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การสร้างและพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ	์รวมถึงนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์

ระดบัท้องถิน่ของประเทศ	และการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกบัพิพิธภัณฑ์ต่างๆ	เพ่ือ

ให้แนวคิดของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แพร่ขยายออกไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ	 ผ่าน
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เกริ่นน�า
ข้าว เกลอื โลหะ จดุเริ่มต้นวฒันธรรมอสีาน
	 การเกิดชุมชนที่พัฒนามาเป็นสังคมขนาดใหญ่ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	มีจุดเริ่มต้นมาจากมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์รู้จัก
การปลูกข้าวเป็นอาหาร	นับเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมเกษตรกรรม	และเป็นปัจจัยหลักของ
การก่อเกดิสงัคมขนาดใหญ่ในยคุต่อมา	น�ามาซึง่การผลติเพ่ือแลกเปลีย่นซือ้ขายกนัระหว่าง
ชุมชนหรือสังคม	ในขณะที่พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	เป็นพื้นที่ที่
มแีหล่งเกลอืสินเธาว์ขนาดใหญ่	จ�านวนเกลอืทีห่าได้ไม่มวัีนหมด	ได้ถูกน�ามาใช้ในการถนอม
อาหารนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงโดยเฉพาะปลาร้า	 ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื	ซึง่เป็นอาหารท่ีใช้เกลือจ�านวนมากในการผลติ	จากหลกัฐานทาง
โบราณคดทีีพ่บในชุมชนสมยัก่อนประวัตศิาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืหลายแห่ง	ได้พบ
การผลติเหลก็ในเชงิก่ึงอตุสาหกรรม	ซึง่อาจเป็นการผลติใช้เองหรือผลติเพ่ือแลกเปลีย่นซือ้
ขาย	ในขัน้ตอนการผลติเหลก็	เกลอืนบัเป็นส่วนส�าคญัในขัน้ตอนการผลติมาตัง้แต่ยคุก่อน
ประวัติศาสตร์	 การผลิตเหล็กของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์	 นอกจากจะแสดงถึง
พัฒนาการทางเทคโนโลยทีีก้่าวหน้าแล้ว	เหลก็ยงันบัเป็นโลหะทีม่อิีทธต่ิอการเปลีย่นรูปแบบ
ของสังคม	ผู้ที่มีเหล็กในครอบครองสามารถผลิตอาวุธที่แข็งแรง	ผลิตเครื่องมือการเกษตร
ที่ใช้ได้ทนทาน	สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง	เหล็กยังถูกใช้เป็นเครื่องประดับที่บ่ง
บอกฐานะของบุคคล	
	 อันแสดงถงึสถานะทางสงัคม	ล�าดบัช้ันทางสงัคม	ท่ีมกีารพัฒนามาเป็นชนชัน้ปกครอง
ในยคุต่อมา	ยิง่ผลติเหลก็ได้มากเท่าไรยิง่เพิม่อ�านาจของชมุชนหรือสงัคมนัน้เท่ากนั	ชมุชน
ก่อนประวัตศิาสตร์ทีม่อีายอุยูใ่นยคุโลหะกระจายตวัอยูท่ัว่ทัง้ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	โดย
เฉพาะในพื้นที่แอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร	โดยพบควบคู่ไปกับแหล่งเกลือ	และแหล่งปลูก
ข้าว	 บางแห่งมีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาจนสมัยประวัติศาสตร์	 โดยเฉพาะในยุคที่มี
อิทธิพลเขมรเข้ามา	ได้เกิดระบบสังคมที่ชัดเจนขึ้น	มีผู้ปกครองชุมชน	มีล�าดับชนชั้น	การ
นับถือศาสนา	มีการจัดระบบชลประทาน	ฯลฯ	ชุมชนเหล่านี้ยังพึ่งพิงข้าว	เกลือ	และโลหะ	
ซึ่งเป็นผลผลิตหลักที่ใช้ด�ารงชีวิตและแลกเปลี่ยนซื้อขาย	ต่อมาในยุคที่มีการค้าทางเกวยีน	
หรือเรยีกว่า	นายฮ้อย	ได้มีนายฮ้อยที่ค้าขายเฉพาะประเภท	เช่น	นายฮ้อยข้าว	นายฮ้อย
เกลอื	บ่งบอกถงึความส�าคญัของเกลอืและข้าวในภูมภิาคนีเ้ป็นอย่างด	ีปัจจุบันข้าวและเกลือ
ยังคงเป็นส่วนส�าคัญในสังคมอีสาน	เกลอืสินเธาว์ถกูผลิตด้วยวิธีการแบบทอ้งถิ่น	จนถึงการ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรม	และยังเป็นปัจจัยหลักในการผลิตอาหารหลักคือ	ปลาร้า	อันเนื่องมา
จากคณุสมบัตขิองเกลอืสนิเธาว์ท่ีแตกต่างจากเกลอืสมทุร	ขณะทีโ่ลกอุตสาหกรรมได้พัฒนา
เหล็กไปสู่การผลิตขนาดใหญ่	แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า	เหล็กคือโลหะเปลี่ยนโลก



เรือ่งของ “ข้าว”

 อีสานเป็นดินแดนที่มีความพิเศษและส�าคัญมากต่อทั้งประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 มีร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีกระจายอยู่

มากมาย	มีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่โดดเด่น	อีสานนับเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่มาก

ที่สุดในประเทศไทย

 ววิฒันาการสงัคมมนษุย์

	 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ไม่สามารถแยกไปอยู่ด้วยตนเองคนเดียวได้	 มนุษย์ใน

สมัยแรกมักอาศัยอยู่ตามถ�า้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆ	 และเคลื่อนย้ายหาแหล่งอาหาร

อยูต่ลอดเวลา	ต่อมาเมือ่มนษุย์หนัมาเรียนรู้วิธที�าการเกษตรปลกูข้าวเลีย้งสัตว์และเร่ิม

สะสมอาหารจะหยุดร่อนเร่	 ต้ังถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งและด�ารงชีพอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม	

ชุมชนหมู่บ้าน	 มีการเรียนรู้	 ส่ังสมความรู้และรู้จักใช้ภาษาในการส่ือสารถ่ายทอด

ภูมิปัญญา	คิดสร้างสรรค์ประเพณแีละพัฒนารูปแบบทางวัฒนธรรม	ซึ่งการเติบโตขึ้น

ของสังคมแต่ละท้องถิ่น	แตกต่างกันไปตามแต่ละสมัย	แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นักวิชาการ

เชือ่ว่ามนษุย์มวิีวัฒนาการทางสงัคมทีส่ะท้อนให้เหน็จากระดบัความเจริญในการรู้จกัใช้

เทคโนโลยี	

“ข้าว เกลือ โลหะ” 7



 เกร็ดความรู้ : มนษุย์ 3 ยคุ

	 ในการศึกษาเร่ืองราวของมนุษย์ยุค

ก่อนประวัติศาสตร์นักโบราณคดีจึงใช้วิธีจัด

แบ่งยุคสมัยของมนุษย์ตามพัฒนาการ 

การคดิค้นวัสดทุีน่�ามาใช้ท�าเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้

เป็นหลักเนื่องจากวิวัฒนาการสังคมแต่ละขั้น

ตอนเกิดขึ้นได้ด้วยนวัตกรรมเหล่านี้

	 มนษุย์ยคุหนิสามารถสร้างสรรค์เคร่ือง

มอืเครือ่งใชจ้ากวสัดธุรรมชาตแิตม่ปีระสทิธิ 

ภาพสงู	ใช้ประโยชน์ต่างๆ	ส�าหรับท�ามาหากิน	

เช่น	มีด	ขวาน	หอก	มนุษย์โบราณยุคนี้อยู่

ในช่วง	500,000–4,000	ปีก่อน	

	 มนุษย์ยุคโลหะมีความรู้ที่สามารถ

พัฒนาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ให้มปีระสทิธภิาพสูง

ขึ้นและมีการสร้างสรรค์ทางศิลปะเพราะรู้จัก

ใช้โลหะผสมระหว่างทองแดงกบัดบุีกหรือตะกัว่	

หรือที่รู ้จักกันในนามโลหะ	 “ส�าริด”	 มี

วิวัฒนาการอยู่ในช่วง	4,000-2,500	ปีก่อน	

	 มนษุย์ยคุเหลก็นบัเป็นยคุก้าวหน้าทีส่ดุ

ของมนษุย์ยคุโบราณ	เน่ืองจากสามารถคดิค้น

ถลุงเหล็กหล่อเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่มี

ประสทิธภิาพสงูได้	ตัง้แต่	2,500-1,500	ปีก่อน

คู่มือประกอบนิทรรศการ8



 รู้จกัแอ่งอารยธรรมอสีาน

	 ขนาดพ้ืนทีแ่ละสภาพทางภมูศิาสตร์มคีวามส�าคญัต่อการก่อตวัขึน้ของอารยธรรม

อีสาน	โดยลกัษณะพ้ืนทีค่ล้ายแอ่งกระทะใหญ่	2	แอ่ง	คอื	แอ่งสกลนคร	(พ้ืนทีจ่งัหวัด

เลย	 หนองคาย	 อุดรธานี	 สกลนครและนครพนม)	 และแอ่งโคราช	 (พ้ืนที่จังหวัด

นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สริุนทร์	ศรสีะเกษ	ขอนแก่น	กาฬสนิธุ	์มหาสารคาม	ร้อยเอด็	

ยโสธร	และอบุลราชธาน)ี	ซึง่มแีม่น�า้ใหญ่ทัง้แม่น�า้โขง	แม่น�า้ช	ีแม่น�า้มลู	และล�าน�า้สาขา

หลายสายหล่อเลีย้ง	

	 ทั้งแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช	มีบริเวณพื้นที่ราบลุ่มที่เหมาะแก่การเพาะปลูก

ท�าให้ผู้คนเข้ามาตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัย	 พบร่องรอยชุมชนโบราณในสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์กระจายอยู่เกือบทั่วบริเวณ	 โดยเฉพาะที่ราบลุ่มน�า้ท่วมถึงบริเวณแม่น�า้

มูล-ชี	พบแหล่งชุมชนโบราณหนาแน่นและมีอายุเก่าแก่

แผนที่ภูมิศาสตร์แสดงลักษณะแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร

 เกรด็ความรู้ : 

	 พบหลกัฐานการเกษตรกรรมเก่าแก่ทีถ่�า้ผแีมน	นักวิชาการเช่ือว่าสังคมเกษตรกรรม

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มขึ้นเมื่อคนรู้จักการเพาะปลูกพืชตั้งแต่	12,000–8,000	ปี

มาแล้ว	 โดยพบหลักฐานเป็นเมล็ดพืชและผลไม้	 เช่น	 แตงกวา	 สมอพิเภก	 น�้าเต้า	 

พริกไทย	ถั่ว	ฯลฯ	จากแหล่งโบราณคดถี�า้ผีแมน	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
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 เกรด็ความรู้ : มหศัจรรย์เกลอืท�าให้เหลก็แกร่งขึ้น

	 เกลือมีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้จุดหลอมละลายโลหะต�่าลง	นี่เองคือภูมิปัญญา

ที่ช่างตีเหล็กค้นพบและถ่ายทอดสืบต่อๆ	กันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน	ในกระบวนการ

ตีเหล็ก	 ช่างตีเหล็กจะคีบเอาก้อนเหล็กเผาที่เผาไฟจนแดงโล่ชุบลงในน�้าเกลือก่อนตี	

เพื่อท�าให้ตีขึ้นรูปได้ง่ายและเนื้อเหล็กแกร่งขึ้น

ส่วนที่ 1 

ข้าวสร้างสงัคม

	 ผลการส�ารวจแหล่งโบราณคดีในแอ่งโคราชที่พบร่องรอยของการตั้งรกรากของ

ชมุชนโบราณมานานไม่น้อยกว่า	4,000-3,000	ปีมาแล้ว	แสดงให้เหน็ว่าคนสมยัโบราณ

เลอืกหลกัแหล่งถาวรตัง้เป็นชมุชนบริเวณท่ีราบลุม่ใกล้แหล่งน�า้หรือมกีารขดุคนู�า้คนัดนิ

ล้อมรอบเพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง	 ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้แรงงานจ�านวนมากร่วมมือกัน

ขดุสระท�าคนัดนิ	หรอือาจขดุคนู�า้หลายชัน้ส�าหรับชุมชนทีม่ปีระชากรหนาแน่น	ท้ังเพ่ือ

เอือ้ต่อการเพาะปลกูข้าวแบบทดน�า้จงึสามารถควบคมุผลการผลติได้ด	ีและสะสมอาหาร

ได้มากส�าหรับชุมชนขนาดใหญ่	 และเพื่อป้องกันข้าศึกศัตรู	 ซึ่งการพัฒนาเป็นสังคม

เมืองและรัฐจ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้	

	 ข้อดีของพ้ืนที่ในแอ่งโคราชยังอุดมไปด้วยทรัพยากรส�าคัญที่เป็นที่ต้องการของ

ชุมชนมาแต่โบราณอย่างแหล่งเกลือใต้ดินชั้นดี	 ครอบคลุมบริเวณที่ราบลุ่มมูล-ชีตอน

ล่าง	หรือแถบทุ่งกลุาร้องไห้	(เกลอืสนิเธาว์	เป็นส่วนประกอบส�าคญัทีใ่ช้ปรุงรสให้อาหาร

อร่อยและถนอมเกบ็รกัษาไว้ไดน้านขึน้)	และแหล่งถลงุเหลก็โบราณทีม่มีากถงึ	40	แห่ง	

อยูใ่นบริเวณทุง่กุลาร้องไห้และลุม่แม่น�า้ชตีอนบน	ซึง่ให้ผลผลิตเป็นจ�านวนมากจนเหลือ

ส่งเป็นสินค้าไปขายให้ชุมชนต่างถิ่นนอกเหนือจากข้าว
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 หมู่บ้านเกษตรกรรมรุ่นแรก

	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น 

สังคมเกษตรกรรมที่คนกินข้าวเป็นอาหารหลัก

มาช้านาน	 หลักฐานส�าคัญที่แสดงถึงการเพาะ

ปลูกข้าวที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อราว	

5,000	 ปีมาแล้วค้นพบท่ีแหล่งโบราณคดีบ้าน

เชียง	จังหวัดอุดรธานี	ชุมชนชาวนากลุ่มแรกๆ	

ท�าการเพาะปลกูข้าวเหนยีวเมลด็กลมโดยมกีาร

พบรอยประทบัเมลด็ข้าวเปลอืกบนเคร่ืองมอืเหลก็

และชิ้นส่วนกระดูกข้อเท้าควายที่มีลักษณะแตก

ต่างจากควายป่า	ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นควายที่ถูกเลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่น

แรงในการไถนา	 รวมถึงพบแกลบข้าวในเนื้อภาชนะดินเผา	 และเมล็ดข้าวที่

พบในหลุมฝังศพ	 นับเป็นข้อมูลส�าคัญที่แสดงให้เห็นว่าการปลูกข้าวใน

ประเทศไทยเริ่มมีวิวัฒนาการขึ้นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 นอกจากนีย้งัมกีารค้นพบเปลอืกข้าวผสมอยูใ่นเนือ้ภาชนะดนิเผาจาก

แหล่งโบราณคดีโนนนกทา	จังหวัดขอนแก่น	ซึ่งแสดงลักษณะของชนิดพันธุ์

ข้าวปลกูอย่างชดัเจน	รวมถงึการค้นพบเมลด็ข้าวสารไหม้ไฟและแกลบข้าวที่

พบในหลุมศพบางหลุมจากแหล่งโบราณคดีเนินอุโลก	อ�าเภอสูงเนิน	จังหวัด

นครราชสีมา	มีอายุประมาณ	3,500-3,000	ปีมาแล้ว	แสดงให้เห็นถึงฐานะ

ที่มีความแตกต่างของคนในชุมชนโบราณ	อาจมีการแบ่งแยกชนชั้น	และเริ่ม

พัฒนาเป็นสังคมที่ซับซ้อนขึ้นในเวลาต่อมา	

เมล็ดข้าวสารถูกไฟเผาไหม้เป็นสีด�าและแกลบข้าว	

แหล่งโบราณคดีเนินอุโลก	 อ�าเภอโนนสูง	 จังหวัด

นครราชสีมา	อายุราว	3,500-3,000	ปีมาแล้ว

ขวานเหล็กมีรอยเมล็ดข้าว

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง	

จังหวัดอุดรธานี
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ภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บน

ผนังถ�้าผาหมอนน้อย	 อ�าเภอโขงเจียม	

จงัหวัดอุบลราชธาน	ีแสดงภาพการปลูก

พืชชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายกอข้าว	 มี

ภาพควายและแปลงพืชคล้ายข้าว	ท�าให้

นกัวิชาการตคีวามว่าผูค้นในดนิแดนแถบ

นีรู้้จกัปลกูข้าวและบริโภคข้าวเป็นอาหาร

หลักรวมถึงรู้จักใช้ควายไถนา	

ร่องรอยแกลบข้าวในเนือ้อฐิทีใ่ช้ก่อสร้าง

อาคารศาสนสถาน	บ่งช้ีว่าในอดตีมกีาร

ท�านากันอย่างกว้างขวางเห็นได้จาก

ปรมิาณแกลบข้าวที่น�ามาใช้ผสมดินป้ัน

ท�าเป็นก้อนอิฐ

0	 1000	 2000	 3000	 4000	 5000	 6000

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
จ.อุดรธานี

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
จ.ขอนแก่น

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
จ.ลพบุรี

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
จ.อุดรธานี

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
จ.ราชบุรี

หลักฐานถิ่นก�าเนิดข้าวในดินแดนประเทศไทย
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ส่วนที่ 2

สงัคมกสกิรรมในอสีาน

	 การปลูกข้าวของชาวนาในอีสานยังคงด�าเนินไปอย่างที่เคยเป็นจากเมื่อ	 3,000	
ปีที่แล้ว	 ชาวนาในอีสานยังนิยมปลูกข้าวเหนียวหรือข้าวพันธุ์แรกที่รู้จักและบริโภคกัน
ทั่วไปทั้งภูมิภาค	 แม้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการน�าพันธุ์ข้าวจากประเทศอินเดียเข้า
มาปลูกแต่นิยมบริโภคในหมู่ชนชั้นสูงจึงเกิดมีค�าเรียกชื่อข้าวชนิดใหม่ว่า	‘ข้าวเจ้า’	ส่วน
ข้าวเหนียวกลายเป็น	‘ข้าวไพร่’
	 ในอดตีข้าวทีป่ลกูได้มจี�านวนผลผลติต่อครอบครัวไม่มากนกัและมชีนดิพันธุข้์าว
พ้ืนบ้านที่หลากหลายตามสภาพดินหรือพ้ืนที	่ เน้นปลูกให้ได้ปริมาณพอเพียงกับการ
บริโภคภายในครัวเรือนเป็นการท�าเกษตรแบบยงัชพีเท่านัน้	หรือวัฒนธรรมชมุชนแบบ	
“เฮ็ดอยู	่เฮ็ดกิน”	และเมือ่ผลติออกมาได้มาจนเกินความต้องการของชุมชนจงึน�าไปค้าขาย
แลกเปล่ียนสินค้าที่ไม่สามารถผลิตเองได้กับชุมชนอ่ืนๆ	 ที่ห่างไกลออกไป	 
โดยเฉพาะแลกกับเกลือสินเธาว์หรือชาวบ้านเรยีก	 “เกลือขี้ทา”	 ที่ขาดไม่ได้เลยส�าหรับ
การท�า	“ปลาแดก”	อาหารหลักในส�ารับของชาวอสีาน	ซึ่งแต่ก่อนชุมชนที่ต้มเกลือได้
จ�านวนมากจะน�าเกลือบรรทุกใส่เกวียนออกเดินทางเป็นคาราวานเพ่ือแลกกับข้าวใน
อัตราเกลือ	1	ส่วนต่อข้าว	1	ส่วน	“ข้าวแลกเกลือ...เกลือแลกข้าว	ขุต่อขุ	ต่าต่อต่า”	ปัจจุบัน
ในชมุชนอีสานคาราวานเกวียนเกลอืแลกข้าวไม่มแีล้ว	เปลีย่นเป็นรถเร่ป่าวประกาศรับ
แลกข้าวกับเกลือแทน	 เพราะคนอีสานยังนิยมเกลือพ้ืนบ้านมากกว่าเกลือทะเล	 หรือ
เกลือโรงงาน

เกรด็ความรู้ : มนษุย์ชอบกนิข้าวพนัธุ์ไหน?

	 ข้าวพันธุแ์รกทีม่นษุย์รู้จกัเป็นพันธุข้์าวป่าทีม่ช่ืีอสกุลเรียกว่า	Oryza	มีถิน่ก�าเนดิ

อยูใ่นแถบทวีปแอฟริกาแล้วแพร่กระจายสู่ทวีปเอเชยี	ออสเตรเลยีและอเมริกาใต้	ท�าให้

เกิดพันธุ์ข้าวลูกผสมมากมาย	มีพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ	มากถึง	2,000	พันธุ์ทั่วโลก

	 ปัจจุบันข้าวที่นิยมปลูกกันมากในโลกมีเพียง	2	ชนิด	คือ	ข้าวแอฟริกา	และ 

ข้าวเอเชยี	ซึง่มอีกี	3	ชนดิย่อย	ได้แก่	ข้าวเมล็ดเรียวยาวพันธุอิ์นดกิา	(Indica)	ข้าวเมลด็

สัน้กลมพันธุจ์าปอนกิา	(Japonica)	และข้าวเมลด็ป้อมใหญ่พันธุจ์าวานกิา	(Javanica) 

ข้าวส่วนใหญ่ที่ปลูกในประเทศไทยเป็นข้าวพันธุ์อินดิกา	แบ่งแยกได้เป็น	2	ชนิด	คือ	

1)	ข้าวเหนียว	นิยมปลูกมากในภาคเหนือและภาคอีสาน	2)	ข้าวเจ้า	นิยมปลูกบริเวณ

ภาคกลางและภาคใต้
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เกรด็ความรู้ : ข้าวหอมมะลิ

	 ข้าวขาวดอกมะล	ิเป็นพันธุข้์าวทีก่รมการข้าวคดัเลอืกจากอ�าเภอบางคล้า	จังหวัด

ฉะเชิงเทราน�าไปปลูกเพ่ือเปรียบเทียบพันธุ์	 พบว่าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ	 4-2-105	

(ตัวเลข	4	หมายถึง	ท้องถิ่นที่เก็บรวบรวมคืออ�าเภอบางคล้า	2	หมายถึง	หมายเลข

ประจ�าพันธุ์คือพันธุ์ข้าวพันธุ์ที	่2	และ	105	หมายถึงรวงที่	105)	ให้ผลผลิตสูง	เมล็ด

ข้าวนุ่มมีกลิ่นหอม	สามารถปรับตัวในสภาพพื้นที่ต่างๆ	ได้ดี	จึงได้รับคัดเลือกให้เป็น

พันธุ์ส่งเสริมให้ชาวนาปลูกและให้ช่ือพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ	 105	 เมื่อปี	 พ.ศ.2502	

ปัจจุบันเรียก	 “ข้าวหอมมะลิ”	 จัดเป็นพันธุ์ข้าวไทยขนานแท้ที่มีสามารถปลูกได้ดีใน

พ้ืนทีร้่อน	น�า้แล้งอย่างในภาคอีสาน	นิยมปลกูมากในเขตพ้ืนทีบ่ริเวณทุง่กลุาร้องไห้	ซึง่

ลักษณะข้าวจะมีความหอมมากเป็นพิเศษ

 ฮูปแต้ม ภาพวาดเล่าชวีติชาวนาอสีาน

	 ขา้วเป็นอาหารหลกัและการท�านาเป็นอาชพีหลกัของชาวอสีาน	มอีทิธพิลอยา่ง
มากต่อวิถีการด�ารงชีวิตและวัฒนธรรม	 ในแต่ละขั้นตอนการปลูกข้าวจะแฝงไปด้วย
กจิกรรมทางสงัคมทีเ่กดิขึน้	ระหว่างฤดกูารท�านา	ทัง้ขนบธรรมเนยีมประเพณคีวามเชือ่
ศาสนพิธีและภูมิปัญญา	ซึ่งมักสะท้อนให้เห็นภาพปรากฏเป็นฮูปแต้มบนสิมอีสานหรือ
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดตัวอย่างเช่น	 ภาพการใช้ควายช่วยไถนาและการลงข่วง 
ต�าข้าวของผูส้าว	ภาพการนึง่ข้าวเหนยีวด้วยหวดและเลีย้งควายไว้ใต้ถนุบ้าน	และภาพ 
ผู้สาวก�าลังฝัดข้าว	เป็นต้น	

	 ชาวนาในอีสานเร่ิมเปลี่ยนวิถีการปลูกข้าวในรัฐบาลไทยสมัยจอมพลสฤษดิ์	 
ธนะรัชต	์และจอมพลถนอม	กิตติขจร	ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	ฉบับที่	1	(พ.ศ.2504-2509)	น�าแนวทางการเกษตรสมัยใหม่มาใช้เพื่อมุ่งเน้น
การเพ่ิมพูนยอดผลผลติข้าวเพ่ือการส่งออก	เรยีกว่า	“ยคุแห่งการปฏวัิติเขยีว”	การปลกู
ข้าวเชิงอตุสาหกรรมท�าให้มกีารคดัเลอืกชนดิพันธุข้์าวพ้ืนบ้านเฉพาะพันธุท์ีไ่ด้รับความ
นยิมจากตลาดผูบ้ริโภคน�ามาพัฒนาพันธุค์วบคูก่บัการใช้เทคโนโลยกีารเกษตรสมยัใหม่
เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง	 จ�านวนชนิดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านถูกจ�ากัดลง	 แต่เดิมในภาคอีสานมี
พันธุ์ข้าวพื้นบ้านมากถึง	985	พันธุ์	(ข้อมูลส�ารวจพันธุ์ข้าวของกรมวิชาการเกษตร	ปี	
2543)	 ส่วนใหญ่ชาวนาถูกผลักดันให้ปลูก	 “ข้าวพันธุ์ดี”	 ที่ได้รับการพัฒนาพันธุ์แล้ว
เพียง	1-2	พันธุ์	เช่น	พันธุ์ข้าวขาวดอกมะล	ิ105	หรือ	“ข้าวหอมมะลิ”	และข้าวเหนียว
พันธุ์	กข	6	โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิได้รับความนิยมสูงมากจากตลาดในต่างประเทศ	
ได้แก่	จีน	สหรัฐอเมริกา	ฮ่องกง	สิงคโปร์	เป็นต้น
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ภาพผูบ่้าวมาช่วยรับหวดจากผูส้าวมานึง่ข้าว

เหนียว	 วัดป่าเลไลย์	 ต�าบลดงบัง	 อ�าเภอ

นาดูน	จังหวัดมหาสารคาม

ภาพผู้สาวถือกระด้งฝัดข้าวไปด้วยเลี้ยงลูก

ไปด้วย	 วัดสระบัวแก้ว	 บ้านวังคูณ	 ต�าบล

หนองเม็ก	 อ�าเภอหนองสองห้อง	 จังหวัด

ขอนแก่น

ภาพควายเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านเพ่ือใช้แรงงาน

หรือขายต่อ	วัดป่าเลไลย์	ต�าบลดงบัง	อ�าเภอ

นาดูน	จังหวัดมหาสารคาม

ภาพชาวนาใช้ควายช่วยไถนา

และก�าลังปักด�าต้นกล้าในนา

วัดโพธาราม	ต�าบลดงบัง	อ�าเภอ

นาดูน	จังหวัดมหาสารคาม

ภาพผูบ่้าวร้องเก้ียวผูส้าวระหว่างต�าข้าวด้วย

ครกกระเดือ่ง	ในช่วงการลงข่วง	(การท�างาน

ที่ลานบ้านในเวลากลางคืน)	 วัดโพธาราม	

ต�าบลดงบัง	อ�าเภอนาดนู	จังหวัดมหาสารคาม
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	 บ้านทีม่เีล้าข้าวขนาดใหญ่เป็นเคร่ืองบ่งบอกสถานะทางเศรษฐกิจของเจ้าของเล้า
ว่ามทีีน่ามากมคีวายมากมกี�าลงัการผลติและผลผลิตสูง	น่าจะเป็นคนขยนัขนัแขง็มฐีานะ
ดีและเป็นที่นับถือของคนในชุมชน	 นอกจากนี้ปริมาณข้าวที่อยู่ภายในเล้าจะเป็นหลัก
ประกนัว่าชาวนาจะสามารถยงัชพีอยูร่อดไปได้ตลอดทัง้ปีจนกว่าจะถงึฤดกูารเกบ็เก่ียว
ใหม่อีกครั้งดังมีค�ากลอนโบราณบทหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่า
	 “ทุกข์บ่มีเสื้อผ้า-ฝาเฮือนเพพอลี้อยู่ทุกข์บ่มีข้าวอยู่ในเล้า-สินอนลี้อยู่จังได๋
 “ต�าแหน่งของเล้าข้าวมักอยู่ไม่ห่างจากตัวบ้านมากนัก	 ต้ังอยู่ในที่ที่มีลมโกรก
และแสงแดดส่องถึงทั้งวันเพ่ือให้ข้าวในเล้าแห้งสะอาด	 ในอดีตจะไม่นิยมหันประตูเล้า
ไปทางทศิเหนอืหรือหนัเข้าหาตวัเรือน	ครอบครวัทีม่ทีีน่าและรายได้ไม่มากนกัมกัจะท�า
เป็นเสวียนหรือซอมข้าวท�าจากไม้ไผ่สานเอาไว้ใช้พักข้าว	แต่ส่วนใหญ่มักสร้างเล้าข้าว
ขนาดยาว	 3-4	 ช่วงเสากว้าง2-3	 ช่วงเสา	 สามารถเก็บข้าวได้ประมาณ	 500-1,000	
กระบุง	ใช้วัสดุที่คงทนถาวรเช่นไม้เนื้อแข็งมุงหลังคาด้วยกระเบื้องหรือสังกะสี	และเมื่อ
ลูกสาวออกเรือนแต่ยังไม่มีทุนทรัพย์พอจะปลูกเรือนใหม่	 เล้าข้าวจะถูกต่อเติมให้เป็น
ที่พักอาศัยชั่วคราวก่อนโดยต่อหลังคาออกมาเป็นเพิงด้านข้างเรียกว่า	“ตูบต่อเล้า”

 ยคุการค้ากองคาราวาน “นายฮ้อย”

	 ชาวอีสานนอกจากปลูกข้าวท�านาเป็นหลักและเพาะปลูกพืชสวนอื่นๆ	 ยังนิยม
การเลี้ยงวัวควายเพ่ือเอาไว้ขายเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย	 หาก

เล้าข้าว ศนูย์กลางของบ้าน

	 ชาวอีสานให้ความส�าคญักบัเร่ืองความกตญัญู

รู้คุณของข้าว	 หลังเสร็จงานในฤดูเก็บเกี่ยวได้ข้าว

มาแล้วจ�าเป็นต้องมีพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวอัญเชิญแม่

โพสพไปอยู่ที่ยุ้งฉาง	 หรือเล้าข้าว	 มีลักษณะเป็น

เรือนหลงัเดีย่วขนาดเลก็แยกออกมาจากตวับ้านใช้

ส�าหรับเก็บรักษาข้าวเปลือกและผลผลิตทางการ

เกษตรอ่ืนๆในอดตีชาวนาอีสานถอืว่าเล้าข้าวมคีวาม

ส�าคัญและมีค่ามากที่สุด	 ที่ต้ังของเล้าข้าวมักเป็น

พ้ืนที่ศูนย์กลางของการท�ากิจกรรมต่างๆในชีวิต

ประจ�าวัน	ทั้งการต�าข้าว	เก็บของคอกเลี้ยงสัตว์ท�า

เครื่องจักสานทอผ้าและฝ่าฟืน
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เกรด็ความรู้ : ก่อนข้าวขึ้นเล้า

	 หลังจากชาวนาเกี่ยวข้าวแล้วจะน�ารวงข้าวไปนวดหรือท�าให้เมล็ดข้าวหลุดออก
จากรวง	จากนัน้ชาวนาน�าข้าวเปลอืกไปตากแดดเพ่ือลดความชืน้ในเมลด็ข้าว	ก่อนเกบ็
ข้าวจากลานไปไว้ในเล้าข้าวนั้นจะต้องมีพิธีการเพ่ือความเป็นศิริมงคลและตระหนักถึง
บุญคุณของข้าว	ซึ่งวันที่เอาข้าวขึ้นเล้ามักนิยมวันจันทร	์พฤหัสบด	ีและศุกร์	ช่วงเวลา	
15.00-17.00	นาฬิกาโดยหัวหน้าครอบครัวจะกล่าวคาถาเรียกขวัญข้าว	แล้วใช้ภาชนะ
ที่เตรียมไปตักข้าวใส่กระบุงและน�ากลับมาไว้ที่เล้า	 วางบนขื่อด้านในสุด	 เก็บเป็น	 
“ขวัญข้าว”	หรือพันธุข้์าวส�าหรับเป็นปลกูในปีต่อไป	จากนัน้จงึขนข้าวขึน้เล้า	เสร็จแล้ว

ท�าพิธี	“สู่ขวัญข้าว”	เพื่อขอขมาและขอบคุณพระแม่โพสพ

ผลผลิตข้าวที่เหลือจากเก็บไว้กินเองในครอบครัวแล้วจะมีบรรทุกใส่เกวียนออกไปขาย
ที่อื่น	จึงกลายเป็นที่มาของอาชีพพ่อค้าเร่ทางไกลชาวอสีานเรียกว่า	“นายฮ้อย”
	 การออกเดินทางมักจับเป็นกลุ่มกองคาราวานช่วยกันต้อนฝูงวัวควายนับหลาย
สิบหรือร้อยตัวเทียมเกวียนบรรทุกสินค้านานาชนิดเช่น	 ข้าว	 เกลือ	 ของป่า	 ผ้าทอ	
เป็นต้น	เอาไปขายในแถบภาคกลาง	กลุ่มนายฮ้อยต้องจากบ้านรอนแรมไปไกลใช้เวลา
เดนิทางไป-กลบันานหลายเดอืนบางทนีานนบัปี	นายฮ้อยต้องเป็นคนท่ีมคีวามแขง็แรง	
อดทนกับความยากล�าบาก	 และมีความรอบรู้หลายด้าน	 ทั้งการรักษาโรคภัยของคน
และสัตว์	เป็นนกัเจรจาต่อรองทีม่ไีหวพริบ	รวมถงึความสามารถในการต่อสูใ้ช้อาวุธและ
รู้จักคาถาอาคมในการป้องกันตัวดังเร่ืองเล่าที่ปรากฏในอัตชีวประวัติของพระอาจารย์
วัน	อุตฺโม	ท่านได้บันทึกไว้ว่าในอดีตเมื่อเกือบหนึ่งร้อยปีที่แล้วนั้น	การซื้อขายวัวควาย
และข้าวของอ่ืนๆ	มลูค่าราคาจะเพ่ิมขึน้ตามระยะทางด้วย	ถ้าหากอยากได้ราคาดจี�าเป็น
ต้องเดินทางไปไกล	
	 “วัวแม่สาวตัวละ	6	สลึงอย่างแพง	วัวเกวยีนคู่ละ	12-15	บาท	20	บาทเป็นอย่าง
แพง	 ควายหนุ่มตัวละ	 15-20	 บาท	 ข้าวสารเหนียวเอาใส่เกวียนไปขายบ้านท่าบ่อ	
ศรีสงคราม	แสนละ	6	สลึง	ถึง3	บาท	(1	แสน	ประมาณ	120	กก.)	ถ้าไปขายอ�าเภอ
กุมภวาป	ี(จังหวัดอุดรธานี)	ต้องแสนละ	3	บาท	เป็นมาตรฐาน	ถ้าไปขายได้ถึงเมือง
โคราช	จะขายได้อย่างมากก็แสนละ	6	บาทเป็นอย่างแพง
	 คนขยันและแข็งแรงจะเอาข้าวสารเหนียวไปขายได้ปีละ	 1-3	 เที่ยวเป็นอย่าง
มาก	นอกนัน้กเ็อาควายผูข้นาดล�า่สนัไล่กนัลงไปขายสระบุรีบ้าง	อยธุยาบ้าง	ปราจนีบุรี
บ้าง	นครนายกบ้าง	ไปกนัเป็นแรมๆ	ปี	จึงจะได้กลบั	บางคนทีเ่ป็นคนหนุม่เกดิแต่งงาน
อยูท่างโน้นเลยก็ม	ีการขายน้ันถ้าเป็นควายดร่ีางกายแขง็แรงจะขายได้อย่างมากไม่เกนิ 

ตัวละ	30	บาท	คิดแล้วคงตกเป็นก�าไรอย่างมากตัวละ	5-10	บาท	เท่านั้น”
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ส่วนที่ 3

พธิกีรรมเพื่อความอดุมสมบรูณ์
	 การปลกูข้าวไม่มฤีดกูาลแต่ขึน้อยูกั่บความบริบูรณ์ของน�า้ท่ีสามารถผนัเข้าแปลง

นาได้	ดังนั้นชาวนาแต่ละท้องที่จึงมีปฏิทินการท�านาไม่เหมือนกัน	เพราะนาแต่ละแห่ง

มีปัจจัยแตกต่างกันบางแห่งฝนชุก	บางแห่งฝนแล้ง	ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินและ

แหล่งน�า้มคีวามส�าคญัมากในสงัคมเกษตรกรรม	วธิกีารทีช่าวบ้านคดิใช้	แก้ปัญหาเพ่ือ

ให้การเพาะปลูกข้าวได้ผลผลิตที่ด	ีน�ามาสู่พิธีกรรมและประเพณีต่างๆ	เกี่ยวกับข้าว

1	ระยะทางจากอ�าเภอสว่างแดนดิน	จังหวัดสกลนครถึงอ�าเภอศรีสงคราม	จังหวัดนครพนมประมาณ	108	กิโลเมตร
2	จากอ�าเภอสว่างแดนดิน	จังหวัดสกลนครถึงอ�าเภอกุมภวาป	ีจังหวัดอุดรธานี	ระยะทางประมาณ	70	กิโลเมตร
3	ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา	ห่างจากอ�าเภอสว่างแดนดิน	จังหวัดสกลนครระยะทางประมาณ	347	กิโลเมตร

การเต้นบชูาท่ากบ
ในสมัยก่อนคนยกย่องให้กบเป็นสัตว์
ศกัดิส์ทิธิ	์(ตามธรรมชาติกบมกัจะส่งเสยีง
ร้องในช่วงก่อนที่ฝนจะตก)	ช่วยร้องเรยีก
ขอน�า้ฝนจากพญาแถน	ท�าให้มนี�า้ฝนไว้ท�า
ไร่ไถนา	เกิดความอุดมสมบูรณ	์จึงมีการ
เต้นบูชาด้วย	ท่ากบ	(ขอฝน)	โดยปรากฏ
เป็นภาพเขียนสีบนผาเป็นรูปคนท�าท่ายืน
ย่อเข่า	ถ่างแข้งถ่างขาสองข้างคล้ายกบ

การยงิบั้งไฟขอฝน
ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีชาวบ้านจัด
ประเพณีบุญบั้งไฟ	 หรือประเพณียิงจรวด
ไทยขอฝน	ซึ่งถือว่าเป็นฮีด	(จารีต)	และ
เป็นงานบุญที่ส�าคัญของชาวอีสานทั่วทั้ง
ภูมิภาคไม่ได้จ�ากัดเฉพาะจังหวัดยโสธร
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					การละเล่นพื้นบ้านผีขนน�้าของชาวนา
ซ่าว	ต�าบลนาซ่าว	อ�าเภอเมืองคาน	จังหวัด
เลยจัดขึ้นในช่วงเทศกาลบุญเดือน	 6	 ของ
ทุกป	ี ระหว่างวันแรม	 1-3	ค�่า	 ชาวบ้านมี
ความเชือ่ว่าการละเล่นผขีนน�า้เป็นการขนน�า้
จากฟ้ามาให้ชาวบ้านได้ใช้เพาะปลกูข้าวและ
พืชผลทางการเกษตร	โดยเร่ิมจากการท�าพิธี	
“เลีย้งเข้า	หรือเลีย้งบ้าน”	เป็นการเซ่นสรวงไหว้บูชาผีปู่ตาเพ่ือแสดงความเคารพและ
ตอบแทนบุญคุณที่ผีเจ้าปู่หรือผีปู่ตาช่วยดูแลรักษาชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข	และยัง
ช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
					การละเล่นผขีนน�า้ถอืเป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านนาซ่าวทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะ	ทั้งนี้ชาวบ้านมีความเชื่อว่าวิญญาณของสัตว์จ�าพวกวัวควายที่ตายไปแล้วนั้น
วิญญาณจะยงัล่องลอยวนเวียนอยูต่ามบริเวณทีเ่คยอาศยัอยูเ่มือ่ตอนมชีวิีต	เช่น	ห้วย	
หนอง	แม่น�้า	เมื่อชาวบ้านไปตักน�้ามาใช้หรือลงอาบน�้าบริเวณนั้น	วิญญาณของสัตว์
เหล่าน้ันจะตดิตามคนเข้ามาในหมูบ้่าน	จงึเกดิจนิตนาการคดิเป็นการละเล่นผขีนน�า้ขึน้	
					การแต่งกาย	ชาวบ้านจะสวมหน้ากากรูปวัวควายมีเขาวาดหน้าตาให้น่าเกลียด
น่ากลัวแล้วน�าเศษผ้ามาติดประดบัตกแต่งกายให้รุ่มร่าม	และแขวนกระดงึหรือกระดิง่
ที่คอหรือเอวทางด้านหลังเมื่อขยับเต้นตามจังหวะ	ฆ้อง	กลอง	ฉิ่งฉาบเกิดเป็นเสียง
ดังแบบเดียวกับที่ชาวบ้านใช้ผูกแขวนวัวควายเพ่ือให้ส่งเสียงเวลาปล่อยออกไปกิน
หญ้าตามทุ่ง	ซึ่งการแต่งกายนี้เป็นการแสดงออกถึงการให้ความเคารพต่อวัวควายที่
เป็นสัตว์เลี้ยงให้คุณประโยชน์กับชาวบ้าน	

การแห่นางแมว
ในช่วงระหว่างเดอืนพฤษภาคม-มถินุายน	ชาว
บ้านอีสานในหลายพ้ืนทีจ่ะจดัประเพณแีห่นาง
แมว	ซึง่เป็นพิธคีวามเชือ่ดัง้เดมิทีม่คีวามเช่ือ
ว่าแมวเป็นสตัว์ทีก่ลวัน�า้และมพีลงัอ�านาจลกึลบั	
ถ้าน�าแมวตวัเมยี	 2-3	 ตัวใส่กรงหรือตะกร้า
มาแห่นางแมวแล้วฝนจะตกภายใน	3-7	วนั	
โดยในขบวนแห่จะมคีนหาบกรงแมว	 ขบวน
นกัดนตรีกลองยาว	มผีูเ้ฒ่าอาวุโสจะร้องเพลง
นางแมวขอฝน	“นางแมวเอย	ขอฟ้าขอฝนให้
ตกลงมาด้วยนะ”	แล้วเอาน�า้สาดแม
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 l  งานบญุใหญ่ของชาวนา
	 ในวัฒนธรรมอีสานชาวบ้านนิยมถือปฏิบัติตนตาม	 “ฮีต”	 หรือจารีตประเพณีที่
ยดึถอืว่าดงีามและสบืต่อกนัมาในท้องถิน่	ซึง่มกัมกีารเช่ือมโยงผสมผสานวิถชีวิีตประจ�า
วันเข้ากับพิธีกรรมความเช่ือเก่ียวกับผีและความเชื่อทางพุทธศาสนา	 และเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับอาชีพเกษตรกรรม	คือ	การปลูกข้าว	งานบุญประเพณใีหญ่ต่างๆ	ของชาว
อีสานจึงสัมพันธ์กันกับช่วงเวลาในการท�านาอย่างแยกไม่ออก	 กลายเป็นประเพณีงาน
บุญต่างๆ	ที่ปฏิบัติกันตลอดทั้งปี

 l  เดอืนยี่ บญุคณูลาน
	 หลงัเกบ็เก่ียวข้าวแล้ว	ชาวบ้านจะจดัพิธที�าบุญบริเวณลานข้าวและทีน่าเพ่ือความ
เป็นสิริมงคลแก่เจ้าของนาโดยเชื่อว่าฝนตกต้องตามฤดูกาลและข้าวกล้างอกงาม	 ให้
ผลผลิตที่ดีในปีต่อไป	เมื่อท�าพิธีเสร็จชาวบ้านจะขนข้าวใส่เล้า	หรือยุ้งข้าวแล้วท�าพิธีสู่
ขวัญและสู่เล้าข้าว	

 l  เดอืนหก บญุบั้งไฟ 
	 ในสังคมชาวนาปริมาณฝนมีความส�าคัญอย่างมากต่อการเพาะปลูกข้าวให้ได้
ผลผลิตที่ดีและเก็บเก่ียวได้มากดังนั้นในช่วงเดือนหกก่อนเร่ิมฤดูท�านา	 ชาวอีสานคิด
ท�าบ้ังไฟและจดุขึน้ไปบนท้องฟ้าเพ่ือบูชาและขอน�า้ฝนจากพญาแถน	หรือเทวดาผูด้แูล
น�า้ฝน	 ปล่อยฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลและมีปริมาณน�า้มากเพียงพอกับการเพาะปลูก
เกษตรกรรมซึง่มทีีม่าจากต�านานพญาคนัคาก	เล่าว่าเมือ่คร้ังพระโพธสิตัว์เสวยพระชาติ
เป็นพญาคนัคาก	(คางคก)	อาศัยอยูใ่ต้ต้นไม้ใหญ่	วันหนึง่พญาแถนรู้สกึไม่พอใจมนษุย์
จึงไม่บันดาลฝนให้เป็นเวลานาน	 7	 ปี	 ผู้คนทนไม่ไหวจึงคิดท�าสงครามกับพญาแถน	
แต่พ่ายแพ้หนีมาพึ่งพญาคันคากจึงคิดอุบายให้เหล่าฝูงแมลงปลวก	มอด	ผึ้งและแตน
ไปรุมท�าร้ายฝ่ายเทวดา	พญาแถนจงึยอมจ�านนให้สัญญาว่าจะรีบบันดาลน�า้ฝนให้ทนัที
ที่มนุษย์ยิงบั้งไฟหรือเมื่อกบเขียดส่งเสียงร้อง

 l เดอืนเจด็ บญุซ�าฮะ
 บุญซ�าฮะ	หรือบุญช�าระ	 งานบุญส�าคัญของชาวอีสานที่มักนิยมจัดขึ้นในเดือน
เจด็เพ่ือขจดัสิง่ทีไ่ม่ด	ีความช่ัวร้ายทีอ่าจก่อให้เกดิความเดอืดร้อน	หรอืเหตเุภทภยั	เช่น	
ฝนแล้ง	เกิดโรคระบาด	ฯลฯ	โดยชาวบ้านจะท�าบุญช�าระล้างสิ่งอัปมงคลให้ออกไปจาก
หมูบ้่าน	เพ่ือปกป้องคุม้ครองให้คนในชุมชนมคีวามอยูเ่ยน็เป็นสขุ	ชาวบ้านจะน�าอาหาร
มาท�าบุญตักบาตร	หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการท�าบุญและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ให	้
ชาวบ้านจะเชญิน�า้มนต์ไปประพรมตามทีต่่างๆ	ในหมู่บ้าน	จากนัน้ท�าพิธเีซ่นสรวงบูชา
เทวดาและหลักเมือง	 รวมถึงเลี้ยงผีปู่ตา	 หรือผีประจ�าหมู่บ้าน	 และเซ่นไหว้ผีตาแฮก
หรือผปีระจ�าไร่นา	เชือ่ถอืกันว่าเป็นผทีีป่กปักรักษาพืชสวนไร่นาและท�าให้ข้าวกล้าเจริญ
งอกงามอุดมสมบูรณ์	 การท�านาจะได้ผลดี	 นับเป็นระเบียบแบบแผนที่ชาวอีสานต้อง

ปฏิบัติก่อนลงมือท�านาทุกปี
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แผนภูมิแสดงปริมาณการส่งออกข้าวในตลาดโลกช่วงระหว่างปี	พ.ศ.2553-2556

ส่วนที่ 4

ข้าว กสกิรรมเพื่อปากท้อง

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นพื้นที่ส�าคัญในการปลูกข้าวของประเทศไทย

โดยเฉพาะการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ	ซึ่งครอบคลุมบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้บนพื้นที่กว่า	

19	 ล้านไร่	 และแม้จะปลูกได้เพียงปีละคร้ังเท่านั้นยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็น

จ�านวนมากจนส่งเป็นสนิค้าออกได้ถงึ	1	ใน	4	ส่วนของจ�านวนข้าวทัง้หมดทีป่ระเทศไทย

ส่งเป็นสินค้าออก

	 ในปัจจบัุนไทยเป็นประเทศผูผ้ลติข้าวได้มากเป็นอันดบั	6	ของโลก	หรือประมาณ	

34.5	ล้านตัน	และส่งออกข้าวรายใหญ่เป็นอันดับที่	1	ของโลก	(ปี	พ.ศ.2556)	โดยมี

จ�านวนผลผลิตข้าวที่ส่งออกไปจ�าหน่ายยังประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	มากกว่า	7	ล้านตัน	

รองลงมา	คือ	ประเทศอินเดียและเวียดนาม		
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	 นอกจากนี้ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ยังได้รับรางวัลจากการประกวดพันธุ์

ข้าวระดับนานาชาติเมื่อป	ีพ.ศ.2552	ให้เป็น	“ข้าวที่ดีที่สุดในโลก”	(Best	Rice	 in	the	

World)	และได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพสูง	จนได้รับความ

นิยมจากตลาดต่างประเทศมากที่สุดและสร้างรายได้หลักต่อปีให้กับประเทศมีมูลคา่ถึง

เกือบ	1,000	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	

 ทุ่งกุลาร้องไห้ แหล่งปลกูข้าวหอมมะลทิี่ดทีี่สดุในประเทศ

	 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	เป็นข้าวที่มีลักษณะเมล็ดเรียวยาวใส	เป็นเลื่อมมัน

และมีกลิ่นตามธรรมชาติคล้ายกลิ่นใบเตย	 เมื่อหุงสุกมีกลิ่นหอมอ่อนนุ่ม	 อันเป็น

คุณลักษณะพิเศษท่ีพบได้เฉพาะในพ้ืนดินบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้	 ซึ่งเกิดจากความแตก

ต่างของสภาพอากาศในช่วงฤดแูล้งมอีากาศร้อนและแห้งแล้ง	เม่ือเข้าฤดทู�านามคีวามชืน้

ในอากาศสูงและอากาศร้อน	ต้นข้าวมีการคายน�า้อย่างสม�า่เสมอ	รากข้าวจะดูดน�้าใน

ดินที่มีสารอาหารละลายอยู่	 น�าไปสร้างเมล็ดข้าวให้สมบูรณ์และสะสมความหอม	 พอ

เข้าสู่ฤดูหนาวเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจาก

ลักษณะร้อนชื้นเป็นอากาศเย็นแห้ง	 ท�าให้เมล็ดข้าวจับตัวกันและคายความช้ืนออก	

เมล็ดข้าวจึงมีความเลื่อมมันและเมล็ดขาวใส
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เกรด็ความรู้ : ไทยเริ่มส่งออกข้าวเพราะองักฤษ

	 ข้าว	มคีวามส�าคญัต่อทัง้ในการบริโภค	มติทิางสงัคม	วัฒนธรรมและระบบเศรษฐกจิ	

ข้าวได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 4	 พ.ศ.

2398	 เนื่องมาจากนโยบายเปิดประเทศตามสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง	 (Bowing	 treaty)	 ในป	ี

พ.ศ.	2450	ร้อยละ	50	ของผลผลิตข้าวทัง้หมดในประเทศถกูส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ	

และช่วงระหว่าง	 ปี	 พ.ศ.	 2449-2453	 ข้าวเป็นสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกทั้งหมดถึง 

ร้อยละ	70	

	 ปัจจบัุนประเทศไทยเป็นผูส่้งออกข้าวรายใหญ่	ในปีพ.ศ.	2553	มีส่วนแบ่งในตลาด

โลกมากเป็นอนัดบัที	่1	ร้อยละ	47.41	และมจี�านวนชาวนากว่า	3.7	ล้านครอบครัวทัว่ประเทศ
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เรือ่งของ “เกลอื”

เกลือสินเธาว์อีสาน

ผิวดินที่มีคราบเกลือ

เกลอือสีาน

	 เกลอืเป็นผลกึทีม่คีวามเคม็ทีม่คีวาม

ส�าคญักบัประวัตศิาสตร์มนษุย์ในทกุภมูภิาค

ทั่วโลก	 เพราะเกลือถือเป็นวัตถุดิบส�าคัญ

ในการประกอบอาหาร	 และการผลิตวัตถุ

สิ่งของต่างๆ	ในประวัติศาสตร์โลก	 เกลือ

เคยมีค่าเท่ากับเงินตรา	และท�าให้เกิดเส้น

ทางการค้าที่ส�าคัญของโลก	 รวมถึงเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการปฏิวัติทางการเมือง	ใน

ประเทศไทยมทีัง้เกลอืทะเลและเกลอืสนิเธาว์	

เกลอืในประเทศไทยมคีวามส�าคญัใกล้เคยีง

กับบทบาทในประวัตศิาสตร์โลกเลยทเีดยีว

	 ราว	4,500	ปีมแีล้วทีเ่กลือมบีทบาท

ส�าคัญในภาคอีสานของประเทศไทย	 นับ

ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน	

เกลอืเป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้เกิดชมุชน	สงัคม	

และการพัฒนาเป็นบ้านเมืองในภาคอีสาน

บนพ้ืนที่แห้งแล้ง	 ดินแห้งแตก	 ขึ้นคราบ

เกลอืสีขาว	ได้เกิดภูมปัิญญาการน�าน�า้เกลอื

มาแยกออกจากดิน	ต้มเป็นผลึกเกลือ	ส่ง

ไปขายและแลกเปลี่ยนถึงทั่วทั้งอีสานและ

พื้นที่ใกล้เคียง	เกลือไม่ได้น�ามาใช้ส�าหรับ

การท�าอาหาร	 หรือถนอมอาหารเท่านั้น	

เกลอืยงัเป็นส่วนส�าคญัในการท�าโลหกรรม	

ปัจจบัุนเป็นส่วนส�าคญัในงานอุตสาหกรรม	

เกดิผลติภณัฑ์หลากหลายทีม่ส่ีวนผสมของ

เกลือ	ลองมาดูว่าเกลืออีสานต่างจากเกลือ

ทะเลอย่างไร
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ส่วนที่ 1

แอ่งอสีาน

สณัฐานของอสีาน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	หรือภาค
อีสานของประเทศไทย	มีลักษณะ
เป็นที่ราบสูงแบบแอ่งแผ่นดินตื้น	
(Shallow	 Basin)	 มีรูปร่างคล้าย
ถ้วยเป็นแอ่งอยู่ตรงกลาง	 มีพ้ืนที่

ลาดเอียงจากทางตะวันตกไปทางตะวันออก	 บริเวณชายขอบเป็นภูเขาสงู	 ท่ีราบสูงนีม้ี
แอ่งกระทะ	2	แอ่งใหญ่คือ	แอ่งโคราช	(Khorat	Basin)	ครอบคลมุพ้ืนทีจ่งัหวัดนครราชสมีา	
บุรีรัมย	์ศรีสะเกษ	สุรินทร์	อุบลราชธาน	ีมหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	และยโสธร	ส่วนแอ่ง
สกลนคร	(SakhonNakhon	Basin)	ครอบคลุมพ้ืนทีจ่งัหวัดอุดรธาน	ีสกลนคร	หนองคาย	
นครพนม	และมุกดาหาร	 โดยมีแนวเทือกเขาภูพานกั้นระหว่างทั้ง	 2	แอ่ง	 เทือกเขา
ทอดยาวตามแนวเป็นรูปโค้ง	จากทิศตะวันออกเฉียงใต	้ถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

 เกลืออสีานมาจากไหน

	 ภาคอีสานเคยเป็นทะเลหรือมีน�้าทะเลรุก
เข้ามาก่อน	 เมื่อน�้าทะเลลดถอยไป	 บริเวณนี้ได้
กลายเป็นทะเลสาบน�้าเค็มขนาดใหญ่	 ขณะท่ีน�้า
ทะเลเร่ิมแห้ง	มกีารตกตะกอนของเกลอืและแร่ธาตุ
ต่างๆ	ซึ่งตกผลึกและแห้งอยู่ก้นทะเลสาบ	ต่อมา
เกดิการยกตวัของเทือกเขาภพูาน	ท�าให้ภาคอีสาน
กลายเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง	ประกอบ
ด้วยแอ่งเกลือขนาดใหญ่	2	แอ่ง	คือ	แอ่งสกลนคร	และแอ่งโคราช	กินพื้นที่เกือบร้อย
ละ	70	ของทั้งภาค	จนเวลาผ่านไปเกลือจึงถูกปิดทับด้วยการสะสมของตะกอนดินและ
หินจากพื้นทวีป	กลายเป็นเกลือหินปริมาณมหาศาลฝังตัวอยู่ใต้พื้นดินทั่วภาคอีสาน	มี
ปริมาณกว่า	 18	 ล้านล้านตัน	 ซึ่งอยู่ในระดับตื้นลึกแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่	 และมี
ความหนาของช้ันเกลือเกือบร้อยเมตร	 ประกอบกับภูมิอากาศที่แห้งแล้ง	 ฝนตกน้อย
มาก	น�า้ทะเลจงึแห้งงวดจนตกตะกอนกลายเป็นแร่เกลอืหนิและโพแทช	ตัง้แต่เมือ่เกอืบ	
100	ล้านปีมาแล้ว

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอีสาน

แหล่งเกลืออีสาน
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รูปพญานาคในฮูปแต้ม

โดมเกลอืใต้แผ่นดนิอสีาน

	 โดมเกลือหิน	(Salt	Dome)	คือชั้นหินที่ถูกบีบอัดจาก
รอบด้าน	ท�าให้ดันตัวขึ้น	ณ	จุดใดจุดหนึ่ง	ใต้เปลือกโลกจน
เป็นรูปทรงกะทะคว�่า	ภาคอีสานมีชั้นของเกลือหินอยู่ถึง	3	ชั้น	
ตั้งแต่ระดับตื้น	30–40	เมตรจนถึงระดับลึก	800	เมตรขึ้นไป	
ในบางแห่งช้ันหนิเกลืออัดแน่น	ท�าให้พ้ืนผวิปูดสูงขึน้กลายเป็น
เนินดิน	แหล่งโดมเกลือหินภาคอีสานพบอยู่ในแอ่ง	2	แอ่งใหญ่	
คือ	แอ่งสกลนคร	ในเขตจังหวัดหนองคาย	อุดรธานี	สกลนคร	
และนครพนม	แอ่งโคราช	ในเขตจังหวัดขอนแก่น	กาฬสินธุ์	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	
ยโสธร	อุบลราชธาน	ีนครราชสมีา	ชัยภมู	ิบรีุรัมย์	สริุนทร์	และศรสีะเกษ	โดมเกลอืหนิ

ขนาดใหญ่นีท้�าให้ภาคอีสานกลายเป็นแหล่งทรัพยากรเกลอืขนาดใหญ่ของประเทศไทย

ต�านานเกลอืทุ่งกลุา : ดนิเคม็จากพษิพญานาค

	 มตี�านานเล่าว่า	ดนิแดนทุง่กุลาร้องไห้เคยเป็นทะเลมาก่อนในสมยันัน้มเีมอืงส�าคญั
คอืเมอืงจ�าปานาคบุรี	 เจ้านครมธีดิาชือ่ว่าพระนางแสนสแีละหลานสาวชือ่นางค�าแพทัง้
สองนางเป็นหญิงสาวมหีน้าตาสวยงาม	 เจ้านครจดัให้มผีูด้แูลชือ่ว่าจ่าแอ่นในเมอืงจ�าปา
นาคบุรีนีม้นีาคอยูฝ่งูหนึง่เป็นนาคทีม่ฤีทธิม์าก	ท�าหน้าทีป่กปักษ์เมอืง	ส่วนอีกฝ่ังของทะเล
มเีมอืงช่ือ	บูรพานครมโีอรสช่ือ	ท้าวฮาดค�าโปง	และหลานชายชือ่ว่า	ท้าวอทุรเมือ่ทัง้สอง
เรียนจบอาจารย์ได้สัง่ให้ไปสู้กับฝงูนาคทีเ่มอืงจ�าปานคร	เพ่ือพิสูจน์ว่าเรียนส�าเร็จ	เมือ่ไป
ถงึจ�าปานาคนคร	ท้าวทัง้สองทราบว่าเจ้าเมอืงจ�าปานาคนครมธีดิาและหลานสาวทีส่วยงาม
มาก	จงึพยายามทีจ่ะไปพบ	อยูม่าวันหนึง่	นางทัง้สองพร้อมบริวารและจ่าแอ่นได้พายเรือ
ลงไปเล่นในทะเล	 ท้าวทัง้สองจงึออกอุบายหลอกล่อนางทัง้สอง	 พาขึน้เรือส�าเภาของตน

แล้วแล่นออกไปในทะเลใหญ่เมือ่เจ้าเมอืงจ�าปานครได้ข่าว	จงึได้ขอ
ความช่วยเหลอืจากฝงูนาคให้มาช่วย	นาคท้ังหลายจงึพร้อมใจกัน
ดนัพ้ืนบาดาลท�าให้ทะเลแห้งเหอืดลงทนัท	ี เรอืส�าเภาของท้าวค�า
โปงและท้าวอุทรแล่นต่อไปไม่ได้	 ท้าวทัง้สองจงึน�าเอาแต่ละคนไป
ซ่อนทีต่่างๆ	เมือ่น�า้ทะเลแห้งเหอืดสตัว์น�า้ในทะเลใหญ่ได้ตายหมด
แล้วส่งกล่ินเหมน็ฟุ้งขึน้ไปถงึพระอินทร์บนสวรรค์ชัน้ฟ้า	พระอินทร์
ทนไม่ไหวให้นกอินทรีผวัเมยีลงมากนิกุง้	หอย	ป	ูปลา	ในทะเลแห้ง	
เมือ่ทะเลแห้ง	ท้าวท้ังสองได้เกิดขดัใจกันเพราะรักนางแสนสเีหมอืน
กนั	เมือ่ตกลงกนัไม่ได้จงึฆ่ากนัตาย	ท้าวฮาดค�าโปงเป็นฝ่ายปราชยั
และส้ินชพีไปกลายเป็นผเีฝ้าทุง่	 เม่ือเจ้าเมอืงจ�าปานาคบุรีทราบ
ความจงึเกดิความสงสาร	 ให้น�าท้าวอทุรกลบัมายงัจ�าปานาคนคร	
พร้อมทัง้ยกนางแสนสใีห้เป็นมเหสท้ีาวอุทรด้วย

ลักษณะของโดมเกลือหิน
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ส่วนที่ 2

เกลอือสีาน สร้างอสีาน
เกลอืในแต่ละยคุ

	 จากหลักฐานทางโบราณคดี	

ได้พบเร่ืองราวเก่ียวกับเกลือในแทบทุกยุคของประวัติศาสตร์	 อาจกล่าวได้ว่า	 เกลือ

อีสานคือส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชน	จนพัฒนาเป็นเมืองต่างๆ	ในภาคอีสาน	

 เกลืออสีานในยคุก่อนประวตัศิาสตร์

 เกลือมคีวามส�าคญักับคนทีม่าอาศยัในพ้ืนทีภ่าคอีสานต้ังแต่ยคุก่อนประวัติศาสตร์	
ตามแหล่งโบราณคดสีมยัก่อนประวัตศิาสตร์หลายแห่งได้พบโพนดนิหรือเนนิดนิจ�านวน
มาก	 ซึ่งแสดงถึงแหล่งผลิตเกลือสมัยโบราณ	 เพราะมักพบเศษภาชนะดินเผาและร่อง
รอยการเผาไหม้ในโพนดนินัน้ๆ	ด้วย	และแหล่งผลติเกลอืโบราณบางคร้ังพบคูกั่บแหล่ง
ผลิตโลหะ	เพราะเกลือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการผลิตโลหะ	
	 บริเวณทีร่าบลุม่ต�า่น�า้ท่วมถงึของทุง่กลุาร้องไห้	ได้พบชุมชนโบราณทีม่มีาตัง้แต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร	์ชุมชนเหล่านี้มีทั้งเนินดินที่มีคูน�้าล้อมรอบ	และไม่มีคูน�า้ล้อม
รอบ	 มีขนาดใหญ่น้อยกระจายอยู่ทั่วไป	 แสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของชุมชนใน
บริเวณที่ราบแห่งนี	้ ซึ่งมีวัฒนธรรมร่วมที่คล้ายคลึงกัน	 คือ	 การฝังศพในหม้อกระดูก	
หรือเรียกว่า	การฝังศพคร้ังที	่2	(การเกบ็กระดกูหรือเถ้ากระดกูจากการฝังหรือการวาง
ศพให้ย่อยสลายมาใส่ในภาชนะฝัง)	 ซ่ึงต่างจากรูปแบบการฝังศพในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใน

อีสาน	 ท่ีนิยมการฝังศพเพียงคร้ัง
แรกคร้ังเดยีว	(การฝังท้ังร่าง	พร้อม
กับสิ่งของต่างๆ)	ชุมชนเหล่านี้ยังมี
การถลุงเหล็ก	เนื่องจากพบตะกรัน
เหล็กกระจายอยู่ทั่วไป	 จากชุมชน	
200	แห่ง	ได้พบชุมชนที่มีการถลุง
เหล็กเกือบ	40	แห่ง	ส่วนแหล่งท�า
เกลือโบราณจะพบมากบริเวณที่มี
ล�าน�้าเสยีวไหลผา่น	โดยเฉพาะเขต	
อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

โพนดินหรือเนินดิน

เศษภาชนะที่พบตามโพนดิน
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 เกลอือสีานในสมยัพระเจ้าจติรเสนแห่งเจนละ

	 เมือ่เกลอือสีานเข้าสูย่คุรุ่งเรือง	ผู้ครอบครองแหล่งเกลอืจะ
กลายเป็นบุคคลท่ีมีอ�านาจจากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าใน
ระหว่างกลางพุทธศตวรรษที	่ 12	 บริเวณภาคอสีานตอนล่างของ
ประเทศไทย	และรวมไปถึงภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี	 เคย
เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเจนละ	มีราชธานีคือเศรษฐปุระ	หรือ
ปัจจบัุนคอืเมอืงจ�าปาสัก	ประเทศลาว	อยูภ่ายใต้การปกครองของ
พระเจ้าจิตรเสน	หรือพระเจ้าศรีมเหนทรวรมัน	กษัตริย์ผู้เก่งกล้า
ในการรบและทรงคุณธรรมอย่างยิ่ง	 ขณะนั้นได้ใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติทีม่อียูใ่นบ้านเมอืงโดยเฉพาะเกลอืส่งเป็นสินค้าออกทาง
ทะเลที่จังหวัดจันทบุรี	 พระองค์ได้ส่งเสริมให้ประชาชนนับถือศาสนาพราหมณ์	 
ลัทธิไศวนิกาย	โดยโปรดให้สร้างรูปเคารพตามคติศาสนาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ	และ
ยังได้ขุดบ่อน�า้ให้ประชาชนได้ใช้อุปโภค	บริโภค	ตามภูมิภาคต่างๆ	ทั่วอาณาจักร	และ
ได้ขยายอ�านาจเหนือดินแดนลุ่มแม่น�้ามูล	แม่น�้าชีตอนล่าง	เนื่องจากบริเวณดินแดนนี้
มีทรัพยากรสมบูรณ์ที่ให้ผลผลิตทั้งทางเกษตรกรรม	โลหกรรม	และเกลือ	พระเจ้าจิตร
เสนยังสามารถคุมเส้นทางการคมนาคมบริเวณปากแม่น�้ามูลได้อีกด้วย

 เกลอือสีานในยคุวฒันธรรมขอม

	 ในยุคที่วัฒนธรรมขอมแผ่ขยายในพื้นที่อีสาน	มีทั้งอ�านาจและศาสนาของขอม
เข้ามาในพื้นที่พร้อมๆ	กันชุมชนตามแหล่งผลิตเกลือต่างๆ	ได้รับวัฒนธรรมการนับถือ

ศาสนามาด้วย	 ทั้งศาสนาพราหมณ์	 ลัทธิ
ต่างๆ	ศาสนาพุทธ	นิกายมหายาน	ตลอด
จนประเพณ	ีพิธีกรรม	ความเชื่อต่างๆ	และ
มีการสร้างศาสนสถานตามความเชื่อไว้ใน
ท้องถิ่นตามชุมชนต่างๆ	เช่น	บริเวณแหล่ง
เกลือแถบบ่อพันขัน	 –	ทุ่งกุลา	มีพระธาตุ
บ่อพันขัน	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ,	 กู่พระโกนา	
อ�าเภอสุวรรณภูมิ,	 กู ่คันธนาม	 อ�าเภอ
โพนทราย,	 กูก่าสงิห์	 อ�าเภอเกษตรวิสัย,	 
กูบ้่านเมอืงบัว	 อ�าเภอเกษตรวิสัย	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	และกู่สันตรัตน์	อ�าเภอนาดนู	จงัหวัด

มหาสารคาม	เป็นต้น	

จารึกพระเจ้าจิตรเสน
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	 บริเวณดินแดนเขมรต�า่รอบทะเลสาบเขมรเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ	์จึงมีการจับ

ปลาเป็นอาชีพหลักมาแต่โบราณ	เมื่อมีปลาจ�านวนมากไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน	

จงึเกดิความต้องการเกลอืเพ่ือถนอมอาหาร	เกลืออสีานจงึถกูส่งไปขายหรือแลกเปลีย่น

กับปลาจากทางเขมรต�า่	ตามบันทึกในจารึกของขอมได้มีการกล่าวถึง	การแลกเปลี่ยน

เกลือกับข้าว	ในอัตราเกลือ	40	ส่วนต่อข้าว	60	ส่วน	และในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่	

1	 มีการก�าหนดมาตรการให้ต้องจ่ายภาษีด้วยเกลือตั้งแต่ยุคก่อนเมืองพระนครถึงยุค

เมืองพระนคร	และมีการจัดตั้งต�าแหน่งนายอากรเกลือขึ้นด้วย

เรือกระแซง เรือบด

 เกลืออสีานในยคุรตันโกสนิทร์ 

	 ยคุรัตนโกสนิทร์ในอีสาน	ถือเป็นยคุทีก่ารค้าเกลอืแผ่ขยายทัว่ทัง้พ้ืนที	่เนือ่งจาก
ความสะดวกในการเดนิทาง	ทัง้จากพาหนะทีม่กี�าลงัขบัเคลือ่นสงู	และความต้องการใน
การใช้เกลือมากขึ้น	 เพราะจ�านวนประชากรมีมากขึ้น	 เกลือจึงถือเป็นสินค้าหลักจาก
ที่ราบสูงอีสาน
	 ในเส้นทางการค้าเกลือมีการใช้พาหนะขนส่งที่แตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที	่ 
ถ้าแหล่งผลิตเกลืออยู่ตามท้องทุ่ง	ชาวบ้านมักใช้เกวียนในการขนส่ง	แต่ถ้าแหล่งเกลือ
อยูริ่มเส้นทางน�า้	เรือถอืเป็นพาหนะแบบหนึง่ทีอ่�านวยความสะดวกในการขนถ่ายเกลอื
ไปตามที่ต่างๆ	เช่น	แหล่งต้มเกลือบ่อหัวแฮดจังหวัดสกลนคร	มีพ่อค้าจากศรีสงคราม	
ไชยบุรี	นครพนม	มุกดาหาร	ที่ใช้เรือฉลอมหรือเรือกะแชง	ขนาดกว้าง	 3–4	 เมตร	
ยาว	20–40	เมตร	ใช้ถ่อข้างละ	3	คนขึ้นไปถ่อเรือไปตามล�าน�า้สงคราม	ขายสินค้าที่
น�ามาด้วย	 เมื่อถึงบ่อหัวแฮด	จะท�าการต้มเกลือหรือซื้อเกลือจากชาวบ้านที่ต้มไว้แล้ว
จึงกลับ	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2495	มีการจ้างเรือกลไฟลากทลีะ	4–5	ล�า	จึงไม่ต้องจ้างคน
ถ่อเพราะอาศัยแรงน�้าไหล	เรือที่ขึ้นมาซื้อเกลือต้องขึ้นมาตอนปลายฤดูน�า้หลาก	และ
ต้องจอดรอจนน�้าในแมน่�า้ลดจึงเริม่ผลติเกลอืไดพ้อตม้หรอืซื้อเกลือเต็มล�าจึงล่องลงไป

ขาย	หรือแลกเปลี่ยนสินค้าบริเวณสองฟากแม่น�า้สงครามและแม่น�้าโขง  
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	 เกลือของบ่อหัวแฮด	 ส่งขายท่ัวทั้งแอ่งสกลนคร	 และพื้นที่ริมแม่น�้าโขง	 

ทัง้นครพนม	ธาตุพนม	มุกดาหาร	เขมราฐ	และข้ามไปยังท่าแขก	สะหวนันะเขต	เวยีงจนัทน์	

หลวงพระบาง	 จ�าปาสัก	 ส่วนเกลือจากบ่อพันขัน	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 

จะถกูรับซือ้โดยนายฮ้อยเกลอื	แล้วเดินทางโดยเกวียนน�าไปขายหรือแลกเปลีย่นในเขต

ร้อยเอ็ด	สุรินทร	์บุรีรัมย์	ศรีสะเกษ	ยโสธร	มหาสารคาม	และอุบลราชธานี	รวมถึง

พื้นที่ทะเลสาบเขมรโดยผ่านทางช่องจอม

	 ในปัจจุบันภาคอีสานยังมีนายฮ้อยท�าอาชีพเดินทางค้าขายสินค้าต่างๆ	เหมือน

กับบริการ	delivery	พาหนะได้ถูกเปลี่ยนจากเกวียนหรือเรือ	เป็นรถจักรยานยนต์หรือ

รถกระบะ	สินค้าที่นายฮ้อยน�าไปขายมีสารพันทั้ง	 เกลือ	ผัก	ผลไม้	 สินค้าพลาสติก	

เครื่องจักสาน	ฯลฯ	ระบบการซื้อขายมีทั้งแลกเปลี่ยน	เช่น	เกลือแลกข้าว	หรือใช้การ

ซื้อขายด้วยเงินตรา			

 นายฮ้อยเกลอืแห่งบ้านปะอาว

	 บ้านปะอาว	 ตั้งอยู่ที่อ�าเภอเมือง	 จังหวัดอุบลราชธานี	 เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มี 

อายุกว่า	200	ปี	คนที่นี่เชื่อกันว่าบรรพบุรุษของเขาอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์	และ

มกีารสบืทอดภมูปัิญญาการท�าทองเหลอืงจนเป็นเอกลกัษณ์ของบ้านปะอาว	ในอดตีชาว

บ้านปะอาวมอีาชพีท�านา	ท�าไร่	เลีย้งสัตว์	ท�าเคร่ืองทองเหลอืง	ทอผ้า	และมสิีนค้าหลกั

ที่ชาวบ้านน�าออกไปค้าขายคือ	เกลือ	โดยใช้ระบบนายฮ้อย	
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   ในการค้าเกลือ	เหล่านายฮ้อย
จะมีการรวมตัวกัน	 และรวบรวม
เกลือที่ตัวเองมีอยู	่จากเครือญาติ	
หรือหาซื้อเกลือจากหมู่บ้านข้าง
เคียง	 จากนั้นน�าเกลือมาบรรจุใส่
กระทอ	น�าขึ้นเรียงในกระเชอบน
เกวียนเกวียนมักเทียมด้วยวัว	 2	
ตัว	 ขบวนหนึ่งจะมีเกวียน	 5–10	
เล่ม	 มีนายฮ้อยควบคุมดูแล
ประมาณ	6–10	คน	โดยมกีารเลอืก

หวัหน้านายฮ้อย	1	คน	เป็นผู้น�าหลักในการเดินทาง	และเป็นผู้ตัดสินใจในการเจรจา
ราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยน	ในการเดินทางแต่ละครั้งจะมีการจัดเตรียมอาหาร	ทั้ง
ข้าวสาร	ข้าวเหนียว	ปลาร้า	เกลือ	และอุปกรณ์ท�าครัวและไม่ลืมที่จะน�าดาบและปืน
แก๊ปติดตัวไปด้วย	เพือ่ป้องกันสตัว์ร้ายและโจรปล้นระหว่างทาง	ซึง่นายฮ้อยมกักลวัโจร
ปล้นมากกว่าในการเดินทางไปค้าขายแต่ละครั้ง	 นายอ้อยเกลือจะน�าสินค้าอื่นๆ	ของ
บ้านปะอาวไปด้วย	เช่น	เครือ่งทองเหลอืง	และผ้า	การเดนิทางค้าขายใช้เวลาประมาณ	
10	วันทัง้ขาไปและขากลบั	
	 ลูกค้ากลุ่มใหญ่ของนายฮ้อยเกลือบ้านปะอาว	 คือ	 ชุมชนบริเวณฟากมูลและ
บริเวณใกล้เคยีง	หรือปัจจบัุนคอืพ้ืนทีข่องอ�าเภอวารินช�าราบบริเวณนีเ้ป็นแหล่งทีม่ปีลา
ชุกชุมมาก	เพราะอยู่ริมแม่น�้ามูลที่มีความอุดมสมบูรณ	์เกลือบ้านปะอาวนิยมน�าไปใช้
ท�าปลาร้า	เส้นทางของนายฮ้อยเกลือบ้านปะอาว	คือ	จากบ้านปะอาว	ผ่านบ้านหนอง
ช้าง	บ้านหนองขอน	บ้านเชือก	ข้ามล�าเซบายซึ่งในฤดูแล้งไม่มีน�า้	ผ่านบ้านโพธิ์	บ้าน
วารินช�าราบ	แล้วข้ามล�าน�้ามูล	โดยต้องน�าเกวียนขึ้นแพไม้ไผ่ข้ามห้วยขะยุง	 (อ�าเภอ
วารินช�าราบ)	และอ�าเภอใกล้เคียงอีก	2	อ�าเภอ	คือ	อ�าเภอส�าโรง	จังหวัดอุบลราชธานี	
และอ�าเภอโนนคูน	จังหวัดศรีสะเกษ	ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกัน	
	 ระบบการซือ้ขายเป็นการใช้เกลอืแลกกับข้าว	เมือ่ขายเกลอืหมด	ได้ข้าวมาแล้ว	
ตอนเดินทางกลับจะแวะขายข้าวให้กับโรงสีที่บ้านเพียเพ้า	 ก่อนข้ามล�าน�้ามูลเดินทาง
กลับบ้านตามเส้นทางเดิม	ในการแลกเปลี่ยนเกลือเมื่อ	60	กว่าปีก่อน	ผู้ค้าจะชั่งเป็น
กิโลกรัม	หรือเป็นหมื่น	โดย	1	หมื่น	เท่ากับ	12	กิโลกรัม	เป็นเงิน	3	บาท	(กิโลกรัม
ละ	25	สตางค์)	เกวียนเล่มหนึง่บรรทกุเกลอืได้	25	หมืน่	อัตราการแลกเกลอื	1	กิโลกรัม	
แลกข้าวเปลอืกได้	3	กโิลกรัม	หรอืตามแต่ตกลงกัน	แต่ปรมิาณเกลอืมกัมมีากกว่าข้าว
ทุกคร้ัง	
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ส่วนที่ 3

ความเคม็สร้างนวตักรรม 

ส่วนส�าคญัในขั้นตอนการท�าโลหกรรม
	 จากรายงานการส�ารวจแหล่งโบราณคดีในภาคอีสาน	 ได้พบแหล่งถลุงเหล็ก

โบราณจ�านวนมาก	โดยตัง้หนาแน่นอยูใ่นบริเวณทุง่กุลาร้องไห้	และลุม่แม่น�า้ชีตอนบน	

หลกัฐานทีแ่สดงว่าพ้ืนทีน่ัน้เป็นแหล่งถลงุเหลก็	สังเกตได้จากการทบัถมของขีแ้ร่	(Slag)	

เกลือเป็นส่วนส�าคัญในขั้นตอนการผลิตเคร่ืองมือเหล็ก	 จากคุณสมบัติของน�้าเกลือที่

ช่วยหล่อเย็น	หรือเป็นการช่วยให้จุดหลอมละลายโลหะต�่าลง	ระหว่างการตเีหล็กช่าง

ตีเหล็กจะเอาเหล็กเผาไฟใหเ้ป็นสีแดงโล	่จากนัน้ใช้น�า้เกลอืส�าหรบัชบุให้โลหะเกิดการ

หดตวั	ท�าใหต้เีหล็กเป็นรปูทรงไดง่้ายขึน้	ท�าแบบนีส้ลบักนัไปเรือ่ยๆ	จนไดร้ปูทรงตาม

ต้องการ
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เกรด็ความรู้ : เกลอืกบัเทคโนโลยพีื้นบ้าน

  เกลือนอกจากเป็นวัตถุดิบในการท�าโลหะกรรมแล้ว	 การท�าบ้ังไฟอีสานยังใช้
เกลือเป็นส่วนผสมส�าคัญ	ช่างบั้งไฟจะน�าเอาก�ามะถัน	ขี้เกียหรือขี้เกลือ	ผสมกับถ่าน
ไฟบรรจุลงในบั้ง	เมื่อน�าบั้งไฟไปจุดแล้วบั้งไฟจะขึ้นสูงนอกจากเป็นส่วนผสมเพื่อความ
แรงของบั้งไฟแล้ว	ยังมีการประดิษฐ์บั้งไฟบรรทุกเกลือท�าฝนคล้ายการท�าฝนเทยีม	ผล
ที่ได้คือ	บั้งไฟนั้นจุดไม่ขึ้น	เพราะเกลือมีน�า้หนักมาก	หน้าที่ของเกลือกับบั้งไฟเลยลด
ลงเป็นเพียงส่วนผสมเท่านั้น

เกร็ดความรู้ : เกลอื ยารกัษาโรค

	 คนอีสานในอดีต	 เม่ือคลอดใหม่ๆ	 จะเอาเกลือก้อนที่มาจากการต้มเกลือ	 มี

ลักษณะเป็นคราบเกลือแข็งเป็นก้อนใหญ	่น�ามาใส่น�้าดื่มกิน	ฤทธิ์ของเกลือนี้จะรักษา

แผลเน่าเปื่อยให้ดีขึ้น	 ในปัจจุบันเกลือสินเธาว์ยังเป็นส่วนส�าคัญในตัวยาสมุนไพร	 

เรียกว่า	ยาประสะไพล	มผีลในการขบัน�า้คาวปลาส�าหรับหญิงหลังคลอด	บรรเทาอาการ

ปวดประจ�าเดือน	และระดูมาไม่สม�่าเสมอ
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ส่วนผสมส�าคญัในการถนอมอาหาร

	 เกลืออีสานเป็นส่วนส�าคัญในการถนอมอาหาร	 โดยเฉพาะปลาน�้าจืดที่มี

ชุกชุมในแหล่งน�้าที่อุดมสมบูรณ์	 เกลือถูกน�าไปถนอมอาหารได้หลากหลาย	 เช่น	

ท�าปลาร้า	ท�าปลาแดก	ท�าปลาแห้ง	ดองผัก	หมักเนื้อสัตว์และปลาต่างๆ	เกลือยัง

ใช้ปรุงอาหารในชีวิตประจ�าวัน	เช่น	ใส่ต�าบักหุ่ง	ใส่ในแทงปลา	

	 ที่บ้านกู่กาสิงห์	 อ�าเภอเกษตรวิสัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ทุกปีชาวบ้านจะน�า

เกวียนไปซื้อเกลือเพื่อท�าปลาร้า	 ในแต่ละปีถ้าท�าปลาร้าได้ถึง	 6	 ไห	 ถือว่าปีนั้น

อุดมสมบูรณ์	 ไหปลาร้าบ้านนี้มีความสูงเท่าความยาวแขน	 บางบ้านท�าใส่ในโอ่ง

มังกร	สูตรปลาร้าของบ้านกู่กาสิงห	์มี	2	สูตร	สูตร	1	ใส่ใบ	ท�าให้แมลงวันไม่ตอม	

สูตร	2	ใส่ใบยาหนอน	(ขอบชะนาง	หรือหญ้าหนอนตาย)	ใส่ลงไปแล้วหนอนจะ

ตาย	 เวลาท�าปลาร้าสามารถแยกไหตามประเภทปลาได้	 เช่น	ปลาดุกอย่างเดียว		

ปลาไหลอย่างเดยีว	หรอืปลาหมออย่างเดยีว	หรอืจะผสมประเภทปลาก็ไม่ผดิอะไร

	 การท�าหม�่าไส้ปลา	 มาจากไส้ปลาที่เหลือจากการท�าปลาร้า	 มีวิธีการตวง

วัดปริมาณแบบง่ายๆ	คือใช้ถ้วยกลมขนาดพอดีมือ	ใสไส้ปลาลงไป	1	ถ้วย	ส่วย

เกลือ	 ใช้ก้นถ้วยเป็นตัววัด	 โดยการใส่เกลือให้เท่ากับขอบถ้วย	 แค่นี้ก็ได้รสชาติ

หม�า่ไส้ปลาแสนอร่อยแล้ว	

	 ในเดอืน	4	งานประเพณบุีญข้าวจี	่ชาวบ้านจะท�าข้าวจี	่ซึง่เป็นขนมพ้ืนบ้าน

ของภาคอีสาน	ท�าจากข้าวเหนียวนึ่งทาเกลือ	 ปั้นเป็นรูปกลมหรือรเีสียบไม้น�าไป

ย่างบนเตาถ่าน	ใช้ไฟอ่อนพอเกรียมน�ามาชุบไข่	แล้วน�าไปย่างใหม่จนเหลือง	ดึง

ไม้ที่เสียบไว้ออก	ยัดน�้าตาลอ้อยเข้าไปแทน	น�้าตาลจะละลายเป็นไส	้ ในงานบุญ

ชาวบ้านจะพากันท�าข้าวจี่แล้วน�าไปท�าบุญ	พร้อมกับฟังเทศน์ฟังธรรมการท�าข้าว

จี่เกิดจากในฤดูหนาวชาวบ้านจะผิงไฟ	แล้วน�าข้าวมาปั้นเป็นก้อนกลม	ปิ้งไฟและ

โรยเกลอืสมยัก่อนเมือ่ต้องไปท�านาหรือเดนิทางไกลชาวบ้านจะพกข้าวจีห่่อใบตอง

ไปกินเป็นอาหารระหว่าง	เพราะสามารถเก็บได้นานกว่าข้าวเหนยีว

การท�าปลาร้า การท�าข้าวจี
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ส่วนที่ 4

ก่อนเป็นผลกึเกลอื

พธิกีรรมเพื่อความเคม็
	 ก่อนจะต้มเกลอืชาวบ้านในแต่ละท่ีจะ
มีพิธีกรรมเพ่ือขอให้ได้ผลผลิตจ�านวนมาก	
แต่ละหมูบ้่านจะมพิีธกีรรมและบูชาเจ้าท่ีเจ้า
ทางท่ีต่างกันไป	 หรือแม้แต่การเรียกช่ือยัง
ต่างกัน	 เช่น	 ชุมชนแถบอ�าเภอกมลาสัย	
จังหวัดกาฬสินธุ์	 เรียกว่า	 พิธีกรรมขอดิน
ชมุชนทีจ่งัหวัดอุดรธาน	ีเรยีกว่า	พธิไีหว้นาง
เพียแก้ว	พิธีกรรมเหล่านี้เป็นการเรยีกขวัญ
เกลือ	 หรือเป็นพิธีบายศรี	 (คล้ายกับการ
ท�าขวัญข้าว)	
	 บางชุมชนอาจท�าพิธีแบบง่ายๆ	เช่น	ต้มไก่	1	ตัว	สุรา	1	ขวด	ถ้าไม่มีอะไร
เลยจะใช้ข้าวเหนยีว	1	ป้ัน	พร้อมดอกไม้	ธปูเทยีน	วางบนศาลเพยีงตาทีต่ัง้ขึน้บวงสรวง
ไหว้วอนขอให้เกลือขึ้นมามากๆ	 แต่บางชุมชนที่มีเจ้าที่เจ้าทางประจ�าหมู่บ้านอาจมี
พิธีกรรมที่พิเศษกว่าที่อื่น	เช่น	บริเวณบ่อหัวแฮด	จังหวัดสกลนครมีศาลเจ้าพ่อค�าแดง	
ชาวบ้านจะมีพิธีกราบไหว้บูชาเป็นปกติทุกป	ี หรือที่บ่อพันขัน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ก่อน
ชาวบ้านจะต้มเกลือมักมีการประกอบพิธกีรรม	และจัดงานเลี้ยงเจ้าปู่ผ่าน	ซึ่งชาวบ้าน
ถือกันว่าเป็นเจ้าของบ่อพันขัน	 บริเวณสถานที่จัดพิธีดังกล่าวนี้อยู่ริมฝั่งด้านทิศตะวัน
ออกของบ่อเกลือ	ที่นั่นชาวบ้านได้สร้างศาลไว้เพื่อเป็นที่สิงสถิตวิญญาณของเจ้าปู่ผ่าน	
และศาลเล็กอีกหนึ่งแห่งส�าหรับเป็นที่จัดเครื่องเซ่น	ได้แก่	อาหารและสุรา	พิธีแรกเริ่ม
ขึ้นในวันพุธแรกของเดือนสามหรือเดือนกุมภาพันธ์ทุกปี	 ก่อนจะถึงพิธีกรรมหนึ่งวัน	
ชาวบ้านได้พร้อมใจกันท�าความสะอาดบริเวณศาลและซ่อมแซมขึ้นใหม	่ส่วนที่บ่อโนน
หนองเหล็ก	 จังหวัดอุดรธานี	 ก่อนลงต้มเกลือจะต้องไหว้ขอต่อเจ้าแม่นางเพียแก้ว	
วิญญานศกัดิส์ทิธขิองบ่อเกลอื	ขณะต้มต้องมกีารท�าดอกบัวหรือปลดัขกิวางไว้ข้างหม้อ
ต้ม	 เพราะแม่นางเพียแก้วชอบ	 และจะท�าให้เกลือดี	 เมื่อต้มเกลือได้ต้องน�าเกลือไป
ถวายศาลเจ้าแม่นางเพียแก้วเป็นการขอบคณุ	และก่อนเกบ็ของกลับบ้านจะต้องท�าการ	
ปลกูเกลอื	เพ่ือปลกูความเคม็ไว้ในผนืดนิปีหน้าจะได้มาผลติเกลอืได้ใหม่ให้ได้เกลอืดก
สมบูรณ์	วิธีปลูกเกลือคือการขุดหลุมตื้นๆ	บนลานเกลือ	เว้นระยะห่างหลุมละคืบหนึ่ง	
น�าเกลือหยอดลงไปในหลุม	และเกลี่ยดินมากลบ		

เจ้าปู่ผ่าน	บ่อพันขัน
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เกรด็ความรู้ : ต้นไม้ในแหล่งเกลอื

 พ้ืนที่เป็นดินเกลือในภาคอีสานมักจะมีต้นไม้ที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ	 ขึ้นใน

แหล่งเกลือ	 ประเภทของต้นไม้ท่ีพบบ่อยคือ	 ต้นหนามพุงดอ	 (Azimasarmentosa	

(Blume)	BenthSpecies	:	Salvadoraceae	Family)มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม	ทรงตั้งตรง	

กิ่งมักห้อยลง	ยาว	2-4	เมตร	มีหนามแหลมคม	1-2	อัน	ตามซอกใบ	ปลายใบแหลม

หรือคล้ายหนาม	แผ่นใบด้านบนเป็นมันเงา	เส้นกลางใบนูนชัดทั้งสองด้าน	ดอกออก

เป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบ	หรือปลายก่ิง	ดอกสเีหลืองอมเขยีว	หนามพุงดอมกีารก

ระจายพันธุก์ว้างในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	จนถงึฟิลปิปินส์และนวิกนิ	ีในประเทศไทย

พบแทบทุกภาค	ขึ้นตามที่โล่งชายป่าชายเลน	และป่าชายทะเล	บางครั้งพบในป่าเต็ง

รังผสมสน	จนถึงระดับความสูง	800	เมตร	เมื่อขยี้ใบจะมีกลิ่นน�า้มัน	เนื่องจากใบมี

น�้ามัน	mustard	(glucosinolates)	

ต้นหนามพุงดอ
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น�้าระเหยกลายเป็นไอไปหมด	 เหลือแต่เกลือทิ้ง
ไว้บนผิวดินในลักษณะเป็นคราบ	 เป็นเม็ด	 เป็น
เกล็ด	หรือเป็นตะกรันอย่างใดอย่างหนึ่ง	แล้วแต่
สภาพของช่องว่างในเนือ้ดนิทีน่�า้เกลอืผ่านขึน้มา
โดยปกตเิกลอืทีม่อง	เหน็สีขาวๆ	อยูบ่นผวิดนิจะ
มีปริมาณไม่มากนัก	 เพราะเกลือส่วนหนึ่งยังปน
หรือชุมโชกอยู่ในเปลือกดินในฤดูหนาวเมื่อเกิด
ผลึกเกลือบนผิวดิน	 ชาวบ้านมองเห็นประโยชน์
จึงน�าดินมาต้ม	กรอง	จนได้น�า้เกลือ	แล้วเอาไป
ต้มจนเกลือตกผลึก	 วิธีนี้ใช้กันมาต้ังแต่โบราณ
ในแหล่งที่มีดินเกลือหรือน�้าเค็ม	 ชาวบ้านจึงต้ม
เกลอืกนัเป็นล�า่เป็นสนั	บางแห่งมีการเช่าพ้ืนทีท่�า
เกลือ	คิดค่าเช่าเป็นไร่ต่อเดือน	ฤดูกาลท�าเกลือ
อาจต่างกนัไปในแต่ท้องที	่บางท่ีอาจเร่ิมจากเดอืน
พฤษภาคมถึงพฤศจิกายน	 บางที่เร่ิมเดือน
กุมภาพันธ์–ต้นเดือนพฤษภาคม	
	 แหล่งเกลอืหรือเนนิเกลอื	โป่งเกลือ	สงัเกต
ง่ายจากขยุสขีาว	ชาวบ้านจะเอาไม้มาขดูรวมเป็น
กองๆ	บางแห่งจะน�าดนิปนเกลอืไปใส่รางไม้คล้าย
เรือขุด	รางไม้ท�าจากไม้เนื้อแข็ง	อาจเป็นต้นเค็ง
หรือต้นลูกหยี	รางไม้จะมีรูตรงกลาง	1-4	รู	แล้ว
ใช้ตอกหรือซังข้าวมัดครอบรูไว้	 และใช้กะลา
มะพร้าว	 หรือแผ่นไม้วงกลมครอบทับอีกทีหนึ่ง	
จากนัน้เอาแกลบข้าวใหม่โรยทัว่ท้องรางไม้	เสร็จ
แล้วเอาดนิเกลอืใส่บนแกลบ	เหยยีบให้แน่น	แล้ว

กระทอเกลือ

การต้มเกลือแบบชาวบ้าน

ขี้กระทา

การท�าเกลอืแบบชาวบ้าน 

 ฤดหูนาวของทกุปี	บนผืนดนิอีสานจะมผีงสีขาวขึน้ทีห่น้าดนิ	เรียกว่า	“ขีก้ระทา”	
หรือเกลือสินเธาว์นั่นเอง	มีลักษณะเป็นคราบเกลือที่	 เกาะติดอยู่บนผิวดิน	หรือเกลือ
ทีป่นอยูก่บัผวิดนิ	เกดิจากน�า้เกลอืใต้ดนิถกูดึงดดูขึน้มาสูผ่วิดนิดว้ยกรรมวธิธีรรมชาติ
ที่เรียกว่าแรงดึงผิว	(Capillary	attraction)	น�้าเกลือที่ถูกดึงดูดและค่อยๆ	แซรกซึมขึ้น
มาทางช่องว่างๆ	ระหว่างเนื้อดินหรือทราย	จนถึงผิวดินแล้วถูกแสงอาทิตย์แผดเผาจน
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เอาน�า้จากบ่อน�า้เคม็ใส่บนดนิเกลอื	รูใต้รางไม้จะใช้ไม้ไผ่ท�าเป็นช่องให้น�า้
เกลือไหลผ่าน	 จากนั้นน�าไปต้ม	 บางแห่งใช้การขุดหลุมดิน	 และกรุพื้น
ด้วยต้นกกเป็นมดัและผ้ากระสอบ	จากน้ันเอาดนิเกลอืใส่	พร้อมใส่น�า้เกลอื
ลงไปหน้าบ่อมีรูที่ท�าจากท่อน�้า	เพื่อระบายน�า้เกลือที่กรองแล้วสู่บ่อเล็กๆ	
ด้านหน้า	จากนั้นน�าน�้าเกลือไปต้ม	
	 ในการต้มเกลอื	ชาวบ้านมกัใช้สังกะสตีดัเป็นกระทะ	หรอืถาดบัดกรี	
ใช้เป็นหม้อต้มเกลือ	เตาต้มบางแห่งใช้อิฐก่อเป็นเตาหรืออาจขุดหลุมเป็น
เตาแล้วใช้เหล็กหรือก้อนอิฐพาดไว้	เพื่อรับน�้าหนักเตา	การต้มเกลือจะใส่
น�้าเกลือจนเกือบเต็มถาด	ต้มไปจนกระทั่งเกลือกลายเป็นเม็ดเกลือ	ซึ่งใช้
เวลาประมาณ	1–2	ชั่วโมง	แต่ละวันต้มได้ประมาณ	4–6	ถาด	ได้เกลือ
ประมาณ	3–20	กิโลกรัม	ขึ้นอยู่กับจ�านวนถาดที่ต้ม	
	 การจดัระบบสงัคมคนต้มเกลอื	ในฤดกูาลท�าเกลอืทีบ้่านสว่าง	อ�าเภอ
กมลาสัย	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 ชาวบ้านจะรวมตัวกัน	 แล้วจัดระบบภายใน
หมู่บ้าน	เช่น	นาง	ก	ได้สิทธิในการต้ม	จะหาคณะท�างานมาช่วยกันต้ม
เกลือ	ปีถัดไปจะเป็นสิทธิของ	นาง	ข	เมื่อต้มแล้วเก็บไว้ใช้ทั้งป	ีและใช้
กันในหมู่บ้าน
	 เมื่อได้เกลือ	จะต้องมีบรรจุภัณฑ์เพื่อน�าเกลือไปขาย	ชาวบ้านจะ
ใช้กะทอ	เป็นภาชนะสานด้วยตอกไม้ไผ่เป็นตาห่างๆ	ทรง
กระบอก	สูงประมาณศอก	 ใช้ใส่ของได้หลายชนิด	
มักเรียกตามสิ่งที่ใส	่เช่น	ใส่เกลือเรียกว่า	กะทอ
เกลือหรือก้งเกลือ	 ใส่ยาสูบเรียกว่า	 กะทอยา	
ใส่พริกเรียกว่า	กะทอหมากพริก	กะทอมักกรุ
ภายในด้วยใบสัก	หรือตองตงึเพ่ือไม่ให้สิง่ของ
ที่บรรจุร่ัวไหล	 ส่วนปากกะทอจะใช้ตอกสาน
ปิด	หรือเปิดด้วยใบไม้	กะทอ	ปัจจุบันยังใช้
อยูบ้่างในบริเวณภาคเหนอืและภาคอีสาน	บางที
เรียกว่า	กระทอ	หลังจากได้เกลือ	เมื่อต้องการ
น�าไปเร่ขายเกลือ	จะใช	้“คุ”	“ต้ำ”	“ถัง”	เป็น
มาตรวัด	ภาชนะเหล่านี้เป็นเครื่องจักสานทั้งสิ้น	
ซึ่งเป็นของหาใช้ได้ง่ายในอดีต	 คุส�าหรับตวงเกลือ
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การใช้ประโยชน์จากเกลอือสีาน

ผลึกเกลือเกิดขึ้นจากการเกาะเก่ียวกันอยู่
ระหว่างโมเลกุลของโซเดียมกับคลอไรด	์
(NaCI)		ต้ังแต่ก่อนยคุประวัตศิาสตร์มนษุย์
รู้จักการใช้เกลือมานับพันปี	 เกลือถือเป็น
สิ่งมีค่ายิ่ง	 เพราะนอกจากเป็นแร่ธาตุที่
จ�าเป็นในการช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย
แล้ว	 เกลือยังมีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน
อย่างมาก	 โดยเฉพาะเป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญ
ในการผลิตข้าวของเคร่ืองอุปโภคบริโภค
จ�านวนไม่น้อย	เช่นเป็นวัตถดุบิหลกัในการ
ผลิตโซเดียม	 ไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ	
และคลอรีนซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นในการผลิต

สินค้าประเภทอาหารหมักดอง	เยื่อกระดาษ	ผงซักฟอก	ฟอกหนัง	สิ่งทอ	ปิโตรเลยีม	
น�า้มนัปรุงอาหาร	ยาและกระจก	นอกจากนัน้ยงัมกีารน�าไปใช้ในกระบวนการชบุเคลือบ
โลหะ	กระบวนการท�าน�า้สะอาด	การลบรอยคราบต่างๆ	ท�าน�า้ปลา	ผงชรูส	สบู	่น�า้หอม	
ท�าวัตถุระเบิด	 ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและรถยนต์	 อุตสาหกรรมด้านอาหาร	 
ท�าฝนเทียม	เป็นต้น	การท�าเกลือในภาคอีสานจึงไม่ได้มีแค่การท�าเกลือพื้นบ้าน	แต่ยัง
มกีารท�าแปลงนาตากน�า้เกลอืหรือวิธผีลติแบบนาเกลอื	ส�าหรับน�าไปใช้ในอุตสาหกรรม	
และการผลิตแบบเหมืองแร่ขนาดใหญ่อีกด้วย

เกรด็ความรู้ :  ความเคม็มรีะดบั

	 วิธวัีดความเคม็ของน�า้เกลอืทีก่รองแล้วของชาว

บ้านจะใช้ลกูคร่ังขนาดเท่าผลมะนาวผกูด้ายโยงไว้กบั

ไม้ด้ามจับ	เมื่อใช้งานจะโยนลงถังน�้าเกลือ	ถ้าลูกครั่ง

ลอยอยูบ่นผวิน�า้ถอืว่าเกลอืใช้ได้	ถ้าลกูคร่ังเด้งกระดอน

ขึน้แสดงว่าเคม็เกินไป	ต้องเติมน�า้ลงในน�า้เกลอืทีก่รอง	

แต่ถ้าลูกคร่ังจม	 แสดงว่าน�้านั้นเค็มน้อยเกิน	 เอาไป

ต้มเกลือต่อไม่ได้

ลูกครั่งวัดความเค็มของเกลือ
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นทิานพื้นบ้านเกี่ยวกบัเกลอื
 นิทานก้อมผญา เรื่อง หลวงพ่อแบกกระทอเกลอื 

	 ในภาคอีสานช่วงออกพรรษา	 จะมีงานเทศน์ออกพรรษาพระแต่ละวัดจะเวียน
ไปเทศน์อยู่วัดบ้านอ่ืน	 หลวงพ่อรูปหนึ่งรับนิมนต์ไปเทศน์บ้านอื่น	 หลวงพ่อฉันจังหัน
แล้วจึงขี่ม้าออกเดินทางไปวัดบ้านอื่น	พร้อมกับเณรน้อย	แต่เณรน้อยไม่ได้ขี่ม้า	ได้แต่
เดินตามพอไปถึงแล้ว	 หลวงพ่อขึ้นเทศน์	 เทศน์ดีจนพ่อออกแม่ออกถวายกัณฑ์เทศน์
มากมายทั้งข้าวต้มข้าวหนม	หรือแม้แต่กะทอเกลือ	
	 หลังเทศน์จบแล้ว	หลวงพ่อพาเณรน้อยกลับวัด	 เอาข้าวต้มข้าวหนมมัดใส่หลัง
ม้าขี่ม้ากลับ	 ส่วนเณรน้อยเป็นคนแบกกะทอเกลือตามม้าต้อยๆ	 เดินไปสักพัก	หลวง
พ่อถามว่า	 เมื่อยไหม	 ถ้าเมื่อยให้อดทน	 เดี๋ยวก็ถึงวัดแล้ว	 หลวงพ่อถามเณรน้อยอยู่
เรื่อยๆ	แต่ก็ไม่พักสักท	ีเณรน้อยถึงจะเมื่อยแต่ก็พักคนเดียวไม่ได้	เดี๋ยวจะเดินไม่ทัน
หลวงพ่อ	เลยเอาหัวซบใส่กะทอ	หลับตาแกล้งท�าเสยีงกรนระหว่างเดนิหลวงพ่อร้องถาม
ว่า	 เมื่อยไหมเณรน้อยตอบว่า	 สบายดีครับหลวงพ่อ	 หนุนกะทอ	 หลับสบายมากๆ		
หลวงพ่อที่รู้สึกง่วงนอนตั้งแต่หลังฉันเพล	ก็อยากนอน	อยากหลับเหมือนกัน	จะหลับ
บนหลังม้ากก็ลวัตกม้าเลยถามเณรน้อยต่อว่าหลบัสบายจริงหรือ	เน้นย�า้อกีคร้ังว่าสบาย
มาก	หลวงพ่อจึงลงจากหลังม้า	เอากะทอเกลือมาจากเณรน้อย	แบกไว้บ่า	ลองเอาหัว
ซบหนุนบ้าง	ฝ่ายเณรน้อย	ได้เปลี่ยนไปขี่ม้า	จึงไล่ม้าให้วิ่งไปอย่างเร็ว	ฝ่ายหลวงพ่อ	
ได้กะทอมาแบกใส่บ่า	ไม่ทันไรก็รู้สึกหนัก	จึงรู้ว่า....เสียรู้เณรน้อยอีกแล้ว	...
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นทิานเจ้าพ่อค�าแดง ผู้พบแหล่ง
เกลอืจากการตามล่าแรด 

 บ่อหัวแฮดมีนิทานท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราว

   ท่ีมาของชื่อ	 และพิธีกรรมเกี่ยวกับเกลือใน 

บริเวณนั้น	บ่อหัวแฮด	คือ	บ่อหัวแรด	ถิ่นนั้นมีนิทานเล่าถึง	เจ้าพ่อค�าแดง	น้องชาย

ของท้าวผาแดง	ท่านเป็นผูพ้บแหล่งเกลอืจากการตามแรด	และได้ยงิแรดตายในบริเวณ

พื้นที่นี	้ท่านได้ช�าแหละเอาเนื้อ	และตัดหัวแรดคลุกกับดิน	เมื่อเก็บไว้หัวแรดก็ไม่เน่า

เปื่อย	 เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแหล่งเกลือ	 นอกจากตัดหัวยังแล่เนื้อแรดไปตากแดด	

บริเวณที่ตากเนื้อแรดจึงชื่อว่า	บ้านหนองหิ้ง	ดังปัจจุบัน

	 ปัจจบัุนมกีารค้นพบแหล่งเกลอืหนิในภาคอสีานจากการเจาะบ่อน�า้บาดาล	

ซึ่งมีปริมาณมหาศาลถึง	2	ล้านล้านตัน	จากแหล่งใหญ่	7	แหล่ง	คือ	แหล่งชัยภูมิ	

แหล่งตลาดแก	แหล่งมหาสารคาม	แหล่งบ�าเน็จณรงค	์แหล่งอุบล	แหล่งทุ่งกุลา

ร้องไห้	 แหล่งอุดร-หนองคาย	 ประโยชน์ของเกลือหินคือ	 การน�าไปเป็นวัตถุดิบ

ส�าคัญในการผลิตเคมีภัณฑ์และกรดต่างๆ	 ที่ใช้ในงานหัตถกรรม	 ใช้เป็นส่วน

ประกอบในการแยก	หลอม	และถลุงแร่โลหะ	ใช้เป็นส่วนประกอบเคมีต่างๆ	เช่น	

ท�าสบู่	 ย้อมสี	 ฟอกหนัง	 เครื่องเคลือบ	 ฟอกผ้าและกระดาษ	 เครื่องปั้นดินเผา	

เครื่องแก้ว	ท�าปุ๋ย	ยาฆ่าแมลง	ใช้ประกอบในยารักษาโรค	นอกจากเกลือหินยัง

พบแร่โพแตช	หรือเกลอืโพแตชอยูคู่กั่นด้วย	ซ่ึงแร่นีเ้ป็นส่วนส�าคัญในอุตสาหกรรม

หลายประเภท	เรียกได้ว่า	เกลือเป็นแร่ครอบจักรวาล	
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เกรด็ความรู้ 

รู้ไหมว่า	ความส�าคัญของเกลือมีอยู่ทุกภูมิภาคของโลก	 เบื้องหลังของประวัติศาสตร์

โลกล้วนเกี่ยวข้องกับเกลือ	เช่น	ที่เมืองจีน	ก�าแพงเมืองจีนที่ใหญ่ไพศาลนั้นสร้างจาก

ภาษีเกลือ	ในยุโรปกองทัพโรมันที่แสนเกรียงไกรก่อร่างจากภาษีเกลือ	ในอเมริกาใต้

อาณาจักรมายาที่เจริญรุ่งเรืองมาจากการผลิตเกลือ		

เกรด็ความรู้

	 ในประเทศไทย	แหล่งเกลือสินเธาว์ไม่ได้มีที่ภาคอีสานอย่างเดียว	แหล่งเกลือ

สนิเธาว์อกีแห่งทีม่คีวามส�าคญัมาแต่โบราณคอื	บ่อเกลอืทีจ่งัหวัดน่าน	บ่อเกลอืนีม้วิีธี

การท�าเกลอืทีต่่างจากภาคอสีาน	เพราะเป็นการตกัน�า้จากบ่อทีม่นี�า้เกลอืตลอดปี	น�า

มาต้มจนเกดิผลกึเกลอื	เกลอืจากบ่อแห่งนีส่้งไปยงัประเทศลาว	และเมอืงล้านนา	หาก

ใครได้ครอบครองบ่อเกลือ	ถือเป็นผู้มีอ�านาจที่สุด	คิดดูสิว่าเกลือส�าคัญขนาดไหน

การต้มเกลือที่น่าน
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เรือ่งของ “โลหะ”

อสีานในยคุโลหะ

	 นักวิชาการได้แบ่งช่วงเวลาในยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยก�าหนดจากเคร่ืองมือ

เครื่องใช้ของมนุษย์	ในยุคโลหะ	มีการแบ่งเป็นยุคส�าริดและยุคเหล็ก	มีอายุอยู่ในช่วง	

4,000	–	2,500	ปีมาแล้ว		โดยได้วิวัฒนาการต่อเนื่องมาจากยุคที่ใช้เครื่องมือเครื่องใช้

ที่ท�าจากหิน	 ส�าริดถูกน�ามาผลิตเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้	 และเคร่ืองประดับ	 ก่อนจะ

พัฒนามาเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ท�าด้วยเหล็ก	 ยุคโลหะเป็นยุคที่เข้าสู่การอยู่ร่วมกัน

แบบเป็นสังคม	เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่เริ่มมีการเพาะปลูก	แตกต่างจากยุคหินที่เป็น

สังคมเก็บของป่าล่าสัตว์		จากหลักฐานทางโบราณคดียุคโลหะของภาคอีสานส่วนใหญ่

จะพบเครื่องมือ	เครื่องใช	้เครื่องประดับ	ในหลุมศพ	และจากแหล่งถลุงโลหะ

 ส�าริด (Bronze)	คือ	โลหะที่มีการผสมระหว่างแร่ทองแดงกับดีบุก	หรือ	ตะกั่ว	

เป็นการผลติเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในยคุแรกของยคุโลหะ	แหล่งโบราณคดยีคุส�าริดในภาค

อีสาน	ได้แก่	แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง	อ�าเภอหนองหาน	จังหวัดอุดรธานี	และแหล่ง

โบราณคดีโนนนกทา	อ�าเภอหนองนาค�า	จังหวัดขอนแก่น	ในประเทศไทยไม่พบหลัก

ฐานการใช้ทองแดงผลติเป็นเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้	พบเพียงการใช้เป็นส่วนผสมของการท�า

ส�าริด

 เหลก็ (Iron)	เป็นโลหะทีน่�ามาผลติเป็นเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้	โดยพฒันาเทคโนโลยี

ต่อเนือ่งมาจากการผลติส�าริด	แหล่งโบราณคดยีคุเหลก็ในภาคอีสาน	ได้แก่	แหล่งโบราณคดี	

บ้านเชียง	 อ�าเภอหนองหาน	 จังหวัดอุดรธานี	 	 แหล่งโบราณคดีบ้านกระเบ้ืองนอก	

อ�าเภอชุมพวง	จงัหวัดนครราชสีมา	และแหล่งโบราณคดใีนพ้ืนทีข่อง	อ�าเภอสตกึ	จงัหวัด

บุรีรัมย์
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แผนที่ประเทศไทยแสดงแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์สมัยส�าริดและสมัยเหล็ก

ที่มา	:	ดัดแปลงจาก	ชาร์ลส	ไฮแอม	และรัศนี	ทศรัตน์,	สยามดึกด�าบรรพ์ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย,	หน้า	66	และ	134

สมัยส�าริด

สมัยเหล็ก

สมัยส�าริดและเหล็ก

โนนช่วหวาย

หนองโน

บ้านนาดีภูโล้น

โนนนกทา

ท่าแค

บ้านปราสาท

บ้านเสียง

ออบหลวง

บ้านยางหลงใส้

บ้านวังหาด

บ้านบึงหญ้า

บ้านหนองแดง
เนินมะกอก

เนินมะกอก

บ้านใหม่ชัยมงคล
ถ�้าองบะ

ดอนตาเพชร

เนินลุโลก บ้านกระเบื้องนอก

บ้านเชียงเหียน

บ้านดงหลอง

บ้านก้านเหลือง
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แหล่งแร่ทองแดง
	 มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ยุคแรกมีข้อจ�ากัดในด้านเทคโนโลยีจึงใช้แร่ที่พบอยู่

บนพื้นดิน	หรือในดินที่ไม่ลึกมากนัก		จากการส�ารวจทางโบราณคดแีละธรณีวิทยาพบ

หลกัฐานการท�าเหมอืงแร่ทองแดงในสมยัก่อนประวัตศิาสตร์ในภาคอีสาน	และภาคกลาง	

เช่น	 จังหวัดขอนแก่น	 พบที่	 อ�าภอภูเวียง	 ,จังหวัดเลย	 พบแหล่งแร่ทองแดงที่ภูโล้น	 

ภูหินเหล็กไฟ,	จังหวัดนครราชสีมา	พบที่	ต�าบลหมูสี	ต�าบลขนงพระ	ต�าบลหนองจับ	

อ�าเภอปากช่อง	 ส่วนในภาคกลางพบที่	 จังหวัดลพบุรี	 บริเวณ	 เขาวงพระจันทร์										

เขาทับควาย	เขาพุคา	เขาพระงาม	เขาผาแดง	และเขาพระบาทน้อย		

					ที่โนนป่าหวาย	จังหวัดลพบุร	ีพบหลักฐานโบราณคดีแสดงถึงแหล่งถลุงทองแดง

ยุคก่อนประวัติศาสตร์	 เนื่องจากพบวัตถุที่เหลือทิ้งจากการถลุงทองแดงทับถมหนา

ประมาณ	2	เมตร	เช่น	ตะกรันทองแดง	แม่พิมพ์ชนิดสองชิ้นประกบกันท�าด้วยดินเผา	

แม่พิมพ์ดินเผารูปทรงถ้วย	และทรวงกรวย	ใช้ส�าหรับหล่อก้อนโลหะทองแดง	ก้อนหิน

ที่ใช้บดย่อยแร่	และเศษเบ้าดินเผาส�าหรับถลุงทองแดง	

แหล่งแร่ทองแดงในปัจจุบนั 

	 แร่ทองแดงที่พบในประเทศไทย	 มีหลายชนิด	 เช่น	 แร่ทองแดงธรรมชาติ	 

(native	copper,	Cu),	คาลโคไรต์(chalcopyrite,CuFeS2),	บอร์ไนต	์(bornite	:	Cu5	

FeS4),	คาลโคไซต์	(chalcocite	:	Cu2S),	เททราฮีไดรต์	(terahedrite,	Cu3SbS7),	

คิวไพรต์	 (cuprite,Cu2O),	 มาลาไคต์	 (malachite,	 CuSiO3	 (OH)2),	 อะซูไรต์	 

(azurite	;	2CuCO3Cu	(OH)2)	และคริโซคอลลา	(chrysocolla,	CuSiO3.2	H2O)	

	 การก�าเนิด	แหล่งแร่ทองแดงที่พบส่วนใหญ่มีการก�าเนิดหลายรูปแบบ	ดังนี้

	 1)	 แบบฝังประในหนิพอฟีรี	เช่น	ภูหนิเหลก็ไฟ	ภทูองแดง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดเลย

	 2)	แบบผังประในในหินซีสต์	 เช่น	 เขาดิน	 เขาตาจี๊ด	 อ�าเภอพนมสารคาม	

จังหวัดฉะเชิงเทรา	

ส่วนที่ 1

วตัถดุบิในงานโลหะกรรม

แหล่งแร่ในอสีานและใกล้เคยีง
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	 3)	 แบบเกิดในเขตแปรสัมผัส	ระหว่างหินไดออไรต์และหินปูน	เช่น	ที่เขาพุคา	

อ�าเภอโคกส�าโรง	เขาพระงามและเขาพระบาทน้อย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดลพบุรี	และที่

ภูโล้น	อ�าเภอสังคม	จังหวัดหนองคาย

	 4)	 แบบเกิดเป็นสายแร่แยกจากหินอคันชีนดิไดออไรต์	เช่น	ท่ีบ้านจนัทกึ	อ�าเภอ

ปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	

แหล่งแร่ดบีกุ 

	 ในทางโบราณคดยีงัไม่พบหลกัฐานของแหล่งแร่ดบุีกในยคุก่อนประวัตศิาสตร์ที่

แน่ชดั	แต่สนันิษฐานว่าดีบุกน่าจะมีแหล่งแร่ทางภาคตะวนัตกของประเทศไทย	บริเวณ

จังหวัดราชบุรี	 เนื่องจากพบหลักฐานโบราณวัตถุ	 ประเภทเครื่องมือหินขัด	 เครื่องมือ

เหล็ก	 ภาชนะส�าริดแบบเดียวกับแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร	 อ�าเภอพนมทวน	

จังหวัดกาญจนบุรี	 และพบก้อนดีบุกบริสุทธิ์	 ในอ�าเภอสวนผึ้ง	 จ.ราชบุรี	 และแหล่ง

แร่ดีบุกที่อยู่ใกล้เมืองเวียงจันทน	์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

แหล่งแร่ดบีกุในปัจจบุนั 

	 แหล่งแร่ดบุีกทีพ่บส่วนใหญ่อยูใ่นภาคใต้	ทีจ่งัหวัดภูเกต็	ระนอง	พงังา	สรุาษฎร์ธานี	

ตรัง	นครศรีธรรมราช	สงขลา	ยะลา	และปัตตานี	แต่ในส่วนของภาคอื่นๆ	ได้มีการ

ส�ารวจพบเพ่ิมมากขึ้น	 ทั้งในภาคเหนือ	 พบในจังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	 ล�าปาง	

แม่ฮ่องสอน	ตาก	ในภาคตะวนัตก	พบทีจ่งัหวัดกาญจนบุรี	และในเขตภาคกลาง	พบที่	

จังหวัดเพชรบุรี

แหล่งแร่เหลก็ 

	 ยคุก่อนประวัตศิาสตร์ในภาคอีสานได้พบแหล่งแร่เหลก็กระจายทัว่ไป	เหลก็ถอื

เป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญในการน�ามาผลิตเป็นเครื่องมือเครื่องใช้	และเครื่องประดับ	เช่น	ที่

ภูทองแดง	ภูหินเหล็กไฟ	จังหวัดเลย	และพบที่หลักฐานแหล่งแร่ที่ส�าคัญ	คือ	ที่แหล่ง

โบราณคดีเขาทับควาย	 จังหวัดลพบุรี	 และแหล่งโบราณคดีบ้านยะวึก	 อ�าเภอสะตึก	

จังหวัดบุรีรัมย	์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านยะวึกนี้	พบว่า	ภายในชุมชนเต็มไปด้วยโคกเนิน

ทีเ่กิดจากการถลงุเหลก็	และเกดิการทบัถมของตะกรันเหลก็	นอกจากพบหลกัฐานทีแ่สดง	

ให้เหน็ถงึร่องรอยของมนษุย์ในยคุเหลก็แล้ว	ยังพบเศษภาชนะดนิเผาสมยัทวารวด	ีและ

ลพบุร	ีตามพื้นผิวดินของเนินดินยังพบชิ้นส่วนของก�าไลส�าริดและลูกปัด	และระหว่าง

ชั้นตระกรันเหล็กยังพบว่ามีการฝังไหกระดูก	 และโครงกระดูก	 ตามรูปแบบประเพณี

การฝังศพของชุมชนโบราณในลุ่มแม่น�้ามูล	–	ชีตอนล่าง	
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					นอกจากน้ันแล้วจากหลักฐานโบราณคดีแหล่งชุมชนโบราณท่ีมีการถลุงเหล็ก	ไม่
เพียงแต่น�ามาผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส�าหรับชุมชนอย่างเดียวเท่าน้ัน	ยังมีการแลกเปล่ียน
ไปนอกพ้ืนท่ี	เช่น	ชุมชนบ้านเชียง	จังหวัดอุดรธานี	

แหล่งแร่เหล็กในปัจจุบัน 
	 แหล่งแร่เหล็กในปัจจุบันพบท่ัวทุกภาค	ในภาคอีสานพบในจังหวัดเลย	อุดรธานี	
และจังหวัดนครราชสีมา	ภาคตะวันออก	พบที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	
และปราจีนบุรี	ภาคเหนือพบท่ีจังหวัดเชียงใหม่	แพร่	ล�าปาง	แม่ฮ่องสอน	ตาก	
ก�าแพงเพชร	และอุตรดิตถ์	ภาคกลางพบที่จังหวัดลพบุรี	นครสวรรค์	อุทัยธานี	เพชรบูรณ์	
กาญจนบุรี	และประจวบคีรีขันธ์	ส่วนภาคใต้พบท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	
และกระบ่ี	ซ่ึงแหล่งแร่เหล็กท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย	คือ	แหล่งแร่เหล็กภูยาง	อ�าเภอ
เชียงคาน	จังหวัดเลย


 เขต  เหนื

อ 

 เ
ขต
 
 
เห
นื
อ

แผนที่ทรัพยากรแร มาตราสวน 1

ระวาง  1 จังหวัดเลย

กองเศรษฐธรณีวิทยา
กรมทรัพยากรธรณี

แผนที่และแผนภูมิทรัพยากรแร
                   

กรกฎาคม 

ฉบับที่ กศ  1

แหงพระราชบัญญัติแร พศ 1  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดพื้นที่ท่ีมีแรสมบูรณ และมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง

ใหเปนเขตแหลงแร เพื่อการออกประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตร ลงวันที่ 1 มิถุนายน พศ 

ขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี 

ขอมูลจากหนวยงานอื่น 

      โดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

                                                   ขอมูลชื่อทางการปกครอง ช่ือทางภูมิศาสตร จากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1  

โดยกรมแผนท่ีทหาร 1  ขอมูลพื้นฐาน ทางนํ้า แหลงนํ้าผิวดิน เสนทางคมนาคม เสนชั้นความสูง เขตการปกครอง จาก 

                                                            ขอมูลแหลงแรและหินอุตสาหกรรม จากกองเศรษฐธรณีวิทยา กองธรณีวิทยา   

ขอมูลทางธรณีวิทยา จากกองธรณีวิทยา ขอมูลประทานบัตร จากฝายทรัพยากรธรณี สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย และกองรังวัด

ขอมูลพื้นที่ศักยภาพทางแร จากแผนที่แหลงแรและแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศไทย  มาตราสวน1     

โดยประเสริฐ  กุมารจันทร  ขอมูลผลการสํารวจธรณีฟสิกสทางอากาศ จากกองเศรษฐธรณีวิทยา

ขอมูลพื้นที่ท่ีกําหนดเปนแหลงหินอุตสาหกรรม  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดพื้นที่แหลงหินอุตสาหกรรม

ฉบับที่   ลงวันที่  กันยายน พศ  และฉบับที่  ลงวันที่  มีนาคม พศ   ขอมูลเขตแหลงแรตามมาตรา  จัตวา



 

กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ระวาง  1 จังหวัดเลย

แผนที่ทรัพยากรแร
แสดงพ้ืนที่แหลงแร และพ้ืนที่ศักยภาพทางแร

ไมล

กิโลเมตร

มาตราสวน 1  

เชิดพงษ สิริวิชช   อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

1

1

สมบูรณ เสกธีระ  ผูอํานวยการกองเศรษฐธรณีวิทยา

   

ผูรวบรวมและจัดทํา   จําลอง ปนตาวงศ ธนา เกียรติวงศชัย และสมศักดิ์ ธนารักษวุฒิกร

คณะทํางานจัดทําแผนที่ทรัพยากรแร 

ฟูยศ โชติคณาทิศ  วีระ กาหลง  ไพรัตน จรรยหาญ  รังสิโรจน วงศพรหมเมฆ  

แผนที่ฉบับนี้รวบรวมในป พศ  จากขอมูลลาสุดที่มีอยู

พิมพครั้งที่ 1 เมื่อ  กรกฎาคม   โดยกองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

มานิตย จํานงคไทย  เสถียร สุคนธพงเผา  พงศศักดิ์ วิชิต  สุภัทรพงษ กรรณเลขา          
สมบูรณ เสกธีระ  สมัย เจียมจินดารัตน

ผูกํากับดูแล  วีระ กาหลง และทศพร  นุชอนงค

ไวยพจน วรกนก  พัชระ จริยาวัฒน  พีระพงษ คืนคง 

ฤทธิไกร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม  และสุรพงษ หมายลาภ

ถนน



แบไรต

พ้ืนที่แหลงแร

เหล็ก

ทองแดง

ทองคํา

ยิปซัม

คํายอชื่อแรและหิน

หินปูน

แมน้ํา คลอง หวย

เขตจังหวัด

เขตประเทศ

จุดความสูงเปนเมตร

















ทองคํา

แบไรต

ถานหิน

โครไมต

ทองแดง

หินประดับ

เหล็ก

ยิปซัม

















หินแกรนิต

ดินขาว

หินปูน

แมงกานีส

ฟอสเฟต

ตะกั่ว

เกลือหิน

สังกะสี

เหมืองแรเลิกดําเนินการ

ประทานบัตรเหมืองแร เหมืองหิน

หินประดับชนิดหินแกรนิต

ท่ีต้ังจังหวัด อําเภอ ก่ิงอําเภอ หมูบาน

ทะเลสาบ หรือหนองมีน้ําตลอดป

คําอธิบาย

บริเวณพบแร

เสนช้ันความสูง ชวงตางชั้น 1 เมตร

พ้ืนท่ีท่ีกําหนดเปนแหลงหินอุตสาหกรรม 

แหลงแร

เขตแหลงแรตามมาตรา  จัตวา แหงพรบแร พศ 1

1    หมายเลขเรียงลําดับความสําคัญของพื้นท่ีแหลงแร และพื้นท่ีศักยภาพทางแร

แมงกานีส

ถานหิน

ยิปซัมGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGpGp

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

โครไมต

MnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMnMn

CrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCrCr

ตะกั่ว

ZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZnZn สังกะสี

PbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPbPb

FeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFe เหล็ก

BrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrtBrt

ทองแดงCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCu

แบไรต
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ยคุส�ารดิ 

	 มนษุย์ก่อนประวัตศิาสตร์ในประเทศไทยเร่ิมรู้จกัการน�า

ส�าริดมาใช้ประโยชน์เมื่อราว	4,000	ปีมาแล้ว	 เมื่อมีเครื่อง

มอืเคร่ืองใช้ทีพั่ฒนาขึน้ท�าให้รูปแบบการใช้ชวิีตเปลีย่นแปลง	

และมีความซับซ้อนมากขึ้น	 ในช่วงแรกส�าริดถูกน�ามาใช้ท�า

เป็นเครื่องมือส�าหรับท�าการเพาะปลูก	ล่าสัตว	์ การต่อสู้	 และที่

ส�าคัญถูกใช้ในพิธีกรรม	จากหลักฐานทางโบราณคดทีี่พบในการ

ฝังศพ	ส�าริดยงัเป็นเคร่ืองหมายบ่งบอกสถานะของผูค้รอบครอง

ด้วย	

	 เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ส�าริดในระยะแรก	 ส่วนใหญ่พบเป็น

ประเภทอาวุธ	 เช่น	 ใบหอก	 หวัขวาน	 ลกูศร	 และประเภท

เคร่ืองประดับ	 เช่น	 แหวน	 ก�าไล	 ตุ้มหู	 ห่วงคอ	 ฯลฯ	 

ส่วนหลกัฐานการใช้ส�าริดทีใ่ช้ในพิธกีรรมทีส่�าคญัคอื	 การพบ

กลองมโหระทึก	 ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ส�าคัญของเอเซียตะวันออก

เฉียงใต้	 โดยแพร่วัฒนธรรมจากทางตอนใต้ของจีนและเวียดนาม	 แพร่กระจายไปทั่ว

ภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้วัฒนธรรมนี้เรียกว่า	“วัฒนธรรมดองซอน”	กลอง

มโหระทึกที่พบในประเทศไทยนอกจากจะแสดงถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนกับชุมชน

ภายนอกแล้ว	 ยังแสดงถึงเทคนิคการหล่อกลองส�าริด	 ลวดลายที่ตกแต่งบนหน้ากลอง	

แสดงถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนที่มีการใช้กลองมโหระทึกแห่งนั้น	

	 พัฒนาการที่ต่อเนื่องของชุมชนที่มีการใช้ส�าริดในการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้	

หรือใช้สอยเครื่องส�าริด	ได้สืบต่อจนถึงยุคประวัติศาสตร์	ในภาคอีสานได้พบหลักฐาน

ทางโบราณคดีแสดงการใช้ส�าริดในสมัยทวารวดี	 และสมัยวัฒนธรรมขอมเป็นจ�านวน

มาก	 ส�าริดยังถูกใช้ท�าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในสมัยศรีวิชัย	 สมัยเชียงแสน	 สมัยสุโขทัย	

สมัยอยุธยา	และสืบต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร	์แสดงถึงความนิยมและ

ความส�าคัญของการใช้ส�าริดที่ไม่เลือนหายไปจากวัฒนธรรมของผู้คนในภูมิภาคนี้

ส่วนที่ 2

โลหะกรรมเปลี่ยนโลก
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ยคุเหลก็

พัฒนาการต่อเนือ่งมาจากยคุส�าริด	

ในยุคนี้การใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่

ท�าด้วยส�าริดยงัไม่ได้สญูหายไป	แต่

มีการผสมผสานการใช้วัตถุดิบที่

หลากหลายในการผลติ	เช่น	เคร่ือง

มอืเคร่ืองใช้ทีท่�าด้วยส�าริดและเหลก็

อยู่ในช้ินเดียวกัน	 เช่น	 ที่แหล่ง

โบราณคดบ้ีานเชียง	จงัหวัดอุดรธาน	ี

ได้พบก�าไลส�ารดิพนัรอบด้วยเหลก็	

ชมุชนในยคุนีจ้ะมกีารพัฒนาชุมชน

เข้าสู่ระบบเมืองมากขึ้น	 เนื่องจาก

มีเครือ่งมือเครื่องใช	้และอาวุธ	ที่มีคุณภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้น	สามารถจะขยายผลผลติ

ทางเกษตรกรรม	มกีารก่อสร้างบ้านเรือน	 ให้อยูเ่ป็นส่วนถาวรมากยิง่ขึน้	 และมีอาวุธที่

เข้มแข็งในการปกป้องชุมชนของตนเอง	 เม่ือตั้งหลักแหล่งอย่างถาวรได้มีผู้คนต่างถิ่น

เข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้ากันมากขึ้น	 จนเกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมความรู้ต่างๆที่เข้า

มาพร้อมกับการค้าขาย	 จากชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้เปลี่ยนมาเป็นชุมชนยุค

ประวัติศาสตร	์ที่มีความซับซ้อนในระบบสังคม

โลหะในชีวิตประจ�าวัน

 ใบหอกส�าริด	สมยัก่อนประวัตศิาสตร์		พบทีบ้่านเชยีง		จงัหวัดอุดรธาน	ีลกัษณะ

ของใบหอกที่โค้งงอนี้	 นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นประเพณีความเชื่อที่ท�าให้ของ			

เสยีหายหรือตายไปกับศพ	และอาจเป็นการอุทศิของเพ่ือให้คนตายน�าไปใช้ในโลกหน้า	

การท�าให้เคร่ืองมือโค้งงอเช่นนี้พบในการฝังศพแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ใน

ประเทศไทยหลายแห่ง	

ใบหอกส�าริด	ที่บ้านเชียง	

จังหวัดอุดรธานี
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ก�าไลส�าริด	ที่บ้านเชียง	จังหวัดอุดรธานี หัวลูกศรส�าริด	ที่บ้านเชียง	จังหวัดอุดรธานี

ก�าไลส�าริด	ที่บ้านเชียง	จังหวัดอุดรธานี

มีดจะงอยปากนก	 ท�าด้วยเหล็ก	 พบที่

แหล่งโบราณคดบ้ีานใหม่ชยัมงคล	จงัหวัด

ลพบุรี
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โลหะในการกสกิรรม 

	 เคร่ืองมือการท�าการเกษตร	 ลักษณะคล้ายเคียว	 ท�าด้วยเหล็ก	 พบที่แหล่ง

โบราณคดีบ้านเชียง	จังหวัดอุดรธานี

คู่มือประกอบนิทรรศการ52



ภาพจ�าลองเกษตรกรรมยุคแรก
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ภาพการใช้เครื่องมือท�าการเกษตรสมัยอยีิปต์

ภาพนูนต�่าที่วิหารพระนาง	Hatshepsut	อยีิปต์

ได้เห็นเครื่องมือการท�าการเกษตร	อายุประมาณ	

1479	BCE	-	1458	BCE
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โลหะในพธิกีรรม

	 กลองมโหระทึก	ส่วนใหญ่มีที่มาจากแหล่งวัฒนธรรม	“ดองซอน” ในภาคเหนือ

ของเวียดนาม	 โดยกระจายลงสู่พ้ืนที่ต่างๆผ่านทางแม่น�้าโขง	 และส่งต่อโดยใช้ล�าน�้า

ภายในดินแดนสุวรรณภูมิ	 อีกส่วนหนึ่งอาศัยเส้นทางเดินเรือเข้าสู่อ่าวไทยทางภาคใต้	

และส่งต่อเป็นทอดๆ	มายังดินแดนอื่นๆ	กลองมโหระทึกถูกใช้ในพิธีกรรมต่างๆ	เช่น

พธิีศพ	พธิีขอฝน	สังเกตได้ว่าบนหน้ากลองมีการตกแต่งด้วยกบ	ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ

ฝน	ความอุดมสมบูรณ์

กลองมโหระทึก

รูปกบบนกลอง
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ชมุชนยคุโลหะที่ส�าคญั

				ชุมชนในยุคโลหะที่ส�าคัญในประเทศไทย	มีอายุประมาณ	4,000	ถึง	ราว	2,500	

ปีมาแล้ว	 จัดเป็นยุคส�าริดและช่วงต้นของยุคเหล็ก	 ส่วนใหญ่พบกระจายอยู่ตามภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคกลาง	เช่น

 l	 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง	อ�าเภอหนองหาน	จังหวัดอุดรธานี

 l	 แหล่งโบราณคดีโนนนกทา	อ�าเภอภูเวียง	จังหวัดขอนแก่น

 l	 แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท	อ�าเภอโนนสูง	จังหวัดนครราชสีมา

 l	 แหล่งโบราณคดีโนนวัด	อ�าเภอโนนสูง	จังหวัดนครราชสีมา

 l	 แหล่งโบราณคดีบริเวณหุบเขาวงพระจันทร์	อ.เมือง	จังหวัดลพบุรี

					 ชุมชนยุคโลหะตอนปลาย	หรือยุคเหล็ก	 มีอายุราว	 2,500–1,500	 ปี	 มาแล้ว	

แหล่งโบราณคดียุคเหล็กนี้พบกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย	 โดยเฉพาะในภาคกลางและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เช่น

 l	 แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร	อ�าเภอพนมทวน	จังหวัดกาญจนบุรี

 l	 แหล่งโบราณคดีถ�้าองบะ	จังหวัดกาญจนบุร	ี

 l	 แหล่งโบราณคดีเนินมะกอก	จังหวัดลพบุรี

 l	 แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว	อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี

 l	 แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค	อ�าเภอเมืองลพบุร	ีจังหวัดลพบุรี

 l	 แหล่งโบราณคดีซับจ�าปา	อ�าเภอท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี

 l	 แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล	อ�าเภอตาคลี	จังหวัดนครสวรรค์

 l	 แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด	อ�าเภอบ้านด่านลานหอย	จังหวัดสุโขทัย

 l	 แหล่งโบราณคดีบ้านบึงหญ้า	อ�าเภอคีรีมาศ	จังหวัดสุโขทัย

 l	 แหล่งโบราณคดีมอเสือตบ	อ�าเภอโกสัมพีนคร	จังหวัดก�าแพงเพชร

 l	 แหล่งโบราณคดีเขาแก้ว	อ�าเภอพรานกระต่าย	จังหวัดก�าแพงเพชร

 l	 แหล่งโบราณคดีบ้านยางทองใต	้จังหวัดเชียงใหม่

 l	 แหล่งโบราณคดีเนินอุโลกและแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด	 ในเขตจังหวัด 

	 	 นครราชสีมา

 l	 แหล่งโบราณคดีบ้านดงพลอง	อ�าเภอสตึก	จังหวัดบุรรีัมย์

 l	 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียน	จังหวัดมหาสารคาม

 l	 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง	จังหวัดอุดรธานี

 l	 แหล่งโบราณคดีโนนนกทา	จังหวัดขอนแก่น

คู่มือประกอบนิทรรศการ56



     ส�ารดิ 

	 เป็นโลหะผสมชนิดหนึ่ง	 ที่มีส่วนประกอบของทองแดงเป็นส่วนผสมหลัก	 และ

ดีบุกเป็นส่วนผสมรอง	 (สัดส่วน	 1	 :	 100	 ขึ้นไป)	 ส�าริดเป็นโลหะท่ีมนุษย์ยุคก่อน

ประวัตศิาสตร์ได้น�ามาท�าเป็นเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้		ส�าหรับส�าริดทีเ่หมาะส�าหรับท�าเคร่ือง

มือเครื่องใช้นั้น	ช่างจะผสมดีบุกลงไปในสัดส่วนร้อยละ		10	–	15	เปอร์เซ็นต	์ผสมกับ

แร่ทองแดง	จากหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านเชียง	พบว่าการหล่อส�าริดในยุคแรกนั้น	

ช่างได้ผสมดีบุกลงไปในปริมาณที่ต�่ามาก	คิดเป็นร้อยละ	3	เปอร์เซ็นต	์ท�าให้ส�าริดใน

ยุคแรกยังไม่แข็งแรงมากนัก	

ส่วนที่ 3

กว่าจะเป็นโลหะ

การหล่อส�ารดิ : ยิ่งมากรายละเอยีด ยิ่งแสดง

 เทคนิคในการหล่อส�าริดยุคแรก 

	 จะใช้วิธีหล่อแบบ	มีแม่พิมพ์เป็นแบบ	 เช่น	แม่พิมพ์ชิ้นเดียวหรือแม่พิมพ์เปิด	

(Open	Mould)	และแม่พิมพ์แบบประกบกันสองชิ้น	(Bivalve	Mould)	เป็นการหล่อที่

ไม่ซับซ้อนนัก	 โบราณวัตถุที่พบการหล่อส�าริดรุ่นแรกนี้จะเป็นประเภท	 ใบหอกมีบ้อง	

หัวขวานแบบมีบ้อง	ก�าไลข้อมือ	หัวลูกศร	เป็นต้น
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ขวานมีบ้อง	แหล่งโบราณคดบี้านเชียง	

เบ้าดินเผา

 เทคนิคในการหล่อส�าริดระยะหลัง	การหล่อโลหะมีความซับซ้อนมากกว่าระยะแรก	

มักใช้เทคนิคในการหล่อแบบไล่ขี้ผึ้ง	(Lost–Wax	casting)	จากการวิเคราะห์โลหะจาก

โบราณวัตถุพบว่าการหล่อส�าริดช่วงนี้จะมีการผสมแร่อื่นๆ	เข้าไปด้วย
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 การถลุงเหลก็ 

	 จากการหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่าวิธีการถลุงเหล็กของคนสมัย

ก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยใช้การถลุงแบบทางตรง	(Direct	Smelting	Process)	

โดยจะใช้เตาทีท่�าด้วยดนิเหนยีว	หรือบางแห่งใช้วิธขีดุหลมุลกึลงไปในพ้ืนดนิสักเลก็น้อย

แล้วก่อเป็นผนงัเตาขึน้มา	บริเวณขอบหลมุจะท�าท่อดนิเผายืน่เข้าไปในตวัเตาทีผ่นงัเตา

ด้านหนึ่งเจาะช่องเพื่อให้ตะกรันหรือขี้แร่ที่ไม่ต้องการไหลทิ้งออกมาข้างนอกตัวเตา

แม่พิมพ์โลหะ
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ก้อ
นแ

รเ่
หล
็ก

วธิกีารถลงุเหลก็
 น�าแร่ดิบมาใส่ในเตาถลุง	โดยใส่เชื้อเพลิง	
เช่น	ฟืน	ถ่าน	เพ่ือให้ตดิไฟ	แล้วจุดไฟภายใน
เตาถลุง	 ในการถลุงแต่ละคร้ังจะมีการสูบลม
เข้าไปในเตาเพ่ือช่วยเร่งอณุหภมูภิายในเตาให้
สูงถึง	1,200	องศาเซลเซียส	ความร้อนในเตา
ถลงุจะท�าใหโ้ลหะเหลก็แยกตวัออกจากสนิแร่	
และจะท�าให้โลหะอ่ืนๆ	ทีป่นอยูกั่บสนิแร่เหลก็
หลอมเหลวแยกตวัออกไปเป็นตะกรันหรือขีแ้ร่	
โลหะเหลก็ทีไ่ด้จากการถลงุจะมปีริมาณคาร์บอน
ต�่า	 ลักษณะเป็นเหล็กเนื้ออ่อน	 (Wrounght	
Iron)	หลงัจากนัน้จงึน�าไปให้ความร้อนอีกคร้ัง
เพ่ือตขีึน้รูปเป็นเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ตามต้องการ	
การตีขึ้นรูปและเผาให้ความร้อนจะท�าซ�้าไป
ซ�า้มาจนกว่าจะขึน้รูปได้ตามต้องการ	แต่เหล็ก
ที่น�ามาท�าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ยังเป็นเหล็กที่ยัง
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ก้อ
นแ

รเ่
หล
็ก

	 แหล่งโบราณคดทีีแ่สดงถงึร่องรอยการถลงุเหลก็	ส่วนใหญ่กระจายอยูต่ามพ้ืนที่

ต่างๆ	โดยเฉพาะเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบลุ่มแม่น�า้มูล	เช่น

 l	 แหล่งโบราณคดีบ้านดีลัง	 อ�าเภอพัฒนานิคม	

จังหวัดลพบุรี

 l	 แหล่งโบราณคดมีอเสือตบ	อ�าเภอโกสมัพีนคร	จงัหวัด

ก�าแพงเพชร

 l	 แหล่งโบราณคดีบ้านกระเบ้ือนอก	 อ�าเภอชุมพวง	

จังหวัดนครราชสีมา

 l	 แหล่งโบราณคดใีนพ้ืนทีข่องอ�าเภอสตกึ	จังหวัด

บุรีรัมย์

เป็นเหลก็เนือ้อ่อน	ช่างเหลก็สมยั
ก่อนประวัติศาสตร์จึงน�าเคร่ือง
มือเหล็กนั้นไปเผาให้ความร้อน
จนเหล็กมีผิวเป็นสีแดง	แล้วจุ่ม
ลงในน�า้เยน็	(น�า้ผสมเกลอื)	ทนัท	ี
ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว ่าการชุบ
(Quenching)	เหล็กทีผ่่านขัน้ตอน
นี้จะมีปริมาณธาตุคาร์บอนเพ่ิม
ขึ้น	และมีความแข็งแรงมากขึ้น	
เคร่ืองมอืเหล็กทีพ่บหลักฐานทาง
โบราณคดีส่วนใหญ่	 จะเป็น
ประเภทขวาน	สิ่ว	และใบมีด	วิธีการถลุงเหล็ก	และตีเหล็ก

ขวานเหล็ก
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	 	 	 	 	 หลังจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยุค	 สร้างบ้านแปงเมืองขึ้นใหม่ในสมัย

รัตนโกสินทร์	การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโลหะประเภทส�าริด	เริ่มเสื่อมความนิยม

ลงไป	ส่วนโลหะทีย่งัมีการผลติอสืบตอ่มาคอื	เครือ่งมอืเหล็ก	เนื่องจากใช้เป็นเครื่องมือ

ในการเพาะปลูก	 ด�ารงชีวิตต่างๆ	 และมีโลหะอีกประเภทหนึ่งที่มีความนิยมขึ้นมาอีก

ประเภท	 คือ	 ทองเหลือง	 (โลหะ	 ที่มีส่วนผสมระหว่างเป็นโลหะผสมที่มีทองแดงและ

สงักะสเีป็นส่วนประกอบหลกั)	ส่วนใหญ่นยิมน�ามาเป็นของใช้	และเคร่ืองประดบัตกแต่ง	

เช่น	ลูกกระพรวน	ซองพลู	ผอบ	ขันน�้า	ตะบันหมาก	ฯลฯ	

 

โลหะในยคุใหม่    

	 แหล่งผลติเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ทองเหลอืงในอีสานทีม่ชีือ่เสยีงในปัจจบัุนอยูท่ี	่	บ้าน

ปะอาว	ต�าบลหนองขอน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	เอกลักษณ์โดดเด่นอันเป็น

ลักษณะเฉพาะของการท�าเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว	คือ	วิธีการหล่อในแบบที่เรียก

ว่าไล่ขี้ผึ้ง	(Lost	–	Wax	casting)	หรือแทนที่ขี้ผึ้ง	การหล่อแบบนี้เป็นกระบวนการหล่อ

โลหะที่มีมาแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

	 การท�าเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้โลหะทีท่างภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืมชีือ่เสยีงอีกประเภท

หนึ่งในปัจจุบัน	คือ	ฆ้อง	แหล่งผลิตที่มีชื่อเสียง	อยู่ที่บ้านสะพือ	ต�าบลสะพือ	อ�าเภอ

พิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธาน	ีลักษณะของฆ้อง	มีหลายประเภท	เช่น	ฆ้องชัย	

เป็นฆ้องขนาดใหญ่ใช้ตีคู่กับกลองสะบัดชัย,	ฆ้องวง	คือ	ฆ้องที่เจาะรูที่ฉัตร	4	รอ	ร้อย

กับหนังผู้กับวงที่ท�าด้วยหวาย,	ฆ้องหม่อง	เป็นฆ้องขนาดเล็ก	ใช้ตีประกอบกับพิธแีห่

ต่างๆ	และฆ้องหมุ่ง	เป็นฆ้องขนาดใหญ่ใช้ตีเวลาท�าบุญมหาชาติ	

	 จะเหน็ได้ว่าความสามารถในการท�าเคร่ืองมอืโลหะของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

มีวิวัฒนาการสืบทอดต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร	์ มาจนถึงปัจจุบัน	 แม้ว่า

จะมีช่วงเวลาที่สูญหาย	หรือรับอิทธิพลความรู้จากภายนอกเข้ามาในชุมชนก็ตาม		

ส่วนที่ 4

โลหะกรรมยคุหลงัในอสีาน
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สรปุ
	 การที่ภาคอีสานสามารถพัฒนาแหล่ง	 ข้าว	 เกลือ	

เหล็ก	จ�านวนมากนั้น	 เป็นฐานท�าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้

เข้มแข็ง	 จนท�าให้ผู้คนอพยพเข้ามาเพิ่มขึ้น	 การผลิตเกลือ	

เหล็ก	และทองแดงนั้นไม่ใช่การผลิตขนาดเล็ก	แต่เป็นการ

ผลิตขั้นอุตสาหกรรม	เกลือท�าให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร	

เหล็กท�าให้สามารถผลิตอาวุธและเครื่องมือการเกษตร	และ

ทองแดงน�ามาใช้ผลิตเคร่ืองประดับและเคร่ืองแสดง 

ความรุ่งเรือง	เช่น	ฆ้อง	กลอง	ผลผลิตเหล่านี้ขนส่งออกโดย						

เส้นทางน�้า	 จึงผลิตสะสมไว้จ�านวนมาก	ท�าให้เกิดการผลิต

มากจนเป็นอุตสาหกรรม
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