอไมไผขออ่ืน ๆ จะเหลาใหเรียบ เหลือเพียงแขนงท่ีทําเปนขอเทานั้น แลวเหลา
ปลายขอสําหรับสงฟางหรือเกี่ยวใหแหลม การทําใหขอโคงตามความตองการ ชาวนาจะใชขอลนไฟ
แลวคอย ๆ ดัด จนขอไมไผนั้นโคงตามตองการ แขนงไผท่ีแตกมาตามขอเพื่อทําเปนขอบางท่ีหายาก 
ก็จะใชเหล็กมาดัดเปนขอแทน โดยใชเหล็กสวนท่ีเปนโคนตอกเขาไปในรูไมไผ หรือใชไมเนื้อแข็ง
เปนดามถือก็มี ตัวขอจะแนนยิ่งข้ึนถาใชคร่ังลนไฟเช่ือม พอคร่ังเย็นจะยึดเหล็กท่ีทําเปนขอจนแนน 
ปลายเหล็กเปนขอเผาไฟใหแดงใชคอนทุบใหแหลมคม บางทีก็ใชตะไบถู การใชขอฉายจะใชใน
เวลานวดขาว หรือนวดถ่ัว การนวดในสมัยกอนจะใชควายหลาย ๆ ตัว เดินวนไปตามฟอนขาวหรือ
ฟอนถ่ัว พอจะคาดคะเนวาเมล็ดขาวเปลือกหรือถ่ัวรวงหลนจากรวงมากแลว ก็จะใชขอฉายสวนเปน
ขอสงฟางสงตัวถ่ัวกลับไปมา เพื่อใหเมล็ดขาวเปลือกหรือเมล็ดถ่ัวหลนมากองท่ีลาน หากควายเดิน
เหยียบจนเมล็ดออกจากรวงหมดแลว ก็ใชขอฉายสงฟางออกใหหมด จะเหลือขาวเปลือกกองในลาน
เทานั้น ขาวเปลือกกองอยูอาจมีเศษฟาง เศษขาวลีบปนอยู จึงจะนําไปวีขาว หรือใชพล่ัวสาดขาวอีก
คร้ังหนึ่งกอนท่ีจะขนเก็บข้ึนยุงฉาง  ปจจุบันการใชขอฉายหรือคันฉาย สําหรับสงฟาง ไมคอยมีใช
กันแลว เพราะมีเคร่ืองจักรกลทันสมัย พอใสฟอนขาวเปลือกลงไปจะแยกเมล็ดขาวเปลือกออกจาก
รวงขาวไดเลย ขาวเปลือกจะไหลมากองรวมกันอีกท่ีหนึ่ง สวนฟางขาวจะปลิวไปกองอีกสวนหนึ่ง 
การเก็บรักษาขอฉายใหคงทนควรลนไฟบอย ๆ เพราะจะเปนการปองกันตัวมอดกัดกินเนื้อไม 

เคียว หมายถึง  เปนเคร่ืองมือสําหรับเกี่ยวขาว เกี่ยวถ่ัว และเกี่ยวหญาตาง ๆ แต
จุดประสงคท่ีสําคัญคือ ใชเกี่ยวรวงขาวเปนหลัก เม่ือชาวนาปกดําตนกลาจนกระท่ังออกรวง และ
เมล็ดแกจัดรวงขาวเหลืองไปท่ัวทุงนา แลวใชทอนไผยาว ๆ นวดขาวใหลมไปทิศทางเดียวกัน จะได
ใชเคียวเกี่ยวขาวไดสะดวก ขาวไมพันกัน เคียวเกี่ยวขาวมีหลายแบบ เชน เคียวกระสา ลักษณะรูป
เคียวโคงเปนวงกวางเหมือนคอนกกระสา เหมาะสําหรับเกี่ยวขาวซ่ึงใชวิธีปกดํา เพราะตนขาวแบบ
ปกดําตนขาวจะกอใหญ จึงจําเปนตองใชเคียววงกวางเคียวกระยาง ลักษณะรูปเคียวโคงเปนวงแคบ
กวาเคียวกระสา วงเคียวท่ีแคบกวานี้เหมือนคอนกกระยาง ใชเกี่ยวขาวนาดําและนาหวานซ่ึงกอขาว
ไมใหญนัก จะทําดามจับยาวและนิยมใชกันมากท่ีสุดเคียวงู ลักษณะปลายเคียวเหมือนหัวงู วงเคียว
แคบกวาเคียวกระยาง มีคอคอดตรงคองู เหมาะสําหรับเกี่ยวขาวฟางและรวงขาวท่ีพันกันยุงไมเปน
ระเบียบ จําเปนจะตองเกี่ยวขาวทีละรวงในบางคร้ัง เคียวงูจะทําดามงอ เพื่อใหมือจับไดถนัดมีแรงดึง
ไดมาก ปกติมักใชเกี่ยวขาวฟาง มากกวา เพราะตนขาวฟางคอนขาวเหนียวเคียวขอ สวนใหญพบอยู
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ในแถบจังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร คงไดรับอิทธิพลมาจากเคียวเกี่ยวขาว
ของจังหวัดแถบภาคอีสาน และประเทศกัมพูชา เปนตน เคียวขอบางทีก็เรียกวา “กรูด” เคียวขอจะใช
กิ่งไมหรือรากไมเนื้อแข็ง ซ่ึงมีลักษณะโคงงออยูแลวถากและเหลาใหเรียบ ใหสวนเปนขอมีความ
โคงเปนวงกวางมาก เส้ียมปลายใหแหลม ขอนี้จะใชสําหรับกวาดตนขาวใหมารวมกัน และเม่ือจับ
รวงขาวไดแลวจะพลิกเคียวซ่ึงอยูตรงขามกับขอมาเกี่ยวรวงขาว แลวใชขอดานลางกองรวม ใชมือจบั
ประคองฟอนรวงขาวใหไปกองอยูรวมกันเพื่อผูกมัดดวยตอกหรือซังตนขาวมัดเปนฟอน 

เคียวขอ  หมายถึง  รูปรางตางจากเคียวท่ัวไป มีดามไมโคงกลับกันคลายพยัญชนะตัว “ร”  
ดานหนึ่งใหญ และโคงมากกวาอีกดานหนึ่งซ่ึงเรียวและเล็ก 

แกระ  หมายถึง  เคร่ืองมือเกี่ยวขาวท่ีใชเก็บรวงขาว นิยมใชในภาคใต 
ชงโลง  หมายถึง  เคร่ืองมืออุปกรณวิดน้ําสานดวยตอกไมไผ รูปรางคลายผลฟกผาซีกมี

หลายชนิด โดยจับดานชงโลง โพงน้ําออกจากแหลงน้ํา มักใชกับแหลงน้ําต้ืน ๆ เชน โพงน้ําออกจาก
นาขามหัวคันนาเต้ีย  

 
 
 
 
 

 
 
 

  ภาพ 37  เคียว                                 ภาพ 38  เคียวขอ            
           

  
 
 
 
 

ภาพ 39  แกระ 
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ภาพ 40  ชงโลง 

 
ขาหมา  หมายถึง  เปนเคร่ืองมือใชหาบขาว ประกอบดวยตัวขาหมาทําจากไมไผเปนรูป

กากบาท 2 คู ขาไมทะลุตัวไมข้ึนมาทําเปนกระบะสําหรับใสรวงขาวบุดวยเส่ือรําแพน 
ไมหนีบ  หมายถึง  เปนไมคูหนึ่งใชหนีบมัดรวงขาวเพ่ือยกขาวฟาดลงบนลานหรือมารอง

นวดขาว หัวไมผูกติดกันดวยเชือก 
ครกไม  หมายถึง    มีช่ือเรียกแตกตางกัน เชน ครกซอมมือ ครกตําขาว เปนตน ครกไมเปน

ของใชสําหรับตําขาวเปลือก ตํางา ตําถ่ัว ตําแปง ตําขาวเมา แตสวนใหญในสมัยกอนมุงใชเพื่อตํา
ขาวเปลือกเปนหลัก เพราะสมัยนั้นยังไมมีโรงสีขาวเหมือนในปจจุบัน ชาวบานจึงตองหาวิธีตํา
ขาวเปลือกใหเปนเมล็ดขาวสารไวหุงกิน จึงคิดประดิษฐครกไมข้ึนมา ครกไมจะใชทอนไมใหญท้ัง
ลําตน มักเปนไมเนื้อแข็ง เชน ไมประดู ไมแดง ไมเต็ง ไมมะคา ไมพะยอม ฯลฯ ชาวบานตัดทอนไม
ยาวประมาณ 1  เมตร ตัดหัวตัดทายใหผิวราบเรียบเสมอกัน เพราะเม่ือเวลานําครกต้ังไวจะต้ังไดตรง
ไมกระดกเอียงไปมาได จากน้ันเจาะสวนตรงกลางดานบนของทอนไมใหเวาลึกลงเหมือนครกหิน 
การเจาะลึกจะใชขวานโยนฟนและคอย ตกแตงไปเร่ือย ๆ ใหปากครกกวาง กนครกลึกสอบเขาเปน
หลุมลึกประมาณ 50  เซนติเมตร 

 
 
 
 
 

 
 
      
 
               ภาพ 41  ขาหมา                            ภาพ 42  ไมหนีบ                             ภาพ 43  ครกไม 
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ครกกระเดื่อง  หมายถึง    เปนของใชพื้นบานซ่ึงใชสําหรับตําขาว ตําถ่ัว ตําขาวโพด และ 
ตําแปง เปนตน บางทีก็เรียกวา ครกกระดกหรือเรียกวา มอง ก็มีปจจุบันการใชครกกระเดื่องมีใชกัน
นอยมาก จะมีอยูบางในบางหมูบานท่ีไมมีโรงสีขาว หรืออาจอยูหางไกล พวกชนกลุมนอยบางพวก 
เชน พวน โซง แมว อีกอ ซ่ึงอยูในเขตหัวเมืองฝายเหนือ ยังคงใชครกกระเดื่องกันอยูมากพอสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
                                        

 
ภาพ 44  มองตําขาว 

 
เคร่ืองสีขาว  หมายถึง  เปนเคร่ืองมือที่ใชสําหรับสีขาวเปลือกใหรอนออกจากเมล็ด ซ่ึง

เรียกวา ขาวกลอง แลวนําไปใสครกตําทําใหขาวขาวเปนขาวสาร วิธีใสครกตํานี้เรียกวา ซอมขาว 
การสีขาวมีวิธีการคลายโมแปง เคร่ืองสีขาวสานดวยผิวไมไผเปนรูปทรงกระบอกมีขอบสูงทําเปน
ถาดรองขาวกลอง 

 
 
 
 
 
 
 
  

   
ภาพ 45  เคร่ืองสีขาว                                           ภาพ 46   เคร่ืองสีฝด 
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เคร่ืองสีฝด    หมายถึง   เคร่ืองฝดขาวเปลือกเพื่อแยกเมล็ดขาวท่ีไมมีเนื้อหรือลีบ (ข้ีลีบ) 
ออกจากเมล็ดขาวดี ๆ มีลักษณะเปนกลอง มีขา 4 ขา ดานหนึ่งกลมมน อีกดานหนึ่งโปรง ดานบนมีท่ี
สําหรับใสขาวเปลือกเพื่อใหไหลลงสูตะแกรงเหล็กหางๆ ดานหนามีใบพัดเม่ือหมุนดวยมือหรือ
เคร่ืองจะพัดลงออกไปทางดานหลัง ท่ีลีบจะปลิวออกไป ขาวท่ีมีน้ําหนักดีจะตกลงไปยังรางท่ีรองอยู
ดานลาง ไหลลงไปดานหนาของสีฝด 

บุงขาวเจื้อ  หมายถึง    ภาชนะสานดวยไมไผ นิยมใชทางภาคเหนือ ทรงกระบอกปากคุม 
สานดวยตอกปนใหญๆ 

พัดวี หมายถึง  เปนพัดขนาดใหญ ใชพัดเอาเศษหญาและฟาง หรือข้ีลีบออกจากรวงขาว 
 

 

 

 
 
 ภาพ 47  บุงขาวเจื้อ                                                   ภาพ 48  พัดว ี
 

ลักษณะการใชอุปกรณแตละประเภท 
เคร่ืองมือพื้นบานระยะกอนเพาะปลูก  
-   ไถ เคร่ืองมือท่ีใชพรวนดินกอนการปลูกขาวกลับหนาดินเพื่อทําใหดินรวนซุย

ไถแบงเปน 2 ชนิด คือไถวัว ซ่ึงเปนไถที่ใชแรงงานวัวและไถควายซ่ึงเปนไถที่ใชแรงงานควายไถ 

-   แอก เคร่ืองมือใชสําหรับสวมคอวัวควายเพ่ือท่ีจะไถแอกมี 2 ชนิด คือแอกวัว-
ควายคูกับแอกควายเดี่ยว 

-   คราด เคร่ืองมือท่ีใชสําหรับคราดดินใหรวนซุยคราดมี 2 ชนิดคือคราดวัวควายคู
และคราดควายเดี่ยว 

-   จอบ เคร่ืองมือสําหรับดายหญาพรวนดินและเตรียมดิน 

-   กวยกลา เคร่ืองใชสําหรับใสกํากลาหรือขนยายส่ิงของมักใชทางภาคเหนือ 
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-   ตอก เคร่ืองมืออีกชนิดหนึ่งท่ีใชสําหรับตอกมัดฟอนหรือกํากลา มี 2 ชนิด คือตอก
มัดฟอนขาว กับตอกมัดกํากลา 

-   ไมหาบกลา (บางถ่ินเรียก คันหลาว)ใชหาบตนกลาเพื่อนําไปปกดํา 

-   มาหาบขาว   ใชในการเรียงตนกลาหรือฟอนขาวในคันหลาว 

-   เคียว เคร่ืองมือเกี่ยวขาวมีรูปโคง มี 2 ชนิด คือเคียวงอกับเคียวลา 
-   แกระ/แกะ เคร่ืองมือเกี่ยวขาวท่ีใชเก็บรวงขาว นิยมใชในภาคใต  
-   คันหลาว ใชหาบฟอนขาวจากนาไปลานนวด หรือ ใชหาบกํากลาไปปกดํา 
-   ไมหนีบ/ไมตีขาว/ไมฟาดขาว   มีลักษณะเปนไมหนีบสองทอน มีเชือกรอยตรงกลาง

ใชหนีบฟอนขาว เพื่อยกขาวฟาดลงบนลานหรือไมรองในการนวดขาว ใชกันมากทางภาคอีสาน 
-   มารองนวดขาว เอาไวใชสําหรับรองรับฟอนขาวเพ่ือนวด หรือฟาดตีเมล็ดขาวจะได

หลุดรวง 
-   ไมนวดขาวสนุ ใชวางคันหลาวเพื่อนวดขาว ใชไมนวดสนุตีขาวท่ีเหลืออยูในมัดฟาง 
-   ฟอยหนาม      ใชกวาดเศษฝุนและเศษฟางออกจากกองขาว 
-   พัดวี ใชสําหรับพัดฝุนผงและขาวลีบใหออกจากกอขาวเปลือก 
-   คราด ใชคราดกวาดขยะมูลฝอยและเกล่ียดินเพื่อทําลานนวดขาว 
-   ตะกรา เคร่ืองมือสําหรับใสขาวเปลือก ขาวสาร ตักตวงขาว หรือใสส่ิงของอ่ืน ๆ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการขนสงขาว 
-   เกวียน/ลอ เคร่ืองมือใชขนสงขาว และส่ิงของอ่ืน ๆ ใชแรงงานในการขนสง

จากวัวหรือควาย 
-   สาแหรก เปนเคร่ืองมือหาบขาว สาแหรกมี 2 ขาง ใชคานหาบสอดกลางแลว

หาบข้ึน 
เคร่ืองมือในการแปรรูปขาว  
-   ครกซอมมือ  ใชสําหรับตําขาวเปลือกจากขาวเปลือกเปนขาวกลอง จากขาวกลอง

เปนขาวสาร 
-   ครกกระเดื่อง ใชตําขาวโดยใชปลายเทาเหยียบกระเดื่องใหสากกระดกข้ึนลง 
-   กระดง       ใชฝดรอนขาวเอาเศษผงฝุนแกลบออกจากเมล็ดขาว 
-   ตะแกรง     ใชสําหรับรอนแยกเศษฟางออกจากเมล็ดขาว 
เคร่ืองมือทํานาแบบสมัยใหมในระยะเตรียมดิน 
-  รถไถนา     ใชไดท้ังเตรียมดินนาหวานและนาดําและคราด 
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-  รถแทรกเตอร เคร่ืองเตรียมดิน ทํานา ทําสวน ทําไรหรือ หักราง ถางพง 
-   เคร่ืองปกดํา เคร่ืองใชท่ีใชแทนการปกดําดวยแรงงานคน หากแตเคร่ืองมือชนิดนี้

ยังไมเปนท่ีนิยม 
-   เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองสูบน้ําเขานาโดยใชเคร่ืองยนต หรือ ไฟฟาเปนแรงหมุน

มอเตอรสูบน้ําจากแมน้ําคลองชลประทานมาใชในนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการเกี่ยวขาว  
-   รถเกี่ยวและนวดขาว ใชสําหรับเกี่ยว และนวดขาวไปพรอม ๆ กัน เปนรถแบบ

ตีตะขาบวิ่งไดในนาท่ีมีพื้นท่ีเรียบ 
-   เคร่ืองนวดขาว ใชเคร่ืองยนตในการนวดขาวใหยอยจากรวงเปนเมล็ดขาวเปลือก 

เม่ือตองการนวดขาวก็เอาเคร่ืองยนตจากรถไถนาเดิมมาหมุนตามเคร่ืองนวด และสามารถใช
กระสอบหรือผืนผาใบมารองรับเมล็ดขาวจากเคร่ือง 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการแปรรูปขาว  
-   เคร่ืองสีขาว เคร่ืองสีขาวใชสําหรับสีขาวเปลือกใหเปนขาวสารและออกมาเปน

แกลบและรํา 
 
มาตราชั่ง  ตวง  วัด ในอดีต                         
มาตราการวัดพื้นท่ีแบบโบราณ                     
แบบท่ี 1                                                                      
25  วาตารางเหล่ียม      เปน       1    ฝา                            
2     ฝา                         เปน       1   เฝอ                           
2    เฝอ                 เปน       1   งาน                          
4   งาน                เปน  1    ไร                              
แบบท่ี 2                                                                      
หนึ่งนานับโดยกวางแท     ยี่สิบวาแล      ยาวยี่สิบวาเปนไร                                                        
ถาโดยกวางหาวาไป                ยาวเสนหนึ่งไซร     เปนงานหน่ึงพึงจดจํา                                                  
ส่ีงานทานประสมทํา          เปนไรหนึ่งกํา          หนดไวใหดีดังวามา                                  
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มาตราช่ังน้ําหนักตามแบบโบราณ                                           
แบบท่ี 1                                                                       
2   เมล็ดงา           เปน   1  เมล็ดขาวเปลือก       
4   เมล็ดขาวเปลือก เปน     1   กลอม                         
2   กลอม              เปน    1  กลํ่า                    
2  กลํ่า                 เปน    1  ไพ                    
4  ไพ                  เปน 1  เฟอง                  
2   เฟอง ( 25 สตางค)         เปน 1  สลึง                   
4   สลึง               เปน      1  บาท                    
4   บาท               เปน     1  ตําลึง                  
20  ตําลึง เปน 1  ช่ัง 
50  ช่ัง เปน 1  หาบ 
แบบท่ี 2 
2    อัฐ                 เปน     1  ไพ 
4   ไพ                            เปน         1  เฟอง 
2   เฟอง                         เปน         1  สลึง                                                                                       
4   เฟอง                เปน          2  สลึง                                 
6  เฟอง                 เปน         3  สลึง                                      
4   สลึง                  เปน         1  บาท                             
4   บาท                         เปน         1  ตําลึง                       
20   ตําลึง                      เปน      1  ช่ัง                               
50   ช่ัง                           เปน         1  หาบ  
 
มาตราวัดระยะตามแบบโบราณ                                       
แบบท่ี 1                                                                     
7   เมล็ดขาว             เปน        1  นิ้ว                            
12  นิ้ว                   เปน         1  คืบ 
2   คืบ                         เปน          1  ศอก                          
4   ศอก                          เปน          1  วา 
25   วา                  เปน         1  อุสภ    
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80   อุสภ                        เปน          1  คาวุต               
4   คาวุต                เปน         1  โยชน      
แบบท่ี 2                                                                                            
8   ปรมาณุ               เปน         1  อณู                                                                  
8   อณู                    เปน         1  ธุลี         
8   ธุลี                    เปน         1  เสนผม 
8   เสนผม                เปน         1 ไขเหา                    
8   ไขเหา             เปน      1  ตัวเหา   
8   ตัวเหา            เปน       1  เมล็ดขาว 
2     เมล็ดขาว            เปน         1  กระเบียด                 
4     กระเบียด             เปน         1  นิ้ว                            
12   นิ้ว               เปน      1  คืบ                  
2    คืบ               เปน      1  ศอก                 
4    ศอก              เปน      1  งาน                 
20   วา                         เปน         1  เสน                         
400  เสน                     เปน        1  โยชน                         
 
มาตราตวงตามวิธีประเพณี                           
300  เมล็ดขาว        เปน      1  ใจมือ               
8     ใจมือ              เปน      1  ฟายมือ             
8     ฟายมือ                  เปน         1  ทะนาน                   
5    ทะนาน            เปน      1  กระเชอ                                      
5    กระเชอ            เปน      1  สัด                
5     สัด                          เปน        1  กระชุก               
4    กระชุก                   เปน         1  ตะกอง                   
4   ตะกอง             เปน       1  เกวียน             
4    เกวียน                     เปน          1  ตะลอม                 
5    ตะลอม                   เปน          1  ยุง 
5   ยุง                  เปน          1  ฉาง              
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แบบท่ี 2                                              
150  เมล็ดขาวเปลือก   เปน      1  หยิบมือ          
4    หยิบมือ                    เปน          1  กํามือ                  
4    กํามือ                        เปน          1  ฝามือ  
2   ฝามือ                เปน       1  กอบ                     
4    กอบ                 เปน       1  ทะนาน 
20  ทะนาน เปน 1  สัด 
40   สัด                         เปน           1  บ้ัน 
1    บ้ัน               เปน         1  เกวียน 
4    ไพ                เปน         1  เฟอง                                                                                     
2    เฟอง             เปน          1  สลึง                             
4    สลึง                        เปน           1  บาท                                                           
4     บาท                       เปน           1  ตําลึง 
20  ตําลึง เปน 1  ช่ัง 
50  ช่ัง เปน 1  หาบ 
 
มาตราชั่ง  ตวง  วัด ในปจจุบัน 
ความจุ 
20  ทะนาน            เทากับ      1  สัด 
50   สัด                เทากับ      1  บ้ัน 
2     บ้ัน                       เทากับ      1  เกวียน            
         
1   บ้ัน            เทากับ      50   ถัง 
1    ถัง            เทากับ      20   ลิตร                                                                  
1    ลิตร          เทากับ      1,000  ลบ.ซม. 
1    แกลลอน           เทากบั      4.56  ลิตร 
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ความเปนมาของหลองขาว 
หลองขาว ถือเปนสถาปตยกรรมมีหนาท่ีใชสอยควบคูกันระหวางอาคารท่ีมีหนาท่ีใชสอย

โดยตรงและอาคารท่ีเกี่ยวของกับความเช่ือ คือ ใชเปนท่ีเก็บขาวเปลือก พืชพันธุตาง ๆ  และอุปกรณ
การทํานา และเปนท่ีสถิตของตัวแทนความเช่ือ พิธีกรรมตาง ๆ ดานจิตวิญญาณ  

ชุวิภา พงษปวน (2537) กลาวถึงการกําเนิดของหลองขาววา ยังไมสามารถระบุชวงเวลา
ไดแนชัด แตเช่ือวามีมาพรอม ๆ กับการปลูกขาว เนื่องจากสังคมลานนาแตเดิมนั้นเปนสังคม
เกษตรกรรม ซ่ึงแมวาจะสามารถทํานาไดปละ 2 คร้ัง ท้ังนาปและนาปรัง แตสวนใหญมักจะทําเพียง
ปละคร้ัง จึงจําเปนตองมีการเก็บขาวไวกินตลอดป เพื่อใหเพียงพอสําหรับสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวใหญและครอบครัวขยายท่ีมีการชวยกันทํานา ทําใหมีขาวในปริมาณ
ท่ีมากจึงตองมีที่เก็บขาวโดยเฉพาะ เพราะการเก็บขาวในเสวียนมีปญหาหลายประการ เชน เก็บขาว
ไดในปริมาณนอย มีความช้ืนจากพื้นดินทําใหขาวเปนเช้ือรา มีปญหาโจรขโมยขาว และการเก็บขาว
จะไมนิยมเก็บไวบนเรือนเพราะนอกจากจะเกิดความระคายเคืองจากขาวเปลือก การรบกวนจากสัตว 
และแมลงตาง ๆ ยังทําใหเรือนตองรับน้ําหนักเพิ่มข้ึนซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายได 

 
ประเภทของหลองขาว 
อดุลย เหรัญญะ (2547) ไดศึกษาหลองขาวพบวา สามารถแบงหลองขาวตามลักษณะการ

วางอาคารได 2 ลักษณะ คือ  
1.  หลองขาวประเภทสรางติดกับตัวเรือน 

หลองขาวประเภทนี้มักเปนบานของครอบครัวท่ีมีขนาดเล็กท่ีกําลังเร่ิมตน ฐานะยัง
ไมดีนัก หรือทํานาไมไดมาก ทําใหไมจําเปนตองเก็บขาวไวปริมาณมาก ๆ สวนใหญจะสรางติดกับ
บริเวณครัวหรือชานท่ีตอจากครัวหลังบาน ยกใตถุนใหสูงระดับเดียวกับตัวเรือนโครงสรางมีท้ังเปน
ไมจริงและแบบผสมกับไมไผในบางแหง กอสรางแบบงาย ๆ กึ่งถาวร มีขนาดไมใหญมาก สะดวก
ตอการใชสอย  พื้นปูดวยไมกระดานสําหรับวางพอมหรือเสวียนท่ีสานดวยไมไผขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.00 – 1.50 เมตร ความสูงประมาณพนแนวศีรษะ สวนใหญจะมี 2 เสวียน สําหรับ
บรรจุขาวเปลือกไวทําพันธุเพื่อการเพาะปลูกในปตอ ๆ ไป และสวนหนึ่งจะเก็บไวสําหรับบริโภค
ประจําวัน บางหลังมีฝาผนังไมตีต้ังกั้นมิดชิด บางหลังปลอยฝาโลง ๆ หลองขาวท่ีสรางติดกับเรือน 
จะพบมากในกลุมของชนชาวไตหรือไทใหญ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดแมฮองสอน เชน หมูบาน 
เมืองปอน อําเภอขุนยวม  บางหลังจะมีลักษณะสรางตอจากเรือน โดยท้ิงชายคายาวลงมาคลุม มีเสา
รับชายคาตอนลางบริเวณท่ีเปนหลองจะยกพ้ืนแครสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตร สําหรับวางพอม
หรือเสวียนเชนกัน หลองขาวชนิดนี้ ไมคอยปรากฏในเขตอําเภอสันปาตองมากนัก 
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ภาพ 49  หลองขาวท่ีติดกับตัวเรือน 
 

2.  หลองขาวประเภทสรางแยกจากตัวเรือน 
 หลองขาวประเภทนี้พบเห็นไดโดยท่ัวไป จะสรางแยกออกมาตางหาก ชาวบาน          

สวนใหญจะมีหลองขาวปลูกไวในบริเวณบานอยางนอยหนึ่งหลัง บางบานอาจมีมากกวา ข้ึนอยูกับ
ปริมาณขาวท่ีเก็บและฐานะของเจาของบาน โครงสรางของหลองขาวเปนไมจริง ประกอบดวยเสา
จํานวน 4 –12 ตน พื้นท่ีภายในแบงเปน 2 หรือ 3 หอง สําหรับเก็บขาวเหนียวและขาวเจา ผังพื้นเปน
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา ยกใตถุนสูงทวมหัว มีลักษณะมั่นคงแข็งแรง โดยเฉพาะลักษณะของเสา มักจะตั้ง
สอบเอียงเขาหากัน ปลายบนแคบ ฐานลางกวาง ทําดวยทอนซุงหรือไมขนาดใหญม่ันคงแข็งแรงมาก 
มีคานไมซ่ึงสวนใหญจะทําสอดไวกลางเสาเปนไมขนาดใหญเชนกัน พื้นปูดวยไมกระดานพาดตีชิด
ตามยาวภายในเปนฝาผนังไมกระดานตีต้ังทับแนว โดยแสดงใหเห็นโครงสรางเสาและเคราฝาไว
ดานนอก  มีประตูทําเปนแผนไม เสียบชักไดทีละแผน กวางประมาณ 60-70 เซนติเมตร มีระเบียง
เดินไดโดยรอบ ฝาระเบียงตีดวยแผนไมกันตกทั้งแนวต้ังแนวนอน บางหลังตกแตงฉลุลวดลาย
สวยงาม บางหลังเปนฝาไมไผสาน สวนดานบนของฝาระเบียงมักปดลอมดวยลวดตาขาย เพื่อกันนก 
หนูและคางคาว หลังคาท่ัวไปเปนทรงจั่ว ผสมปนหยา มุมองศาประมาณ 30-45 องศา มุงดวย
กระเบ้ืองดินเผา หรือกระเบ้ืองซีเมนตพื้นถ่ิน ตกแตงหนาจั่วดวยไมแกะสลักหรือตกแตงสวน
ปานลมเปนรูปเศียรพญานาคสวยงาม มีชายคาย่ืนคลุมระเบียงโดยรอบ ไมมีบันไดข้ึนลงถาวร แต
มักจะทําเปนชองประตูไวสําหรับพาดบันได เม่ือตองการใชเปนคร้ังคราวแทน ใตถุนปลอยโลงเปน
พื้นดินแนน ใชงานไดเอนกประสงค  เชน เก็บลอเกวียน เคร่ืองมือทําไรทํานา เก็บฟน หรือใชเล้ียง 
เปด ไก วัว  ควาย เปนตน 
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ภาพ 50  หลองขาวท่ีแยกกับตัวเรือน 
 

สวนประกอบโครงสรางหลองขาวสันปาตอง 
หลองขาวของอําเภอสันปาตอง มีลักษณะพิเศษกวาหลองขาวท่ีอ่ืน โดยพิจารณาไดจาก

รูปแบบ ขนาด สัดสวน สามารถจําแนกสวนประกอบ แบงออกไดเปน 3 สวน คือ สวนตอนลาง 
ประกอบดวย ใตถุน ฐานเสา เสา คาน สวนตอนกลาง ประกอบดวย แวง ตง พื้น ฝาผนัง เคราฝาผนัง 
ประตู พิไล เสาพิไล และสวนตอนบน ประกอบดวย ข่ือ อะเส ดั้ง อกไก จันทัน ระแนง เชิงชาย 
ปนลม หนาจั่ว และหลังคา โดยมีรายละเอียดสําคัญสรุปไดดังนี้ (อดุลย เหรัญญะ, 2547) 

1. สวนตอนลาง 
1.1 ใตถุน หลองขาวเปนพื้นท่ีเอนกประสงค ปลอยเปนพื้นดินไมนิยมเทพื้นปูน 

ชาวนาใชเปนท่ีเก็บลอเกวียน เก็บอุปกรณการทําการเกษตร เชน จอบ เสียบ แอก คราด ไถ กระบุง
หรือตะกรา เปนตน  บางหลังใชเปนเล้ียงสัตว หรือยกพื้นเปนแครเต้ีย สําหรับนั่งเลนพักผอน  
โดยรอบจะขุดฮองหลอ (รองน้ํา) เปนแนวรองกันน้ําฝนต้ืนๆ เพื่อปองกันไมใหน้ําไหลเขามาภายใน
พื้นใตถุน 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 51  สวนของใตถุนหลองขาว 
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 1.2 ฐานเสา (ตีนเสา) ท่ีปรากฏเห็นท่ัวไปมีอยู 3 ลักษณะคือ  
  ก. ฐานเสาไมท่ีขุดฝงลงในดิน   

เปนวิธีการกอสรางยุคแรก ๆ เนื่องดวยปูนซีเมนตหาไดยากมาก ยังขาด
เทคนิควิธีการสมัยใหม และตองการประหยัด โดยการใชเสาไมขนาดใหญเสนผาศูนยกลางประมาณ 
8 นิ้ว -12 นิ้ว ฝงลงไปท้ังตนลึกประมาณ 1 ศอก กนหลุมบดอัดดวย กอนหิน กรวด ทรายหยาบ หรือ
แคกระทุงดินใหแนน บางรายตองการความสวยงามก็จะผาเสาเปนรูปเหล่ียมตางๆ ของสวนท่ีพนดิน
ไปจนถึงหลังคา สวนโคนฐานเสาท่ีฝงดินยังคงเปนเสากลมอยู ขอเสียของฐานแบบนี้คือ ผุพังไดงาย
จากปลวกและความช้ืน จึงตองเลือกไมท่ีใหญและแข็งแรง 
  ข. ฐานเสาวางลงบนแผนพื้นซีเมนต   

เจาของท่ีมีฐานะดี จะไมขุดเสาฝงลงดินแตจะใชเสาขนาดใหญ 10 -16 นิ้ว  
วางโคนเสาลงบนแผนพื้นซีเมนต ท่ี เทเตรียมไวแลว  ขนาดส่ีเหล่ียมจัตุรัสกวางกวาตีนเสา
พอประมาณ มีความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร วางรองไวตามท่ีฐานเสาแตละตน โดยไมใสเหล็ก
ปะกับ เพราะนํ้าหนักของขาวท่ีมากและขนาดเสาท่ีใหญนั้นจะกดทับลงมาใหความมั่นคงแข็งแรง
สามารถทรงตัวอยูไดดวยตัวของมันเอง วิธีการเชนนี้ชวยปองกันฐานเสาไมใหผุไดดีกวาฐานเสา
แบบแรก เปนการพัฒนาเทคนิครูปแบบและวัสดุ ถือเปนความคิดท่ีชาญฉลาดของชาวบาน ขอดีอีก
ประการคือ งายตอการร้ือถอนโยกยายสามารถนําเสาไปใชไดตอไป  
  ค. ฐานเสาตอมอคอนกรีต 
   หลองขาวท่ีมีขนาดเล็กลงมาประกอบกับขนาดเสาท่ีไมใหญโตมากนัก เชน 
8 -10 นิ้ว  มักจะทําฐานเสาวางตอบนตอมอคอนกรีตเจาะรูเสารอยนอตยึดติดกับเหล็กหูกระตาย ฐาน
ตอมอมีท้ังแบบสําเร็จรูปขนาด 6 -8 นิ้ว  ยาวต้ังแต 80-100 เซนติเมตร ขุดฝงลงไปในดินโดยมักจะ
โผลหัวตอมอพนดินไวประมาณ 20 เซนติเมตรเพ่ือปองกันปลวกและพนน้ํา เปนการปองกันฐานเสา
ไดเปนอยางดี ฐานชนิดนี้จะเปนท่ีนิยมทํากันมาก นาจะเปนวิธีการประยุกตใชฐานแบบท่ี 1 และ 2 
เขาดวยกัน 
 
 
 
 
 
ก.  ฐานเสาไมท่ีขุดฝงลงในดนิ 
ภาพ 52  ฐานเสาแบบตาง ๆ 
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ข.  ฐานเสาวางลงบนแผนพืน้ซีเมนต 
 
 
 
 
 
 
 
ค.  ฐานเสาตอมอคอนกรีต 
ภาพ 52  ฐานเสาแบบตาง ๆ (ตอ) 

 
 1.3 เสา แบงเปน 2 ชนิดคือ 
  ก. เสาไม  ท่ัวไปจะเปนไมจริง ท้ังไมสักและไมเนื้อแข็ง มีลักษณะสวนฐานเสา

กวางสวนปลายเสาสอบเขาหากัน มีลักษณะหลายรูปแบบเสาคือ เสากลม  เสาส่ีเหล่ียม เสาหกเหล่ียม 
เสาแปดเหล่ียม ขนาดต้ังแต 8 -16 นิ้ว  การวางเสาจะวางเปนคูมีต้ังแต 2 คูถึง6 คู มีท้ังฐานเสาฝงลงไป
ในดิน ฐานเสาวางอยูบนปูนซีเมนต และฐานเสาวางบนตอมอ (คสล.) โดยมีเหล็กหูกระตายยึดปะกับ 
ดังท่ีกลาวไวตอนตน เสาท่ีทําดวยไม มักจะเปนเสายาวตลอดตั้งแตฐานจนถึงหลังคา บริเวณกลาง
ชวงเสามักจะเจาะรูดวยส่ิวใหทะลุเพื่อสอดใสแวง (รอด) ได สวนเสาท่ีบากเปนบารับแวงจะพบได
นอยมาก เสาชวงบนท่ีข้ึนไปรับน้ําหนักของผนังและโครงสรางหลังคามักจะถูกผาคร่ึงเสาเพ่ือยึด
โครงเคราฝา นิยมทําเสาอยูดานนอกผนังสวนปลายยอดหัวเสาดานบนจะบากควั่นเปนเดือย         
(หัวเทียน) เพื่อเสียบยึดกับข่ือ การที่มีเสาและแวง (คาน) ขนาดใหญมาก ๆ นั้น มีเหตุผลท่ีนาเช่ือถือ
คือ เพื่อการรับน้ําหนักของขาวท่ีหนักมาก ๆได เสาสอบมีคุณสมบัติชวยรับแรงในแนวด่ิง และแรง
ท่ีมากระทําแนวระนาบ สามารถรักษาสมดุลของโครงสรางไดเปนอยางดี  ถือเปนวิธีคิดท่ีเยี่ยมยอด



 37 

ของคนสมัยกอน การยกเสาใหสูงพนหัวคนเปนการชวยระบายความช้ืนใหขาว และเปนการปองกัน
ขโมย ปองกันน้ําทวม หรือสัตวรายท่ีจะมาทําลายขาวใหเกิดความเสียหาย  

  ขอสังเกต จะพบวาเสาหลองขาวมีปลอกสังกะสีหรือแผนยางมารัดไวโดยรอบทุกตน  
ติดต้ังระดับความสูงจากทองแวงลงมาประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร เพื่อปองกันสัตว เชน งู หนู 
แมลง ไตข้ึนไปทําลายขาวได และโคนเสามักจะโรยดวยข้ีเถา หรือบางแหงใชผาชุบดวยน้ํามันข้ีโล  
(น้ํามันเคร่ืองท่ีผานการใชแลว) พันโดยรอบตีนเสาเพ่ือปองกัน ปลวก มด มอด แมลงไตข้ึน เปนตน 

  ข. เสาปูน หรือเสาสําเร็จรูป เปนเสารูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด 15 – 20 
เซนติเมตร มีฐานตอมอฝงลึกลงดินประมาณ 40 – 50 เซนติเมตร มีเสายาว ประมาณ 2.00 – 2.50 
เมตร ปลายเสามักจะทําบาไว 2 ขาง และเจาะรูไวสําหรับรอยนอตยึดแวง (รอด)  เสาชนิดนี้ไม
สามารถทําเปนเสาสอบไดเหมือนเสาไม เพราะเสาปูนจะไมยาวตลอด สวนบนจะตอดวยเสาไมข้ึน
ไปรับหลังคาอีกคร้ังหนึ่ง  นาจะเปนเสายุคสุดทายท่ีนํามาแทนเสาไมแบบเกา ซ่ึงไมหายากข้ึน 
ประกอบกับความสะดวกและงายตอการกอสราง ใหความทนทานแข็งแรง ทนตอการผุกรอนของน้ํา
และปลวก สวนใหญเปนหลองขาวขนาดเล็กถึงปานกลางไมใหญโตเทาหลองขาวเสาไมจริง การรับ
น้ําหนักของปริมาณขาวจึงไดไมมาก จํานวนเสาจะมีประมาณ 4 – 6 ตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 53  เสาหลองขาวท่ีเปนเสาไมจริง                    ภาพ 54  เสาหลองขาวท่ีเปนเสาปูน 
 

2. สวนตอนกลาง 
 2.1 แวง 
  แวงเดี่ยว (คานเดี่ยว รอดเดี่ยว) สวนมากจะเปนไมเนื้อขนาดใหญ ยาวตลอดเปน

ทอนเดียวไมนิยมตอแวง สอดทะลุระหวางเสา 2 ตน ตามแนวขวางของหลองขาว มีขนาดความหนา
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ประมาณ 2 นิ้ว  กวาง 8 นิ้ว  – 12 นิ้ว  ทําหนาท่ีรับน้ําหนักของตงและพ้ืนโดยจะยื่นปลายท้ัง 2 ขาง 
ยื่นออกไปรับระเบียง ประมาณ 80–100 เซนติเมตร  เม่ือทําการสอดแวงเขากับเสา  สามารถเล่ือน
ขยับซายขวาไดขณะกอสราง แลวจะตอกยึดดวยล่ิมไมขนาบท้ัง 2 ขางของเสา เพื่อยึดใหแนน โดย
ไมใชนอตหรือตะปูยึด เปนวิธีการกอสรางแบบดั้งเดิม ใหความม่ันคงและแข็งแรงมาก 

  แวงคีบ (คานคู  รอดคู ) พบเห็นเปนสวนนอย มีขนาดความหนาประมาณ  2 นิ้ว  
กวางประมาณ 6 – 10 นิ้ว  ทําหนาท่ีประกบยึดเสาดานนอก การใชแวง 2 ตัวประกบเสาไวท้ัง 2 ดาน
เรียกวา แวงคู และแวงหน่ึงตัว ประกบเสาดานเดียว เรียกวา แวงเดี่ยว เพื่อรับน้ําหนัก ตงและพื้น
เชนกัน การยึดมักจะตอกดวยตะปูหรือยึดดวยนอต เปนการพัฒนาโครงสรางของหลองขาวท่ีตางจาก
ของเดิมเพราะเปนการรวมสมัยกับปจจุบันมากกวา บริเวณหัวแวงมักตกแตงเปนแบบตาง ๆสวยงาม  
เปนความประณีตละเอียดออนของสลา (ชาง) ในยุกตนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 55  แวงเดี่ยว หรือคานเดี่ยว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 56  แวงคีบ หรือคานคู 
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 2.2 ตง  ลักษณะเปนไมเหล่ียมขนาดเล็กกวาแวง มีขนาดความหนาประมาณ 1.5 นิ้ว 
ความกวางประมาณ 3-4 นิ้วใชวางพาดยึดติดบนแวงดวยตะปู  ตงจะวางตามความยาวของหลองขาว
สวนมากจะไมมีการตอไมและมักจะวางตงถ่ีมากโดยมีระยะหางประมาณ 20-30 เซนติเมตร วางแบบ
สะแกง (วางตั้ง) เพื่อสามารถรับน้ําหนักของขาวไดปริมาณมากและจะไมทําใหตงแอนตัว 

  2.3 พื้น   พื้นหลองขาวมักจะปูดวยไมแปน (ไมกระดาน) ขนาด 1 x 6 นิ้ว  ถึง 8 นิ้ว  
หนาไม จะไมกวางเทากับไมปูพื้นเรือนจะปูชิดตามแนวขวางของหลองขาว ตอกยึดติดกับตงดวย
ตะปูสวนใหญจะเปนไมสัก บางแหงปูดวยฟาก (ไมไผ) ซ่ึงจะพบนอยมาก การปูพื้นจะปูเรียบสนิท
ไมมีรูร่ัว ปองกันไมใหขาวไหลออก  

  ขอสังเกต พื้นหลองขาวจะยกพื้นสูง พนศีรษะ หลายหลังจะทําสูงกวาบาน
เพราะดวยความเช่ือวาขาวเปนของสูง และมีบุญคุณแกเจาบาน อีกประการหนึ่งท่ีตองยกสูงเพราะ
เพื่อความสะดวกในการขนขาวมาใสหลอง เม่ือเอาลองัว (ลอเกวียน) ถอยมาชิดกับหลองขาว จะได
ความสูงพอดีกันและใตถุนตองใชเปนท่ีเก็บลอเกวียน การขนขาวข้ึนมาบรรจุไวในหลองขาวจะตอง
ขนมาในปริมาณมาก ๆ จึงตองใชเกวียนเทียม หากใชเฉพาะกําลังคนอาจจะไมทัน เนื่องจากฝน
อาจจะตกทําความเสียหายใหขาว เกิดมีความช้ืนได นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงเพื่อการปองกันขโมย  
ปองกันสัตวมาทําลายขาว ปองกันน้ําทวม ปองกันความช้ืน และเพื่อการระบายอากาศ สวนใหญมี
ความสูงอยูประมาณ 2.00 เมตร ดังนั้นการเก็บรักษาลักษณะน้ีจึงเหมาะสมกับสภาพการเปนอยูและ
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม หลองขาวจะไมมีบันไดติดตายถาวรเหมือนบานจะมีชองประตูข้ึน-ลง กวาง
ประมาณ 0.80 –1.00 เมตร บางหลังทําเปนบานเปด หรือปลอยเปนชองโลง ๆ เม่ือจะมีการนําขาว
ออกไปตํา หรือสี ก็จะใชบันไดไมหรือบันไดไมไผมาพาดเปนคร้ังคราว 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 57   ตงไม                                        ภาพ 58  พื้นไม 
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      2.4 ฝาผนัง  สวนใหญจะทําดวยไมจริง มีบางแหงทําดวยไมไผสานขัดเขากับโครง
ไมจริง (ซ่ึงในกลุมของหลองขาวลานนานั้นจะพบนอยมาก ยกเวนหลองขาวของกลุมคนไต หรือ
กลุมชาวเขา) ฝาผนังจะเปนแผนไมแปน (กระดาน) ขนาดหนาประมาณ 1 นิ้ว กวางประมาณ 6-8 นิ้ว   
ตีต้ังซอนทับกันปดเรียบท้ัง 4 ดาน บางแหงจะตีฝาต้ังชนธรรมดา มีความสูงเทากับระดับของทองข่ือ
โดยท่ีโครงสรางของเสาและโครงเคราฝาไมจะอยูภายนอก  การทําฝาผนังลักษณะนี้ชวยทําให
สะดวกในการเก็บรักษาขาว เพราะเมล็ดขาวจะไมตกคางตามซอกฝาผนัง และโครงเคราผนัง จึงงาย
ตอการตักนําขาวออกไปตํา ท้ังใหความม่ันคงแข็งแรงมากเม่ือบรรจุขาวเต็มหลองขาว และไมทําให
แรงดันของขาวดันใหฝาผนังแตกเสียหายได    

 2.5 เคราฝาผนัง เปนไมเหล่ียมขนาดหนาประมาณ 1.5 -2 นิ้ว กวางประมาณ 3 -4 นิ้ว  
ตีตามแนวนอน ระยะหางประมาณ 60 เซนติเมตร ทําหนาท่ีรับฝาผนังและยึดติดดานในเสา โดยวิธี
บากเสาอมโครงเคราไว อาจจะมีเคราต้ังมาชวยรับอีกกรณีชวงเสาหางกันมาก ๆ 

 
 
 
 
 

ภาพ 59 โครงคราวและฝาผนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 60 ประตูเก็บขาว 
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 2.6 ประตู มักจะอยูดานหนาตามแนวยาวของหลองขาว และจะอยูดานเดียวกับ
ประตูใหญหรือชองทางข้ึนหลัก มีจํานวน 1 จุด ตอ 1 หอง โดยจะทําเปนชองมีความกวางประมาณ 
0.60 – 0.80 เมตร สูงต้ังแตพื้นถึงทองข่ือ โดยท้ังสองขางของชอง จะมีกรอบไม (วงกบ) เซาะรอง
เปนรูปตัวยู กวางและลึกประมาณ 1 นิ้ว   สวนบานประตูใชฝาไมกระดานเปนแผน ๆ ขนาด
ประมาณ 1 x 8 นิ้ว  ถึง 10 นิ้ว ยาวเทากับชองประตู ท่ีปลายท้ังสองขางของแผนไมจะตองปาดเปน
มุมเอียงเล็กนอย ใชวางเสียบซอนกันลงมาเปนแผนๆ  โดยจะเขียนสัญลักษณ หรือหมายเลข หรือ
ตัวอักษรกํากับไว วิธีการคือ เม่ือนําขาวมาบรรจุไวในหลองขาวก็จะเอา แผนไมมาเสียบลงไปในชอง
ทีละแผนตามความสูงของปริมาณขาวเปลือก เม่ือถึงเวลาจะตักขาวออก ก็จะยกแผนไม ออกทีละ
แผนตามการลดปริมาณของขาวเชนกัน  การทําบานประตูลักษณะนี้จะมีความแข็งแรงมากเพราะมี
ราง 2 ขางบังคับอยู แรงดันของขาวจะไมทําใหบานประตูพังได  หากทําบานลักษณะแบบปด-เปด
ท่ัวไปจะไมสามารถปองกันขาวท่ีอาจจะทะลักออกมา หรือทําใหบานประตูอาจจะพังได  

  2.7 พิไล (ระเบียง) มักจะทํายื่นออกไปจากเสาประมาณ 0.80 - 1.00 เมตรโดยรอบ  
ปูดวยไมแปน (ไมกระดาน) ชนิดเดียวกับไมปูพื้นภายใน ซ่ึงจะมีเสาพิไลรับหลังคาและตีไมกั้นเปน
ราวกันตกซ่ึงต้ังอยูโดยรอบ ซ่ึงมีอยูหลายชนิด เชน ราวไมตีนอน ไมตีต้ัง ลูกกรงไมแกะสลัก ซ่ีกรง
ไมตีต้ัง ซ่ีกรงไมตีไขวเปนตาตาราง ไมไผสานขัดแตะ และไมไผสานขัดตาเปนตาราง เปนตน กรณี
เปนฝาพิไลไมตีนอน และตีต้ัง จะสูงประมาณ 1.00 เมตร ตีทึบโดยรอบ ดานบนกรุดวยตาขายเพื่อกัน
นก หนูและคางคาว และมักทําประตูปด-เปดอยางดี กรณีเปนซ่ีระเบียงไมท่ัวไป กับชนิดซ่ีไมไผสาน 
รูปแบบตาง ๆ นั้น มักไมคอยมีตาขายกรุดานบน 

 2.8 เสาพิไล เปนเสาไมรับหลังคา ขนาดประมาณ 4 x 4 นิ้ว ต้ังอยู 4 มุมของอาคาร
และจะมีเสาแซม (เสารอง) ขนาดประมาณ 2 x 4 นิ้ว ต้ังอยูระหวาง เสาหลักทําหนาท่ีรับแปปาง 
(สะพานรับจันทัน)  ปลายเสาพิไลจะบากคร่ึงเพื่อทําหนาท่ีเปนบารับแปปาง โดยตอกยึดติดกันดวย
ล่ิมไมหรือตะปู  สวนฐานเสาท่ีอยูใตพื้นไมมักจะบากเพื่อยึดติดกับแวงและตงใหแข็งแรงอีกที 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 61  พิไล (ระเบียง) และเสาพิไล 
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3. สวนตอนบน 
 3.1 ข่ือ  เปนไมเหล่ียม ขนาดหนาประมาณ 2 -4 นิ้ว  กวางประมาณ 6 -8 นิ้ว วาง

แบนไมวางตั้ง โดยมักบากคร่ึงใหกวางเทากับแปหัวเสา (อะเส) แลวหงายปลายท้ังสองขางข้ึน เพื่อ
รับกับแปหัวเสา และเจาะรูทะลุเพื่อสวมเขาทับหัวเทียน (การบากควั่นไมหัวเสา) ท่ีปลายสุดของเสา
ท้ัง 2 ขางไดพอดี ชวงกลางของข่ือจะเจาะรูเตรียมไวสําหรับเสียบต้ังเสาดั้ง หัวเทียนนั้นจะมีขนาด 
เสนผาศูนยกลาง ประมาณ 4-5 เซนติเมตร และข่ือจะเปนตัวกําหนดความกวางของหลองขาว 

 3.2 แปหัวเสา (อะเส) เปนไมเหล่ียมแบนขนาดเทาข่ือ แตบางหลังใชไมหนากวาข่ือ 
แปหัวเสาจะวางตามแนวยาวของหลองขาว โดยวางทับบนข่ือ สวนท่ีซอนทับกันบริเวณหัวเสาจะทํา
การบากไมคว่ําลง เพื่อใหแปกับข่ืออมกันไดพอดี และขณะเดียวกัน ก็เจาะรูตรงกันเพื่อใหหัวเทียน
ของเสาสอดผาน แปหัวเสาตองเจาะรูและบากใหตรงตําแหนงของหัวเสาแตละตน ข่ือและแปหัวเสา 
จึงทําหนาท่ียึดหัวเสาและยังชวยรับน้ําหนักเทา ๆ กันจากหลังคาชวงบน และเปนสวนหยุดของฝา
แนวตั้งตอนบน แปหัวเสามักจะใชไมยาวตลอดความยาวของหลองขาว โดยไมมีการตอไม จึงเปน
ไมที่ยาวท่ีสุดช้ินหนึ่งเชนเดียวกับตง และอกไกจะเปนตัวกําหนดความยาวของหลองขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 62  ข่ือ  อะเส  ดั้งไม  อกไก  จันทัน  ระแนง 
 

 3.3 ดั้ง  คือ  ไมเหล่ียมแบนขนาดวางขวางหันดานกวางออกมาจะมีขนาด ประมาณ 
2 x 8 นิ้ว  ปลายลางบากไม 2 ขาง เพื่อทําเปนเดือย ขนาดประมาณ 2 x 4 นิ้ว  ลึกประมาณ 4 นิ้ว  
สําหรับเสียบยึดเขากับกึ่งกลางขื่อ ท่ีเจาะเตรียมไวแลว เม่ือสวมเขากับข่ือแลวจะเจาะพรอมทําสลัก
ยึดใหแนนอีกคร้ัง สวนปลายชวงบน บากกวางเทากับไม แปจอง (อกไก) เพื่อยึด แปจอง ไดพอดี 
ตําแหนงของดั้งจะวางอยูกลางของข่ือทุก ๆ ข่ือ ความสูงของดั้งนั้นจะเปนสัดสวนกับความกวางของ
หลองขาว ซ่ึงเปนตัวกําหนดองศาของหลังคาอีกคร้ังหนึ่ง 
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 3.4 แปจอง (อกไก) เปนเคร่ืองบนท่ีอยูบนสุดของหลังคา ใชไมเหล่ียมขนาด
ประมาณ 2 x 6 - 8 นิ้ว วางสวมเขากับบาดั้งแนวต้ังพาดตามความยาวของหลองขาว ทําหนาท่ียึดและ
รับน้ําหนักของกอน (จันทัน)ในแนวด่ิง และจะยื่นปลายท้ังสองหัว-ทาย อีกประมาณ 40-60 
เซนติเมตร ออกไปรับปนลม 

 3.5 กอน (จันทัน) ไมกอนเปนไมเหล่ียมขนาดประมาณ 1.5 x 3 นิ้ว  ถึง 2 x 4 นิ้ว  
วางแนวต้ัง สวนบนพาดยึดวางบนแปจอง (อกไก) สวนลางพาดยึดติดกับแปหัวเสา ไมกอนท่ีหลังคา
ตางองศากันจะมีการทาบตอกันบริเวณแปหัวเสา สวนปลายลางจะพาดวางบนแปปาง (สะพานรับ
จันทัน) ท่ีวางอยูบนหัวเสารอบระเบียง โดยยื่นชายคาออกคลุมรอบประมาณ 40-60 เซนติเมตร ทํา
หนาท่ีรับน้ําหนักหลังคา 

 3.6 ไมกานฝา (ระแนง) เปนไมเหล่ียมเล็กขนาด ประมาณ 1 x 1 นิ้ว  วางยึดติดบน 
ไมกอน (จันทัน) ตามแนวยาวของหลังคา ระยะหางกันประมาณ 10-15 เซนติเมตร วัสดุมุงจะเปน
ตัวกําหนดระยะหางของแปมีหนาท่ีเพื่อเปนท่ียึดเกี่ยวของกระเบ้ืองหลังคา เชน ดินขอ หรือกระเบ้ือง
ซีเมนต 

 3.7 น้ํายอย (เชิงชาย) เปนไมแผนขนาด 1 x 6 - 8 นิ้ว บางแหงเรียกไมตีนชายคา ยึด
ติดกับปลายลางของไมกอน (จันทัน) เพื่อปดไมหัวกอนโดยรอบ และเปนตัวปรับระดับสวนปลาย
ของกระเบ้ืองแผนสุดทายไมใหพับตกลงมา สวนใหญจะเปนไมสักแผนเดียวไมทําประกบคูเหมือน
เชิงชายของบาน 

 3.8 ปนลม เปนไมสักแผนขนาดประมาณ 1 x 8 -12 นิ้ว วางติดกันเปนรูป
สามเหล่ียมอยูปลายอกไก และพาดปดหัวไมกานฝากับไมกอนลงมาติดกับหนาของไมแปหัวเสาท้ัง
สองขาง หลองขาวทุกหลังปนลมแตละคูมีหนาท่ีกันลมท่ีจะตีกระเบ้ือง ดานสกัดหลายท่ีพบวามีการ
ตกแตงประดับใหดูสวยงาม เชน ยอดบนประดับดวยไมสัก ท่ีแกะสลักรูปตาง ๆ บางหลังกลึงไม
เคร่ืองยอดประดับ (สะระไน) หรือตกแตงดวยไมทําเปนชอฟา สวนปลายดานลางแกะสลักเปนรูป
เศียรพญานาคคลายเคร่ืองยอดของวิหารวัด  

 
 
 
 
 
 

ภาพ 63  น้ํายอย (เชิงชาย)  ปนลม  ไมหนาแหนบ (หนาจั่ว) 
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  3.9 ไมหนาแหนบ (หนาจั่ว) เปนแผงไมรูป 3 เหล่ียมปดหนาจั่ว บางหลังใชไมเปน
แผน ๆ มาตีแนวนอนเพื่อปดหนาจั่ว บางหลังประดับตกแตงดวยไมแกะสลักสวยงาม สวนใหญ
เขียนช่ือ พ.ศ. หรือสลักตัวอักษรติดไวเพื่อเปนเคร่ืองหมายใหรูวากอสรางเม่ือใด สวนประโยชนของ
หนาแหนบ คือ ปดสวนของหลังคาดานสกัด ปองกันลม ฝน และแดด หนาแหนบจะมีความกวาง
ของฐาน เทากับความยาวของข่ือ สวนความสูงของหนาแหนบจะมีความสูงเทากับ เสาดั้ง ความกวาง
กับความสูงนี้จะเปนสัดสวนตอความงามและความลาดชันขององศาหลังคา 

 
 
 

 
 

 
ภาพ 64   กระเบ้ืองดินขอ (ดนิเผา) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 65  กระเบ้ืองดินซีเมนต (ปลายตัด) 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ 66  กระเบ้ืองดินซีเมนต (วิบูรณศรี) 
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ภาพ 67  กระเบ้ืองดินซีเมนต (หางวาว) 

 
 3.10 หลังคา เปนสวนสําคัญของหลองขาวท่ีทําหนาท่ีกันแดด ฝน ประกอบดวยวัสดุ

เคร่ืองมุงหลายชนิด เชน ใบหญาคา ใบตองตึง กระเบ้ืองดินขอ (ดินเผา) กระเบ้ืองซีเมนต สวนใหญ
เปนกระเบ้ืองดินขอปลายตัด  มีครอบสันเปนกระเบ้ืองชนิดเดียวกันกับหลังคาและอีกชนิดหนึ่ง เปน
กระเบ้ืองซีเมนต ภาษาทองถ่ินเรียกวา กระเบ้ืองวิบูรณศรี ท่ีมีรองคลายกระเบ้ืองโมเนียในปจจุบัน 
แตมีขนาดเล็กกวาครอบสัน เปนวัสดุชนิดเดียวกันกับกระเบ้ือง รูปทรงของหลังคาสวนใหญเปน
หลังคาทรงจั่วผสมปนหยา โดยแบงเปนจั่วผสมปนหยาชวงเดียว คือ ระนาบของหลังคาตอเนื่องกัน
ตลอดเปนองศาเดียวกัน และอีกแบบเปนจั่วผสมปนหยา 2 ชวง คือ ระนาบหลังคา และองศาชวงบน
กับองศาชวงลางตางกัน แบงเปนสองช้ัน 
 
ความเชื่อท่ีเก่ียวกับหลองขาว 

ความหมายของความเชื่อ 
สมิทธ์ิ สระอุบล (2530) ใหความหมายของความเช่ือวา คือ การยอมรับส่ิงตาง ๆ วา     

เปนจริง ท้ัง ๆ ท่ีส่ิงนั้นพิสูจนไมไดดวยเหตุผลหรือปราศจากเหตุผลมารองรับ ความเช่ือทําใหเกิด
ความม่ันใจ เกิดการสรางสรรคความสามัคคี ทําใหเกิดรูปธรรมอันเปนพื้นฐานใหเกิดปญญา ทําให
นับถือศาสนาไดอยางม่ันคง และมีผลทางดานจิตใจ ระบบความเช่ือของกลุมชนท่ีนับถือพุทธศาสนา 
จะเปนความเช่ือท่ีผสมผสานกันระหวางพุทธ ผีสางและเทวดา  สวนเรณู  อรรฐาเมศวร (2535) ให
ความหมายของความเชื่อทางดานศาสนาวา เปนลําดับของความเชื่อท่ีมีเหตุผล จากการท่ีมนุษยเคย
เช่ือวาธรรมชาติและปรากฏการณในธรรมชาติมีผูดลบันดาลมาพบความจริงทางวิทยาศาสตร มนุษย
มีความคิดเห็นของตนเอง ไมยอมข้ึนกับอํานาจของส่ิงท่ีมองไมเห็น และไมสามารถพิสูจนได เปน
ลําดับของความคิดท่ีประกอบดวย เหตุผลละท้ิงความงมงาย 

ผูวิจัยเห็นวา ความเช่ือเปนความรูสึกหรือมโนคติของปจเจกบุคคลท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ ท้ังโดย
การยอมรับและไมยอมรับในส่ิงนั้น การท่ีส่ิงนั้นพิสูจนไดหรือพิสูจนไมได การมีเหตุผลรองรับ
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หรือไมมีเหตุผลรองรับในการพิสูจน โดยความเช่ือกอใหเกิดท้ังผลดีและผลเสียตอบุคคล ชุมชน 
และสังคมได 

 
ความเชื่อท่ัวไปเก่ียวกับหลองขาว   
ความเช่ือเกี่ยวกับยุงขาวหรือหลองขาวมีประเด็นท่ีนาสนใจหลายประการนําเสนอไดดังนี้ 
วิโรฒ   ศรีสุโร (2540) กลาวถึงเร่ืองความเชื่อ ขอหามและลักษณะรูปลักษณของเลาขาว 

อีสานไวดังนี้ 
การปลูกสรางเลาขาว (คนอีสานเรียกวาเลา) จําเปนตองคัดเลือกเอาไมเนื้อแข็งคุณภาพดี

มาสราง  มักเลือกเอาเสาท่ีมีบาอยูในตัวเพื่อใชวางคานได  โดยไมตองเจาะเสา (ความเช่ือสมัยกอน)  
ลักษณะพิเศษของเลาขาวท่ีสามารถเห็นไดชัดเจน  คือ  

1. มีโครงสรางอยูภายนอก เชน เสาเคราฝา กะทอด (หรือพรึง) อยูดานนอกของผนังฝา
มักนิยมใชไมไผ (ไมแซง) ลําขนาดเล็กไมผาซีกนํามาสานขัดทางต้ังไมแนบสนิทนักแลวใชทาดวย
เปย  คือ นําข้ีควายหรือข้ีวัวคลุกกับแกลบและดินเหนียวแลวย่ําเขาดวยกัน การทาใชทาเฉพาะภายใน
จนปดรองของไมไผสานแนนสนิท (สมัยใหมนิยมฝาแปนไมกระดาน) 

2. พื้นเปนไมกระดานเรียงพาดบนตงสวนใหญพื้นจะวางขวางเลาแลวตีทับแนวไมให
เกิดรองระหวางแผนกระดาน (เรียกลึกไม)     

3. ประตูเลาขาวนิยมใชแผนไมกระดานวางซอนกันสามารถชักเขาออกไดโดยมีรองไว
ท่ีวงกบท้ัง 2 ขาง ประตูแบบนี้สามารถปรับสูงตํ่า ตามจํานวนขาวเปลือกในเลา (ปจจุบันทําเปน
ประตูเปดปดเหมือนประตูบาน)         

4. หลังคา  นิยมทรงจั่ว มุงดวยไมแปนเกล็ดหรือหญาคา (มุงจาก) 
 

ความเชื่อชาวอีสาน 
ความเช่ือและขอหามเกี่ยวกับเลาขาวของชาวอีสาน เปนดังนี้  
1. หามทําพื้นเลาตํ่ากวาพื้นเรือน (ถือเครงครัดในกลุมผูไทโซงดํา อําเภอเขายอย  จงัหวดั

เพชรบุรี)                  
2. หามหันประตูเลาขาวไปทางทิศดาวจระเข  หรือดาวชาง คือ อยาหันประตูเลาไปทาง

ทิศเหนือเพราะจะไปตรงกับปากชาง  ชางจะกินขาวหมด  เก็บขาวไวไมอยู   
3. หามหันประตูเลาขาวเขาหาเรือนไมดี 
4. หามสรางเลาขาวอยูในตําแหนงทิศหัวนอนของเรือน  เพราะเช่ือกันวาเปนการนอน

หนุนขาว  เปนเหตุใหคนในครอบครัวเจ็บปวยมีภัยพิบัติจนหาความสงบสุขมิได 
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5. หามยายเลาขาวไปสรางในทิศตรงกันขามกับท่ีเกาจะทําใหครอบครัวทํามาหากิน
ลําบาก 

6. หามร้ือเลาขาวนําไปสรางเปนบานเรือนพักอาศัย  
ขอหามท้ังหมดหากผูใดขัดขืน ก็จะเกิดความอัปรียจัญไรเปนความเช่ือมาแตโบราณท่ี

บรรพบุรุษสอนส่ังกันมา  ถือวาเปนประเพณีปฏิบัติ โดยไมตองถามหาเหตุผล เพราะความเช่ือมักจะ
อยูเหนือเหตุผลอยูแลวและเหตุผลนั้นมักจะอยูในความเช่ือเสมอ หากพิจารณาพิธีกรรมท่ีนาสังเกต
อีกอยางของเลาขาวคือ ดานหนาขางประตู นิยมเสียบดวยใบไมท่ีเปนมงคล คือ คูณ ยอ กกเจ็ดล้ิน 
เปนตน เนื่องดวยชุมชนอีสานสวนใหญเปนเกษตรกร มีขาวเปนอาหารหลัก  จึงมีความเชื่อใน
พิธีกรรมเกี่ยวกับขาว  เชนเดียวกับชุมชนภาคอ่ืนของประเทศ  นอกจากการทําพิธีทําขวัญแมโพสพ
แลว ชาวอีสานยังมีพิธีทําขวัญเลา ในเวลาท่ีเอาขาวข้ึนเลาแลวใหเสร็จกอนเดือน 3 ออกใหม (ขางข้ึน 
3 คํ่า) จึงจะข้ึนไปตักขาวในเลาได การตักขาวเอาไปสีหรือตําในแตละคร้ัง คนโบราณมักจะน่ังลง
ไหวแมโพสพกอนแลวกลาววา “กินอยาใหบก จกอยาใหลง” (หมายความวากินเทาไหรอยาให
บกพรอง ตักเทาไหรก็อยาใหลดลง) แลวจึงตัก สมัยโบราณใชกะดองเตาตักขาว  

 
ความเชื่อของชาวไทพวน  ชาวมอญ 
อรศิริ  ปาณินท (2546)  กลาวถึงการสรางเรือนและยุงขาวใหมของชาวไทพวนวา             

มีกฎเกณฑซ่ึงเปนความเช่ือมาแตโบราณ คือ 
1.    หามใหเงาของเรือนมาทับยุงขาว ทําใหตองมีการเวนระยะพอสมควรในกลุมเรือน 

ความเชื่อดังกลาวเปนผลดีตอการวางผังอยางมาก เพราะการเวนระยะหางทําใหแสงแดดสองยุงขาว
ไดมาก ไมอับช้ืน ขาวไมเสียงายและยังมีชองใหลมธรรมชาติผานจากเหนือลมไปใตลมไดสะดวก
โดยไมมีอาคารใดบัง     

2.    เร่ืองการวางทิศทางของยุงขาวชาวมอญ อรศิริ ปาณินท (2541) กลาววา ยุงขาวถือเปน
ส่ิงสําคัญตอการดํารงชีวิตของชาวมอญ เพราะถือวาขาวหรือเจาแมโพสพใหชีวิต ดังนั้นตําแหนงของ
ยุงขาวจะตองต้ังในตําแหนงท่ีเปนมงคล เชนเดียวกับทิศหัวนอน คือทิศใต และทิศตะวันออก  

3.     การนํายุงขาวมาไวในทิศปลายเทาหรือทิศเหนือ ซ่ึงเปนทิศเทาช้ีเวลานอนถือเปนการ
ไมเคารพตอเจาแมโพสพ สวนทิศตะวันตกก็ ถือวาเปนทิศของคนตาย หามวางตําแหนงยุงขาว 
นอกจากความเช่ือเร่ืองทิศแลว   

4.    การหันหนาจั่วของยุงขาวก็มีความสัมพันธกับตําแหนงของจั่วบานดวย ตําแหนงท่ีดี
ใหความเจริญรุงเรืองคือการวางจั่วของยุงขาวขนานกับจั่วของบาน ตําแหนงของยุงขาวอยูขนานหรือ
คอนไปทางทิศตะวันออก หรือวางขนานกับดานสกัดของจั่วใหญก็ได แตอยูในทางทิศตะวันออก  
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5.    การวางตําแหนงยุงขาวซ่ึงถือเปนอัปมงคล คือ การวางจั่วยุงขาว ในแกนเดียวกับจั่ว
บานหรือจั่วยุงขาวพุงเขาหาบานท้ังดานยาวและดานสกัดของบาน ถือเปนอัปมงคลท้ังส้ิน สวนการ
วางตําแหนงยุงขาวทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือไมวาจะวางจั่วของยุงขาวไปทางไหนก็ตาม ถือเปน
อัปมงคลทั้งส้ิน 

 
ความเชื่อของชาวลานนา 
มณี  พยอมยงค (2527) กลาวถึงความเช่ือเฉพาะของชาวลานนา พอสรุปไดดังนี้ ความเช่ือ

และการถือของชาวนาในแตละทองถ่ินมีความแตกตางกัน สวนหนึ่งเช่ือตามพรรพบุรุษของตนท่ีเคย
ส่ังสอนไว  รวมถึงเช่ือเร่ืองผีสางนางไมอีกดวย เม่ือยอมรับนับถือพุทธศาสนาก็มักผสมผสานความ
เช่ือเดิมเขาไปดวย  ความเช่ือลําดับตอมาคือ ความเช่ือทางไสยศาสตร เวทมนตถาคาและอํานาจจิต 
และความเช่ือในดานโหราศาสตร  ชวงยามตาง ๆ ซ่ึงคนลานนาเรียกวา ม้ือจันทรวันดี  

 
มูลเหตุท่ีตองสรางหลองขาว  
ตํานานหลายฉบับรวมท้ังมุขปาฐะ กลาวถึงมูลเหตุของการสรางหลองขาว ดังปรากฏใน

พับสาอักษรธรรมลานนา (พับสา คือ อุปกรณชนิดหนึ่งท่ีใชบันทึกเร่ืองราวตาง ๆ เชน เดียวกับ
ใบลาน ทําจากกระดาษสา โดยนํามาตัดใหเทากันแลวนําพับซอนกันเปนเลม  เร่ืองราวหรือเนื้อหาใน
พับสาสวนใหญจะเปนบันทึกเร่ืองทางโลก เชน คําโคลงตาง ๆ คาถา ตํารายา ตําราโหราศาสตร การ
บันทึกพับสาจะใชปากกาและหมึกบันทึกดวยอักษรธรรมลานนา ตัวเมือง หรืออักษรฝกขาม พับสา
เปนเอกสารโบราณประเภทหน่ึงของลานนามีความสําคัญรองจากเอกสารประเภทใบลานซ่ึงบันทึก
เร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา หรือธรรมะ-ผูเขียน) ของหนานคําคง สุระวงศ อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม เม่ือป พ.ศ. 2479  ดังนี้  (บําเพ็ญ ระวิน, 2542)  

กลาวกันวาแตเดิมมาน้ันเมล็ดขาวมีขนาดโตเทาผลแตงโม บางก็วาขนาด 7 กํา 5 กํา หรือ 
3 กํา ก็วา ชาวนาท้ังหลายไมตองปลูกขาว เพียงแตจัดเตรียมยุงฉางหรือหลองขาวไวรอ ขาวนั้นก็จะ
ลอยมาสูยุงฉางเอง  และคนก็ไมตองมีการตําและฝดขาวนั้นเลย เพียงเอาพรามาถากเปลือกออกก็นึ่ง       
และหุงรับประทานไดเลย จึงไมจําเปนหวานกลาและดํานา  ตํานานเลาถึงตอนท่ีหญิงหมายนางหนึ่ง
จัดเตรียมหลองขาวไมทัน ขาวเมล็ดโตเหลานั้นตางไดลอยมาสูหลอง จนจะทวมตัวนาง นางโมโหจึง
ดาทอดวยถอยคําหยาบคายแลวเอาคอนทุบตีเมล็ดขาวจนแตกออกเปนช้ินเล็กช้ินนอย กระจายไปท่ัว 
นับแตนั้นมาขาวจึงมีเมล็ดเทาท่ีปรากฏในปจจุบัน และตองปลูกขาวเอง 
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ไมสรางหลองขาว  
คนในลานนามีความเช่ือเร่ืองไมท่ีใชปลูกสรางส่ิงตาง ๆ  ไมวาจะเปนบานเรือน หรือ

หลองขาว ตางมีความเชื่อเร่ืองการนําไมมาสรางอยางเดียวกัน ขอมูลจากการสัมภาษณพอครูศรีเลา                 
เกษพรหม (28 มิถุนายน 2547) ถึงวิธีการเลือกไมสําหรับการสรางหลองขาว พบวา วิธีเลือกไมเพื่อ
นํามาปลูกสรางอาคารโดยเฉพาะเสาวา ตองคัดเลือกใหดีท่ีสุด จะไมเอาไมท่ีมีปลายเปนแผนคลาย
หางปลา ไมเอาไมท่ีมีกิ่งนางข้ึน 2 กิ่งเรียกวาไมสองนาง จะไมเอาไมท่ีมีน้ํายอยออกท่ีตาไม จะไมเอา
ไมท่ีเคยถูกฟาผา ไมข้ึนบนจอมปลวกก็ไมใช ไมกลวงในก็ไมเอาเชนกัน แสดงใหเห็นวาการเลือกไม
ตองใชความพิถีพิถัน พิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวนเพื่อใหไดไมท่ีมีคุณภาพ 

 
ทิศท่ีควรปลูกสรางหลองขาว    
หลองขาว สรางสําหรับเก็บเมล็ดขาวเปลือก ซ่ึงคนโบราณถือวาเปนของสูง จึงกําหนดให

ทิศหัวนอน คือ ทิศตะวันออกเปนท่ีต้ังของหลองขาว การตั้งหลองขาวจึงมักจะต้ังดานทิศตะวันออก
ของบานเรือนเสมอ หามสรางไวทิศตะวันตก แตก็มีบางท่ีต้ังไวทิศเหนือของตัวบาน  ไมสําหรับ
นํามาทําหลองขาวตองเปนไมใหม  หามใชไมเกา หามใชไมท่ีเปนสวนลางของบานมาทํา และหาม
เอาไมหลองขาวไปทําเปนบานแมแตแผนเดียวก็ไมไดถือวาไมดี (ขึด) 

สําหรับ หทัยวรรณ  ไชยะกุล (2542) กลาวถึงความเช่ือทิศท่ีต้ังหลองขาวกับจํานวนของ
ลูกท่ีมีในขณะท่ีจะตั้งดังนี้  

ลูกคนหัวป   ใหปลูกหลองขาวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเรือน 
ลูกคนท่ีสอง   ใหปลูกหลองขาวทางทิศตะวันออกของเรือน 
ลูกคนท่ีสาม  ใหปลูกหลองขาวทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเรือน 
ลุกคนท่ีส่ี  ใหปลูกหลองขาวทางทิศใตของเรือน 
ลูกคนท่ีหา   ใหปลูกหลองขาวทางทิศตะวัตตกของเรือน  
ลูกคนท่ีหก   ใหปลูกหลองขาวทางทิศเหนือของเรือน  
ลูกคนคนท่ีเจ็ด  ใหปลูกหลองขาวทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเรือน 
ลูกคนท่ีแปด   ใหปลูกหลองขาวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเรือน 
ลูกคนท่ีเกา   ใหปลูกหลองขาวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเรือน  
ลูกคนท่ี 11, 12, 13,  ใหปลูกไลวนไปตามลําดับท่ีกลาวไวแลวนั้น   
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ม้ือจันทรวันดีและพิธีกรรมวันปลูกสรางหลองขาว  
ม้ือจันทรวันดี คือวันดีท่ีเหมาะสมจะกระทําการอันเปนมงคล หรือละวันท่ีเปนอัปมงคล  

เชน การปลูกหลองขาว ชาวลานนาจะไมปลูกในวันเสียหรือวันไมดีของแตละเดือน เชน เดือนเกี๋ยง 
เดือนหา   เดือนเกา  วันอาทิตยกับวันจันทรเปนวันเสีย   เดือนยี่  เดือนหก  เดือนสิบ  วันอังคารเปน
วันเสีย เปนตน (สนั่น ธรรมธิ, 2542) 

สวนวันท่ีสอดคลองกับการนําใบไมรองตีนเสาเพื่อใหเกิดมงคลนั้น  เกริก อัครชิโนเรศ  
และชรินทร  แจมจิตต (มปท.) ซ่ึงไดปริวรรตอักษรธรรมลานนา แลวพิมพเผยแพรในนามโฮงเฮียน
สืบสานภูมิปญญาลานนา วาไวดังนี้   

วันอาทิตย          เอาใบไผ รองตีนเสา       
วันจันทร            เอาไมเดื่อเกล้ียงรองตีนเสา 
วันอังคาร           เอา ใบตองกง รองตีนเสา     
วันพุธ                 เอาใบมะมวง รองตีนเสา 
วันศุกร               เอาใบงิ้ว รองตีนเสา            
วันเสาร               เอาผาแพรขาว หรือผาขาว รองตีนเสา 
 
พิธีกรรมเก่ียวกับขาวของชาวลานนา 
ความเช่ือเร่ืองการทํานาของชาวลานนาในอดีตท่ีบันทึกไวในเอกสารหนังสือพับสา 

เพื่อใหเห็นรองรอยและพิธีกรรมท่ีปรากฏมาแตเดิม ซ่ึงปจจุบันในบางทองท่ีเหลือเฉพาะบาง
พิธีกรรมเทานั้น เพื่อใหเห็นข้ันตอนกอนจะสรางหลองขาวของผูคนในสังคมเกษตรกรรม ดังท่ี            
ศรีเลา เกษพรหม (2548) เรียบเรียงไว ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 68  พิธีกรรมขาวภาคเหนือ 
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เดือน 8 เหนือ (พฤษภาคม) พอนา (พอนา หมายถึง เกษตรกรผูทํานา- ผูวิจัย) เตรียมพื้นท่ี

บริเวณผืนนา เพื่อเล้ียงผีนา เตรียมหาซ้ือควายหรือเชาควายท่ีมีลักษณะเปนมงคล สําหรับไถนา 
เดือน 9 เหนือ (มิถุนายน) พิธีเล้ียงผีขุนน้ําเพื่อความอุดมสมบูรณ หรือเพื่อออนวอนขอให

ผีชวยใหฟาฝนตกตองตามฤดูกาล ทําพิธีขอฝนจากเทวดาปชชุนนะ ซ่ึงเปนเทวดาท่ีรับผิดชอบใน
ดานฟาฝน ดวยการนัดหมายใหมีการจุดบองไฟข้ึนสูทองฟา หรือบางทองท่ีจะแหรูปตัวมอม ท่ีเปน
สัตวพาหนะของปชชุนนะเทวบุตร (มอม-สัตวคร่ึงลิงคร่ึงเสือ มีแขนยาว สรางไวตามบันไดวัด
หรือศาสนสถานของลานนา ปชชุนนะเทวบุตร คือ เทพเจาแหงฝนในคติความเช่ือของลานนา-
ผูเขียน) บางก็นัดหมายกันฟงธรรมเร่ืองพญาปลาชอน  

เดือน 10 เหนือ (กรกฎาคม) เร่ิมเตรียมท่ีนาเพ่ือหวานกลา จากน้ันจะเร่ิมไถนาเตรียมไว 
การไถนาจะตองดูตําราวาดวยวันพญานาคนอนหันหัวไปทางทิศไหน ซ่ึงจะมีตําราวาไว ตัวอยางเชน
วัน-เดือนใดนาคหันหัวไปทางทิศเหนือ จะไมเร่ิมไถนาจากทิศใตข้ึนเหนือจะตองไถตามเกล็ดนาค 
(ไมไถยอนเกล็ดนาค) และเม่ือหวานเมล็ดขาวแลว จะตองสานตาแหลวหรือเฉลวและทําไมลง
อักขระคาถานะโมตาบอดปกไว 4 มุม ของแปลงกลา เพื่อปองกันผีแกลงนําเอาเมล็ดหญามาหวาน
ปนกับตนขาว   
 
ตาราง 1   แสดงวันพญานาคนอนหันหัว (เดือนทางภาคเหนือ) 

 
เดือน  12, 1, 2  นาคหันหัวไป

ทางทิศตะวนัออก 
 

เดือน  9, 10, 11  นาคหันหวั
ไปทางทิศเหนอื 

 
เดือน  3, 4, 5  นาคหันหัว

ไปทางทิศใต 

 
เดือน  6, 7, 8  นาคหันหัวไป 

ทางทิศตะวนัตก 
 

 
ต้ังแตเร่ิมไถนาจนถึงการปกดํา พอนาจะไมตัดผม เพราะเช่ือวาหากตัดผมจะทําใหขาวไม

แตกกอ  การไถ การหวาน การปลูก พอนาจะมีตารางวันมงคลสําหรับการแรกลงมือทําในแตละอยาง
ใหถูกตองตามประเพณีความเช่ือ  ดังนี้ 
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ตาราง 2  แสดงวันไถ หวาน ปลูก เกี่ยว และวันเอาขาวใสหลอง 

วันอาทิตย  วันพุธ แรกไถดีเปนวนัท่ีดินมีชารส  ทําใหขาวกลาเจริญงอกงาม 

วันพุธ วนัพฤหัสบดี  วันเสาร หวานกลา  ดี  นก  หนู  และผีจะไมมารบกวนขาวเช้ือท่ีหวานไว 

วันพุธ  วนัพฤหัสบดี  วันเสาร ปลูกขาว  ดี  ตนขาวจะแข็งแรง  ใหรวงงาม  ผีมองเมล็ดขาวไมเห็น 

วันจนัทร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี แรกเกีย่ว  ดี   รวงขาวจะไมหักคอ  และจะไดขาวปริมาณมาก 

วันจนัทร  วันเสาร เอาขาวใสยุง  ดี  หนแูละผีจะไมมารบกวนเมล็ดขาวในยุง 

 
จากนั้นก็หาวันปลูกขาว แลวจึงทําต้ังท่ีบูชาทาวท้ังส่ี ต้ังคางขาวแฮก (ขาวแรก) เพื่อบูชา

ผีเส้ือนา จากนั้นพอนาจะเปนผูลงมือแรกปลูกขาวจํานวน 16 กอ 
เดือน 11 เหนือ (สิงหาคม) ชวงยามท่ีขาวแตกกอ พอนาตองดูแลตนขาว หากมีแมลง

รบกวนตองทําพิธีขับไล 
เดือน 12  เหนือ  (กันยายน) เม่ือขาวแตกกอ จะมีแมลงมารบกวน พอนาจะทําพิธีรองขอ

วิงวอนโดยนําดอกไมธูปเทียนไปวางและจุดบริเวณท่ีเคยต้ังคางขาวแฮก แลวกลาวคําวอนขอหากยัง
มีแมลงมารบกวนจํานวนมาก ตองประกอบพิธีใหญซ่ึงมีข้ันตอนอีกมาก พิธีดังกลาวอาจตอง
อาราธนานิมนตพระภิกษุมาประกอบพิธี 

เดือนเกี๋ยงเหนือ (ตุลาคม)  เปนชวงยามที่ตนขาวต้ังทองหากมีแมลงมารบกวนอีก ก็ตอง
ประกอบพิธีออนวอนอีก 

เดือนยี่ เหนือ (พฤศจิกายน)  เดือนท่ีขาวเร่ิมสุก  ตองระวังนกหนูมากินขาว หากไมมีนก
หนู แตเมล็ดขาวถูกทําลายตองเขาใจวาเปนสัตวท่ีผีสงมารบกวน จึงตองทําพิธีสงสะตวงบูชา โดย
นําไปไวท่ีดอนนา แลวใหปูอาจารยมาประกอบพิธี  

เดือน 3 เหนือ (ธันวาคม) ขาวเร่ิมสุข ถึงยามเก็บเกี่ยว ตองหาวันแฮกเกี่ยวขาว ซ่ึงมีหลาย
ตํารา เม่ือไดวันดีแลวพอนาตองนําสวยขาวตอกดอกไมและอาหารมาวางไวท่ีบริเวณท่ีเคยแฮกทํานา 
เพื่อบอกแมนางธรณีเจาท่ีเจาแดน พอนาจะเร่ิมแฮกเกี่ยวขาว 16 กอ จากนั้นก็จะถึงข้ันตอนการตีขาว 
พอนาจะปกไมนะโมตาบอดปองกันไว 4 ทิศเพื่อปองกันไมใหผีมองเห็นเมล็ดขาว และขโมยขาวไป  
พอนาจะหาวันมงคลเพื่อทําการแฮกตีขาว เปนวันท่ีผีนอนหลับ ซ่ึงมีตารางวันบอกไว  
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ตาราง 3  แสดงวันแฮกตีขาว 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 เดือน 

เส็ด เส็ด ไจ ไจ เรา สี ไส สะงา เหมา เหมา เหมา ไค วันผีนอนหลับ 

 
เม่ือตีขาวเสร็จแลวตองหาวันดีวันเอาขาวใสหลอง  ชวงนี้เปนชวงท่ีสําคัญมากเพราะ

จะตองเก็บขาวไวอยางดี จะไดกินไดนานป  จึงตองหาวันท่ีผีชวยหาบเขา เวนวันท่ีผีหาบออก 
 

ตาราง 4  แสดงวันผีหาบเขา หาบออกหลอง    
วันผีหาบเขาหาบออก  ใชสําหรับขนขาวเปลือกใสหลอง 

วันไท ผีหาบเขา ผีหาบออก ดีบด ี
วันไจ ผีหาบเขา  2  ตัว ผีหาบออก  1  ตัว ปานกลาง 
วันเปา ผีหาบเขา  9  ตัว ผีหาบออกบมี ดีนักแล 
วันย ี ผีหาบเขา  1  ตัว ผีหาบออก  1  ตัว บดี 
วันเหมา ผีหาบเขา  1  ตัว ผีหาบออก  2  ตัว บดี 
วันสี ผีหาบเขา  1  ตัว ผีหาบออก  2  ตัว บดี 
วันไส ผีหาบเขา  1  ตัว ผีหาบออกบมี ดี 
วันสะงา ผีหาบเขา  1  ตัว ผีหาบออก  3 ตัว บดี 
วันเม็ด ผีหาบเขา  1  ตัว ผีหาบออก  2  ตัว บดี 
วันสัน ผีหาบเขา  4  ตัว ผีหาบออกบมี ดีนักแล 
วันเลา ผีหาบเขา  4  ตัว ผีหาบออกบมี ดีนักแล 
วันเส็ด ผีหาบเขา  4  ตัว ผีหาบออกบมี ดีนักแล 
วันไค ผีหาบเขา  1  ตัว ผีหาบออก  5  ตัว บดีแล 

  

การขนขาว  
 การขนขาวเจาเก็บไวในหลองขาวนั้น ถาท่ีนาไกลจากบานจะใชลองัว (เกวียน) เปน

พาหนะ ถาเจาของนาไมมีเกวียนหรือมีแตตองการขนใหเสร็จเร็วข้ึน ก็จางเกวียนอีกหลายคันขนขาว
เปนขบวน และนาท่ีจะนําเกวียนเขาไปขนขาวถึงตาราง (บริเวณท่ีเก็บขาว) ได พอนาก็จะขุดคันนา
ใหเปนชองเพ่ือใหเกวียนผานไปได ถานาท่ีเกวียนผานไปไมได เชน นาหนองมีน้ําขัง เจาของนาก็จะ
ใหผูหญิงหาบขาวจากตารางออกมากองไวใกลกับทางเกวียน ถานาใกลบานจะใหผูหญิงท่ีมีอายุ
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ต้ังแต 13 ป ชวยกันหาบเขาไปใสหลองขาวการตักขาวตวงขาว คนโบราณใชภาชนะสานดวยไมไผมี
รูปเหมือนกระบุง แตแข็งแรงกวา เรียกวา “ตาง” เคร่ืองตวง 1 ตางสมัยโบราณมีน้ําหนัก 10,000 – 
12,000 น้ํา เทียบกับเคร่ืองช่ังปจจุบัน ประมาณ 10 – 12 กิโลกรัม ถาตวงเปนปริมาณ 1 ตาง เทากับ
ประมาณ 1.5 ถัง เกวียนเท่ียวหน่ึงบรรทุกขาวเปลือกไดประมาณ 30 ตาง เม่ือเกวียนเขาไปถึงบาน
เจาของนา คนขับจะนําเกวียนเขาไปตรงชองทางข้ึนหลองขาว จากนั้นจึงปลดวัวออกจากเกวียนแลว
จึงทําการตักขาวจากเกวียนข้ึนเก็บ  เม่ือขนขาวจากตารางในนาเขามาเก็บหมดแลว จึงเอาไมท่ีลง
คาถานะโมตาบอดท่ีใชในตารางมาเสียบไวท่ี 4 มุมของหลองขาวดวย เพื่อกันผีไมใหมาขโมยขาว 

 
การเชิญขาวขึ้นยุง 
เดือน 4 เหนือหรือ ประมาณเดือนมกราคม  เม่ือขาวสุกพอนาจะสรางตูบ (กระทอมเล็ก) 

เพื่อเตรียมไวเปนท่ีเก็บขาวเปลือกท่ีตีแลว ชาวนาจะพยายามเก็บเกี่ยวขาวใหเสร็จกอนเดือน 4 เพ็ญ 
เพื่อจะไดทําบุญทานขาวใหมพรอมกับชาวนาคนอ่ืน ๆ ดวย เม่ือเก็บเกี่ยวขาวจนทําการตีหรือนวด
เปนเมล็ดเสร็จแลวจะนําเมล็ดขาวมารวมกองไวในตารางท่ีบริเวณตารางนั้นจะมีไม 4 กีบ แตละกีบ
ยาวประมาณหนึ่งวากวา ๆ ดานบนจะเขียนคาถา “นะโมตาบอด” ไวทุกอัน ตรงปลายผูกรวงขาวไว
รวงหนึ่ง ถัดลงมาผูกดวยสวยขาวตอกดอกไมปกไว 4 มุมของบริเวณตาราง เม่ือนําขาวไปเก็บไว   
ในยุงจะนําไมเหลานี้ไปเก็บไวในหลองขาวดวยและเก็บไวใชในปตอไป อีกคาถานะโมตาบอดวา         
“ทุสะนะโส  นะโมพุทธายะ” กอนท่ีจะนําขาวเขาบานจะตองหาม้ือจันทรวันดีใหไดกับวันท่ีตํารา
บอกไวใหเอาขาวใสเยียเสียกอน จากนั้นจึงจะทําพิธีเรียกขวัญเชิญขาว โดยมีอุปกรณการเรียกขวัญ
เชิญขาว มีดอกไมธูปเทียนใสขันใสพาน ตรงกลางจะมีไมไผเฮ้ียยักไว ปลองบนทําใหแตกเปนซีก ๆ 
เหมือนท่ีเรียกวา รังมดแดงหรือรังมดสม เอาจานใสขาวปลาอาหารแลวใสไวขางใน ดานบนสุดนั้น
ผูกรวงขาวใหปลายขาวหยอนลงบนจาน เม่ืออุปกรณเรียบรอยแลวเจาของนาก็จะกลาวคําโอกาส
หรือคํารํ่าริรํ่าไร ถาไมเปนก็จะขออาจารยประจําหมูบานมาชวยกลาวคําโอกาสเชิญให คําโอกาส
ตอนหนึ่งมีความวา “ขอเชิญขาวนี้ไปอยูเปนสุขในยุงในหลองท่ีบานเถิด อยาไดอยูกลางทุงกลางนาท่ี
ไมสมควรเลย เพราะมีแตอันตรายท่ีสัตวท้ังหลายจะมาเหยียบย่ํา เดือน 4 เขาจะปลอยชางปลอยมา 
เดือน 5 เขาจะปลอยวัวปลอยควาย” ดังนี้เปนตน เม่ือกลาวคําโอกาสแลวจึงชวยกันหาบชวยกันขน
ขาวเปลือกไปเก็บไวในหลองขาว เม่ือเก็บขาวใสในหลองแลว อุปกรณท่ีใชในการเรียกขวัญเชิญขาว
ก็จะเก็บมารวบไวที่บนหลองขาว เพราะจะไดปองกันผีมาขโมยขาวดังกลาวไวแลว ความเช่ือเร่ืองผี
ท่ีจะมาขโมยขาวเปนความเช่ือท่ีฝงใจของชาวบาน เม่ือเก็บขาวใสยุงแลวนอกจากจะตองระวังเร่ือง
นก หนูและแมลงตาง ๆ จะเขามากิน ยังตองระวังเร่ืองผีท่ีจะมาขโมยอีกดวย ส่ิงท่ีเช่ือวาปองกันได
คือ คาถานะโมตาบอด เช่ือวาถาติดดวยคาถานี้แลวผีจะมองไมเห็นเมล็ดขาวหรือเมล็ดพันธุ นอกจาก
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การปองกันผีแลว ยังตองมีการเอาอกเอาใจขาวอีกดวย เชน เม่ือเก็บขาวใสยุงแลวจะใชอองเตา คือ 
กระดองเตา ใสไวตรงมุมใดมุมหนึ่ง บางแหงนําฟกเขียว ฟกหมนใสไว  ขณะใสกลาวข้ึนดวยวา 
“ขอใหขาวอยาไดออกไปทางใดจงอยูในนี้ ขอใหเตาและฟกจงชวยอวบชวยฟกใหขาวอยูในนี้
ตลอดไปอยางมีความสุข” ผลของการกระทําเชนนี้ เช่ือวาจะกินขาวไมเปลือง ขาวจะพอกินไปจนถึง
ปหนาไมตองซ้ือหามาเพิ่มเติม ตามจํานวนคํานวณวาไมนาจะพอกินถึงป แตผลของการทําอยางนี้
บางปยังเหลือขาวไวขายอีกดวย คนในสมัยโบราณประพฤติปฏิบัติตอขาวราวกับวาขาวมีชีวิตจิตใจ 
บางทองถ่ินเม่ือนําขาวเขาใสยุงแลว จะมีเคร่ืองบูชาวางไวบนหลองขาวดวย ไดแก ขาวสุก 1 ถวย 
กลวยสุก 1 หวี และน้ําเย็น 1 กระบอก เปนการบูชาพระนางโกสก หรือ โพสพ ท่ีเปนเทพธิดาดูแล
ตนขาว 

พิธีรับขวัญขาวนี้เปนพิธีมงคลท่ีสําคัญมากประการหน่ึง จึงตองหาวันดี วันท่ีเปนมงคล ถา
ไมตรงวันดี แมวาจะทําพิธี ขวัญขาวจะไมมารับเครื่องสังเวย การหาวันดีสําหรับวันรับขวัญขาวและ
สูตรเอาขวัญขาว มีดังนี้ 

 เดือนใดก็ดี   ออก  1, 2, 3  คํ่า ขวัญขาวบมาสักขวัญแล 
   ออก    4, 5, 6, 7 คํ่า ขวัญขาวมา 
   ออก    8, 9, 10 คํ่า        บมาแล 
   ออก   11, 12 คํ่า        ขวัญขาวมาแล 
   ออก   14, 15 คํ่า        บมาสักขวัญแล 
   แรม    1, 2, 3, 4, 5 คํ่า ขวัญขาวมาทุกขวัญแล 
   แรม    6, 7, 8, 9 คํ่า       บมาสักขวัญแล 
   แรม   10, 11, 12, 13 คํ่า ขวัญขาวมาแล 
   แรม   14, 15 คํ่า  บมาสักขวัญแล 
 
ไมนะโมตาบอด   
เปนไมทําและเสกดวยคาถาไสยศาสตร เพื่อปองกันไมใหผีเห็นขาว ทําดวยกีบไมไผ กวาง

ประมาณ 3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ปาดสวนหัวเปนขยัก เพื่อผูกเสนฝายเปนเชือก
แขวน จํานวน 4 อัน ท่ีผิวของแตละอันเขียนอักขระคาถานะโมตาบอด นําไปแขวนไวท่ีปลายกีบไม
ไผยาวประมาณ 1.50 เมตร แลวนําไปปกไวท่ี 4 มุมของตารางกองขาวเปลือก เช่ือวาผีท่ีมาขโมยขาว
จะมองไมเห็นกองขาว 

 
 



 56 

การจกขาว 
เม่ือขนขาวใสหลองแลว กอนจะมีการเร่ิมกินขาวใหม พอนาจะหาวันดีตักขาวจากหลอง

เปนคร้ังแรก เพื่อนําไปตําหรือสี นําขาวใหมมานึ่งไปทําบุญขาวใหมท่ีวัด วันแรกท่ีจะตักขาวนั้น 
ตองไมเปนวันท่ีผีชวยกิน ไมเชนนั้นขาวในหลองจะหมดเร็ว และตอไปถาจะตักขาวออกจากหลอง
อีกตองหาวันดีท่ีเรียกวา วันจกขาว วาตองจกขาววันใด ขาวถึงไมหมดเร็ว  เร่ืองวันจกขาวนี้มีหลาย
ตํารา หลองขาวบางแหงบันทึกไวท่ีหลองขาว เชน ตําราการจกขาว วันหัวดําออก หัวลอกเขา             
เปนตน ตารางวันจกใชวันขางข้ึนและขางแรม โดยจะทําเปนไมไผผาซีก กวางประมาณ 4 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ผูกแขวนไวท่ีประตูของหลองขาว สําหรับดูวันท่ีจะตักขาว เรียกตารางนี้
วา “ตารางวันจกขาว” ไมใหตักขาวออกในวันท่ีหาม 

 

ตาราง 5  แสดงวันจกขาว (เปนขางข้ึน  ขางแรม ) 
ออก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 บดี ดี บดี ดี บดี ดี ดี ดี บดี บดี ดี ดี ดี บดี ดี 

แรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 บดี บดี ดี ดี ดี บดี ดี บดี บดี บดี บดี บดี บดี ดี ดี 

 

แตบางคร้ังคงเปนปญหาสําหรับผู ท่ีอานหนังสือไมออก บางตําราจึงเขียนเปนรูป
สัญลักษณ  ทุกคนจึงสามารถรูไดวาวันไหนใหตักหรือหรือวันไหนหามตัก ตารางวันจกอีกตําหนึ่ง มี
ช่ือวา วันหัวดําออก  หัวลอกเขา  มีรูปเปนเคร่ืองหมายสําหรับผูท่ีอานหนังสือไมออก ใหตักวันท่ี มี
รูปจึงจะดี 

 

ตาราง 6  แสดงวัน จกขาว เปนรูปสัญลักษณ 
ออก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  ♣  ♣  ♣ ♣ ♣   ♣ ♣ ♣  ♣ 

แรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

   ♣ ♣ ♣  ♣       ♣ ♣ 
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ลักษณะดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นความเช่ือของคนลานนาท่ีไดบันทึกไว แตสวนมาก
พิธีกรรมตาง ๆ มักเปนเปนมุขปาฐะ กลาวคือ คนลานนาสวนใหญท่ีเปนพอนาจะจดจําพิธีกรรม          
ตาง ๆ ได เพราะไดปฏิบัติทุกป หรือปละ 2 คร้ัง ความเช่ือสรางความอุนใจและเช่ือม่ันสําหรับคนใน
สังคมเกษตรในอดีต  

 
การตําขาว   
เม่ือเก็บขาวใสหลองขาวแลว  การที่จะตักขาวเปลือกออกมาตํามาสีใหเปนขาวสารนั้น คน

สมัยโบราณตองหาวันดีในการตักขาว แตเดิมไมตําขาวในวันพระทําใหเปนขอปฏิบัติมาจนถึง
ปจจุบัน คนในชนบทท้ังเจาของขาวและเจาของโรงสีจึงไมสีขาวในวันพระ  ครอบครัวท่ีมีนาและ
ผลิตขาวมากจะสรางครกไวเปนของตัวเอง เพื่อความสะดวกในการตํากินและตําเพื่อขาย สวน
ครอบครัวท่ีมีนานอย หรือไดขาวเปลือกไมมากจะไปอาศัยครกของผูอ่ืน โดยเมื่อตักขาวเปลือกออก
จากหลองขาว จะนําไปตากแดดโดยใชสาดกะลาเปนท่ีรองตาก เพื่อลดความช้ืนใหเมล็ดขาวตํางาย 
หากไมตากกอนจะทําใหตําขาวไดชา ดังมีคํากลาวไววา “ขาวบตากตําเหนียว” และคํานี้ยังไดถูกใช
เปรียบเทียบกับลูกหลานท่ีเปนคนสอนยากวา “ขาวบตากตําเหนียว ลูกคนเดียวสอนยาก” 

 
การปฏิบัติตนตอเมล็ดขาว 
การปฏิบัติตอขาวเปนประเพณีสืบตอกันมาชานาน ปจจุบันประเพณีความเช่ือถือท่ี          

เกี่ยวกับขาวนั้นคอย ๆ หายไป คนปจจุบันสวนมากจะไมทราบถึงการปฏิบัติของคนโบราณตอขาว  
คนโบราณมีประเพณีหรือขอปฏิบัติ (ฮีตฮอย) เกี่ยวกับขาวโดยเฉพาะเมล็ดขาว เพราะถือวาขาวเปน
ของสูง เปนส่ิงหลอเล้ียงชีวิตมนุษย มีคุณแกมนุษยอยางยิ่งยวด ดังนั้นตองปฏิบัติตนตอขาวให
เหมาะสม  ถาผูใดไมเห็นความสําคัญของขาว เช่ือวาผูนั้นจะไมมีความสุข จะพบแตความวิบัติ
ถดถอยจากทรัพยสมบัติท้ังปวง  และจะพาครอบครัวบริวารใหไดรับความทุกข ลมจมไปตาม ๆ กัน 
คนโบราณถือวาเปนคนตองรูจักคุณขาวคุณน้ํา เม่ือนําขาวเปลือกไปตําใหเปนขาวสารแลว  ยิ่งเปน
การยกฐานะของขาวใหสูงข้ึนไปอีก  ประเพณีการนับถือขาววาเปนของสูงจึงไดมีการปฏิบัติตอ
ขาวสารอยางระมัดระวัง  เม่ือไดขาวสารมาเก็บไวในหมอหรือภาชนะอ่ืน  การเก็บขาวในหมอ
ขาวสารก็ตองทําใหถูกตอง คือ ไมทําใหโหวตรงกลาง หรือตรงกลางลึกลงไป  ควรทําใหตรงกลาง 
สูงขาวจะไมเปลือง  แตถาทําใหโหวขาวในหมอจะหมดเร็ว   
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ขอมูลท่ัวไปของหมูบานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
ท่ีตั้งและสภาพท่ัวไป 
หมูบานตนแหน ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จะแบงเปนหมูบาน

ตนแหนหลวงกับหมูบานตนแหนนอย เปนคนไทเขินท้ังสองหมูบาน หมูบานตนแหนหลวงต้ังอยูฝง
แมน้ําขานทางทิศตะวันออกเฉียงใต สวนหมูบานตนแหนนอย ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มี
แมน้ําขานไหลผาน                                        

ตนแหน เปนช่ือพรรณไมยืนตนสกุล Terminalia  ในวงศ  Combretaceae  มีหลายชนิด 
(อุดม รุงเรืองศรี, 2547) หรืออีกช่ือหนึ่งคือ ตนสมอ (อัมรา อินทนนท, 2547) ชาวบานเอาช่ือตนไมนี้
เปนนามหมูบาน เชนเดียวกับหมูบานอ่ืน ๆ ท่ีพบเปนจํานวนมากท่ีนําช่ือตนไมมาต้ังเปนช่ือหมูบาน 
เชน บานเหลากอดู บานปารกฟา บานปาสัก เปนตน จากการสัมภาษณอาจารยอเนก ปวงคํา (30 
กรกฎาคม 2548) ซ่ึงเปนลูกหลานไทเขินในพื้นท่ี พบวา บานตนแหนนอยเคยมีตนแหนขนาดใหญ
ข้ึนอยูกลางหมูบาน แตลมไปนานแลว ท่ีเหลือในปจจุบันอยูท่ีปาชาของหมูบานตนแหนหลวงเพียง
หนึ่งตน เจาอาวาสวัดตนแหนหลวงเคยนําตนกลาไปปลูกไวท่ีวัดแตก็ไมขึ้น  

สภาพของหมูบานตนแหนท้ังสองในอดีต อาศัยแมน้ําขานเปนเสนทางสัญจรและการคา 
มีการคาและการกสิกรรมเปนอาชีพหลัก มีเรือหางแมปองขนาดใหญหลายลําบรรทุกสินคาท้ังการ
สงออกและนําเขา จากน้ําแมขานสูแมน้ําปง และปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค สภาพพื้นท่ีท้ังสอง
หมูบานมีลักษณะเปนท่ีลุม (ตอไปนี้จะใช “บานตนแหน” ซ่ึงจะหมายรวมหมูบานตนแหนท้ังสอง
หมูบาน ยกเวนกรณีตองการเนนย้ําวาจะใช  ตนแหนหลวงหรือ ตนแหนนอย ในบางกรณ)ี   ชาวบาน
บอกวาน้ําแมขานทวมเกือบทุกปและมีตะกอนทรายพัดเขาทวมพื้นเรือน เดิมทุกครัวเรือนทํานาเพ่ือ
การเล้ียงชีพและขายขาวเปลือก มีหลองขาวกันทุกหลังคาเรือนบรรจุขาวไดมาก 500-1,000 ตาง  ตอ
ครัวเรือน ปจจุบันทุงนาถูกปรับเปล่ียนเปนสวนลําไย ท่ีทํานาปลูกขาวก็เพื่อเอาไวกินในครัวเรือน
เทานั้น ไมปลูกเพื่อขายเหมือนในอดีต 
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ภาพ 69  แผนที่ประเทศไทย 
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ภาพ 70  แผนที่ภาคเหนือ 
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ภาพ 71  แผนที่จังหวดัเชียงใหม 
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ภาพ 72  แผนที่อําเภอสันปาตอง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพ 73  แผนที่หมูบานตนแหนหลวงและตนแหนนอย  
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ความหมายของคําวา ขืน  ขึน  เขิน  
ชาวบานตนแหนเปนชาวไทขืน หรือท่ีนักวิชาการใชวา ชาวไทเขิน เช่ือกันวาชาวบาน           

ตนแหน ไดอพยพมาจากเชียงตุงซ่ึงเปนเมืองของชาวไทเขิน สาเหตุท่ีมีช่ือวาเขินนั้น ศาสตราจารย 
ดร. อุดม รุงเรืองศรี (สัมภาษณ, 6 กรกฎาคม 2548) กลาววา มีตํานานฉบับหนึ่งไดใหความหมายของ
ช่ือเมืองวา เขิน คือลักษณะของกอนหินท่ีโผลพนน้ํา จนเขินเห็นกนแมน้ํา (คําเดียวกับคําวาต้ืนเขิน) 
แตท่ีเช่ือกันมากอนนั้นวา เขินนาจะเกิดจากการเขียนตามการออกเสียงของคนขืน กลาวคือ คําวา ขืน 
หรือ ขึน (มีเสียงอือกับเออ แลวสะกดดวย-น บางคร้ังใชคําวา ขึน) เรียกตามช่ือแมน้ําสายสําคัญท่ี
เมืองเชียงตุงไดไหลยอนขืนข้ึนเหนือ (ฝนน้ํา) จึงเรียกกลุมชนท่ีอาศัยอยูลุมแมน้ําสายนี้วา ไทขืน   
คนไทขืนใชอักษรไทขืน ซ่ึงเช่ือกันวาอักขรวิธีและตัวอักษรรับแบบอยางมาจากอักษรธรรมของ
ลานนา ชาวไทขืนเขียน ขืน (สระอือ) แตเม่ือปริวรรตเปนภาษาไทย กลับใช ขึน (สระอึ) แทน 
อยางไรก็ตามคําวา ไทขืน ไทขึน หรือไทเขิน ก็หมายถึง คนไทล้ือกลุมหนึ่งท่ีอาศัยอยูในเมืองเชยีงตุง
นั่นเอง สําหรับชาวบานตนแหน ผลจากการท่ีไดสัมภาษณพบวา จะเรียกตัวเองวาเปน ชาวไทขืน 
ไมใช ชาวไทเขิน เหมือนท่ีอ่ืน ๆ (พออุยเรือน สิทธิเจริญ, พออุยจําเริญ-แมอุยอําพัน ธนันไชย, 
สัมภาษณ 30 กรกฎาคม 2548)  

 
ชาวไทเขินในเชียงใหม 
ชาวไทเขินท่ีเช่ือกันวาเคล่ือนยายมาจากเมืองเชียงตุงในอดีต นั้นเขามาอยูในเขตจังหวัด

เชียงใหมหลายหมูบานในปจจุบัน เชน บานทรายมูล บานมอญ บานนอย บานสันกลางในเขตอําเภอ
สันกําแพง บานตนแหน บานปาสัก บานทุงเส้ียว และอีกหลายหมูบานในเขตอําเภอสันปาตอง         
บานไร บานแสนคันธา ในเขตอําเภอแมวาง บานชอแล เขตอําเภอแมแตง บานลวงใต บานลวงเหนือ 
อําเภอดอยสะเก็ด ในเมืองเชียงใหม เชน บานนันทาราม ยานวัดธาตุคํา ยานวัดเมืองมาง ตําบลหายยา 
อําเภอเมืองเชียงใหม  ในปจจุบันในเขตตัวเมืองเชียงใหม ยังมีชุมชนชางท่ีเช่ือกันวาเปนชาวไทเขิน 
เชน บานชางหลอ ชางกระดาษ ชางแตม ชางเค่ียน ชางทอง ชางเค่ิง และชางฆอง (แมอุยกอง  อินปน, 
พออุยแกว  ศรีกันชัย, แมอุยอําพัน ทนันไชย และอาจารยอเนก ปวงคํา, สัมภาษณ 30 กรกฎาคม 
2548)     

 
ชาวไทเขินบานตนแหน 
รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ  วิทยศักดิ์พันธุ ผูท่ีเคยเขาไปศึกษานิทานของชาวไทเขิน 

บานตนแหน เม่ือป พ.ศ. 2522-2523 (สัมภาษณ, 29 กรกฎาคม 2548) เลาถึงชาวไทเขินบานตนแหน
วา สาเหตุท่ีชาวเขินบานตนแหนอพยพมาจากทางเหนือ มาอยูท่ีบานตนแหน เนื่องเพราะเปนพื้นท่ี
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อุดมสมบูรณ โดยมาพบพื้นท่ีจากการนําวัวบรรทุกสินคาเดินทางไปขายในท่ีตาง ๆ จากนั้นจึง
ชักชวนญาติพี่นองใหมาอยู แตชาวบานบางคนเลาวา ถ่ินเดิมท่ีอยูนั้นมีแตการทําศึกรบพุงกัน หากิน
ลําบาก เม่ือถามถึงชาวเขินเชียงตุง ชาวบานไมคุนช่ือนี้เทาใด แตชาวบานจะรูวามีชาวเขินอยูท่ียาน
ถนนวัวลาย เชียงใหม   

จากการสัมภาษณชาวบาน (แมครูแสงเทียน ตากันทา, อาจารยอเนก ปวงคํา, อาจารย
สังวาลย ปวงคํา, พออุยจําเริญ  ทนันไชย และแมอุยอําพัน ทนันไชย, สัมภาษณ 20 สิงหาคม 2548) 
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหมูบานตนแหน พบวา หลายคนรูวาเดิมชาวตนแหนมาจากเชียงตุง 
โดยฟงคําเลาจากพอหรือจากปูอีกทอดหน่ึง บางคนแยงวาเกิดอยูท่ีนี่หลายช่ัวอายุคนแลว และไมได
อพยพมาจากท่ีใด อยางไรก็ตามมีการศึกษาถึงความเปนมาของชาวไทเขินบานตนแหนพอสรุปได
ดังนี้ 

พรพิไล  เลิศวิชา และอรุณรัตน  วิเชียรเขียว (2546) กลาวถึงตํานานกลุมไทเขินไทล้ือวา 
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนหรือสมัยเม่ือเชียงใหมเปนอิสระจากพมาแลว  ชนชาติไทเขิน ไทล้ือก็
มาต้ังถ่ินฐานอยูตอนปลายของลําน้ําขานนั้น แมวาจะอยูในสภาพภูมินิเวศนท่ีดอยกวาตอนบนของ
ลุมน้ํา แตก็ประสบความสําเร็จเปนอยางดีในการตั้งถ่ินฐานอยูในเขตนี้ มีคําบอกเลาสืบตอกันมาวา 
ชาวไทเขินผูกอต้ังหมูบานตนแหนและทาเดื่อ อพยพมาจากเขตแควนเชียงตุงประเทศพมา ดวยเหตุท่ี
บานเมืองเกิดความเดือดรอนจากสงคราม จึงอพยพลงมาตามแมน้ําสาละวิน แลวแยกกระจายออกไป
ต้ังถ่ินฐานในดินแดนท่ีเปนรอยตอระหวางไทยกับพมา เชน กลุมท่ีกอต้ังบานตนแหนและทาเดื่อนี้
เปนพวกไทล้ือและพวกไทเขินท่ีนําสินคาตาง ๆ ใสหลังวัวเท่ียวคาขายไปเรื่อย ๆ รอนแรมมาจนถึง
ทําเลบานทาเดื่อ ซ่ึงอยูใกลแมน้ําขาน เห็นวานาจะต้ังหลักแหลงทํามาหากินได ก็กลับไปรับลูกเมีย
จากเชียงตุงเพื่อมาบุกเบิกไรนา อีกพวกหนึ่งต้ังหมูบานข้ึนบริเวณท่ีมีตนมะเดื่อจึงเรียกวา บานทาเดื่อ 
บางพวกเห็นทําเลริมน้ําขานอุดมสมบูรณดี ควรจะทํามาหากินไดก็ต้ังบานเรือนอยูริมตนแหนใหญ
และตนลาน เรียกวา ตนแหนหลวง ตนแหนนอยและบานปาลาน ตามลําดับ 

อัมรา  อินทนนท (2547) ศึกษาเร่ือง เรือนไทเขินท่ีบานตนแหนหลวง กลาวถึงประวัติ
ความเปนมาของหมูบานวา  บานตนแหนหลวง มีจํานวนเรือน 223 ครัวเรือน มีประชากร 703 คน 
โดยต้ังถ่ินฐานอยูบริเวณท่ีราบลุมแมน้ําขาน มีศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง 
โดยเฉพาะภาษาพูดซ่ึงจะใชภาษาเขิน มีอาชีพการเกษตร ตามประวัติเช่ือกันวา เดิมชาวไทเขินอาศัย
อยูเชียงตุง มาจากสิบสองพันนา ตอมาไดมีการอพยพชาวเขินบางสวนมาทางตอนใตของเชียงใหม 
โดยมาต้ังชุมชนท่ีราบลุมแมน้ําขาน หมูบานชาวเขินในอําเภอสันปาตอง กับอําเภอแมวาง ไดแก 
บานตนแหนหลวง บานตนแหนนอย บานปาสัก บานตนเก็ด บานน้ําลัด บานตนกอก บานทากาน 
บานปาลาน บานไร  บานทุงเส้ียว บานทาเดื่อ และบานแสนคันธา ท่ีบานตนแหนหลวงมีตนแหนท่ีมี
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ขนาดใหญหนึ่งตน อยูท่ีปาชา อายุราว 60 ป ชาวไทเขินจะนับถือผีปูยา และจะเล้ียงผีชวงเขาพรรษา 
มีสวยขาวตอกดอกไม ธูปเทียน หมาก เม่ียง บุหร่ี ขนม ชวงปใหมสงกรานตมีการรดน้ําดําหัว      
ไหวเจาท่ี ท่ีหอใหญซ่ึงมีหลายหอมีเคร่ืองดนตรีประโคม สรงน้ําพระในเดือน 9 เพ็ง  ในอดีตชาวเขิน
มีอาชีพทํานา คาขาย การทําเครื่องเขิน การกอสรางบานเรือน และการทอผา ปจจุบันทําการเกษตร
เปนอาชีพหลัก  

พระครูสิทธิปญญาภรณ (2546) กลาวถึงชาวไทเขินวา เปนชนชาวไทเผาหนึ่งตั้งถ่ินฐาน 
อยูเหนือเขตแดนของประเทศไทยในบริเวณท่ีเรียกวาแควนเชียงตุง เขตประเทศพมา เมืองหลวงหรือ
ราชธานีของแควนนี้ก็เรียกวา เมืองเชียงตุง เชนเดียวกันคําวาเชียงตุงมาจากช่ือหนองน้ําขนาดใหญ    
ท่ีอยูใจกลางเมืองคือ หนองตุง สมัยดึกดําบรรพ น้ําหนองตุงเออลนขึ้นทวมบานทวมเมืองจน
ชาวบานอยูไมได  และมีฤาษีตนหนึ่งช่ือวา ตุงคฤาษี ไดใชอภินิหารของไมขักขาย หรือไมเทา      
ของฤาษีขีดท่ีพื้นดินจนเปนลําแมน้ําและไดระบายน้ําจากหนองตุงใหไหลยอนไปทางทิศเหนือ แลว
คอยไหลลงทางทิศใต มีช่ือวา แมน้ําขืน สาเหตุท่ีเรียกวา ขืน  นั้นเพราะในเอเชียอาคเนยแมน้ําใหญ
ทุกสาย เชน แมโขง แมปง แมคง จะไหลลงทางใต แตท่ีแปลกในเมืองเชียงตุงมีแมน้ําสายหน่ึงไหล
ข้ึนไปทางทิศเหนือ คือ แมน้ําขืน ชนชาติท่ีอาศัยอยู ริมฝงแมน้ําขืน จึงเรียกวาชาวขืน แตสําเนียง
ภาษาไทยกลางเปนชาวเขิน ชาวไทเขินหรือไทขืนนับเปนชนชาติไทดั้งเดิมอีกกลุมหนึ่ง ซ่ึงมี
รากฐานทางอารยธรรมท่ีเขมแข็งม่ันคง และเปนตัวของตัวเองมาชานานเปนนครรัฐท่ีรุงเรืองโดดเดน
เทียบเคียงกับเชียงรุงของชาวไทล้ือสิบสองพันนา  และเชียงใหมแหงลานนาไทย 

ลักษณะความเปนมาดังกลาวคลายคลึงกับการศึกษาของอาจารยอเนก ปวงคํา (2548) 
ชาวบานตนแหนนอย ซ่ึงไดศึกษาเรียบเรียงประวัติการเคล่ือนยายถ่ินฐานจากเชียงตุงเปนเอกสาร 
เพื่อการเผยแพรประวัติหมูบาน มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 

เดิมชาวเขินหรือชาวขึน มีถ่ินฐานอยูท่ีเมืองเชียงตุงในรัฐฉานและแควนสิบสองปนนา  ซ่ึง
อยูทางทิศตะวันออกของเมืองยางกุง ประเทศพมา ใกลกับพรมแดนประของเทศจีนและไทย (เมือง
เชียงตุง) เหตุท่ีไดรับการเรียกช่ือวาเขินนั้น เนื่องจากไดอาศัยอยูริมน้ําเขิน ตามตํานานเลาวาไดมีฤาษี
ช่ือวา ตุงคฤาษี ไดเดินทางผานมาท่ีหนองน้ําแหงหนึ่ง เปนหนองน้ําขนาดใหญและสามารถรูไดดวย
ญาณวิเศษวา อนาคตท่ีแหงนี้จะตองเปนเมืองท่ีมีความสําคัญมากแหงหนึ่ง จึงเสกคาถาเปดทาง     
เพื่อระบายน้ําออก โดยใชไมเทาขีดลงบนพ้ืนเพื่อใหน้ําไหลออกจากหนองน้ํา แตน้ํากลับไหลยอน
ข้ึนไปทางทิศเหนือ แทนท่ีจะไหลลงสูทิศใตซ่ึงอยูตํ่ากวา จึงไดช่ือวา แมน้ําขืน หรือ เขิน ประชาชน
ท่ีอาศัยตามลุมแมน้ํานี้จึงถูกเรียกวาชาวเขิน สวนช่ือหนองน้ําแหงนั้น เรียกวา หนองตุง  ตอมาไดมี
การสรางเมืองข้ึน ต้ังช่ือเปนเมืองเชียงตุง (เขมรัฐ) ชาวไทเขินเปนชนชาติดั้งเดิมกลุมหนึ่งมีรากฐาน
ทางอารยธรรมท่ีดีงามท้ังดานภาษา  ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เชนเดียวกับชาวไทยล้ือ      
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เมืองเชียงรุง  ชาวลัวะ  ชาวไทใหญ  ในอดีตเมืองเชียงตุงเปนเมืองท่ีมีเอกราชปกครองโดยมีเจาฟา
เปนกษัตริย  แตเนื่องจากเปนเมืองหรือรัฐท่ีเล็ก ๆ จึงมักตกเปนเมืองหนาดานของอาณาจักรลานนา
หรือของพมามาโดยตลอด ปจจุบันถูกปกครองโดยประเทศพมา 

การอพยพยายถ่ินฐานของชาวเขินมาอยูท่ีเมืองเชียงใหม  มีนักวิชาการไดสันนิษฐานวา
ชาวเขินไดเขามาในราวป พ.ศ. 1805 ซ่ึงอยูภายใตการปกครองของยุคพญามังราย โดยมีความผูกพัน
ตอกันในฐานะประเทศราช  ตอมาพระองคไดสงโอรสและเช้ือพระวงศหลายพระองคไปปกครองท่ี
เมืองเชียงตุง ยิ่งทําใหมีความสัมพันธแนบแนนมากข้ึน ตลอดจนมีวัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกัน             
การติดตอกันยุคแรก ๆ จะคาขายแลกเปล่ียนโดยทางเรือ และไดเขามาอาศัยอยู เพื่อทําการ
เกษตรกรรม นอกจากนี้ชาวเขินยังมีอาชีพดานการทําเคร่ืองเงินและเคร่ืองเขินจากไมไผ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 74  การแตงกายของชาวไทเขิน 

 
มีหลักฐานท่ีปรากฏแนชัดวาเมืองเชียงตุงเคยตกเปนเมืองข้ึนของเชียงใหมในรัชสมัย   

พระเจาติโลกราช (พ.ศ. 1984 – 2030) ซ่ึงเปนกษัตริยท่ีมีความสามารถในดานการรบ สามารถยับยั้ง
การขยายอํานาจของอาณาจักรอยุธยาที่แผมาจากทิศใตได และยังขยายอาณาเขตเขาไปในรัฐฉาน 
(พมา) จนถึงเมืองนายและเมืองอ่ืน ๆ  

ตอมาหลังจากท่ีเมืองเชียงใหมไดเปนอิสระจากพมาอีกสมัยหนึ่ง โดยพระเจากาวิละ     
ทรงกอบกูและขับไลพมาออกไป ทรงข้ึนครองเมืองในป พ.ศ. 2325 และไดฟนฟูเมืองเชียงใหมโดย
การรวบรวมผูคนมาชวยกันสรางบานเมืองข้ึนใหม  เนื่องจากท่ีตกเปนเมืองข้ึนและปลอยรางมานาน  
ผูคนตอนนั้นหนีภัยไปอยูตามปาเขา พระองคจึงไดสงพระยาอุปราชธรรมลังกาและกองทัพของ
ลานนาออกไปเกล้ียกลอมคนใหกลับมาต้ังถ่ินฐานเหมือนเดิม ดังคํากลาวท่ีพระอุปราชวา “ลัวะหื้อ
แปงไร ไทหื้อแปงนา”  และใชหลักมังรายศาสตรในการปกครอง ป พ.ศ. 2347  ไดยกกองทัพไป   
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ทําสงครามกวาดตอนเอาไพรพลและรวบรวมชางฝมือจากเมืองตาง ๆ เพื่อมาพัฒนาเมือง                    
(ยุคเก็บผักใสซา  เก็บขาใสเมือง) โดยยกไปตีหลายเมืองในพมา เชน เมืองยอง เมืองยู เมืองเลน    
เมืองเชียงขาง เมืองวะ  เมืองหุน  เมืองแข  เมืองฮาย  เมืองเชียงเจิง เมืองมาง เมืองสูง เปนตน เขามา
อยูในเมืองเชียงใหม  ลําพูน และ ลําปาง  เพื่อฟนฟูตลอดจนสรางเมืองเชียงใหมไดสําเร็จ โดยต้ังเปน
ชุมชนชางตาง ๆ ข้ึน เชน ชุมชนชางหลอ ชางกระดาษ ชางแตม ชางเค่ียน ชางทอง ชางเค่ิง ชางฆอง 
ชางทําเคร่ืองเงิน เคร่ืองเขิน โดยชุมชนชาวเขินในเมืองเชียงใหม ไดต้ังอยูบริเวณแถวถนนวัวลาย  
บานเมืองมาง บานธาตุคํา ซ่ึงยังมีอาชีพการทําเคร่ืองเขินเคร่ืองเงินสรางช่ือเสียงเปนท่ีรูจักกันจนถึง
ปจจุบันนี้ 

ชาวไทยเขินบางสวนไดอพยพลงมาอยูทางตอนใตของตัวเมืองเชียงใหม  โดยมาต้ังชุมชน
แถบท่ีราบลุมแมน้ําขาน อําเภอสันปาตอง ชนชาวไทยเขินบานตนแหนไดมารวมกลุมกันบริเวณท่ีมี
ปาไมตนแหนและปาไมสัก ชวยกันแผวถางเพื่อทําเปนท่ีอยูอาศัยและทําไรนา บริเวณเลียบเลาะตาม
ขอบแมน้ําขาน และไดขนานนามตามปาตนไมแหน  ช่ือวาบานตนแหนหลวง ตอมามีการขยาย
หมูบานไปยังอีกฟากหนึ่งของลําน้ําขาน เนื่องจากมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน จึงต้ังช่ือบริเวณนี้เปน
บานตนแหนนอย  ดังนั้นท้ังสองหมูบานและบริเวณใกลเคียงจึงเปนเช้ือสายชาวไทเขินเดียวกัน   
บานตนแหนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ เปนอยางดี  ตลอดจนคงความเปนเอกลักษณ
ของตนเอง คือ การพูดภาษาเขิน วิถีชีวิตชาวเขินนั้นมีความขยันทํามาหากิน เห็นไดจากการมีท่ีทํากิน
ท่ีมากกินบริเวณไปหลายตําบล เชน ตําบลทาวังพราว ตําบลบานกลาง  ตําบลมะขามหลวง (อําเภอ
สันปาตอง)  ตําบลทุงสะโตก ตําบลทุงรวงทอง (อําเภอแมวาง ) ตําบลยางคราม ตําบลสันติสุข   
ตําบลสองแคว (กิ่งอําเภอดอยหลอ)  ซ่ึงจะมีส่ิงของเคร่ืองใชในการคาขาย  อุปกรณการเกษตร 
ตลอดจนเมล็ดพันธุพืช เชน ผางลาง ตางใส วัวตาง เรือพาย มีไมคัดทายเรือขนาดใหญ รวมถึง
เคร่ืองใชตาง ๆ เชน เคร่ืองเขิน เคร่ืองเงิน หมอดอง โถ โอ แอบเหล่ียม อูบ ปรากฏอยูใหเห็น โดย
ชาวบานเก็บรักษาและอนุรักษกันไวต้ังแตบรรพชนจนถึงปจจุบัน อําเภอสันปาตองมีชาวไทเขิน
อาศัยอยูมากหลายหมูบาน ไดแก  บานตนแหนหลวง บานตนแหนนอย บานสักปาสัก บานตนเก็ด  
บานน้ําลัด ทุงเส้ียว บานเขินกอม บานตนกอก  บานทาเดื่อ บานปาลาน บานไร  นอกจากนั้นยังมี
ชาวเขินท่ีอาศัยอยูในอําเภออ่ืน ๆ อีก เชน บานไรหลวง บานแสนคันธา บานกูลายมือ บานกลาง 
อําเภอแมวาง และอําเภอสันกําแพง  อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันทราย อําเภอพราว ในตางจังหวัด
ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกแบบและการกอสรางสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทยเขิน 

บานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

เนื้อหาและขอมูลดานนามธรรม

ท่ีสงผลตอการออกแบบและการ

กอสรางสถาปตยกรรมหลองขาว 

- คติความเชื่อ  

- ประเพณี  

- พิธีกรรมตาง ๆ  

หลักเกณฑการออกแบบและ       

การกอสรางทางรูปธรรมของ

สถาปตยกรรมหลองขาว 

- ทฤษฎีทางสถาปตยกรรม   

ดานการรังวัดและทางสถิต ิ


