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บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายสถานภาพของผลงานวิชาการการศึกษาที่เกี่ยวข้องการย้ายถิ่นของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทเบิ้งในลุ่มแม่น ้าชี โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่างผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ตั้งแต่  พ.ศ. 
2527-2560 จ านวน 35 รายการ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือวิชาการ รายงานการวิจัย บทความ เอกสารประกอบ 
การประชุมสัมมนา และวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านความต่างด้านมิติความสัมพนัธ์
ของพื้นที่ต่อการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเบ้ิงในลุ่มแม่น ้าชี และพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม รวมถึง
การตั้งข้อสันนิษฐานและประเด็นการศึกษาในมิติองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบสร้างข้อสันนิษฐาน
การย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์และความส าคัญเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม และเศรษฐกิจ 
ที่เชื่อมโยงกับการปกครองในช่วงสมัย ซึ่งสามารถจ าแนกแนวทางการศึกษาที่เกีย่วข้องในประเด็นที่ศึกษาได้ ดังนี้ 
1) ข้อมูลการจัดการพื้นที่ 2) ปัจจัยนิเวศวัฒนธรรม 3) ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อ
ลักษณะของกลุ่มชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์  
 จากการศึกษาข้อมูลทั้ง 35 รายการ พบว่า ประเดน็ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของพื้นที่ได้ ดังนี้ ชุดข้อมูล
ที่สามารถศึกษาเฉพาะพื้นที่บริบทวัฒนธรรมและศึกษารูปทรงเรือน แบ่งการศึกษาข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) 
ชุดข้อมูลการการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเบิ้งในลุ่มแม่น ้าชี 12 รายการ 2) ชุดข้อมูลวิถีวัฒนธรรมบริบท
กิจกรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทเบ้ิง 23 รายการ และได้ข้อสันนิฐานจากการศึกษาว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเบ้ิงมีการ
ย ้ายถ ิ ่นฐานอย่างกระจ ัดกระจาย แต ่ส ่วนมากอาศ ัยอยู ่ ในอยู ่ ในเขตรอยต่อของภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จึงท าให้มีลักษณะวัฒนธรรมผสมผสาน เพราะเป็นชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ์
กับทั้งสองภูมิภาค จากการศึกษาความสัมพันธ์ของย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเบ้ิงในบริบทพื้นที่อยู่อาศัยที่
แตกต่างกัน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ทั้งทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิมที่เลือนหายไป 
รวมถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรมที ่ปรับชีวิตความเป็นอยู ่ ส่งผลต่อเรือนที ่มีการปรับเปลี ่ยนต่อเติมพื้นที่  
โดยเฉพาะใช้วัสดุและเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่เข้ามาทดแทน 
 
ค าส าคัญ: ไทเบ้ิง, ลุ่มน ้าชี, การย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพนัธุ,์ สถานภาพผลงานวิชาการ 
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Abstract 
 
 This article aims to explain a status of academic outputs in study of Migration Ethnics 
Groups of Boeng -Tai in Chi River Basin. The review of this article is based on 35  samples of 
academic outputs published during 1984 - 2 017  A.D., i.e. texts, research reports, articles, 
conference papers and theses, then to present all analyzed data by description In difference of 
Spatial Ability space relationship to migration a study of Migration Ethnics Groups of Boeng -Tai 
in Chi River Basin and some related areas assumption and education in different of Spatial Ability 
to migration speculation of ethnic groups. The importance of the cultural landscape (Cultural 
landscape) The social, cultural, and economic structures linked to government in the period 
Which has identified relevant educational guidelines in the study found: 1 )Spatial Organization 
2 )Culture Ecology 3 )Historic Sites that affect Characteristics of ethnic groups or ethnic groups 
(Ethnographic Landscape) There are various study approaches and some related areas into 35 
main contents, study to area and cultural contexts from the vernacular house study overall 
objectives of study Migration Ethnics Groups of Boeng -Tai in Chi River Basin into 2  types of 
information. 1) Migration Ethnics Groups of Boeng -Tai in Chi River Basin into 12 main contents, 
2) Spatial Ability of Migration Ethnics Groups of Boeng –Tai into 23 main contents, to promote 
an interdisciplinary study.  
 And obtained a rationale from the study that Migration Ethnics Groups of Boeng -Tai 
have displaced immigrants. But most of them live in the boundaries of the central and 
northeastern regions of Thailand. Thus, resulting in an integrated culture Because it is a 
community that interacts with both regions. 
From the study of Migration Ethnics Groups of Boeng -Tai in different residential areas Causing 
changes from the original Both in tradition the traditional tradition that fades away. Including the 
style of architecture that adjusts the lives Affecting the house that has been modified to add 
more space by using modern materials and construction technology to replace 
Keywords: Boeng –Tai, Chi River Basin, Migration Ethnics Groups, Status of Academic Outputs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

68 
 

1.  บทน า  
 
จากการศึกษาข้อมูลจากบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไทเบ้ิง ไท

เดิ้ง และไทโคราช เป็นชื่อเรียกแทนกลุ่มคน ที่มีความคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่คง
เอกลักษณ์ ต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ  มีภาษาที่ส าเนียงเสียงคล้ายภาษาของกลุ่มคนภาคกลาง แต่มีส าเนียง
การใช้ภาษาเป็นส าเนียงของชาวเวียงจันทร์ (สุวิทย์ธีรศาศวัต และ สุเมธแก่นมณี, 2527) 

เมื่อศึกษาแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไทเบ้ิงมีการประกอบกิจกรรมในวิถีชีวิตความเปน็อยู่ ที่มี
ตัวตนชัดเจน เช่น ข้อสันนิษฐานว่า การตีหม้อที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของภาคอีสานนัน้ ส่วนใหญ่เป็นคนที่อพยพมา
จากโคราชทั้งสิ ้น จนมีค ากล่าวว่า “ไทโคราชชอบตีหม้อ ตีมีด แต่ลาวชอบทอผ้า” (วิโรฒ ศรีสุโร, 2528) มี
นักวิชาการแต่ได้อ้างอิงค าอธิบายชุดข้อมูลในของการสอบถามบอกกล่าว ในประเด็นที่น่าสนใจจากคนเฒ่าคน
เก่าเดิมในชุมชน และการศึกษาการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเบ้ิงในลุ่มแม่น ้าชี ซึ่งในปัจจุบันยังไม่พบข้อมูลเชิง
วิชาการที่สามารถสร้างกรอบแนวศึกษาได้อย่างชัดเจนถึงการบ่งชี้ว่าการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มไทเบ้ิงในจังหวัดที่ลุ่ม
แม่น ้าชีไหล แต่มีการข้อมูลการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเบ้ิง โดยสื่อการบ่งชี้ผ่านการประกอบกิจกรรมในวิถี
ชีวิต (วิโรฒ ศรีสุโร, 2528) ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมชุมชนถิ่นอาศัยและการแต่งกาย จารีตประเพณีต่อศาสนาที่นบัถอื 
และรูปทรงเรือนสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยชาวไทยอีสาน (วิชิต คลังบุญครอง, 2555) ในแต่ละพื้นที่วิวัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ภายในท้องถิ่นริ่มผังลุ่มน ้าชี (สักรินทร์ แซ่ภู่, 2557) 
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย  
 
  1. ก าหนด รวบรวมผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ ไทเบิ้ง  (ไทโคราช) ในขอบเขตพื้นที่
จังหวัดตอนบนของลุ่มแม่น ้าชี ประกอบด้วย หนังสือวิชาการ รายงานการวิจัย บทความ เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา และวิทยานิพนธ์ โดยท าการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลของห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(ฐานข้อมูลแหล่งค้นหาชาติพันธุ ์ในประเทศไทย) , ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น , ห้องสมุดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ห้องสมุดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร(วังทา่พระ), การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต และแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
  2. ทบทวนกลุ่มตัวอย่างผลงานวิชาการที่ได้จากการสืบค้นข้างต้นจากประเด็นวัตถุประสงค์ของพื้นที่
ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์  ศึกษาโดยวิธีการการน าข้อมูลที่ได้จัดกลุ่มองค์ความรู้เพื่อสรุปสาระส าคัญในประเด็นต่างๆ 
และแสดงให้ เห็นถึงสถานภาพของการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ไทเบิ้ ง(ไทโคราช) ในขอบเขตพื้นที่จังหวัดตอนบน
ของลุ่มแม่น ้าชี 
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ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพื้นที่ตัง้ข้อสันนิษฐานการย้ายถิ่นของชาติพันธุ์ในลุ่มแม่น า้ช ี

(ศุภโชค สนธิไชยและคณะ, 2561) 

 

  โดยอ้างอิงข้อมูลวิชาการจาก บทความวิชาการ 8 รายการ งานวิจัย 27 รายการ ข้อความเอกสารใน
สารสนเทศอื่นๆ และการทบทวนข้อมูลในความต่างจากแหล่งที่ศึกษา พบว่า ยังไม่มีการบ่งชี้ ถึงความชัดเจนใน
ประเด็นหรือปัจจัยอื่นๆที่เชื ่อมโยงความสัมพันธ์ที่สื ่ออธิบายต่อการแสดงข้อมูลถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเชิง
ความส าคัญคุณค่าของกลุ่มชาติพันธ์ ไทเบ้ิง ว่ามีการเคลื่อนย้ายในถิ่นฐานที่ต่างกันด้วยทางคมนาคมแบบใดนั้น 
โดยศึกษางานวิจัยโดยวางกรอบจากการศึกษาข้อมูลตั้งข้อสังเกต มิติเชิงพื้นที่ของการย้ายถิ่นดั้งเดิม  
  กล่าวคือ ค าอธิบายอ้างอิงข้อมูลวิชาการเหล่านี้ พบว่าการศึกษาจะมุ่งเน้นความส าคัญในประเด็จ
รูปแบบทางกายภาพของสถาปัตยกรรมเป็นส่วนส าคัญ โดยแยกการพิจารณาประเด็จที่พบข้อมูลเชื่อมโยงดังนี้ 
  1. งานวิจัย วิวัฒนาการทางความคิด 
  2. บทความวิชาการ ข้อสันนิษฐาน 
  3. วารสารวิชาการ ข้อมูลพื้นที่ตั้งชุมชน  
  ซึ่งสามารถจ าแนกแบ่งกลุ่มข้อมูลที่ต่างกันเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ไทเบิ้ง และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ท้องถิ่นริมฝั่งลุ่มแม่น ้าชี ตามตารางที่ 1 และภาพที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที ่ 1 แสดงความแตกต่างของรายละเอียดของข้อมูลที ่ศึกษาเกี ่ยวกับกลุ ่มชาติพันธุ ์ไทเบิ ้งและการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท้องถิ่นริมฝั่งลุ่มแม่น ้าชี 
 
ประเภทเอกสาร รายละเอียดเอกสารทีศ่ึกษา กลุ่มข้อมูล 

พื้นที่ตัง้ บริบท
วัฒนธรรม 

รูปทรง
เรือน 

บทความวิชาการ 
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หม้อที่มีอยู่ในพื้นที่ตา่งๆ ของภาคอีสานนัน้ ส่วนใหญเ่ปน็คน
ที่อพยพมาจากโคราชทั้งสิ้น จนมีค ากล่าวว่า ไทโคราชชอบตี
หม้อ แต่ลาวชอบทอผ้า” 

  
* 
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ไทโคราช 
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* * * 

ธิติ เฮงรัศม,ีธาดา สุทธิธรรม, 2534-2535, หน้า 119-156. 
การพัฒนารปูแบบสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัยในชนบท
อีสานแถบลุ่มน ้าชี. กรุงเทพฯ 

* *  * 

ศูนย์วัฒนธรรมอสีาน, 2561: กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสาน. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

* * * 

 
ประเภทเอกสาร รายละเอียดเอกสารทีศ่ึกษา กลุ่มข้อมูล 

พื้นที่ตัง้ บริบท
วัฒนธรรม 

รูปทรง
เรือน 

บทความวิชาการ 
 

นพดล ตั้งสกุล, 2545.“การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาคาร
พักอาศัยและปัจจัยทางสังคมทีเ่กี่ยวข้อง กรณีศกึษาบ้านเข
วา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น”. วารส ารวิชาการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น. ปทีี่ 1  
(ฉบับที่ 1): 29-37 

* * * 

งานวิจัย 
 
 
 

 

ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย, 2546. “เศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ
ในลุ่มน ้าช”ี. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: มหาสารคาม. 

 
 

 
* 

 

อรศิริ ปาณินท,์ 2546.“รูปแบบของสถาปัตยกรรมพืน้ถิ่น”  
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.ใน นพดล ตัง้สกุล (บรรณาธิการ). สถาปัตยกรรมชุมชน 
ท้องถิน่. ขอนแกน่: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์. 

* * * 

สุวิทย์ จิระมณ,ี 2544.“สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอสีาน (สาย
วัฒนธรรมไทย-ลาว)”. ใน ชินศกัดิ์ ตัณฑกิุล (บรรณาธิการ). 
ความหลากหลายของเรือนพืน้ถิ่นไทย. กรงุเทพฯ:  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

* * * 

สุนทร ตุลยะสุข, 2530.“ชุมชนชนบท และบ้านชนบทภาค
อีสาน”. ใน กรรมาธกิารสถาปนิกอีสาน (บรรณาธิการ).
สถาปัตยกรรมอสีาน. กรงุเทพฯ: เมฆาเพลส. 

* *  

ธิติ เฮงรัศมี และคณะ, 2536. “การศกึษารวบรวมรูปแบบ
บ้านพักอาศัยในชนบทอีสานแถบลุ่มน ้าชี (จังหวัด ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอด็ และยโสธร)”. ขอนแก่น: 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 
 
 
 

* * 

บัญชา นาคทอง, 2557. “การศึกษาอัตลกัษณเ์รือนพื้นถิ่น
ชุมชนบ้านนกออก ต าบลนกออก อ าเภอปักธงชัย จังหวัด 

นครราชสีมา”. นครราชสีมา: คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน. 

* * 

 

* 

ธัญญา สังขพนัธานนท,์ 2546. “วิวัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ภายในทอ้งถิ่นริมฝัง่ลุ่มน้ าชี”. 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: มหาสารคาม. 

* *  

 
ประเภทเอกสาร รายละเอียดเอกสารทีศ่ึกษา กลุ่มข้อมูล 

พื้น
ที่ตั้ง 

บริบท
วัฒนธรรม 

รูปทรง
เรือน 

งานวิจัย เพชรลัดดา เพ็ชรภกัด,ี 2557. “กรณีศกึษาหมู่บ้านชนบท1
โดยน างานวิจัยเรื่องการจดัการน ้าแบบบูรณาการในลุ่มน ้าช”ี.  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมศิิลป์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  

* 

 

วรพล เองวานิช,วรพล เองวานชิ..[และคนอื่นๆ]. (2546). 
“วัฒนธรรมปลาและอาชีพประมงในชุมชนลุ่มแม่น า้ชี”. 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: กรุงเทพฯ 

  

* 

 

นารีรัตน ์ปริสุทธิวุฒพิร, 2544.“คนจีนกับการขยายตัวของ
เมืองบริเวณลุ่มน า้ช”ี. 

 *  

https://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4440032
https://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4440032
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ทวีศิลป ์สืบวัฒนะ, 2543.“ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคอีสาน"
(การขยายตัวของชุมชนลุ่มน ้าแม่ชี) 

* *  

สักรินทร ์แซ่ภู,่ 2544. “การศกึษาวิวัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนริมฝ่ังลุ่ม
น ้าชี”.   

* *  

ถนอม ตะนา,นิภาพร กุลมาตย์..[และคนอื่นๆ]. (2554) การ
ขยายตัวของชุมชนเมืองลุ่มน า้ช ีศึกษาเมืองร้อยเอ็ดและ
ยโสธร. ส านกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย:กรงุเทพฯ 

 

* 

 

* 

 

ธัญญา สังขพันธานนท์, 2546. “การศึกษาสถานที่ส าคัญ
ของท้องถิ่นในลุ่มแม่น ้าชีโดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน”. 

* *  

บุญชัย งามวิทย์โรจน์,สมทรง เจริญภัณฑูรณ์..[และคนอื่นๆ], 
2551.“ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า: 
กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน ้าชี 

 *  

ชาญวิทย์ ตีรประเสริฐ, 2548. “พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้าน การ
แสดงทางวัฒนธรรม และกระบวนการรื้อฟื้นความเป็นไทย
เบิ้ง”. วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต 
(มานุษยวิทยา). มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์. 

 * * 

 
ประเภทเอกสาร รายละเอียดเอกสารทีศ่ึกษา กลุ่มข้อมูล 

พื้น
ที่ตั้ง 

บริบท
วัฒนธรรม 

รูปทรง
เรือน 

งานวิจัย วิชิต คลังบุญครอง, 2535. “สถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัย
พื้นเมืองของชาวไทยอีสานกลุ่มต่างๆ: ไทย-ผู้ไท”. 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

* * * 

วิชิต คลังบุญครอง. 2541.“วัสดุและกรรมวิธีการก่อสร้าง
งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สกุลช่างมุกดาหาร”. ขอนแก่น: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

* * * 

วิชิต คลังบุญครอง และไพโรจน์ เพชรสังหาร. 2530.“เฮือน
อีสาน”. ใน กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน (บรรณาธิการ).
สถาปัตยกรรมอีสาน. กรุงเทพฯ: เมฆาเพลส. 

* * * 

วิวัฒน์ เตมียพันธ์. 2530.“แนวทางการศึกษาสถาปัตยกรรม
พื้นถิ ่น”. ใน กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน(บรรณาธิการ). 
สถาปัตยกรรมอีสาน. กรุงเทพฯ: เมฆาเพลส.ย 

* * * 

ช านาญ  บุญญาพุทธิพงศ์ , 2535. “ที ่พักอาศัยชั ่วคราว
ส าหรับชุมชนภาคอีสาน”.: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น. 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

* * * 

https://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4440033
https://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4440033
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ธาดา สุทธิธรรม, 2549. “รูปแบบแผนผังชุมชนอีสานสาย
ว ั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ”. ค ณ ะ ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

* * * 

ธาดา สุทธิธรรม, 2544.“รูปแบบแผนผังชุมชนอีสานสาย
วัฒนธรรมไท”. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 

* * * 

ธาดา สุทธิธรรม, 2554.“การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นอีสานในแนวทางการมีส่วนร่วม”. ขอนแก่น: มูลนิธิ
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและศิลปะเอเชีย. 

* * * 

กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์, 2556.“สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
โคราช”. นครราชสีมา: รจนาการพิมพ์. 

* * * 

บ ันเท ิง พ ูลศ ิลป ์ , 2530 .“ความร ู ้ เบ ื ้ องต ้นเก ี ่ ยวก ับ
สถาปัตยกรรมอีสาน”. ในกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน 

*  * 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูรและคณะ, 2544.“สถานภาพผลงานทาง
วิชาการสาขาสถาปัตยกรรมในประเทศไทย”.กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์ บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จ ากัด. 

 
* 

 
* 

 

 
ประเภทเอกสาร รายละเอียดเอกสารทีศ่ึกษา กลุ่มข้อมูล 
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รูปทรง
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เอกสารสารสนเทศ ฐานข้อมูลแหล่งค้นหาชาติพันธุ์ในประเทศไทย * * * 
รายช่ือหนังสือได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย(วช.):  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

* * * 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน): รายชื่องานวจิยั
ด้านชาติพันธุ์ในฐานข้อมูล 2561,จ านวน 1238 รายการ  

* * * 

http://www.isan.clubs.chula.ac.th/webboard/?tran
saction=post_view.php&room_no=0&id_main=1311
&star=50: ชาติพันธุ์ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
2561 

* * * 

รวม 29 38 23 
       ข้อมูลการย้ายถิ่นของกลุม่ชาติพันธุ์ในลุ่มแม่น า้         ข้อมูลวิถีวัฒนธรรม บริบท กิจกรรมชุมชนกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทเบ้ิง 
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3.  ผลการวิจัย  
 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารวิชาการที่น ามาอ้างอิงพบว่า การศึกษาเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ 
ในภาคอีสาน เป็นประเด็นที่นักวิชาการให้ความสนใจศึกษา มาตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2547-2560 ยังมีช่องว่างของชุด
ข้อมูลที่สามารถศึกษาในพื้นที่เชื่อมโยงทางการศึกษาเฉพาะพื้นที่ บริบทวัฒนธรรม ศึกษารูปทรงเรือน ซึ่งอาจมี
ข้อเสนอแนะกรอบแนวคิดเพื่อใช้แนวทางส าคัญ คือ แนวทางภูมิศาสตร์ (Geographical Approach) และ
แนวทางนิเวศวิทยาวิจัย (Ecological Research) มาเสริมประกอบ การแบ่งแยกส ารวจเพื่อเกิดชุดความรู้ที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่ออธิบายถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานเก่าเดิมรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เอื้อต่อองค์ความรู้สนับสนุน ข้อ
สันนิษฐานจากข้อมูลการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเบ้ิงในลุ่มแม่น ้าชี จึงเกิดประเด็นต่าง ๆ ดังภาพที่ 2 ที่แสดง
ให้เห็นประเด็นการศึกษาทบทวนเอกสารวิชาการ ข้อมูลการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มแม่น ้าชี และข้อมูลวิถี
วัฒนธรรม บริบทกิจกรรมชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ไทเบ้ิง(ไทโคราช) ซึ่งสามารถอธิบายประเด็นต่าง ๆได้ดังต่อไปนี้  

 
 ประเด็นการศึกษากลุ่มวัฒนธรรมไทยเบิ้งต่อการตัง้ถิ่นฐานในอีสาน 
 ในค าอธิบายด้านวัฒนธรรมไทยเบ้ิงในอีสาน (ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี, 2559) ได้กล่าวไว้ว่า 'เบิ้ง' ที่มีภาษาไทยลาวปะปนอยู่บ้าง แต่ค าพื้นฐานทั่วไปของชาวไทยเบิ้ง 
ตรงกับภาษาไทยภาคกลาง ซึ่งชาวไทยเบิ้งมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปะวัฒนธรรมที่คล้ายกับกลุ่มชน
ไทยภาคกลาง และกลุ่มชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้าป่าสัก และกลุ่มชนที่มีการตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจาย
อยู่ในจังหวัดอื่น ๆ  อีกทั้งในค าอธิบายยังสื่อถึงวัฒนธรรมที่อาจพบการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในลุ่มแม่น ้าอื่น ๆอีก
ด้วย ทั้งนี้ หากศึกษาข้อมูลการตั้งถิ่นฐานเพิ่มเติม พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเบิ้งและไทเดิ้ง มีถิ่นฐานอยู่ในจังหวัด
ลพบุร ีมานานมากกว่าสองทศวรรษ ซึ ่งพื ้นที ่ของกลุ ่มไทยเบิ ้งอยู ่ในเขตรอยต่อของภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเส้นทางการติดต่อระหว่างภูมิภาคทั้งสอง ผู้คนที่อาศัยในพื้นที่แถบนี้ จะ
มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ซึ่งมีลักษณะวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
และภาคกลาง เพราะเป็นชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ์กับทั้งสองภูมิภาค สอดคล้องกับค าอธิบายของ  (อุษณีย์ เกษม
สันต์, 2542) ที่อธิบายถึงการเรียกชื่อเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเบิ้ง และมีการสันนิษฐานว่า เบิ้งตรงกับค าว่า 
“บ้าง” ในภาษาไทยกลาง ไทเบ้ิงจึงหมายถึงมีความเป็นไทยอยู่บ้างเหมือนกัน หรือส่วนหนึ่งเป็นไทยและส่วนหนึ่ง
เป็นเผ่าอื่น เช่น อาจจะลาว เขมรและยวน ผสมผสานระหว่างกัน 
 อย่างไรก็ตามการให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยนิเวศวัฒนธรรม (Culture Ecology) ที่ส่งผลต่อภูมิทัศน์
ทางวัฒนธรรม (Cultural landscape) โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม รวมถึงเศรษฐกิจที ่เชื ่อมโยงกับการ
ปกครองในช่วงสมัยแปรเปลี่ยน ก็อาจได้รับอิทธิพลและเงื่อนไขที่ถูกก าหนด จากการสืบต่อระหว่างการย้ายถิ่น
ฐานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อเกิดการละทิ้งวัฒนธรรมบางอย่างไว้ กล่าวคือ จารีตปฏิบัติ ภาษา ธรรมเนียม การ
ถือครองบรรดาศักดิ์ ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และคติความเชื่อแบบดั้งเดิมที่ถูกกลืนหายไป
ตามกาลเวลาไปด้วย นอกจากนี้ยังส่งผลต่อหลักฐานทางกายภาพ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและมิติความสัมพันธ์ 
ระหว่างพื้นที่ต่อการพบกรอบแนวคิดในข้อสันนิษฐานถิ่นฐาน เช่น ลักษณะวัฒนธรรมแบบผสมผสานระหว่าง วิถี
ชีวิตชุมชนของชาวไทยเบิ้ง ยังถิ่นฐานที่กระจัดกระจายอยู่จากการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเบิ้งในลุ่มแม่น ้าชี 
สื่อถึงการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ประวัติศาสตร์ (Historic Sietes) และแสดงถึงการคง
อยู ่ในบางสิ ่งด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมที ่แสดงถึงลักษณะของกลุ ่มชนหรือกลุ ่มชาติพันธุ ์  (Ethonographic 
Landscape) 
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ประเด็นการศึกษาข้อมูลการจัดการพื้นที่ (Spatial Organization)  
การศึกษาพบว่า การส ารวจที่มีความชัดเจนของการตั้งข้อสันนิษฐานจากข้อมูลการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติ

พันธุ์ไทเบ้ิงในลุ่มแม่น ้าชี ที่มีความเป็นไปได้ของลักษณะพื้นที่และสื่อถึงชุมชนที่อาศัยอยู่เดิม เมื่อศึกษาต่อข้อมูล
เอกสารวิชาการที่น ามาอ้างอิงและสืบค้นองค์ความรู้ พบความน่าสนใจเกี่ยวกับพื้นที่เปรียบเทียบของขอบเขต
พื้นที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ต่างกันในภูมิภาคและสภาพกลุ่มชุมชนย่อยในหมู่บ้านแถบลุ่มแม่น ้าชี ซึ่งยังคง
เอกลักษณ์ความเป็นอยูข่องลักษณะที่พักอาศัย ที่มีความใกล้เคียงกับถิ่นฐานที่พักอาศัยในบริเวณแนวลุ่มแม่น ้าชี 
ซึ่งในศึกษาเอกสารวิชาการที่น ามาอ้างอิงทั้งหมด พบว่ามี 8 รายการ ที่กล่าวถึงเรื่องการศึกษาวิวัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนริมฝ่ังลุ่มน ้าชี( สักรินทร์ แซ่ภู่, 2544.) อย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะคงด ารงปัจจัยอยู่เสมอ คือ การตั้งถิ่นฐาน (Settlement) และที่ตั้ง (Location and 
Site) ของชุมชนต่อกิจกรรมเพื่อการด ารงอยู่ในบริบทที่เฉพาะตัว ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตวัฒนธรรม (Way of Life) 
โครงสร้างที่อยู่ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นโครงสร้างทางสังคมที่มีการศึกษาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอดีต
จนถึงปัจจุบัน จากปัจจัยต่าง ๆ ในด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นนัน้ ๆ และชีวิตวัฒนธรรมของมนุษย์ในมิติต่าง ๆ ที่มี
การเชื ่อมโยงทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน จากการศึกษาข้อมูลเอกสารวิชาการที่น ามาอ้างอิงในเรื ่องของบริบท
วัฒนธรรม พบว่า มีข้อมูล 22 รายการ ทีอ่ธิบายผ่านมิติสัมพันธ์ที่ซ้อนทับกันของข้อมูลไดว่้า เรื่องราวของท้องถิน่ 
รวมถึงกิจกรรมของการตีหม้อ ที่มีอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของภาคอีสานนั้น ที่สื่อได้ถึงความเชื่อมโยงข้อมลูที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นส าหรับชุดร าไทยตีหม้อ ซึ่งเป็นการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวอาชีพปั้นหม้อของคนโคราช 
ตั้งแต่การใช้เสียมขุดดิน นวดดิน ขึ้นรูปหม้อ ตีหม้อ ไปจนถึงการเผาหม้อ ผู้แสดงฝ่ายหญิงแต่งกายชุดพื้นบ้าน
โคราชคือนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าสไบแบบตะเบงมาน ผู้ชายใส่เสื้อม่อฮ่อมมีผ้าขาวม้าคาดเอว โดย รศ.ดร.ทองคูณ 
หงส์พันธุ์ เป็นผู้แต่งเนื้อร้องและใช้ท านองเพลงโคราชที่ออกส าเนียงโคราชตอนสุดท้ายก่อนจบการแสดงจะเป็น
การร าโทนโคราช (สนอง โกสัย, 2530) ข้อมูลจากงานวิจัยเหล่านี้ ได้แสดงความหมายของระดับชั้นทางสังคม 
(Social Structure) ที่ต่างกันในบริบทวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ(วิลาวัลย์ ข าภิบาล, 2532)  

ส่วนทางด้านภาษายังมีข้อมูลอ้างอิงที่ไม่ชัดเจนอยู่ คือ ส าเนียงของชนบทอีสานแถบลุ่มน ้าชี มีความ
เฉพาะตัวอย่างไร มีเพียงข้อมูลที่น าเสนอว่า ความคล้ายคลึงทางด้านภาษาเหมือนกลุ่มภาคกลางและส าเนียง
ของภาษาเหมือนชาวเวียงจันทร์เท่านั้น แต่ไม่มีรายละเอียดที่มาทางด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจจะแปรเปลี่ยนในแตล่ะยุค
สมัยที่ผ่านมา ท าให้ข้อมูลในการส ารวจอาจไม่เข้าถงึชุดความรู้ที่ชัดเจน กล่าวคือ “ไท” ที่ใช้เรียกสื่อความหมายใน
การเขียนว่า “ไทยโคราช” อาจสื่อหมายความว่าเป็นคนไทยแท้ทั้งเชื้อชาติและภาษา แต่ส าเนียงพูดแปลกส าเนียง
ออกไปบ้าง จากการเปรียบเทียบเดิมถิ่น คนพื้นเมืองส่วนใหญ่ เป็นชาวละว้า ชาวไทอพยพเข้ามาสมัยกรุงศรี
อยุธยา พระเจ้าอู่ทอง ซึ่งปัจจุบันยังคงพบ “ไทยโคราช”  ในบางส่วนพื้นที่ของ ของจังหวัดสระบุรีและจังหวัด
ลพบุรี (สมาคมมิตรภาพไทย – จีน, 2549) ชาวไทยเบิ้งโคกสลุงเป็นชุมชนที่เก่าแก่ผู้ที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณ 
ต าบลโคกสลุง อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการด ารงชีวิตที่มีลักษณะที่
เรียกว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ไทเบิ้ง พูดภาษาถิ่น ส าเนียงคล้ายภาษาไทยภาคกลางออกเสียงเหน่อ (ส านักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559) 

 
 ประเด็นการศึกษาในความสัมพันธ์ วีถีสถาปัตยกรรมที่เกดิขึน้จากสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ใน

รูปทรงเรือน 
 คุณลักษณะทางวัฒนธรรมและคุณลักษณะทั่วไป (Cultural traits and Attributes) ของทรงเรือน

สถาปัตยกรรมในชนบทอีสานแถบลุ่มน ้าชี ช่องเปิด ช่องแสงธรรมชาติ ลักษณะการวางแนวไม้เฉียงที่ฝาเรือน ถือ
เป็นส่วนประกอบส าคัญสื่อเอกลักลักษณ์ที่พบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งความเชื่อมโยงภูมิปัญญาพื้นถิ่นกับ
สิ่งแวดล้อมบริบทความเป็นอยู่ของที่อยู ่อาศัยท้องถิ่นนอกจากนี้ และยังหมายถึงพื้นที่ประวัติศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม เกิดจากการหล่อหลอมองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมของมนุษย์ที ่มีความส าคัญ
เทียบเท่ากับตัวอาคาร  
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ข้อสันนิษฐานจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเบิ้งในลุ่มแม่น ้าชี พบว่า
มีข้อมูล 19 รายการ ที ่ศึกษาชุดข้อมูลในด้านส่วนประกอบรูปทรงเรือน (ธิติ เฮงรัศมี, 2535) พลวัต การ
เปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน การคลี่คลายรูปแบบ โดยนักวิชาการส่วนใหญ่นิยมศึกษาพัฒนาการของเรือนพื้น
ถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ จากรูปแบบประเพณีดั้งเดิม รวมถึงเรือนที่มีการปรับเปลี่ยนต่อเติมพื้นที่  โดยใช้วัสดุ
และเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่เข้ามาทดแทน ซึ่งในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในอาคารยังสามารถพบได้ในวัด ได้แก่ 
โบสถ์ หอไตร ร้านตักบาตร หอสวดมนต์ นอกจากนี ้ยังพบอาคารผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลาง ข้อมูลที ่อธิบายจาก (ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559) ซึ่งอธิบายถึงสิ่งที่ยังปรากฎในส่วนองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย
ของชุมชนชาวไทยเบิ้ง ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นทรงไทยท้องถิน่ที่คล้ายกับเรือนไทยแบบโคราช แบบไทยลาว
และแบบไทยอื่น ๆ  

ลักษณะที่น่าสนใจของบ้านในท้องถิ่นนี้คอื การท าฝาเรือนที่ใช้วัสดุจากฝาฟาก ฝาค้อ ซึ่งต้นค้อที่น ามากรุ
แผงท าฝานั้น เป็นพืชพื้นถิ่นแถบล่มแม่น ้าป่าสัก ปัจจุบันนิยมสร้างบ้านเรือนไม้ใต้ถุนสูง หลังคาทรงปั้นหยา  
ทรงมนิลา ซึ่งเป็นผลพวงจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองในปัจจุบัน
ที่ส่งผลให้ค่านิยมและพฤติกรรมของชุมชนในการก่อสร้างรูปเรือนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีได้รับความนิยมในการ
ศึกษาวิจัยอย่างมากในจังหวัดกาฬสินธุ์ ยโสธร เลย อุดรธานี สกลนคร และอุบลราชธานี ยกตัวอย่างการศึกษา
วิจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาคารพักอาศัยและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา บ้านเขวา  
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (นพดล ตั ้งสกุล , 2545) จากการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการศึกษาทางด้าน
สถาปัตยกรรมพื ้นถิ ่นในลักษณะการจัดกลุ ่ม หมวดหมู ่ (Typologies) แยกประเด็จในการศึกษาในมิติ
ความสัมพันธ์ต่อกรอบแนวคิดในทิศทางที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะ และบริบทแวดล้อมของพื้นที่ 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการศึกษาทบทวนเอกสารวิชาการ ข้อมูลการยา้ยถิ่นของกลุ่มชาติพนัธุ์ในลุ่มแม่น ้าชี และข้อมูลวิถี
วัฒนธรรม บริบทกิจกรรมชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ไทเบ้ิง (ไทโคราช) 
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4.  สรุปผลและอภิปรายผล  
 
  จากการศึกษาบทความ งานวิจัย ทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง พบว่าข้อมูล
เอกสารวิชาการที่น ามาอ้างอิงนั้นได้ กล่าวถึงในด้านบริบทวัฒนธรรม ซึ่งสามารถอธิบายสื่อผ่านมิติสัมพันธ์ที่
ซ้อนทับที่จากเรื่องราวของถิ่นฐาน กิจกรรมอัตลักษณ์ ท าให้ได้มาซึ่งชุดความรูข้องการตั้งต้นต่อข้อสันนิษฐาน ใน
เรื่องการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเบ้ิงในลุ่มแม่น ้าชี ที่มีเชื่อมโยงในประเด็นการศกึษาเฉพาะพื้นที่และเชื่อมโยง
ทางบริบทวัฒนธรรม รวมถึงการศึกษารูปทรงเรือน ในมิติสัมพันธ์กับ ช่วงเวลาที่ต่างกัน ระดับชั้นทางสังคม 
(Social Structure) ในบริบทวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ยังคงมีการย้ายถิ่นเพื่อด ารงวิถีชีวิตอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยในมิติเชิงทับซ้อนที่หลากหลาย จากการศึกษาบทความและงานวิจัยในกลุ่มชาติพันธุ์ไทเบิ้ง 
ซึ ่งข้อมูลของการเชื่อมโยงหลายกรอบแนวคิด ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ สร้างขอบเขตการศึกษาใหม่ๆ เพื่อ
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ในความต่างของข้อสันนิษฐานการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเบิ้งในลุ่มแม่น ้าชี 
สามารถอธิบายได้ตามกระบวนการศึกษา ดังภาพที่ 3 
 

ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการศึกษาข้อมูลศึกษาการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเบ้ิงในลุ่มแม่น า้ชี 
 
  หากสรุปสาระส าคัญและการวิเคราะห์ร่วมกับแนวทางการศึกษาว่าด้วยเรื ่องทฤษฎีและหลักการ 
(Theories and Principles) กล่าวคือมิติความเป็นชุมชนระดับการรวมกลุ่มในพื้นที่ (Community Dimension 
Area) มีอิทธิพลจากปัจจัยที่อธิบายเชื่อมโยงในประเด็นการย้ายถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเบิ้ง ในลุ่มแม่น ้าชี ผ่าน
ประเด็นดังที่อธิบายจากผลการศึกษา ส่งผลต่อชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) ที่ยังคงอยู่ด้วย
วิถีจารีตความสัมพันธ ์ในการอธิบายในความส าคัญที่พบด้วยผลสรุปดังนี้ 

1) ปัจจัยการตั้งถิ่นฐาน (Settlement) และที่ตั้ง (Location and Site) ของชุมชนต่อกิจกรรมเพื่อด ารงอยู่ 
ในบริบทที่เฉพาะตัว เกี่ยวเนื่องถึงชีวิตวัฒนธรรม (Way of Life) 

2) คุณลักษณะทั่วไป(Cultural traits and Attributes) ทรงเรือนสถาปัตยกรรมในชนบทอีสานแถบลุ่มน ้าชี 
ในมิติความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ต่างกันระหว่างระดับชั้นทางสังคม (Social Structure)  
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3) ปัจจัยนิเวศวัฒนธรรม (Culture Ecology) ที่ส่งผลต่อ ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (Cultural landscape) 
โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม รวมถึงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการปกครองในช่วงสมัยแปรเปลี่ยน 
อาจได้รับอิทธิพลในเงือนไขที่ถูกก าหนดจากการสืบต่อระว่างการย้ายถิ่นฐาน ก่อเกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ของพื้นที่ประวัติศาสตร์ (Historic Sietes) และแสดงถึงการคงอยู่ในบางสิ่งด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่
แสดงลักษณะของกลุ่มชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethonographic Landscape)สื่อผ่านข้อมูลทางวิชาการ
ที่ปรากฎคุณลักษณะทางวัฒนธรรม พบข้อสันนิษฐานว่า การตีหม้อที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของภาคอีสาน
นั ้น ส่วนใหญ่เป็นคนที ่อพยพมาจากโคราชทั ้งสิ ้น จนมีค ากล่าวว่า “ไทโคราชชอบตีหม้อ ตีมีด 
แต่ลาวชอบทอผ้า” (วิโรฒ ศรีสุโร, 2528) 

 
 
 
5. กิตติกรรมประกาศ  
 
 ผู้เขียนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ให้การสนับสนุน
แหล่งการศึกษาข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะผู้ร่วมส ารวจ และบุคลลากรหน่วยงานอื่น ๆที่
อนุเคราะห์ให้ความสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆที่เอื้อประโยชน์ต่องานศึกษาในครั้งนี้ รวมถึงคณาจารย์ผู้ใหญ่ที่ช่วย
แนะน าให้ค าปรึกษาให้ค าชี ้แนะและพัฒนากระบวนการคิดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  จนน าไปสู่การแสวงหา
ค าตอบและข้อค้นพบที่ส าคัญของงานวิจัย และช่วยตรวจทานการเขียนวิทยานิพนธ์นี้อย่างละเอียด ซึ่งส่งผลท า
ให้ผู้วิจัยสามารถท างานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี ในวาระสุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณทุก ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยนี้ที่ ผู้วิจัยไม่ได้กล่าวถึงมา ณ ที่นี้ด้วย 
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