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บทท่ี  1 

ความเปนมาของชาวไทโยย 
 

1.1 ประวัติความเปนมาของชาวไทยโยย 

ไทโยย เปนกลุมชาติพันธุที่มีประวัติความเปนมาของการอพยพมาจากบานหอมทาว 

ประเทศลาว ในสมัยรัชกาลที่ 2 สาเหตุของการอพยพ เน่ืองจากตองการแสวงหาพื้นที่ทํามาหากิน และ

อพยพมาดวยความสมัครใจไมไดถูกกวาดตอนหรือขับไล  (1)   โดยไดอพยพขามแมนํ้าโขงอาศัยแมนํ้าศรี

สงครามและแมนํ้ายามตามลําดับ แลวมาต้ังถ่ินฐานบริเวณที่เรียกวาบานมวงริมยาม ปจจุบันอยูในเขต

อําเภออากาศอํานวย และอีกสวนหน่ึงก็ไดอพยพเคลื่อนตอไปทางทิศตะวันตกของอําเภออากาศ

อํานวยเขาไปอยูในอําเภอวานรนิวาส ชาวโยยเขามาอาศัยในบานมวงริมยาม ซึ่งเปนหมูบานต้ังอยูระหวาง

เขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม  (สาเหตุที่เรียกวาบานมวงริมยามเพราะมี  ลํานํ้ายามไหล

ผาน)  บริเวณน้ีเปนพื้นที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกมาก  จึงทําใหมีราษฎรจากที่อื่นอพยพ

เขามาอาศัยเปนจํานวนมากข้ึน  การอาศัยแมนํ้าเปนเสนทางการคมนาคม จึงทําใหชาวโยยสามารถ

เลือกทําเลการต้ังถ่ินฐานได  เพราะลํานํ้ายามสามารถติดตอกับแมนํ้าโขง  สิ่งหน่ึงที่พอจะสันนิษฐานวา

ชาวโยยอพยพเขามาในประเทศไทยในสมัยน้ัน  ทําไมจึงไมถูกกีดกันจากฝายไทยอาจจะเปนเพราะ

ขณะน้ันพลเมืองของไทยยังมีนอยอยู การไดคนมาก็เปนแรงงานในการพัฒนาบานเมือง สามารถใช

แรงงานเปนไพรจึงไมถูกกีดกันและอีกประการหน่ึงอาจจะเปนเพราะในสมัยรัชกาลที่  2  น้ัน  ดินแดน

ประเทศลาวเปนเขตการปกครองของไทย  การเคลื่อนยายจึงทําใหสะดวกดังจะเห็นไดจากหลักฐาน

ปรากฏวารัชกาลที่ 2  ไดทรงแตต้ังเจาเมืองครองเวียงจันทร  

“...  ครั้นถึงปชวด   จุลศักราช   1166   พุทธศักราช  2357  พระเจาเชษฐาเจาเมือง

เวียงจันทนถึงแกพิราลัย  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โปรดเกลา ฯ   แตงต้ังใหเจา

อนุวงศข้ึนครองราชยกรุงเวียงจันทนสืบมา ...     

  ตอมาในป  พ.ศ. 2370   ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวราชกาลที่  3   

เจาอนุวงศเจาเมืองเวียงจันทรคิดกบฏทําศึก   สาเหตุตองการแยกตัวเปนอิสระจากไทยกองทัพจาก

กรุงเทพ ฯ   ยกข้ึนไปปราบเขาตีทัพเจาเมืองอนุวงศเมืองเวียงจันทนแตกเขายึดเมืองเวียงจันทน  

ไดเจาอนุวงศหนีไปอยูที่เมืองมหาชัยกองแกว   โดยนําตัวของพระบรมราชา (มง)  เจาเมืองนครพนม

ไปดวย ในป พ.ศ. 2357  กองทัพพระยาราชสุภาวดียกติดตามไปตีเมืองมหาชัยกองแกวเจาเมือง 

หนีไปเมืองญวนและถึงแกกรรมที่เมืองญวน  (2)     

 

 

------------------------------------ 

 (1)    ดํารงราชานุภาพ  ,สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยา, นิทานโบราณคดี  

หนา 342-347   
 (2)    สุรัตน  วรางรัตน   ไทยศึกษา  หนา  58    กรมพระยา, นิทานโบราณคดี  
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 ในระหวางที่เจาอนุวงศแหงเวียงจันทนกอการกบฏ    จากขอความในสารตราต้ังเมือง 

อากาศอํานวยดังกลาวมาแลว  เช่ือวาชนกลุมชาติพันธุโยยสวนหน่ึงไดเคยต้ังบานเมืองอยูไมหางจาก

แมนํ้าโขงมากนัก  เชน  เดียวกับชาวยอ  ซึ่งต้ังอยูที่เมืองไชยสุตอุตตบุรี เมืองไชยบุรี ในเวลาตอมา  

และผูคนเหลาน้ีถูกเจาอนุวงคกวาดตอนกลับไปทางฝงซายอีกครั้งหน่ึง เมื่อมีการเกลี้ยกลอมผูคนอีก

ครั้งหน่ึง  หลัง พ.ศ. 2380  เปนตนมา  จึงปรากฏวามีผูคนจากเมืองตางๆ  เชน  เมืองหอมทาว  อัต

ปอสุวรรณเขต ทาแขก    โดยเฉพาะเมืองหอมทาว ไดมีผูนําช่ือทาวเพีย  ติวซอย   (1)   นอกจากน้ียัง

ปรากฏช่ือผูนําอีกบางคน เชน ทาวสีสุราช  ทาวจันทนาม  ทาวนามโคด  ไดนําไพรพลุกลุมน้ีมีจํานวน

มากถึงสองพันสามรอยสามสิบเกาคน พากันอพยพขามแมนํ้าโขงเขามาเลือกหลักแหลง  เพื่อต้ัง

บานเรือนทํามาหากิน   ในจํานวนน้ันมทีาวเพียคนหน่ึง   ไดอพยพไปอยูฝงโขงและไมไดปฏิบัติตามธรรม

เนียมที่เคยปฏิบัติ  ทาวเพียรูสึกถึงความผิดและโทษของตน  จึงไดอพยพครอบครัวกลับมาบานมวงริม

ยามอยางเดิม การต้ังหลักแหลงที่บริเวณบานมวงริมยามน้ืถือวาอยูในเขตแดนเมอืงสกลนคร ตามขอความ

ในสารตราต้ังเมืองสกลนคร  พ.ศ.  2380  ตอนหน่ึงกลาววา 

“....ไดจัดแจงแบงปนเขตแดนเมืองสกลนคร  ขางตะวันออกเฉียงเหนือต้ังแตบานนามน  บาน

กุดสะมาลย  บอสระอือ   บานบาตรตัดไปริมฝงอูนขางเหนือ  ต้ังแตปากนํ้ายามขางเหนือไป บานพระ

หัวพันนา ข้ึนไปปลายนํ้าหวยสงครามขางใต เปนเขตแดนเมืองสกลนคร ....” (2)     

 หลังจากน้ันไมนานนักเกิดความผันผวนในกลุมชาวโยยที่ไมยอมสมัครใจอยูกับพระยาประจันต

ประเทศธานี  พระสุนทรราชวงศา จึงไดแจงความมายังลูกขุนศาลาในกรุงเทพ ฯ    กลาววาทาวสีสุ

ราชและทาวเพียทั้งปวงสมัคร    มาทําราชการข้ึนกับเมืองนครพนม    พระสุนทรราชวงศา 

ไดกลาวรองขอชําระเอาครอบครัวพวกทาวเพีย    ติวซอย   ทาวสีสุราช    มาต้ังบานเรือนอยู    ณ  

บานมวงริมยาม   ซึ่งอยูระหวางเมืองไชยบุรี     เมืองทาอุเทน     เมืองสกลนครตอกับเมืองนครพนม  

จํานวนผูคนเมื่อครั้งต้ังเมืองมีพระสงฆ  สามเณร   คนชรา    คนพิการ  109  คน   ทาวเพีย   109   

คน ชายฉกรรจ   240  คน   รวมทั้งหญิงชายใหญนอยจํานวน  2,339   คน   พระสุนทรราชวงศา      

จึงขอยกบานมวงริมยามเปนเมือง  ขอทาวสีสุราชเปนเจาเมือง  ทาวจันทนามเปนราชวงศ   ทาวนาม

โคดเปนราชบุตร  (3) 

------------------------------------ 

(1)    กองจดหมายเหตุแหงชาติ จดหมายเหตุ ณ. 4   สารตราต้ังเมืองนครพนม เรื่องต้ังเมือง

อากาศอํานวย  จ.ศ.1215 (พ.ศ. 2396)  เลขที่  31. 
 (2)    อางอิงจากธวัช บุญโณทกอีสาน : อดีต ปจจุบันและอนาคต กลาววากอนการปกครอง

หัวเมืองข้ึน  ภาคอีสานปกครองดวยระบบอาญาสี่   คือ เจาเมือง อุปราช ราชวงศ และราชบุญ และ   

มีทาวเพียเปนขุนนางข้ันรอง ๆ แบงสวนราชการออกเปนแขวง  ตาแสง (ตําบล)  และบาน   
(3)    กองจดหมายเหตุแหงชาติ  ,สารตราถึงเมืองสกลนคร     เรื่อง   เมืองอากาศอํานวย  

จ.ศ.1215 (พ.ศ.2396) เลขที่ 65  
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ซึ่งในเวลาตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหยกบานมวงข้ึนเปน

เมืองอากาศอํานวยและโปรดเกลา ฯ แตงต้ังทาวสีสุราชเปนหลวงพลานุกูล  ทาวจันทนามเปนอัครวงศ  

ทาวนามโคดเปนวรบุตร  พรอมทั้งราชทานเครื่องยศตามตําแหนง เมื่อ จ.ศ.1215   พ.ศ. 2396  (1)     

เมื่อไดทรงประกาศต้ังเมืองอากาศอํานวยข้ึนแลว  ไดทรงมีสารตราถึงเมืองตาง ๆ ใหจัดแบงเขตแดน

ใหแกหลวงพลานุกูลต้ังเมืองใหไพรพลทํามาหากิน เชน เมืองหนองหาน เมืองสกลนคร เมืองไชยบุรี  

พรอมทั้งรายงานเขตแดนใหกรุงเทพ ฯ ทราบ โดยเฉพาะปญหาการแยกไพรพลไมข้ึนตอเมืองสกลนคร 

นับวาเปนสิ่งที่ทําใหเมืองสกลนครเสียผลประโยชนจากรายไดแรงงานและเงินสวย อาจกอปญหา

กระทบกระทั่งเขตแดนข้ึนได  เจาพระยาจักรี  สมุหนายก จึงไดมีสารตราถึงพระยาประจันตประเทศธานี 

เจาเมืองคนตอมา  ตลอดจนอุปฮาด ราชวงศ  ราชบุตร  เมืองสกลนคร  ขออยาใหอาลัยอาวรณในเขต

แขวง ซึ่งตองแบงปนไปเลย และขอใหชวยทํานุบํารุงหลวงพลานุกูลอยางที่เคยเปนมา (2)   ถาพิจารณา

ขอมูลแลวจะเห็นไดวาเมืองอากาศอํานวย ในชวงแรกที่บานมวงลํานํ้ายาม  ไดมีการย้ือแยงผูคนกันระหวาง

เจาเมืองนครพนมและเจาเมืองสกลนคร โดยมีขออางสําคัญ คือ ความตองการขอทาวเพียไพรพลเปน

สําคัญ สวนเหตุผลในการขอต้ังบานเมืองน้ัน เจาเมืองผูขอพระราชทานต้ังเมืองจะรายงานวามีผูคนจํานวน

มาก  พื้นที่ต้ังเมืองมทีําเลกวางขวางมทีี่นาทํามาหากินบริบูรณไมอยูใกลชิดเขตแดนเมืองหน่ึงเมืองใดมาก

เกินไป  โดยเฉพาะบานมวงริมยามน้ันเหมาะที่จะต้ังเมือง เพราะต้ังอยูระหวาง  3  เมือง ระยะทางไมหาง

จากกันมากนัก   คือ ไปเมืองไชยบุรีทาง  3 คืน จะไปเมืองทาอุเทน 3  คืน และจะมาเมืองนครพนม  

4  คืน ซึ่งก็ปรากฏวาแมจะมีการขอต้ังเมืองตาง ๆ ข้ึนมาดวยเหตุผลตาง ๆ แตพบวาชาวโยยสวนหน่ึง

เกิดการเคลื่อนยายออกจากเมืองอากาศอํานวย เพื่อหาแหลงทํามาหากินในพื้นที่ที่เหมาะสมกวา จึงทํา

ใหประชากรลดลงตามลําดับ ในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีสารตรา

สงไปยังเมืองตาง ๆ เพื่อใหมีการควบคุมดูแลหัวเมืองตาง ๆ เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย  ดังมี

ขอความปรากฏดังน้ี 

 

 

------------------------------------------ 

(1)    กองจดหมายเหตุแหงชาติ  ,สารตราถึงเมืองสกลนคร  เรื่อง   เมืองอากาศอํานวย            

จ.ศ.1215  (พ.ศ.2396)  เลขที่ 65  
 (2)    กองจดหมายเหตุแหงชาติ  ,จดหมายเหตุ  ร. 4  สารตราถึงเมืองสกลนคร เมืองไชยบุรี   

เรื่อง  ใหแบงเขตแดนใหเมืองอากาศอํานวย  ร.ศ. 1215  (พ.ศ.2396)   เลขที่  31 
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“ .... นายไพรยกครอบครัวอยูกับหัวเมืองใด    ยกใหอยูทําราชการข้ึนอยูกับหัวเมืองน้ัน     

ถาหัวเมืองบาวไพรมาก ควรจะต้ังเปนเมือง  ก็ใหจัดแจงต้ังเปนเมืองและใหทําราชการกับหัวเมืองใหญ

ดังแจงอยูแลว ....”  (1)     

การบริหารราชการเมืองอากาศอํานวย  รัชกาลที่ 4  ทรงมีสารตราและไดกําหนดใหมีการบริหารงาน

โดยใหมีการแตงต้ังทาวพียไวใหครบตามตําแหนงหัวเมืองทั้งปวง เพื่อจะใหไดชวยกันรักษาบานเมือง

ครอบครัวไพรใหอยูเปนสุข     กรณีเกิดมีเรื่องราวฟองกันใหตัดสินใหสําเร็จตามกฎหมายอยางธรรม

เนียมบานเมือง  ดังสืบมาแตกอนและใหชาวบานทะนุบํารุงหลวงพลานุกูลอยางที่เคยเปนมา   (2)  

ในป พ.ศ.2402   ทางกรุงเทพ ฯ   มีใบบอกใหหัวเมืองลาว ภาคตะวันออก  สงสวยกระบือ

แทนผลเรว เมืองอากาศอํานวย   35  ตัว      

ในรัชกาลที่  5 เหตุการณเมืองญวนไมสงบ   พวกญวนเขามาสรางความเดือดรอนอยูเนือง ๆ  

พระองคไดแตงต้ังขาราชการดูแลเมืองตาง ๆ  ปองกันรักษาดานไมใหญวนเขามา  เชน   ใหราชบุตร 

(เหม็น)   เปนพระภูวดลบริรักษ  ยกบานโพหวาเปนเมืองภูวดลสอางอยูฟากโขง  ฝงซายริมแมนํ้าเซบั้งไฟ  

โดยใหข้ึนกับแขวงเมืองสกลนครและแตงต้ังใหทาวเทพกัลยาหันหนาไทโยยเปนพระสิทธิศักด์ิประสิทธ์ิ

เปนเจาเมือง  ยกบานโพนสวางหาดยาวรมินํ้าปลาหางเปนเมืองสวางแดนดินข้ึนกับแขวงเมืองสกลนคร 

ในสมัยน้ีมีชาวโยยเขามาบริหารบานเมือง  

ตอมาในป พ.ศ. 2415  พระยาประเทศธานีเจาเมืองสกลนคร    มีใบบอกขอแตงต้ังตําแหนง 

ผูชวยผูวาราชการ    ดวยเหตุที่เมืองสกลนครมีเมืองข้ึนถึง   6   เมือง   ราชการมีมากขอใหทาวโงนคํา

บุตรราชวงศ  (อิน)    คนเการับราชการตําแหนงผูชวยราชการเมืองมีตําแหนงหน่ึง    พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   โปรดเกลา ฯ   แตงต้ังใหทาวโงนคําเปนพระศรีสกุลวงศ   ผูชวยราชการ

เมืองสกลนครและตอมาในป   พ.ศ. 2458  ไดมีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองใหม เทศาภิบาลมณฑล

อุดรธานี  ไดมาตรวจราชการทีอ่ําเภออากาศอํานวย        เห็นวา การคมนาคมและการติดตอไปมากับจังหวัด

นครพนม ไมสะดวก  เพราะอําเภออากาศอํานวยอยูหางจากตัวจังหวัดมาก  จึงไดเสนอขอเปลี่ยนแปลง

เขตการปกครองใหม   โดยยุบอําเภออากาศอํานวยเปนตําบลอากาศแลวข้ึนตอการปกครอง 

ของอําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  

 
------------------------------- 

(1)    กองจดหมายเหตุแหงชาติ  ,จดหมายเหตุ  ร. 4 สารตราถึงเมืองสกลนคร  

เรื่อง    เมืองอากาศอํานวย   จ.ศ.1215   (พ.ศ.2396)  เลขที่  65 
(2)    กองจดหมายเหตุแหงชาติ  ,บัญชีจดหมายเหตุ  ร. 4  เลม 2 ตอบ 1- 2  

จ.ศ. 1215 -1216 (พ.ศ.2396-2397) เลม 65 เรื่องที่  4  เรื่องถึงเมืองหนองหารเมืองชัยบุรีใหจัดแจง

แบงใหเมืองอากาศอํานวยโดยสมควร  
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การยุบอําเภออากาศอํานวยชวงน้ัน ถือวาเปนชวงที่สําคัญที่มีชุมชนหนาแนนในตอนปากนํ้า

สงครามและมีความพยายามที่จะต้ังเปนอําเภอหรือกิ่งอําเภอและยังไมสามารถหาช่ือกิ่งอําเภอได

เหมาะสม  ดังจะเห็นวาไดมีการรวบรวมผูคนจากตําบล   7  ตําบล คือ บานแพง  บานแวง นาทม 

บานขา  บานเด่ือ   บานนาหวา และบานสามผง  ขอต้ังเปนกิ่งอําเภอข้ึนที่บานสามผง  โดยใชช่ือวากิ่ง

อําเภออากาศอํานวย ในป พ.ศ. 2469  แตกิ่งอําเภอแหงน้ีมีปญหานํ้าทวมที่วาการกิ่งอําเภอในฤดูนํ้า

หลาก  ทางราชการจึงหาสถานที่ต้ังกิ่งอําเภออากาศอํานวยแหงใหมที่บานเวินชัย    ซึ่งอยูใกล    ลํา

นํ้าสงคราม  แตมีปญหาเชนเดียวกันกับที่บานสามผง ในที่สุดก็ยายมาต้ังกิ่งอําเภอที่บานทาบอ   ซึ่งอยู

ปากนํ้าสงครามบรรจบลํานํ้ายาม  ในบริเวณแหงน้ีแมวาจะอุดมสมบูรณดวยปลาและสัตวนํ้าอื่น ๆ แต

ปญหานํ้าทวมบริเวณที่ทําการสําคัญ ๆ ของรัฐบาลในฤดูนํ้าหลาก ทําใหไมสะดวกในการติดตอราชการ

ของราษฎร จึงไดมีการยุบกิ่งอําเภออากาศอํานวยที่บานทาบอเสียและต้ังกิ่งอําเภอแหงใหมข้ึนที่บาน

ศรีสงคราม ไมหางจากบานทาบอมากนัก ใน พ.ศ. 2496 (1) 

หลังจากน้ันมาอีก  10 ป   ในป พ.ศ.2506 จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต นายกรัฐมนตร ี ในขณะน้ันได

ตรวจราชการที่ภาคอีสาน ไดพิจารณาเห็นวาราษฎรในเขต  4 ตําบล คือ ตําบลวาใหญ ตําบลอากาศ 

ตําบลโพนแพง ตําบลโพนงาม อยูหางไกลจากอําเภอวานรนิวาส  การติดตอกับอําเภอไมสะดวก 

ประกอบกับมีปญหาผูกอการรายแทรกซึม จึงใหยกฐานะขึ้นเปนกิ่งอําเภออากาศอํานวยข้ึนกับ

อําเภอวานรนิวาส  เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม พ.ศ. 2506  จึงถึงวันที่  2 กรกฎาคม  พ.ศ. 2508  จึง

ไดรับการยกข้ึนเปนอําเภออากาศอํานวยจึงถึงปจจุบัน   (2)   

 

 

------------------------------- 
 

(1)    ปูมเมืองสกลนคร  เน่ืองในโอกาสฉลอง  150 ป เมืองสกลนคร  17 สิงหาคม  2531  

หนา 20 
(2)    องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ประวัติจังหวัดสกลนคร  หนา 45 
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1.2 ประวัติเมืองอากาศ 

  พระยาจักรีศรีองครักสมุหนายก  อัครมหาเสนาบดี  อภัยพลีพรมพาหุ  ไดมีหนังสือ

ถึงพยา  จันตะประเทศธานี  อุปราช  ราชบุตร  กรมการเมืองสกลนคร  และถึงพระราชวงศษา  เจา

เมืองยศสุนทร   เมืองนครพนม  ใหทาวนามโคตร นายครัว ทาวติวสอย  ลงไปกรุงเทพพระมหานคร  

เจาพนักงานจึงไดต้ังนํ้าพิพัทสัจจาใหทาวเพีย  นายครัว  กระทําสัตยานุศักด์ิ  ถวายตอไปใตฝาละออง

ธุลีพระบาท  สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  พระราชทานนํ้าพิพัทสัจจา  ตามอยางธรรมเนียมแลว  

พระสุนทรราชวงศษา ไดกราบทูลความวา  ทาวศรีสุราช  ทาวเพีย  ไดพาครอบครัวเขามาสูพระบรม

โพธิสมภาร เพราะเหตุที่ทาวต่ิวสอย  ทาวศรีสุราช  ไมสมัครใจ ทําราชการกับพระยาจันตะประเทศ

ธานี  เมืองสกลนคร  แตสมัครใจทําราชการข้ึน แตเมืองนครพนม  สวนนายทัพ นายกอง  เจาเมือง ที่

รักษาครอบครัว  ทาวเพีย ทาวต่ิวสอย ทาวศรีสุราช  ที่อยูสกลนคร  ใหไปต้ังบานเมืองอยูที่บานมวงริม

ยาม  ซึ่งอยูในระหวางเมืองไชยบุรี  เมืองทาเอเทน  ระหวางเขตแดนเมืองสกลครกับนครพนม

ติดตอกัน  ซึ่งรวมไพรพลได  2,339 คน  ตอมาเห็นวาบานมวงริมยาม มีที่ทําเลกวางขวาง ที่ไรที่นา

และทํามาหากินก็บริบูรณ  และไดเล็งเห็นระยะทางไปทาอุเทนสามคืน  จะไปไชยบุรีระยะทางนอน

สามคืน จะไปนครพนม นอนสี่คืน การไปมาติดตอกันไกลและลําบาก พระสุนทรราชวงศษา จึงยกบาน

มวงริมยามเปนเมือง ใหทาวศรีสุราชเปนเจาเมือง  เพียบัณฑิตเปนอัคราช ทาาจันทะนาม  เปน

อัครวงศ  ทาวนามโคตรเปนราชบุตร  ทําราชการข้ึนกับเมืองนครพนมเหมือนอยางหัวเมืองอื่น ๆ แลว

พระสุนทรราชวงศษา  จึงใหทาวศรีสุราช  ทาวเพีย  นายครัว  ข้ึนกราบทูลถวายบังคม  ใตฝายละออง

ธุลีพระบาท  ดํารัสเหนือเกลา  เมื่อพระองคทราบแลว จึงมีพระบรมราชโองการมา  ณ  พระบันทูล

สุรสิงหนาท  ดํารัสเหนือเกลากระหมอมวา  นายไพร นายครัว หัวเมืองลาวฝงโขง  ตะวันออกเหลาน้ี  

ก็นเปนขอบเขตขันธสีมา กรุงเทพมหานครมาแตเดิม  และตอมาทาวเพีย  ไดอพยพไปอยูฝงโขงยาย

เมืองครั้งอนุเวียงจันทร เปนกบฏแข็งบานเมือง  ละธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมาเสีย  พระบาทสมเด็จ

พระน่ังเกลาเจาอยูหัว  จึงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหยกกองทัพขามไป  ทําลายลางบานเมืองเสีย  

ทาวเพีย  เจาเมืองรูสึกโทษของตนเสีย  จึงไดพาครอบครัวกลับมาบานมวงอยางเดิม 

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  จึงไดมีตราโปรดข้ึนไปวา นายไพรยก

ครอบครัว อยูกับหัวเมืองใด ยกใหอยูทําราชการข้ึนอยูกับหัวเมืองน้ัน  ถาหัวเมืองบาวไพรมาก  ควรจะ

ต้ังเปนเมือง และใหอยูทําราชการข้ึนอยูกับหัวเมืองใหญ  ดังแจงอยูแลว  พระสุนทรราชวงศษา  เห็น

วาทาวศรีสุราช  มีพันธะญาติและครอบครัวมากพอที่จะต้ังเมืองไดจึงยกใหบานมวงเปนเมืองอีกตอไป  

ใหทาวศรีสุราช เปนเจาเมือง  เพียบัณฑิตเปนอัคราช  ทาวจันทนามเปนอัครวงศ  ทาวนามโคตร

เปนวรบุตร  และเห็นวาเมืองอื่นชอบอยูแลว จึงโปรดเกลาโปรดกระหมอม  ยกบานมวงริมยามเปน

เมือง เปลี่ยนช่ือเปนเมือง  อากาศอํานวย  

  พระราชทานพระบรมราชโองการ ต้ังทาวศรีสุราช เปนหลวงพลานุกูล  ทาวจันทนาม

เปนอัครวงศ  ทาวนามโคตรเปนวรบุตร ใหพระราชทานทาวศรีสุราช มีถาดหมาก ขันโทเงินสํารับหน่ึง   
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เสื้อเข็มขัดกางเกงแยงตัวหน่ึง  ผาแพรสีทับทิมตีตะเข็บตัวหน่ึง  ผาตํ่าปกทองตัวหน่ึง ผาปูผืนหน่ึง  

ทาวจันทนาม   

            เสื้ออัครขระดอกสะเทิมตัวหน่ึง  แพรสีทับทิมตีตะเข็บตัวหน่ึง  ผาขาวสําหรับหมตัว

หน่ึง ผาปูผืนหน่ึง ราชทานใหเพื่อเปนเครื่องยศบรรดาศักด์ิ  เมื่อไดรับพระราชทานแลว  ก็กลับมารับ

ราชการ  บานเมืองคุมครองบาวไพร  ครอบครัว ทําราชการฉลองพระเดชพระคุณ ข้ึนกับเมือง

นครพนมตามอยางธรรมเนียมหัวเมืองนอย ข้ึนกับหัวเมืองใหญ  แตเพียบัณฑิตผูจะไดเปนอัครราช  ได

ลงไปเฝาทูล ใตฝาละอองธุลีพระบาท ไมใหพระราชวงศษา ทาวอุปราช  ฟงบังคับบัญชา เจาเมือง

อัครวงศ  วรบุตร เมืองอากาศอํานวย  ใหหลวงพลานุกูล  อัครวงศ  วรบุตร จัดแจง ใหเพียบัณฑิตวาที่

อัครราชและแตงต้ังใหทาวเพีย ข้ึนไวใหครบ ตามตําแหนงหัวเมืองทั้งปวง  เพื่อจะไดชวยกันรักษา 

บานเมือง ครอบครัว ไพรใหอยูเย็นเปนสุข แลวใหหลวงพลานุกูล  ทาวอัครราช  อัครวงศ  วรบุตร  ฟง

บังคับบัญชา  ของพระสุนทร  ราชวงศษา  สวนทาววรบุตร  หลานทาวเพียเมืองอากาศอํานวย  ใหฟง

บังคับบัญชา  หลวงพลานุกูลเจาเมือง  แตเสียสวยอากรใหเจาเมือง  สวนอัครวงศ  วรบุตร  หลานทาว

เพีย   ทาวครัว เปนผูมีนํ้าใจ  จงรักภักดีตอไพร  ฝาละอองธุลีพระบาท  พระจอมเกลาเจาอยูหัว  ผู

ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐ  ทําราชการฉลองพระเดชพระคุณโดยสุจริต  ซื่อตรงพรอมเพรียง

เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน  ไมไดถือเอาเปรียบแกงแยงกัน  ไมใหเสียราชการแผนดินไปแตประการใด  

เมืองอากาศอํานวยจึงมีไพรพลครอบครัว อยางสะพรั่งเปนปกติ  และใหทําไรนา ทํามาหากิน ต้ัง

บานเมืองใหเปนหลักเปนฐาน  ถาทาวเพียไพรพลเมือง มีเรื่องถอยความกลาวรายฟองกันก็ใหหลวงพ

ลานุกูล  อัครราช  อัครวงศ  วรบุตร  ปรึกษากัน วากลาวพิจารณา ตัดสินตามประเพณีเมืองนครพนม  

อยาใหราษฎรไดรับความเดือนรอน ถาเปนความมหันตโทษ ก็ใหเอาไปตอถึงพระสุนทรราชวงศษา  

อุปราช  ราชวงศ  วรบุตร  เมืองนครพนม  จะไดวากลาวตัดสินใหสําเร็จ  ตามกฎหมายดังธรรมเนียม

บานเมือง  ดังสืบมาแตกอน  อน่ึงถาไพรพลเมืองอากาศยังนอยเบาบางอยู  ก็ใหหลวงพลานุกูล  ทาว

อัครวงศ  ทาววรบุตร  ทาวเพีย  ไปปรึกษาหารือกับพระสุนทรราชวงศษา  อุปราช  ราชบุตร  ทาวเพีย  

เมืองนครชวยคิดอาน ใหไปเกลี้ยกลอมเอาครอบครัว พวกพองซึ่งหลบหนี ตกคางอยูฝงโขงตะวันออก  

ใหเอามาเพิ่มเติมบานเมืองเขาอีกใหจงมา  ใหบานเมืองมีไพรพลบริบูรณมั่งค่ังข้ึน  เกียรติยศและความ

ดี  ความชอบจะไดไมเสื่อมสูญไปภายหนา  และใหหลวงพลานุกูล  ทาวอัครวงศ  ทาววรบุตร เลื่อมใส

ในกองการกุศล  สรางวัดวาอาราม  สําหรับบานเมือง  ทํานุบํารุง พระสงฆสามเณร ปฏิบัติเลาเรียน 

ฝายคันธาธุระใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง  จะไดเปนที่ไหวสักการะบูชา  และใหยึดการทําบุญ ทํา

ทานในกองการกุศลเปนที่พึ่งและใหเจาเมือง  อัครราช  ราชบุตร  บังคับบัญชาไพรพลเมือง ไมใหสูบ

ฝน  ขายฝน  กระทําโจรกรรม ฉกชิงว่ิงราว ฉอโกง ขมเหง ชาวลูกคาวาณิชย ใหไดความยากแคน

เดือดรอน กับใหเอาใจใสตอไพรพล  ใหทํามาหากินใหอยูเย็นเปนสุข 

  ถาถึงเทศกาลตรุษสารท  จะไดรับพระราชทานนํ้าพิพัทสัจจาสวนเมืองอากาศอํานวย 

เปนเมืองข้ึน ตอนครพนม  ถึงเทศกาลให  หลวงพลานุกูล  ทาวอัครวงศ  ทาววรบุตรหลาน   ทาวเพีย   
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ถือเอานํ้าพิพัทสัจจา  ไปพรอมกับพระสุนทรราชวงศษา  พระอุปราช  ราชบุตร ที่วัดวาอาราม มี

พระพุทธเจา   พระธรรมเจา   

 

พระสงฆเจา  แลวบายหนาตอกรุงเทพมหานคร  กระทําสัจจ ถวายตอใตฝาละอองธลีพระบาท  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ตามธรรมเนียมปละ  2 ครั้งสืบไป   

วันพฤหัสบดี  ข้ึน  7 คํา  ปฉลู  จุลศักราช  1215 

 

………………………. 

นายอุทร   ใยแกว  ถอดคํา  (อดีตกํานันตําบลอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

สภาพท่ัวไปของชุมชน 
 

2.1. อําเภออากาศอํานวย    จังหวัดสกลนคร 

 อําเภออากาศอํานวยเดิมเปนหมูบานต้ังอยูระหวางเขตจังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร 

ช่ือวาบานมวงริมยาม  เพราะมีลํานํ้ายามไหลผาน  พื้นที่ดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก  จึงมี

ราษฎรจากที่อื่นอพยพมาอาศัยอยูบริเวณน้ีเปนจํานวนมาก ทําใหบานมวงริมยามมีความเจริญมากข้ึน  

ดังน้ันพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหยกบานมวงริมยาม

เปนเมือง    ขนานนามใหมวาเมืองอากาศอํานวย  โดยมีพระบรมราชโองการแตงต้ังทาวศรีสุราชเปนผู

ครองเมืองอากาศอํานวย    จึงมีฐานะเปนเมืองข้ึนกับจังหวัดนครพนมเปนเวลานาน   70   ป   ตอมา

พุทธศักราช     2428  ไดมีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองใหม    เทศาภิบาลเมืองอุดรธานีไดมาตรวจ

ราชการที่อําเภออากาศอํานวย    เห็นวาการคมนาคมและการติดตอไปมากับจังหวัดนครพนมไมสะดวก  

จึงไดเสนอขอเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม  โดยยุบอําเภออากาศอํานวยเปนตําบลและใหข้ึนอยู

ในเขตปกครองของอําเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร  

ตอมาปพุทธศักราช   2506    จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  นายกรัฐมนตรีในสมัยน้ันไดมาตรวจ

ราชการที่ภาคอีสานและไดมาตรวจเย่ียมที่ตําบลอากาศอํานวย     ไดพิจารณาเห็นวาตําบลอากาศอํานวย  

รวมทั้งตําบลวาใหญ   ตําบลโพนแพง    ตําบลโพนงาม  รวม  4  ตําบลน้ี   ต้ังอยูหางจากอําเภอวานร

นิวาสมาก  การติดตอของราษฎรตําบลหน่ึง ๆ   กับที่วาการอําเภอไมสะดวกรวดเร็ว  และไมสะดวก

ตอการปกครองอีกดวย   ทั้ง  4   ตําบลน้ีมีบานเรือนของราษฎรหนาแนนพอที่จะจัดต้ังเปนกิ่งอําเภอ

ข้ึนได     และประการสําคัญที่สุดเปนทองที่ที่มีผูกอการรายแทรกซึมและเผยแพรลัทธิอยูเปนจํานวน

มาก    สมควรที่เจาหนาที่บานเมืองจะไดออกไปดูแลควบคุมปองกันอยางใกลชิด      จึงไดยกฐานะข้ึน

เปนกิ่งอําเภออากาศอํานวย  ข้ึนกับอําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร    เมื่อวันที่   15  พฤษภาคม  

2506     และตอมาเมื่อมีความเจริญมากย่ิงข้ึนไดยกฐานะจากกิ่งอําเภอเปนอําเภออากาศอํานวย    

เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2508  จนถึงปจจุบัน (1)   

2.2. สภาพภูมิศาสตร 

 ที่ต้ังอาณาเขตและพื้นที่  ดินฟาอากาศการแบงเขตการปกครองและประชากร 

1. ท่ีต้ัง     ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของอําเภออากาศอํานวย   อยูระหวางเสนรุง ที่   103 52-

104  5  ตะวันออก และเสนแวงที่   17 28-117  50 เหนือ   อยูสูงกวาระดับนํ้าทะเล  109   เมตร   

สวนยาวของตัวอําเภอจากเหนือถึงใต    ยาวประมาณ    90     กิโลเมตร     สวนกวางซึ่งจาก

ตะวันออกไปตะวันตกยาวประมาณ  60 กิโลเมตร  (2)   

-------------------------------- 
(1) องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ประวัติศาสตรจังหวัดสกลนคร   หนา  45.  
(2) นิรสัย  หินสอและคณะ  เอกสารขอมูลพื้นฐานอําเภออากาศอํานวย  หนา 1. 
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 2. อาณาเขตและพ้ืนท่ี  

  2.1 ทิศเหนือ  จรดเขตอําเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย และเขตอําเภอบานแพง  

จังหวัดนครพนม  โดยมีลํานํ้ายามสงครามกั้น 

  2.2  ทิศใต    จรดเขตอําเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร  

  2.3  ทิศตะวันออก  จรดเขตอําเภอศรีสงครามและเขตอําเภอนาหวา  จังหวัดนครพนม 

  2.4  ทิศตะวันตก     จรดเขตอําเภอคําตากลา     และเขตอําเภอวานรนิวาส     

จังหวัดสกลนคร (1) 

 อําเภออากาศอํานวย ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร แยกจากทาง

หลวงสายอุดรธานี – สกลนคร ที่อําเภอพรรณานิคม  หลักกิโลเมตรที่  120 เขาไปถึงอําเภออากาศอํานวย 

เปนระยะทาง  35  กิโลเมตร  ตัวที่วาการอําเภอต้ังอยูที่หมูที่  1  ตําบลอากาศ  อําเภออากาศอํานวย  

จังหวัดสกลนคร    มีลํานํ้ายามไหลผานและมีลํานํ้าสงครามเปนเสนแบงเขตอําเภออากาศอํานวย  

กับจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม ระยะทางจากอําเภอถึงจังหวัดโดยผานอําเภอพรรณานิคม   

ประมาณ  73  กิโลเมตร  

3.  ดินฟาอากาศ 

เน่ืองจากอําเภออากาศอํานวย      มีอาณาเขตอยูติดกับเทือกเขาภูพานเปนแนวยาว

ตลอด   

จึงทําใหอําเภออากาศอํานวยมีอากาศคอนขางหนาวจัดในฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมถึงมกราคม  

และรอนจัดในฤดูรอนประมาณเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม    ในสวนฤดูฝนก็มีฝนตกชุกระหวาง

เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน   โดยเฉพาะระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม     ฝนจะตกใน

ปริมาณมาก  ทําใหนํ้าทวมเกือบทุกป   โดยเฉพาะพื้นที่ทางทิศเหนือซึ่งเปนที่ราบลุมนํ้าทวมถึงทิศใต

เปนที่ราบสูง ทิศตะวันตกเปนปาโปรง ทิศตะวันออกเปนที่ราบลุม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเปนปาโปรง  

นอกน้ันเปนทุงนามีลํานํ้ายามและลํานํ้าสงครามไหลผาน  ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ ดังน้ัน

ชาวบานจึงมีอาชีพหลักคือ การทํานา หลังฤดูทํานา ฝายหญิงจะทอผาเพื่อไวใชในครอบครัวและนําไป

ทําบุญในงานประเพณีตาง ๆ สวนฝายชายก็จะทํางานรับจาง หาปลา มาเลี้ยงครอบครัวและประดิษฐ

ของใชในครัวเรือน  เชน  กระบุง  ตะกรา  กระดง  สวิง  แห  ยอ เปนตน  ปจจุบันอาชีพ 

ที่ทํารายไดแกชาวบานอากาศ  คือ การทอผามัดหมี่ลวดลายตาง ๆ จําหนายไดราคาดีมีตลาดรองรับ  

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

 

------------------------ 
(1) เอกสารบรรยายสรุป  สภาพทั่วไปและขอมูลของอําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  

พ.ศ. 2531  หนา  2 
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4.  การแบงเขตการปกครอง 

  อําเภออากาศอํานวยแบงเขตการปกครองออกเปน  8 ตําบล  90  หมูบาน  มี

เทศบาล   1  แหง  คือ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ตําบลตาง ๆ ในเขตปกครอง ไดแก ตําบล

สามัคคีพัฒนา  ตําบลบะหวา  ตําบลนาฮี    ตําบลทากอน   ตําบลวาใหญ   ตําบลโพนแพง   ตําบล

โพนงาม และตําบลอากาศ  (1) 
 

2.3. ตําบลอากาศ 

  ตําบลอากาศ เปนตําบลหน่ึงในเขตการปกครองของอําเภออากาศอํานวย ประกอบดวย  

หมูบาน  18  หมูบาน  คือ บานดอนแดง   บานนายอ  บานเมนใหญ  บานนาเมืองใหญ  บานหนองตาไก  

บานนาเมืองนอย  บานนายอใต และบานอากาศ   อีก  11  หมูบาน      

  บานอากาศ   เปนหมูบานในเขตเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  อําเภออากาศอํานวย  

มี  11  หมูบาน  คือ หมูที่  1 ,  2 ,  3 ,  4  , 9 ,   10 ,  14 ,  15  , 16  , 17  และ   18     

  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แบงเปน 17  ชุมชน  

ประกอบดวย  ชุมชนทาคอพัฒนา , ชุมชนวัดจอมแจง ,ชุมชนอโศกพัฒนา , ชุมชนชุมสาย  ,ชุมชนวัด

กลางพระแกว ,ชุมชนโรงเรียนบานอากาศ ,ชุมชนวัดทุง , ชุมชนพรสวรรคสันติสุข ,ชุมชนนะวะ  , 

ชุมชนใตฝายนํ้าจั้น , ชุมชนหงสฟาพัฒนา ,ชุมชนโนนอุดม  ,ชุมชนเจาปู , ชุมชนเศรษฐกิจ , ชุมชน

บัวตูมบัวบาน , ชุมชนดอกพอกพัฒนา , ชุมชนอากาศพัฒนา    เปนหมูบานที่มีจํานวนครัวเรือน 

2,271   หลังคาเรือน   มีจํานวนประชากรชาย  4,432  คน    หญิง  4,689  คน รวมทั้งสิ้น  9,121  

คน(2) 

  5. สภาพหมูบานและประชากร 

 บานอากาศจัดเปนหมูบานขนาดใหญ    มีลํานํ้ายามไหลผานทําใหพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ 

เหมาะแกการเพาะปลูก  จึงเปนสาเหตุที่ชาวบานมาก   ต้ังหมูบานในบริเวณน้ี  

 

 

 

 

---------------------------- 
(1)  ทําเนียบหมูบาน  ตําบล  อําเภอ  กิ่งอําเภอหรืออําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  

(อัดสําเนา)  
(2)  ขอมูลทองถ่ิน  สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ( ณ  เดือนธันวาคม  2548 

 

 

 



บทท่ี  3 

ประวัติศาสตรท่ีสําคัญ 

3.1.สถานท่ี  

3.1.1 ประวัติปากอุปคุต 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปากอุปคุต   คําวา  ปาก  ณ  ที่น้ี  หมายถึง  ปากนํ้า  คือ ปากฮองกะดัน ( 1)  ซึ่งเปนรองนํ้า    

ไหลลงมาสูลํานํ้ายาม  ในจุดที่นํ้ามาบรรจบกัน  เรียกวา  ปาก 

 อุปคุต  เปนช่ือของพระอรหันตองคหน่ึงซึ่งมีฤทธ์ิปาฏิหาริยมากสามารถเขาสูจตุตถฌาน

อธิษฐานจิตใหเกิดอภิญญาญาณ   กระทําอิทธิฤทธ์ิไดตามความประสงคสถานที่ต้ังปากอุปคุตติดกับวัด

จอมแจง (วัดเหนือ ) ทางดานทิศตะวันตก  หมู  3   ตําบลอากาศ  

 ขอความทั้งสองน้ีรวมกันจึงเรียกวา   ปากอุปคุต   ณ    ที่แหงน้ัน   ชาวเผาไทโยยบานอากาศ

ต้ังแตบรรพบุรุษมาไดยึดถือ    และกําหนดที่น้ันเปนที่อัญเชิญและอาราธนานิมนตกีสอุปคุตเถระผูมี

อิทธิฤทธ์ิปราบพระยามารทั้งหลายไดอยางราบคาบในงานพิธีมงคลทางพุทธศาสนา    เชน   งานบุญ

พระเวสสันดร  เปนตน ชาวไทโยยก็จะไปทําพิธีอาราธนาและนิมนตอัญเชิญมาปกปกรักษาในงานน้ัน

ไมใหมีเหตุเภทภัยนา ๆ  ประการน้ันแลและอาราธนาขอใหอุปคุตเถระปกปกรักษาไพรฟา 

ประชาราษฎรอากาศอํานวยใหอยูเย็นเปนสุขทุก ๆ ปไป  

---------------------------- 
( 1)   คําวา ฮอง  (ภาษาโยย)  หมายถึงรอง   เชน  รองนํ้า (ผูใหความหมายนายอุทร  ใยแกว 

อดีตกํานันตําบลอากาศ)   อายุ  64  ป  อยูบานเลขที่  103 หมูที่  10 บานอากาศ   อําเภออากาศ

อํานวย   จังหวัดสกลนคร 

 

 
ปากอุปคุต 
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 อน่ึง    เน่ืองจากบรรพบุรุษชาวไทโยยอากาศอํานวยนับถือศาสนาพุทธและยึดถือวัฒนธรรม

ประเพณีสืบทอดมายาวนานปกปกรักษาบานเมืองใหอยูเย็นเปนสุขโดยทั่วหนากันยึดถือปฏิบัติเปน

ประเพณีสืบมา  ไมวาจะเปนพิธีพราหมณหรือพุทธตามแตความเหมาะสมกับเหตุการณน้ัน  ๆ     

ดังเรื่องราวในอดีตกาลนานมาพุทธศาสนาลวงแลวสองรอยสิบแปดพวัสสามีพระมหากษัตริยองคหน่ึง  

ช่ือวา  พระยาศรีธรรมมาโศกราชเสวยราชสมบัติในเมืองปาตลีบุตรมหานคร  พระองคต้ังอยูในคําสอน

ของเจานิโคตรสามเณรมีพระทัยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา   พระองคทรงสรางพระเจดียแปดหมื่น-สี่

พันองคเพื่อบูชาพระไตรปฎกและเพื่อนําเอาพระธาตุของพระพุทธเจาเขาบรรจุไวทุกเจดีย  ซึ่งพระองคได

ทรงรื้อมาจากสถูปหิน   ครั้นเสร็จแลวพระองคก็กําหนดวันสมโภชเจดียเปนเวลาเจ็ดป เจ็ดเดือน  เจ็ด

วัน แตพระองคทรงนอยพระทัยกลัวพระยามารจะมารังควาญกอเหตุรายความไมสงบทั้งหลายทั้งปวงใน

งานสมโภชซึ่งเปนเวลายาวนานมาก      จึงกราบนมัสการพระภิกษุและสามเณรปรึกษาหารือ 

ทราบแนชัดวาจะมีพระยามารมากอความไมสงบในงานสมโภชเจดียน้ีแนนอน     จึงหาผูที่จะมา

ปองกันและกําจัดยับย้ังพระยามารไวจนกวาจะสมโภชพระเจดียแปดหมื่นสี่พัน   ครบกําหนด เจ็ดป  

เจ็ดเดือน  เจ็ดวัน  

 ในครั้งน้ันสามเณรนอย  จึงกลาววา  ขาไหวพระสงฆเจาทั้งมวลตัวขาน้ีก็เปนสามเณรนอย   มี

อานุภาพนอยนักหนา     ขา ฯ  ไดยินวามหาเถรเจาผูมีอิทธิฤทธ์ิมีอานุภาพมากสามารถผาบ ( 1)  

แพพระยามารน้ันก็หากมีอยูมหาเถระเจาองคน้ันช่ือวา กีสอุปคุตเถระ หากแตกอนไดเนรมิตปราสาท

แกวเจ็ดประการ เปนที่อยูสําราญเสวยสุขอยูในทองมหาสมุทร พุนแล 

 ดังน้ัน     พระภิกษุสององคก็ไดทําอิทธิฤทธ์ิไปสูปราสาทแกวของพระกีสอุปคุตเถระ  

เลาเรื่องราวของพระยาศรีธรรมาโศกราชผูมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาใหรับทราบ   แลวก็อาราธนา

นิมนตพระกีสอุปคุตเถระไปสูที่ประชุมสงฆพระยาศรีธรรมาโศกราช ก็มีความโสมนัสช่ืนชมยินดีมาก 

ครั้นไดกาลเวลาอันเปนวันสมโภช    พระอรหันตกีสอุปคุตเถระก็สําแดงอิทธิฤทธ์ิกําจัดมารผูมารบกวน

ราวีจนครบกําหนดวันสมโภชเจ็ดป  เจ็ดเดือน  เจ็ดวัน  น้ันแล 

 ดวยขอมูลและเหตุผล ดังเลามาน้ีแล    คือ   จุดกําเนิดเกิดปากอุปคุต  ณ  ที่ปากฮองกะดัน   

เพราะเปนที่ที่เห็นวาเหมาะสมมากแล     ซึ่งเปนเรื่องราวในอดีตกาลลวงนานมาแลวน้ัน 

พระอรหันตกีสอุปคุตเถระจะเสวยสุขสงบในทองมหาสมุทร   ดังน้ัน ผูสืบประวัติตามจารีตประเพณีจึง

ยึดถือเอาปากนํ้าหรือสายนํ้าที่เหมาะสมมาสมมุติฐาน 

 

--------------------------------- 
( 1)  คําวา   ผาบ       หมายถึง  ปราบ  (ผูใหความหมาย  นายอุทร  ใยแกว  

อดีตกํานันตําบลอากาศ)     อายุ  64  ป  อยูบานเลขที่  103   หมูที่  10  บานอากาศ   

อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร   
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แลวอาราธนานิมนตพระอุปคุตมาคุมครองปองกันภยันตรายเพื่อเปนที่พึ่งทางใจ แตตามหลักคําสอน

ของพระพุทธศาสนาแลว    พระอรหันต    คือ   พระผูพนจากโลกทั้งสามแลว  คือ สูพระนิพพาน 

ไมเวียนวายตายเกิดในวัฎฎะสงสารแลวแล   

 การเตรียมการกอนอาราธนานิมนตพระอรหันตกีสอุปคุตเถระมาปราบพระยามารในงาน

มงคลตาง ๆ  ทางพุทธศาสนาหรือมาปกปองภยันตรายอันจะเกิดข้ึนแกอาณาประชาราษฎร   ดังน้ี 

1. ปลูกเปนแทนอาสนประทับสี่เสา หรือจัดสถานที่ที่เห็นวาเหมาะสมที่สุด   

สําหรับสักการะบูชา อาราธนาทานอุปคุตเถระมาประทับอยูในบริเวณงานน้ัน ๆ  ( 1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

เครื่องเซนไหวไทยทาน   ประกอบดวย   ขัน  5,    ผาไตร , บาตร  ,รม  ,รองเทา , 

ขันหมากเบ็ง 1 คู , ดอกไมขาวหรือดอกคุดขาว  เสร็จแลวรวบรวมขบวนแหญาติโยมตามแตความพรอม

พอสมควร แหลงไปทานํ้าที่กําหนดไว คือปากอุปคุต (ปากฮองกะดัน) จากน้ันก็นําเครื่องเซนไหว 

ไทยทานดังกลาวมาต้ังจัดเตรียมพิธี  ทุกคนที่เขารวมพิธีกระทํา  ดังน้ี     

 

 

 

 

 

---------------------------- 
( 1)    พระครูพิมลธรรมนิเทศก   (เจาอาวาสวัดทุง)    บานอากาศ    อําเภออากาศอํานวย   

จังหวัดสกลนคร  พ.ศ. 2548  

 

 

แทนอาสนประทับสี่เสา 
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ประนมมือ ต้ังนะโม  3  จบ     

ผูอาราธนานิมนต ตองเปนพระภิกษุ   กลาวคําอาราธนานิมนตองคเดียว   นอกน้ัน 

ประนมมือ น่ังทําใจใหสงบ  กลาวคําดังน้ี 

“ ศรี ๆ  ฝูงขาไหวพระมหาอุปคุตตนประเสริฐ มีศักดาล้ําเลิศขีณากวาพระอรหันตาเจา 

ทั้งหลาย  บัดน้ีฝูงผูขาทั้งหลายขออาราธนามหาเถระเจา  เสด็จแตนํ้าคงคา  มหาสมุทรมาผาบมารฮาย

ดวยบาทพระคาถาวา   โย   โย  อุปะคุตโต  มะหาเถโร  ยัง ยัง  อุปะคุตตัง  มะหาเถรัง  กายะพันธะ

นา  รัสสะคีวัง  สัพเพ  ยักขา  ปะลายันตุ สัพเพ  ปสาจา ปะลายันตุ ฝูงผียักษและผีเสื้อ  ฝูงเปนใจพระ

ยามารสูทานทั้งหลายมีใจอันมักผาบแพผูประเสริฐ สัพพัญู ปะลายันตุ  จงผันผายออกจากขงเขต

ประเทศที่น่ี ก็ขาเทอญ”    

กลาวจบแลว ลงไปงมเอากอนหิน  3  กอน  4  กอนหรือมากกวาน้ันตามเห็นสมควร แลวทอง

พระคาถาใสกอนหินวา  ดังน้ี  อุปะคุตตัง มะหิริกัง  ยามะอุปททะวัง  วิวังเสติ  อัสสะติ   สามครั้ง 

แลวตักนํ้าใสบาตรพอสมควร    เอาหินกอนดังกลาวลงในบาตรแลวนําขบวนแหมายังบริเวณอาราธนา

นิมนตข้ึนประทับแทนอาสนที่ปลูกไว (ที่เตรียมไว)   จุดธูปเทียนบูชาไหว  เปนเสร็จพิธี (เวลาในการทํา

พิธีบวงสรวง  :  ประมาณ  04.00 น. )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง     นายอุทร   ใยแกว  (อดีตกํานันตําบลอากาศ)  อายุ  64   ป    

บานเลขที่ 103   หมูที่   10  บานอากาศ    อําเภออากาศอํานวย      

จังหวัดสกลนคร    

 
พิธีบวงสรวงปากอุปคุต 
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3.1.2 ประวัติธาตุเกาวัดศรีโพนเมือง 

สรางข้ึนเมื่อป พ  .ศ.ใด  ไมมีการจดบันทึกไวเปนหลักฐาน หากแตเปนตํานานเลาขานสืบทอด

กันแตบรรพบุรุษ   และผูเฒาผูแกเลาวาในสมัยกอนทานพระอาจารยสีทัดเปนเกจิอาจารยสายปฏิบัติ

กัมมัฏฐาน  ที่มีช่ือเสียงมาก    มีถ่ินกําเนิดเกิดที่ฝงซายแมนํ้าโขง   ประเทศลาว    ทานไดธุดงคปฏิบัติ

กัมมัฎฐานในฝงประเทศไทย    มีผูคนรูจักและเคารพนับถือทานไดธุดงคมาพักแรมที่บานอากาศบอยครั้ง 

จนรูจักมักคุนญาติโยมชาวบานเปนอยางดี   ทานเคยสรางถาวรวัตถุทางพุทธศาสนามามากแลว   เชน   

พระธาตุทาอุเทน    อําเภอทาอุเทน    จังหวัดนครพนม  เปนตน    ก็ดวยเหตุปจจัยที่ทานเลามาน้ีแล   

ทานพระอาจารยสีทัด   จึงไดนัดประชุมชาวบานอากาศทุกครัวเรือนเกี่ยวกับการกอสรางสถานที่สําคัญ

แหงน้ี    จนไดขอสรุปตกลงกันสรางพระธาตุและหาสถานที่ ๆ เหมาะสม แลวปกเขตเอาความกวาง  

14.50  เมตร  ความยาว  14.50  เมตร    สถานที่ดังกลาวก็คือ ที่ต้ังธาตุเกาปจจุบัน  (อยูติดกับ

โรงเรียน 

อากาศอํานวยศึกษา) ทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   อยูมุมสี่แยกถนนสุราษฏรรังสรรคกับ 

ถนนรวมมิตรตัดกัน  ดานทิศใตวัดศรีโพนเมือง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อตกลงไดสถานที่เหมาะสมแลว ก็ใหชาวบานปนดินอิฐ   ครัวเรือนละ   600  กอน   

แหลงปนดินอิฐก็บริเวณริมฝงลํานํ้ายาม (ทาไฮ)   ดานทิศตะวันออกของทาวัดกลางลงมาประมาณ   

100 เมตร   ประมาณป  พ.ศ.  2499    ยังเหลือรองรอยของหลุมปนดินอิฐ กอนอิฐปรากฏใหเห็นอยู

ปจจุบัน (พ.ศ.2548)   ชาวบานไดปลูกสรางเปนที่อยูอาศัยแลว  หลังจากปนดินอิฐผึ่งแดด  3  -  4  

วัน พออิฐแหงก็จะชวยกันนําเกวียนมาบรรทุกอิฐที่ตากแหงไปยังเตาเผาอิฐ  ซึ่งสถานที่เผาอิฐในสมัย

น้ันจะอยูที่ทุงศาล (ปจจุบันเปนตลาดสดเทศบาล 1) กอเปนเตาเผาหลายเตาสวนกอนอิฐที่ปนน้ันจะมี 

 

สภาพพระธาตุเกาของวัดศรีโพนเมือง   (พ.ศ.2545) 
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ทั้งกอนเล็กและกอนใหญ   เพราะเพื่อสะดวกในการกอสราง     ซึ่งทุงศาลในสมัยน้ันเปนที่ทําการ   

เจาเมืองอุปฮาด   ราชวงศ    ราชบุตร  มีบอนํ้าต้ืนอยูใกลเคียง   2   บอคือ  บอหลวงและบอตนพอก  

ครั้นเผาอิฐไดปริมาณมากมายพอที่จะกอฐานใหพนพื้นดินไดแลว  พระอาจารยสีทัดก็จะทําพิธีกรรม

สวนตัวของทาน แลวหาฤกษงามยามดี  วันเดือนปที่เปนมงคล   แลวก็ระดมแรงชาวบานขุดรองฐานธาตุ

ลอมรอบ  ความกวาง   1   เมตร    ลึก   1   เมตร    เสร็จแลวก็ปกหลักเชือกขึงรอบไว เพราะกลัว

สัตวหรือคนจะพลัดตกลงไปกลัววาจะเปนอันตรายหรือบาดเจ็บไดและอีกอยางหน่ึงกลัววาจะไมเปนมงคล     

จากน้ันก็จัดคนผลัดเปลี่ยนกันนอนเฝาทั้งวันทั้งคืน    ผูเฒาผูแกเลาวา   หลายวันตอมาไดใหญาติโยม

ปกสลากบอกบุญไปหลายหมูบานในเขตเมืองอากาศและนอกเขตเมืองอากาศเพื่อบอกบุญญาติโยมให

มารวมพิธีพุทธาภิเษกกอฐานพระธาตุตามวัน  เดือน ป   ที่กําหนดไว   สวนญาติโยมชาวบานอากาศทุก

ครัวเรือนถือวาเปนเจาภาพก็จะเตรียมการไวตอนรับ   โดยการปลูกประรําเปนที่พักสงฆช่ัวคราว  ชวง

น้ันเปนหนาหนาวประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ      พอถึงกําหนดวันที่บอกบุญทุกวัด 

ทุกหมูบานที่ไดรับนิมนตก็เดินทางมารวมงานพรอมญาติโยมและนําทรัพยสินที่มีคาและวัตถุมงคลมา

ดวย เพื่อนําไปบรรจุยังฐานพระธาตุ  พอไดฤกษงามยามดี   ทานพระอาจารยสีทัดไดทําพิธีขอขมาพระ

แมธรณีและทําพิธีสวดยายสิ่งของที่ไมเปนมงคลทั้งหลายใหออกจากสถานที่แหงน้ันและไดไปอัญเชิญ

พระกีสอุปคุตเถระใหมาปกปกรักษา ตลอดงานการกอสรางเสร็จพิธีเซนไหวตาง ๆ     แลวก็เขาสูพิธี

สวดถอด สวดถอนบริเวณฐานพระธาตุจนแลวเสร็จพิธีตลอดทั้งคืน 

พอวันรุงข้ึน เมื่อไดฤกษงามยามดี ก็ทําพิธีกอฐานพระธาตุ   โดยนําอิฐและหินทรายที่ทาน

เตรียมไวลงกอฐานและราดปูนตามอยางธรรมเนียมปฏิบัติ จากน้ันก็ใหญาติโยมทั้งหลายนําเงินบาท  

เงินเหรียญ    ตามศรัทธาของแตละคนมารวมกันมาติดลงที่ฐานกอนอิฐรอบฐานไปเรื่อย ๆ  พธีิสงฆ  ก็

เสร็จสิ้นลง   สวนของที่มีคาและเปนมงคลมรดกเกาแกน้ัน  ทานยังไมรับใหเอามาลง  คือ ใหรอไวลง

ตอนสรางพระธาตุเสร็จกอน    ซึ่งมีกรุหรืออุโมงคกรณีพิเศษที่ทานจะสรางที่บรรจุไวทีหลังกอนทําการ

สมโภชเมื่อสรางเสร็จ   สรุปแลวในฐานของพระธาตุเกาน้ียังไมมีของที่มีคาและของมงคลอะไรบรรจุ

มากนัก  นอกจากเงินเหรียญบาท  เงินเหรียญแบบตาง ๆ ในสมัยน้ัน      การสรางธาตุก็ดําเนินการไป

อยางตอเน่ือง  ผูเฒาผูแกเลาวา   กอนอิฐที่เผาสุกแลวก็ขอแรงญาติโยมชาวบานผูมีจิตศรัทธามาชวย

ขน   หาบหรือสะพายดวยแพเลง    

 

 

---------------------------------- 

คําวา   แพเลง   (ภาษาโยย)   หมายถึง  ผาขาวมา 

คําวา    ปูน     หมายถึง   ปูนขาวผสมดวยสวนผสมหลายอยาง   เชน   ยางบง   เปนตน 
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สวนโยมผูหญิงก็จะหาบดวยกระบุงหรือแซกหวาย  ขางละ  2 - 3 กอน  ตามแตแรงกายตัวเอง    ซึ่งก็

ไดรับแรงศรัทธารวมใจกันเปนอยางดีตลอดมา 

 ผูเฒาผูแกเลาวา    ไดมีผูมีจิตศรัทธา เสียสละปจจัยรวมหาอุปกรณการกอสรางตาง ๆ    เชน  

ปูนขาว    ทราย  และวัสดุอื่น ๆ   ที่ไดมาตรฐานจากเมืองนครพนม  นํามาคลุกนวดผสมกัน    โดยใช 

แรงคนนวด  นําหนังควายมารองเปนกระทะสําหรับปูนวดใหเขากัน   (ถือเปนภูมิปญญาชาวบาน)  

บอยครั้งที่พระอาจารยสีทัดไดแวะไปบานพอเฒาจันทรชมพู    อัครจันทร (นายฮอยจันทรชมพู)  เพื่อ

ปรึกษางานตาง ๆ   เกี่ยวกับการกอสราง     เพราะการกอสรางในครั้งน้ีตองคอยเปนคอยไป  

เน่ืองจากวาในหนาฝนชาวบานก็หยุดทํานา   พอเสร็จจากการทํานาก็รวมแรงกันสรางพระธาตุตอไป 

 การกอสรางพระธาตุในสมัยน้ันตองหยุดชะงักไป  สันนิษฐานวา  นาจะมีสาเหตุอยางใดอยาง

หน่ึงเกิดข้ึนจึงทําใหการกอสรางไมแลวเสร็จตามจุดหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระธาตุของเกาวัดศรีโพนเมืองเมื่อสรางพระประธานแลว (พ.ศ.2547) 
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ตอมาพอป  พ.ศ. 2547    ไดมีผูจิตศรัทธาทางพุทธศาสนาไดมาบอกบุญและชักชวนชาวบาน

สรางองคพระประธานปางสยบมารข้ึนกึ่งกลางพระธาตุและอาจทําใหรองรอยเกา ๆ  ของพระธาตุถูก

ทําลายหรือเลือนหายไป   แตจะอยางไรก็ตาม ดวยความศรัทธาของชาวบานชาวเมืองงานทุกอยางก็

เสร็จไปดวยความมีมงคล สมบูรณแล 

 อน่ึง   ผูเฒาผูแกที่ใหขอมูล ประกอบดวย   

1.  พอเฒาแกน  เพริศแกว  เสียชีวิตแลว 

2. พอเฒาเคน  ผานะวงค  เสียชีวิตแลว 

3. พอเฒาเซียง เหงาสุวรรณ ยังมีชีวิตอยู 

4. พอเฒาทิดเทียม   จูมจันทา ยังมีชีวิตอยู 

5. แมเฒาสีทา จูมจันทา ยังมีชีวิตอยู 

 

 

------------------------------- 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง    นายอุทร  ใยแกว  (อดีตกํานันตําบลอากาศ)  อายุ    64    ป   

อยูบานเลขที่   103 หมูที่  10  ตําบลอากาศ    อําเภออากาศอํานวย     

จังหวัดสกลนคร  
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3.1.3 ประวัติศาลจาปู 

ภาษาโยยพื้นบาน   เรียกเจาปูวา  ปูตาหรือ อีปูตา  

 ประวัติความเปนมาของปูตา      ผูเฒาผูแกเลาวา    บรรพบุรุษของชาวโยยบานอากาศนับถือ

ศาสนาพุทธเปนหลัก    แตก็ยังมีความเช่ือเรื่องผีสางนางไมและวิญญาณอันศักด์ิสิทธ์ิ    ที่จะใหความ

คุมครองสัมฤทธ์ิผลใหในสิ่งที่เราตองการและติดตามปกปกรักษาเราใหพนจากภัยทั้งปวงไดดวย 

 ดังน้ัน   เมื่อยายถ่ินฐานบานเรือนหรืออพยพบานเมืองไปต้ังถ่ินฐานแดนใดก็จะตองเลือกบุคคล  

ที่นาเคารพนับถือซื่อสัตยมีสัจจะในตัวและบุคคลทั่วไป ใหเปนสื่อภาษากับวิญญาณอันศักด์ิสิทธ์ิน้ัน ๆ  

ภาษาพื้นบานเรียกวา  “กวานจํ้า หรือพอจํ้า”  น่ันเอง  บางครั้งก็ตองยอมรับเมื่อวิญญาณอันศักด์ิสิทธ์ิ 

(ปูตา)ไปเขาทรงหรือสิงเขาเจาทรงพูดออกมาวาจะเลือกเอาคนน้ันคนน้ีมาเปนคนสื่อภาษา (เปนกวานจ้ํา) 

เอง    ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน     บรรพบุรุษชาวไทโยยบานอากาศจึงไดพรอมใจกันอัญเชิญเทพ 

องคศักด์ิสิทธ์ิ  2  องค  คือ  พระภูมิ   พระโพธ์ิ  ซึ่งภาษาชาวบานเรียกวา “ปูตา”  มาจากบานฮอม

ทาว    แขวงคํามวน   ปจจุบันถนนหมายเลข  12   ของประเทศลาว    พรอมกับการอพยพ  มาต้ัง

บานเรือน  ณ  ริมฝงลํานํ้ายามในครั้งแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------ 

 คําวา    จ้ํา      (ภาษาโยย)     หมายถึง ผูที่ทําหนาที่เปนตัวแทนในการสื่อภาษากับเทพองคศักดิ

สิทธ์ิ  

ตามความเช่ือของไทโยย   (ผูใหความหมาย  นายอุทร  ใยแกว   อดีตกํานันตําบลอากาศ)  อายุ   64  

ป  อยูบานเลขที่  103   หมูที่ 10   บานอากาศ    อําเภออากาศอํานวย    จังหวัดสกลนคร  

 

 

ศาลเจาปูหรือหอปูตา (พ.ศ.2548) 
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ซึ่งการอพยพครั้งประวัติศาสตรน้ีมีจํานวนคนทั้งหมดมากมาย  ตามหลักฐานประวัติปูมเมือง 

2,339  คน    จึงตองมีที่พึ่งทางใจเพื่อความอบอุนใจเพราะการเดินทางสมัยน้ันลําบากมากตองนอน

พักแรมวันแรมคืนไปเรื่อย ๆ    เพื่อเสาะหาแหลงที่เหมาะสมอุดมสมบูรณในการต้ังบานเรือนเพื่ออยู

เปนหลักแหลงและมั่นคง 

อน่ึง  เพื่อใหวิญญาณเทพองคศักด์ิสิทธ์ิ ทั้ง  2  องค  คือ พระภูมิ  พระโพธ์ิ   ที่เรียกวา “ปู

ตา”   ไดคุมครองปกปกรักษาปวงประชาราษฎรบานเมืองใหพนจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง  

จนกระทั่งไดมาต้ังบานเมืองเปนหลักแหลงมั่นคงช่ือวาบานมวงริมยาม     จึงไดอัญเชิญปูตาไปสถิตต้ัง

ศาล (สรางศาลเจาปู) ใหทีแรก  บริเวณหนาอาคารเรียนหลังสุดทายของโรงเรียนบานอากาศ   

ดานทิศตะวันตกติดกับถนนรวมมิตรในปจจุบันน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ในสมัยน้ันมีพอเฒาเชียงไค    ใครบุตร  เปนกวานจ้ํา    และตอมามีพอเฒาโสม    ใครบุตร  

(บุตรชายของพอเฒาเชียงไค  ใครบุตร) เปนกวานจ้ํา  ต้ังแตน้ันมาอีกหลายสิบป ผูเฒาผูแกเลาวา ปูตา

ก็ไดไปสิงเขาเจาทรงบอกวาขอยายไปอยูที่อื่นเพราะทนกลิ่นเนาเหม็นคนตายไมได   เน่ืองจากมีบานที่

อยูใกลศาลเจาปู  หัวหนาครัวเรือนไดถึงแกกรรมและไดต้ังศพบําเพ็ญกุศลไว  3  วัน 3  คืน  ทําใหมี

กลิ่นเหม็นมาก   ดวยเหตุน้ีชาวบานจึงลงความเห็นยายศาลเจาปูไปสถิตอยูทางดานทิศตะวันตกของ

โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษาปจจุบัน เพราะเปนที่เนินสูง  ภาษาพื้นบาน   เรียกวา  “โพน ”  มีตนไมปกคลุม

และเหมาะสม จึงพรอมลงความเห็นใหพอเฒาโงน  ใครบุตร   เปนกวานจ้ํา   ตอมา เพราะบริเวณน้ัน

เปนพื้นที่หัวไรปลายนาของพอเฒาโงน  ใครบุตร   ผูเฒาผูแกเลาวาหลายปตอมาปูตาก็ไปสิงเขาเจาทรง

อีกและบอกวาขอยายไปจากที่แหงน้ี เพราะอยูใกลปาชามาก ในกาลขางหนาภูมิทัศนจะไมเหมาะสม 

 

 

กวานจํ้าทําพิธีบนบานปูตา 
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กับภูมิบาน   ภูมิเมือง   จึงยายไปต้ังศาลเจาปูที่เขตดินนาของพอเฒาใบ    ใชยเทศ   (ปูใบ)    ขอ

ที่ดินเปนเขตบริเวณไวดวย  ซึ่งก็เปนที่ต้ังศาลเจาปูในปจจุบันน้ี ชาวบานก็ไดทําตามความประสงคของปู

ตาทุกประการ 

 อน่ึง    ในปที่กรมทางหลวงแผนดินไดสรางทางสายอากาศ – ศรีสงคราม  มีการบุกเบิกถนน

ขยายเขตทางหลวงทั้งสองขางทางปกเขตใชรถแทร็กเตอรเบิกแนวเขตเขาไปในปาชาหวยเตยบางสวน ใน

ปน้ัน พอเฒาโงน   ใครบุตร เลาวา มีองคศักด์ิสิทธ์ิอีกหน่ึงองคมาขออยูกับปูตา  ช่ือวา พระอัฐขรรค   

ฉะน้ันในชวงน้ันแลเราไปบนบานไวจะไดยินพอเฒาโงน  ใครบุตร  ยกขันเทียน  ดอกไมคูข้ึนทวมหัว 

กลาวคําวา “ อาวพระภูมิ  พระโพธ์ิ   พระอัฐขรรค”   ทั้งสามองคทานจงรับทราบ  แลวก็แจง

เรื่องราวตาง ๆ ไปจนเสร็จพิธีและก็ไมไดถามเลยวาพระอัฐขรรคมาอยูรวม  ทราบไดดวยเขาทรงหรือ

เปนนิมิตความฝนอยางไร  แตดวยความเช่ือถือพอเฒาโงน   ใครบุตร ทุกคนก็ยอมรับนับถือสืบมา  

จนกระทั่งพอเฒาโงน   ใครบุตรถึงแกกรรมแลว จึงถายทอดสืบแทนงานกวานจ้ํา ใหแกลูกชาย  คือ   

พอสมเพศ    ใครบุตร    

ความเชื่อ  ความนับถือ 

 เมื่อกอนก็มีเฉพาะชาวบานอากาศเทาน้ัน    ซึ่งเปนชาวพื้นบานพื้นเมืองเดิม    ตอมาชาวจีน 

เขามาต้ังบานเรือนและทํามาคาขายจึงไดนํารูปของบรรพบุรุษที่ชาวจีนเคารพนับถือ  มาประจําอยูใน

ศาลเจาปูดวย     เมื่อมีเรื่องเดือดรอนใจก็ลองไปบนบานศาลกลาวขอใหขจัดสิ่งเลวรายเหลาน้ัน 

และใหสมประสงคทุกอยางก็ปรากฎวาสัมฤทธ์ิผลเปนที่พอใจมาก     ชาวจีนจึงมีความเคารพเช่ือถือ    

พรอมรวบรวมเงินสรางศาลเจาปูเปนที่อยูใหม มีลักษณะเปนเรือนปูนช้ันเดียว หองเดียวซึ่งเห็นอยูทุก

วันน้ี  แลวกําหนดวันเซนไหว เปนประจําทุก ๆ ปไป ชาวจีนและชาวไทยนิยมใชเครื่องเซนไหว  หมู  

เหลา  เปด  ไก  บุหรี่และของหวานตาง ๆ  จับฉลากผลัดเปลี่ยนกันไปเปนเจาภาพ ศาลเจาหลังเกาก็

ยังอยูที่เดิมติดกับศาลหลังใหมในขณะน้ี  ( 1)     

 

 

 

--------------------------------- 
( 1)    ผูใหขอมูล  นายอุทร  ใยแกว   (อดีตกํานันตําบลอากาศ)  อายุ    64   ป   

อยูบานเลขที่  103  หมูที่ 10  บานอากาศ   อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร  

 

 

 

 

 

 



-23- 

การเซนไหว 

 หากใครเดือดรอนในเรื่องใดสารพัดอยางสารพัดเรื่องก็ไปบนบานไวกอนไมไดรอวันรอคืนเปน

การบนบานปกติ คือ เทียน  1  คู   ดอกไม   1 คู  เงินตามศรัทธา  ไมมีหลักเกณฑใหไปพบกวานจ้ํา  

จนกวาเรื่องราวแหลงน้ันยุติลง และสมประสงคแลวเราก็นําเครื่องเซนไหวไปแกบนดังกลาว 

เครื่องแกบนมีดังน้ี   กระติบขาวสุกหรือหอขาวสุก  1 หอ เทียน   ดอกไม อยางละ 5 คู  เรียกวา  ขัน 

5  ไก 1 ตัว ตมสุกแลว  เหลา 1  ขวด หรือตามที่ไดบนบานไว  นํ้าตาล 1 หอ  เงินตามศรัทธา แลวแต

ศรัทธา เทาน้ีเองไปใหกวานจ้ํา ทําพิธีแกบนให ( 1)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 
( 1)    ผูใหขอมูล     พระครูพิมลธรรมนิเทศก   (เจาอาวาสวัดทุง)  บานอากาศ   อําเภออากาศอํานวย    

จังหวัดสกลนคร  พ.ศ. 2548  

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองเซนไหวปูตา 
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วัน เวลาในการเซนไหวปูตา ประจําป    มีดังน้ี  

 1.  วันข้ึน 3  คํ่า เดือน 3  ของทุก ๆ  ป    นําหอขาวและปจจัยไปรวมกันที่บานผูนําชุมชน

หรือผูใหญบานแตละหมูบานพรอมเครื่องเซนไหวอื่น ๆ  เชน ไกตม   เปนตน 

 2.  วันข้ึน 6 คํ่า เดือน  6 ของทุก ๆ ป     นําหอขาวและปจจัยไปรวมที่บานผูนําชุมชนหรือ 

ผูใหญบานแตละหมูบาน   พรอมเครื่องเซนไหวอื่น ๆ เชน ไกตม   เหลา  ของหวานตางๆ  เปนตน 

ตามที่ตนม ี

- วัตถุประสงค   เพื่อความสุขใจสบายใจ เมื่อกวานจ้ํานําพาขอพร  ขอความเปนศิริมงคล 

แกเจาตัวตลอดทั้งครอบครัวและชาวบานทุก ๆ คน น้ีคือความสุขใจและที่พึ่งทางใจเทาน้ีแล 

 

 

 

--------------------------------- 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง  นายอุทร  ใยแกว  (อดีตกํานันตําบลอากาศ)   อายุ   64    ป    

บานเลขที่ 103 หมูที่   10  บานอากาศ    อําเภออากาศอํานวย      

จังหวัดสกลนคร  พ.ศ. 2548  
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3.1.4 ประวัติวัดกลางพระแกว 

วัดกลางพระแกว (เดิมช่ือวัดทาฮัง)หรือวัดทักสิมาวาด (ทักสิมาวาส)   ต้ังอยูที่  57   หมูที่ 16   

ถนนรวมมิตร  บานอากาศ   ตําบลอากาศ   อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร      

 สรางเมื่อ พ.ศ. 2430 มีโฉนดที่ดินเลขที่ 5436 จํานวน  3 ไร  96 ตารางวา  มีทางสาธารณะ

ประโยชนรอบวัด  มีบานเรือนของราษฎรต้ังลอมรอบทั้ง  3   ดาน สวนดานทิศเหนืออยูติดลํานํ้ายาม  

 เมื่อครั้งทาวสีสุราช   ทาวนามโคตร   ทาวเพีย   วรบุตร   ทาวต่ิวสรอย    ไดพาราษฎรมาต้ัง

บานเรือนอยู ณ บานริมนํ้ายาม  มีพระสงฆ  สามเณร   คนชรา    คนหนุมสาว    คนฉกรรจ   ทาว

เพีย  เมื่อรวมกันเขาหลายครอบครัวแลว รวมเปนทั้งหมด  2,339   คน   ตอมาบานมวงริมยาม    มี

จํานวนประชากรเพิ่มมากข้ึนมีที่ทํากินเปนหลักแหลงอุดมสมบูรณ    พระสุนทรเทพวงศา เจาเมือง

นครพนม  จึงขอพระราชทานขอยกฐานะบานมวงริมยามเปนเมืองอากาศอํานวย    โดยแตงต้ังหลวงพ

ลานุกูล (ทาวสีสุราช) เปนเจาเมืองคนแรก    ตอมาเห็นวามีทําเลที่เหมาะในการต้ังสํานักสงฆ เพราะที่

เกาเปนที่ลุมนํ้าทวมขัง    จึงพรอมใจกันยายที่พักสงฆมาทางดานทิศตะวันออกบริเวณริมนํ้ายามที่

เรียกวา “ทาฮัง”   และผูคนก็ขยายบานเรือนมาทาง ทิศตะวันออก    เมื่อบานเมืองอุดมสมบูรณ จึง

ขออนุญาตหลวงพลานุกูล (ทาวสีสุราช) เปนเจาเมืองคนแรก  และสรางที่พักสงฆข้ึนใหม    จึงอนุญาต

สรางวัดอยางถูกตอง  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------- 

คําวา    ทาว     หมายถึง   คําที่เรียกนําหนาช่ือของคนสมัยกอน  เชน ทาวสีสุราช   

ซึ่งปจจุบันอาจจะเปน   นายสีสุราชก็เปนได 

 

 

ซุมประตูทางเขาวัดกลาง (พ.ศ.2548) 
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 ตอมาบานเมืองไดขยายมาทางทิศตะวันออก   ไดสรางเมืองข้ึนและสรางวัดข้ึนอีกที่ริมฝงนํ้า

ยามบานเมืองก็เจริญข้ึนมาก และไดขอพระราชทานวิสุงคามสีมาสรางพัทธสีมาข้ึนในวัดน้ัน 1  หลัง   

จึงขนานนามวัดน้ันวา “วัดทักสิมาวาด (ทักสิมาวาส) ”  (ปจจุบัน คือ วัดกลางพระแกว )  ตอมามี

การสรางวัดเพิ่มอีก  2 วัด คือ วัดทุง และวัดเหนือ (วัดจอมแจงในปจจุบัน) วัดทักสิมาวาดอยูระหวาง

กลางของวัดทุงและวัดเหนือ คนจึงนิยมเรียกวา วัดกลาง ต้ังแตน้ันมา     

 ตอมามีหนังสือมาถึง  ณ  วันพฤหัสบดี  ข้ึน 7  คํ่า  ปฉลู   จุลศักราช  1215   เน่ืองจาก

บานเมืองเจริญข้ึนตามลําดับ   มีประชาชนพลเมืองหนาแนนก็สรางวัดเพิ่มข้ึนอีก  คือ วัดจอมแจง   

วัดไตรภูมิ   วัดศรีโพนเมือง   และวัดอุดมรัตนาราม  ตามลําดับ  ปจจุบันมีวัดรวมทั้งสิ้น  6   วัด  

(คัดลอกขอความจากหนังสือภูมิวัดเดิม  บานมวงฮิมยาม  เมืองอากาศ   ภาษาไทยนอย    แลวนํามา

แปลเปนภาษาไทย โดยพระครูพิมลธรรมนิเทศก, นายอุทร ใยแกว และจากการสัมภาษณผูเฒา ผูแกทีม่ี

อายุ  80  ปข้ึนไป) 

 บทสรุป    วัดกลางพระแกว     ต้ังข้ึนกอนทุกวัดในเขตเทศบาลตําบลอากาศอํานวย    

เดิมช่ือ วัดกลาง  ซึ่งเปนช่ือที่ขออนุญาตต้ังวัดครั้งแรกและเปนช่ือทางการ     ตอมา   พ.ศ. 2522   

อาจารยอนันต    หิรัญธนกุล    เจาหนาที่ฝายการเงินแผนกศึกษาธิการอําเภออากาศอํานวยในสมัย

น้ัน  ไดขนานนามวัดเพิ่มเติมอีกวา  “วัดกลางพระแกว” เพื่อเปนการยกยองเชิดชูช่ือเสียงขององคพระ

แกว ใหเปนที่รูจักแพรหลายแกประชาชนโดยทั่วไป   

อาคารอาสนะ  ประกอบดวย 

1.  สิม (อุโบสถ)  กวาง   5   เมตร  ยาว  11 เมตร  สรางเมื่อป พ.ศ. 2440 

2.  กุฎิที่พักอาศัยของพระภิกษุ – สามเณร จํานวน 1  หลัง กวาง 10  เมตร ยาว 18  เมตร             

สรางเมื่อป พ.ศ. 2512  

3.  ศาลาการเปรียญ  1 หลัง กวาง 14 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 2 ช้ัน สรางเมื่อป  พ.ศ. 2522  

มีกําแพงคอนกรีตรอบวัดทั้ง  4   ดาน สรางเมื่อป พ.ศ. 2533  

4.   หอพระแกว  1 หลัง กวาง  14  เมตร ยาว  28 เมตร  สูง  2  ช้ัน สรางเมื่อป  พ.ศ. 

2534  

5.  มีหองนํ้า – หองสุขา   จํานวน  17  หลัง  สรางเมื่อป   พ.ศ. 2535  

6.  มีโรงครัว 1  หลัง กวาง 6 เมตร  ยาว  12 เมตร สรางเมื่อป  พ.ศ. 2536  

7.  มีศาลาบําเพ็ญกุศล  1  หลัง กวาง  6  เมตร ยาว  16  เมตร สรางเมื่อป  พ.ศ. 2538    

(รานวงศการชาง สรางถวาย)  

8.    มีซุมประตูวัด  1  หลัง  อยูดานทิศตะวันตกของวัด  สรางเมื่อป พ.ศ. 2543  

เทคอนกรีตบริเวณวัดทั้งหมด  เมื่อป  พ.ศ. 2544  

9.  ศาลาพกัรอน   1  หลัง  กวาง   5   เมตร ยาว    8  เมตร  สรางเมื่อป  พ.ศ. 2546 

10.  กุฎิรับรองพระสงฆ  1  หลัง  กวาง  6   เมตร  ยาว   12  เมตร  สรางเมื่อป พ.ศ. 2546  
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การบริหารและการปกครอง มีเจาอาวาสเทาท่ีทราบนาม    ดังน้ี 

1. พระโหยง โยคมุตฺโต   

2. พระโพธ์ิ  อติพโล   

3. พระทุม ปทุโม   

4. พระกูล  กิตติสาโร   

5. พระอาจารยมาก มหาญาโณ  

6. พระอาจารยพุดทา  พุทฺธิสาโร   

7. พระอาจารยคํา   คุณงฺกโร 

8. พระอาจารยทองลัด   ทีปธมฺโม 

9. พระอาจารยบุญมี  จตฺตสาโธ 

10. พระอาจารยแถว  อินทปฺโญ 

11.  พระอาจารยศรี  เขมวิโร 

12. พระอาจารยเสงี่ยม  จนฺทปฺโญ 

13. พระมหาบุญจันทร   กนฺตวิโร 

14. พระอาจารยแก   กุสโล 

15. พระอาจารยสันต   สนฺตมโน 

16. พระอาจารยเลิศ  ลกฺขิตสีโล 

17. พระอาจารย  อนันท  อติธมฺโม 

18. พระครูวุฒิธรรมานุยุต   (พระอธิการสุรินทร  ธมฺมวุฑฺโฒ   เจาอาวาสรูปปจจุบัน   

พ.ศ.2548)  

คําขวัญประจําคุมวัดกลางพระแกว 

องคพระแกวอันศักด์ิสิทธ์ิ   อิทธิฤทธ์ิมีปาฏิหาริย 

 สิมโบราณอันเกาแก    เรือเจาแมหงษาวดี 88 งามบริสุทธ์ิ 

 ขุดโดย นายชางดํา   ฤทธิโสม   อนุโลมตามบุญประเพณี 

 มีพระครูวุฒิ เปนเจาอาวาสรูปปจจุบัน  ที่สําคัญเปนพระอุปชฌาย 

 งามสงา คือ หอพระแกว    ตกแตงแลวเปนสงาราศร ี

 วันที่   1  มกราคม ของทุกป   จัดใหมีงานบุญสุนทานเอยฯ 

 

------------------------------ 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย   พระครูวุฒิธรรมานุยุต  (เจาอาวาสวัดกลางองคปจจุบัน)   

   วันที่  8   พฤษภาคม 2548 
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ประวัติสิม (อุโบสถ) วัดกลาง 

การกอสรางประมาณป   พ.ศ. 2440  แตไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรไวชัดเจน     

หากแตมีการบันทึกไวในอักษรไทนอย (อักษรลาว) ไวตอนหน่ึงวา   “ บานมวงริมยามไดขยาย

บานเมือง 

มาทางทิศตะวันออก   จึงไดสรางวัดข้ึนหน่ึงวัด และไดขอพระราชทานวิสุงคามสีมาข้ึนในวัดน้ัน  

ไดขนานนามวัดน้ันวา วัดทักสิมาวาด” (วัดทักสิมาวาส)  (วัดกลางพระแกวในปจจุบัน) (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อประมาณป   พ.ศ.2490   ยังมีผูจําไดวา   สภาพสิมหลังเกาทรุดโทรมมาก    หากแตยัง

ทําสังฆกรรมอยู ถาจะรื้อใหมผูคนก็ยังหวาดกลัววาจะเกิดเหตุเภทภัย    เพราะเช่ือวาสิมหลังเกามีความ

ขลังและศักด์ิสิทธ์ิมากในเรื่องสาบถ - สาบาน      อน่ึงภาพเขียนฝาผนังดานทิศใตมีรูปเขียนเรื่องราว 

พระเวสสันดรชาดกและรูปปริศนาธรรม คือ รูปหาบชางซาแมว  สวนบริเวณดานในจะไมติดเพดาน 

แตจะมีฐานพระพุทธรูปองคพระประธานและอาสนสงฆสําหรับไวทําสังฆกรรมและประชุมสงฆหรือทํา

พิธีกรรมตาง ๆ  ทางพุทธศาสนา   สิมหลังน้ีจะมีบันไดข้ึนดานหนาดานเดียวและหันไปทาง 

ลํานํ้ายาม ตามตํานานผูเฒาผูแกเลาวา  เพื่อความสะดวกสบายแกพญานาคราช  ผูซึ่งศรัทธา 

ในพระพุทธศาสนาไดข้ึนมากราบพระพุทธรูปในสิมน้ัน 

-------------------------------- 

คําวา   สิม   (ภาษาโยย)      หมายถึง   อุโบสถ 
(1)    คัดจากหนังสือพูมวัดเดิมบานมวงฮิมยาม   เมืองอากาศ   บันทึกไว 

คําวา     หาบชางซาแมว (ภาษาโยย) หมายถึง  คําที่คนสมัยกอนเปรียบเทียบระหวาง 

การหาบสัตว 2 ชนิด ๆ ละ ขาง (ผลบาปจากการฆาชางและแมว  มีบาปเทากัน) 

 
สิม (อุโบสถ) วัดกลาง พ.ศ. 2490 
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 อน่ึงก็วา   เพราะบริเวณวัดกลางแคบมากและเพื่อสะดวกแกสมภารวัด (เจาอาวาส) ที่ชราภาพ

แลว  จะไดเขาทําสังฆกรรมและพิธีตาง ๆ งายข้ึน     เพราะกุฎิเดิมก็อยูบริเวณหอพระแกวปจจุบัน  

อน่ึงก็วา   เน่ืองจากชาวบานไดปลูกบานเรือนและวางผังเมืองตัดถนนหนทางไวกอนที่จะมาสรางวัด

เพราะเมื่อกอนบานเมืองยังไมเปนหลักแหลงมั่นคงและยังปลูกเปนเพลิงพักเปนที่พักสงฆช่ัวคราวในที่

อื่น เพื่อทําพิธีทางศาสนาไปพลางกอน  ตํานานเลาขานกันมาเปนตอน ๆ ดังกลาวน้ี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

------------------------------------ 

ผูใหขอมูล   -  พระครูวุฒิธรรมานุยุต   (เจาอาวาสวัดกลาง  พ.ศ.2548)   

      อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร 

    -  นายสมบัติ   อัครจันทร  อายุ   59    ป  อยูบานเลขที่  42    หมูที่  16  

     ตําบลอากาศ  อําเภออากาศอํานวย    จงัหวัดสกลนคร 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง  นายอุทร   ใยแกว  (อดีตกํานันตําบลอากาศ)  อายุ   64     ป   

         อยูบานเลขที่  103  หมูที่  10  ตําบลอากาศ  อําเภออากาศอํานวย     

         จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 
สิม (อุโบสถ) วัดกลาง (ดานทิศเหนือ) ปจจุบัน พ.ศ. 2548 
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ประวัติพระแกววัดกลาง 

พระแกว เปนพระพุทธรูปแกวใส  บางก็วาหยกขาว บางก็วาแกวนํ้าฝน บางก็วาแกวเข้ียวหนุมาน 

บางก็วาแกวควันบุหรี่    ซึ่งยังหาขอสรุปไมได   มีขนาดหนาตัก   กวาง   3   น้ิว  สูง   4.5   น้ิว 

ฐานแทนเงิน กวาง  4  น้ิว   สูง   3   น้ิว   เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย    รูปลักษณะโดยการ

แกะสลัก (ไมใชพระพุทธรูปหลอ)   ซึ่งชาวอากาศอํานวยนับถือสักการะบูชา   ถือเปนพระคูบานคูเมือง 

เปนพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิประดิษฐานอยู    ณ    วัดกลางพระแกว   หมูที่   16    ตําบลอากาศ    

อําเภออากาศอํานวย    จังหวัดสกลนคร   ซึ่งไมมีประวัติบันทึกที่มาที่ไปเปนลายลักษณอักษรไว

ชัดเจน   หากแตเปนตํานานของบรรพบุรุษชาวเผาไทโยยอากาศอํานวย เลาขานกันมาปากตอปาก  จาก

พอสูลูก หลาน  เหลน  โหลน หลอด ลื้อ มาจนถึงบัดน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เลากันมาวาหลังจากทาวติวสรอย  ทาวสีสุราช   ทาวจันทะนาม   ทาวนามโคด   ทาวเพีย         

นายทัพ  นายกอง  ภิกษุ – สามเณร   รวมชายหญิงนอยใหญ   2,339   คน   อพยพจากบานฮอมทาว   

ประเทศลาว  ขามโขงเขามาสูพระบรมโพธิสมภารในชวงปลายรัชกาลที่ 3   ชวงตนรัชกาลที่  4   

แหงกรุงรัตนโกสินทรและไดต้ังพักแรมมาหลายที่    

จนกระทั่งไดมาต้ังบานเรือน  ณ ริมฝงลํานํ้ายามไดช่ือวาบานมวงฮิมยาม  พระสุนทรราชวงศา  

จึงขอยกบานมวงฮิมยามเปนเมืองอากาศอํานวย    ขอทาวสีสุราชเปนเจาเมือง  ทาวชาบัณฑิต 

เปนอัครฮาด ทาวจันทะนามเปนอัครวงศ  ทาวนามโคตรเปนวรบุตร   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  4  ใหยกบานมวงฮิมยาม เปนเมืองอากาศอํานวย

และทรงพระราชทานใหทาวสีสุราชเปนหลวงพลานุกูล   ทาวชาบัณฑิต  (เพี้ย)  เปนอัครฮาด    

ทาวจันทะนามเปนอัครวงศ  ทาวนามโคตรเปนวรบุตร พรอมทั้งเครื่องยศตามตําแหนงและ 

 

 
พระแกววัดกลาง 
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ทําราชการข้ึนตอเมืองนครพนม   ตามใจประสงคและตามอยางธรรมเนียมสืบไป   (1) เมื่อบานเมืองได

ขยายบานเมืองยายลงมาทางทิศตะวันออกและไดสรางวัดข้ึนอีกที่ริมฝงนํ้ายาม ไดขอพระราชทานสราง

พัทธสีมาข้ึนในวัดน้ัน  1  หลัง  จึงขนานนามวัดน้ันวา วัดทักสิมาวาด   เพราะเปนวัดด้ังเดิมและ

มีพัทธสีมา (วัดกลางพระแกวปจจุบัน) (2)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

คําวา  ฮิม   (ภาษาโยย) หมายถึง   ริม   เชน   ริมนํ้ายาม   ริมหวย  (ผูใหความหมาย นายอุทร   ใย

แกว   

(อดีตกํานันตําบลอากาศ)  อายุ  64   ป  อยูบานเลขที่  103   หมูที่  10     

ตําบลอากาศ    อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร  
(1)   คัดจากหนังสือปูมเมืองสกลนคร  รัชกาลที่ 4  พุทธศักราช  2394 -2441  หนา  19   พ.ศ. 2396 
(2)   คัดจากพูมิวัดเดิม     บานมวงริมยาม    ถอดจากอักษรไทยนอย (ถอดโดย นายอุทร ใยแกว)  

 

 

การบนบานพระแกว 
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ตอไปเปนตํานานเลาขานสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษไทโยย     ความวา   เมื่อบานเมืองอยูเปน 

หลักแหลง  การทํามาคาขายไปมาหาสูหมูบานแดนเมือง พอถึงหนาฝนอาศัยเรือพายเปนพาหนะในการ

เดินทางแลกเปลี่ยนสินคากับหมูบานใกลเคียงและทุกปชวงหนาฝนเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม     

จะมีพอคารายใหญนําเรือกาบแซงข้ึนมาจอดพักแรมซื้อขาวเปลือกเปนแรมเดือนที่ทาวัดกลางบาง 

ทาตนกอกบาง    ในลํานํ้ายามสายน้ี  พอหนาแลงการเดินทางโดยเทาเปลาหรือใชเกวียนเปนพาหนะ

นอนพักแรมตามหมูบานรายทางไปจนกวาจะถึงจุดหมาย   และเลาตอวานายฮอยจันทรชมพู   

(เปนพอของนายสังข  อัครจันทรหรือลุงทิดทองจันทร ) เปนคนมีเงินทองและเปนผูที่คนใหความเคารพ

เช่ือถือมากและยังเปนหัวหนานําพาคาขายตางบานตางเมือง จึงเรียกคํานําหนานามวา นายฮอยจันทรชมพู

และยังไดนําพาพวกพองเพื่อนฝูงออกเดินทางไปแลกเปลี่ยนสินคานอนพักแรมไปตางบานตางเมือง    

จนถึงเขตแดนใกลเมืองคุกคิกมอระแหมง     ประเทศพมา ไปเห็นเด็กสองคน เด็กคนหน่ึงใชเชือกผูก

คอรูปสิงหดินเผา   อีกคนหน่ึงใชเชือกผูกคอพระแกวลากว่ิงตามกันไป   พอนายฮอยจันทรชมพูเห็น   

จึงขอดูซึ่งเปนพระพุทธรปูที่มีลักษณะแกะสลักไมมีแทนรองประทับน่ัง   ไมมีเกศามาลาครอบพระเศียร  

แลวจึงถามการไดมาขององคพระแกวจากพอแมของเด็กไดความวา ไปขุดมันในปา  จอบเสียมไดไปถูก

อังสะขางซาย (ไหลซาย)   แลวนายฮอยจันทรชมพูก็หาสิ่งของแลกเปลี่ยนเอาจากพอแมเด็ก   

ประกอบกับนายฮอยจันทรชมพู     เปนผูเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา    และยังมีบานเรือนติด

กําแพงวัดทักสิมาวาดทางดานทิศใต   (วัดกลางพระแกวปจจุบันน้ี)   และเคยมีเกจิอาจารยช่ือดังสาย

ปฏิบัติกัมมัฎฐาน แวะเวียนมาพักฉันอาหารที่บานบอยครั้ง    เชน     พระอาจารยสีทัด ที่เปนผูนําพา

ญาติโยมอากาศอํานวยสรางพระธาตุวัดศรีโพนเมืองสมัยน้ัน (พระธาตุเกาวัดศรีโพนเมืองในปจจุบัน)  

หลังจากที่นายฮอยจันทรชมพูเดินทางกลับถึงบาน   จึงไดต้ังขัน 5  (ดอกไม 5 คู ,เทียน  5 คู) ,  ขัน 8  

(ดอกไม    8  คู   เทียน   8  คู)   อาราธนาอัญเชิญพระแกวข้ึนประดิษฐานบนหิ้งบูชาที่บานตนเอง

และในหลายครั้งที่องคพระแกวเคยแสดงปาฏิหาริยเปลงแสงรัศมีเปนแสงออกมา  โดยเฉพาะวันสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนาแตก็ปกปดไมใหใครลวงรู จนกระทั่งนายฮอยจันทรชมพูถึงแกกรรม จึงถายทอด

มายังนายสังข  อัครจันทร (ลุงทิดทองจันทร) ใหกับบุตรเปนผูดูแลรักษาอยูหลายป  ลุงทิดทองจันทร 

พอมีอายุมากข้ึนก็มีโรคภัยเบียดเบียนเจ็บไขไดปวยเปนธรรมดา  จึงปรึกษากับภรรยาและอัญเชิญองค

พระแกวไปถวายใหวัดกลาง เปนสมบัติของวัดตอไป 

 

 

------------------------------------------ 

นายฮอย หมายถึง   เปนคํานําหนาช่ือ  ผูนําพาคาขายในสมัยกอน     

บานมวงฮิมยามในสมัยน้ัน    ...  ต้ังอยู  ณ สํานักงานเกษตรอําเภอหลังเกา  

         (ขางที่วาการอําเภอหลังเกาในปจจุบัน   ดานทิศตะวันตก ) 

มอระแหมง      หมายถึง  เมือง ๆ หน่ึงอยูในประเทศพมา  
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ภาคปาฏิหาริย   

  ครั้นองคพระแกวมาประดิษฐานอยูที่วัดกลาง   เลากันวา  ไดเคยแสดงปาฏิหาริยโดยเปลง

รัศมีแสงออกมาใหเห็นอยูบอยครั้งในเวลากลางคืน   แตละครั้งทางวัดก็เรียกลุงทิดทองจันทรมาดูและ

รับทราบดวยทุกครั้งและเพื่อปองกันการลองหายตัวขององคพระแกว  จึงพากันปกปดเหตุการณ

ดังกลาวและไดแตงต้ังใหลุงทิดทองจันทร เปนไวยาวัจกรของวัดกลางสืบมา 

 ผูเฒาผูแกเลากันวา  ในสมัยน้ันบานเมืองไมปกติสุข  โดยเฉพาะชวงสงครามอินโดจีน  

(ป พ.ศ.2484) ก็ไดนําพระแกวไปซอนโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนที่ประดิษฐานช่ัวคราวจากวัดสูบาน 4  

-  5  หลังคาเรือน สับเปลี่ยนกันไปเรื่อย ๆ  โดยปกปดไมใหใครรูและรับทราบที่อยูแนนอน  เพราะ

กลัวจะถูกเจาหมื่นขุนนายยึดเอาไป    จึงนําองคพระแกวไปซอนไวยังบานบุคคลดังตอไปน้ี 

  1.  บานลุงทิดทองจันทร  อัครจันทร  ไวยาวัจกรวัดกลาง (สารวัดวัดกลาง)  

  2.  ลุงจารยทองตา      ใครบุตร 

  3.  ลุงเซียงนอย         วงควันดี 

  4.  ปูสุวรรณ              ริยะบุตร 

  5.  ปูจารยเทพ             พรมบุตร 

 และเมื่อบานเมืองเขาสูภาวะปกติแลว    ก็พิจารณากันวาที่องคพระแกวเปลงรัศมีเรืองแสงอยู

บอยครั้งอาจเปนเพราะไมมีแทนหรืออาสนสําหรับรองประทับน่ังและองคพระแกวอาจลองหนหายไป

ได  เมื่อพิจารณาแลวจึงไดรวมกันบริจาคเงินเหรียญบาท รัชกาลที่ 5 หรือโลหะที่เปนเงินแท ๆ มา

รวมกันทําการหลอแทนอาสนเงิน เพื่อรองรับที่ประทับน่ังองคพระแกวแลวก็รวบรวมทองคําแท ได

ทองคําตราดอกจันทรหลายแผนมาหลอหลอมเปนเกศามาลา    เพื่อครอบเศียรองคพระแกวไว    

ต้ังแตน้ันมากาลเวลาผานไปหลายสิบป    จนมาถึง ป   พ.ศ. 2506    พระแกวไดแสดงปาฏิหาริย  

โดยเปลงแสงรัศมีออกมาจากองคพระแกวโดยรอบ  เจาอาวาสวัดกลางในสมัยน้ัน   จึงปรึกษาหากับ

เจาอาวาสวัดทุงและพากันทําพิธีสักการะบูชาและขอขมาองคพระแกว  แสงน้ันจึงดับลง 

 

 

 

---------------------------------- 
(1)    คัดจากหนังสือปูมเมืองสกลนคร   พ.ศ. 2506   หนา 44  

คําวา   ไวยาวัจกร      หมายถึง  ผูทําหนาที่  เปนที่ปรึกษางานทางพระศาสนาและดูแลรักษา 

        ทรัพยสิน  ของวัด หรือภาษาโยยเรียกวา  สารวัดวัด   
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การสรางหอองคพระแกว 

การกอสรางศาลาพระแกว  ทานพระครูวุฒิธรรมานุยุต  (เจาอาวาสวัดกลางพระแกว) เห็นวา 

พระแกวเปนพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมืองที่ประดิษฐานเดิมไมเหมาะสมและไมมั่นคงถาวร  

จึงปรึกษาหารือกับญาติโยมและศิษยานุศิษย มีมติใหกอสรางศาลาพระแกวอาคารพระแกว     

กวาง   14   เมตร ยาว  28   เมตร  สูง  6  เมตร 2  ช้ัน  แบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   โดยเริ่ม

ลงมือกอสราง เมื่อวันที่  9  มกราคม 2533   แลวเสร็จเมื่อวันที่  9  มกราคม  2537   ใชเวลา

กอสราง  4  ป    

งบประมาณทั้งสิ้น 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) โดยไมใชงบประมาณของทางราชการแต

อยางใด  

อน่ึง   เมื่อชาวบานเจ็บไขไดปวยหรือมีเรื่องรอนใจใด ๆ ผูที่เลื่อมใสในองคพระแกวก็มาขอบน

บานกับองคพระแกวเรื่องเลวรายก็จะกลายเปนดีได  ดังน้ัน ชาวอากาศอํานวย  จึงมีความศรัทธานับถือ  

รักหวงแหนมากและยกใหเปนพระคูบานคูเมืองสืบตอไป 

คําขวัญของอําเภออากาศอํานวย จึงข้ึนตนวา 

   พระแกวคูบาน        ศาลเจาปูคุมเมือง 

  ลือเลื่องผามัดหมี่       ประเพณีไหลเรือไฟ 

  ปลาใหญลุมนํ้ายาม     สวยงามโยยกลองเลง  

การบะพระแกว  

  สิ่งที่ควรเตรียม    คือ  ดอกไม  5   คู เทียน  5   คู เงินตามศรัทธา    

ใหเขียนช่ือ ..............................นามสกุล...............................เขียนเรื่องที่จะบนใหชัดเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

----------------------------- 

คําวา   บะพระแกว (ภาษาโยย)   หมายถึง  บนพระแกว 

 
 การบนบานพระแกว มี เทียน 5 คู  ดอกไม  5 คู  
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การแกบะ  (แกบน) 

 สิ่งทีเตรียม คือ ดอกไม 5 คู  เทียน 5 คู   ตนเงินหรือตนดอกผึ้งหรือเงินใสซอง ตามศรัทธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------- 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง   พระครูวุฒิธรรมานุยุต  (เจาอาวาสวัดกลาง)  พ.ศ. 2548  

   พระครูพิมลธรรมนิเทศก  (เจาอาวาสวัดทุง )  พ.ศ. 2548   

   นายสมบัติ   อัครจันทร  อายุ   59    ป  อยูบานเลขที่   42   หมูที่  16       

ตําบลอากาศ    อําเภออากาศอํานวย    จงัหวัดสกลนคร  

นายอุทร  ใยแกว  (อดีตกํานันตําบลอากาศ)  อายุ 64  ป  

อยูบานเลขที่   103  หมูที่  10  ตําบลอากาศ  อําเภออากาศอํานวย   

จังหวัดสกลนคร  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
พิธีบะพระแกว   
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3.1.5 ประวัติวัดทุง 

วัดทุง   เดิมช่ือวัดทัดสิมาวาด เปนวัดเกาแกด้ังเดิมที่  2   รองจากวัดกลางพระแกว     ต้ังอยู

ที่  หมู  2  บานอากาศ    ตําบลอากาศ   อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร  มีถนนและซอย

ลอมรอบ  

  ทิศเหนือ   จดกับ    ซอยบูรพา 

  ทิศใต        จดกับ   ถนน  แผงมา (ถนนมิตรไมตรีปจจุบัน)  

  ทิศตะวันออก      จดกับ   ซอยกองนภา 

  ทิศตะวันตก         จดกับ   ถนนสวรรคดิลก 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดทุงมีที่ดินตามหนังสือรับรองทําประโยชน  แบงเปน  2  แปลง  

1. แปลงเลขที่ดิน  454  ปลูกสรางกุฏิสงฆ  ศาลาการเปรียญ  เมรุและพัทธสีมา   

เพื่อทําสังฆกรรม  พิธีกรรมตาง ๆ  

2.    แปลงเลขที่ดิน 456 ปลูกสรางศูนยเด็กกอนเกณฑ   ยุงฉางกองทุนขาวเปลือก 

และเปนลานสําหรับจัดงานบุญประจําป ประเพณีบุญตูบ  รวมมีที่ดิน 2  แปลง  ประมาณ  8 ไรเศษ ๆ  

 

 

 

 

------------------------------------- 

ผูใหขอมูล   พระครูพิมลธรรมนิเทศก  (เจาอาวาสวัดทุง พ.ศ.2548)  

 

 
สิม (อุโบสถ) วัดทุง (ดานทิศใต) พ.ศ.2548 
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วัดทุงหรือวัดทัดสิมาวาด    สรางเมื่อวัน – เดือน – ป ใด   ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณ

อักษรไวเปนหลักฐาน    หากแตมีการบันทึกไวจากหนังสือภูมิวัดเดิมเมืองอากาศเขียนเปนอักษรไทย

นอยไวตอนหน่ึงวา  “ ตอมาอีกบานเมืองกวางขวางเจริญข้ึนมามาก    ความหลวงหลายจึงไดขยาย

ออกไปสรางวัดอีกทางดานทิศตะวันออก   ทานพระอาจารยพิมพรอมดวยพระสงฆ   สามเณรและ

ญาติโยม จึงพากันสรางวัดข้ึนอีกหน่ึงวัดและขนานนามวัดน้ันวา “วัดทัดสิมาวาด” แตเน่ืองจากพื้นที่มี

ลักษณะเปนทุงวางอยูใกลผูคน   จึงพากันเรียกวาวัดทุง    ตอมาถึงปจจุบัน  (ทานพระอาจารยลักคํา

วัดทุง ไดบันทึกไวแล เมื่อจุลศักราช  1215 )    และวัดทุงเคยไดรับพระบรม-ราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมอนุโมทนาพระราชทานวิสุงคามสีมาพระอุโบสถวัดทุง     เพื่อเปนสถานที่ทําสังฆกรรมและ

พิธีกรรมตาง ๆ ทางพระพุทธศาสนาในพระบาทสมเด็จพระเจาแผนดินสยาม รัชกาลที่  5   

รัตนโกสินทร ศก. 120  พ.ศ.2444 

การบริหารและการปกครอง มีเจาอาวาสเทาท่ีทราบนาม    ดังน้ี 

 1. พระอาจารยพิมพ  มหพฺพโล   

2. พระอาจารยลักคํา    อาสาโร  

 3.  เจาอธิการสระ  เขมุตฺตโร 

 4.  พระอาจารยมา  ขนฺติโก 

 5.  พระอธิการใส  สํวโร 

 6.  พระครูพิมลธรรมนิเทศก (พระมณีรัตน   ติกฺขวีโร   เจาอาวาสวัดรูปปจจุบัน   

พ.ศ.2548 )  

 

คําขวัญประจําคุมวัดทุง 

   คุมวัดทงดงเฮือซวง หลวงพอพระกระจาย 

  มากมายการศึกษา  แหลงผามัดหมี่ 

  หมองจูดผีพระเมรุ  มีเณร  หลายขนาด 

  อยูใกลตลาดสดเทศบาล  โดยอาจารยหนุย  แลเจาเอย 

 

--------------------------------- 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง    นายอุทร    ใยแกว  (อดีตกํานันตําบลอากาศ)  อายุ  64  ป   

อยูบานเลขที่  103  หมูที่  10  ตําบลอากาศ    อําเภออากาศอํานวย     

จังหวัดสกลนคร วันที่   10   กันยายน   2548  
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3.1.6 ประวัติวัดจอมแจง (วัดเหนือ) 

 ต้ังอยูริมนํ้ายามทางดานทิศตะวันตกของหมู  3   บานอากาศ     อําเภออากาศอํานวย   

จังหวัดสกลนคร    มีเน้ือที่ประมาณ  10   ไร    การกอสรางไมมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร  

หากแตผูเฒาผูแกเลาวา   มีการสรางตอจากวัดทุงและเคยมีพระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาเลาเรียนมาก 

ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2497    วัดจอมแจงไดขาดพระภิกษุ    สามเณร   และไดกลายเปนวัดราง

มาเปนเวลาประมาณ  24  ป   หากแตยังมีทะเบียนเลขที่วัดจากทางกรมศาสนาอยู    เพราะไดสง

หนังสือติดตออยูหลายป    พอมาถึงวันที่  19   มิถุนายน   2521    มีการขยายเขตการปกครอง คือ    

มีการแยกหมูบานเดิมออกเปน 2 หมูบานเน่ืองจากดูแลความทุกขสุขของราษฎรไมทั่วถึง โดยแยกออก

จาก 

หมู  9  ตําบลอากาศและมีนายสมภาร  คิอินธิ  เปนผูใหญบานในครั้งน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดจอมแจงมีสถานทีส่ําคัญ   คือ ปากอุปคุต  มีความสําคัญและศักด์ิสิทธ์ิมาก สําหรับประเพณีที่

สําคัญ คือ  ทําบุญเดือนสามและบวชชีพราหมณเดือนสี่ของทุกป  มีพระอธิการครรชิต  วิสุทฺโธ  เปน

เจาอาวาสวัดรูปปจจุบัน (พ.ศ. 2548)  

 

 

 

------------------------------------ 

คําวา   วัดเหนือ   หมายถึง  วัดที่ต้ังอยูเหนือนํ้า 

 

 
ซุมประตูทางเขาวัดจอมแจง (วัดเหนือ) พ.ศ.2548 
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การบริหารและการปกครอง มีเจาอาวาสเทาท่ีทราบนาม    ดังน้ี 

1. พระอธิการหงษ  โสภโณ   

2. พระอธิการคําถิระ  ถิรคุโณ  

3. พระอาจารยคําภู  ภูริปฺโญ 

4. พระอาจารยลอย  อมโล  

5. พระอาจารยบุดดี สุปภาโต 

6. พระอาจารยบุด สุทฺธิโก 

7. พระอาจารยสารี  สุภทฺโท 

8. พระอาจารยเอี้ยง  อธิปฺุโญ 

9. พระอาจารยทัน  ทินฺนพโล 

10. พระอาจารยทอน  เทวธมฺโม 

11. พระอาจารยบุญมี  มหาปฺุโญ  

12. พระอาจารยจําปา  จารุธมฺโม 

13. พระอาจารยทา  โฆสิตธมฺโม 

14. พระสมจิต  จิตฺตทนฺโต   

15. พระอาจารยครรชิต   วิสุทฺโธ  (เจาอาวาสรูปปจจุบัน พ.ศ. 2548) 

      คําขวัญประจําคุมวัดจอมแจง 

   ชุมชนวัดจอมแจง   แรงสามัคคี 

               มีบุญเดือนสาม  บวชชีพราหมณเดือนสี่ 

               มีเรือแขงใหญ  อนุรักษไว  ปลาใหญลุมนํ้ายาม  

 

 

--------------------------------- 

ผูใหขอมูล     จากแฟมสมุดเกา  ผูใหญคําบอ     ไพรศรี 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง   นายเจียนจง      โสมสุพิน    อายุ   58   ป  อยูบานเลขที่   24   หมูที่  3   

ตําบลอากาศ   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  
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3.1.7 ประวัติวัดไตรภูมิ 

  วัดไตรภูม ิ  ต้ังอยูเลขที่  17  หมูที่  4  บานอากาศ    ตําบลอากาศ     อําเภออากาศอํานวย   

จังหวัดสกลนคร  มีเน้ือที่  4  ไร  3  งาน  20   ตารางวา  (ตาม น.ส. 3 เลขที่ 183) 

อาณาเขตทิศเหนือ ประมาณ  3  เสน 15 วา    จดบานเรือนราษฎร   

ทิศตะวันตก  ประมาณ 4 เสน  5 วา  จดบานเรือนราษฎร  

ทั้งดานหนาและดานขาง มีถนนและซอยลอมรอบ 

อาคารเสนาสนะ ประกอบดวย  

1.  ศาลาการเปรียญอาคารไม  สรางข้ึนเมื่อป  พ.ศ. 2522   

2.  กุฎิเจาอาวาส , กุฎิหลังเล็ก  2  หลัง  ,อาคารโรงทาน  สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2526  

3.  เจดียพระครูวิรุฬหนวกิจ (หลวงปูผาง  จิตฺตสาโร)  สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2544   

จัดฉลองสมโภชเดือนกุมภาพันธ  2545  พรอมบุญมหาชาติ  

4.  โรงครัว  สรางเมื่อป  พ.ศ. 2545  

5.  โรงเก็บเรือ  สรางเมื่อป  พ.ศ. 2546  

6.  กุฎิสงฆหลังใหญ  สรางเมื่อป พ.ศ. 2547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เจดียพระครูวิรุฬหนวกิจ  (หลวงปูผาง   จิตฺตสาโร)  พ.ศ.2544 
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วัดไตรภูมิ  ต้ังเมื่อ  พ.ศ. 2436   ตามประวัติแจงวา ในชวงรัชกาลที่  5   เดิมบานอากาศมีอยู 

3   วัด คือ   วัดกลาง,  วัดทุง , วัดจอมแจง (วัดเหนือ)   วัดทุงเปนวัดที่ใหญและมีพระภิกษุ  สามเณร

จํานวนมาก หลวงพอเกาะซึ่งจําพรรษาอยูในวัดน้ันมีความเห็นวาไมเหมาะแกการบําเพ็ญภาวนา จึงขอ

แยกวัดไปต้ังทางทิศเหนือติดริมนํ้ายาม   ช่ือ วัดใต  เมื่อหลวงพอเกาะมรณภาพลง  วัดใตจึงกลายเปน

วัดราง  ตอมาประมาณป   พ.ศ. 2400  หลวงพอมุนพรอมดวยชาวบาน   ไดพากันยายวัดใตจากที่เดิม

ไปต้ังวัดใหมทางดานทิศตะวันออกจากที่เดิมใกลบริเวณหนองหญาปลองและในป พ.ศ. 2456  จึงพา

กันเปลี่ยนช่ือใหมเปนวัดไตรภูมิ   

การบริหารและการปกครอง มีเจาอาวาสเทาท่ีทราบนาม    ดังน้ี 

1. พระเกาะ    กิตฺติวณฺโณ  

2.  พระมุน  มหานาโม  

3. พระพรหม  พุทฺธธมฺโม  

4. พระจันลา  จนฺทโชโต  

5. พระเคน  คมฺภีโร  

6. พระนาค  นาถธมฺโม  

7. พระครูวิรุฬหนวกิจ  จิตฺตสาโร  (หลวงปูผาง จิตฺตสาโร)  

8. พระบุดดา  กลฺยาโณ  

9. พระประดิษฐ  ธมฺมวโร, พระอธิการจันทร  กตปฺโญ  (ต้ังแตป พ.ศ.2530 - ปจจุบัน)  

คําขวัญประจําคุมวัดไตรภูมิ   

  คุมใตฝายนํ้าจั้น  จั่นขุม         ตุมตะหลอม  ลอบปลาบู 

ตูปลาแขวไก  สะดุงใหญ      สืบสานไวโยยกลองเลง 

 

----------------------- 

ผูใหขอมูล      ด.ต.ประศาสตร  ใยแกว  (ประธานชุมชนที่  9 )  อายุ    46   ป  อยูบานเลขที่   11     

        หมูที่   4   ตําบลอากาศ    อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  
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3.1.8 ประวัติวัดศรีโพนเมือง 

วัดศรีโพนเมือง   กอต้ังเมื่อป  พ.ศ. ใด  ไมปรากฏแนชัด    ไดสอบถามจากผูเฒาผูแกเลาวา 

มีนายเหงาเมืองกลาง เหงาละคร  เปนผูริเริ่มในการเลือกสถานที่ โดยตองการเน้ือที่ที่มีความกวาง  

และไดเล็งเห็นพื้นที่ของวัดศรีโพนเมืองในปจจุบันเปนลักษณะเน้ือที่เนินสูง(โพน)    จึงใชช่ือวา 

“วัดศรีโพนเมือง”   

ท่ีดินแบงออกเปน  2  แปลง    คือ  

 - แปลงที่  1   เปนพื้นที่วัดศรีโพนเมือง ในปจจุบัน  มีเน้ือที่   17  ไร  3  งาน  13  ตารางวา   

 - แปลงที่  2   เปนพื้นที่ธรณีสงฆ  (พระธาตุเกาวัดศรีโพนเมือง  ในปจจุบัน)  มีเน้ือที่  6 ไร    

89  ตารางวา   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาณาเขตติดตอ   

  ทิศเหนือ    จดกับ   ซอยสุขสําราญ 

  ทิศใต        จดกับ   โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา  

  ทิศตะวันออก       จดกับ   ซอยสุขสําราญ 

  ทิศตะวันตก          จดกับ   ถนนรวมมิตร    

 

 

 

 

 

 
หอระฆังวัดศรีโพนเมือง  (พ.ศ.2548) 
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การบริหารและการปกครอง มีเจาอาวาสเทาท่ีทราบนาม    ดังน้ี 

1. พระอาจารยเหงาเมืองกลาง กนฺตธมฺโม 

2. พระอาจารยทอง   ทินนาโภ 

3. พระอาจารยบัว อภิญาโณ 

4. พระอาจารยพรมมา พฺรหฺมสโร 

5. พระอาจารยเพ็ง  พุทฺธวิริโย 

6. พระอาจารยมอส  มงฺคลิโก 

7. พระครูประดิษฐถาวรการ (พระอาจารยไปล อินฺทโชโต)  

8. พระครูอภินันทวรธรรม  (พระอธิการศรีจันทร  อภินนฺโท เจาอาวาสรูปปจจุบัน   

พ.ศ.2548 ) 

 

คําขวัญประจําคุมวัดศรีโพนเมือง 

พระธาตุใหญอันศักด์ิสิทธ์ิ     อิทธิฤทธ์ิอาจารยไปล 

เรือพายใหญเทพสิงขร        ไวยาวัจกร  ลุงจารยมอญรับไว  

สารวัตรใหญลุงจารยกัณหา          เพื่อนนําพาการงานตาง ๆ  

งานทุกอยางตามประเพณี        สามัคคีตุมโฮม  อุมลุม  

 

------------------------------ 

ผูใหขอมูล       - นายกัณหา       แกวพาดี  อายุ    88    ป   อยูบานเลขที่  70  หมูที่  17    

  ตําบลอากาศ  อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร วันที่ 10 กันยายน  2548  

                        - นายคํามอญ   เหงาละคร   อายุ   73   ป   อยูบานเลขที่  41  หมูที่  17   

    ตําบลอากาศ  อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร วันที่ 10 กันยายน  2548                      

 -  นางขันธ     พลสุวรรณ    อายุ   82   ป   อยูบานเลขที่   37   หมูที่  17  

     ตําบลอากาศ   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร     

      วันที่  10  กันยายน  2548                         
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3.1.9 ประวัติวัดอุดมรัตนาราม (วัดปานอก) 

วัดอุดมรัตนาราม  กอสรางเมื่อป  พ.ศ. 2480ซึ่งในปน้ันหลวงปูอุน  อุตฺตโม มีความประสงค

จะสรางวัดของฝายพระธรรมยุตข้ึนที่บานอากาศ เพราะขณะน้ันวัดฝายธรรมยุตยังไมมี  จึงไดปรึกษา

กับญาติโยมและพระเณรอีก  3  รูป คือ พระคําพอง  ญาณกิตติ  ,พระคําภา  โสภโณ และสามเณร

แถว   ครุฑอุทา  ไดลงความเห็นใหเลือกเอาทางทิศตะวันออกเฉียงใตของบานมวงริมยาม   เพราะเห็น

วาเงียบสงบดี   แลวจึงไดพากันเริ่มสรางเปนสํานักสงฆข้ึน โดยหาไมมาสรางกุฎิเปนอันดับแรก  ไดกุฏิ

เกาจากวัดศรีโพนเมือง  1  หลัง  และตอมาเมื่อพระภิกษุสามเณรมีมากข้ึน  จึงไดสรางกุฎิเพิ่มข้ึนถึง   

10   หลัง สรางศาลาโรงธรรมข้ึน 1 หลัง  โดยมีนายปอง  วงศวันดี  เปนชางออกแบบแปลนกอสราง  

จนตอมาก็ไดสรางวัดที่สมบูรณแบบข้ึน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอมาใน ป พ.ศ. 2496  เน่ืองจากหลวงปูอุน  อุตฺตโม ทานมีความสนใจในการศึกษาเลาเรียน

มาก  จึงไดสงเสริมใหกุลบุตร – กุลธิดาศึกษาเลาเรียนวินัยทางพระพุทธศาสนา    เพื่อใหนําเอา 

หลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ   จึงไดขอต้ังสํานักเรียนข้ึน  เพื่อใชเปนสถานที่สอนธรรมะใหแก 

ผูสนใจตลอดจนนักเรียน   

 

 

 
สิม (อุโบสถ) วัดอุดมรัตนาราม  (พ.ศ.2516)  
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การบริหารและการปกครอง มีเจาอาวาสเทาท่ีทราบนาม    ดังน้ี 

1. พระครูบริบาลสังฆกิจ  (พระอาจารยอุน  อุตฺตโม) 

2. พระครูวินิจ ธรรมวาที (พระมหาวินิตย   ฐานิสฺสโร)  

3. พระครูปญญารัตนวัฒน (พระอธิการแหลมทอง)   

4. พระอาจารยดอนสวรรค  (รักษาการแทน เจาอาวาสรูปปจจุบัน   พ.ศ. 2548) 

คําขวัญประจําคุมวัดอุดมรัตนาราม 

 งามสบหวย สวยบอออ      ละออศูนยราชการ 

ตระหงานเจดียหลวงปูอุน       คํ้าคูณ หอปูตา 

สามัคคีเปนที่ต้ัง        มุงหวังพัฒนา 

วัดปารมเย็น        เหมาะบําเพ็ญภาวนา 

 

------------------------------ 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง     คัดจากหนังสือประวัติพระอาจารยอุน  อุตฺตโม (บางตอน)    

พ.ศ. 2538 
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3.1.10 ประวัติพิพิธภัณฑพระครูบริบาลสังฆกิจ  (หลวงปูอุน    อุตตโม) 

 ทานพระครูบริบาลสังฆกิจ  (หลวงปูอุน  อุตฺตโม)   เดิมช่ือ  อุน  วงศวันดี   เกิดที่บาน

อากาศ   อําเภอวานรนิวาส  (อําเภออากาศอํานวยในปจจุบัน)  จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่  7  มีนาคม  

2452   โยมบิดาช่ือ นายอุปละ  วงศวันดี   โยมมารดาช่ือ นางบุดดี วงศวันดี  มีพี่นองรวมบิดามารดา

เดียวกัน  7  คน  

ชีวิตในปฐมวัยและการศึกษา  เมื่ออายุได  8  ขวบ มารดาไดนําไปฝากไวกับพระอธิการทุม 

(ญาครูทุม)  เจาอาวาสวัดกลาง  ไดศึกษาอักษรไทย  อักษรลาว   อักษรธรรม  อักษรขอม   จนมีความ

ชํานาญ 

บรรพชา   จนกระทั่งอายุ  10   ป พ.ศ. 2462    จึงบรรพชาเปนสามเณร   ณ  วัดกลาง    

ตําบลอากาศ   อําเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร โดยมีพระอธิการทุม เปนพระอุปชฌาย    แลวได

หัดเรียนอักษรขอม  อักษรธรรม พรอมกับสามเณรแอน   ครุฑอุทา ตลอดถึงทองบทสวดมนตนอย 

สวดมนตกลาง  สวดมนตหลวง หลักคัมภีรสัททาสังคหะ  ตลอดถึงพระปาฏิโมกข จนมีความชํานาญ 

อุปสมบท   เมื่ออายุครบ  20  ป  ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ   ณ  พัทธสีมา   วัดกลางแหง

เดิม  จากน้ันไดเดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรมในสํานักของพระอุปชฌาย จนสามารถสอบนักธรรมตรี

ได  และตอมาไดลาสิกขาแลวไปฝากตัวเปนศิษยกับหลวงปูสีลา อิสฺสโร ที่วัดอิสสระธรรม   บานวา

ใหญ    อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดกลนคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

พิพิธภัณฑพระครูบริบาลสังฆกิจ (หลวงปูอุน  อุตฺตโม (พ.ศ. 2533) 
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อุปสมบทเปนพระธรรมยุต 

 ทานไดอุปสมบทอีกครั้ง เมื่ออายุได   21  ป    ณ  อุทกุกเขปสีมา (สิมนํ้า)   ที่ทาบานราง   

กลางลํานํ้ายาม  บานอากาศ   เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ  พ.ศ.2473  โดยมีพระราชเวที (จูม  พนธุโล)            

วัดโพธิสมภรณ  จังหวัดอุดรธานี  เปนพระอุปชฌาย  พระอาจารยสีลา  อิสฺสโร  วัดอิสสระธรรม  

บานวาใหญ เปนพระกรรมวาจาจารย ไดรับฉายาวา “อุตฺตโม” และไดจําพรรษาอยูที่น่ัน    เพื่อศึกษา

แนวทางการปฏิบัติสมถวิปสสนากรรมฐาน ตามแบบอยางของพระอาจารยมั่น  ภูริทตฺโต    เปนเวลา  

4   ป   

 ครั้น  พ.ศ. 2477   ไดไปศึกษาธรรมกับทานพระอาจารยเกิ่ง   อธิมุตฺตโก    ที่วัดโพธ์ิชัย   

บานสามผง อําเภอทาอุเทน (ปจจุบันเปนอําเภอศรีสงคราม) จังหวัดนครพนม ขณะอยูที่บานสามผงน้ี 

ทานไดศึกษาบาลีไวยากรณและแปลธรรมบทดวย    เมื่อถึงฤดูแลงก็ออกเที่ยวธุดงคไปอยูที่ภูคอ     

เพื่อฝกหัดอบรมจิตใจตนเองและไดเคยทดลองฉันเจดวย  วันหน่ึงขณะที่ทานเดินจงกรมอยูที่วัดโพธ์ิชัย

น้ัน มีงูใหญมานอนขดชูคอที่หัวทางเดินจงกรมของทาน  เวลาทานเดินไปถึงหัวทางเดินจงกรม งูน้ันก็

จะโนมหัวลงคลายกับเปนการเคารพคารวะและเลื้อยหายไปและไดจําพรรษาที่น่ีติดตอกันเปน 

เวลา  3   ป   

 ปฏิปทา   นับต้ังแตที่ทานบวชเขามาในคณะกรรมฐานแลว ก็ต้ังอกต้ังใจประพฤติปฏิบัติตาม

พระธรรมวินัยอยางเครงครัด    เปนผูเด็ดเด่ียวในการปฏิบัติกําจัดกิเลส    เพื่อใหหลุดพนอยางแทจริง 

ทานเปนคนพูดนอย    มีคําเทศนานอยและเปนผูมีนิสัยมักนอย     สันโดษ  ไมใชสิ่งของฟุมเฟอย 

โดยเฉพาะในเรื่องผานุง ผาหม  ทานจะอธิษฐานใชเฉพาะผาที่จําเปนเทาน้ัน ทานทําความเพียรของทาน  

ถาเปนวันพระหรือวันสําคัญทางศาสนา    ทานจะพาญาติโยมทําความเพียรตลอดคืน      หากเปน 

วันธรรมดา ในตอนหัวคํ่าหลังจากทําวัตรเย็น ทานจะพักผอนจําวัดเสียกอน   ครั้นพอถึงเที่ยงคืนหรือตี

หน่ึง ทานจะลุกข้ึนมาทําความเพียรโดยการเดินจงกรม  พอถึงตี 2   จะเปลี่ยนมาน่ังสมาธิ  ตี 3    

จะพักผอนอีก  ตี  4  ลุกข้ึนมาน่ังสมาธิจนสวาง   แลวลางหนาแปรงฟนเตรียมตัวออกบิณฑบาต 

 การอาพาธและมรณภาพ 

    พ.ศ. 2523 ทานเริ่มอาพาธ และเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระอาจารยฝน   อาจาโร          

อําเภอพรรณานิคม     เมื่ออาการทุเลาจึงไดกลับวัด  แตก็ยังไมหายขาด คณะศิษยจึงนิมนตทานไปรับ

การตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ     กรุงเทพมหานคร   อาการก็พอ 

ทรงตัวอยูไดบาง เมื่อถึงเดือนพฤษภาคม   2523  อาการของทานย่ิงทรุดหนักจนไมรูสึกตัว    และเมื่อ

วันศุกรที่ 30 พฤษภาคม 2523  แรม  1  คํ่า เดือน  7 ก็นําทานกลับไปรักษาตอที่โรงพยาบาล

สกลนครอีกครั้ง  กอนจะข้ึนรถทานไดพูดกับพระเณรและญาติโยมวา “ จะไปใหเขาฉีดยาใหจักหนอย

ก็จะไดกับมาแลว”   ซึ่งทุกคนตางก็เขาใจวาทานคงไมเปนอะไรมากแตพาเขารับการรักษาตัวที่

โรงพยาบาลสกลนคร อาการของทานกลับทรุดหนักลงไปเรื่อย ๆ จนถึงแกมรณภาพเมื่อเวลา  16.30 

นาฬิกา 
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 ดวยอาการสงบและไดจัดงานพระราชทานเพลิงศพ  ในวันที่   31    มกราคม    2525    ภายหลัง 

พระราชทานเพลิงศพแลว    ในป   พ.ศ. 2528   แมชีบุญฮู    พรมเทพ   ที่วัดอุดมรัตนาราม    พบวา   

อัฐิที่เก็บรักษาไวบูชาแปรสภาพเปนพระธาตุ  2   องค  มีสัณฐานดังขาวสารหัก    มีสีขาวดุจงาชาง

และตอมาในป   พ.ศ. 2537   มีผูไดรับผงอังคารของทานไวบูชาคนหน่ึง    ก็พบวาผงอังคารของทาน

แปรสภาพเปนพระธาตุ  2   องค  องคหน่ึงกลมมัน  มีสีเทาดํา เหมือนของผงอังคาร อีกองคหน่ึง 

สีขาวขุน   

 ตอมา  เมื่อวันที่ 6     มีนาคม  2533     คณะศิษยานุศิษย  จึงไดประชุมกันและไดพิจารณา

เห็นสมควรจะสรางเจดียพิพิธภัณฑ     เพื่อบรรจุอัฐิและเก็บรักษาเครื่องบริขารของทาน    ตลอดจน

ประดิษฐานรูปเหมือนเพื่อใหศิษยานุศิษยทั้งหลายไดกราบไหวสักการะบูชา และไดจัดงานวาง 

ศิลาฤกษเจดีย   เมื่อวันเสารที่   28   เมษายน   2533     และดําเนินการกอสรางเรื่อยมาจนแลว

เสร็จ  

คาใชจายในการกอสรางทั้งสิ้น  3,000,000   บาท  และทําการฉลองเมื่อ พ.ศ. 2539  

 

 

 

------------------------------------------- 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง     คัดจากหนังสือประวัติพระอาจารยอุน  อุตฺตโม   พ.ศ. 2538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  4 

ประเพณีและวัฒนธรรม 

4.1 ประเพณ ี

4.1.1 การเลนกลองเลง 

 กลองเลงชาวโยยบานอากาศ  มีมาต้ังแตสมัยโบราณแตไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรไว  

แตเคยมีผูเฒาผูแกเลาวา  กลองเลงทําดวยไมประดู   มีลักษณะเปนกลองสองหนาหุมดวยหนังวัว          

หนังควาย กลองเลงใชตีในงานบุญมหาชาติ งานบุญพระเวสสันดร (บุญตูบ) เวลาตีใชไมหามสองคนหัน

หนาเขาหากัน  ตีคนละหนาไปตามจังหวะ ตึมตึบ   ตึมตึบ  ตึมตึบ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลนกลองเลงจะนิยมเลนในกอนวันรวมบุญ 1 วัน  พอคํ่าลงเวลาประมาณ  1  ทุม ก็จะมี 

หัวหนาไปชักชวนกันหลาย ๆ คนมารวมกัน  แลวก็จะพากันนํากลองเลงไปเลนตามหมูบานหรือชุมชน

ใกลเคียงเพื่อแผปจจัย   ขาวตม  ขนม  สุรา  สาโท  เปนตน   การเลนกลองเลงจะเลนไปเรื่อย ๆ ทุก

หลังคาเรือน   โดยจะมีหัวหนาพาเซิ้งไปตามจังหวะ “โอ   โฮะ โอ  สา โอ โฮะ โอ ”  ในสมัยกอนการ

เลนกลองเลงจะเลนจนสวาง   แลวนําเอาปจจัยทั้งหลายไปถวายวัดในตอนเชาของวันรวมบุญ  จึงแยก

ยายกันกลับบาน   

เมื่อถึงเวลาประมาณ 9 – 10 โมงเชา จะนําเอากลองเลงมาเลนอีกหรือตีไปแตละตูบไปเรื่อย ๆ 

จนถึงเวลาแหพระเวสสันดร แลวจึงไปแหพระเวสสันดรเขาสูวัด โดยเวลาแหมาตามถนนจะม ี

การฟอนตามจังหวะกลองเลงทั้งชายหญิง    (1) 

-------------------------------------- 

กลองเลง     :   เปนกลองสองหนาที่มีขนาดสั้น  ทําดวยไมประดู   ไมตะเคียน  ไมขนุน ใชคนหามสอง

คนและหันหนาเขาหากัน  แตละคนจะตีไปตามจังหวะ 
(1)  ผูใหขอมูล      นายยม    งิ้วไชยราช   อายุ   57   ป  อยูบานเลขที่    58    หมูที่   4    ตําบล

อากาศ   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  

 

 
ลักษณะของกลองเลง  (มีสองคนเปนคนหาม)  
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 เมื่อป  พ.ศ. 2536  นายอําเภออากาศอํานวย  (นายประสิทธ์ิ    หิมะคุณ )  ไดเล็งเห็น

ประเพณีการเลนกลองเลงเปนวัฒนธรรมที่ดีอยางหน่ึงของชาวโยยบานอากาศและสนับสนุนกลองเลง โดย

นําเอากลองกิ่งมาประยุกตเพื่อตีประกอบทารําโยยกลองเลง    และไดนําไปแสดงในงานสําคัญตางๆ    

เชน   จวนผูวาราชการจังหวัดสกลนครรวมกับเผาอื่นๆ  ในเขตจังหวัดสกลนคร   และไดรับคัดเลือก

จากผูวาราชการจังหวัดสกลนคร ใหเปนตัวแทนจังหวัดสกลนคร ไปแสดงในงานสําคัญ ๆ ตาง  ดังน้ี  

1.   งานวันที่  5   ธันวามหาราช  ณ  สนามหลวง  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2536   

2.  ไปรําถวายตอหนาพระที่น่ัง  ณ  พระตําหนักภูพานราชนิเวศน  จังหวัดสกลนคร   

3.   งานกาชาด  ขาวหอมใหมไทสกล  จังหวัดสกลนคร  พ.ศ. 2536 

4.    ณ  ศูนยวัฒนธรรม  งานเชิดชูเกียรติ  จังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ. 2536 

5 .   ณ  ศูนยศิลปาชีพ   จังหวัดอุบลราชธานี   พ.ศ. 2538 

6.    ณ  ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  ที่กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2538 

7.   งานบุญประเพณีแขงเรือไหลเรือไฟที่อําเภออากาศอํานวยทุกป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------ 

ผูใหขอมูล     นายสมาน      ใครบุตร   อายุ      60   ป  อยูบานเลขที่   70   หมูที่  4      ตําบล          

อากาศ อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 
รําโยยกลองเลง 
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การแสดงทาเลนกลองเลงประกอบดนตร ี

 การแสดงทาประกอบดนตรีกลองเลง  เดิมไมมีการกําหนดทารําแตอยางใด  ใครใครจะออก

แขน  ออกขา  ออกเทา  อยางไรก็ไดตามความถนัดของแตละคน  ซึ่งเอาความสนุกเขาวา   

ตอมาทางศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทยไดใหมีการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน อําเภอ

อากาศอํานวย   ไดนําเอาประเพณีวัฒนธรรมการเลนกลองเลงออกไปแสดงที่งานฉลองครบรอบ 

150  ป  จังหวัดสกลนครดวย    ปรากฎวาไดรับความช่ืนชมมากในดานเสียงดนตรี  แตทารําประกอบ

ยังขาดรูปขบวน  ขาดความเปนหน่ึง  อันเน่ืองจากแตละคนรําตามถนัด  ทางศูนยวัฒนธรรมจังหวัด         

จึงขอใหศูนย วัฒนธรรมอําเภอชวยหารูปแบบแสดงความเปนหน่ึงเดียวของการแสดงทารํา

ประกอบดวยอาจารยนิรสัย   หินสอ  ซึ่งทําหนาที่เลขานุการคณะอนุกรรมการการดําเนินงานศูนย ฯ   

จึงไดศึกษาหาขอมูลประวัติความเปนของการเลนกลองเลงทราบวามีมาต้ังแตบรรพบุรุษจากฮอมทาวฮู

เซ  ซึ่งปรากฏอยูในบทกลอนลําเกริ่นกอนเลนกลองเลง บท  “กลอนลํา” น้ีลําดับโดยผูใหญอุทร  ใย

แกว ผูสืบเช้ือสายโยยโดยตรงจากบรรพบุรุษ   สวนทารําประกอบน้ันไมมีลักษณะเฉพาะ   จึงใหคณะ

กลองเลงรําทาฟรีสไตล (Free  style)  ใหดูแลวจึงจับ “ทารํา”  ที่มีผสมผสานอยูในทาฟรีสไตลน้ัน

ออกมาทีละทาโดยอาจารยพรรณนภา  ชายกวด (อาจารยสอนอยูโรงเรียนบานอากาศ)  อาจารย

ประดิษฐ   คิอินธิ  (อาจารยสอนอยูโรงเรียนบานอากาศ)  และอาจารยพนา    วิริยะเจริญกิจ 

(อาจารยสอนอยูโรงเรียนบานอากาศ)  เปนแมแบบกําหนดทาใหแลวนําไปประยุกตเขากับความเปนอยู

ในชีวิตประจําวัน 

ตามสภาพความเปนจริง คือ  เวลากลางวันชาวบานจะใชชีวิตอยูกลางทองไรทองนา   ทําไรทําสวน

หรือไมก็หาปู ปลา เก็บผัก หักฟน  ตอเมื่อตะวันคลอยตํ่าจึงกลับบาน หุงหาอาหารแลวอาบนํ้าแตงตัว

ไปรวมงานบุญจากจุดน้ีจึงจับมาประยุกตเปนทารําตาง ๆ ดังน้ี  

ทาที่   1   ทาออกเปนทาที่เดินทางกลับจากเรือกสวนไรนา 

ทาที่  2   มาถึงบานแลวก็ลงอาบนํ้าที่ลํานํ้ายาม   ในทาวิดนํ้าข้ึนอาบและถูเหงื่อไคล 

สับเปลี่ยนกัน 

ทาที่  3  แลวมา  ผัดหนา   แตงตัว  หญิงนุงผา  หมผาสไบ  ชายนุงกางเกงแลวใช 

ผาขาวมาคาดพุง 

ทาที่  4   ผัดหนาทาแปง 

ทาที่  5  สองกระจกสํารวจความสวยงาม  ความเรียบรอยของการแตงกาย 

ทาที่ 6  แตงกายเรียบรอยแลวกวักมือเรียกเพื่อนบานไปรวมงานเลนกลองเลงกัน 

ทาที่  7  จังหวะดนตรีเปลี่ยนเปนจังหวะที่เร็วข้ึน เขาสูการเลนกลองเลง หนุมสาวไล

หยอกลอกัน 

ทาที่  8  ทาหนุมเกี้ยวสาว 

ทาที่ 9  ทาสาละวันเต้ียลง 

 



-52- 

ทาที่ 10   ทารํามวยโบราณ 

ทาที่  11  นําตนเทียนถวายวัด  อันเปนทาจบของรําโยยกลองเลง 
 

กลอนเซิ้งกลองเลง  มีดังน้ี 

  โอโฮะโอ   สาวโอโฮะโอ   แมเฒาเวยแมเฒา 

  ขอกินเหลานําเจาสักโถ    ขอเหลาเด็ดนําเจาสักโอ   ขอเหลาโทนําเจาสักถวย 

  กลวยและออยเปนสรรพสิ่งของทาน  พวกลูกหลานขอทานกินแด 

  เจาบอใหขอยกะบอหนี  เอากลองเลงมาตีอยูน่ี 

  ตี ใกล ๆ ในหนา ขันใด 

  โอโฮะโอ   สาโอโฮะโอ    เจาอยากใหเจาอยาสูนาน 

  เจาอยากทานเจาอยาสูชา   หลานกําพราสิไปเที่ยวหลายเฮือน 

  โอโฮะโอ   สา อโฮะโอ    เจาใหแลวขอยกะสิขอลา  ลากอนเดอลาไปกอนแหลว 

  ตีนเบื้องซายยับออกลีลา  ตีนเบื้องขวายับออกลีลาย 

  ยายจากหน่ีสิไปเที่ยวหลายเฮือน  โอโฮะโอลาโอโฮะโอ…. 

 

-------------------------------------- 

คําวา   ถวย     (ภาษาโยย)  หมายถึง    ถวย 

กลอนเซิ้งกลองเลง    ของชาวโยยมีหลายสํานวน แตกตางกันไป  

ผูใหขอมูล       - นายบัวเรียน   เหงาละคร   อายุ    58  ป  อยูบานเลขที่    66  หมูที่  4     

            ตําบลอากาศ    อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  

ผูรวบรวมและเรียบเรียง   - นายกงเที่ยง       อินธิโคตร  อายุ    64  ป  อยูบานเลขที่    9   หมูที่  4   

  ตําบลอากาศ    อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร   

  วันที่   8  พฤษภาคม  2548    

 -นายประดิษฐ   คิอินธิ   อายุ   44  ป อยูบานเลขที่  132  หมูที่  10   

  ตําบลอากาศ    อําเภออากาศอํานวย    จังหวัดสกลนคร  
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4.1.2 ประเพณี เดือน 3 ข้ึน  3 ค่ํา 

 ประเพณีเดือน 3  ออกใหม  3  คํ่า (เดือน 3 ข้ึน 3 คํ่า) หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ     ถือ

วา   เปนประเพณีวันข้ึนปใหมของชาวโยยอากาศอํานวย เปนวันศิริมงคล ดังคํากลาวที่วา  

 “วันหมากขามปอมสุกหวาน  แมมานทองแวบ  ครกปงใบ หัวจะไคออกดอก”   ถือเปนวันที่ขวัญของ

สรรพสิ่งตาง ๆ แข็งแกรงที่สุด  

 พิธีกรรมสําคัญของบุญเดือน 3 

1. การสูขวัญขาว   คือ   ขาวที่ไดเก็บเกี่ยวแลวนําข้ึนมายังยุงฉางเรียบรอย   พอถึงเดือน 3  

ก็จะทําพิธีสูขวัญขาว  เครื่องบายศรี  จะประกอบดวย  ขาว  ไข   เทียน  เผือก มัน กลวย ออย  

นํ้าหอม ใบยอ  (ขมิ้นบดผสม-นํ้าดอกไม)   กระติบขาวเหนียว 

  พิธีการ    ตอนเชาตรู (กอนตักบาตร) ของเดือน 3 ข้ึน 3 คํ่า เจาของบาน  จะนําเอา

เครื่องบายศรีที่เตรียมไว  ข้ึนไปเลาขาว  (ยุงขาว)  แลวก็กลาวเรียกขวัญขาวที่ตกยังพื้นไรพื้นนา  เรียก

เอาขวัญเขามาในยุงฉางเพื่อในปตอไปจะไดออกใบเจริญเติบโตเลี้ยงลูกหลานตอไป (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

คําวา   เดือน 3  ออกใหม  3  คํ่า     (ชาวโยยนิยมเรียกกัน)    หมายถึง   เดือน  3  ข้ึน  3  คํ่า 

คําวา  แมมาน    (ภาษาโยย)    หมายถึง  หญิงมีครรภ  

คําวา  หัวจะไค  (ภาษาโยย)    หมายถึง  หัวตะไคร 
(1)   ผูใหขอมูล      -  นายคอง   ใครบุตร    อายุ    78   ป  อยูบานเลขที่   75    หมูที่    15     

    ตําบลอากาศ    อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  

 

 

การทําพิธีสูขวัญขาว 
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2. สูขวัญวัว สูขวัญควาย จะทําหลังจากการสูขวัญขาวเสร็จแลวจะนําเอานํ้าหอมที่เตรียมไว 

มารดตัววัว – ควาย ใหแตละตัวพรอมกลาวคําที่เปนศิริมงคล  คือ ใหมสีุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ 

เพื่อจะใชลากเกวียน ลากไถ ในฤดูกาลทํานาตอไป  ตัวเมียก็ใหตกลูกถ่ี ๆ   จากน้ัน  ก็นําฝายผูกแขน   

ผูกที่ขาหรือเชือกที่ผูกติดกับคอ   เจาของวัวควายบางคนก็จะผูกขาวตมมัดที่เขาวัว  เขาควายดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การสูขวัญบุคคล   สวนมากจะทําพิธีบายศรีสูขวัญใหกับผูที่ประสบเคราะหตาง ๆ  

หรือใหหายจากอาการปวยหรือบุคคลภายในครอบครัวใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1)   ผูใหขอมูล     -  นายคอง   ใครบุตร    อายุ   78      ป  อยูบานเลขที่    75  หมูที่  15       

    ตําบลอากาศ    อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  

ผูรวบรวมและเรียบเรียง   - นายประดิษฐ     คิอินธิ    อายุ   44   ป  อยูบานเลขที่ 132      หมูที่  4   

        ตําบลอากาศ  อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร   8  พฤษภาคม  2548    

 

 

 

 

ผูกขาวตมมัดติดกับเขาควาย 

สูขวัญบุคคล 
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4.1.3 ประเพณีลงขวง 

บรรพบุรุษชาวไทโยย   ทานเขาใจธรรมชาติของมนุษยดี   โดยเฉพาะเรื่องหนุมสาว   เมื่อถึง

คราวจะมีครอบครัวตองจัดพิธีการใหสมเกียรติตามยุคสมัยตามประเพณีอันดีงามอยางเปดเผย แตกอน

จะตัดสินใจรักใครชอบใครใหหนุมสาวไดเลือกคูครองเอง  วิธีการของทานก็คือ  ใหหนุมสาวพบกันชวง

กลางคืนอยางเปดเผย 

สาว ๆ จะเตรียมสถานที่ตามความเหมาะสมในบริเวณบานของตนหรือหลายคนรวมกันจัด  

โดยหาฟนหรือหลัวเพื่อกอไฟ ฤดูน้ันเปนตนฤดูหนาวกอไฟจึงเพื่อผิงแกหนาว แสงสวาง (สวนมากพวก

เขาเจานิยมหลัว เพราะใหแสงสวางกวาฟน)  และเพื่อหมกเม็ดหมากขาม  เม็ดหมากมี่  เผือก รวมไป

ถึงตอยาสูบ  ไดรมไมใบหนาย่ิงดี   ถามีแครน่ังดวยย่ิงเหมาะ  บางบานพอแมสนับสนุนลกูสาวคนสวยก็

ทําน่ังรานใหความสะดวกสบายแกหนุม ๆ  (ลูกเขยในอนาคต)   ที่มาจีบลูกสาวตน    ถาไมมีแคร เปน

ตน   ก็ทําความสะอาดสถานที่แลวก็ปูสาดเสย (ทอดวยตนเสย) มีต่ังใหแขกรูปหลอน่ังก็ยังดี  หาไมได

เอาฟางมาปูก็ยังดี  ลืมไมได คือ นํ้าด่ืมไวคอยตอนรับ  เริ่มตนดวยการกอไฟ 

ตรงกลางบริเวณ  (1)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 

คําวา   หลัว  (ภาษาโยย )   หมายถึง   ไมไผตาย  

(1)     ผูใหขอมูล  -   นายคําสา   ประลอบพันธุ   อายุ   66  ป  อยูบานเลขที่   20  หมูที่  1    

ตําบลอากาศ  อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร วันที่ 8  พฤษภาคม  2548 

 

เวลาประมาณ 1 ทุม  ชาวโยยจะพากันลงขวง 
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     ลักษณะสถานที่กลาวมาน้ี  เรียกวา ขวง วันไหนจะลงขวง สาว ๆ ก็จะนัดกัน (หรือลงคน 

เดียวก็ได)  หางานมาทํา  (ดีกวาอยูเปลา ๆ)   สวนมากเปนงานเกี่ยวกับการทอผา  (คนยุคน้ันตอง 

ปลูกฝายและทอผาใชเอง)  เชน   เข็นฝาย   เปนตน   งานอื่นก็นํามาทําได  มีขอจํากัดอยูที่แสงสวาง

เข็นฝายใชแสงสวางนอย   พวกเขาเจาจึงนิยมเปนสวนมาก   ถาลงขวงคนเดียวมันก็บมวน (ไมสนุก)  

ขวงสวนมากจึงมักมีหลายสาวและหลายรุน   พอกินขาวแลง (รับประทานอาหารเย็น) แลวหนุมเล็ก

หนุมใหญหลอบางไมหลอบางที่เปนเพื่อนกัน ก็ออกจากบานพรอมกับเครื่องดนตรี (ถามี) จะเปนแคน    

ซอ   ป   เปนตน  ไปสูจุดนัดหมายสวนมากเปนสี่แยกกลางหมูบาน    เมื่อตกลงกันวาจะไปคุยสาว 

(จีบสาว) ขวงใด ก็พากัน เปาแคนไปตามตกลง  ฝายสาวๆ ก็เข็นฝายรอคอยหนุมๆที่ชอบ ดังคําวา  

“สาวสาวเพ่ือนบายเอาฝาย หลาไนอันเคยแกวง  พวงหลาเพ่ือนปนแควงแควง จะแคงเวาตอบาว

ใด”  เสียงหลาสาว ๆ ก็แววเขาหู หนุมวา  “มาแว  มาแว  มาแว  อายบแว ขวงนองสิไปของ อยู

ขวงใดเด”  หนุมหนุม ไดยินเสียงหลาและไดเห็นแสงไฟก็แวะเขาไปตามอัธยาศัย  คนหนุมสาว ถาม

ขาวคราว   หยอกลอ ๆ ตามประสาหนุมสาว   ที่คุนเคยกันมากนอยแคไหน    พวกเขาเจาก็สังเกต

กิริยามารยาท 

การพูดจารวมถึงความหลอความสวยของกันและกัน   ออกจากขวงน้ันเขาขวงอื่นคืนหน่ึงๆ  จะได 

กี่ขวงข้ึนอยูกับเหตุการณ  สาวๆก็คอยตอนรับหนุมๆ เปนคณะคืนละหลายคณะ  สาวลงขวงเด่ียวและ

หนุมเดินเด่ียวก็มี แตมีนอย   วันคืนผานไปหลายเวลา   พวกเขาเจาก็ตกลงกันได  เมื่อตกลงกัน

แนนอน ผูชายก็เขาหาผูใหญฝายตน เพื่อทาบทามและสูขอ 

เพื่อแตงงานกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

คําวา  สาดเสย  ,สาดเตย   (ภาษาโยย)   หมายถึง  เสื่อที่ทําจากพืชชนิดหน่ึง   

เรียกวา  ตนเสย  และตนเตย 

 

หนุม ๆ พากันไปเขาขวง 
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ลักษณะขวงและการลงขวงในยุคถัดมา 

          การลงขวง จะใชบริเวณลานหนาบาน หลังใดหลังหน่ึงที่มีพื้นที่ที่เหมาะ ขวงม ี  2  ลักษณะ 

1. ขวงที่ยกเปนแครไมไผ โดยการใชไมไผทั้งหมดในการทําแคร ต้ังแตการฝงเสา  

ใหมีความสูงจากพื้นประมาณ  70 – 80  เซนติเมตร  ใชไมไผเปนคานที่มีความแข็งแรง  สามารถรับนํ้าหนัก

ไดสําหรับคนน่ังประมาณ  5 - 10 คน  ปูดวยไมไผ  เรียกวา พาก  ความกวาง ประมาณ 3 x 4  เมตร    

ตรงกลางจะเปนที่วางเตาไฟ    ซึ่งเตาไฟจะใชไมตอกเปนคอก ความสูงประมาณ  20   เซนติเมตร  

ความกวางประมาณ  1 x 1  เมตร   นําดินเหนียวบรรจใุหเต็มคอกสี่เหลี่ยมน้ัน  แลวกอกองไฟที่บรรจุดิน  

ขวงประเภทน้ี สวนใหญจะใชในพื้นที่ที่มีความช้ืนและมีมดแมลงรบกวน 

2. ขวงที่ใชลานดิน ขวงประเภทน้ีใชกับพื้นที่ที่แหงไมมีตนไมใบหญา    โดยการ 

กอกองไฟแลวปูเสื่อ  สมัยกอนเสื่อจะสานดวยใบเตย เรียกวา “สาดเตย” 

 เชื้อเพลิง 

  สวนใหญจะเปนเช้ือเพลิงที่หาไดงายในหมูบาน เชน ไมไผที่ตายและแหง(หลัว) 

ทางมะพราว กานมะพราวแหงหรือเศษไมอื่นๆ ในตอนเย็นของทุกวันสาวสาวจะรวมกลุมชวนกัน

ออกไปหาฟนมาเตรียมไวกอนตะวันตกดินของทุกวัน 

 ประเพณีลงขวง   จึงเปนประเพณีที่มีความสําคัญกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวโยย 

อากาศอํานวยในสมัยกอนเปนอยางมาก    เปนการเลือกคูครองที่ตนเองพอใจและการไดฝกงานฝมือ

ใหกับตนเองรวมทั้งการใชเวลาวางไหเกิดประโยชนหลังการทําไรทํานา 

สรุปเรื่อง   ลงขวง    ก็คือลานนัดพบของหนุมสาวในยุคน้ัน แตเมื่อมีหนังกลางแปลง   

มีสวนสนุก หนังขายยา มีถนนหนทางมีการศึกษาเจริญข้ึนเหมือนทุกวันน้ี พวกเขาเจามีโอกาสไดพบปะ

พูดคุยกันมากข้ึนกวาเดิม ประเพณีลงขวงก็หมดความนิยมจนในที่สุด ก็หายไปจากสังคมชาวโยย   

 

 

------------------------------------------ 

 

ผูใหขอมูล   -   นายคอง  ใครบุตร  อายุ     78    ป    อยูบานเลขที่   75    หมูที่  15    

ตําบลอากาศ อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  วันที่ 8  พฤษภาคม  2548 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง  -  นายประดิษฐ    คิอินธิ    อายุ    44    ป อยูบานเลขที่  132     หมูที่  4        

   ตําบลอากาศ อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  วันที่  8  พฤษภาคม  2548  
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4.1.4 ประเพณีกินดอง (แตงงาน) 

ประเพณีกินดอง (แตงงาน) ของชาวโยยไมแตกตางจากเผาอื่น ๆ   ในภาคอีสานมากนัก   

การกินดองน้ีคนโบราณถือนัก  เพราะเปนชีวิตที่ตองพึ่งตนเอง สรางตนเอง  ตอสูกับเหตุการณและ

อุปสรรคนานาชนิด ทั้งถูกเขาสมมติวาเปนผูใหญ เปนพอคน แมคน เปนพอแบบแมพิมพของบุตรธิดา 

คําวา “ กินดอง ” คือ   การเอาผัว เอาเมีย  การแตงงาน  การสมรส ที่นิยมทํากันมี   2  แบบ 

คือ 

-   ฝายชายไปอยูบานของฝายหญิง เรียกวา  อาวหมงคล  คือ  ลูกเขยไปเลี้ยงพอ 

เฒาแมเฒา อีกแบบหน่ึงฝายหญิงไปอยูบานของฝายชาย เรียกวา  วิวาหมงคล คือ ลูกสะใภ ไปเลี้ยงปู

เลี้ยงยา  แตประเพณีชาวโยยสวนมาก มักจะแตงลูกสะใภเขาบาน   

การเลือกคูครอง  

ชายหญิงที่จะอยูเปนคูครองกันและมีความสุขตลอดชีวิตน้ัน จะตองเปนผูที่ชอบพอรักใครกัน 

พอแมของทั้งสองฝายยินยอมพรอมใจกัน ทุกเรื่องพวกเขาคุยกันจนตกแตกแลวตอนลงขวง เรื่องจึงถึง

ผูใหญทั้งสองฝาย 

 ลักษณะของชาย ชายที่ดีตองประกอบดวยลักษณะดังน้ี   คือ  รูปสมบัติ รูปหลอพอดูไดหน่ึง

คุณสมบัติ   มีความรู   ความประพฤติดี   มีศีลธรรม  เคารพตอกฎหมายและจารีตประเพณี 

ของบานเมืองหน่ึง ฐานสมบัติ มีเรือนชาน บานชองที่อาศัยไมใชคนจรจัดหน่ึง  ผูชายที่ประกอบดวย

คุณสมบัติอยางน้ีสมควรที่หญิงจะเอาเปนผัวอยางแทจริง 

 ลักษณะของหญิง  หญิงที่ควรเปนเมียน้ัน  ตองประกอบดวยลักษณะเหมือนกับผูชาย  

แตเพราะผูหญิงต้ังอยูในฐานะเปนแมเรือน   จึงตองมีองคคุณของแมเรือนอีก คือ   

- รูจักรักษาเรือนผมหน่ึง 

- เรือนไฟหน่ึง 

- เรือนนอนใหสะอาดหน่ึง 

- รักษานํ้ากินหน่ึง   , นํ้าใช หน่ึง   , นํ้าเตาปูนหน่ึง  ,นํ้าใจหน่ึง  

ดังสุภาษิตโบราณวา “หญิงใดสมบูรณดวยเฮือน 3 นํ้า 4  เปนหญิงดีเลศิล้ําสมควรแทแมเฮือน” 

  

 

 

 

------------------------------------------ 

คําวา   กินดอง      (ภาษาโยย)  หมายถึง   แตงงาน  
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การไปฮอดไปเถิง 

 ไปฮอดไปเถิง   หมายถึง   การไปทาบทามพอแมหรือญาติผูใหญฝายหญิง เมื่อพอแมหรือ

ญาติผูใหญฝายชาย ทราบความประสงคฝายชายวา   ไดชอบพอกันกับฝายหญิงและตกลงกันวา 

จะแตงงานกันเปนที่แนนอนแลว    พอแมหรือญาติผูใหญฝายชายก็จะไปพบปะพูดคุยเรื่องลูก ๆ  

กับพอแมหรือญาติผูใหญของฝายหญิง   ถาเห็นดีเห็นงามและตกลงกันไดทั้งสองฝาย ก็พูดกันถึงเรื่อง

คาดอง (สินสอดทองหมั้น)  และวันเวลาสูขอและวันกินดอง(วันแตงงาน) การไปฮอดไปเถิงในครั้งน้ีทํา

ความ  ดีใจใหแกฝายหญิงมาก ถือวาทางฝายชายใหเกียรติตน และจะยังมีครั้งตอ ๆ ไปอีก  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การไหวผัวไหวเมีย 

 การไหวผัวไหวเมีย    หมายถึง  การสูขอโดยพอแมหรือญาติผูใหญของฝายชายหาลาม  

(เปนชายที่มีครอบครัวแลว มีความประพฤติดี ฐานะคอนขางมั่นคง เปนตัวอยางของลูกหลานได)  

มี  2   คน   

-  คนที่หน่ึง   เรียกวา  ลามใหญ   มีหนาที่  พูดเจรจากับพอแมหรือญาติของฝายหญิง  

ซึ่งเรียกวา เจาโคตรของฝายหญิง (ถาญาติผูใหญของฝายชายก็เรียกวาเจาโคตรของฝายชายเชนกัน)  

-  คนที่สอง  เรียกวา  ลามนอย มีหนาที่   ชวยลามใหญถือสิ่งของเชน  ขันหมาก  เงินคาดอง 

เปนตน  เดินตามลามใหญ ในวันสูขอน้ัน  (ขันหมาก  ประกอบดวย คําหมาก 1 คํา พรอมตลับนวด 

ซองพลู ตลับยาเสน บุหรี่ไมเกิน  5  มวน) อีกอยางคือดอกไมเทียนคู 

 

---------------------------------------- 

คําวา   ลาม    หมายถึง   ตัวแทนของเจาโคตรฝายชายที่เปนผูไปเจรจาเพื่อสูของฝายหญิง 

คําวา  ไหวผัวไหวเมีย   (ภาษาโยย)   หมายถึง  การไหวผัวไหวเมีย 

คําวา  คําหมาก  ประกอบดวย  หมาก  พลู  เสียด  ปูน  ยาเสน แกนคูณ  รวมกันเปน  1 คํา 

 
การไปฮอดไปเถิง 
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 เวลาโดยประมาณ   1   ทุม  ลามทั้งสองถึงบานพอแมฝายหญิงตามวันเวลาที่นัดกันไว  

เจาโคตรฝายหญิงจะน่ังรออยูกอนแลว   ลามทั้งสองจะหมอบคลานเขาไปหาดวยกิริยานอบนอมถอมตน  

วางขันหมากไวขางตัว   ลามและเจาโคตรจะพูดโตตอบเปนคําเปรียบเทียบพอหอมปากหอมคอ 

ตามธรรมเนียม   ลามใหญจะพูดวา  “ขอโอกาสกราบหลองนําพอแมเฒาแกตานายทั้งหลาย เจาโคตร

ฝายชายไดแตงต้ังใหกระบาดทั้งสองใหมาขอลูกเผือก เมือเฮ็ดพันธุ ลูกมันเมือเฮ็ดเช้ือเฮ็ดแนวแหลว”    

เจาโคตรฝายหญิงก็พูดตอบวา“ยานแตเปนเผือกคัน ยานแตเปนมันจืด ยานแตหยํ่า(เค้ียว) ผืดกลืนผาด 

หยํ่าพะลาด กลืนบลงคอแหลว ใหยับยายซายเมือเสียกอนแหลว” ลามก็ยังขอไมยอมหยุด จนในที่สุด

เจาโคตรคงจะรําคาญหรืออยางไรจึงพูดข้ึนวา  “คันแนวน้ันกะไกมีหางนางมีคาเนอ”   หมายความวา     

“ตกลง”   แตมีคาดองเนอ หลังจากน้ันลามใหญก็ยกขันหมากใหเจาโคตรฝายเจาสาวพรอมดอกไมคู   

เทียนคู  ตอไปก็พูดจาทบทวนเรื่องวันแตงงานและคาดอง  เปนตน จนเปนที่เขาใจกันทุกเรื่องทั้งสอง

ฝาย  เสร็จแลวลามทั้งสองก็จะกลับ แตไมลืมขันหมากเปลาพรอมซองพลู เปนตน นับแตวันที่พอแม

และเจาโคตรตกลงปลงใจ  ชายและหญิงจะไปมาหาสูกันไดโดยสะดวก ไมมีฝายใดรังเกียจและระแวง

สงสัย ตางฝายตางประพฤติดี ไมคบคิดกับชายหญิงอื่นโดยทํานองชูสาว 

พอถึงกําหนดแตงงาน  ถาฝายชายมีเหตุจําเปน   เชน   ถูกเกณฑไปรบทับจับศึก  เปนตน 

ลวงเลยเวลาที่กําหนดกันไว ฝายหญิงจะตองรออยูจนฝายชายกลับมา พิธีน้ีโบราณวา หมั้นใจ บางรายก็

มีสรอยแหวน เปนตนหมั้นกันไวเรียกวา  หมั้นกาย   ในระหวางที่ฝายชายไมอยูน้ันพอแมและ 

เจาโคตรของฝายชายจะเปนผูดูแลสุขทุกขและความประพฤติของฝายหญิงอยูตลอดเวลา   ถาเห็นวา

ฝายหญิงไมดี เจาโคตรฝายชายอาจจะบอกเลิกก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

คําวา   คาดอง  (ภาษาโยย)   หมายถึง  คาสินสอดทองหมั้น 

 

การแหดอง 
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การกินดอง 

 นับต้ังแตวันตกลงจะแตงงานกัน ฝายหญิงจะตองเตรียมสิ่งของมี  ผาซิ่น  เสื่อสาด  อาสนะ 

หมอนไหว ของเหลาน้ีเรียกวา “เครื่องสมมา” สําหรับสมมาพอแมผัว เจาโคตรผัว  เมื่อวันกินดองใกล

เขามาทั้งสองฝายบอกเชิญญาติสนิทมิตรสหายของตนไปรวมงาน  (ภาษาโยย  เรียกวา  เวากินดอง )เกือบ

ทุกครัวเรือน บานไหนไดรับเชิญตองไปสงหอขาวเฮือนกินดอง   เมื่อใกลจะถึงวันแตงเหลืออีกวันสอง

วันทั้งสองฝายก็เตรียมงานเรียกวา  “หางดอง”   มีหาอาหารเลี้ยงแขกแตจะไมลืมจัดพาขวัญ            

ลามของฝายชายจะไปแจงแกเจาโคตรฝายหญิงเปนการเตือนอีกครั้งหน่ึงวา “ มื่ออื่นจะเปนมื่อกินดอง

แลวเนอ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ประเพณีโยยมักจะแตงสะใภเขาบาน  ตอนเชาของวันแตงงาน ที่บานของเจาบาวและเจาสาว  

จะทําพิธีสูขวัญนอย  เพื่อความเปนมงคล  แลวนําสํารับกับขาวเลี้ยงวิญญาณบรรพบุรุษ  เมื่อถึงวันแตง

ไดฤกษงามยามดีแลว  ลามทั้งสองพรอมเจาโคตรก็พาเจาบาว ในชุดหลอที่สุดแหแหนเดินทางไป 

 

 

------------------------------ 

คําวา   มื่ออื่น (ภาษาโยย)  หมายถึง  วันพรุงน้ี 

คําวา  หางดอง  (ภาษาโยย)   หมายถึง  การเตรียมงานกอนวันแตงงาน  1  วัน   

คําวา  สมมา   (ภาษาโยย)  หมายถึง  การขอพร 

 

 

 

การสมมาผูเฒาผูแก 
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บานเจาสาว  พรอมขันหมากและคาสินสอด  ถึงแลวก็จะมีเจาโคตร  ออกมารับขันหมากแลวไหวผีเรือน

ตามพิธี  เสร็จแลวเจาโคตรฝายหญิงจะตองเรียกคาดองหรือคาสินสมรส  เจาโคตรฝายชายนับตรวจให

ครบถวนดวยกันทั้งสองฝายแลวเตรียมสูขวัญตอไป    เมื่อเสร็จก็เลี้ยงอาหาร ถาไมพรอมก็ไมตองเลี้ยง  

จากน้ันก็แหเจาสาวกลับบานเจาบาว มาทําพิธีสูขวัญอีกครั้ง   หลังจากน้ันก็สมมาเจาโคตร 

ฝายชาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปูท่ีนอน   

 เฒาแกผัวเมียที่ไมเคยหยารางกันและเปนคนดี มีคนยกยองนับถือเขาไปปูที่นอน  แลวนอน

กอนพอเปนพิธี  เสร็จแลวจูงบาวสาวเขาหอง โดยจูงผูหญิงกอน  ผูชายเขาทีหลังปดประตูไว   เมื่อได

เวลาพอสมควรแลวก็เปดประตูใหทั้งชายและหญิงออกมาน่ังขางนอก  เจาโคตรฝายชายขอฝากฝงตอ

พอแมและเจาโคตรฝายหญิง  (กรณีฝายชายไปสูเมีย)   ใหเปนลูกเปนเตาจนตลอดเฒาตลอดตาย   

หากมีความพลั้งพลาดประมาทก็ใหวากลาวสั่งสอนในฐานะเปนลูกทุกประการถาฝายหญิงไปอยู   กับ

ผัว  ซึ่งประเพณีโยยสวนใหญเปนอยางน้ัน  เจาโคตรฝายหญิงก็ขอฝากฝงตอพอและเจาโคตร 

ฝายชายเหมือนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทําพิธีบายศรีสูขวัญแบบชาวโยย 

การปูท่ีนอน 
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การซ ู  

 ชายหญิงที่รักกัน ต้ังใจจะเลี้ยงกันเปนธรรมไมหยารางกัน แตฝายชายไมมีเงินคาดองหรือพอ

แมไมเห็นดีเห็นชอบดวย  ชายหญิงมักจะตกลงแตงกันเองซึ่งเรียกวา  “ซู”   คือ ผูชายไปตกลงกับหญิง

วา  คืนน้ัน เวลาเทาน้ันจะมาหาที่บาน ขอใหพาดบันไดไขประตูให    ตอนน้ีหญิงจะตองระวังชายให

มาก  เพราะเคยปรากฎวา ฝายชายแอบหนีก็มี จนสวางหญิงจะตองไปบอกพอแมใหรูวามีชายมาซู พอ

แมจะจัดใหคนไปบอกญาติพี่นองของตนและพอแมของชายมาพูดจากันเปนหลักฐาน   รับรองวาจะทํา

ตามจารีตประเพณีบานเมือง  จึงปลอยใหผูชายออกจากหองได ในกรณีผูหญิงไปซูผูชาย เรียกวา  ไปซู

ผูบาว หรือแลนนําผูบาว  ก็จัดการใหเรียบรอยเหมือนฝายชาย  

ตาบฮางตาบหมาย   

หญิงที่ผัวตายเรียกวา แมหมาย (แมหมาย)    ผัวหยาราง  เรียกวา  แมฮาง   สวนผูชายก็

เรียกพอฮาง พอหมาย (พอหมาย) เหมือนกัน    ในการแตงงานกันน้ัน    ถาหญิงเปนแมฮางหรือแม

หมาย  ราคาคาดองก็จะตองลดลง    ถาชายเปนพอฮางหรือพอแมจะตองเพิ่มราคาคาตัวข้ึนตาม

สมควร  

(เสียคาดองแพงข้ึน เพราะฝายหญิงเปนสาวเอาะ ๆ)       แตถาตางฝายตางฮางตางหมาย  คาดอง

ธรรมดา (ไมเรียกพิเศษ) อยางน้ีเรียกวา “ตาบฮางตาบหมาย”  เปนเสร็จพิธีกินดองยอ ๆ โดยสังเขป

แตเพียงเทาน้ี  

 

---------------------------- 

คําวา  ซู   (ภาษาโยย)   หมายถึง   การที่ฝายหญิงและฝายชายตกลงอยูดวยกันกอนวันแตงงาน 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง   -  นายคําสา    ประลอบพันธุ   อายุ   66  ป  อยูบานเลขที่   20  หมูที่  1       

      ตําบลอากาศ   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



------------------------------------- 
คําวา  พาขาว    หมายถึง   สํารับอาหาร 
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4.1.5 ประเพณีไหลเรือไฟ 

ประเพณีไหลเรือไฟในอดีตของอําเภออากาศอํานวย 

 เดือนสิบเพ็งหรือ ข้ึน  15  คํ่า เดือน 10  ของทุกปชาวโยยบานอากาศ    จะมีกิจกรรมที่

สําคัญข้ึนอยู  2   กิจกรรม   คือ  ประเพณีบุญขาวสาก(สลากภัตต) เปนพิธีกรรมของทางพุทธศาสนา   

ประเพณีบุญไหลเรือไฟ  (ชาวโยยพูดเฮือไพ หรือ หานบูชาไพ)  ซึ่งเปนประเพณีที่สืบทอดกันมาต้ังแต

บรรพบุรุษ ตามความศรัทธาและความเช่ืออยางเหนียวแนนจนถึงปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประเพณีบุญขาวสาก (สลากภัตต) ชาวโยยปฏิบัติกันอยางเครงครัด  เพื่อเปนการทําบุญอุทิศ

สวนบุญสวนกุศลไปใหแกผูที่ลวงลับไปแลว   เชน บิดามารดา  หรือญาติมิตรตลอดทั้งผูมีพระคุณ

ทั้งหลาย  เจากรรมนายเวรใหไดรับผลทานที่อุทิศไปใหน้ัน  ในคืนวันข้ึน 14  คํ่า เดือน 10  ชาวคุมวัด

ทั้งผูเฒาผูแกคนหนุมคนสาวจะชักชวนกันไปรวมกันที่วัด   เพื่อคบงันตนกัลปพฤกษบุญขาวสาก     

พอเวลา  6 โมงเชาของวันข้ึน  15   คํ่า  ก็จะนําพาขาวครัวเรือนละ   1  พา  มาทําบุญตัก

บาตร   ที่วัด  พาขาว  ประกอบดวย   อาหารหวาน คาว    หมาก  พลู   บุหรี่   ผลไม  ขนม  ขาวตม  

ตามกําลังศรัทธาของแตละครัวเรือน    ที่สําคัญในพาขาวแตละพาน้ัน   จะตองมีสลากเปนกระดาษ

แผนเล็ก ๆ เขียนขอความอุทิศสวนกุศลผลบุญที่ไดกระทําอุทิศใหแกใครและขอใหผลบุญน้ันจะไปคํ้า

จุนใหพนจากทุกขใหไดรับความสุข   จากน้ันนําถวายพระ   เสร็จจากถวายภัตตาหารเชา  ผูเฒาก็จะ

น่ังฟงเทศนตลอดทั้งวันจนถึง 2 - 3 ทุม แตละคุมวัดก็จะเวียนกันไปทอดถวายตนกัลปพฤกษตามวัดตาง 

ๆ จนครบทุกวัด  โดยวิธีเดินเทาพรอมเครื่องดนตรี  กลองเลงประโคมไปดวยสนุกสนานมาก  

เปนอันวาเสร็จพิธีกรรมบุญขาวสากของปน้ัน  

 

 

 
เรือไฟในสมัยกอน 
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วัน เวลา ไหลเรือไฟ (บูซาไพ)   

 ในวันข้ึน  15  คํ่า เดือน 10  ชาวโยยเรียกวา มื่อโฮม    

ภาคกลางวัน วัยหนุม- สาวชาวโยยจะมีกิจกรรมที่สรางความสามัคคีและความสนุกสนาน

รวมกัน  คือ   การแขงขันเรือพายในลํานํ้ายาม เรือที่ใชในการแขงขันจุคนไดแตละลําไมเกิน  10   คน 

มีคนหน่ึงตีกลองเปนจังหวะการพาย  แขงขันกันระหวางคุมวัด   วัดใดชนะกไ็ดรับคําชมเชยมีรางวัลให

คือ   เหลาโท  (สาโท)   แขงขันกนัเสร็จก็พากันกลับบานเรือน เพื่อเตรียมไปชมเรือไฟหรือไปรวมไหล

เรือไฟในภาคกลางคืน 

 ภาคกลางคืน  พระภิกษุ สามเณร หลังจากสวดมนตเย็น(ทําวัตรเย็น) เสร็จ เตรียมอุปกรณ

เรือไฟไปที่ทานํ้า ผูเฒาผูแก คนหนุม ชาวคุมวัดตางก็พากันไปประดับตกแตงเรือไฟคุมวัดของตนเอง  

เครื่องประดับตกแตงบนเรือไฟ   ประกอบดวย  กานจู   กานกลวย    ตนออย   กิ่งไผเพื่อแขวนกลวย 

ขนม   ขาวตม   เหมือนตนกัลปพฤกษ    บั้งไพมีบั้งไพหาง   บั้งไพตะไล  (บั้งไพกง)   บั้งไพนกขุม    

เตรียมอุปกรณลงเรือไปที่ทานํ้าวัดเหนือ   (วัดจอมแจงในปจจุบัน   บริเวณปากอุปคุต  เครื่องดนตรี

ประโคมหรือกลองเลง)  พอถึงเวลา 19.00 น.   ก็เริ่มทําพิธีปลอยแมวอง  ผูเปนผูเชิญก็จะกลาวเพื่อขอ

ขมาแมคงคาและอัญเชิญผีเงือกทั้งหลายใหกลับไปยังแมนํ้าสายใหญ    ซึ่งตอไปลํานํ้าสายน้ีก็จะแหงลง   

เมื่อกลาวเสร็จปลอยแมวองใหไหลลง แลวตามดวยเรือไฟของคุมวัดทั้ง  6  คุมวัด  ในบางป 2  วัด

รวมกันทําเรือไฟ   1 ลําก็มี   เน่ืองจากไมมีการประกวด  ไมมีรางวัล    เมื่อเรือไฟลําสุดทาย 

ไหลเรือลงมาเสร็จ  ชาวบานที่มาชมก็พากันเดินทางกลับบานเรือนโดยไมมีมหรสพคบงันแตอยางใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กานจู 
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ประเพณีไหลเรือไฟของพ่ีนองชาวลาว 

 จากการสืบคนตามขอมูลปมูิบานอากาศชาวอากาศอํานวย อพยพมาจากฝงซายของแมนํ้าโขง 

คือ มาจากบานฮอมทาวฮูเซ ในลักษณะการต้ังบานเรือนหรือหมูบานมักจะต้ังอยูใกลลํานํ้า หรือแมนํ้า

และไดใชประโยชนจากลํานํ้าน้ัน ทั้งการอุปโภค บริโภค  บรรพบุรุษจึงไดนําเอาประเพณีด้ังเดิมจากถ่ิน

ฐานเดิมที่อพยพมา  โดยทั่วไปแลวคนทั้งหลายในสมัยบรรพบุรุษ มีความเช่ือตรงกันวาในนํ้าจะมี    ผี

นํ้า คือ  ผีเงือก  ผีงู  ที่ข้ึนมากับสายนํ้าในฤดูนํ้าหลาก  ประกอบกับความเช่ือในทางพระพุทธศาสนาที่

ตองการลอยประทีป  เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทในแมนํ้านัมมะทา 

 การไหลเรือไฟของอําเภออากาศอํานวย  ไดรับอิทธิพลหรือประเพณีของชุมชนลุมนํ้าเซบองไฟ  

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  แตการไหลเรือไฟของลุมนํ้าเซบองไฟ  นิยมกระทํากัน   

ปละ  2  ครั้ง   คือ เดือน  9   ดับ (วันแรม  14 คํ่า เดือน  9 หรือบุญขาวประดับดิน)   บุญเดือน 10  

(วันข้ึน 15 คํ่า เดือน  10 ) คือบุญขาวสากหรือสลากภัตต ที่ปฏิบัติกันก็คือ  ในตอนบายของวันดังกลาว 

ชาวบานสวนหน่ึงจะนําตนกลวยไปทําเปนแพลอยนํ้าไว      อีกสวนหน่ึงจะนําเรือไฟหามแหไปตามคุม

บานตาง ๆ แลวชาวบานจะนํา ขาวตม  กลวย  ออย  พริก  เกลือ  ปลาแดก (ปลารา) หอดวยใบตอง   

แลวนํามาแขวนใสเรือไฟ   เรียกวา เครื่องกียาบูชา    พอตอนคํ่าจะแหเรือไฟลงไปใสแพตนกลวยที่

เตรียมไว   ใชเรือ   2   ลํา ขนาบขาง  แลวตีกลองแหไหลสงไปตามนํ้าเซ จนพนเขตบาน    จึงพากัน

พายเรือกลับ   ถือวาเปนการไหลเรือไฟเพื่อบูชา  

ประเภทของเรือไฟ 

 เรือไฟ มี   2  ประเภท 

1. เรือไฟนํ้า  กระทําในบุญเดือน  9  และบุญเดือน  10  

2. เรือไฟบก  กระทําในวันออกพรรษา   

สวนมากทําเปนหานหรือเปนรานไววางดอกไม  ธูป เทียน  บางวัดเอาเรือไฟเกาที่ไหลเสร็จ

แลวในเดือน 9   เดือน 10  มาวางไวที่ขางอุโบสถ  ใชผลมะตูมกามาผาแลวเอาเน้ือในออกใหหมด  

 

---------------------------------- 

คําวา   หาน (ภาษาโยย)   หมายถึง  แคร หรือ ช้ันที่ยกสูงข้ึนกวาพื้น  ไทยกลางวา ราน   

คําวา   มื่อโฮม     (ภาษาโยย)  หมายถึง  วันรวมบุญ 

คําวา   กานจู หมายถึง    การนําเศษผาชุบนํ้ามันยาง หรือนํ้ามันโซลาตมผสมนํ้าผึ้ง 

แลวนํามาพันกับแทงไม 

คําวา   แมวอง   หมายถึง   การนําทอนกลวยมาตอกันเปนแพขนาดเล็ก แลวเสียบกานจู  4 อัน ) 

คําวา  เหลาโท (ภาษาโยย)   หมายถึง  สาโท 
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นําฝายมาฟนเหมือนตีนกาไปต้ังใสเรือไฟแลวนํานํ้ามันหมากกระเบาหรือข้ีผึ้งตมใหเหลว  แลวนํามาเท

ใสผลมะตูมกาน้ัน (ใชแทนกานจู) เพื่อเปนการบูชานางพรหมกา  เสวยชาติเปนกาเผือก ซึ่งเคยเปนแม

ของพระพุทธเจาในภัทรกัลปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปทรงของเรือไฟด้ังเดิม 

 เรือไฟทุกคุมวัดหรือเมืองลุมนํ้าเซบองไฟของประเทศลาว   จะทํารูปทรงเดียวกันทั้งหมด   คือ 

ตัวเรือไฟจะทําดวยไมไผที่ผาเปนไมพาก  ใชตอกไมไผมัดมีลักษณะเปนรูปเรือ  คือ ชวงกลางจะกวาง   

สวนชวงปลายทั้ง 2  ขางแหลม ช้ันลางเปนแพตนกลวย ความยาวของลําเรือประมาณ  4 - 5 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------- 

คําวา   เครื่องกียาบูชา    หมายถึง   เครื่องของที่ใหเพื่อแสดงกริยาการบูชา  

 

 

 
เรือไฟบก 

รูปทรงเรือไฟดั้งเดิม 
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 คนแสดงบนเรือไฟ 

 คนแสดงหรือคนรําบนเรือไฟ  จะมีเพียงคนเดียว  เปนชายไมสวมเสื้อ  ใสผาเต่ียว   

(ผาขาวมาเหน็บเต่ียว)  มีความเช่ือวาผีเงือกชอบผูเตนรําบนเรือไฟก็จะเตนตามจังหวะเสียงดนตรี            

กลองเลงคนดูก็สนุกสนานชอบใจไปดวย  

 ประเพณีการไหลเรือไฟของชาวโยยบานอากาศในปจจุบัน 

 ปจจุบันประเพณีบุญเดือนสิบไหลเรือไฟ     ถือเปนประเพณีที่สําคัญและเชิดหนาชูตา 

ของชาวบานอากาศก็วาได  ลูกหลานชาวบานอากาศที่อยูใกลหรือไกลไปทํางานกรุงเทพ ฯ   เมื่อถึงวัน

เพ็ญ เดือน  10  ก็จะพากันเดินทางกลับบานเพื่อมาชมการแขงขันการไหลเรือไฟ หรือใครที่มีญาติพี่

นองที่อยูไกลก็ชวนกันมาเพื่อมารวมประเพณี  ใครที่เคยไดมาเที่ยว พอถึงวันงานก็จะพากันมาชมมิได

ขาดทุกป 

 เมื่อประมาณสิบกวาปที่ผานมาบานเมืองเจริญมากข้ึน  ผูคนก็มากข้ึนการคมนาคมสะดวกสบาย

ข้ึน ประชาชนไปไหนมาไหนไดสะดวก ประเพณีการไหลเรือไฟ จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย คือ   

 ภาคกลางวัน   ก็จะจัดแขงเรือพาย  ซึ่งแตกอนมีเฉพาะชาวคุมวัดในบานอากาศเทาน้ัน  จึงใช

เวลาเพียง  1 วัน  ตอมาเพื่อใหงานย่ิงใหญข้ึน  ก็จัดเปน  2  วันในการแขงขันเรือพาย   ขนาดของเรือ        

ก็ใหญข้ึนดวยจุคนได  30 - 40   คน  มีรางวัลเปนเงิน   เปนถวยรางวัล   เปนเสื้อทีม   เปนตน   

และมีหมูบานทั้งตางอําเภอตางจังหวัดมารวมแขงขันดวยก็ม ี

 ภาคกลางคืน   มีการประกวดไหลเรือไฟของ  6   คุมวัด  ซึ่งจะมีเงินสนับสนุนคุมวัดในการ

จัดทําเรือไฟจากสุขาภิบาล  จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และตอมาไดจากสํานักงานเทศบาลตําบล

อากาศอํานวย  เมื่อประกวดเสร็จก็จะมีรางวัลเปนถวยรางวัล  เปนเงินรางวัลมากนอยตามแต

งบประมาณ   

 มหรสพคบงัน  จะมีมหรสพคบงันหลายคืน   เชน   ดนตรี   หมอลํา   การประกวดภูมิปญญา

ชาวบาน   การประกวดสาวงามลุมนํ้ายาม     การประกวดสาวประเภทสอง   มีชิงชา  มาหมุน ตาง ๆ     

เมื่อชมการไหลเรือไฟเสร็จก็จะไปน่ังชมดนตรี   ชมการประกวด   เปนตน   แลวเดินทางกลับบาน 

 รูปลักษณะของเรือไฟยังคงมีเคาโครงเดิมแตจะเปลี่ยนที่รูปทรง  เชน  การทําเปนวิถีชีวิต   

การทําเปนรูปเจดีย   รูปวัด   ตามความคิดสรางสรรคของชาวคุม  แตยังคงมีกานจูเครื่องประดับ

บางอยาง ที่ยังคงเหมือนเดิม  แตบางวัดก็ยังใชรูปแบบเดิมอยูก็มี  ซึ่งเปนการสรางความสามัคคี                        

ของประชาชนในคุมและไดรับความสนุกสนานดวย  
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พิธีกอนไหลเฮือไพไทโยย 

 จุดเทียน  3  เลม จุดธูป  16  กาน  แลวปฏิบัติดังน้ี  

1. ไหวพระ   

2. ยกขัน  5 ข้ึน คณะรวมจุดเทียน คนละเลม 

3. ผูนํากลาว 

4. นะโม  3 จบ 

5. กลาวคําสักเคเทวดา   พระอินทร  พรหม ยมโลก วา   

 “ สักเค กาเม  จะ  รูเป  สาธุ  สาธุ   ฝูงผูขาขอคารวะกราบกมพนมมือ  ยึดถือขอพรจากปวง

ทวยเทพทั้งหลายเบื้องบนสุด  อันมีองคพระยาพรหมโลกผูเปนใหญ เปนที่เพิ่งในกาละบัดน้ี   ฝูงผูขา   

ขออัญเชิญทวยเทพทั้งหลายเซิ่งเนาวอยูในเขต  ทั้ง  10  ทิศะมณฑล   ทั้งเบื้องบนและเบื้องลาง  จง

มาชมแทนไฟอันประเสริฐ  แสดงเจิดจาฮุงเฮือง  และฮับผลบวงสรวง  เซนไหว  มีผลผะลาหมากไมนา 

ๆ ลวนแตของหอมหวาน ๆ ชมช่ืน เรือไฟจะกานจะใต   แลวฝูงขา  ขออัญเชิญเจาของฮองนํ้าทั้งหลาย 

ไดลองไหลยายครัว ลงไปอยูเนาวยังฮอมปากกะด่ิง และหลี่ฝสูทะเท พุนเยอ   สวนองคทวยเทพ

ทั้งหลาย  ฝูงขาขออาราธานา  จงไดสถิตเนาวอยูฮักษาปวงประชาเมืองบาน   จงฮุงเฮืองสืบไปแล    

ชะยะมังคะละ  สูป ๆ แตฝูงขาเทอญ    

 เสร็จแลวเสียงเครื่องประโคม    ฆอง   กลอง   ฉ่ิง   ฉาบ จุดพลุ  บั้งไฟ  เริ่มบรรเลงและ

ปลอยเรือไฟไหลนํ้าไป   ตอนน้ีความสนุกสนานเริ่มทวีข้ึน    หมอลําข้ึนแทนรําเตนจังหวะถวายนางเงือก  

สอดผากะเต่ียว เตนจังหวะลําโทน  เดงหนา  เดงหลัง  คลายผาจะหลุดลุยไปเรื่อย ๆ คนเตนรําตองใส

มงคลครอบหัวเปนสีแดง  เรือไฟจะไหลลงมาเรื่อย ๆ   ถึงทาวัดกลางพระแกว 

 

-------------------------------- 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง   -  พระครูพิมลธรรมนิเทศก   (เจาอาวาสวัดทุง )    พ.ศ.2548 

   -  นางรัญจวน    กุลอัก   อายุ  42   ป   อยูบานเลขที่  70   หมูที่   2  

      ตําบลอากาศ   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  
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4.2 วัฒนธรรม 

4.2.1 ที่อยูอาศัย 

       บรรพบุรุษชาวไทโยย  นิยมเลือกสถานที่สรางหมูบานบนที่ดินที่เปนเนินสูงนํ้าทวมไมถึง 

ใกลแหลงนํ้ามีทองทุงที่ลุมสําหรับทํานา (ที่ดอนปลูกบาน  ที่ลุมทํานา) ภูมิปญญาของบรรพบุรุษโยยไม

มีใครเกิน นิยมปลูกบานใตถุนสูง เล็กใหญตามฐานะ แรก ๆ มุงดวยหญาแฝก หญาคา ฝาแถบตอง  

เรียกวา “ ผาดาน ”  (1)   เอาหญาที่ใชมุงหลังคาทําเปนฝาก็ไดปูดวยพาก  (2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

เครื่องเรือนในยุคน้ัน สวนมากเปนไมไผ  ในยุคถัดมาคนรูจักตีเหล็ก   พวกเขาเจา (3)  ตีเหล็ก

ผาแปนมุง ไดพากันตัดไมซาดลงมา ตัดทอนยาวประมาณ 60 –70 เซนติเมตรใชเหล็กผาไมน้ันแหละ

เปนกระดานมุงหลังคาแทนหญา  ยุคตน ๆ ยังไมมีตะปูก็เจาะรูสอดไมไผเขาไปทําเปนตะขอเกาะยึด

กระดานไว  กระดานพื้นใชเหล็กผาเปนแผนยาว  คนโบราณใชความพยามยามสูงมาก  เมื่อมีเลื่อย  สิ่ว  

ขวาน  ตะปู  คอนตี  การสรางบานของคนมีเงินก็ใชไมเน้ือแข็งแทนไมไผ ตามลําดับ  จนไมมีไม      ไม

มีปาเหมือนอยางที่เห็นทุกวันน้ี  ใตถุนบานก็ใชผูกวัว – ควาย  บางบานก็มีคอกไก   มีครกตําขาว  กอง

ฟน  สิ่งของเครื่องใชตางๆ เต็มไปหมด 

------------------------------------------ 
(1)  คําวา   ฝาดาน    (ภาษาโยย)  หมายถึง  จักไมไผเปนตอก สานตาหมากรุก  2  แผนประกบ 

กับใบไมใหญๆ   เชน  ใบชาด  ใบตองกุง ( ตองตึง ) 
(2)  คําวา  พาก    (ภาษาโยย)  หมายถึง   ไมไผลําใหญสับสลับมิใหหลุดจากกันคลี่ออกเปน 

แผนใหญ    
(3) คําวา  เขาเจา   (ภาษาโยย) หมายถึง  มีคนหลายคน 

 
ลักษณะบานของชาวไทโยยยุคถัดมา 
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บรรพบุรุษชาวไทโยยยังนิยมปลูกเลาขาวไวใกลบานใตถุนสูง  มุงดวยหญาเหมือนกัน  

สวนฝาทําพิเศษ   คือ  เอาตนแซง  (ไมทราบคนทั่วไปเรียกตนอะไรลําตนเล็ก  สูง 2 – 3 เมตร)  นํามา

สานฝาทึบ เอาข้ีวัวข้ีควายผสมดิน ใสนํ้าพอเหนียว  นวดไดทีก่็ฉาบฝาทั้งขางนอกขางใน ใชงานไดไมตํ่า

กวา 10 ปข้ึนไป   (ทุกวันน้ีไมนิยมแลว แตจะใชไมเน้ือแข็งหรือสังกะสีแทน)  ใตถุนเลาสูงก็ใชเก็บหญา

แฝก  บางคนก็ทําคอกไกหรือคอกหมู  บางคนก็เก็บอุปกรณในการทํานา    เชน   ไถ    คราด   เปน

ตน เกี่ยวกับบานที่อยูอาศัยยังมีอีกเยอะ   เชน   เมื่อปลูกบานยังไมเสร็จหรือเสร็จแตยังไมไดทําพิธีข้ึน

บานใหม  หามทุกคนนอน(ทุกวันน้ีก็ยังถืออยู) ถานอนถือวาขะลํา     คนโบราณนิยมหันหนาบานไป

ทิศเหนือหรือทิศใต  ทุกวันน้ีเปลี่ยนไปตามถนนไมเลือกทิศ   นิยมกั้นหองนอนเปนสัดสวนเหลือไวหอง

เดียว   สวนมากดานทิศตะวันออกจะเปนหองพระเพราะมีหิ้งพระและผีแจก็อยูหองน้ี     เมื่อมีงาน

นิมนตพระข้ึนบานก็น่ังหองน้ี    คนที่จะนอนหองน้ีไดตองเปนลูกชายที่ยังโสด สวนพอแม  

ลูกสาวและลูกชายที่แตงงานแลว  นอนในหองที่กั้นไว  เรียกวา “ สวม” คนโยยนิยมนอนหันศีรษะไป

ทางทิศเหนือและทิศใต  สวนทิศอื่นถือวาขะลํา    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------ 

คําวา  ผีแจ  (ภาษาโยย)  หมายถึง  วิญญาณของบรรพบุรุษที่มาอาศัยอยูในบริเวณบาน 

 มุมใดมุมหน่ึง 

คําวา  เลาเขา  (ภาษาโยย)  หมายถึง  ยุงขาว 

คําวา   ขะลํา  (ภาษาโยย)  หมายถึง  ไมควรกระทําหรือไมควรปฏิบัติ  

 ผูรวบรวมและเรียบเรียง    นายคําสา   ประลอบพันธุ    อายุ  66  ป    อยูบานเลขที่  20    หมูที่  1                    

  ตําบลอากาศ    อําเภออากาศอํานวย    จังหวัดสกลนคร    

  วันที่   10  พฤษภาคม   2548 

 

 

 
เลาขาว  
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4.2.2 การแตงกาย 

ในอดีตชาวไทโยยแตงกายดวยเสื้อผาพื้นเมือง เสื้อผาหายาก  ตองผลิตเอง นับต้ังแตการทําไร

ฝาย  การทอเปนผืนจนถึงการตัดเย็บ (เย็บมือ) และการยอม จะยอมดวยคราม   จึงจําเปนตองทําสวน

คราม   

การแตงกายของชาย 

เสื้อ    เปนเสื้อคอกลมแขนกวาง แขนสั้นหรือยาวก็ทรงแขนกวางเหมือนกัน    

ยอมดวยคราม แพเลงมัดแอว (ผาขาวมาคาดพุง)  

กางเกง   เรียกวา “สงฮ่ัง”   ถาเปนเด็กกลัวหลุด  ก็ใชดายสอดมัด เรียกวา “สง

หัวฮูด” 

ผาสะโหรงก็นิยมใช จะทอดวยไหม   สมัยน้ันชาวไทโยยยังนิยมเลี้ยงหมอน  แตจะพากันเรียกวา 

เลี้ยงไหม   (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

คําวา    สงฮั่ง          (ภาษาโยย)  หมายถึง  กางเกงขายาว  เวลาใสตองขมวดเหน็บ 

 หัวกางเกงไว (กันหลุด) 
 (1)   ผูใหขอมูล   นายทองมา    พรมบุตร  อายุ   84  ป  อยูบานเลขที่   144   หมูที่   1   ตําบล

อากาศ   

           อําเภออากาศอํานวย     จังหวัดสกลนคร  วันที่    5   พฤษภาคม  2548   
        ผูใหขอมูล    นายใคร   สายธิไชย   อายุ   81  ป  อยูบานเลขที่  64   หมูที่  14   ตําบลอากาศ   

                            อําเภออากาศอํานวย     จังหวัดสกลนคร   วันที่    5   พฤษภาคม  2548   

 

การแตงกายของเด็ก 
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ชุดเอาบุญและชุดแตงทั่วไป  ชุดเอาบุญจะแตงเฉพาะวันสําคัญ  เพราะทําความสะอาดยาก  

สมัยกอนไมมีผงซักฟอกใชพืชธรรมชาติ เชน  หมากหนามแทง (ตนหนามระเวียง ) ผาครึ่งวางบนผา  

นําหมากหนามแทงถูไปถูมา  เรียกวา  “ซุผา”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

คําวา    ชุดเอาบุญ    (ภาษาโยย)  หมายถึง  ชุดที่ชาวโยยนิยมแตงกันเฉพาะในวันสําคัญ  

เชน งานบุญประจําป    งานแตงงาน   งานทําบุญข้ึนบานใหม  เปนตน 

 

 

การแตงกาย  หนุม-สาว   

การแตงกายของผูสูงอายุ 
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การแตงกายของผูหญิงเผาโยย 

เสื้อ   แตงกายดวยผายอมคราม เปนเสื้อแขนกะบั้ง  (เสื้อแขนกระบอก) ,เสื้อพวง  

(เสื้อคอกระเชา) , เสื้อตอง   (คลายเสื้อสายเด่ียวในปจจุบัน)    สีขาวก็นิยมใสใหเห็นแตนอยกวา 

ยอมคราม ดังน้ัน  ยุคน้ันทุกครัวเรือนตองทําไรฝายและสวนคราม 

ผาซิ่น  (ผาถุง) จะนุงผามัดหมี่ที่ตอหัว (ผาที่นํามาตอดานบนของผาถุง) ตอตีน ( ผาที่นํามา

ตอ-ขางลางของผาถุง ซึ่งทอดวยลวดลายที่สวยงาม) ถือเปนชุดเอาบุญ ที่ไมตอก็นุงทั่วไป (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรงผม 

 ผูสูงอายุชาย นิยมทรงผมหลังรถ (ตัดสั้นเกรียน เหลือสวนหนานิดเดียว) สวนหญิง  

ก็นิยมทรงดอกทม (กลมรอบศีรษะ) 

 คนหนุมสาว  คนหนุม  นิยมทรงผมพระจันทรครึ่งซีก  (ดานหลังสั้นบางถึงหู  ดานหนายาว) 

สวนคนสาว  นิยมไวทรงผมบอบ   

 

------------------------------------------------------------------ 

(1)     ผูใหขอมูล    นายคําสี    เค่ียงคําผง  อายุ  79 ป  อยูบานเลขที่   75    หมูที่   14   

  ตําบลอากาศ อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร  วันที่  5   พฤษภาคม  2548   

ผูรวบรวมและเรียงเรียง   นายคําสา  ประลอบพันธุ   อายุ  66 ป  อยูบานเลขที่   20  หมูที่   1     

  ตําบลอากาศ  อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร  วันที่   5  พฤษภาคม  2548   

 

 

  ลักษณะการแตงกายดวยผามัดหมี่ตอหัวตอตีน 
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4.2.3 การดํารงชีพ 

         คนโยยในสมัยน้ันเปนสังคมเกษตร มีอาชีพทํานาเปนหลัก  การคาขายน้ันมีนอย สวนมากมี

การแลกเปลี่ยนสินคาทางการเกษตร และนําสินคาไปขายตางถ่ิน ทําไรก็เปนไรฝาย มีการทําสวนคราม

และสวนผักตามลํานํ้ายาม ( ปลูกผักสวนครัว)    สวนการทําไรฝายและการทํานามักจะทําตลอดป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทํามาหากิน   บรรพบุรุษชาวโยยมักหาปลาตามลํานํ้ายามเปนหลัก  รองลงมา   คือ   

หวยหนอง  คลอง  บึง    ซึ่งปจจุบันน้ียังมีการเรียกช่ือแหลงนํ้าบางแหงอยู  เชน  บอออ   สบหวย  

นํ้าจั้น   บอลุบ  หนองพักกูด  หนองดินดํา  วังดินดํา  หนองปลาซวาย  หนองพักแวน  หนองหวาย                 

หนองลาดควาย  เปนตน   

ในสวนของเครื่องมือในการจับปลาที่ยังกลาวขานกันก็มี อาทิ  ซวาง  สอน  ไซ จั่น ตุม  โทง   

ขา  ลอบ  เสือนอนกิน  ผีนอย   ลัน  แห  มอง  แหลมสอด  เบ็ดโกง   เบ็ดคัน  เบ็ดเผียก  เบ็ดสะโน  

สุม  จะดุง เปนตน   โดยมีการศึกษาวา จะดักปลาชนิดใด ตองใชเครื่องมือชนิดใด  เชน  ปลาไหล ตอง

ใชลันไปดัก   ปลาคาวตองใสซวาง หรือ เบ็ดโกง  เปนตน (1) 

 

 

-------------------------------------------------- 

คําวา  จะดุง    (ภาษาโยย)  หมายถึง  ยอ 
(1)    ผูใหขอมูล   นายไพรี   อินธิสิทธ์ิ    อายุ   59     ป  อยูบานเลขที่   168      หมูที่   3     

ตําบลอากาศ  อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร  วันที่  8  พฤษภาคม  2548   

 

 

 

 
เคร่ืองมือจับปลา เรียกวา จะดุง หรือกะดุง (ยอ) 
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             สวนอาชีพการลาสัตว จากการสอบถามผูเฒาผูแก ไมนิยมการลาสัตวเพราะสภาพพื้นที ่

ไมเปนปาทึบ จะมีก็แตสัตวบางประเภท   เชน   เสือ  หมาจิ้งจอก  กระตาย  นกตาง ๆ   เปนตน  

และเครื่องดักสัตวที่ยังไดยินช่ืออยู  เชน   จองเจาะ   ซิงนกขุม   ตางบาน   ซุมแอว   เพนียด   แฮว

ฮุบ เปนตน  ซึ่งเปนเครื่องมือในการดักนกและไกปา  สําหรับ ซิง  หลวง  กั๊บหยัน เปนเครื่องมือ

สําหรับดักกระตาย  หนู (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สําหรับเครื่องมือการเกษตร  เชน ไถ  คราด แอกใหญ  แอกนอย   เกวียน  ไมลูบ  จอบ  

เสียม  เคียว  ไมฟาดขาว  ไมคานหลาว    บาแกว    เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------- 
(1)    ผูใหขอมูล    นายใคร   สายธิไชย   อายุ  81  ป  อยูบานเลขที่   64   หมูที่  14   ตําบลอากาศ                     

 อําเภออากาศอํานวย    จังหวัดสกลนคร  วันที่    8   พฤษภาคม  2548    

 

  
ไถ คราด 

  
ตุม ตางบาน 
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 คนโยยในอดีตมีการดํารงชีพอยางมีความสุขได  เพราะมีความชํานาญในเรื่องการเกษตร           

ทําไร   ทํานา   เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไวใชงาน  ตลอดจนการสรรหาเครื่องมือในการทํามาหากิน  (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

 คําวา   ซะกะโซ  (ภาษาโยย)  หมายถึง การวิดนํ้าเพื่อจับปลาดวยกะโซ  เปนวิธีการหาปลา 

  อีกวิธีหน่ึงของชาวโยย 

(1)    ผูใหขอมูล    นายคําสี    เค่ียงคําผง   อายุ  79  ป  อยูบานเลขที่  75   หมูที่  14    

  ตําบลอากาศ อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร  วันที่  8  พฤษภาคม  2548   

ผูรวบรวมและเรียบเรียง   นายคําสา  ประลอบพันธุ  อายุ  66  ป  อยูบานเลขที่    20     หมูที่     1   

  ตําบลอากาศ  อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร วันที่  8  พฤษภาคม  2548   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การจับปลาดวยกะโซ 

 



เคร่ืองมือในการจับสัตว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ไซกบ กะโซ 

 

  

จ่ัน ลอบ 

เบ็ด จะดุง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาเกก พะเนียด 

กับดักหนู 

 

ตุมเหยี่ยน 

 



เคร่ืองมือทางการเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
จอบ ,เสียม 

 

พรา 

 

เคียว จกหงอน 

 

ไมพาดขาวและวีพัดขาว 

 

ไมบาแกว และไมคานหลาว 
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4.2.4 การกิน 

 อาหารของชาวโยยหาไดงาย   เชน  ปลา  พืชผัก  จึงไมมีการเลี้ยงปลาไวกินไวขาย  แตนิยม

เลี้ยงเปด  ไก  หมู  วัว  ควาย  สวนพืชผักจะมีตามธรรมชาติ และปลูกไวกินเองตามฝงลํานํ้ายาม   

ในหนาแลง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวโยยไมนิยมฆาสัตวใหญ   เชน  วัว  ควาย ไวกินเปนอาหาร  นอกเสียจากวาสัตวพวกน้ีจะ

ตายเอง จึงจะแลเอาเน้ือแลวแบงปนเพื่อนบานกิน  เรียกวา “ปนพูด”    ชาวโยยนอกจากไมฆาสัตวที่

มีคุณแลวยังพากันสูขวัญวัว ขวัญควาย  ซึ่งในเชาของวันข้ึน  3  คํ่า  เดือน 3   จะนําขาวตมมัดผูกติด

กับเขาควายทุกตัว แลวจึงปลอยวัว ควายไปหากินหญาโดยมีขาวตมแขวนติดควายไปดวย     ชาวโยย

จึงเรียกขาวตมน้ีวา  “ขาวตมเขาควาย”  (คือการนําขาวเหนียวมาหอดวยตองกลวยและนําไปตม)    

 

 

 

ปลาเปนอาหารหลักของชาวโยย 

การสูขวัญควาย 
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บรรพบุรุษโยยไมนิยมกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ (เวนแตไขมดแดง ปลาซิว หอย ) ตอมาเริ่มมีการ

ฆาสัตวใหญ  แตนาน ๆ ครัง้และถ่ีข้ึนเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบันน้ี   ลาบปะไพก็เกิดข้ึนในยุคน้ีเอง แตทาน

ก็เลือกเอาแตเน้ือดี ๆ เทาน้ัน ผูที่ชอบอาหารปะไพน้ี ก็มีนอย สวนใหญจะเปนผูชาย นอกจากน้ีชาว

โยยยังรูจักถนอมอาหารเพื่อเก็บไวกินนาน ๆ เชน หมักปลาแดกใสไหไวแรมป  ปลาสม ปลายาง  เปน

ตน  อาหารหลักจะมี  แกง  ปน  แจว  ปง  จี่  แกงหนอไม  ตําหมากหุง เปนตน โดยมีขาวเหนียวเปน

หลัก  คนโยยยุคกอน ๆ  แมจะไมรูหลักโภชนาการอาหาร  5  หมู  แตก็บริโภคสารอาหารที่เปน

ประโยชนตอรางกายทุกวัน  สําหรับอาหารประเภท  ผัด  ทอด ยังไมนิยมรับประทาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

คําวา   ลาบปะไพ    (ภาษาโยย)   หมายถึง  ลาบเน้ือดิบ ๆ โดยนําเลือดใสเขาไป 

ชาวโยยเรียกอีกอยางหน่ึงวา  ลาบเลือด  หรือซอยแซ  

คําวา  ปลาแดก   (ภาษาโยย)   หมายถึง  ปลารา 

คําวา   ตําหมากหุง    (ภาษาโยย)   หมายถึง  ตํามะละกอ 
(1)      ผูใหขอมูล           นายใคร     สายธิไชย   อายุ  81  ป  อยูบานเลขที่   64 หมูที่   14        

ตําบลอากาศ อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร  วันที่    8   พฤษภาคม  2548   

ผูรวบรวมและเรียงเรียง     นายคําสา    ประลอบพันธ   อายุ  66  ป  อยูบานเลขที่    20   หมูที่   1   

 ตําบลอากาศ อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร  วันที่    8   พฤษภาคม  2548   

 

 

 

อาหารของชาวโยยอยางหนึ่ง 
เรียกวา “ กอยปลาซิว” 



อาหารของชาวโยย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หนอไม หอย 

  
ไขมดแดง 

  

ปู 

เทา กุง 



 

ผักธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผักสะเดา 
 ผักเหมือดเหม่ียง 

หมากแขวง ผักขะเม็ก 

 

ผักหางนาค 

 

ดอกแค 
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4.2.5 การเกิด 

 เมื่อหญิงมีการต้ังครรภนิยมฝากทองกับหมอตําแย   และสิ่งที่หญิงมีครรภควรปฏิบัติ   คือ

ไมใหหญิงมีครรภน่ังขวางประตูหรือบันได  ,ไมใหลอดใตถุนบาน , ไมใหทํางานหนัก และไมใหกิน

อาหารรสจัด  แตจะกินไดเฉพาะปลาบางชนิด  เชน  ปลาชอน   ปลาแมสะะแดง (แมกะแดง)  ปลาขาว   

เปนตน   และเมื่อผูต้ังครรภครบกําหนดคลอดก็จะไปตามหมอตําแยเพื่อมาทําคลอด หมอตําแยบางคน

นอกจากจะมีฝมือแลว ยังมีคาถาอาคมชวยดวยโดยการเสกใสนํ้าใหหญิงกําลังจะคลอดด่ืมหรือใชทา

ตรงบริเวณทองหรือเปาหัว  คาถาวาดังน้ี “พุทโธ ลอยลอง  ธัมโม ลอยลอง  สังโฆ ลอยลอง  สอง

เขาไปในภูเขาคับ  ฮีบมาฮับเอาหนอพุทโธ”  เรียกวา  “คาถาคลอดลูกงาย”   (1)     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

เมื่อรูวาจะคลอดแนแลว  หมอตําแยก็สั่งใหเตรียมติวไมไผ ทําเปนคมเพื่อนํามาตัดไสแห  

เมื่อคลอดเรียบรอยหมอตําแยจะเปนผูตัดไสแหแผไสบือ (สะดือ)  โดยใชดายที่สะอาดผูกรัดสายรกใกล

สะดือ และตัดดวยติวไมไผที่เตรียมไว  เหตุที่ใชไมไผ คงจะเปนการปองกันการติดเช้ือ    

เชน   บาดทะยัก   เปนตน  ถือเปนภูมิปญญาของคนโบราณ 

 

------------------------------------- 

คําวา     ติวไมไผ    (ภาษาโยย)  หมายถึง  ผิวไมไผ 

คําวา     ไสแห        (ภาษาโยย)  หมายถึง  รก 
(1)          ผูใหขอมูล     นายคําสี    เค่ียงคําผง  อายุ   79   ป  อยูบานเลขที่   75   หมูที่  14   

ตําบลอากาศ  อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร   วันที่   8  พฤษภาคม  2548  

 

 

 
หมอตําแยกําลังทําคลอด 
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การฝงไสแห   ตามความเช่ือของชาวไทโยย ถาคนถือไสแหไปฝงดวยมือขางใด ทารกเกิดมา

จะถนัดมือขางน้ัน การฝงไสแหน้ัน คนโยยจะฝงที่ใตบันไดบานโดยการขุดหลุมเล็ก ๆ ฝง แลวกอไฟข้ึน

บนหลุม  (ตามความเปนจริงในปจจุบัน ก็อาจจะตองการดับกลิ่นและปองกันสัตวคุยเข่ียก็ได) 

อีกนัยหน่ึง คนเฒาคนแกเลาเกี่ยวกับการฝงรกใตบันไดวา “เพื่อใหเด็กเมื่อโตข้ึนรูจักทางข้ึน-ทางลง” 

(คงเปนปริศนาใหตีความ)  และอีกนัยหน่ึงวา “เพื่อเปนเคล็ดวาเมื่อเด็กโตข้ึนจะไปที่ไหนไกลใกล ก็จะ

กลับมาที่ฝงไสแหที่แผไสบือ” (ไมลืมพอแม ถ่ินฐานบานเกิด) (1)       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การผอกลูกนอย เมื่อทารกนอยไดรับการทําความสะอาดเรียบรอยและหมผาออมอยางดีแลว  

ก็สงทารกใหผูมีอายุมากจะเปนยาหรือยายก็ได ผูที่ถนัดการผอกที่สุด คือ  หมอตําแย ซึ่งหมอตําแย

สวนใหญจะเปนผูที่มีอายุมาก จะนํากระดงผัดขาวที่ทําความสะอาดแลวใบหน่ึงมาวางควํ่าที่โลงกวาง

บนบาน นําผามาปูกระดงใหเรียบรอยหมอตําแยหรือผูมีอายุก็อุมขวางทารกมาน่ังลงใกลกระดง   

เสร็จแลวนําทารกคลอดใหมลงนอนหันหัวไปทางทิศเหนือหรือทิศใตก็ได สวนคนอื่น ๆ  ก็น่ังลอมกระดง  

คนผอกจะถือมีดหรือพรา และก็จะพูดวา “ผีนกเคามาฮองกูกู  คันแมนลูกสูใหมาเอามื่อน่ี วันนีคัน

กลายมือน่ี วันน่ี  แมนลูกกูเนอ” (1)    

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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การฝงไสแห 
 

 
การผอกลูกนอย 

---------------------------------- 
คําวา  ผอกลูกนอย  (ภาษาโยย)   หมายถึง  การพูดใหเปนเคล็ด เพื่อใหเด็กมีชีวิตรอด โดยการใชคําขู 
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การอยูคํา (อยูกํา– อยูไฟ) เมื่อคลอดลกูตองอาศัยไฟ ความรอนภายนอก ภายในทั้งอาบทั้งกิน  

น่ังใกลไฟทั้งวันทั้งคืน   คลอดลูกคนแรก ตองอยูนาน  1  เดือน  (คนเกิดเดือนเมษาอยาลืมวาคุณแมเรา

รอนที่สุดในโลกเลย) ตองอดอาหารเกือบทุกอยาง   นอกจากปลาตัวเดียวปนใสหัวขาหรือปลาปน      

ปูปน  ขาวจี่  ถือวาขะลําอาหารที่สุด รางกายจึงขาดธาตุอาหารอยางรุนแรง  ดังน้ัน คําวา “อยูคํา”  ก็

คือ อยูเพื่อขะลําอาหารและรักษารางกาย   เมื่อออกคําแลวไดกินอาหารที่มีประโยชนไมตองขะลําอีก   

รางกายจึงคืนสูสภาพเดิม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในขณะที่เมียอยูคํา ฝายผัวก็ลําบากไมแพเมีย ชาวโยยพูดวา “ ผัวตองปวหมอคํา” งานประจํา 

ทุกอยางนอกบานในบาน ผัวจะตองรับภาระคนเดียว งานปวหมอคําผัวก็ตองทําอีก  งานตักนํ้าเปนงาน

หนักที่สุด (บานอากาศขาดแคลนนํ้าหนาแลง)  และตองหายาสมุนไพรจากหมอยาประจําหมูบานนํามา

ตมกิน เชน ไมหมากเปน ยาชักมดลูกเขาอูเร็ว ยาแกกินผิด เปนตน ตองด่ืมนํ้ารอนตลอดเวลา  ด่ืมได

มากเทาไรย่ิงดี และตองหายาตมอาบ วันละ 2 - 3 ครั้ง  เชน  ใบเปา  ใบหนาด  เปลือกแดง  

ไมกะเบา  เปนตน   ตองดูแลและหาอาหารใหกินทั้งแมทั้งลูก   

 

 

------------------------------------------ 

คําวา    ปวหมอคํา    (ภาษาโยย)  หมายถึง  การดูแลรักษาผูอยูไฟตลอดจนกวาจะถึงกําหนด 

คําวา    อยูคํา       (ภาษาโยย)  หมายถึง การอยูไฟ  

คําวา   ขะลํา             (ภาษาโยย)  หมายถึง   ขอหามที่ไมใหประพฤติปฏิบัติ 

 

 

 

 

การอยูคํา 
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นอกจากน้ีผัวตองทํา  พะซี  คือ การปนข้ีซี (ชัน) ใหละเอียด   พอตกคํ่าผัวก็ใชมือหน่ึงถือ 

กะบอง (ข้ีไต)  อีกมือหน่ึงก็หยิบข้ีซีปนหวานผานไฟกะบอง  เมื่อไฟไหมข้ีซีก็จะมีแสงนากลัว  

 เดินออมบานที่เมียอยูคํา เพื่อปองกันภูตผีเปามิใหมารังควาญลูกเมีย เรียกวา “ผอกผีพาย หนายผี

เปา” โดยใหเดินรอบบานคืนละ  1  รอบ ทําอยูอยางน้ีไมตํ่ากวา 7  คืน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

คําวา   พะซี    คือ   การปนข้ีซี (ชัน)  เพื่อใชหวานผานไฟกะบองไปรอบ ๆ บาน ปองกันผีเปา 

 มารังควาญ   

 (1)     ผูใหขอมูล   นายใคร   สายธิไชย     อายุ  81    ป  อยูบานเลขที่  64      หมูที่ 14   

 ตําบลอากาศ  อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร   วันที่   8  พฤษภาคม  2548 

 

 

 

 

 
การทําพะซ ี
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การออกคํา   เมื่ออยูคําครบตามกําหนด  ผัวเมียดีอกดีใจ ทําอาหารการกินโดยตมไกขวัญ        

ตามความเช่ือของชาวโยย ถาไดลูกชายใหเอาไกตัวเมีย  ถาไดลูกสาวเอาไกตัวผู  และเชิญญาติผูใหญ

ใกลชิดและหมอตําแย  โดยการทําพิธีบายศรีสูขวัญ ผูกขอตอแขนใหหมอตําแย แมอยูคําและลูกนอย  

เมื่อญาติผูใหญใหศีลใหพรเสร็จ  ก็เชิญรวมรับประทานอาหารเปนเสร็จพิธี  พอแมลูกก็ดํารงชีวิต

ตามปกติตอไป (1)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------- 

คําวา   ออกคํา   (ภาษาโยย)  หมายถึง  การสิ้นสุดการอยูไฟ  ซึ่งอาจจะเปนเพราะมดลูกเขาอูแลวก็ได 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง   นายคําสา  ประลอบพันธุ   อายุ  66  ป   อยูบานเลขที่  20 หมูที่ 1      

ตําบลอากาศ   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  วันที่  8 พฤษภาคม  2548  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกคํา 



สมุนไพรในการอยูคํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ใบเปา (ใชตมอาบ) เปลือกแดง (ใชตมอาบ) 

  
เปลือกซาด (ใชตมอาบ) ใบหนาด (ใชตมอาบ) 

 

ไมนมสาว (ใชตมกิน) 

 
ไมหมากเปน (ใชตมกิน) 
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4.2.6 การตาย 

 เมื่อมีการตายเกิดข้ึน  ตามประเพณีคนโยยโบราณก็จัดการเผาหรือฝง   ถาตายปวยตายไข 

ก็เผา ถาตายมีแฮงก็ฝง (แตโยยสมัยใหมเผาหมด)  เมื่อคนตายก็อาบนํ้าหวีผมแตงตัวดวยเสื้อผาที่ใหม

ที่สุด   นิยมนําเงินใสที่เกระเปาเสื้อหรือกางเกงของผูตาย  มากนอยตามแตจะใหเพื่อจาง (ใหสินบน) 

ขณะเดินทางไปสูปรโลก  ญาติบางคนก็ลวงเอาไปถวายพระ แลวอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหผูตาย         

(คงจะคิดวาดีกวาเผา)  ญาติบางคนก็เผาหรือฝงเงินน้ันไปเลย   นําเงินใสปาก  1  บาท และเขียนคาถา

ใสปาก  ใสมือ ใหถือดอกไมเทียนอยางละ 1  คู ดายมัดมือผาขาวหอมัดสามเปลาะ สําหรับผูเปนญาติผู

ยังมีชีวิตอยูก็ทําหีบ (หีบศพ)  หรือหอ ใหแกคนตายตามฐานะ  ตัดกระดาษลายดํา ติดตามหีบ – หอ  

อยางสวยงามแลวใสยาฉุนรองพื้น จากน้ันยกศพคนตายเขานอนในหีบศพและใสยาฉุนขางศพจนทั่วอีก

ครั้งแลวนําสิ่งของเครื่องใชของผูตายใสเขาไปในหีบศพ หรืออาจจะวางใกล ๆ ขางนอกหีบศพ 

ก็ได          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 

คําวา     ตายมีแฮง      (ภาษาโยย)   หมายถึง    ตายโหง  การตายจากอุบัติเหตุ  

คําวา    หีบศพ      (ภาษาโยย)  หมายถึง  โลงศพ  

คําวา    หอ  (ภาษโยย)   หมายถึง  เรือนเล็ก ๆ ครอบศพ 

 

 
ท่ีเผาศพพรอมหีบศพและหอครอบหีบศพ 



 
 
คําวา      งันเฮือนด ี  (ภาษาโยย)   หมายถึง  ไปบานงานศพ 
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ถาตายปวยตายไข จะต้ังศพบําเพ็ญกุศลที่บานโดยหันศีรษะศพไปตามทิศที่เคยนอนกอนตาย    

แตถาตายมีแฮงชาวโยยจะไมนําศพข้ึนบาน(ขะลํา)  โดยจะจัดสถานที่บําเพ็ญกุศลรอบบริเวณบาน

ตนเอง  แตปจจุบันไมขะลําแลวจะเก็บไวนานกี่วันกี่คืนไมมกีําหนดกฎเกณฑ  คนที่ตายแลวในสมัยกอนไม

เรียกวาศพแตจะพากันเรียกวาผี    ถาตายโหงก็เรียกวาผีตายมแีฮง  และเพื่อเปนเคล็ดอีกอยางหน่ึง 

ก็นิยมเรียกคําวาผี  เปนคําวา  ดี   เชน  พากันไปเฮือนดีหรือไปงันเฮือนดี   เปนตนแตเวลาปลงศพจะ

ไมเรียกวา ไปปลงดี  จะพากันเรียกวา ไปปลงผี   

 ถามีคนตายหลาย ๆ ศพ ในหวงเวลาใกลเคียงกัน จะนําศพที่ตายที่หลังไปเผาหรือฝงกอน   

เมื่อมีการต้ังศพคนตายไวที่บาน   จะตองนิมนตพระสงฆมาสวดและเทศน  เพื่ออุทิศสวนกุศลใหแก

ผูตายทุกวัน   ในสวนของวันเผาศพหรือฝงศพ    ชาวโยยไมนิยมเผาศพหรือฝงศพ  ในวันข้ึนและแรม  

9  คํ่า  เดือน 9  (ชาวโยย เรียกวา วัน 9 คํ่า  9 กอง )ไมเปนมงคล ,วันข้ึนและแรม  14  คํ่า  ,วันข้ึน

และแรม 15  คํ่า  และไมนิยมเผาศพอีกวันหน่ึงก็คือ   วันรับปากเดือน  คือ วันข้ึน 1  คํ่าของทุกเดือน   

ซึ่งทุกวันน้ียังถือปฏิบัติกันอยู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

การละเลนในงานศพ  การงันเฮือนดี ถาไมมีอะไรดูอะไรเลนก็จะเงียบเหงาเกินไป  สมัยน้ันก็

นิยมเลนหมากทบสาก  หมากหอย  หมากหมูกินเสือ (ไมมีการเลนไพ  เลนไฮโล)  การอานหนังสือ

นิทานโบราณ  โดยผูมีความรูเพราะเปนอักษรลาว   เชน  เรื่องสินไช   เรื่องสุริวงค    เรื่องการะเกด  

เรื่องนางแตงออน   เปนตน   

 

------------------------------------ 

 คําวา       ดี       (ภาษาโยย)   หมายถึง  ผี    

 คําวา     ไปปลงผี    (ภาษาโยย)   หมายถึง  การนําผีไปยังสถานที่เผาศพ คือ ปาชา  

 

 

 
การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูตายท่ีบาน 
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คนโยยมีความเช่ือวา เมื่อคนตายไปแลว เปนหวงคนตายวาจะลําบากจะอดอยากไมมีอยูมีกิน  

เปนตน   จึงเตรียมหาเครื่องใชบางอยาง   เชน   เสียม  มีด  พรา  ขวาน  หมอหน่ึงขาว    หวด  มวย  

กระติบขาว  ตะกรา  ใหผูตาย  โดยนําไปปาเฮวแลวเผาหรือฝง   ถาเปนพอแมคนจะไดเพิ่มอีก  คือ       

ไมช้ินเล็ก ๆ  1  ช้ินหรือมากกวาน้ันอาจจะเปนกระดานพื้นหรือฝาก็ได    ซึ่งตามความเช่ือของ 

คนโบราณ เช่ือวา ไดสรางบานมาดวยกันจะตองแบงใหกันไป ซึ่งบางรายเปนหวงผูตายมากยังไปปลูก

บานหลังเล็ก ๆ  1 หลัง  ครอมบริเวณเผาศพดวย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอนจะนําศพไปเผาหรือฝง    ญาติมิตรก็ตองไปเลือกบริเวณเผาศพกอนวาจะเผาหรือฝง

ตรงไหนดี   สวนใหญตามความเช่ือโบราณ มักจะเลือกบริเวณใกลญาติ ๆ ที่ตายกอนแลว     จากน้ัน   

ก็ทําพิธีเสี่ยงไขกอน  โดยการโยนไขไกดิบไปรอบบริเวณที่ตองการ   ถาไขไกแตกตรงไหนก็ถือวาผูตาย

อยากอยูตรงน้ัน   ถาไขไกไมแตกก็โยนไปเรื่อย ๆ จนกวาไขไกจะแตก    หลังจากไดสถานที่แลว

ลูกหลานญาติมิตร ก็พากันหาฟนมากองทําเปนเชิงตะกอนหรือขุดหลุมตรงน้ัน  แตไมลืมกําหนดวา  ให

หันศีรษะศพไปทิศตะวันออก   

 

--------------------------- 

คําวา   ปาเฮว     (ภาษาโยย)  หมายถึง  ปาชา 

 

 

 
ท่ีเผาศพ   
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พิธีตัดขาดจากความเปนผัว – เปนเมีย  หากานกลวยมาอันหน่ึง  ถาผัวตายใหเมียจับขางหน่ึง  

ผูพาทําพิธี จับอีกขางวนรอบเดินออมหีบศพ ใหหีบศพอยูทางซายมือ 3 รอบ  พรอมกับพูดวา  

“ ต้ังแตน้ีตอไป สูเจาขาดผัวขาดเมียกัน บไดอยูนํากันเนอ”  ตัดกานกลวยตรงกลางผูนําโยนเขาไปทาง

หีบศพ สวนของผัวหรือเมียเอาทิ้งไปทางดานอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

สมัยกอนนําศพไปปาชาตองหาม  ลูกหลานชายที่แข็งแรงเขาเทียบไมคานหาม  (เปนไมไผ

เรียกวา ไมหามผี)   ถายังไมถึงปาชาหามวางเด็ดขาด  แตเปลี่ยนคนผูถือหรือหามได  ในกรณีที่หนัก

เกินไปเจาภาพตองหวานขาวตอกแตก คนที่หวานจะเดินนําหนาขบวนแหศพ   สวนคนที่หามโลงศพถา

หนักเกินก็ตะโกนวา “ หวานขาวตอกแตกแหน  นักโพดแลว”    หลังจากหวานขาวตอกแตกแลว คน

หามก็จะรูสึกเบา   ตามความเช่ือของผูเฒาผูแกสมัยโบราณเลาวาที่มันหนักผิดปกติน้ัน   เปนเพราะ ผีที่

ปาชาข้ึนไปน่ังบนคานหาม   เพื่อมารับเพื่อน(คนตาย) ไปอยูดวยกัน    เมื่อหวานขาวตอกแตกผ ี

ลงมากิน   จึงรูสึกวาเบา    ทางปริศนาธรรมบอกใหทราบวาคนตายแลวไมฟนคืนมาอีกเหมือน

ขาวตอกแตกน้ี นําไปปลูกไมงอกอีก (1) 

 

------------------------------ 

คําวา  ขาวตอกแตก  (ภาษาโยย)  หมายถึง  ขาวเปลือกที่นํามาค่ัว 
(1)     ผูใหขอมูล   นายคําสา   ประลอบพันธุ     อายุ   66   ป   อยูบานเลขที่  20    หมูที่  1              

ตําบลอากาศ   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร   วันที่   8  พฤษภาคม  2548  

 

 

 

พิธีตัดขาดจากความเปนสามี - ภรรยา 
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การนําศพไปปาชา  สมัยกอนหรือสมัยน้ี ใหหันเทาของผูตายไปกอน   จะมีคนแก  4    คน      

เปนคนถือธงดําเดินนําหนา   มีหอหมกอนิจจาต้ังอยูหนาศพ ใชฝายมัดหอหมกอนิจจาโยงไปใหภิกษุ

สามเณรที่บวชจูง  จับเดินนําหนาศพคนตายจนถึงปาชา  เพื่อไปทําพิธีเผาหรือฝงแลวแตกรณี 

ถาเปนผีตายมีแฮง  ไมนิยมทํา  หีบ  หอ ให (ทุกวันน้ีทําหีบหอใหแลว)  แตจะแตงกายใหศพ  

หอมัดเรียบรอย  โดยการสับพากแผนสองแผน นําสาด (เสื่อ)มาวางดานบน  จากน้ันนําศพมาวางบน

สาด หอมัดใหเรียบรอย จะไมเก็บศพไวนาน ใหทําพิธีฝงในวันน้ัน เวลาฝงใหหยอนศพคนตายลงไป ตัด

หนามลงทับเพื่อปองกันสัตวมาคุยเข่ียแลวโกยดินลงจนเต็มหลุม  นําหนามมาทับอีกท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอนทําพิธีเผาศพ   

จะมีการเปดผาคลุมหนาศพใหลูกหลานไดดูเปนครั้งสุดทาย แลวลางหนาดวยนํ้ามะพราว  

เพราะถือวาเปนนํ้าที่สะอาดที่สุด เพื่อใหหนาศพสะอาด และเปนการชําระโรคภัย ไขเจ็บ และยังเช่ือวา

วิญญาณที่ไปเกิดใหม  จะไมมีโรคภัยเบียดเบียนอีกดวย  หลังจากรดหนาศพแลว ปดผาหนาศพให

เรียบรอย 

นํ้าสางแกว     

คือ การขุดหลุมขนาดกวางและลึก  10  เซนติเมตร ทางดานทิศตะวันออกของศพ   หางจาก

ที่ต้ังศพประมาณ   5  เมตรข้ึนไป  ใหลูกหลานจัดหาสํารับกับขาวมาวางไวใกลนํ้าสางแกว   เพื่อให

วิญญาณผูตายไดกินอาหารเปนครั้งสุดทาย  หลังจากน้ันพระสงฆจะทําพิธีทางศาสนา มีสวดมาติกา

และบังสุกุล  ขณะที่พระสงฆใหพรน้ัน  ญาติผูใกลชิดจะกรวดนํ้าลงในนํ้าสางแกว   ซึ่งมีความเช่ือวา 

ขณะที่เผาศพน้ันวิญญาณของผูตายจะรอน  จึงกระโดดลงในนํ้าสางแกว  จะรูสึกเย็น 

---------------------------  

คําวา  บวชจูง        หมายถึง  สามเณรท่ีบวชเน่ืองในงานศพ 

คําวา   สับพากแผนสองแผน    หมายถึง  การนําไมไผลําใหญ ๆ  ยาวเกินคนตายเล็กนอย  

     มาสับสลับ แผออก  เรียกวา  พาก) 

 

 
ขบวนแหศพไปปาชา  ชาวโยย  เรียกวา  ไปปลงผี 

คําวา น้ําสางแกว   (ภาษาโยย)    หมายถึง บอน้ําเล็ก ๆ   
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การเก็บกระดูกคนตาย 

 การเก็บกระดูก  โดยปกตินิยมเก็บชวงบายของวันหางแจกขาว  โดยญาติมิตรและลูกหลาน  

จะพากันไปเก็บกระดูกของผูตายตรงที่เผาศพ  จะนิมนตพระสงฆ  5  รูป ,7  รูป หรือ 9 รูป ไปทําพิธี

บังสุกุล  แลวญาติมิตรก็ชวยกันเก็บกระดูก  

ในการเก็บกระดูกคนตายจะไมใชมือหยิบ   แตจะใชไมหรือกานกลวยคีบกระดูกใสภาชนะที่

เปนตะแกรง  ลางดวยนํ้าสะอาด ผึ่งแดดใหแหง   พรมดวยนํ้าหอมเพื่อดับกลิ่น  จากน้ันเก็บกระดูก 

ใสภาชนะ  แลวแยกเถาถานเปน  2  สวน สลับเถาถานทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก  แลวปนหุน

รูปคนข้ึน  โดยหันศีรษะหุนไปทางทิศตะวันออกเหมือนเดิม นําภาชนะที่บรรจุกระดูกวางไวหนาอกของ

หุนพรอมดวยหอหมกอนิจจา  จากน้ันโยงสายหออนิจจาไปยังพระภิกษุ สามเณรที่นิมนตมาทําพิธีทาง

ศาสนา  พระภิกษุ สามเณรจะสวดมาติกาบังสุกุล ใหศีล ใหพร   หลังจากน้ัน ขุดหลุมตรงกลางหุน  ลึก

พอจะฝงกระดูกและเสาเสได   

หลังจากน้ันเอาเถาถานกลบเสาเส นิยมปลูกตนดอกลั่นทม  (ลีลาวดี)  กอนกลับบานก็บอก

กลาววิญญาณของผูตายใหไปรับสวนบุญสวนกุศล ที่ลูกหลานจะทําใหในวันรุงข้ึน  พอวันรุงข้ึน  ก็จะ

ทําพิธีแจกขาวอุทิศสวนกุศลที่บานของผูตายหรือวัดก็ได  

เหตุท่ีไมใชมือหยิบกระดูก  มีความเช่ือวา   

1. ปองกันไมใหติดเช้ือโรค 

2. ถาใชมือหยิบ  เวลาจะปลูกพืชผักตาง ๆ จะไมติดดอกออกผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- 

คําวา  วันหางแจกขาว  (ภาษาโยย)  หมายถึง  วันเตรียมงานเพื่อทําบุญอุทิศสวนบุญสวนกุศล 

ใหผูตาย (กอนวันแจกขาวหน่ึงวัน)  

 

 
พระสงฆชักผาบังสุกุลหนาศพ 
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 การทําบุญอุทิศสวนกุศล 

ถาเปนคนตายมีแฮง   เมื่อญาติมีความพรอมก็จะขุดกระดูกข้ึนมาเผา  ทําพิธีแจกขาว 

เสร็จแลวก็จะนํากระดูกฝงลงไวที่เดิม  แตบางคนก็ไมขุดกระดูกข้ึนมาทําบุญอุทิศใหเลย     

สวนผูตายปวยตายไขธรรมดา ตามปกติภายใน   7  วัน    ญาติมิตรจะพากันทําบุญ 

แจกขาว  เอากระดูกเขาไห หรือหมอฝงไวตรงที่เผา  หรือมีการปกหลักเสาดวยไมเน้ือแข็ง   บางคนก็มี

การสลักช่ือ – นามสกุล  - อายุของผูตาย ไวดวย  โดยจะฝงเสาเสตรงหมอกระดูก  (1)      

 

 

------------------------------- 

คําวา  เสาเส   (ภาษาโยย)  หมายถึง  ไมเน้ือแข็งที่ฝงไวตรงที่เผาคนตาย  ในปจจุบันน้ีนอกจาก 

         ไมเน้ือแข็งแลว  ยังมีการใชปูนซีเมนต สลักช่ือ-นามสกุล  วันเกิด วันตายของผูตายไว  

ผูรวมรวมและเรียบเรียง     นายคําสา   ประลอบพันธุ   อายุ    66   ป  อยูบานเลขที่  20   หมูที่  1 

  ตําบลอากาศ    อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร    

   วันที่   8  พฤษภาคม  2548  
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4.2.7 ศาสนา 

 การนับถือศาสนาของชาวไทโยย   ชนชาติตาง ๆ ในแหลมอินโดจีน พากันยอมรับนับถือ

ศาสนาตาง ๆ  รวมถึงศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ  พวกพอคาชาวอินเดียไดนําศาสนาพราหมณ

มาพรอมกับการคาขาย   สวนศาสนาพุทธก็ทํานองเดียวกัน มีพวกพอคานําเขามาทางประเทศพมา  

พระสงฆนําเขาทางสุวรรณภูมิ  (ประเทศไทย )  ตามประวัติศาสตรคนยอมรับศาสนาทั้งสองต้ังแต

สุโขทัยเปนราชธานี  ดังน้ัน   คนไทยคนลาวนับถือศาสนาพุทธและพราหมณมานานแลว  ชาวไทโยยก็

เปนอีกชนเผาหน่ึงที่อพยพมาจากฝงซายแมนํ้าโขง เขาสูดินแดนที่เรียกวา ประเทศไทย ทุกวันน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในรัชสมัยพระน่ังเกลาเจาอยูหัว    ซึ่งเปนสมัยกรุงเทพมหานครเปนราชธานีก็แสดงวา          

ชาวไทโยย  ไดเคยนับถือศาสนาพุทธและพราหมณรวมถึงศาสนาอื่น ๆ  เชน   ศาสนาผี  (ลัทธิบูชา-

วิญญาณ) มานานแลว   ซึ่งคนไทยคนลาว  คน ๆ เดียวสามารถนับถือไดหลายศาสนา   ชาวไทโยย 

ก็เหมือนกันเปนชาวพุทธไปวัดทุกวัน  และในขณะเดียวกันก็ทําพิธีทางศาสนาและลัทธิความเช่ือที่ตน

เคยนับถือมาดวย   เชน  การบะ  เปนตน  จึงแสดงวาบรรพบุรุษชาวไทโยยมีการนําศาสนาที่เคยนับ

ถือมาดวย จะสังเกตเห็นไดจากมีการวางแผนสรางวัด  เริ่มแรกทานก็สรางวัดกลาง    วัดทุง     

วัดจอมแจง   วัดไตรภูม ิ  วัดศรีโพนเมืองและวัดอุดมรัตนาราม  ตามลําดับ   

--------------------------------- 

คําวา   บะ     (ภาษาโยย)  หมายถึง   การบน   เชน  การบะพระแกว   (การบนพระแกว)   

        การบะปูตา  (การบนปูตา)  

ผูใหขอมูล     นายคําสี    เค่ียงคําผง     อายุ    79   ป  อยูบานเลขที่     75     หมูที่  14     

       ตําบลอากาศ อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร    วันที่   8  พฤษภาคม  2548  

 

การทําพิธีทางศาสนา 
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มีวัดที่นาสนใจคือ วัดกลาง เน่ืองจากต้ังใกลแมนํ้า  เมื่อมีการสรางสิม (อุโบสถ) ก็หันหนาสิม

ไปทางแมนํ้า  (เคยมีผูอธิบายวาเพื่อใหพญานาคข้ึนมากราบพระพุทธเจาไดสะดวก)   สวนสิมวัดอื่น ๆ  

ซึ่งอยูหางแมนํ้า  จะหันหนาสิมไปทางทิศตะวันออกเกือบทุกวัด (ในประเทศไทย)   อาจจะเปนเพราะ

เพื่อใหพระพุทธรูปหันพระพักตรทางทิศตะวันออกเหมือนวันตรัสรูของพระพุทธองค   ชาวไทโยย   มี

การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองทั้ง  4   ดาน คือ  (1)      

  1.  ดานศาสนธรรมคําสอน   พระภิกษุ สามเณรศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตาม

เทศนาวากลาวเผยแพรพระธรรมคําสอน 

  2.  ดานศาสนบุคคล  ไดแก  บริษัท 4    ภิกษุ  สามเณร  อุบาสก - อุบาสิกา   

รูหลักคําสอนแลวไดปฏิบัติตาม ละช่ัวทําดี  จิตใจก็เจริญไมเสื่อมจากความสุข 

  3.  ดานศาสนวัตถุ ไดแก วัดวาอาราม โบสถวิหาร ก็ไดสรางข้ึนจนพอเพียงเชิดหนาชู

ตาแกผูไดพบเห็น 

  4.  ดานศาสนพิธี   เชน   การไหวพระสวดมนต    การกลาวคําถวายทาน   ก็ไดรับ 

การพัฒนาใหเปนสากลและเปนประโยชนรวมถึงความถูกตองเหมาะสมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 
(1)     ผูใหขอมูล  นายทองมา   พรมบุตร     อายุ    84   ป  อยูบานเลขที่   144    หมูที่  1  

ตําบลอากาศ   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร   วันที่   8  พฤษภาคม  2548  

 

 

 

ทําพิธีทางพุทธศาสนา 
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 เพราะอิทธิพลของศาสนา  ชาวไทโยยจึงนําคําสอนของพระพุทธเจามาเปนเครื่องยึดเหน่ียว

จิตใจ  อีกทั้งชาวไทโยยมีนิสัยรักความสงบ ไมชอบความรุนแรง รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา อาชญากรรม

นอย ชาวไทโยยจึงพากันอยูเย็นเปนสุข    

ชาวไทโยยยังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ  เชน พิธีบายศรีสูขวัญ  พิธีแตงแก          

การสะเดาะเคราะห  รวมถึง การดูวันเดือนป  ฤกษงามยามดีกอนการปลูกบานใหม  การข้ึนบานใหม  

และการแตงงาน  เปนตน  ซึ่งพิธีกรรมเหลาน้ี  เปนพิธีทางศาสนาพราหมณ  แทรกอยูในวีถีชีวิตมาจาก

อดีตจนถึงปจจุบัน  ขอสําคัญคือ  ไมทําใหผูนับถือเดือดรอน  บางคนอาจไมทราบเสียดวยซ้ําวา   

เปนคําสอนของศาสนาใด (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

คําวา  พิธีแตงแก (ภาษาโยย)  หมายถึง  การทําพิธีสะเดาะเคราห 

(1)     ผูใหขอมูล  นายใคร   สายธิไชย     อายุ    81   ป  อยูบานเลขที่    64       หมูที่  14    

ตําบลอากาศ   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร    วันที่   8  พฤษภาคม  2548  

 ผูรวบรวมและเรียบเรียง  นายคําสา   ระลอบพันธุ    อายุ    66   ป  อยูบานเลขที่    20    หมูที่  1    

ตําบลอากาศ   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร    วันที ่  8  พฤษภาคม  2548  

 

 

 

 
 

 

ประกอบพิธีกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
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4.2.8 ความเช่ือ 

1.  ความเช่ือเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา  มีดังน้ี  

-  เรื่องบุญ  เรื่องบาป  เชน  เช่ือวา ฆาแมว บาปหนัก 

-  เรื่องตายแลวเกิดใหม  เชน  เช่ือวา  เด็กที่เกิดมามีหนาตาและอุปนิสัยคลาย 

บรรพบุรุษที่ตายไปแลว จําชาติได – ระลึกชาติหนหลังได 

- นรก - สวรรคมีจริง  (ญาติพี่นองนิยมไปหาคนเขาทรงเพื่อถามวาผูตายไปเกิด 

ที่ไหน  มีความสุขอยูหรือเปลา) 

- วิญญาณบรรพบุรุษ    เชน  เช่ือวาพอแมที่ตายไปแลว มาอยูที่มุมหอง  เรียก ผีแจ  

ในวันสําคัญ จะมีการอุทิศสวนกุศลพิเศษ  ซึ่งตามความเช่ือของชาวไทโยย  เช่ือวา เปนการปลอยให

พอแม หรือญาติพี่นองที่ตายไปแลว ใหมารับของทานในประเพณีที่สําคัญ  เชน  บุญขาวสาก    

บุญขาวประดับดิน   เปนตน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การเลี้ยงปูตา 

 

พิธีเลี้ยงผีตาแฮก 
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2.  ความเช่ือเกี่ยวกับเรื่อง  ผี ( วิญญาณ )  มีดังน้ี  

- เรื่องผีปูตา  (ศาลเจาปู)  

-  เรื่องผีตาแฮก  (ผีที่ประจําอยูที่นา ดูแลผลผลิตของชาวนาใหอุดมสมบูรณ) 

- เรื่องผีปา   เช่ือวาตามไรนา ,ตนไมใหญ ,จอมปลวก หนองนํ้า ,วังนํ้า รองนํ้า   

- เรื่องผีในปาชา  เช่ือวา  วิญญาณของผูตายยังอยูในปาชา  

3. ความเช่ือเรื่องสิ่งลึกลับที่ศักด์ิสิทธ์ิ  (มองบอเห็นดวยตา, เจียมผีเฒา  ,เจียมเจายืน  

หมายความวา  ถาไมลบหลูมีโอกาสแกตาย)  

4. ความเช่ือเรื่อง ขะลํา    ตัวอยางเชน 

- ตายมีแฮง  (ผีตายโหง )ไมนําศพข้ึนบาน  ,ไมเผา  เปนตน 

- วันพระข้ึนหรือแรม  14  คํ่า , 15 คํ่า   ไมตักขาวเปลือกไปโรงสี ,ไมตําขาว   

ไมฆาสัตว   

- วันพระข้ึนหรือแรม 14   คํ่า ,15 คํ่า  หรือวันฮับปากเดือน (วันข้ึน   1 คํ่า)   

หามปลงผี    

- การนอนหันศีรษะไปทิศตะวันออก – ตะวันตกไมได ถือวา ขะลํา 

- เขาไปในปา  หามพูดเรื่อง เสือ  ถือวาขะลํา   ไปทางเรือ  หามพูดเรื่องจระเข  

เรื่องเงือก  ถือวาขะลํา ,ผูหญิงทองแกหามน่ังขวางประตู หรือทางข้ึนทางลงบันได (1)  เปนตน     

 

 

----------------------------------- 

คําวา   เจียม    (ภาษาโยย)   หมายถึง  ใหมีความสํารวจดวยกาย วาจา ใจ 

    ผูรวบรวมและเรียบเรียง     นายคําสา   ประลอบพันธุ    อายุ    66   ป  อยูบานเลขที่    20    

หมูที่  1   ตําบลอากาศ   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร    วันที่   8  พฤษภาคม  2548  
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4.2.9 ภาษา 

 ภาษาของชาวโยย    อําเภออากาศอํานวย    อําเภอวานรนิวาส  บานอุมเหมา   อําเภอพัง

โคน   อําเภอสวางแดนดิน  มีสําเนียงพูดทอดเสียงยาว ๆ   และออกเสียงหนักทุกพยางค คําพูดบางคํา 

ไมสามารถเขียนเปนภาษาหนังสือได   เอกลักษณของชาวโยย  คือ มีสรอยคําวา “ ฮอ ”  ทาย

ประโยค   ปจจุบันชาวโยยที่เปนกลุมของคนรุนหลัง  เยาวชนจะพูดสําเนียงที่เร็วข้ึน  เชน  

คําวา   “ เสอ ”  เปลี่ยนเปน  “ ไส ”  

คําวา   “ ฮอ ”  เปลี่ยนเปน  “เฮาะ ” 

ในปจจุบันชาวโยยใชภาษาไทยกลางในการติดตอสื่อสารกับหนวยงานราชการและ 

บุคคลทั่วไป แตยังคงใชภาษาถ่ินของตนเองไดอยางมั่นคง   

ตัวอยางภาษาโยย 

 ภาษาโยย    ไทยกลาง 

ไปไส     ไปไหน 

กิ๋นเขาแลวเฮาะ    กินขาวหรือยัง 

ไปนํากันหยูเฮาะ    ไปดวยกันไหม 

แมนเฮาะ    ใชหรือไม 

ไปฮอด     ไปถึง   

  ฯลฯ 

คําสรรพนาม  ความหมาย 

เตง   คําใชแทนตัวเองพูดกับคนที่รุนราวคราวเดียวกัน 

ขอย  คือ คําที่ ใชแทนตัวเอง เมื่ อพูดกับคนที่มีอ ยู

มากกวา 

โต            คําใชแทนคนที่เราพูดดวย  ที่มีอายุรุนราวคราว 

          เดียวกันและผูใหญพูดกับผูนอย 

เจา   คําใชแทนคนที่เราพูดดวย ที่มีอายุมากกวา 

เพื่อน   คําที่เรากลาวถึง (สรรพนามบุรุษที่ 3)  

ลาว   คนที่เรากลาวถึง  (1)    

 

---------------------------------- 

  (1)     ผูใหขอมูล   นางรัญจวน   กุลอัก   อายุ    42     ป  อยูบานเลขที่    70     หมูที่   2   ตําบล

อากาศ  อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร     วันที่   8  พฤษภาคม  2548  
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คําสรรพนาม  ความหมาย 

เผือ   คําที่แทนตัวผูพูด (ลูกเขยพูดกับพอตา แมยาย) 

กะบาด   คําที่ใชแทนตัวผูพูด   

อาว   ใชเรียกนองของพอที่เปนผูชาย 

อา   ใชเรียกนองของพอที่เปนผูหญิง  

ลัว   การเรียกภรรยาของนองชาย  ใชเรียกนองสะใภ 

   อีเหมะ   แม 

   อีโผะ   พอ 

ภาษาโยยบานอากาศ   

ภาษาโยย มีเอกลักษณเฉพาะตัว คือ  เย้ิน  ทีเ่คยไดยินการวาลอกัน  เกี่ยวกับการพูดของ 

ชาวโยย   

มีตัวอยาง  เชน    

-  เรื่องการไปซื้อกวยเต๋ียว  มาซื้อกวยเต๋ียวหอ… บอหอบอแหมันแหละ  ซิกินอยูน่ีแหละ 

- เรื่องผัวสูนเมียกินขาวกับสมตีน….งัว  ผัวไปนาไถนาเหน่ือยเมื่อย   ถามเมีย  วากินขาว 

กับเผียง   เมียตอบวา  กิน…เขา…กับ…สม….ตีน… ผัวสูนแฮงตีนเตะเมียตกตะลาง เสียงดังอุบ…. 

งัว… อยูตะลางพุน   

- คนไทอากาศที่ไปเรียนหนังสือมักถูกเพื่อนที่อยูทางอื่นลอเปนประจําเกี่ยวกับความเย้ินของ

ภาษาโยย   เชน  มาแตใส  มาแตอา…กาศ…หอ…. 

- แมแตเสียงไลหมาก็เย้ิน   เซะ….หมา….โยนขาวใหมาจากเทิงเฮือนลงตะลางพรอมกับ 

เรียกหมากิน  เอา..…หมา……กอนขาวก็ลอยลงชา ๆ หมาที่โดดเขามากินก็จะโดดงับอยางชา ๆ แบบ

หนังสโลโมช่ัน  (คุณสวรรค  ผานะวงค  รุน 500) น่ีคือตัวอยาง  ของการพูดที่เย้ิน ชา  ของภาษาโยย  

เมื่อสมัยผูเขียนยังเด็กจําไดวาภาษาของไทอากาศทางเหนือ กับทางใตไมเหมือนกัน  ทางเหนือจะพูดมี

เสียงสระไอ  บวกสระอา   ไทคุมใตจะพูดเสียงสระเออ  เชน  

  นะไปใส  เสา  ไปสิเดาว  (เปนเอกลักษณชุมชนชาวคุมเหนือ) 

  นะไปเสอ ไปสิเดอ  (เปนเอกลักษณชุมชนชาวคุมเหนือ) 

 ผูเขียนเคยเปนผูบรรยาย การแขงขันฟุตบอล  แฟน ๆ ผูชมใหพากษเปนภาษาโยย    ผูเขียน

บอกวามันบทันหมากฟุตบอล  ผูน่ัน….ไล….มา หมอน่ัน…เตะ….ไป (ตองออกสําเนียงและลีลาโยย  การ

เขียนน้ันยากที่จะไดอรรถรส)  

 

--------------------------- 

คําวา  เย้ิน (ภาษาโยย)  หมายถึง   ชา 
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 ทุกวันน้ีภาษาโยยยังคงมีคนพูด   แตเทาที่สังเกตสําเนียงและลีลาการพูดเปลี่ยนไป ไมชา    

เย้ินเหมือนคนสมัยกอนและคําเกา ๆ บางคํา คนโยยสมัยใหมฟงไมรูเรื่อง  ไมเขาใจความหมาย            

เมื่อผูเขียนมีโอกาสอานขาวเที่ยงทางสถานีวิทยุชุมชน (ว.ช.ก.) คนอากาศ  ก็พยายามหาคําภาษาโยย

มานําเสนอใหผูฟงไดรับฟงเปนประจําทายขาว  รูสึกวาจะไดรับความสนใจและการตอบรับเปนอยางดี

จากทานผูฟง 

                   ตัวอยางภาษาโยยวันละคํา 

     คํา    ความหมาย 

  กะเต    ข่ีหลัง  เอานองข่ีหลัง 

  กะเด้ิก    เอียงขางหน่ึง 

  กะปอด    จับอยู (มองเห็นเล็ก ๆ ) 

  กะแปด    จับอยู (เล็กกวากระปอด)  

  กวน    ทําใหเปนวงกลม (เชือก) 

  แก    ลากไป 

กอ    พันใหกลม กอมวย กาดมวย 

  กาม    ติดอยูในถวย (หนาหนาว) 

  เกิ้ม    ติดหนวด ลักษณะของคราบที่ติดตามปาก หนวด 

  แกวด    ใหสะอาดกันไฟไหม 

  กอย    เอานํ้าใส กอยวัสดุผงละเอียดคนใหเขากัน  

กิ่งไมเหี่ยวแหงที่โนมลง 

    ฯลฯ 

 

 

----------------------------------------- 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง  - นายมิตรไทย   ใครบุตร    อายุ   49   ป  อยูบานเลขที่  98  หมูที่  14 

ตําบลอากาศ   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร    วันที่   8  พฤษภาคม  2548  

- นายสุรัช      งันปญญา      อายุ          ป   อยูบานเลขที่      หมูที่ 14ตําบลอากาศ   

อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร    วันที่   8  พฤษภาคม  2548  
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4.2.10 การละเลน 

การละเลน     หมายถึง   การเลนเพื่อความสนุกสนาน   เลนออกกําลังกาย  เลนทดสอบ

ความสามารถ  เลนเอาแพเอาชนะ   เลนเปนเพื่อนใจ  (ยามเหงา  เศราโศก   เชน  งันเฮือนดี) และ

เลนเพื่อฆาเวลา  เปนตน  วัฒนธรรมการละเลนน้ี  ชาวไทโยยไดสืบทอดการละเลนตาง  ๆ  จากบรรพ

ชนรุนหลังของตน  จนในยุคน้ีการละเลนก็ยังคงรักษาไว  แตการละเลนบางอยางหมดความนิยมและ

เลือนหายไป   ซึ่งเคยมีผูเฒาผูแกอายุประมาณ  70 - 80 ป  เลาวาการละเลนในบางเรื่องสลับซับซอน  

(มีกติกามาก)  จึงขอเลาแตเฉพาะการละเลนที่มีกติกางาย ๆ   เทาน้ัน  มีดังน้ี  

1. หมากพาด 

 ผูเลนดวยกันจะใชมือพาดที่เขาของผูเลนที่ทําผิดกติกาเพียงเบา ๆ  สาว ๆ บางคน 

ก็ใชไมบรรทัดหรือกีบสีเสียดพาดหนุม ๆ (คอนขางแรงเสียดวย) หนุมที่โดนสาวพาดแรง ๆ   

ก็ย้ิมดวยความพึงพอใจ โดยคิดเอาเองวาที่สาวพาดแรง ๆ น้ัน เขาคงรักเรา 

 อุปกรณในการเลน   ประกอบดวย  

หมาก  เสียด  พลู  ยา  (หมาก  ก็คือ  ลูกหมากเค้ียว  จะดิบหรือแหงก็ได)  ผาครึ่ง 

เพื่อใหเล็กและวางงายไมลื่นไหล เสียดก็คือ เปลือกตนเสียด  (คนอีสานนิยมเค้ียวกินกับหมาก)  

เอาช้ินเล็ก ๆ เทาลูกหมากเค้ียว ใบพลูหน่ึงใบมวนใหกลมมัดใหแนนดวยดายและยาสูบ (ยาเสน) หยิบ

เปนกอนเล็ก ๆ เทากับลูกหมากเค้ียว 

 สถานที่เลน   

   ตองเปนบานมีงานศพ และเลนตอไปจนถึงวันแจกขาวเทาน้ัน งานอื่นเลนไมได  ขะ

ลํา  สวนผูเลนเปนหนุมสาวชายหญิงจะเลนดวยกันจึงสนุกดี  ไมจํากัดจํานวนผูเลนนอยเกินไป 

ก็ไมสนุก  มีผูเลนประมาณ  3 - 6 คน 

 วิธีเลนหมากพาด    

1. แบงผูเลนออกเปน 2  ฝาย คือ ฝายหญิง และฝายชาย  

2. ฝายหญิง  มีหนาที่พูดวา  หมาก  พู (พลู)  ยา  เสียด 

3. ผูชาย  มีหนาที ่ตะครุบ  อยางใดอยางหน่ึงที่ฝายหญิงพูดถึงครั้งสุดทาย 

4. หากฝายชายตะครุบผิดหรือชา จะถูกฝายหญิงที่เลนดวยกันทุกคน ใชกีบสีเสียด 

พาดที่ฝามือ  แขน ไหล หรือ เขา   แตถาตะครุบเร็วและถูกตอง  ฝายหญิงจะถูกฝายชายใชกีบสีเสียด  

พาดเหมือนกัน  แตชายบางคนจะใชฝามือพาดฝายหญิงที่คุนเคยกันจะเลนไปเรื่อย ๆ จนกวาจะเลิกรา 

----------------------------------- 

คําวา   หลิ่น    (ภาษาโยย)  หมายถึง  เลน   

คําวา  หมาก (ภาษาโยย)  หมายถึง  การเรียกช่ือการละเลนประเภทตาง ๆ    

คําวา   พาด  (ภาษาโยย)  หมายถึง  ตี 

คําวา  วัดแจกขาว  (ภาษโยย)  หมายถึง  วันทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูตาย  ตามประเพณีชาวโยย 

  หลังจากที่เผาศพไปประมาณ  1-2  สัปดาหแลว จะทําบุญแจกขาว   
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2. การเตนกระทบสาก    

  เปนการละเลนของชาวโยยที่ใชเปนกิจกรรมละเลนในการคบงันงานศพ  โดยเฉพาะ 

เปนศพของบุคคลที่มีอายุมากหรือเปนที่นับถือของบุคคลทั่วไป  (อายุประมาณ  60   ปข้ึนไป)   

การละเลนจะกระทํากันหลังจากการสวดอภิธรรมในตอนเย็นเสร็จแลว   ผูเตนกระทบสากสวนใหญจะ

เปนคนใน วัยหนุมสาว   เปนการคบงันงานศพ เพื่อไมใหเกิดความเงียบเหงามากเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

อุปกรณการเลน 

   1.  ไมไผขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 - 3 น้ิว   ความยาวประมาณ   2   เมตร  

จํานวนต้ังแต  8 - 12  ทอน (ใชเปนไมสําหรับกระทบ  เหลาใหกลม) 

   2. ไมไผขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 - 4 น้ิว ความยาวประมาณ 4  เมตร จํานวน 2 

ทอน (ใชไมไผสําหรับการเคาะกอนกระทบเหลาใหกลม) 

สาธิตการเตนกระทบสาก 
 

บทบาทสมมติการเลนหมากพาด 
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           วิธีการเลน 

1. วางไมสําหรับรองการเคาะใหวางขนานและหางกันประมาณ 1.5  เมตร  

2. ใชคน  2  คนจับสวนปลายของไมสําหรับกระทบ อยูคนละดานของไมรอง 

แตละคนจับสวนปลายของไมมือละอัน ในการละเลนสวนใหญจะใชไมไมตํ่ากวา 4 คู   แตละคน 

หางกันพอประมาณสามารถเวนชองใหยืนได 

3. ผูถือไมจะจับปลายไมเคาะลงที่หมอนรองพรอม ๆ กันทุกคู  จังหวะที่เคาะ  คือ 

จะเคาะกับไมรอง 2 ครั้ง แลวดึงไมใหมากระทบกัน 1 ครั้ง (1-1-2, 1-1-2) เคาะไปเรื่อย ๆ 

4. ผูเลนหรือผูเตน จะกาวเทาเขาไปในระหวางไมแตละคู ในจังหวะเคาะกับไมรอง  

แลวยกเทากาวออกไปขางหนากอน  จังหวะกระทบ  กาวเทาเขาออกในคูของไม ไปจนหมดทุกคู    

การเลนจะกาวเขาพรอมกันคนเดียวหรือเปนคูก็ได ตามความสามารถ จังหวะจะชาหรือเร็วแลวแต 

ความพอใจของผูเคาะไม   แตผูเลนจะตองยกเทาเขาออกใหทัน   ระยะเวลาในการเลนไมจํากัด

บางครั้งอาจสับเปลี่ยนการเลนจนถึงสวาง จึงแยกยายกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 

ผูใหขอมูล  -   นายคอง  ใครบุตร  อายุ    78    ป   อยูบานเลขที่   75   หมูที่  15   ตําบลอากาศ      

         อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร    วันที่   8  พฤษภาคม  2548 

     -   นายสมภาร   คิอินธิ   อายุ    67    ป  อยูบานเลขที่   9    หมูที่  9  ตําบลอากาศ    

         อําเภออากาศอํานวย    จังหวัดสกลนคร    วันที่   8  พฤษภาคม  2548 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง -   นายประดิษฐ   คิอินธิ  อายุ   44    ป  อยูบานเลขที่ 132  หมูที่   4    

ตําบลอากาศ อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  วันที ่8 พฤษภาคม  2548 

 

 

 

สาธิตการเตนกระทบสาก 
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 3. หมากมาหลังโปก   

 เปนการเลนของชายวัย  10 - 11  ป  เพื่อความสนุกสนาน  หลังโปกก็คือ หลังถลอก         

ผูเลนเปนมาโดนข่ีหลังจนหลังโปก   (นํ้าหนักตัวผูเลนใกลเคียงกัน)   คนหน่ึงเปนมา   อีกคนหน่ึง 

เปนเจาของมาจะกี่คูก็ได  ยืนเปนวงกลม หางกันไมตํ่ากวา 3  เมตร  และไมเกิน  4  เมตร   

 อุปกรณการเลน   ใชแพ (ผาขาวมา) 1 ผืน   ใชเทคนิคมวนพันกันจนกลมแนน 

ไมหลุดงาย มีขนาดเทาตะกรอลูกเข่ือง ๆ  เวลาเลนมักจะเปนคืนเดือนหงาย   สถานที่เลนเปนสนาม

กวางพอประมาณ  

 วิธีเลน  ขวางไดหนเดียวเทาน้ัน  กลุมมายืนเปนวงกลมกมตัวลงสองมือคํ้าเขา  

กลุมคนข้ึนข่ีหลังบรรจงโยนลูกผา (ทางซายหรือขวาก็ได) ผูรับก็บรรจงรับอยางดี ตองรับใหได 

จะไดข่ีมานาน ๆ ถาลูกผาไมหลุดมือเมื่อไรก็น่ังบนหลังมาอยูอยางน้ันจนมาหลังโปก  แตถารับลูกผา

ไมได   ทุกคนรีบลงจากหลังมาแลวว่ิงหนี พวกมา (ใครก็ได) รีบควาลูกผาเหว่ียงขวางใสคนให 

แมน ๆ  ถูกใครก็ไดขอใหเปนพวกคน ถาโดนก็เปลี่ยนทําหนาที่เปนคนทันที (ข่ีหลังเขาบาง) แตถาไม

โดนก็เปนมาเหมือนเดิมจนหลังโปก (ขวางไดหนเดียวเทาน้ัน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------- 

คําวา   แพเลง (ภาษาโยย)   หมายถึง  ผาขาวมา    
(1)        ผูใหขอมูล   นายใคร   สายธิไชย   อายุ   81    ป  อยูบานเลขที่  64      หมูที่    14 ตําบล

อากาศ   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร    วันที่   8  พฤษภาคม  2548  

 

 

 

 

ภาพสมมุติการเลนหมากมาหลังโปก 
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 บางคนก็มีเทคนิคในการเลน คือ เมื่อลูกผาหลุดมือแทนที่จะลงดี ๆ  กลับผลักมาใหลมแลวว่ิง

หนี  มากวาจะลุกข้ึนมาไดก็ขวางลูกผาไมโดนคนก็เปนมาตอไป  ความสนุกอยูตรงว่ิงหนี 

และไดข่ีมานาน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. หมากไกตอไก    

 เวลาเลนเปนเวลากลางคืนตอนหัวคํ่า และคืนเดือนหงาย  กลางวันไมเหมาะเพราะ 

ฝายตรงขางมองเห็นคนและไกของกันและกัน บริเวณเลนไมตองกวางมากก็เลนได    แบงผูเลน 

เปนสองฝายมากนอยใกลเคียงกัน ไมจํากัดจํานวนฝายชายฝายหญิงคละกัน ควรยืนหางกันไมตํ่ากวา            

10 เมตรข้ึนไป    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสมมุติตอนคลุมไก ของการเลนหมากไกตอไก 

 

การขวางลูกผาใสฝายตรงขาม 
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  วิธีเลน อุปกรณมีผาคลุมไก (ตองคลุมไดทั้งตัว) เมื่อพรอมทั้งสองฝายก็เอาผาคลุมไก

ของตัวเอง จะเปนไกตัวเมียหรือตัวผูก็ได แตตองคลุมใหมิดชิดอยาใหฝายตรงขามจําไกของฝายตนได  เสร็จ

แลวผูจะเลนเปนเจาของไกแตละฝายก็จูงไกของฝายตนไปยังจุดศูนยกลางที่กําหนดไวแลว  

ไกตองเดินกมลงนิดหนอย ที่ตองจูงเพราะไกมองไมเห็น  เมื่อถึงจุดนัดพบ(จุดตอไก) ไกของทั้งสองฝายก็น่ัง

ยองๆ ลง เจาของไกใหไกหันหนาเขาหากัน แตไมโดนกัน ใหหางกันประมาณ 1 ศอก พยายามระวังผา

คลุมไก อยาใหหลุดไดและใหคลุมมิดชิดที่สุดดวย   

 เมื่อเสร็จก็เริ่มตอไก โดยเจาของไกฝายใดกอนก็ได สั่งใหไกฝายตรงขามขันวา     

ขันลองเบ่ิงดู  โตผูหรือโตแม (ขันลองดูซิตัวผูหรือตัวเมีย )ไกฝายตรงขามจะไมขันเหมือนไกจริง ๆ วา 

เอิ๊กอิโอกเอิ๊ก เปนตน  แตจะเปลี่ยนเสียงใหเล็กลงหรือใหญข้ึน (เปนเสียงอยูในลําคอ)  ข้ึนอยูกับไกตัว

น้ัน   เปนไก  ตัวเมียหรือตัวผู  แลวก็จะขันวา จะลี๊ด  จะลี๊ด  2 - 3 ครั้ง   ถายังเดาไมออกเขาก็จะสั่ง 

ใหขันใหม  จนสุดทายก็จําตองทายวา ไกตัวน้ีช่ืออะไร(ช่ือของคนที่เลนเปนไกน่ันแหละ)    ถายังเดาไม

ออกเขาก็จะสั่งใหขันใหม  จนสุดทายก็ตองทาย ถาทายถูกก็เอาไกตัวน้ันไปเลย   แตถาทายไมถูก 

ก็ไมไดไก  ฝายตรงขามทายไกของอีกฝายก็เหมือนกัน  ตองขันฟงเสียงกอนจึงใหทาย 

 การเลนหมากไกตอไก   ผูเลนเปนไกตองมีความอดทนสูงมาก หายใจก็ไมคอยสะดวกและตอง

อดหัวเราะไดดวย   ความสามารถพิเศษของไก  ก็คือ เปลี่ยนเสียงขันจนฝายตรงขามจําไมไดและทาย

ผิดในที่สุด  เมื่อฝายตรงขามทายถูกวา  บักน้ัน   อี่น่ี  เจาของไกก็ตอบวา แมนแลว  พรอมกับเปดผา

คลุมไกออกใหเขาดูตัวจริง     ถาทายไมถูก เจาของไกก็บอกวา  บแมน   พรอมกับเปดผาคลุม 

ใหเขาดูหนาตาไกเหมือนกัน   เพราะการทายน้ันทายไดหนเดียว มิใชทายไลช่ือผูเลนดวยกันไปหมด 

ผูชายเจาของไกบางคน ถายังสงสัยในใจวามันเปนไกแมหรือไกผู   จึงโอบกอดไกดู  

ถาเปนไกแม   มันจะใชศอกดุนผาคลุม  บงบอกวาอยามากอด  ผูทายก็รูวาเปนไกแมแนนอนและ 

ทายช่ือผูเลนที่เปนหญิงเทาน้ัน  บางคนก็โชคดีไดไกกลับบานต้ังหลายตัว ความสามารถพิเศษของไกตอ

น้ี  คือ ฝายตรงขามมักจะเดาผิด เน่ืองจากเปลี่ยนเสียงขันไดดี  ไกตัวน้ันก็มีช่ือเสียงในวงการเลนหมาก

ตอไก เลนคราวตอไปก็ถูกแยงตัวเขากลุม  กลายเปนไกเน้ือหอมไป    เมื่อเลิกเลนคงไดรับ 

 

------------------------------- 

คําวา   โต (ภาษาโยย) หมายถึง   ตัว 

คําวา  เบิ่ง   (ภาษาโยย) หมายถึง   ดู 
(1)        ผูใหขอมูล    นายคําสี   เค่ียงคําผง   อายุ   79   ป  อยูบานเลขที่   75    หมูที่     14 

ตําบลอากาศ   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร    วันที่   8  พฤษภาคม  2548  
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รางวัลพิเศษ ผูเลนแตละฝายก็มิไดอยูเฉย ๆ แสดงอารมณรวมเชียรโดยการปรบมือ แตไมพูดหรือ

หัวเราะดัง  เพราะเกรงฝายตรงขามจําได   การเลนหมากตอไก ถาผูเลนเลนเขาขากันดี   ก็ถือวา 

เปนการเลนที่สนุกสนานมากในยุคน้ัน วันดีคืนดีถาวางพวกเขาเจาก็จะชวนกันมาเลนสนุก บริเวณ 

เด่ินบานของคนใดคนหน่ึงแตจะตองเลนในชวงเดือนแจง  หนาแลงเทาน้ัน (1)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. หมากชางแทงชาง   

 เปนการละเลนที่ตางจากการละเลนอื่น ๆ เพราะตองลงไปเลนในนํ้า  

วิธีเลน    คนหน่ึงยืนเปนชาง   อีกคนข้ึนข่ีหลังตรงเอวเปนงาชาง   โดยสอดเทา 

ไปดานหนาของชาง ใหใชเทาทั้งสองขางน้ันแหละถีบยันซึ่งกันและกันจนคูตอสูหงายหลังลมลง    

ฝายที่ลมตองถือวาแพ    

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

คําวา  เดือนแจง  (ภาษาโยย)  หมายถึง  คืนเดือนหงาย 

คําวา  เด่ิน (ภาษาโยย)  หมายถึง  ลานบาน 

 

 

 

 

 
ภาพสมมุติการเลนหมากไกตอไก 
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การเลนหมากชางแทงชาง  ไมตองมีอุปกรณอื่นนอกจากรางกายของผูเลนโดยเฉพาะ  

ผูที่เลนเปนงาชาง ตองใชเทาของผูข่ีหลัง สถานที่เลนจะเปนลํานํ้ายามหรือแหลงนํ้าจั้นบริเวณแกงไค 

(ปากอุปคุต) แกงตาด ,ทาวัดกลาง ,ทาโฮง ,ทากกกอก ,ทาไฮ ,ทาหนองปลาซวาย ,ทาบอลุบ  สถานที่

ที่นิยมเลนมากที่สุด   คือ  ทากกตอง (ตรงบานลุงทิศลือ  สติยศ) สถานที่เลนตองมีนํ้าลึกถึงหนาอก 

ผูเลนหรือแคเอวกไ็ด  ถาต้ืนหรือลึกกวาน้ีจะไมเหมาะในการเลน  ผูเลนจะเปนชายวัยซนลวน ๆ  จะเลน

ตอนกลางวัน ตอนลงอาบนํ้า จับคูไดก็ชวนกันเลน ใครจะเปนชาง ใครจะเปนงา  ตกลงกันได   ผูเลน

เปนงาก็ข้ึนข่ีหลังชางตรงเอว  โดยสอดเทาไปดานหนาของชาง ชางตองจับงาไวใหดี   มือของผูเลนเปน

งา ตองชวยกวักนํ้าเพื่อชวยพยุงตัว  เริ่มเลน ผูเปนชางก็จะเดินเขาไปหาคูตอสู และเอางา    

(เทาของผูเปนงา) แทงตองแทงที่เทาเทาน้ัน    ถึงอยางน้ันบางครั้งงายังพลาดไปโดนขางฝายตรงขาม

บางก็มี  แตก็ถือวาไมเจตนาใหอภัยกันได   ถาฝายไหนลมถือวาเปนผูแพ ลมแลวก็เริ่มตนเลนใหม  

เพราะเขาเจาเลนเพื่อเอาชนะกัน แถมดวยความสนุกสนาน วันหลังอาจมีอีกเพราะอยากเปนผูชนะ 

  วันหน่ึง ๆ อาจมีหลายคู คนดูคนชมก็พอมีบาง ถึงไมมีทานผูชมพวกเขาเจาก็แทงกัน

มันสนุกสนานทุกครั้งไป นํ้าบริเวณที่ชางแทงกันจะขุนแดง แตเพราะเปนนํ้าไหลไมนานก็จะหายขุน 

เสียงชางและเสียงคนเชียรดังลั่น   
 

 

------------------------------------------------- 

ผูรวบรวมและเรียบเรียง    นายคําสา   ประลอบพันธุ    อายุ   66    ป  อยูบานเลขที่ 20 หมูที่ 1

ตําบลอากาศ   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร    วันที่   8  พฤษภาคม  2548 

 

 

 
ภาพสมมุติการเลนหมากชางแทงชาง 

 



บทท่ี   5 

บทสรุป 
 การศึกษาลักษณะทางชาติพันธุของไทโยยที่บานอากาศ     อําเภออากาศอํานวย     

จังหวัดสกลนคร  โดยอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร  พบวา ชาวโยยมีวิธีการปรับตัวและคงรักษาไวซึ่ง

เอกลักษณของกลุมควบคูกันไป  ในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

 ดานระบบความเช่ือ ชาวไทโยยยังมีความเช่ือและนับถือผี  สิ่งลี้ลับนํามาเกี่ยวของกับ 

การดําเนินชีวีต  อาชีพ  สภาพสังคมความเปนอยูจึงตองเคารพบูชา พอจําหรือกวานจ้ํา   จึงมีบทบาท

มากในการติดตอวิญญาณผี  ที่ชาวไทโยยใหความเคารพและยึดมั่นวาชวยคุมครองปองกันเหตุรายตาง 

ๆ  ได   คือ ศาลเจาปู หรือหอปูตา    ผีตาแฮกหรือผีไรผีนา   เปนตน  สิ่งลี้ลับน้ีเหลาน้ี จึงทําใหสังคม

ของชาวไทโยยมีประเพณี    กฎเกณฑของสังคมอยางชัดเจนในพิธีกรรมตาง ๆ  สําหรับ 

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  มีบทบาทมากเพราะในสังคมชาวไทโยย   สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  

ความศรัทธาที่ตอศาสนาจึงมีวัดมากมายอยูละแวกใกลเคียงกัน   

ประเพณีตาง ๆ  เชน   การละเลนกลองเลง  เปนชาติพันธุเดียวเทาน้ันที่มีการละเลนกลองเลง  

เพื่อสมทบคํ้าจุนพระพุทธศาสนามาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน   นับวาเปนความศรัทธาและสืบทอดได

เปนอยางดี  ความสนุกสนานชวยสรางความสามัคคีอันเดียวกันได  และไดสืบทอดพระพุทธศาสนาไป

ดวย  ถือวาเปนสิ่งที่ดี  นอกจากน้ียังมีประเพณีผสมผสานระหวางพุทธศาสนาและความเช่ือในภูตผี   

เช่ือวาการกระทําการไหลเรือไฟทําใหเกิดความรมเย็นสงบสุขและนําสิ่งดี ๆ มาสูสังคมได  เปนการ

บูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา เปนการแสดงความเคารพตอพระแมคงคาที่ไดใชนํ้าอาบและ

ด่ืมกิน  ตลอดจนยังเปนการขอโทษแมนํ้าที่ทําใหสกปรก   นอกจากน้ียังเปนการสงผีนํ้าหรือผีเงือกให

ไปสูยังที่อยู คือ แมนํ้าโขงตอไป  ความคิดความเช่ือดังกลาวน้ีจะผสมผสานจนกลายเปนประเพณีไหล

เรือไฟ     นับวาเปนประเพณีที่รักษาไวซึ่งวัฒนธรรมมีผลตอความศรัทธาในสิ่งเคารพตาง ๆ แลวผลที่

สะทอนออกมาในรูปธรรม จะเห็นไดอยางชัดเจนวา  ความสามัคคีนํ้าหน่ึงใจเดียวกันของชาวไทโยยตอ

ประเพณีการไหลเรือไฟมีมากมาย    นับต้ังแตการสรางเรือ    การประดับตกแตง การแสดงบนเรือ  

เปนภาพที่หาดูไดยากมากในสังคมเมือง   แตในสังคมชนบทความรักความสามัคคี  ความชวยเหลือกัน

ทําใหเห็นความรวมมือความสามัคคีทุกคน   

 ดานการเลือกที่อยูอาศัย   การต้ังหลักแหลงบานเรือน    พบวา   ชาวโยยมักจะต้ังถ่ินฐาน 

ใกลแมนํ้าและใชแมนํ้าเปนเสนทางอพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ

มาไดถ่ินฐานใหมก็เลือกทําเลแถบลํานํ้ายาม    เน่ืองจากสภาพพื้นที่ มีความอุดมสมบูรณทําใหมีผลตอ

การต้ังถ่ินฐานของชาวโยยในเขตน้ีมาก     ดังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรการเสด็จทางภาค

อีสานของสมเด็จพระยาดํารงราชานุภาพ    การรักษาประเพณีของไทโยยไดถายทอดออกมา 

ในกลุม  มีประเพณีตาง ๆ และอนุรักษไวตลอดมา   
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 นอกจากน้ีเอกลักษณอยางหน่ึงทางชาวไทโยยที่ยังปรากฏอยู   คือ    ภาษาพูดที่ลากเสียงยาว  

คําบางคําไมสามารถเขียนเปนตัวหนังสือใหตรงกับสําเนียง   ความภาคภูมิใจของกลุมน้ี    คือ  

ความศรทัธา  เช่ือถือ  ในองคพระแกวที่ประดิษฐานที่วัดกลางพระแกว    ถือวาเปนสิ่งคูบานคูเมือง

ของชาวไทโยย   ลักษณะบานเรือนในสมัยแรก ๆ  จะสรางแบบบานยกเสาสูง มี   2   จั่วคูกัน   

แตปจจุบันสรางตามแบบไทยอีสานมีจั่วเดียวมีระเบียงบานเหมือนเดิม    สรุปไดวาลักษณะบานเดิม

ดังกลาวน้ันสามารถสรางข้ึนมาเพราะเปนครอบครัวใหญ  พอแมมีลูกหลายคน  แตปจจุบันรัฐบาลมี

การณรงคใหมีลูก   2   คน  ครอบครัวจึงมีขนาดเล็กลง  

สิ่งหน่ึงที่ยังรักษาเอาไว  คือ   เครื่องมือเครื่องใชยังเปนเครื่องจักรสาน ไมวาจะเปนของใชใน

ครวัเรือนและเครื่องมือจับปลา เครื่องมือทอผาและเครื่องมือทํานา   เชน  ไถ,  คราด     ชาวไทโยย

ประดิษฐของจากไมและไมไผ   แตปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการใชรถไถเดินตามก็จะ

เขามามีบทบาท  เพราะการผลิตเพิ่มข้ึน  การอาศัยแรงงานคนและแรงงานสัตวคงไมสามารถ 

เพิ่มผลผลิตไดมาก   เพราะปจจุบันแรงงานในครอบครัวเล็กลง 

 ดานอาชีพของชาวไทโยยพบวา  จากสภาพสังคมด้ังเดิม การผลิตเพื่อยังชีพได  แตปจจุบันได

เปลี่ยนแปลงมาผลิตเพื่อขาย  เชน   การทํานา    การหาปลา  การจักสาน  การทอผา  เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

 

กัณหา       แกวพาดี   อายุ    88    ป   อยูบานเลขที่  70  หมูที่  17   ตําบลอากาศ   

 อําเภออากาศอํานวย    จังหวัดสกลนคร   

ขันธ       พลสุวรรณ    อายุ   82   ป   อยูบานเลขที่   70   หมูที่  17 ตําบลอากาศ     

 อําเภออากาศอํานวย     จังหวัดสกลนคร     

คอง  ใครบุตร  อายุ    78    ป   อยูบานเลขที่   75   หมูที่  15     ตําบลอากาศ      

 อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร      

กงเที่ยง       อินธิโคตร  อายุ    64   ป  อยูบานเลขที่    9   หมูที่  4     ตําบลอากาศ   

 อําเภออากาศอํานวย     จังหวัดสกลนคร   

คํามอญ      เหงาละคร  อายุ 73  ป  อยูบานเลขที่   70   หมูที่ 17    ตําบลอากาศ  

 อําเภออากาศอํานวย     จังหวัดสกลนคร 

คําสา   ประลอบพันธุ    อายุ  66  ป    อยูบานเลขที่  20    หมูที่  1   ตําบลอากาศ     

 อําเภออากาศอํานวย    จังหวัดสกลนคร    

คําสี    เค่ียงคําผง  อายุ  79 ป  อยูบานเลขที่   75    หมูที่   14   ตําบลอากาศ   

 อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร    

ใคร   สายธิไชย   อายุ   81  ป  อยูบานเลขที่  64   หมูที่  14   ตําบลอากาศ   

 อําเภออากาศอํานวย     จังหวัดสกลนคร    

เจียนจง      โสมสุพิน     อายุ   58    ป  อยูบานเลขที่   24   หมูที่  3  ตําบลอากาศ    

 อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  

บัวเรียน   เหงาละคร   อายุ    58     ป  อยูบานเลขที่    66  หมูที่  4   ตําบลอากาศ     

 อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  

ประดิษฐ   คิอินธิ  อายุ   44    ป  อยูบานเลขที่ 132    หมูที่   4   ตําบลอากาศ    

 อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร      

ประศาสตร  ใยแกว  (ประธานชุมชนที่  9 )  อายุ    46   ป  อยูบานเลขที่   11    หมูที่   4  

 ตําบลอากาศ    อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  

ทองมา    พรมบุตร  อายุ   84  ป  อยูบานเลขที่   144   หมูที่   1   ตําบลอากาศ   

 อําเภออากาศอํานวย     จังหวัดสกลนคร 

พระครูพิมลธรรมนิเทศก   (เจาอาวาสวัดทุง)    บานอากาศ     อําเภออากาศอํานวย   

 จังหวัดสกลนคร  พ.ศ. 2548  

 พระครูวุฒิธรรมานุยุต  (เจาอาวาสวัดกลาง)  บานอากาศ     อําเภออากาศอํานวย   

 จังหวัดสกลนคร  พ.ศ. 2548  
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ไพรี     อินธิสิทธ์ิ    อายุ   59     ป  อยูบานเลขที่   168    หมูที่   3    ตําบลอากาศ                       

 อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร   

มิตรไทย   ใครบุตร    อายุ   49    ป  อยูบานเลขที่   98     หมูที่  14   ตําบลอากาศ    

 อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  

ยม    งิ้วไชยราช   อายุ   57   ป  อยูบานเลขที่    58    หมูที่   4    ตําบลอากาศ   

 อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  

รัญจวน    กุลอัก   อายุ    41  ป   อยูบานเลขที่    70     หมูที่   2   ตําบลอากาศ    

  อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  

สมบัติ     อัครจันทร    อายุ   59    ป    อยูบานเลขที่   42    หมูที่  16   ตําบลอากาศ   

 อําเภออากาศอํานวย    จังหวัดสกลนคร 

สมภาร   คิอินธิ   อายุ     67   ป  อยูบานเลขที่    9    หมูที่  9     ตําบลอากาศ    

 อําเภออากาศอํานวย    จังหวัดสกลนคร      

สมาน      ใครบุตร   อายุ      60   ป  อยูบานเลขที่   70   หมูที่  4    ตําบลอากาศ 

 อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร    

ถนัด        พลาภิกุลและคณะ  กลุมชาติพันธในสกลนครกับงานการศึกษานอกโรงเรียน   

 โรงพิมพบริการงานพิมพ  2526 , แผนพับ 

ทําเนียบหมูบาน    ตําบล  อําเภอ  กิ่งอําเภอหรือเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  

ธวัช  บุณโณทก   อีสาน : อดีตปจจุบันและอนาคต  ปมท, มปป. 237  หนา  อัดสําเนา 

นิรสัย       หินสอและคณะ  เอกสารขอมูลพื้นฐานอําเภออากาศอํานวย  2535,  

 17  หนา  อัดสําเนา 

บรรยายสรุปสภาพทั่วไปและขอมูลของอําเภออากาศอํานวย  พ.ศ.2531  ปมท, 2531   

 ไมปรากฏจํานวนหนา  อัดสําเนา 

ประวัติวัดกลางพระแกว   อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  มปท, 2538   

 ไมปรากฏจํานวนหนา  

ปูมเมืองสกลนครเน่ืองในโอกาสฉลอง  150 ป เมืองสกลนคร  17 สิงหาคม  2531  

 มปท,  2531   100 หนา 

ไพฑูรย      มีกุศล  “อีสานในประวัติศาสตร”  อีสาน เน่ืองในโอกาสครบรอบ  55  ป   

 ของสมาคมอีสาน  ธนวิชชการพิมพ ,มปป .  643  หนา   

วิไลวัจล       กฤษณะภูติ  การมีสวนรวมของผูหญิงชนบทอีสานในการเกษตร  หนา 189 – 198   

 ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการวิจัยบทบาทของสตรีในดานการเกษตร 

 ในประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2528 
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สุจิตรา         ประยูรพิทักษ    การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางสังคมของชาวเผาเยา   บานผา

เด่ือ   

 อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  วิทยานิพนธสังคมวิทยามหาบัณฑิต   

 บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2520  

สุรัตน        วรางรัตน  กะเลิงบานกุดแฮด   เอกสารรายงานวิจัยประวัติศาสตรหมูบานชาติพันธุ  

 2535 ,94 หนา  

สุรัตน        วรางรัตน  ตํานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับบรรยายประจันตประเทศธานี  

 (โงนคํา  พรหมสาขา  ณ   สกลนคร) สกลนครการพิมพ 2523 ,47 หนา  

สุรัตน       วรางรัตน   ไทยศึกษา  สกลนครการพิมพ  2537   109  หนา  

ศรีสุวรรณ  แสงศิริ  สภาพความเปนอยูของชาวเรือนแพลํานํ้านาน  เขตอําเภอเมืองพิษณุโลก 

องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  ประวัติจังหวัดสกลนคร  จินดาสาสน  2528 , 134 หนา  

นายอุทร    ใยแกว (อดีตกํานันตําบลอากาศ)    อายุ    64    ป  อยูบานเลขที่  103   หมูที่  10     

บานอากาศ    อําเภออากาศอํานวย   จังหวัดสกลนคร 

คัดจากหนังสือประวัติพระอาจารยอุน  อุตฺตโม (บางตอน)   พ.ศ. 2538        

กองจดหมายเหตุแหงชาติ,  จดหมายเหตุ 4  สารตราถึงเมืองนครพนม  เรื่อง 

  ต้ังเมืองอากาศอํานวย จ.ศ. 1215  (พ.ศ. 2396) 

------------------------------, สารตราต้ังเมืองสกลนคร  เลขที่  10 จ.ศ.  1200 (พ.ศ.  2380) 

------------------------------, สารตราต้ังถึงเมืองสกลนคร  เรื่องเมืองอากาศอํานวย  เลขที่  65   

จ.ศ. 1215  (พ.ศ. 2396) 

เฉลิมพล      ธรรมวงษา    วัฒนธรรมไทยแสกอําเภอนาหวา จังหวัดสกลนคร    ปริญญานิพนธ  

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม 2533. 

นิรสัย    หินสอและคณะ  เอกสารขอมูลพื้นฐานอําเภออากาศอํานวย 2535 (อัดสําเนา) 

บุญสนอง   บุญโยทยาน   มนุษยกับสังคม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2515 

สมิทธ์ิ  สระอุบล   วัฒนธรรมชาวไทยยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ศึกษากรณีบานโพนสม  

อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ปริญญานิพนธศิลปะศาสตร    มหาบัณฑิต   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    มหาสารคาม   2531. 

สาโรช     บัวศรี วัฒนธรรมไทย  กรุงเทพฯ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  2531. 

สุรัตน   วรางครัตน    ตํานานพงศาวดารเมืองสกลนคร         ฉบับพระยาประจันตประเทศธานี 

 (โงนคํา  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร ) สกลนครการพิมพ  2523. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ คูมืออบรมวัฒนธรรมไทยระดับมัธยมศึกษา   

  กรุงเทพมหานคร โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525. 

อุทัย     หิรัญโต     สารานุกรมศัพทสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา     โอเดียนสโตร  2526.  

ลัดดา     พนัสนอก   วัฒนธรรมชาวไทโยยบานอากาศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(สําเนา) 

 

 

 

 

           คําสั่งเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

                ท่ี   241  / 2548 

เรื่อง      แตงต้ังคณะทํางานสืบคนเรื่องราวตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตรบานอากาศ  

  ภายใตโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงความเชื่อของทองถ่ิน   ประจําป  2548 

……………….. 

 ตามที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ไดจัดประชุมคณะกรรมการตามโครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงแหลงความเช่ือของทองถ่ิน ไปแลว ในวันที่ 10 มีนาคม 2548 และวันที่ 22 เมษายน  2548  

เพื่อสรุปหัวขอในการสืบคนประวัติศาสตรที่สําคัญของบานอากาศ   

 ดังน้ัน  เพื่อใหมีผูรับผิดชอบในการทํางานที่ชัดเจนข้ึน   และใหการทํางานบรรลุไปตาม

วัตถุประสงค  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย     จึงแตงต้ังผูรับผิดชอบในการทํางานในแตละเรื่อง ดังน้ี  

1.  คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 

 1.1  นายสุเมธ       รุณจักร นายกเทศมนตร ี           ประธานกรรมการ 

 1.2   นายประยนต   ฉิมานุกูล รองนายกเทศมนตรี          รองประธานกรรมการ 

 1.3  นายผาน      พวงเงิน ปลัดเทศบาล                    กรรมการ 

               มีหนาท่ี    อํานวยการ  แนะนํา  ข้ันตอนในการทํางาน  หากพบปญหาและอุปสรรค จะ

ทําการพิจารณาแกไขตอไป  

2. คณะทํางานสืบคนเรื่องสถานท่ี   มีดังน้ี  

2.1  พระแกว  ,สิมเกาวัดกลาง   ประกอบดวย 

  2.1.1   พระครูวุฒิธรรมานุยุติ       เจาอาวาสวัดกลาง     หัวหนาคณะทํางาน  

  2.1.2   นายอุทร     ใยแกว  ตัวแทนชุมชน          รองหัวหนาคณะทํางาน 

  2.1.3  นายสมบัติ     อัครจันทร  ผูใหญบานหมู 16      คณะทํางาน 

 มีหนาท่ี    ศึกษาคนควา   เก็บรวบรวมขอมูล  จดบันทึก เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ

พระแกว (วัดกลาง ) และสิมเกาวัดกลาง   โดยอางอิงจากหลักฐานตาง ๆ  หรือการสัมภาษณ  และนํา

ขอมูลทีได  จัดสงใหเจาหนาที่ที่ศูนยการเรียนรู (ตลาดเทศบาล 2 ) เพื่อจัดพิมพตอไป  
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  2.2 ศาลเจาปู ,ธาตุเกาวัดศรีโพนเมือง ,ปากอุปคุต   ประกอบดวย  

  2.2.1   นายอุทร     ใยแกว  ตัวแทนชุมชน    หัวหนาคณะทํางาน 

  2.2.2  นายสมภาร   คิอินธิ ตัวแทนชุมชน          รองหัวหนาคณะทํางาน 

2.2.3  นายคอง       ใครบุตร ตัวแทนชุมชน  คณะทํางาน 

  2.2.4  นายใคร        สายธิไชย ตัวแทนชุมชน  คณะทํางาน 

  2.3.5  นายคําสี        เค่ียงคําผง ตัวแทนชุมชน  คณะทํางาน 

 มีหนาท่ี    ศึกษาคนควา     เก็บรวบรวมขอมูล    จดบันทึก เกี่ยวกับประวัติความเปนมาศาล

เจาปู ,ธาตุเกาวัดศรีโพนเมือง  , ปากอุปคุต  โดยอางอิงจากหลักฐานตาง ๆ  หรือการสัมภาษณ  และ

นําขอมูลทีได  จัดสงใหเจาหนาที่ที่ศูนยการเรียนรู (ตลาดเทศบาล 2 ) เพื่อจัดพิมพตอไป  

3. คณะทํางานสืบคนเรื่องประเพณี   มีดังน้ี  

3.1  กลองเลง     ประกอบดวย 

  3.1.1   นายสมาน     ใครบุตร ตัวแทนชุมชน  หัวหนาคณะทํางาน 

  3.1.2  นายกงเที่ยง    อินธิโคตร ตัวแทนชุมชน          รองหัวหนาคณะทํางาน 

3.1.3   นายยม         งิ้วไชยราช ตัวแทนชุมชน          คณะทํางาน 

  3.1.4   นายบัวเรียน   เหงาละคร ตัวแทนชุมชน              คณะทํางาน 

 มีหนาท่ี    ศึกษาคนควา   เก็บรวบรวมขอมูล  จดบันทึกเกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับกลองเลง   

ความเปนมา  โดยอางอิงจากหลักฐานตาง ๆ หรือการสัมภาษณ  และนําขอมูลที่ได  จัดสงใชเจาหนาที่

ที่ศูนยการเรียนรู (ตลาดเทศบาล 2 ) เพื่อจัดพิมพตอไป  

3.2 ประเพณีไหลเรือไฟ   ประกอบดวย 

  3.2.1  พระครูพิมลธรรมนิเทศก เจาอาวาสวัดทุง          หัวหนาคณะทํางาน 

  3.2.2 นายคอง      ใครบุตร ตัวแทนชุมชน          รองหัวหนาคณะทํางาน 

  3.2.3 นางรัญจวน     กุลอัก ครู คศ.2     คณะทํางาน 

 มีหนาท่ี    ศึกษาคนควา   เก็บรวบรวมขอมูล  จดบันทึกเกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับประเพณี

ไหลเรือไฟ   ความเปนมา  โดยอางอิงจากหลักฐานตาง ๆ หรือการสัมภาษณ  และนําขอมูลที่ได  

จัดสงใชเจาหนาที่ที่ศูนยการเรียนรู (ตลาดเทศบาล 2 ) เพื่อจัดพิมพตอไป  
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3.3   ประเพณี  เตนกระทบสาก  ,  ลงขวง ,  แตงงาน  ,เดือน 3 ออกใหม 3 คํ่า    

ประกอบดวย 

  3.3.1  นายคอง     ใครบุตร ตัวแทนชุมชน          หัวหนาคณะทํางาน 

  3.3.2  นายสมภาร    คิอินธิ ตัวแทนชุมชน          รองหัวหนาคณะทํางาน 

  3.3.3  นายคําสี      เค่ียงคําผง ตัวแทนชุมชน          คณะทํางาน 

  3.3.4  นายใคร   สายธิไชย ตัวแทนชุมชน  คณะทํางาน 

  3.3.5 นายยม     งิ้วไชยราช ตัวแทนชุมชน  คณะทํางาน 

  3.3.6 นายประดิษฐ    คิอินธิ ครู คศ.2    คณะทํางาน 

 มีหนาท่ี    ศึกษาคนควา   เก็บรวบรวมขอมูล  จดบันทึกเกี่ยวกับประวัติเรื่องประเพณีการ

เตนกระทบสาก  ,ลงขวง , แตงงาน , เดือน 3 ออกใหม 3 คํ่า ของชาวโยยบานอากาศวามีความเปนมา

อยางไร  เคยปฏิบัติกันอยางไร   โดยอางอิงจากหลักฐานตาง ๆ หรือการสัมภาษณ  และนําขอมูลที่ได  

จัดสงใชเจาหนาที่ที่ศูนยการเรียนรู (ตลาดเทศบาล 2 ) เพื่อจัดพิมพตอไป  

4.  คณะทํางานสืบคนเรื่องวัฒนธรรม    มีดังน้ี  

 4.1    การแตงกาย  , การกิน  , ภาษา ,  การละเลน,  ท่ีอยูอาศัย,  การดํารงชีพ , ศาสนา 

/ความเชื่อ   ประกอบดวย  

  4.1.1  นายคําสา    ประลอบพันธ ตัวแทนชุมชน            หัวหนาคณะทํางาน 

4.1.2  นายมติรไทย    ใครบุตร อาจารย 2 ระดับ 7    รองหัวหนาคณะทํางาน 

  4.1.3  นายสุรัช      งันปญญา ตัวแทนชุมชน    คณะทํางาน 

  4.1.4  นางรัญจวน     กุลอัก ครู คศ.2     คณะทํางาน 

  4.1.5  ลุงมหาทองมา    พรมบุตร ตัวแทนชุมชน    คณะทํางาน 

  4.1.6  นายใคร       สายธิไชย ตัวแทนชุมชน    คณะทํางาน 

  4.1.7  นายคําสี     เค่ียงคําผง ตัวแทนชุมชน    คณะทํางาน 

  4.18  นายอุทร    ใยแกว  ตัวแทนชุมชน    คณะทํางาน 

 มีหนาท่ี    ศึกษาคนควา   เก็บรวบรวมขอมูล  จดบันทึกเกี่ยวกับประวัติการแตงกาย ,การกิน 

,ภาษา , การละเลน ,    ที่อยูอาศัย ,การดํารงชีพ  ศาสนา/ความเช่ือ ของชาวโยย   ความเปนมา  โดย

อางอิงจากหลักฐานตาง ๆ หรือการสัมภาษณ  และนําขอมูลที่ได  จัดสงใชเจาหนาที่ที่ศูนยการเรียนรู 

(ตลาดเทศบาล 2 ) เพื่อจัดพิมพตอไป  
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5 . คณะทํางานจัดพิมพเอกสาร และจัดเก็บภาพประกอบ     ประกอบดวย 

 9.1  นางสาววิพร   โสมสุพิน   ผช.นักวิชาการศึกษา  คณะทํางาน 

 9.2  นายลองแจง    ฉิมานุกูล  ตัวแทนชุมชน   คณะทํางาน 

 มีหนาท่ี    จัดพิมพเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตรในแตละเรื่องที่คณะทํางานในแตละคณะได

จัดสงมา  และจัดเก็บรูปภาพที่มีความเกี่ยวของกับประวัติศาสตรแตละเรื่อง ใหแลวเสร็จ   

 ใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหบังเกิดผลดี      ตรงตาม

วัตถุประสงค  หากมีปญหาและอุปสรรคขัดของประการใด  ใหรายงานตอคณะกรรมการอํานวยการ 

เพื่อพิจารณาแกไขใหบังเกิดความเรียบรอยตอไป 

 ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

          สั่ง  ณ  วันที่     27      เมษายน     พ.ศ.  2548 

                                            

    สุเมธ   รุณจักร 

           (นายสุเมธ       รุณจักร) 

           นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(สําเนา) 

 

 

 

 

คําสั่งเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

                  ที่   255 / 2548 

                    เรื่อง      แตงต้ังคณะทํางานสืบคนเรื่องราวตาง ๆ ที่ เกี่ยวกับประวัติศาสตรบาน

อากาศ ภายใตคําสั่งฯ ที่ 241/2548   ลงวันที่ 27 เมษายน  2548   (เพิ่มเติม) 

…………….……….. 

 ดวยเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ไดจัดทําโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงความเช่ือของ

ทองถ่ิน ประจําป  2548  เพื่อแบงกลุมคณะทํางานสืบคนประวัติศาสตรที่สําคัญของบานอากาศ   

 เพื่อใหโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงความเช่ือของทองถ่ิน ประจําป  2548  เปนไปดวย

ความเรียบรอยและบรรลุไปตามวัตถุประสงค  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย    จึงแตงต้ังคณะทํางาน

สืบคนเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตรบานอากาศ (เพิ่มเติม)  คือ 

4.  คณะทํางานสืบคนเรื่องวัฒนธรรม    มีดังน้ี  

 4.1    การแตงกาย  , การกิน  , ภาษา ,  การละเลน,  ท่ีอยูอาศัย,  การดํารงชีพ , ศาสนา 

/ความเชื่อ   ประกอบดวย  

  4.1.1  นายคําสา    ประลอบพันธ ตัวแทนชุมชน          หัวหนาคณะทํางาน 

4.1.2  นายมิตรไทย   ใครบุตร ครู  คศ.2          รองหัวหนาคณะทํางาน 

  4.1.3  นายสุรัช      งันปญญา ตัวแทนชุมชน    คณะทํางาน 

  4.1.4  นางรัญจวน    กุลอัก  ครู คศ.2     คณะทํางาน 

  4.1.5  ลุงมหาทองมา  พรมบุตร ตัวแทนชุมชน    คณะทํางาน 

  4.1.6  นายใคร       สายธิไชย ตัวแทนชุมชน    คณะทํางาน 

  4.1.7  นายคําสี     เค่ียงคําผง ตัวแทนชุมชน    คณะทํางาน 

  4.1.8  นายอุทร    ใยแกว  ตัวแทนชุมชน    คณะทํางาน 

  4.1.9  นายไพรี    อินธิสิทธ์ิ ตัวแทนชุมชน    คณะทํางาน 

 มีหนาท่ี    ศึกษาคนควา   เก็บรวบรวมขอมูล  จดบันทึกเกี่ยวกับประวัติการแตงกาย ,การกิน 

,ภาษา , การละเลน ,    ที่อยูอาศัย ,การดํารงชีพ  ศาสนา/ความเช่ือ ของชาวโยย   ความเปนมา  โดย

อางอิงจากหลักฐานตาง ๆ หรือการสัมภาษณ  และนําขอมูลที่ได  จัดสงใชเจาหนาที่ที่ศูนยการเรียนรู 

(ตลาดเทศบาล 2 ) เพื่อจัดพิมพตอไป  

 

 



-125- 

 ใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหบังเกิดผลดี ตรงตามวัตถุประสงค  

หากมีปญหาและอุปสรรคขัดของประการใด  ใหรายงานตอคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อพิจารณา

แกไขใหบังเกิดความเรียบรอยตอไป 

 ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

                    สั่ง  ณ  วันที่    3     พฤษภาคม     พ.ศ.  2548 

                                 สุเมธ   รุณจักร                     

     (นายสุเมธ       รุณจักร) 

                       นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


