
บทที่ 3 
วัฒนธรรมทางวัตถุของภาคอีสาน 

-------------------------- 

วัฒนธรรม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางที่มนุษยสรางขึ้นมา นับตั้งแตภาษา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศาสนา  กฎหมาย  ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ อาจกลาวได 
วาวัฒนธรรมเปนเครื่องมือที่มนุษย คิดคนขึ้นมาเพื่อชวยใหมนุษยสามารถดํารงอยูตอไปได เพราะ 
การจะมีชีวิตอยูในโลกนี้ไดมนุษยจะตองรูจักใชประโยชนจากธรรมชาติและจะตองรูจักควบคุม 
ความประพฤติของมนุษยดวยกัน  วัฒนธรรม คือคําตอบที่มนุษยในสังคมคิดขึ้นมาเพื่อแกปญหา 
เหลานี้ 

วัฒนธรรมทางวัตถุ  ไดแก การศึกษาที่เกี่ยวกับเครื่องใชที่เปนวัตถุ  ส่ิงกอสรางซ่ึงเปนการ 
สรางสรรคในลักษณะเปนงานฝมือ   อันสอแสดงถึงความฉลาด  และการพัฒนาของกลุมคนนั้นๆ 
และมีความหมายตอชีวิตสิ่งแวดลอมและธรรมชาติของกลุมวัฒนธรรมทางวัตถุธรรมควรศึกษาใน 
ประเด็น ดังตอไปนี้ 

1. สถาปตยกรรมอีสาน 
สถาปตยกรรมอีสาน เปนผลงานชางพื้นบานที่สามารถมองเห็นเปนรูปธรรมไดชัดเจนใน 

สภาพ 3 มิติ และยังประโยชนใชสอยใหเกิดขึ้นไดนานับปการ ตั้งแตเถียงนา ตูบ เรือนเหยา เรือนอยู 
อาศัย ไปจนถึงศาสนาคารทั้งหลายเชน โบสถ (สิม) วิหาร ศาลาการเปรียญ (หอแจก) หอไตร 
หอกลอง หอระฆัง และหอโปง ตลอดถึงธาตุ (ที่ใสกระดูกสามัญชน) และพระธาตุเจดียอันเปนที่ 
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เปนตน 

การคล่ีคลายในเชิงชางของ (1) สัดสวน (2) ทรวดทรง (3) งานตกแตงภายนอกภายในเพื่อ 
ความสวยงาม (4) การเลือกใชวัสดุในทองถ่ิน และตลอดทั้งการเลือกใชโครงสรางที่เหมาะสมนั้น 
นับเปนภูมิปญญาพื้นบานอีสานที่ไมอาจมองผานไปไดเลย ชางพื้นบานโบราณไดแกปญหาอยาง 
ชาญฉลาดและถูกตองตรงตามประโยชนของการใชสอยอยางแทจริง ใชเวลานับเนื่องยาวนาน ส่ัง 
สอนสืบตอกันเปนทอดๆ จนกลายเปนงานสถาปตยกรรมที่มีรูปแบบคอนขางลงตัว และเนื้อหาก็ 
สามารถตอบสนองประโยชนไดอยางสมบูรณ พรอมกันนี้ก็กอใหเกิดเอกลักษณทางสถาปตยกรรม 
พื้นบานอีสานโดยไมรูตัว ซ่ึงพอจะสรุปลงไดใน 3 ประการ คือ 

1. ดํารงความเรียบงาย หนักแนน มีพลัง (Forms) 
2. ตั้งอยูบนความสมถะ (Ornaments)



3. สอทักษะแหงความจริงใจ (Design) 
นับเปนส่ือทางรูปธรรมที่แสดงออกทางสถาปนิกพื้นบานอีสานไดอยางเต็มที่และถูกตอง 

ถองแท เพราะทั้ง 4 ประการนั้น คือ วิถีแหงการดํารงชีพของผูคนบนที่ราบสูงอยางแทจริง 
สถาปตยกรรมพื้นบานอีสาน ยอมแผกแปลกออกไปตามสภาพภูมิประเทศอันกวางใหญ 

ซ่ึงอาจจะแบงเปนอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต อยางสังเขป วัฒนธรรมของแตละชุมชนนั้นถือ 
ไดวามีอิทิพลโดยตรงตอศิลปะสถาปตยกรรมไมวาสภาพใด จึงพอจะกําหนดความสําคัญของ 
สภาพแวดลอมตองานสถาปตยกรรมพื้นถ่ินอีสานได ดังนี้ 

1) อิทธิพลทางสภาพภูมิอากาศ 
2) อิทธิพลทางความเช่ือ 
3) อิทธิพลทางสังคมแตละเผาพันธุ 
4) อิทธิพลทางวัสดุแตละทองถ่ิน 
5) อิทธิพลทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้นๆ 

การศึกษาเนื้อหาของสถาปตยกรรมพื้นบานอีสานนาจะทําได 2 ลักษณะ คือ 2) อาคารที่ 
เปนที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย ซ่ึงเกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง และ 2) ศาสนาคาร ซ่ึงเปน 
อาคารที่เกี่ยวกับศาสนา แตในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะอาคารที่เปนที่พักอาศัยเทานั้น ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

เฮือนอีสาน 
เฮือนเปนภาษาถ่ินอีสาน หมายถึง เรือนที่อยูอาศัยของชาวอีสานตอนกลางและอีสานเหนือ 

โดยทั่วไปเปนเรือนลักษณะระบบครอบครัวเดี่ยว กลาวคือ เมื่อครอบครัวขยายก็จะออกเรือนใหม 
หรือแยกเรือนไปสรางหลังใหมในบริเวณใกลๆเรือนของพอแม  จากระบบวงจรครอบครัวดังกลาว 
จึงทําใหการตั้งบานเรือนในหมูบานหนึ่งๆ เกิดกลุมหนาแนนวางตัวเรือนดานยาวตามตะวัน ยักเยื้อง 
ไปมาบริเวณที่วางรอบตัวเรือน แตละหลังกําหนดใหเปนลานบาน ใชเปนทางสัญจร ติดตอกันไป 
ตลอดภายในคุมของหมูบานหนึ่งๆ 

จากลักษณะสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรที่คอนขางรอนและแหงแลง ตลอดจนการ 
ดํารงชีวิตในสายวัฒนธรรมไทยลาว จึงทําใหเรือนอีสานมีลักษณะตางไปจากเรือนในภาคอ่ืนๆ 
กลาวคือเปนเรือนยกใตถุนสูง เพื่อใหลมพัดผานและเกิดที่วางบริวเณใตถุน มีความรมเย็น สนอง 
ประโยชนใชสอยที่สําคัญแกชาวอีสานหลายอยาง เชน ทําคอกโคกระบือ ใชเก็บเครื่องมือ 
การเกษตร ใชเก็บเกวียน ทําแครนั่งพักผอนและรับแขกในเวลากลางวัน ตําแหนงใกลกับบริเวณทํา 
หัตกรรมพื้นบานและเครื่องมือเครื่องใช เชน ตั้งที่ตําหูก (ทอผา) จักสานและปนหมอ เปนตน



ประเภทของเรือนอีสาน 
เรือนอีสานสวนใหญจะมีลักษณะเปดโลงและโปรงลมเพื่อใหสอดคลองกับสภาภูมิอากาศ 

ตัวเรือนจะมีฝากั้นเฉพาะสวนทีเปนเรือนนอนและฝาดานนอกบางสวน เรือนพื้นถ่ินอีสานแยกตาม 
ประเภทและลักษณะใหญๆ ได 3 ลักษณะ คือ 

1) เฮือนแฝดมีเรือนโขง เปนเรือนปลูกสรางคูกัน ระหวางเรือนใหญหรือเรือนนอนกับเรือน 
โขง (เรือนระเบียง) โดยใหหลังคาเรือนสองหลังมาจรดกันมีฮางลิน (รางน้ํา) เชื่อมตอระหวางเรือน 
ทั้งสอง เรือนโขงจะมีโครงสรางของตนเอง สามารถรื้อไปปลูกที่อ่ืนได เรือนโขงภายในจะเปดโลง 
ไมกั้นหอง จึงทําใหเกิดที่วางบริเวณฮางลินกับเรือนโขงที่สนองประโยชนไดหลายอยาง ทั้งยังเปน 
ศูนยกลางภายในที่เช่ือมตอกับสวนอ่ืนบนเรือน เชน เรือนใหญ ครัว ชาน ทั้งดานหนาและดานหลัง 
จึงนับไดวาเปนเรือนที่นิยมสรางแบบหนึ่งของเรือนพื้นถิ่นอีสาน และนอกจากนี้ยังมีเรือนที่สรางใน 
ลักษณะที่คลายคลึงกัน แตตางกันที่เปนเรือนแฝด สรางในลักษณะที่มีโครงสราง เสา พื้น และจั่วยึด 
เกาะติดกันกับเรือนใหญ เรียกตามภาษาถ่ินวา เฮือนแฝด ซ่ึงจะพบไมมากนัก 

2) เฮือนเดี่ยวไมมีเรือนโขง เปนเรือนขนาดเล็กกวาเรือนแฝด สวนประกอบของเรือนมี 
เรือนใหญ (เรือนนอน) เพียงหลังเดียว หนาเรือนเปนเฉลียงมีโครงสรางหลังคาตอจากเรือนใหญ 
ดานหนาเฉลียงเปนซาน (ชาน) และฮานแองน้ํา (เรือนโองน้ํา) เรือนเดี่ยวมีบันไดขึ้นลงมาทางเดียว 
แตอยางไรก็ตาม เรือนพื้นถิ่นอีสานลักษณะนี้นิยมปลูกสราง ซ่ึงจะพบมากเชนเดียวกับเรือนแฝดที่มี 
เรือนโขง 

3) เฮือนชั่วคราว เปนเรือนที่ปลูกสรางขึ้นชั่วคราวของผูที่ออกเรือนใหมที่มีฐานะไมมั่นคง 
พอ ก็จะสรางเปนเรือนชั่วคราวอยูระยะหนึ่งใกลกับเรือนพอแม เรือนชั่วคราวมี ๒ ลักษณะ คือ ทํา 
โครงสรางลักษณะเกย (เพิง) ตออาคาร เชน เกยตอเลาขาว (เพิงตอยุงขาว) และชนิดเปนตูบหรือ 
กระตอบเล็กๆ ปลูกสรางจากวัสดุที่หาไดในทองถ่ิน เชน ไมไผ หญา ใบไม และวัสดุอ่ืนๆ เรือน 
ชั่วคราวเปนเรือนขนาดเล็กจึงไมแบงกั้นหอง 

สวนประกอบของเรือน 
เรือนอีสานมีแผนผังอาคารเรียบงายไมซับซอน สวนประกอบของเรือน ไดแก 
1) กระไดหรือขั้นได หมายถึง บันได 
2) ซาน (ชาน) เปนสวนเปดโลง มีสองลักษณะ ไดแก ชานแดดที่ไมมุงหลังคาและชานรมที่ 

มุงหลังคา  พื้นชานแดดจะลดระดับต่ํากวาเรือนโขงเหรือเฉลียงประมาณ 20 เซนติเมตร พื้นชานจะ 
ปูหางกวาพื้นสวนอ่ืน เพื่อสะดวกแกการซักลาง 

3) ฮานแองน้ํา หมายถึง บริเวณที่ตั้งโองน้ํากิน และสําหรับใชในครัวเรือน ที่ตั้งโองน้ํามี 
สองลักษณะ คือ วางไวดานริมสุดบนพื้นของชานใกลกับครัว และชนิดทําโครงสราง เสา 4 ตน หรอื



2 ตน มุงหลังคายกพื้นสูงกวาชานประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อตั้งโองน้ํากิน สวนโองน้ําใชจะวาง 
บนพื้นชาน 

4) เฮือนครัว เปนสวนที่ใชประกอบอาหาร ตําแหนงครัวไมแนนอน  ในประเภทเรือนแฝด 
ที่มีเรือนโขงตําแหนงครัวจะอยูชานรม มีโครงสรางหลังคาลักษณะเกยหรือพิงตอออกดานหนาหรือ 
ดานหลัง สวนครัวของเรือนเดี่ยวที่ไมมีเรือนโขง จะใชสวนทายของเฉลียงใกลๆกับชานและราน 
โองน้ํา เพื่อสะดวกแกการใชสอย 

5) บริเวณฮางริน (รางน้ํา) หมายถึง บริเวณรางน้ําระหวางชายคาเรือนนอนและเรือนโขงมา 
จรดกัน 

6) เฮือนโขง ลักษณะแปนเรือนระเบียงสรางคูกับเรือนนอนหรือเรือนใหญ เรือนโขงเปน 
เรือนเปดโลงไมกั้นหอง เพื่อใชสอยเอนกประสงคที่สนองประโยชนหลายอยาง 

7)  เฮือนนอน หมายถึง เรือนนอนหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา เฮือนใหญ เปนเรือนขนาด 3 
ชวงเสา มีฝาปดลอมทั้ง 4 ดาน เรือนนอนเปนอาคารหลังเดียวที่มีผักตู (ประตู) เขาออก ซ่ึงแสดงวา 
เปนบริเวณสวนตัว หรือเขตหวงหามของแขกหรือบุคคลอ่ืน ฝาเรือนจะออกแบบมิดชิด มีท้ังชนิดฝา 
แปนแอม (ฝาไม) และฝาไมไผสาน สําหรับฝาไมไผสานจะมีปองเอ้ียม (หนาตาง) ขนาดเล็กอยู 
ดานหนาทางทิศตะวันออกเพียง 1 ชอง ฝาเรือนชนิดแปนแอมจะทําหนาตางรอบตัวเรือนเรือนนอน 
5 ชอง ระดับพื้นเรือนจะยกสูงกวาพื้นสวนอื่นประมาณ 30 เซนติเมตร ภายในเรือนนอนแบงเปน 3 
หอง โดยมีฝากั้นตามแนวเสาสูงระดับศีรษะ ลักษณะกั้นหองอยางหลวมๆ ไดแก หองเปง หองพอ 
แม และหองสวม 

8) หองเปง (หองพระ) เรือนนอนของชาวอีสานจะมีหองเปง สวนใหญอยูทางทิศตะวันออก 
ของรือนนอน ฝาดานหัวนอนทําห้ิงพระพุทธรูปและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่ควรเคารพบูชา ซ่ึงรวมทั้งอัฐิของ 
บรรพบุรุษ ชาวอีสานถือวาเปนหองตองหาม ตามความเช่ือของชาวทองถ่ินวา หามลวงเปง หมายถึง 
หามเขาบริเวณหองนี้ โดยเฉพาะลูกเขยและลูกสะใภ ซึ่งเปนผูพักอาศัยอยูดวย ถาบุคคลดังกลาวลวง 
เปงจะถูกตําหนิวาเปนเขยแข็งหรือสะใภแข็ง คือไมเคารพญาติผูใหญ จะตองขอขมาตอหัวหนา 
ครอบครัว โดยทั่วไปหองเปงเปนหองนอนของลูกชายดานหนาจะมีประตูเขาออก 

9) หองพอแม อยูระหวางกลางของเรือนนอน ภายในมีตูเก็บขาวของมีคาและเครืองนอน 
10) หองสวม เปนหองนอนดานริมสุดของเรือนนอนมีงากั้น ดานหนามีประตูเขาออก หอง 

สวมเปนหองนอนของลูกสาวและลูกเขยที่แตงงาน อยูชั่วคราวกอนที่จะออกเรือนใหม กรณีลูกสาว 
ยังไมแตงงานก็จะใชหองนี้เปนหองนอน (สุวิทย จิระมณี, 2542 : 5458 -  5462) 

หองสวม : ที่อยูอาศยั 
ตัวเรือนใหญหรือเรือนประธานของภาคอีสานจะประกอบดวยหอง 3 หอง คือ



1) หองเปง หรือหองผี/ หองพระ 
2) หองกลาง หรือหองนอนพื่อแม 
3) หองสวม หรือหองนอนลูกสาว 
หองสวมในเรือนอีสาน คือ หองนอนหองหนึ่งที่อยูดานริมหนึ่งของตัวเรือน แตเดิมมักจะ 

เรียกกันวา ทายเรือน ซ่ึงจะอยูดานตรงขามกับหองเปง ที่เรียกกันวา หัวเรือน โดยมีหองนอนของพอ 
แมอยูตรงกลางจนเรียกกันวา หองกลาง 

ถาสรางหันหนาเรือนไปทางทิศตะวันออก หองสวมก็มักจะอยูทางทิศใต แตถาหันหนา 
เรือนไปทางทิศเหนือหองสวมจะอยูทางทิศตะวันตก เพราะหองเปงซ่ึงเปนหองผีหรือหองพระ 
มักจะนิยมเอาไวทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเสมอ 

ปกติแลวสังคมครอบครัวชาวอีสานในอดีตจะใหความสําคัญกับลูกสาวมากกวาลูกชาย 
โดยจะมอบมรดกใหลูกสาวเปนหลักสําคัญ เพราะจะมีคานิยมเอาลูกเขยเขาบานมาอยูรวเรือน เพราะ 
ลูกเขยจะเปนแรงงานสําคัญในการทํามาหากิน เม่ือลูกสาวคนแรกแตงงาน (โดยปกติจะใหลูกสาว 
คนโตแตงงานกอน) แลวตองเอาลูกเขยมาอยูดวยตามคานิยมที่มีผญาภาษิตชี้นํากําหนดใหตองทําวา 
“เอาเขยมาเลี้ยงพอเฒาแมเฒา ปานไดขาวมาใสเลาใสเยีย เอาลูกใภมาเลี่ยงปูเลี่ยงยา ปานไดผีหามา 
ใสเฮือนใสซาน” 

ถาครอบครัวนั้นมีลูกสาวหลายคน ก็จะขับขยายยายไปนอนในหองกลางแทนพอแม เพราะ 
มิดชิดเปนสัดสวนดี สวนพอแมก็ตองขยับออกไปหาที่นอนใหมแถวๆหนาหองกลาง หรือไมก็เขา 
ไปนอนในหองเปงเลย พวกนองๆจะเรียกพี่เขยวา พี่อาย เมื่อพี่อายเขามาอยูในหองสวมแลว จึงทํา 
ใหหองสวมที่เคยเปนที่นอนของลูกสาวกลายเปนที่นอนของพี่อาย เรียกอีกชื่อหนึ่งวา บอนนอนพี่ 
อาย เนื่องจากเรือนใหญมีหองจํากัดอยู ๓ หองหลักๆเทานั้น หองเปงซ่ึงเปนหองผีและหองพระก็ใช 
นอนไดเฉพาะลูกชายกับพอแมเทานั้น ไมนิยมใหลูกสาวมานอน และมีความเชื่อวา ขะลํา หาม 
ลูกเขยเขาไป สวนหองกลางท่ีเคยเปนหองนอนของพอแม เมื่อลูกสาวที่ยังไมไดแตงงานนอนแลวก็ 
จะเหลือหองสวมซ่ึงเปนหองนอนของลูกเขยอีกหองเดียวเทานั้น 

ปญหาการอยูรวมกันในครอบครัวจึงมีตามมาวา ถาลูกสาวคนตอๆไปแตงงานอีกจะทํา 
อยางไร  จะใชอยูที่หองไหน เพราะหองสวมหรือบอนนอนพี่อายมีเพียงหองเดียวเทานั้น แถมยัง 
มีผญาภาษิตเปนขะลําหามไวอีกวา “นาสองเหมือง เมืองสองเจา เหยาสองเขย เปนสิ่งที่ไมดี ไมควร 
ทํา” 

เรื่องนี้ชาวอีสานรุนเกา มีทางออกที่จะกําหนดการกระทํา โดยใชผญาภาษิตบอกกลาว 
ชี้แนะจนกลายเปนคานิยมใหตองทําวา “น้ําใหมเขา น้ําเกาออก” คือถามีเขยใหมจะตองเขามาอยูรวม 
เรือนแลว เขยเกาจะตองแยกครัวเรือนออกไปทํามาหากินสรางตัวสรางครอบครัวใหมเอง โดยพอ



แมฝายหญิงจะมอบมรดกที่ดินที่นาใหอาศัยอยูและทํามาหากินเล้ียงตัวเอง แลวจากนั้นก็หาทางขยับ 
ขยายกันเองตอไป น้ําใหมก็จะไลน้ําเกาไปเรือยๆ นั่นคือเขยใหมจะเขาไปอยูในหองสวมเขยเกา 
ตอไปเรื่อยๆเชนกัน 

เขยเกาที่แยกครัวเรือนออกไป ในตอนแรกอาจจะไปสรางที่พักชั่วคราว ที่เรียกวา ตูบตอเลา 
ตูบหรือตูบเหยา (กระทอม/กระตอบ) หรือเหยาอยูไปพลางๆกอนก็ได จากนั้นจึงคอยๆใชเวลาและ 
แรงงานทํามาหากินสะสมไมและวัสดุอ่ืนๆท่ีจําเปนไปเรื่อยๆ ซ่ึงอาจจะใชเวลามากนอยบางแตกตาง 
กันไป แตสวนใหญในอดีตก็มักจะพอสรางเรือนใหญขนาด ๓ หองไดทันเวลากับเวลาท่ีลูกๆโตเปน 
บาวเปนสาว เพราะจะตองนอนแยกกันใหมิดชิดเปนสัดสวน และพรอมที่จะรับลูกเขยเขามาอยูใน 
หองสวมหรือบอนนอนพี่อายได เมื่อถึงเวลาที่ลูกสาวจะแตงงาน  ครั้นเมื่อลูกๆโตเปนบาวสาว 
จะตองมีเหยามีเรือนและตองอยูรวมกันเปนครอบครัวรวมที่มีคนหลายรุนและจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
คือ พอ แม ลูกและหลานๆ ก็จะมีการขยับขยายที่พักอาศัยให เปนเรือนใหญท่ีมีขนาดใหญขึ้นและมี 
หองมากขึ้น เพื่อรองรับประโยชนใชสอยใหเพียงพอและมีการสรางความเชื่อเพื่อกําหนดบทบาท 
หนาท่ีพฤติกรรมการอยูรวมกันจนมีผลตอการทํามาหากินและฐานะทางเสรษฐกิจสังคมดวย ฉะนั้น 
เรือนใหญที่มีหองเปง หองกลาง และหองสวมจึงเปนเสมือนเปาหมายอันสูงสุดในการสรางชีวิต 
ครอบครัวของคนอีสานในอดีตเสมอ (สมชาย นิลอาธิ, 2542 : 4451-4452) 

สิม
สิม มีความหมายอยางเดียวกับ โบสถ หรืออุโบสถของทางภาคกลาง เปนเสียงที่กรอนมา 

จากคําวา สีมา ซ่ึงหมายถึงขอบเขตที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในกิจกรรมของสงฆในพระพุทธศาสนา เปน 
สถานที่ใชทําสังฆกรรม 

สิมมี 3 ชนิด คือ สิมที่ใชในหมูบานเรียกวา คามสีมา สิมที่ใชทําในปาเรียก อัพภันตรสีมา 
ส่ิงที่ใชทําในน้ํา เรียกวา อุทกุกเขปสีมา ถาผูแลวเรียกวา พัทธสีมา สวนวิสุงคามสีมานั้น ก็คือ คาม 
สีมาท่ีพระเจาแผนดินทรงยกที่ดินที่สรางสิมให 

การผูกสิม จําเปนตองมีการฝงลูกนิมิตอันเปนเครื่องหมาย นิยมใชศิลาเพราะคงทนถาวร 
สวนมากลูกนิมิตมี 8 ลูก (อาหมายถึง 8 ทิศ) ควรฝงหางจากตัวสิมประมาณ 1 วา หลักหมายที่ทําให 
เห็นไดชัดเจนบนหลุมลูกนิมิตเหลานั้นเรียก หลักเส (ภาคกลางเรียก ใบเสมา) นิยมใชแผนหินรูป 
ปลายแหลมคลายปกกา แกะสลักลวดลายแตกตางกันไป ยังมีลูกนิมิตแยกไปจากลูกอ่ืนอีก 1 ลูก 
เรียกวา บือสิม ซ่ึงจะฝงไวตรงกลางสิม (บือ แปลวา สะดือ)  โดยขุดหลุมส่ีเหล่ียมกวาง 1 เมตร ยาว 
1 เมตร ลึก 1 เมตร มีผูศรัทธานําเครื่องค้ําของคูณ เชน แกวแหวนเงินทอง ใสไวในหลุมนั้น เมื่อ 
พระสงฆสวดผูกสิม เสร็จแลวจะตัดลูกนิมิตลงในหลุม ปดหลุมใหมิดชิดและแข็งแรงถาวร เพื่อ 
ปองกันโจรผูรายมาบักขุดเอาของมีคาในบือสิม



สิมในภาคอีสานนั้น ปรากฏเห็นเปนสวนใหญเพียง 2 ชนิด คือ คามสีมา ที่ชาวบานเรียกวา 
สิมบก และ อุทกุกเขปสีมา ท่ีเรียกวา สิมน้ํา เทานั้น 

1) สิมน้ํา  ในภาคอีสานเหลืออยูนอยมาก สาเหตุที่ทําใหเกิดสิมน้ําก็เพราะความจําเปน 
เรงดวนในการประกอบสังฆกรรมในภูมิประเทศชนบทหางไกลทุรกันดาร ซ่ึงยังไมมีวัดหรือมีก็ 
เปนเพียงท่ีพักสงฆที่ยังขาด สิม อันไดผูกพัทธสีมาถูกตองตามวินัยบัญญัติ 

ฐานรากของสิมน้ํา ในระยะนี้ มักใชเรือหรือแพผูกเขาหากันแลวปูกระดานทําเปนพื้นนั่ง 
สวนหลังคายกเปนโรงเรือนแบบงายๆ ไมไดคํานึงถึงรูปแบบสถาปตยกรรมเพื่อความสวยงามแต 
อยางใด สิมน้ํานิยมแพรหลายในชวงการเผยแพพระพุทธศาสนาในสายธรรมยุติกนิกาย ซ่ึงมี 3 แม 
ทัพธรรมอันยิ่งใหญทางสายวิปสสนากรรมฐานของอีสาน คือ พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต พระ 
อาจารยเสาร กันตสีโล และพระอาจารยสงิห ขันตยาคโม 

สถานที่ที่จะสรางสิมน้ํา ไดถูกตองตามพระวินัยนั้น ปรากฏในหนังสือวินัยมุขเลม 3 วา 
“นานน้ําที่สงฆจะกําหนดเปนอุทกุกเขปสีมาหรือสิมน้ําไดนั้นมี 3 ประเภท คือ 1) นที ไดแก แมนํา 
2) สมุทร ไดแก ทะเล และ 3) ชาตสระ ไดแก ที่ขังอันน้ําเกิดเอง 

ชาตสระ ไดแก ที่มีน้ําขังอันเกิดไดเองเปนธรรมดา ที่เรียกวา บึง หนอง ทะเลสาบบาง คําวา 
หนองหรือบึงนั้นยากที่จะกําหนด ตางกําหนดตามขนาดหรือตามสัณฐานไมไดทั้งนั้น การทําสังฆ 
กรรมในนานน้ํา 3 ชนิดนี้ จะทําบนเรือหรือแพอันผูกกับหลักในน้ําหรือทอดสมอก็ได ใหหางจาก 
ตล่ิงกวาชั่วนําวิดสาด (ประมาณ 3 วา หรือชั่ววิดน้ําของชายฉกรรจ) ทานหามไมใหทําในเรือหรือ 
แพอันกําลังลอย กําลังเดินทาง ทานวาจะทําบนรานอันปลูกขึ้นในน้ํา ทานวายอมได” 

2) สิมบก คือ สิมที่สรางไวบนบก มีขนาดไมใหญโตมากนัก มีผังแปลนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา 
ยาวต่ําสุด 3 ชวงเสา และกวาง 1 ชวงเสา นิยมทําประตูเขาเฉพาะดานหนาดานเดียว หลังคาทรงจั่ว 
มักมีปกนกคลุมดานขาง สิมบกบางหลังแกะสลักลวดลายเปนฮังผึ้ง (ภาคกลางเรียกรวงผึ้ง 
ภาคเหนือเรียกโกงคิ้ว) ประดับดานมุขหนาทางเขา และบางหลังมีฮูปแตม (จิตกรรมฝาผนัง) เขียน 
ไวดานนอกมากกวาดานใน 

สิมบกในภาคอีสานสามารถจําแนกรูปแบบไดหลากหลายกวาสิมน้ํา มีทั้งชางพื้นถ่ินและ 
ชางตางถ่ินที่มามีอิทธิพลตอรูปแบบทางสถาปตยกรรม จนกอใหเกิดลักษระใหญ ๔ ประเภท คือ 

(1) แบบพื้นบานบริสุทธ์ิ 
(2) แบบพื้นบานประยุกต 
(3) แบบพื้นบานผสมเมืองหลวง 
(4) แบบลอกเลียนเมืองหลวง 

สวนการจัดรูปแบบสิมเพื่อการศึกษาตองแบงออกเปน 2 หัวขอใหญ คือ



(1) สิมโปรง หมายถึง สิมที่ไมทําผนังปดมิดชิด นิยมปดทึบเฉพาะดานหลังพระประธาน 
แปลนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ดานยาว 2-3 ชวงเสา (ชวงเสาหนึ่งไมเกิน 2.50 เมตร) ดานกวางขนาด 1 
ชวงเสา (ไมเกิน 3.5 เมตร) ผนังอีก 3 ดานเปดโลง สวนดานขางใกลพระประธานมักนิยมกออิฐสูง 
เปนขั้นบันไดบังพระประธานไว ดานทางเขาไมทํากรอบประตู เพียงแตเจาะชองจากกําแพงระเบียง 
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของฐานแอวขันที่กอสูงขึ้นมาเปนแนวกําแพง หลังคาเปนจั่วชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น มัก 
ทําปกนกยื่นแทนกันสาดตลอดทั้ง 2 หรือ 4 ดาน เครื่องมุงมักใชแปนเกล็ด (กระเบื้องไม) การตกต 
แงมีโหงว (ชอฟา) ลํายองหางหงส และสีไม (หนาบัน) นิยมทําเปนลายตาเวน (ตะวัน) สวนคันทวย 
ในสิมโปรงนั้นไมนิยมใช 

สิมโปรง ยังแบงยอยออกเปน 2 รูปแบบ ตามลักษณะของการออกแบบ คือ 
(1.1) สิมโปรงพ้ืนบานบริสุทธ์ิแบบไมมีเสารับปกนก หมายถึง สิมโปรงท่ีมีหลังคา 

ทรงจั่ว ไมทําปกนกยื่นก็มี ท่ีทําปกนกยื่นก็มี แตถึงจะมีปกนกก็จะไมมีเสารองรับ ทําเพียงใหปกนก 
ยื่นออกไวปองกันฝนเทานั้น ตัวอยาง สิมโปรงชนิดนี้คือ  สิมโปรงวัดโพธ์ิชัยเสมาราม บานเสมา 
อําเภอกมลาสัย จังหวัดกาฬสินธ์ิ (รื้อแลว) และ สิมโปรงวัดศรีชัยราช บานโนนผึ้ง อําเภอกันทรา 
รมณ จังหวัดศรีสะเกษ 

(1.2) สิมโปรงพ้ืนบานบริสุทธ์ิแบบมีเสารับปกนก หมายถึง รูปแบบที่เหมือนกับ 
แบบไมมีเสารับปกนกทุกประการ จะมีตางกันคือ สวนปกนกที่ยื่นออกคลุมตลอดดานนั้นทําใหยื่น 
มากกวาปกติ โดยมีเสานางเรียงตั้งรองรับเปนแนวตลอด ตังอยาง คือ สิมโปรงวัดกลางดกคอ บาน 
โคกคอ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

(1.3) สิมโปรงพ้ืนบานประยุกตโดยชางรุนหลัง มีลักษณะเหมือนสิมโปรงทั่วๆไป 
แตถูกดัดแปลงตอเติมแกไขเพื่อใหเหมาะในการใชงาน โดยชางพื้นบานรุนหลัง เชน สิมวัดศรีสุข 
บายขอยใหญ อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด 

(2) สิมทึบ หมายถึง สิมที่ทําผนังปดทึบทั้ง 4 ดาน ยกเวนชองประตูและหนาตางจะเปน 
แบบผนังไมหรือกอิฐก็ถือเปนสิมทึบ ทั้งส้ิน สวนใหญมีประตูเฉพาะดานหนา แปลนรูปส่ีเหล่ียวผืน 
ผา ความยาวขนาด 2-4 ชวงเสาหรืออาจมากกวานั้น หลังคาทําทรงจั่วอาจทําเปนตับเดียวหรือถึง 3 
ตับ หรือไมก็ยื่นปกนกไมมีเสารับหรือมีเสารับโดยรอบ หลังคานิยมมุงดวยแปนเกล็ด (กระเบ้ืองไม) 
สิมทึบมักมีองคประกอบของานประดับตกตแงมากวาสิมโปรง นอกจากโหง ชอฟา หางหงส คัน 
ทวยแลว มักประดับดวยฮังผึ้ง ซ่ึงประดิษฐลวดลายสวยงามเปนพิเศษ สวนฐานแอวขันนั้นใชอิฐกอ 
ฉาบปูนแบบพื้นบาน มักกอเปนโบกควา (บัวคว่ํา) และโบกหงาย (บัวหงาย) อยางเดียวกับสิม 
ทั่วๆไป แตจะมีจังหวะของชองไฟเปนแบบพื้นบานใหรสชาติผิดแผกไปจากงานชางภาคอ่ืนอยาง 
เห็นไดชัด



สิมทึบในระยะแรกมีขนาดไมใหญโตนัก พอจุพระสงฆนั่งในหัตถบาสไดราว ๒๑ รูป 
ตัวอยางสิมทึบ คือ สิมวัดศรีชมชื่น บานแดงนอย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และสิมทึบวัดศรี 
ฐาน บานหนาด อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 

นอกจากนี้ สิมทึบยังแบงออกเปน  ประเภทใหญ คือ 
(2.1) สิมทึบพื้นบานบริสุทธ์ิ ประเภทสรางดวยไม เปนสิมทึบที่นิยมกอฐานแอวขันดวยอิฐ 

ขึ้นรับผนังไม ซ่ึงใชเสาไมเหล่ียมหรือกลมหนา 6-8 เปนสวนใหญ แครฝาและผนังฝาไมตีดวย 
กระดานทางนอนทับแนว ประตูหนาตางมักเปนบานปดเปด 2 บาน และบานเดียว (ปองเอ้ียม) 
โครงสรางหลังคาเปนไมทั้งหมด ระบบขื่อ-ดั้ง ตั้งรับโครงหลังคาทรงสามเหล่ียม และมีขื่อรับป 
กนกหากหลังคามีปกนกยื่นโดยรอบ เครื่องมุงนิยมใชแปนเกล็ดเชนเดียวกัน ชั้นลดหลังคามีตั้งแต 
1-3 ตับ ประตูเขาเฉพาะดานหนามีบันไดกออิฐเขาสูตัวสิมโดยไมนิยมมีมุขหนา สิมลักษณะนี้นิยม 
กันมากแถบอีสานใต เชน สิมไมวัดดานมวงคํา บานดานมวงคํา อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด 
สกลนคร สิมไมวัดประทุมชาติ บานแกแล อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

(2.2) สิมทึบพื้นบานบริสุทธ์ิ ประเภทสรางดวยอิฐถือปูน เปนสิมทึบที่ใชโครงสรางแบบ 
เดียวกับประเภทสรางดวยไม แตแทนที่จะใชผนังไมกลับใชวิธีกออิฐถือปูนแทน ทรงหลังคากลด 
ชั้นตั้งแต 1-3 ตับเชนกัน มีการตกตแงลวดลายประดับ เชน สีหนา โหง หางหงส ฮังผึ้ง คันทวย และ 
ตลอดถึงบานประตู หนาตาง สิมทึบประเภทนี้ชางนิยมเขียนฮูปแตมไวตามผนังดานนอก (หากมีปก 
นกยื่นคลุมตลอด) และผนังดานในแยกออกไดอีก 2 รูปแบบ ดังนี้ 

(2.2.1) แบบไมมีเสารับปกนก 
ชนิดไมมีหนามุข ตัวอยางเชน สิมทึบวัดศรีฐาน บานหนาด อําเภอธวัชบุรี 

จังหวัดรอยเอ็ด สิมทึบวัดหนองนางตุม บานหนองอีตุม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
ชนิดมีมุขหนา เชน สิทึบวัดราษีไศล บานฟาเหล่ือม อําเถออาจสามารถ จังหวัด 

รอยเอ็ด สิมทึบวัดแจง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
(2.2.2) แบบมีเสารับปกนก มีรูปแบบใกลเคียงกับแบบไมมีเสารับปกนก แปลนรูป 

4 เหล่ียมผืนผา มีทั้งหนามุขและไมมีหนามุขเชนเดียวกัน หลังคามักเปนจั่วชั้นเดียวแตมีปกนกยื่น 
ยาวโดยรอบ ดังนั้น จึงตองมีเสานางเรียงรับปกนกตลอด ดวยเหตุผลดังกลาว ชางจึงนิยมเขียน 
ฮูปแตมไวตามผนังดานนอก เพราะหลังคาปกนกปองกันฝนสาดไดเปนอยางดี ประกอบกับทําฝห 
ผูหญิงสามารถเดินดูฮูปแตมไดตลอด เพราะสิมในภาคอีสานไมอนุญาตใหเพศหญิงเขาไปภายใน 
สิมทึบแบบนี้แยกออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

ชนิดไมมีหนามุข เชน สิมทึบวัดโพธาราม บานดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัด 
มหาสารคาม



ชนิดมีหนามุข เชน สิมทึบวัดโพธ์ิศรี บานศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
(2.3) สิมทึบพื้นบานประยุกต มี 2 ชนิด คือ 

(2.3.1) ชนิดใชชางพื้นบาน ซ่ึงแตเดิมสิมทึบประเภทนี้จะมีรูปแบบเหมือนชนิดไมมี 
เสารับ ไมมีมุขหนา แตเพราะตองการประโยชนใชสอยเพิ่มขึ้น ชางพื้นบานจึงตอเติมมุขดานหนา 
เขาไป กอใหเกิดรูปแบบขึ้น เชน สิมทึบวัดบานแจงโพธ์ิ บานแจงโพธ์ิ อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร 
สิมทึบวัดบานาควาย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

(2.3.2) ชนิดใชชางญวน หรืออิทธิพลชางญวน นับเปนแบบประยุกตที่ เกิดขึ้น 
มากมายในชวงที่ชาวญวนไดอพยพเขาในในบริเวณอีสานตอนเหนือ แถบจังหวัดหนองคาย 
นครพนม สกลนคร มุกดาการ เปนตน รูปแบบของสิมชนิดนี้สามารถสังเกตไดงายจากฝมือทางเชิง 
ชาง ซ่ึงไดรับสืบทอดมาจากฝรั่งเศล เชน นิยมทําอารคโคง (Semi-Circlular Arch)หรือซุมประตู – 
หนาตาง มักทําบันไดผายออก มีเสาและราวบันไดโคงขนาบตัวบันได ชองลูกกรงมักเจาะเปนรูป 
โคงมนทางตั้ง  ลวดลายปูนปนเปนตัวมังกร หรือกิเลนแทนพระยานาค สิมชนิดนี้สามารถแยกออก 
เปน 4 รูป แบบคือ 

1) แบบไมมีหนามุข เชน สิมเกาวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัด 
สกลนคร 

2) แบบมีมุขหนา เชน สิมวัดกลาง อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
3) แบบมีมุขหนาและมุขหลัง เชน สิมวัดเกษมาคม อําเภอกมลาสัย จังหวัดกาฬสินธุ 
4) แบบมีระเบียงรอบ เชน สิมวัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) อําดภอดอนตาล จังหวัด 

มุกดาหาร 
(2.4) สิมทึบพื้นบานผสมเมืองหลวง รูปแบบมักเปนสิมทึบพื้นบานแตเดิม แตไดรับการ 

บูรณปฏิสังขรณขึ้นใหม โดยใชคติทางการชางแบบภาคกลาง เชน เปล่ียนรูปทรงหลังคาบาง เปล่ียน 
เครื่องประดับใหเปนอยางกรุงเทพฯนิยมบาง ดัดแปลงซุมประตูหนาตางบาง เชน สิมวัดทุงศรีเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สิมวัดชันภูมิการาม อําเภอเขมราฐ จังหวัดอํานาจเจริญ 

(2.5) สิมทึบแบบลอกเลียนเมืองหลวง เปนสิมทึบที่ลอกเลียนแบบเอาจากรพะอุโบสถของ 
ภาคกลางบางวัด บางวัดอาจเอามาดัดแปลงเล็กนอย บางวัดก็เอามาทั้งหมด ดังปรากฏอยูในชวง 2-3 
ทศวรรษที่ผานมา เชน 

สิมวัดโพธ์ิศรี บานทุงใหญ อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร 
สิมวัดโพธ์ิศรีเหนือ บานโพธ์ิศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
สิมวัดโบราณ (วัดโพธิ์) อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ



สิมวัดมวงสระนอย บานมวง อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (วิโรฒน ศรีสุ 
โร, 2542 : 4616-4625) 

2. เคร่ืองแตงกายและการแตงกายชาวอีสาน 
ชาวอีสาน (ไทยลาว) ปจจุบันการแตงกายเปล่ียนไปมาก แตการแตงกายในสมัยอดีต ผูหญิง 

ชาวอีสานจะนุงผาซ่ินยาวปดเขา นิยมตกแตงชายผาซ่ิน  เรียกวา “ ตีนซ่ิน ”  ผาซ่ินจะมีสีน้ําเงินเขม 
(สีหมอดิน)  ทางลงสีขาว ปกตใิชผาฝาย  หากเปนพิธีการใชผาไหม  เส้ือแขนกระบอก  เกลาผมมวย 
สูง หากอายุมากจะเกลาผมมวยต่ําไวที่ทายทอย หมสะไบทับเส้ือในงานพิธีเรียกวา ผาเบี่ยง หรือ ผา 
หมเบ่ียง  สวนผูชายสวมกางเกงที่เรยีกตามภาษาถ่ินวา  “โซง”  ยาวเหนือเขาหรือเสมอเขา  เส้ือคอ 
กลม ผาหนาติดกระดุม แขนกระบอก ผาขาวมาคาดเอว บางครั้งกน็ุงผาโสรงไหม 

คนอีสานเปนกลุมคนที่มีชีวิตอยูอยางงายๆ ไมหรูหรา เวลากินอาหารก็นั่งกินกับพื้นไมมี 
โตะอาหาร เวลานอนก็นอนกับพื้นเครื่องปูลาดก็มีเส่ือ (สาด) กับที่นอน(เส่ือ)แลวก็หมอนใบ เมื่อ 
เปนเชนนี้จึงทําใหการใชเครื่องแตงกายมีลักษณะธรรมดาไปดวย  ตามชนบททั่วๆไปเราจะพบวา 
ชาวอีสานสวนใหญมีชุดแตงกาย 3 ชุด คือ 

ชุดทํางาน  การทํางานจะตองตากแดดรําฝน  ทนกับธรรมชาติ  ผูชายจึงนิยมแตงเปนแบบสู 
ทนกับธรรมชาตนิอยกวาสตรีซ่ึงพอจะเปรียบเทียบกนัไดดงันี้ 

ชาย  หญิง 
-กางเกงขากวยสีดําหรือสีน้ําเงินทอดวยฝาย 
-เส้ือแขนสั้น-ยาว สีดําหรือสีน้ําเงินทอดวยฝาย 
-ผาขาวมา ทอดวยฝาย 

-ผาถุงสีดําหรือสีน้ําเงินทอดวยฝาย 
-เส้ือแขนยาวสีดําหรือสีน้ําเงินทอดวยฝาย 
-ผาขาวคลุมศีรษะ 

การใชผาขาวมาหรือผาขาว มีความแตกตางกันมากระหวางชายกับหญิง สําหรับผูชาย 
ผาขาวมาทั่วๆไปเปนลายตราหมากรุก สีขาวดํา หรือสีน้ําเงินขาว ถาออกไปทํางานมักจะมัดหัวหรือ 
มัดเอว แลวแตถนัด  สวนสตรีนั้นจะไมใชผาขาวมาแบบชาย จะใชบางก็นิยมใชผาขาวผืนเทากับ 
ผาขาวมาคลุมตรงศีรษะ เพ่ือไมใหแดดเลียผิว บางก็ลดหนาอก เวลาทํางานในบาน การที่หญิงชาย 
ใชผาขาวมาไมเหมือนกันนี้ อาจจะสืบเนื่องมาแตคนโบราณก็เปนไดเพราะผูเฒาผูแกในแตละ 
หมูบานนั้นเวลาไปทําวัตรในวัดผูชายใชผาขาวมาพาดบาไป สวนผูหญิงใชผาขาวพาดบาไป เปน 
การแยกลักษณะการใชไปในตัวอยูแลว



สวนสมัยปจจุบัน ทุกชาติกําลังเปล่ียนแปลง ทําใหสภาพความเปนอยูของคนอีสานที่ยังลา 
หลังเกิดการพฤติกรรมอยางฉับพลัน เชน การใชไถเหล็กไถนา หญิงชายใสกางเกงทํานาใสรองเทา 
ฟองน้ําเปนตน ชุดตางๆ ดังกลาวมาอาจไมไดพบเห็นจริงๆก็ได กระนั้นก็ดีจะยังมีใหเห็นอยูทั่วไป 
ในชุมชนที่หางไกลในภาคอีสาน 

ชุดอยูกับบาน  เม่ือกลับถึงบาน หลังจากเหนื่อยออนจากการทํางานแลว ก็พากันเปล่ียนชุด 
ใหม คือ ชายใสเส้ือเหมือนกับเส้ือทํางาน สวนกางเกงเปล่ียนมาเปนผาโสรงไหม หรือผาขาวมา ถา 
ใสผาโสรงไหมก็ใชผาขาวมาพาดบา ไมนิยมคาดพุงหรือมัดหัวเหมือนโอกาสออกไปทํางาน และ 
ชุดนี้เองก็เปนชุดนอนเพราะไมเคยมีคนอีสานนิยมใชชุดนอนในชนบท  สวนสตรีจะเปล่ียนมาใช 
เส้ือคอกระเชาหรือ เรียกวาเส้ือ “กะแหลง”  ผาถุงฝายสีใดก็ไดหรือไหมที่กลางเกากลางใหม ผาขาว 
ที่เคยมัดหนายามทํางานจะเปล่ียนเปนมัดหนาอก เพราะผาขาวที่เรียกวา “ผามัดนม” ก็กลายเปนชุด 
นอนในที่สุด 

ชุดเอาบุญ พอถึงเทศกาลงานบุญตางๆ เชน บุญเขาพรรษา บุญบั้งไฟ บุญมหาชาติ เปนตน 
จะมีการเปล่ียนชุดใหม การเปล่ียนชุดใหม เพราะเปนเทศกาลที่ตองการเปล่ียนชุดกันใหสวยงาม 

ผูชายที่สูงอายุ นิยมใสโสรงไหม หรือโจงกระเบนเส้ือไหม และผาขาวไหม (บางแหลง 
เรียกผาแพรไสปลาไหล) ใชพาดบา  สวนเด็ดหนุมนั้น ในสมัยโบราณนิยมใสโสรงเชนเดียวกันแต 
มาบัดนี้ ใสกางเกง เส้ือผาซ่ึงตัดไปจากตลาดในเมืองกันเสียหมด 

สตรีสูงอายุ ใสผาถุงทอดวยไหม จะมัดหม่ีหรือไมมัดก็ได ผาขาวที่เคยมัดหนาในยุคสาวๆ 
กลับลดลงไปพาดบา เส้ือผาที่ใสมักจะเปนไหมเปนสวนมาก การมีผาไหมเปนการมีซ่ึงบอกถึง 
ความภูมิฐานแหงวงศตระกูลตัวเอง สวนสตีรีสมัยรุนสาวใสผามัดหมี่ไหม-ฝาย สวยงามหลากสี เส้ือ 
จะเปนไหม หรือฝายก็ได แตขอใหเปนของใหมสะอาด และสวยงาม ในสมัยนี้บางคนนิยมใชผา 
มัดหม่ีหลายๆ สวน เส้ือก็ใชหลายสีตัดกันเองในหมูบาน หรือตัดไปจากตลาดในเมือง นาสังเกตอยู 
วาใสเส้ือมัดหม่ี ซ่ึงเปนผาถุงของคนอีสานนี้ นิยมใสใหลึกคลุมนอง ไมนิยมใสส้ันแบบนั้น คนใส 
ผาถุงส้ันๆ เขาเรียกกันวา “ใสซ่ินเขิน” มักเปนที่ติเตียนของคนทั่วๆไป 

ผามัดหมี่นิยมใชกันเปนผาถุงผูหญิงจึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา ผาซ่ินหมี่  ภายหลังมีคน 
ดัดแปลงมาเปนผาตัดเส้ือ เปนเนคไทค ทีแรกชาวอีสานก็ถือวาเปนของแปลก แตนานๆเขาก็ชิน 
และปจจุบันนี้ดูเหมือนไมสนใจ กันแลววาจะเอาอะไรไปทําอะไร ขอใหทําแลวสวยเปนพอ จึงจะ 
พบเห็นอยูทั่วๆไปวา ผูชายนําผาซ่ินมาตัดเส้ือในขณะที่ผูหญิงใชผาถุงกันทั่วเมือง และผูหญิงนั้นเอง 
ก็นําโสรงมาตัดกระโปรง และตัดกางเกง ในขณะที่ผูชายเขาใสกระโปรงไหมกันทุกหมูบาน



ผาอีกชนิดหนึ่งคือ ผาขิด เปนผาที่ใชโดยวิธีขิด หรือเก็บดอกเปนลวดลายตางๆ ทอทั้งฝาย 
และไหม ใชไมขิดไปพรอมกับการทอ โดยนิยมชาวบานอีสานถือลาย ของผาขิดสูงมาก จึงนิยมนํา 
ผาขิดทําหมอน ทําที่นอน คัมภีรหนังสือ และอาสนะสงฆ 

ลายขิดที่ใชอยูในภาคอีสาน นิยมทํากันอยู 4 ประเภท (ทรงพันธ วรรณมาศ  2525 : 14-17) 
ไดแก 

1) ขิดประเภทลายสัตว 
ขิดรังผึง้ 

ขิดนาคชูกาบหลวง



ขิดนาคอุมหนวย 

ขิดกาบหลวง



2) ขิดประเภทพันธุไม 

ขิดดอกแกว 

ขิดดอกสรอย



ขิดตุมหมากจับ 

ขิดดอกสมอ



ขิดดอกจันทร 

3) ขิดประเภทเครื่องใช 

ขิดขอเครือ



4) ขิดประเภทเบ็ดเตล็ด 

ขิดกาบเครือ 

3. การประกอบอาชีพของชาวอีสาน 
อาชีพหลักของคนอีสานสวนใหญ คือ อาชีพเกษตรกร หรือการทํานา  และรองลงมาก็คือ 

การเพาะปลูก  ซ่ึงพืชที่สําคัญคือ ขาว  มันสําปะหลัง ปอ ขาวโพด ซ่ึงภาคนี้มีพื้นที่ทํานามากกวาภาค 
อ่ืนๆ แตผลิตผลที่ไดต่ํา  เพราะดินในภาคอีสานสวนใหญเปนดินปนหินทรายและดินแดง ซ่ึงเก็บ 
ความชุมช้ืนไดนอย มี ความอุดมสมบูรณทางดานอาหารพืชต่ําและบางแหงมีเกลือปนอยู นอกจากนี้ 
อีสานยังประสบ ภาวะแหงแลงอยูเสมอ เนื่องจากมีปริมาณฝนตกนอย ดังนั้นอาชีพหลักของชาว 
อีสานจึงขึ้นนอย สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร ดิน น้ําและแรธาตุ  การทํานาสวนใหญอาศัยน้ําฝนซึ่ง 
ไมคอยแนนอน บางปมีน้ํามาก บางปไมมีน้ําเลย  พอถึงฤดูแลงน้ําในแมน้ําลําธารจะเหือดแหงไป 
เสียสวนใหญ  จึงจะพบวาพอถึงหนาแลงประชาชนจะอพยพไปหางานทําตางถ่ินเสียเปนจํานวนมาก 

ลักษณะการประกอบอาชีพของคนอีสานสวนใหญเปนงานที่เกี่ยวของกับชีวิตแบบอีสาน 
คือ ผูชายมักตะตองทํางานหนัก งานที่จะตองออกแรง อาทิ เชน งานไถนา สรางบาน ทําไร ทํานา 
หาเงินหาทอง  เพ่ือใชในการจุนเจือครอบครัว 

ผูชายอีสานที่นิยมในสายตาของชาวบานตองเปนคนขยันขันแข็ง  หนักเอาเบาสู เขมแข็ง 
อดทน ซ่ึงคนโบราณเวลาจะเลือกคู มักหาคนขยัน  โดยการสังเกตจากครอบครัว บิดามารดา และมอื 
ชายท่ีหยาบกราน ขรุขระ ซ่ึงจะแสดงวาเปนชายท่ีขยันขันแข็ง  ควรเลือกมาเปนคูครอง



สวนสตรีอีสานนั้น ตองเปนงานในเรือนซ่ึงก็มักทํางานเบากวาชาย โดยจะทํางานในบาน 
เชน ทําอาหารการครัว เย็บปกษถักรอย ทําเส่ือทําหมอน เล้ียงหมอนปอนไหม เก็บผักหักฟน ตักน้ํา 
ตําขาว เปนตน 

จากที่กลาวขางตน เราอาจแบงอาชีพหลักแตดั้งเดิมของชาวอีสานออกเปน 2 อาชีพ คือ การ 
ทําเกษตรกรรม และการทําประมง มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

การเกษตรกรรม 
พืชที่ปลูกมากในภาคอีสาน ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ปอแกว การปลูกหมอนเล้ียงไหม 

เปนตน 
การปลูกขาว 
ประชาชนในภาคอีสานยืดการทํานาเปนอาชีพหลักขาวที่ปลูกมีทั้งขาวเจา ขาวเหนียว ปลูก 

กระจายอยูทั่วไปทุกจังหวัด ปริมาณขาวที่ไดจะแตกตางกันไปตามปริมาณน้ําฝนในแตละป จังหวัด 
ที่มีการทํานาไดดี ไดแกจังหวัดที่อยูริมแมน้ําโขง และถึงแมในบางจังหวัดจะมีปริมาณฝนต่ํา กวา 
1,750 มิลลิเมตรแตก็ยังสามารถปลูกขาวไดผลดีเชนกัน ทั้งนี้อาจเพราะมีพันธุขาวมากกวา 2,500 
ชนิด  มีการปรับปรุงคัดเลือกเพื่อใหไดพันธุขาวใหม  ๆ  ที่เหมาะสมกับสภาพของแตละทองที่ 
ปริมาณขาว ที่ไดนอกจากจะเก็บไวกินแลวยังมีผลผลิตเหลือสงไปขายตางประเทศอีกดวย พันธุ ขาว 
ที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคนี้คือ  ขาวหอมมะลิ  ลักษณะการทํานาของชาวอีสานแบงตามภูมิประเทศ 
ดังนี้คือ 

1) การทํานาโคกหรือนาเขิน หมายถึง นาที่ตั้งอยูในที่ดอนหรือที่โคกไมสามารถนําน้ําจาก 
การชลประทานหรือเหมืองฝายไปใชได ตองอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว สวนใหญปลูกขาวไร 

2)  การทํานาลุม  หมายถึง  นาในที่ลุม  สามารถนําน้ําจากเหมืองฝายหรือชลประทานมา 
ใชได นิยมปลูกขาว นาดําหรือนาหวานน้ําตม 

3) การทํานาหนอง คือนาที่ตั้งอยูในหนองน้ําหรือที่ลุมลึกหรือที่เคยเปนหนองน้ําแตตื้นเขิน 
แลวพื้นที่ลักษณะนี้นิยมปลูกขาวนาหวาน หรือนาหวานน้ําตม 

การปลูกมันสําปะหลัง 
มันสําปะหลังนับเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ทํารายไดเสริมใหแกเกษตรกรในภาคอีสานและ 

สามารถนํารายไดเขาสูประเทศเปนอันดับสองรองจากขาว มัน  สําปะหลังเปนพืชท่ีชอบอากาศรอน 
จึงปลูกไดดีในระหวางละติจูด 25 องศาเหนือและ 25 องศาใต ในพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 
3,000  ฟุตเจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนทรายทนความแหงแลงไดดีกวาพืชที่ใหแปงชนิดอ่ืน  ๆ 
ตองการน้ําเพื่อตั้งตัวหลังการปลูกเทานั้น จึงเหมาะกับภาค อีสาน ซ่ึงมีปริมาณและการกระจายของ 
ฝนไมแนนอน ปจจุบันเกษตรกรนิยมที่จะปลูกมัน สําปะหลังกันมาก เพราะมีตนทุนในการผลิตต่ํา



ปลูกงายและไมตองการการดูแลมากนัก  สงผล  ผลิตเขาโรงงานไดงายและเก็บเกี่ยวไดตลอดทุก 
ฤดูกาล 

การทําเกลือสินเธาว 
คนอีสานนิยมใชเกลือสินเธาวทําปลาเค็ม ปลารา ปลาเจา เพราะทําใหปลาไมเนาเร็ว กล่ิน 

ไมเหม็นเหมือนใชเกลือทะเล รสไมเค็มมาก ราคาก็ถูกกวา ฉะนั้นในแหลงที่มีดินเกลือหรือน้ําเค็ม 
ชาวบานจึงทํานาเกลือกันเปนลํ่าเปนสัน บางแหงมีการใหเชาพื้นที่ทํานาเกลือ คิดคาเชาเปนไรตอ 
เดือน โดยเริ่มทําตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 

การทําประมง 
สําหรับคนอีสาน น้ําเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญ ปลาเปนแหลงโปรตีนที่มีความสําคัญ 

มากกวาสัตวน้ําประเภทอื่นๆ สัตวน้ําที่เปนอาหารสามารถพบไดโดยทั่วไปนับตั้งแตบริเวณทองนา 
เม่ือเวลาหนาน้ําจะพบสัตวน้ําตาง ๆ มากมาย ในบริเวณหวยหนอง คลอง บึงและแมน้ําสายตาง ๆ 
ปลาที่พบตามแหลงน้ําไดแก ปลาดุก ปลาชอน ปลาหมอ ปลาขาว ปลาไหล แหลงน้ําที่มีขนาด ใหญ 
จะพบปลาขนาดใหญและหลายชนิดกวาในคูคลองเล็ก ๆ เชน ปลาในบริเวณแมน้ํามูล แมน้ํา ชี หรือ 
แมน้ําโขง 

ชาวอีสานมีเครื่องมือจับปลาที่มีลักษณะไมแตกตางกันมานัก เครื่องมือที่พบเห็นเสมอ ๆ 
คือ เบ็ด สุม แห ไซ ตุม เครื่องมือจับสัตวน้ําเหลานี้ทําดวยไมไผหรือหวายนํามาเหลาประกอบเขา 
ดวยกัน ผูสูงอายุตามหมูบานจะเปนผูสานเครื่องมือหาปลาเหลานี้ เครื่องมือหาปลาแตละประเภท 
นั้นจะแสดงออกถึงลักษณะการหาปลาและชนิดของปลาบริเวณนั้นๆ ได  เครื่องมือจับปลาของชาว 
อีสานสามารถแบงตามลักษณะเปน 3 ชนิด คือ 

1) เครื่องมือดักปลาซ่ึงตองใชเวลารอคอยและบางชนิดตองมีเหยื่อลอ ไดแก อีจู ตุม ลอบ 
ไซ ยอ ซอน เปนตน 

2) เครื่องมือจับปลาซ่ึงใชจับไดทันที โดยไมตองรอคอย เชน สุม ฉมวก เปนตน 
3) เครื่องมือจับปลาซ่ึงใชในการกักปลาไว ไดแก ของชนิดตาง ๆ และกระพรอม เปนตน 

ปลาที่จับไดมักนําไปประกอบเปนปลารามากกวาอาหารชนิดอ่ืน ๆ โดยชาวบานจะนําปลา ตัวเล็ก ๆ 
มาคลุกเคลาเขากับเกลือหมักดองใสไหไว 

แหลงประมงในภาคอีสาน 
แหลงประมงในภาคอีสานมักจะอยูในแหลงน้ําของแองโคราชและแองสกลนคร  เชน 

แมน้ํามูล แมน้ําชี  และสาขาแมน้ําสงคราม  เชน ที่หนองหาน จ.สกลนคร  ในปจจุบันนี้เริ่มมีการ 
เพาะเล้ียง  ปลาตามแหลงน้ําตาง  ๆ  มากขึ้น  จังหวัดที่มีการเพาะเล้ียงปลามาก  ไดแก  จ.สกลนคร 
ขอนแกน อุดรธานี อุบลราชธานี สวนมากนิยมเล้ียงปลาหมอเทศ ปลาไน ปลานิลและปลาจีน ซ่ึง



ทางราชการ  เปนผูแจกพันธุ  (สํานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน “สังคมและวัฒนธรรม 
อีสาน” เอกสารประกอบนิทรรศการถาวร “อีสานนิทัศน” 2549 : 125-188) 

4. ศิลปวัตถุ ศาสนสถาน และแหลงโบราณคดี 
ศิลปวัตถุ และศาสนสถานของภาคอีสาน สวนใหญเปนมรดกทางพระพุทธศาสนาประเภท 

สิม หรืออุโบสถพื้นเมืองของอีสาน มีทั้งที่มีจิตรกรรมฝาผนัง หรือ ฮูปแตม  และที่ไมมีจิตรกรรมฝา 
ผนัง เชน 

พระธาตุพระอานนท วัดมหาธาตุ 
ตามตํานานพืน้บานกลาววา พระธาตุอานนทสรางขึน้โดยเสนาบดีเกาจากกรุงศรีสัตนาค 

นหุต  ทั้งยังสงอิทธิพลทางรูปแบบการกอสรางใหกับพระธาตุตาดทอง  พระธาตุหนองสามหมื่น 
ดานหนาองคพระธาตุมีธาตุขนาดเล็ก  เปนธาตุบรรจุอัฐิพระวิชัยราชขัตติยวงศา (อดีตเจา 

เมืองสิงหทา)  ลักษณะธาตุไดรบัอิทธิพลศิลปะจากหลวงพระบาง 

หอไตรกลางน้ําหอไตรกลางน้ํา วดัมหาธาต ุ

หอไตรกลางน้ําเปนอาคารไมรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา ดานยาวยาวกวาดานกวางอยู 1 ชวง 
เสา เปนอาคารทรงเตี้ย หลังคาซอนลดหล่ันกัน ประดับดวยชอฟาใบระกาหางหงส เปนศิลปกรรม 
แบบลาว สันนิษฐานวาสรางในสมัยอยุธยาตอนปลาย - ตนสมัยรัตนโกสินทร ภายในหอไตรเปนที่ 
เก็บรักษาคัมภีรใบลาน เปนจํานวนมาก



สิมวัดใตศรีมงคล 

วัดใตเปนวัดสําคัญวัดหนึ่งของเมืองยโสธร  มีพระอุโบสถที่มีรูปแบบทางศิลปะลานนา 
ผสมลานชาง  กลาวคือใตหนาบันลงมาระหวางเสาสองตน  จะมีลวดลายไมแกะสลักหอยลามลงมา 
ตามเสาทั้งสอง แลวหอยยอยลงตรงกลางเหมือนรวงผึ้ง  สวนเสาไปหาระเบียงก็ประดับลวดลาย 
ระหวางเสาเชนเดียวกัน  เสาเปนรูปเหล่ียมยอมุมไมสิบสอง  มีกลีบบัวสัตบุษยหงายรองรับ 
สวนบน  ภายในวัดนี้ไดพบธรรมาสน และโฮงเทียนศิลปะลาวรุนเกา  พระอุโบสถแหงนี้เปน 
สถาปตยกรรมดีเดนในสมัยตนรัตนโกสินทร ที่ยังคงสภาพมาจนถึงปจจุบัน 

หอไตรวัดศรีธาต ุ

หอไตรวัดศรีธาตุตั้งอยูกลางสระน้ํา มีระเบียงรอบยื่นมาติดเสาระเบียง  เดิมใชเปนที่เก็บ 
หนังสือผูกใบลานตาง ๆ รวมทั้งเอกสารพื้นเมืองที่เกาแก  ปจจุบันมีสภาพทรุดโทรมมาก  แตยังคง 
คุณคาสูงในทางสถาปตยกรรม บานประตูเปนลายเครือเถา  และสลักลวดลายสวยงาม



สิมวัดจักรวาลภูมิพนิิจ 

ตั้งอยูที่วัดหม่ืนถาน  อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด เปนสิมแบบพื้นเมืองประเภทสิม 
ทึบรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  หันหนาไปทางทิศตะวันออก  หลังคาทรงจั่วชั้นเดียว  มีลายแกะไมที่หนาบัน 
และสวนรังผึ้ง  เดิมมุงดวยไมแปนเกล็ด  มีจิตรกรรมฝาผนังประดับ  ดานนอกเปนภาพพุทธ 
ประวัติ  ดานในเปนวรรณคดีพื้นบานเรื่องสังขศิลปชัย  สิมแหงนี้มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 24 

สิมวัดบานขอนแกนเหนือ 

ตั้งอยูที่วัดบานขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เปนสิมพื้นเมืองประเภทสิมทึบรูป 
ส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาดประมาณ 4 x 5 เมตร หันหนาไปทางตะวันออก หลังคาเปนทรงจั่วชัน้เดียว มี



ลายแกะไมท่ีหนาบันและสวนรังผึ้ง เดิมหลังคามุงดวยไมแปนเกล็ด  มีจิตรกรรมฝาผนัง 
ประดับ  ดานนอกเปนภาพพุทธประวัตติอนออกผนวช ตอนมารผจญ  และภาพนรกสวรรค  มี 
อักษรไทยนอยระบุปที่สราง คือป พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1247) 

สิมวัดพุทธสีมา (วัดบานเปลือยใหญ) 

ตั้งอยูที่วัดพุทธสีมา  อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด เปนสิมแบบพ้ืนเมือง ขนาดประมาณ 
6 x 9 เมตร  หลังคาทําเปนชั้นลดซอนกัน  มีภาพจิตรกรรมประดับที่ผนัง ดานในเปนภาพชาดกเรื่อง 
พระเวสสันดร  และภาพเรื่องเกี่ยวกับนรกภูมิ  ลายปูนปนที่หนาบันทั้งสองดานเปนรูปครุฑและ 
นาค ซ่ึงมีลักษณะคลายมังกรของจีน 

สิมวัดประตูชัย (บานคําไฮ)



ตั้งอยูอยูที่วัดประตูชัย อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด  เปนสิมแบบพื้นเมืองประเภทสิม 
ทึบ  รูปส่ีเหล่ียมผืนผา  ขนาดประมาณ 3 x 9 เมตร หลังคาเปนทรงจั่วชั้นเดียว เดิมมุงดวยไมแปน 
เกล็ด  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังประดับเปนภาพชาดก  เรื่องพระเวสสันดรอยูดานนอกของตัว 
อาคาร  จากประวัติทราบวาสิมแหงนี้สรางขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2441 

สิมวัดบานสีฐาน 

อยูที่วัดบานสีฐาน กิ่งอําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด เปมสิมแบบพ้ืนเมืองประเภทสิมทบึ 
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาดประมาณ 4.5 x6.5 เมตร  หลังคาเปนทรงจั่วซอนลดหล่ันกัน เดิมมุงดวยไม 
แปนเกล็ด  ความโดดเดนของสิมแหงนี้ อยูท่ีลายแกะไมท่ีหนาบันเปนรูปดวงอาทิตย  (ตาเวน)  และ 
ลายแกะสวนของรังผึ้งซ่ึงแกะเปนรูปพระอินทรทรงชาง ครุฑยุดนาคและนิทานพื้นบาน  รวมทั้ง 
ลายคันทวยรูปพญานาค  นับวาเปนลายแกะไมของสิมที่สวยงามที่สุดของจังหวัดรอยเอ็ด 

พระธาตุพนม



พระธาตุพนม ตั้งอยูในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพระพนม จังหวัดนครพนม 
เปนเปนเจดียทรงส่ีเหล่ียมสูง มีลักษณะที่สวยงายมาก  จากการขุดคนทางโบราณคดีลงความเห็นวา 
พระธาตุพนมสรางขึ้นระหวาง พ.ศ. 1,200-1,400  ภายในองคพระธาตุพนมบรรจุอุรังคธาตุของ 
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาไว ลักษณะของสถาปตยกรรมมีแหลงที่มาที่เดี่ยวกันกับปราสาทของขอม 
และไดทําการบูรณะเรื่อยมา  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2518 เวลา 19.00 น. พระธาตุพนมไดลมทลายลง 
ทั้งองคเนื่องจากความเกาแกขององคพระธาตุพนมและในชวงเวลานั้นไดเกิดพายุพัดแรงฝนตกหนกั 
ติดตอกันหลายวันประชาชนทั้งประเทศไดรวมกันบริจาคทุนทรัพยและรัฐบาลไดกอสรางองคพระ 
ธาตุขึ้นใหมตามแบบเดิมการกอสรางนี้แลวเสร็จเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2522  นอกจากพระบรม 
สารีริกธาตุที่บรรจุในองคพระธาตุแลวยังมีของมีคามากมายนับหมื่นชิ้นโดยเฉพาะทองคําบนยอด 
พระธาตุน้ําหนักถึง 110  กิโลกรัม  ปจจุบันองคพระธาตุมีฐานกวางดานละ 12.33 เมตรสูง 53.60 
เมตร  เปนเจดียทรงส่ีเหล่ียมสูงแลดูสงางาม  งานนมัสการองคพระธาตุพนม เริ่มตั้งแตวันขึ้น 10 ค่ํา 
ถึงวันแรม 1 ค่ําเดือน 3 ของทุกป 

แหลงโบราณคดบีานสงเปอย (ดงเมอืงเตย) 

ตั้งอยูที่บานสงเปอย ตําบลสงเปอย อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร เปนชุมชนโบราณใน 
ลุมแมน้ําชีตอนปลาย  ลักษณะเปนเนินดินรูปรางคอนขางรี  มีคูน้ําคันดิน เปนชุมชนโบราณที่ 
สืบเนื่องมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร  เปนชุมชนเกษตรกรรมใชขวานหินขัด  รูจักการทํา 
เครื่องปนดินเผาและถลุงโลหะ  เพราะพบเศษภาชนะดินเผาแบบทุงกุลารองไห และตะกรันเหล็ก  มี 
ประเพณีการฝงศพแบบฝงครั้งที่สอง ซ่ึงเปนที่แพรหลายในบริเวณ แมน้ํามูล - ชี  มีอายุประมาณ 
2,500 ปมาแลว นับถือทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ  สันนิษฐานวาเปนหนึ่งในชุมชนที่เรียกวาเจน 
ละ  มีศาสนสถานเปนอาคารส่ีเหล่ียมกอดวยอิฐ  เปนอาคารสถาปตยกรรมยุคตนๆ ที่ไดรับอิทธิพล 
จากวัฒนธรรมอินเดียแบบคุปตะ และหลังคุปตะ  มีอายุอยูประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 - 12



พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง 

ตั้งอยูที่บาน เชียง ตําบลบานเชียง แบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 ตั้งอยูทางดานขวาของทางเขา 
อยูใน บริเวณวัดโพธ์ิศรีใน เปนแหลงโบราณคดีที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย ซ่ึงคนพบ 
วาเคยเปนที่อยูอาศัยและที่ฝงศพของคนกอนประวัติศาสตรยุคโลหะ เมื่อราว 5,000 กวาปมาแลว มี 
ความเจริญกาวหนาทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแตโบราณ ชาวบานเชียงโบราณเปนชุมชน 
ยุคโลหะท่ีรูจักทําการ เกษตรกรรม เล้ียงสัตว นิยมทําเครื่องมือเครื่องใชและเครื่องประดับจากสําริด 
ในระยะแรก และรูจักใชเหล็กในระยะตอมาแตก็ยังคงใชสําริดควบคู กันไป ชาวบานเชียงรูจักทํา 
เครื่องปนดินเผาเปนภาชนะสีเทาทําเปนลายขูดขีด ลายเชือกทาบ และขัดมัน รูจักทําภาชนะดินเผา 
ลายเขียนสี รูปทรงและลวดลายตาง ๆ มากมาย 

5. จิตรกรรม

ภาคอีสานมีภาพเขยีนสีมากพอ ๆ กับภาคอ่ืน มีทั้งภาพเขียนกอนประวัติศาสตร ภาคเขยีน 
ผนังโบสถ  ภาคเขียนตามพื้นผา  แตบรรดาเหลานี้ไมใหรายละเอียดดานสุนทรียภาคเทาที่ควรเพราะ 
เปนภาพเขียนฝมือชาวบาน ภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตรที่เปนฝมือมนุษยยคุหินทําไว พบในภาค 
อีสาน ไดแก



1) ภาพคน ภาพวัว ภาพเรขาคณิต เปนฝมือของมนษุยยคุหนิเขียนไวที่ผนังถํ้าบริเวณภูพระ 
บาทตําบลเมืองพาน อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

2) ภาพฝามือสีแดง 9มืออยูที่ผนังถํ้าฝามือ ตําบลเมืองเกา อําเภอภูเวียง จังหวดัขอนแกน 
3) ภาพลายมือทาบสีแดง ในถํ้าลายมือ บนคูผาผัง บานหนองหาง ตําบลกุดหวา อําเภอกุจฉิ 

นารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 
4) ภาพฝามือพนสีแดง 4 มือ ในถ้ําฝามือแดง ที่จอมนาง ตําบลศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร 
5) ภาพเรขาคณิต เขียนดวยสีเลือดหมูแหงที่ ถํ้าผาแตม บนวัดในกิ่งอําเภอดอนตาล จังหวัด 

นครพนม 
สวนภาพเขียนในยุคประวัติศาสตร โดยมากเปนภาพเขียนที่อยูตามผนังโบสถ ภาพสีเขียน 

ตามผนังโบสถตางๆ เหลานี้มีเรื่องราวตางๆ พอจะประมวลไดดังนี้ 
1) ภาพทศชาติ  เกี่ยวของกับชาดก  10 ชาติ ไดแก 

ชาติที่ 1  เปนพระเตมีย  บําเพ็ญเนกขัมมบารมี 
ชาติที่ 2  เปนพระชนก  บําเพ็ญวิริยบารมี 
ชาติที่ 3  เปนพระสุวรรณสาม  บําเพ็ญเมตตบารมี 
ชาติที่ 4  เปนพระเนมิราช  บําเพ็ญอธิษบารมี 
ชาติที่ 5  เปนพระมโหสถ  บําเพ็ญปญญาบารมี 
ชาติที่ 6  เปนพระภูริทตั  บําเพ็ญศีลบารมี 
ชาติที่ 7  เปนพระจนัทกุมาร  บําเพ็ญขันติบารมี 
ชาติที่ 8  เปนพระนารทะ  บําเพ็ญอุเบกขาบารมี 
ชาติที่ 9  เปนพระวิทุระ  บําเพ็ญสัจจบารมี 
ชาติที่ 10  เปนพระเวสสันดร  บําเพ็ญทานบารมี 

2) ภาพเกี่ยวกับไตรภูมิ  ชึ่งไดรับอิทธิพลมาจากนิทานวรรณคดีเรื่องเวสสันดรชาดก 
3) ภาพชีวิตชนบท  เชน  การอาบน้ําใหลูก  การแหขบวน  การเล้ียงสัตว  การละเลนอ่ืนๆ 

เปนตน 
4) ภาพเขียนเรื่องวรรณคดีอีสาน ซ่ึงเปนวรรณคดีพื้นบาน  เชน เวสสันดรชาดก  ทาวสิน 

ไชย เปนตน
กรมศิลปากรสํารวจพบวา  มีวัดตางๆ ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังในอีสานอยูมากมาย 

ประมาณ  50 วัดกระจายอยูในจังหวัดตางๆ ในภาคอีสานดังนี้ 
1) วัดประสิทธิไชยาราม  บานหนองคอ  ตําบลหนองคอ  อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
2) วัดหนองสระบัว  บานวังคูณ  อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน



3) วัดหนาพระธาตุ  บานตะคุ  ตําบลตะคุ  อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
4) วัดกลางม่ิงเมือง  วัดประตูชัย  อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 
5) วัดมหาธาตุ  วดัปาใต   วัดศรีคูณเมือง  อําเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 
6) วัดทุงศรีเมือง  วดัปะอาวใต บานปะอาวใต  อําเภอเมือง วัดกลางเขมราฐ  อําเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
7) วัดหวานใหญ  อําเภอหวานใหญ วัดมโนภิรมณ  อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
8) วัดพุทธสีมา   ตําบลฝงแดง  วัดหวัเวียง   อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
9) วัดพระธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
10) วัดเทพพล  อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
11) วัดหนองบุ  ตําบลสามพราว  อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
12) วัดสําโรงใหญ   ตําบลสําโรง  อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรษีะเกษ 
13) วัดกลางรัตนบุรี  อําเภอรตันบุรี จังหวัดสุรินทร 
14) วัดทาเรียบ  บานหนองหวา  อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรรีัมย 
15) วัดตาลเรียบ  บานโคกกลาง  อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

5. อาหารการกิน 

สังคมอีสานเปนสังคมเกษตรกรรมและกสิกรรมแบบดั้งเดิม วิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ 
อยางแนบแนน มีการเก็บของปา ลาสัตว ปลูกพืชและเล้ียงสัตว เพื่อยังชีพภายในครอบครัวอีสาน 
ปลาเปนสัตวน้ําชนิดหนึ่งท่ีหาไดงายในฤดูน้ําหลาก แตก็ขาดแคลนในชวงฤดูแลง คน พื้นเมืองจึง 
หาวิธีการที่จะเก็บรักษาปลาไวเพื่อใหมีกินไดตลอดป โดยการนําปลามาหมักกับเกลือ สินเธาวที่ 
สามารถผลิตไดเองในทองถ่ิน ปลาที่ไดจากการหมักเกลือนี้เรียกวา “ปลาแดก” ปลาแดก เปนอาหาร 
ประจําของทองถ่ิน และใชเปนสวนผสมสําคัญในการประกอบอาหารคาวแทบทุกชนิด เชน แกง 
ออม แกงปา ปน แจว ลาบ กอยและอ่ืนๆ รวมทั้งสมตํา 

สวนอาหารประเภทผักพื้นบานก็มีอยูมากมายหลายชนิดและยังมีคุณสมบัติเปนสมุนไพร 
อีกดวย คนอีสานนิยมปลูกผักพื้นบานไวในบริเวณที่อยูอาศัยและตามไรนาเพ่ือเก็บผัก ดอก ผล และ 
ยอดของไมปาตาง ๆ มารับประทาน นอกจากนี้สัตวตางๆ เชน กบ แย ไขมดแดงและแมลงตาง ๆ 
ตลอดจนดักแดยังสามารถ นํามาประกอบอาหารไดอีกดวย 

คนอีสานมักกินอาหารตามธรรมชาติ อยูอยางงายๆ ไมพิถีพิถัน ซ่ึงอาหารการกินของคน 
อีสานสามารถจัดประเภทไดเปนกลุมดังนี้



ประเภทตม  เชน ตมไก  ตมปลา   ตมงัว   ตมนองงัว เปนตนซ่ึงเปนการปรุงอาหารที่มีน้ํา 
เปนสวนประกอบในปริมาณมากกวาการแกง มีรสชาติที่ เขมขน มีรสเค็ม เปรี้ยวมากกวาเผ็ด หรือ 
หวาน รสชาติแตกตางกันตามชนิดของตม หรือเนื้อสัตวที่ เปนสวนประกอบ 

ประเภทลาบ  เปนอาหารประเภทยําที่มีเนื้อมาสับละเอียดหรือหั่นเปนชิ้นเล็กๆบางๆปรุง 
รสดวยน้ําปลารา พริก ขาวคั่ว ตนหอม  ผักชี รับประทานกับผักพื้นเมือง นิยมใชกับเนื้อปลาหมูวัว 
ควายและไก อาทิเชน ลาบปลา ลาบเนื้อ ลาบไก ลาบเปด ลาบหอยลาบปู ลาบเทา เปนตน 

ประเภทออม  เปนอาหารประเภทแกงแตมีน้ํานอยมีผัก พื้นเมืองหลายชนิดนิยมใชกับเนื้อ 
ไกและปลาหรือเนื้อกบเนื้อเขียดหรือเนื้อสัตวอ่ืนๆแตเนนที่ปริมาณผัก เชน ออมไก ออมปลา ออม 
หอย ออมงัวเปนตน 

ประเภทซุบ  เชน ซุบหนอไม ซุบเห็ด ซุบดอกแค ซุบหมากมี่ ซุบหมากเขือ ซุบหมากอึออน 
เปนเปนอาหารที่มีวิวัฒนาการมาจากการนําผักมาจิ้ม  การนําผักมาจิ้มแจว ซ่ึงแจวมีสวนผสมหลัก 
คือปลาราและพริก ผักที่นิยมนํามาทําซุบ เชน หนอไมสดตมขูดฝอย ขนุนออน มะเขือตม ผักเม็ก 
ผักติ้ว ผักดังกลาวปกติก็นิยมบริโภค โดย ใชเปนผักจิ้มแจวอยูแลว ชาวบานจึงพลิกแพลงดวยการนาํ 
ผักเหลานั้นผสมลงในแจว แลวใสขาวคั่ว งาคั่ว เพ่ือใหมีกล่ินหอมนารับประทานยิ่งขึ้น 

การเรียกชื่อซุบ จะเรียกตามผักที่เปนสวนผสมหลัก เชน ซุบหนอไม ซุบมะเขือ ซุบบักมี่ 
(ขนุนออน) ซุบเห็ดกระดาง (เห็ดขอนไมตากแหง นํามาตมใหออนนุม) การทําซุบจะไมนิยมใหมี 
รสเผ็ดมากนัก 

ประเภทแกง เชน แกงปลา แกงไก แกงเห็ด แกงหนอไม แกงไขมดแดง แกงขี้เหล็ก แกง 
ผักหวาน เปนตน  ซ่ึงแกงเปนการปรุงอาหารที่มีน้ําเปนสวนประกอบ รสชาติเขมขน มีรสเผ็ดเค็ม 
เปนหลัก เครื่องปรุงแบงเปน 2 สวน คือ 

1) สวนน้ําพริก ประกอบดวย พริกแหงหรือพริกสด ตะไครและหัวหอม อาจใสขมิ้นชัน 
เล็กนอย (บางครอบครัว) ในแกงที่มีปลา กบ เขียดหรืออ่ึงอาง เพ่ือดับกล่ินคาว 

2) เครื่องปรุงอ่ืน ประกอบดวยเนื้อสัตวเชน ปลา ปลายาง กบ เขียด หอยขม ไก หมู วัว 
ควาย ไขมดแดงและแมลงตาง ๆ เชน แมงจินูน ผักชนิดตาง ๆ เชน หนอไมสด หนอไมดอง ฟกทอง 
ฟก มะเขือ ผักหวาน หยวกกลวย หัวปลี ใบขี้เหล็ก สายบัว อีเลิด (ใบชะพลู) อีลอก บุก หวาย ผํา 
ขนุนออน เปนตน สวนผักที่นิยมใสในการแตงกลิ่นเชน ผักอีตู (ใบแมงลัก) ผักแขยง ผักชี ลาว เปน 
ตน ปรุงรสดวยปลารา น้ําปลา เกลือ



น้ําที่ใชสวนใหญเปนน้ําเปลา แตแกงบางชนิดอาจใชน้ําใบยานาง เพ่ือเพ่ิมรสชาติ และ ลด 
รสขื่นของผัก เชน แกงหนอไมสด แกงขี้เหล็ก แกงขนุนออน แกงหวายและแกงเห็ด สวนน้ํากะทิ 
จะใชนอยมากในแกงพื้นเมืองอีสาน จะมีบางเชน แกงหนอไมสด (ไผตง) แกงไกหรือแกงปลาที่ใส 
วุนเสนเปนหลัก 

ประเภทปน  เปนเครื่องจิ้มชนิดหนึ่ง รองมาจากแจว เชน ปนปลา ปนกัง ปนแมงดา ปน 
ดักแด เปนตน สวนประกอบหลักไดแก พริกสดหรือพริกแหง หัวหอมแดง กระเทียม (คั่วหรือเผา 
ใหสุก) โขลกผสมกับเนื้อปลาตม ปรุงรสดวยน้ําปลารา  น้ําปลาและเติมน้ําตมสุกเล็กนอย อาจเพิ่ม 
รสเปรี้ยวดวยน้ํามะนาว  แตงกล่ินดวยตนหอมซอย ลักษณะของปนจะขนเพื่อใหจิ้มกับผักไดดี 
โดยเฉพาะผักดอง (สมผัก อาจทําจากผักกาดตีนหมี กะหลํ่าปลี ตนหอม ตนผักเส้ียน) ผักสด และ 
ผักลวกชนิดตางๆ สวนประกอบในการทําปนนอกเหนือจากปลาอาจใชเนื้อสัตวอ่ืน หรือเห็ดชนิด 
ตาง ๆ ก็ไดเชนกัน 

ประเภทตํา  เชน  ตําหมากหุง ตําหมากแตง ตําหมากถั่ว ตําเหมี่ยง เปนตน  ซ่ึง เปนชื่อเรียก 
อาหาร ที่มีวิวัฒนาการมาจากการนําผักจิ้มแจว  เชนเดียวกับซุบซ่ึงใช ผักตม แตตําใชพืชที่สด 
ตัวอยางที่เห็นและนิยมบริโภคทั่วไปไดแก ตําสม (สมตํามะละกอ) ตําแตง ตําถ่ัว  ตํากลวย และ 
ผลไมพื้นเมืองอ่ืน ๆ การตําจะรวมเอาพืชที่มีรสตาง ๆ ทั้งเผ็ด เปรี้ยว ฝาด ขม มาตํารวมดวยกันได 

เครื่องปรุงหลักไดแก พืชท่ีใชตํา (มะละกอ แตง ถ่ัว กลวยดิบ ฯลฯ) เครื่องปรุงไดแก พริก 
สดหรือแหง ปลารา น้ําปลา พืชท่ีใหรสเปรี้ยวตาง ๆ เชน มะนาว มะกอก มะเขือเทศ มะเขือเครือ น้ํา 
มะขามเปยกอยางใดอยางหนึ่ง  เนื่องจากสมตําเปนอาหารที่ผานกระบวนการใชภูมิปญญา นําพืช 
นานาชนิดมาคลุก- เคลาผสมกัน จนเปนที่ถูกปากของคนทั่วไป จากชุมชนสูทองถ่ิน และสูสากล 
เปนอาหารที่รูจักกัน ทั่วไป ซ่ึงตองมีเครื่องเคียงในการรับประทานใหไดรสชาติ คือ ขาวเหนียว ไก 
ยาง แคบหมู ท่ีปลุกตามหัวไรปลายนา  ปจจุบันมีการพัฒนาอาหารประเภทตํา ใหมีความสอดคลอง 
กับรสนิยมผูบริโภค เชน  นําเสนขนมจีนลงตําคลุกกับตํามะละกอ เรียกวา  ตําซ่ัว  ถานําทั้งน้ํายา 
ขนมจีน ถ่ัวงอก ผักกาดดอง ลงผสมดวย พรอมทั้งปูนานึ่งสุกและปลาราปลาชอนชิ้นโต เรียกกันวา 
ตํามั่ว 

ประเภทยาง เชน ไกยาง ปลายาง เนื้อยาง เปนตน ซ่ึงการยาง หรือการปง เปนการทําอาหาร 
ใหสุกโดยการวางเหนือเตาไฟ ใชไฟออนถึงปานกลาง เชน ปงปลา ปงกบ ปงไก ปงตับ ปงหมู เปน 
ตน สวนการยาง เชน ยางเนื้อ ยางเสือรองไห ยางล้ิน ยาง พวงนม เปนตน กอนการนํามาปงหรือยาง



จะปรุงรสดวยเกลือและน้ําปลา สวนใหญอาหารประเภท ปง ยาง นิยมรับประทานคูกับแจว (น้ําจิ้ม) 
ที่ทําจากพริกแหงปน น้ําปลารา น้ําปลา แจวบางชนิด ปรุงรสดวยน้ํามะนาว มะขาม มะกอกสุกใหมี 
รสเปรี้ยว บางชนิดปรุงดวยรสขมของบี อาหารประเภทปง ยางเปนที่นิยมบริโภคในหมูชาวบาน 
เพราะวิธีการทํางาย สะดวก ไม ตองใชอุปกรณมาก กระบวนการทําไมซับซอน เปนอาหารที่นิยม 
รับประทานกับขาวเหนียว หรือ  นําติดตัวไปรับประทานยังที่อ่ืน ๆ (กินขาวปา (ปกนิกแบบ 
ชาวบาน) ไปทํางานหรือเดินทางไกล) เพราะอาหารปง ยาง ไมเนาเสียงายนั่นเอง 

ประเภทปง เชน ปงไก ปงปลา ปงกบ ปงเขียด ปงนก เปนตน 

ประเภทหมก เปนการปรุงอาหารที่มีเนื้อสัตวเปนสวนประกอบหลัก เนื้อสัตวที่นิยมนํามา 
ทําหมก ไดแก ปลาซิว (ปลาเล็กปลานอย) ฮวกกบ (ลูกออด) ปลาชนิดตาง ๆ เขียดนอย กบ ไก เปน 
ตน หมก บางชนิดใสหนอไมสด ตมขูดฝอยเปนหลัก  อาจใสเนื้อสัตวเล็กนอยหรือไมใสก็ได 
สวนผสมน้ําพริก หมกไดแก พริกสด หัวหอม ตะไคร โขลกละเอียด ปรุงรสดวยน้ําปลารา เกลือ 
น้ําปลา ผสมทั้งหมด ใหเขากัน ตักใสใบตอง หอและกลัดดวยไมกลัด นําไปนึ่งหรือปงไฟใหสุก 
หรืออาจนําสวนผสมใส ลงในหมอปดฝา ตั้งไฟออน ๆ ก็ได 

ผักที่นิยมใสหมกไดแก หนอไมขูด หรือหัวปลีหั่นฝอยก็ได (โดยเฉพาะหมกไก จะใสหัว 
ปลี ห่ันฝอย) ผักแตงกล่ินจะใชผักอีตู (ใบแมงลัก) รสชาติที่ไดรับจะเกิดจากความสามารถของผูปรุง 
โดยตรง ในการคาดคะเนปริมาณเครื่องปรุงใหพอเหมาะ เพื่อไมใหมีรสเผ็ด เค็มเกิน  เชน หมกฮวก 
หมกไก หมกหนอไม หมกเห็ด หมกไขมดแดง เปนตน 

การถนอมอาหาร 
การถนอมอาหารคือวิธีการที่จะเก็บอาหารไวใหนานและไมใหอาหารเนาเสีย  สําหรับชาว 

อีสานมีวิธีการถนอมอาหารตั้งแตสมัยโบราณที่สืบทอดกันมา  เชน  การตากแหง  การดอง  การหมัก 
เกลือ  การกวน  การถนอมอาหารดวยวิธีการเหลานี้ทําไดทั้งพืชและสัตว  อาหารที่นิยมรับประทาน 
และเก็บไวนานคือ 

1)  เนื้อเค็ม  (ชิ้นแหง)  เนื้อเค็มมี  2 ชนิด  เนื้อเค็มแผนบาง  ๆ  และเนื้อเค็มเปนเสนยาว 
เรียกวา “ซ้ินหลอด” 

2)  สมหมู (ซิ้นสม) หรือที่เรียกวา แหนม นิยมหอกับใบมะยมออน รับประทานไดทั้งใบ 
มะยม



3) ไสกรอก ภาคอีสานจะนิยมรับประทานไสกรอกอยู 2 ชนิด คือ ทําดวยเนื้อวัว และ 
เนื้อ หมู เก็บไวประมาณ 2-3 วันจะเกิดรสเปรี้ยว 

4) เค็มบักนัด (เค็มสัปปะรด) ทําจากปลาปงกับสับปะรดออกรสเค็มของปลารสเปรี้ยว 
ของสับปะรดรับประทานกับผักสด หรือจะนํามาปรุงเปนน้ําพริกทรงเครื่องหรือทําหลนคลายหลน 
เตาเจี้ยว 

5) หมํ่า มี 5 ชนิด โดย (1) ใชเนื้อวัดบดละเอียดใสในไสวัวหรือกระเพาะปสสาวะของววั 
(2) บดตับใหละเอียดใสในไสวัว  (3) เนื้อวัวผสมตับ ลักษณะการบิเหมือนกัน คือ บดใหละเอียด 
แลวอัดใสในไสวัว เวลารับประทานจะนํามาทอดยางหรือคั่ว ใสพริกสด หอมแดงสด ตะไคร ใบ 
มะกรูด หรือจะปรุงรส ดวยมะนาวใหเปรี้ยว รับประทานกับผักสด 

6) แจวบอง จัดเปนน้ําพริกแหง เครื่องปรุงไดแก พริกสด กระเทียม พริกแหง หอมแดง 
แหง ขา ตะไคร เผาใหสุก (อีสานจะเรียกหมกใหสุก) ปลายางใหแหง โขลกใหละเอียด แลวจึงนํามา 
ปรุงรสกับปลาแดกตมสุก มะขามเปยก (เครื่องปรุงทุกชนิดตองทําใหสุกจะเก็บไวไดนาน) 

7) ลาบปลาแดก ใชปลาแดกที่เปนตัว เชน ปลาชอน ปลาปง ปลาอีตู เอาแตเนื้อมาสับ 
พรอมกับพริกสด  กระเทียม  ขา  ตะไคร  เผาใหสุกสับใหละเอียดนํามาปรุงกับน้ํามะนาวและใบ 
มะกรูดหั่นฝอย (เครื่องพริกสด กระเทียม ขา ตะไคร ใบมะกรูดจะไมเผาก็ได) 

8) ปลาสม นิยมนําปลาตะเพียน ปลาสูด ปลานวลจันทร ปลาอีตู ที่สด ขูดเกล็ดออกหมัก 
กับเกลือและขาวเหนียวนึ่งคั้นใหเขากัน แลวหมักเอาไวในไหปดไวไมใหอากาศเขา


