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53057208: สาขาวิชาสถาป�ตยกรรมพื้นถิ่น 
คําสําคัญ: เรือนพื้นถิ่น / อิฐดินดิบ / ไทเหนือ / เชียงตุง / รัฐฉาน / ประเทศพม/า 
 ภัควี วงศ1สุวรรณ: เรือนพื้นถิ่นที่ก/อสร3างด3วยอิฐดินดิบ: กรณีศึกษา หมู/บ3านหนองเงิน 
เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม/า.  อาจารย1ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ1: อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ. 206 หน3า. 
 
 การศึกษาหัวข3อ “เรือนพื้นถิ่นท่ีก/อสร3างด3วยอิฐดินดิบ: กรณีศึกษาหมู/บ3านหนองเงิน เมือง
เชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม/า” ซึ่งมีระเบียบวิธีในการวิจัยท่ีเน3นการศึกษาเชิงพื้นท่ีด3วยการเก็บข3อมูล
ภาคสนามเปAนหลัก เน่ืองด3วยเรือนพักอาศัยท้ังหมดก/อสร3างด3วยอิฐดินดิบและมีการต้ังถิ่นฐานมาอย/าง
ยาวนานกว/าร3อยปC จากการสํารวจและการสัมภาษณ1เบ้ืองต3น จึงเกิดประเด็นคําถามท่ีว/าด3วย เหตุใด
ชาวบ3านหนองเงินยังคงใช3อิฐดินดิบก/อสร3างเรือน ในขณะท่ีชุมชนอื่น ๆ ใกล3เคียงน้ันสร3างเรือนด3วยไม3ท้ัง
หลัง อีกท้ังก็มีภูมิประเทศท่ีไม/แตกต/างกันมากนัก ซึ่งนําไปสู/กระบวนการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาพบว/า กลุ/มเรือนท่ีก/อสร3างด3วยอิฐดินดิบและไม3ของชาวไทเหนือในหมู/บ3าน
หนองเงินแห/งน้ี เปAนพัฒนาการด3านเทคนิคก/อสร3างท่ีนําเอาการก/ออิฐเปAนกรอบอาคารจากถิ่นฐานด้ังเดิม
คือทางตอนใต3ของจีน มาใช3ร/วมกับรูปแบบของเรือนชาวไทเขินซึ่งเปAนเจ3าของพื้นท่ีมาแต/ก/อน จนเปAน
เอกลักษณ1เฉพาะตัว ซึ่งลักษณะองค1ประกอบผังและแผนผังอาคารจะมีลักษณะคล3ายกับเรือนไทเขิน
เกือบทุกประการ แต/จะแตกต/างกันตรงท่ีการวางตําแหน/งห3องนอนหลักของชาวไทเหนือนิยมวางทางฝ�Hง
ขวาของเข/งพะลา (ห้ิงพระ) และนิยมหันหัวนอนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต3 ในขณะท่ีเรือนไทเขินมัก
นิยมวางตําแหน/งห3องนอนทางฝ�Hงซ3ายของเข/งพะลา และนิยมหันหัวนอนในทางทิศตะวันออก พัฒนาการ
ของการก/ออิฐร/วมกับไม3 สามารถอธิบายผ/านเกณฑ1อายุของเรือนได3ดังน้ี คือ ในเรือนท่ีมีอายุการก/อสร3าง
ต้ังแต/ 51 ปCขึ้นไป นิยมก/ออิฐดินดิบเปAนกําแพงรับนํ้าหนักร/วมกับโครงสร3างเสาและคานไม3 มักก/อผนังรับ
นํ้าหนักจากพื้นไปถึงผนังช้ันสอง และก/อผนังอิฐปNดล3อมพื้นท่ีใต3ถุนเรือนท้ังหมด แต/กรอบอาคารช้ันสอง
จะแบ/งสัดส/วนของพื้นท่ีปNดล3อมด3วยผนังรับนํ้าหนักและผนังไม3ในสัดส/วนท่ีเท/า ๆ กัน ซึ่งแสดงออกถึง
พื้นท่ีปNดล3อมในลักษณะโปร/งเบาและหนักแน/นในรูปด3านอาคาร มักสร3างเปAนเรือนขนาดใหญ/ท่ีรองรับ   
2-3 ครอบครัวในหลังเดียวกัน ส/วนในเรือนท่ีมีอายุการก/อสร3าง 31-50 ปCน้ัน จะมีขนาดเรือนท่ีเล็กลงมา 
เน่ืองจากลูกหลานเริ่มแยกตัวออกไปสร3างเรือนใหม/ และเริ่มมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใช3สอยมากขึ้น แต/ใน
เรือนท่ีอายุการก/อสร3างไม/เกิน 30 ปC นิยมสร3างกําแพงรับนํ้าหนักเปAนกรอบอาคารล3อมรอบท้ังหมด ใน
เรือนทุกหลังจะมีแบบแผนโครงสร3างหลังคาตามลักษณะของกลุ/มคนไทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต3
ท่ีพัฒนาการรูปแบบจ่ัวป�Pนหยาไปจนถึงรูปแบบป�Pนหยา-จ่ัวในช/วงหลัง แต/รูปแบบโครงสร3างของอิฐดินดิบ
และไม3 ในแต/ละเรือนจะมีอิสระในการวางพื้นท่ีปNดล3อมของตนเองตามการใช3สอย ส/วนองค1ประกอบผังจะ
มีพัฒนาการตามกายภาพของพื้นท่ีต้ังและการขยับขยายของขนาดครอบครัว 
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 The Study of “The Vernacular Houses Made By Adobe Brick: Baan Nong Gnern 

Village, Keng Tung, Shan State, Myanmar." is primary based on fieldwork methodology, in 

which the houses in Baan Nong Gnern were created by adobe bricks after the first settlement 

of Tai Nue villagers over a century ago. This poses a question of why Tai Nue villagers in 

Baan Nong Gnern continues to use adobe brick for their housing construction, while vicinity 

villages uses timber structures in spite of similar terrain. This poser contributes and leads to 

the study. 

 From the result of the study, there are group of houses built from adobe bricks and 

timber structures in the Baan Nong Gern Village that utilizes the brick bearing construction 

technique. This technique was developed from the previous habitants in southern China. In 

merging with the previous residents of the village known as the “Tai Khun”, the new habitants 

became the “Tai Nue” who now resides in the region today.  Elements of the homes’ layout 

plan and floor plan are identical to the Tai Khun houses except for the position of the master 

bedroom. The Tai Nue’s common position for master bedroom is on the right side of the 

Keng-Pa-La (spiritual altar). In this case, the bed head position is placed southeast for the Tai 

Nue, while the Tai Khun preferred the position of their master bedroom on the left side of the 

Keng-pa-la, which would be east.  

 The combination between the adobe bricks and timber structures can be 

described through the Criteria of Determination by Construction as follows: The group of 

houses that have been constructed more than 51 years ago commonly uses adobe bricks, 

which bears the construction method that combines timber skeleton structure. The timber 

skeleton structure is usually built bearing wall from ground to second floor and enclosed the 

whole ground floor area with adobe bricks bearing wall system. However, the building 

envelope of the second floor area enclosed have been equally divided by bearing wall and 

wooden wall, which make the enclosed space of the houses seem light and airy. While it 

looks sturdy in elevation, it usually constructs a large house to accommodate 2-3 families in a 

single building. The groups of houses which have been constructed in past 31-50 years are 

smaller due to descendant secessions, which initiated the construct of a new house for the 

nuclear families. The last house group, which has been built less than 30 years, usually 

enclosed the whole building envelope by constructing adobe brick wall bearing in all houses. 

Each house have a characteristic roof structure based on the Tai Ethnic Groups scheme in 

Southeast Asia, with the development of scheme in hipped - gable style  to  hipped style and 

gable style in the latter stages. However, the characteristic of the adobe brick structure and 

the timber structure of houses are independently allocated for enclosed space according to 

the utilization, the development of layout plan elements depend on the context and the 

extension of family. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ1ในครั้งนี้จะสําเร็จลุล/วงไม/ได3เลย หากปราศจากการสนับสนุนท้ังจากบุคคล 
และหน/วยงานต/าง ๆ ทําให3วิทยานิพนธ1เล/มนี้ ดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปได3ด3วยดี   
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย1วิวัฒน1 เตมียพันธ1, ศาสตราจารย1เกียรติคุณ อรศิริ 
ปาณินท1, ศาสตราจารย1 ดร.วีระ อินพันทัง สําหรับคําแนะนําและข3อเสนอแนะ ท้ังมุมมองทางความคิด
ท่ีเปAนประโยชน1ต/าง ๆ นอกจากนี้คณาจารย1ทุกท/านยังเปAนแบบอย/างในการทํางานและแรงบันดาลใจ
ท่ีสําคัญ เปAนท่ีเคารพรักของลูกศิษย1เสมอมา และท่ีสําคัญคือ อาจารย1 ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย1ท่ี
ปรึกษา สําหรับคําแนะนําท่ีดีเสมอมา รวมถึงโอกาสในการเรียนรู3ท่ีมอบให3 
 ขอขอบคุณ โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย / สร3างสรรค1 ประเภทส/งเสริมงานวิจัย / 
สร3างสรรค1ของนักศึกษา จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีให3โอกาส และทุน
สนับสนุน อันเปAนประโยชน1ในการทําวิทยานิพนธ1ในครั้งนี้  
 เนื่องจากการทํางานในวิทยานิพนธ1ครั้งนี้ ต3องมีการลงพ้ืนท่ีภาคสนามอยู/บ/อยครั้ง ต3อง
ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น3อง ๆ ทุก ๆ ท/านอย/างสุดซ้ึง ผู3เปAนกําลังสําคัญในการเก็บข3อมูลและสํารวจ
รังวัดในพ้ืนท่ีศึกษา อีกท้ังเปAนกําลังสําหรับการทําแบบสถาป�ตยกรรมและงานนําเสนอวิทยานิพนธ1  
 ขอขอบพระคุณเปAนอย/างสูง ในความกรุณาของชาวบ3านและเจ3าของเรือนชุมชนชาวไท
เหนือหมู/บ3านหนองเงิน รวมถึงท/านเจ3าของเรือนในหมู/บ3านต/าง ๆ ใกล3เคียงและในเมืองเชียงตุงทุก ๆ 
ท/าน ท่ีมีน้ําใจและอัธยาศัยดีมอบให3แก/คณะวิจัยท่ีลงเก็บสํารวจข3อมูล หากมีโอกาสจะกลับไปเยี่ยม
เยือน และนําแบบท่ีจัดทําไว3มอบให3ต/อไป อีกท้ังต3องขอขอบคุณผู3ประสานงานท้ังในท3องถ่ินและในต/าง
แดนทุก ๆ ท/าน สําหรับข3อมูลและการอํานวยความสะดวกในการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ/อ คุณแม/ และญาติพ่ีน3องอันเปAนท่ีรักของข3าพเจ3าทุก ๆ ท/าน 
ท่ีอดทน เฝRารอ และให3กําลังใจแก/ข3าพเจ3าในการทําวิทยานิพนธ1เล/มนี้จนแล3วเสร็จ และขอมอบ
ความสําเร็จนี้ แด/ คุณปูS คุณย/า คุณตา คุณยาย ของข3าพเจ3าด3วยความรู3สํานึกในบุญคุณแห/งท/านเปAน
อย/างยิ่ง และท3ายท่ีสุด ข3าพเจ3าจะนําความรู3และประสบการณ1ท่ีได3จากเรียนรู3ในครั้งนี้ ไปต/อยอดและ
เผยแพร/ เพ่ือให3เกิดประโยชน1สูงสุดต/อไปอนาคต 
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