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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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 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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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

เหตุผล และความเป�นมา 
 บ�านอิฐดินดิบ (Adobe House) เป�นสถาป�ตยกรรมธรรมชาติท่ีแสดงถึงการใช�ภูมิป�ญญา
สร�างสรรค-จากดิน ซ่ึงใช�เป�นวัสดุหลักและผสมผสานกับวัสดุธรรมชาติท่ีอยู7รอบ ๆ ตัว มาสร�างเป�นท่ี
อยู7อาศัยของมนุษย-มาอย7างยาวนาน ต้ังแต7อดีตท่ีมนุษย-เริ่มรู�จักการเพาะปลูก ทําการเกษตรกรรม ก7อ
เกิดวัฒนธรรมการสร�างท่ีอยู7อาศัย และใช�วัสดุท่ีอยู7ใกล�ตัว เช7น โคลน หิน ไม� ใบไม� ด�วยเหตุนี้วัสดุ
อย7าง “ดินแบบไม7เผา” จึงเป�นวัสดุพ้ืนฐานท่ีใช�ในการสร�างท่ีอยู7อาศัยท่ีเก7าแก7 โดยเรียนรู�และถ7ายทอด
กันผ7านสัญชาตญาณในการก7อสร�าง และใช�กันมากมายท่ัวทุกมุมโลก อาจเรียกได�ว7าเป�น “ภูมิป�ญญา
เผ7าพันธุ- (Gene-Wisdom)”1 ซ่ึงมีรูปแบบและวิธีการก7อสร�างท่ีหลากหลายแตกต7างกันไปตามเหตุ
ป�จจัยของสภาพแวดล�อมนั้น ๆ อีกท้ังแสดงให�เห็นถึงการปรับตัวให�เข�ากับเง่ือนไขทางวัฒนธรรม 
ภูมิศาสตร-และภูมิอากาศ เช7นบ�านดินในแถบอัฟริกา อิหร7าน ยุโรป อเมริกาเหนือ จีน อินเดีย เป�นต�น 
 จากการศึกษาข�อมูลบ�านดินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� พบว7า สิ่งปลูกสร�างท่ีทํา
ด�วยดินไม7นิยมมากนัก สาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากสภาพภูมิอากาศท่ีมีฝนตกชุก ท่ีจะทําให�อายุการใช�
งานของบ�านดินดิบไม7ยืนยาว กอปรกับพ้ืนท่ีในภูมิภาคแห7งนี้อุดมสมบูรณ-ไปด�วยทรัพยากรปPาไม� จึง
เกิดรูปแบบการอยู7อาศัยแบบ “เรือนเครื่องผูกและเรือนเครื่องสับ”2

 ในลักษณะของ “เรือนยกพ้ืน” 
ซ่ึงเป�นลักษณะเฉพาะของผู�คนท่ีอยู7ในดินแดนแถบนี้ แต7ยังปรากฏร7องรอยของบ�านดินโบราณของกลุ7ม
ชาวจีนท่ีมาต้ังรกรากต้ังแต7สมัยรัชกาลท่ี 3 ท่ีอยู7อาศัยและร�านค�ามักจะสร�างในบริเวณหัวเมืองเป�น
ลักษณะ “โรงเรือนและห�องแถว” โดยใช�เทคนิคก7อสร�างด�วยอิฐดินดิบ (Adobe brick)3 ก7อเรียงราย
ข้ึนไปกลายเป�นห�อง ซ่ึงเป�นลักษณะของการใช�วัสดุตามแบบคนจีนท่ีมาจากเมืองจีนโดยแท�  ลักษณะ
                                                 

 1 ดวงนภา ศิลปาสาย, “บ�านดิน: สถาป�ตยกรรมทางเลือก กรณีศึกษา: บ�านศรีฐาน 
อําเภอปPาต้ิว จังหวัดยโสธร” (วิทยานิพนธ-ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาป�ตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 1-2. 
 2 วิวัฒน- เตมีย-พันธ-, “แนวทางการศึกษาสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ิน,” ใน ภูมิป�ญญาชาวบ�าน
สู�งานสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ิน (กรุงเทพฯ: พลัสเพรส, 2553), 29-36. 
 3 Wikipedia, Adobe bricks, accessed April 13, 2014, avalible from 
http://en.wikipedia.org/wiki/adobebrick 
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บ�านดินดังกล7าวยังพบในแถบภาคอีสานท่ีเป�นเรือนร�านค�าของชาวจีน และการสร�างวัดด�วยอิฐดินดิบ
ของพวกลาวในภาคอีสาน4 เช7น สิมและโบสถ-ในจังหวัดอุบลราชธานี กาฬสินธุ- เป�นต�น  นอกจากบ�าน
ดินของชาวจีนในแถบอีสานแล�ว ก็ยังพบบ�านดินของชาวจีนฮ7อในเขตภาคเหนือตอนบนอย7างหมู7บ�าน
สันติชล หมู7บ�านรักไทยและหมู7บ�านรุ7งอรุณ ในจังหวัดแม7ฮ7องสอน5 ซ่ึงอยู7ในพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกน�อย แห�ง
แล�ง ประกอบกับวัฒนธรรมเดิม ท่ีเคยอาศัยอยู7ทางตอนใต�ของจีน จึงรู�จักกับการก7อสร�างบ�านด�วยดิน
เป�นพ้ืนฐานอยู7แล�ว หากแต7ข�อมูลท่ีกล7าวมาข�างต�นนั้นเป�นเพียงร7อยรอยท่ีบอกเล7าถึงบ�านดินโบราณท่ี
ใกล�จะเลือนหายไป หากไม7ช7วยกันอนุรักษ-หรือศึกษาถึงคุณค7าท่ีปรากฏ 
 ในช7วง 10 ปmท่ีผ7านมา6 มีผู�คนท่ีนิยมการก7อสร�างบ�านอิฐดินดิบกันอย7างมากมาย ท้ังใน
ประเทศและต7างประเทศตามท�องถ่ินต7าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต�องการในเรื่องของการประหยัด
พลังงานหรือแนวทางสถาป�ตยกรรมยั่งยืน แต7ผลจากการปฏิสัมพันธ-ระหว7างวิถีชีวิตกับเรือนท่ีก7อสร�าง
ด�วยอิฐดินดิบยังไม7มีการศึกษากันมากนัก อาจเป�นเพราะอายุของเรือนท่ีสร�างข้ึนมาใหม7 รวมไปถึง
ข�อมูลในลักษณะของภูมิป�ญญาท่ีถ7ายทอดและส7งผ7านจากรุ7นสู7รุ7นยังมีอยู7น�อย จึงไม7สามารถอธิบายถึง
มูลเหตุและป�จจัยต7อการก7อร7างสร�างตัวได�อย7างชัดเจน จึงยากท่ีจะคาดการถึงการคงอยู7และดําเนินวิถี
ต7อไปในอนาคต แต7ก็เป�นท่ีน7าสนใจอย7างยิ่งเม่ือได�พบกับบ�านดินโบราณท่ียังคงมีชีวิตอยู7ท่ีเมืองเชียงตุง
ในประเทศพม7า พบว7า มีผู�คนยังนิยมการก7อสร�างอาคารด�วยอิฐดินดิบอยู7มาก กระจายอยู7ตามท่ีต7าง ๆ 
ท้ังในรูปแบบของบ�านพักอาศัยและเรือนร�านค�าของชาวไทใหญ7และไทเขิน7 ในตัวเมืองเชียงตุง 
โดยเฉพาะหมู7บ�านหนองเงินของกลุ7มชาวไทเหนือ8  ซ่ึงอยู7ห7างจากตัวเมืองไปประมาณ 20 กิโลเมตร 
เป�นชุมชนท่ีก7อสร�างบ�านด�วยอิฐดินดิบท้ังหมด 

                                                 

 4 อมฤต หมวดทอง, แนวทางการอนุรักษ5และพัฒนาตึกดินเขตเมืองเก�าจังหวัด
มหาสารคาม (มหาสารคาม: การวิจัยเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร- มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2552), 75-77. 
 5 อรศิริ ปาณินท-, บ�านและหมู�บ�านพ้ืนถ่ิน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร-, 
2540), 33-62. 
 6 นิรมล มูลจินดา, “หมู7บ�านดินและเรื่องมากกว7านั้น,” วารสารสารคด,ี 18, 215 
(มกราคม 2545): 48-52. 
 7 เกรียงไกร เกิดศิริ,  “เชียงตุง: ภูมิทัศน-วัฒนธรรมเมืองโบราณร7วมวัฒนธรรมล�านนา”
(วิทยานิพนธ-ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาป�ตยกรรมกับการท7องเท่ียว  
คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร- มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 16-17. 
 8 เรื่องเดียวกัน, 18-23. 
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 เชียงตุงเป�นเมืองสําคัญในฐานะเมืองหลักของรัฐฉาน (Shan State) ประเทศพม7า ห7าง
จากพรมแดนไทยอําเภอแม7สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 102 กิโลเมตร เมืองเชียงตุงมีความใกล�ชิด
กับล�านนาหรือภาคเหนือตอนบนของไทยมาก รวมไปถึงกลุ7มชาติพันธุ-ไทต7าง ๆ ซ่ึงสิ่งเหล7านี้ทําให�วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองท้ังสองมีความคล�ายคลึงกันเป�นอย7างมาก กรณีศึกษาบ�านอิฐดินดิบ ณ 
หมู7บ�านหนองเงิน เมืองเชียงตุง ซ่ึงเป�นชุมชนบ�านดินโบราณ และยังคงดําเนินวิถีชีวิตแบบบุพกาล
ท7ามกลางกระแสความเจริญ แต7ผู�คนและบ�านเรือนแห7งนี้ได�สร�างสรรค-ผลงานสถาป�ตยกรรมบ�านดินท่ี
แสดงออกถึงภูมิป�ญญาของการใช�วัสดุและวิธีการก7อสร�าง จนเป�นเอกลักษณ-เฉพาะตัว   
 จึงนําไปสู7การหาเหตุป�จจัยต7าง ๆ ท่ีส7งผลต7อการก7อสร�างเรือนด�วยอิฐดินดิบ โดยเชื่อมโยง
ประเด็นด�านป�จจัยทางสภาพแวดล�อม วิถีชีวิต กลุ7มชาติพันธุ- รวมไปถึงเทคนิคเชิงช7าง เพ่ือหาคําตอบ
ด�านคุณค7าทางสังคมวัฒนธรรมและการคงอยู7ของสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีสร�างด�วยดินดิบ 
 
คําถามในการวิจัย 
 1. ลักษณะสถาป�ตยกรรมท่ีก7อสร�างด�วยอิฐดินดิบมีรูปแบบใดบ�าง มีความสัมพันธ-กับวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนอย7างไร เพระเหตุใด 
 2. ป�จจัยทางสภาพแวดล�อมธรรมชาติและป�จจัยทางสังคมวัฒนธรรม ส7งผลต7อการก7อร7าง
สร�างตัวอย7างไร เพราะเหตุใด 
 
วัตถุประสงค5ในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาป�จจัยทางสภาพแวดล�อมและป�จจัยทางสังคมท่ีส7งผลต7อการก7อสร�าง
สถาป�ตยกรรมด�วยอิฐดินดิบ 
 2. เพ่ือศึกษาลักษณะและคุณค7าทางสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีก7อสร�างด�วยอิฐดินดิบของ
กลุ7มชาติพันธุ-ไต-ไท เมืองเชียงตุง ในรัฐฉาน ประเทศพม7า 
 
ขอบเขตการวิจัยและเกณฑ5ในการเลือกกรณีศึกษา 
 การวิจัยนี้มุ7งถอดรหัสองค-ความรู�ในประเด็นต7าง ๆ ของเรือนพ้ืนถ่ินท่ีก7อสร�างด�วยอิฐดิน
ดิบท้ังทางสภาพแวดล�อมกายภาพและทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี โดยการลงศึกษาภาคสนามในพ้ืนท่ีหลัก 
คือหมู7บ�านหนองเงิน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม7า ซ่ึงบ�านเรือนในหมู7บ�านแห7งนี้ก7อสร�างด�วยอิฐ
ดินดิบทุกหลัง ประมาณ 108 หลังคาเรือน (สํารวจเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2553) และอยู7กันมานานกว7า
ร�อยปm จึงใช�อายุของเรือนเป�นตัวแบ7งเกณฑ-ในการคัดเลือกเรือนเป�นกรณีศึกษา คือ เรือนท่ีมีอายุการ
ก7อสร�าง 1-30 ปm, เรือนท่ีมีอายุการก7อสร�าง 31-50 ปm และเรือนท่ีมีอายุการก7อสร�าง 51 ปmข้ึนไป โดย
เก็บข�อมูลทางกายภาพพ้ืนท่ีและเรือนพักอาศัยของแต7ละครอบครัว ถ7ายภาพและสํารวจรังวัดทําผัง
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เรือนและแบบทางสถาป�ตยกรรม พร�อมท้ังการสัมภาษณ-อย7างไม7เป�นทางการกับเจ�าของเรือน แต7มี
โครงสร�างดังนี้ 
 1. ชื่อเจ�าของบ�าน / อายุ / อาชีพ 

 2. ศาสนา / ความเชื่อ 

 3. ระยะเวลาการอยู7อาศัย / ปริมาณผู�อยู7อาศัยในเรือน 

 4. การสร�างและซ7อมแซมเรือน / เศรษฐกิจครอบครัว 

 5. แนวโน�มของเรือนในอนาคต 

 จากการสํารวจในพ้ืนท่ีศึกษา ประกอบกับเง่ือนไขเพ่ิมเติมขณะลงภาคสนาม อันได�แก7 

เรือนท่ีไม7มีผู�อยู7อาศัยและเรือนท่ีไม7มีคนอยู7ให�สัมภาษณ- จากนั้นคัดเลือกเรือนท่ีน7าสนใจตามเกณฑ- 

จํานวน 21 หลัง มาจัดทําผังเรือนและแบบทางสถาป�ตยกรรม เพ่ือศึกษาข�อมูลในประเด็นต7าง ๆ  

 

ข้ันตอนและแผนการดําเนินการวิจัย 

 1. การทบทวนเอกสาร 

  1.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวเนื่องกับสถาป�ตยกรรมท่ีก7อสร�างด�วยอิฐดินดิบ 

  1.2 ศึกษาข�อมูลท่ัวไปของเมืองเชียงตุง ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีเปrาหมายในการศึกษา 

  1.3 ศึกษาและรวบรวมข�อมูลเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องกับบ�านดิน เมืองเชียงตุง

รวมไปถึงกลุ7มชาติพันธุ-ไทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 

 2. การสํารวจภาคสนาม แบ7งออกเป�น 2 ช7วง คือ 

  2.1 การสํารวจภาพรวมท้ังทางกายภาพและสังคมของหมู7บ�านหนองเงิน และบ�านท่ี

ก7อสร�างด�วยอิฐดินดิบในพ้ืนท่ีใกล�เคียง เพ่ือวางขอบข7ายเนื้อหา โดยการจดบันทึก ถ7ายภาพ และ

สัมภาษณ-บุคคลท่ัวไป จากนั้นจึงทําการคัดเลือกเรือนตามเกณฑ-ช7วงอายุ เพ่ือเป�นกรณีศึกษาในการลง

สํารวจภาคสนามครั้งต7อไป 

  2.2 การสํารวจข�อมูลเชิงลึกด�วยการสํารวจรังวัดผังบริเวณและผังเรือนกรณีศึกษา 

พร�อมท้ังถ7ายภาพและสัมภาษณ-บุคคลจากเรือนท่ีสํารวจ ตลอดจนการสร�างอัธยาศัยไมตรีต7อคนใน

พ้ืนท่ีด�วยความเคารพและนอบน�อม 

 3. รวบรวมข�อมูลต7าง ๆ ท่ีได�จากการสํารวจข�อมูลภาคสนาม จัดทําแผนผังและแบบทาง

สถาป�ตยกรรม โดยใช�ข�อมูลภาพถ7ายภาคสนามและภาพลายเส�นสถาป�ตยกรรม มาประมวลผลสู7การ

วิเคราะห-ในข้ันตอนต7อไป 

 4. การวิเคราะห-ข�อมูล โดยนําข�อมูลจากการสํารวจ การสอบถาม และการสังเกตในพ้ืนท่ี

ท่ีศึกษา มาวิเคราะห-ในประเด็นต7าง ๆ ดังนี้ 
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  4.1 วิเคราะห-ความสัมพันธ-ของสภาพแวดล�อมท่ีส7งผลต7อการก7อร7างสร�างตัวของ
หมู7บ�านและสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนหมู7บ�านหนองเงิน 
  4.2 วิเคราะห-ความเหมือนและความต7างของเรือนท่ีก7อสร�างด�วยอิฐดินดิบ ของกลุ7ม
หมู7บ�านหนองเงินกับชุมชนหมู7บ�านในบริเวณใกล�เคียง 
  4.3 วิเคราะห-หาภูมิป�ญญาและเทคโนโลยีท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�องกับเรือนท่ีก7อสร�างด�วย
อิฐดินดิบ 
  4.4 วิเคราะห-ป�ญหาท่ีเก่ียวข�องกับเรือนพ้ืนถ่ิน และการคงอยู7ของเรือนท่ีก7อสร�างด�วย
อิฐดินดิบ 
 5. ทําการสังเคราะห-ข�อมูล โดยเรียงร�อยประเด็นต7าง ๆ เพ่ือนําไปสู7การตอบคําถามตาม
วัตถุประสงค-การวิจัย 
 6. เรียบเรียงเอกสารและจัดทํารูปเล7มภาควิทยานิพนธ- 
 7. จัดทําชุดข�อมูลฉบับย7อ เช7น งานนําเสนอ บทความ เพ่ือนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ-  
สู7ภาคีสาธารณะ 
 
ประโยชน5ท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 1. เพ่ิมเติมข�อมูลความรู�เก่ียวกับการศึกษาเรือนพ้ืนถ่ินของกลุ7มชาติพันธุ-ไต-ไท เมืองเชียงตุง 
ในรัฐฉาน ประเทศพม7า 
 2. สามารถต7อยอดองค-ความรู�สถาป�ตยกรรมท่ีก7อสร�างด�วยอิฐดินดิบในแนวทางท่ี
เหมาะสมต7อไปได� 
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บทท่ี 2 
 

เรือนพ้ืนถ่ินท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบ 
 

เรื่องราวของอิฐดินดิบ (Adobe brick/ Mud brick) 
 การสร�างท่ีอยู�อาศัยด�วย "ดิน" (earth/ cob/ mud) เป'นภูมิป*ญญาเก�าแก�ท่ีปรากฏอยู�ทุก
แห�งท่ัวโลกตามป*จจัยสภาพแวดล�อมท่ีอยู�รอบตัว มีการทําซํ้าและปรับปรุงเทคนิคมาอย�างชํานาญการ 
จนก�อให�เกิดเป'นภูมิป*ญญาสร�างสรรค=ในการประยุกต=เอาวัตถุดิบในธรรมชาติมาสู�การสร�างสรรค=งาน
สถาป*ตยกรรม และเม่ือมนุษย=เริ่มมีการต้ังถ่ินฐานถาวรและดํารงชีพด�วยการเกษตรกรรม ทําให�มีการ
พัฒนาการก�อสร�างบ�านเรือนด�วยดินในลักษณะต�าง ๆ ดังท่ีพบเห็นบ�านดินในท่ัวทุกทวีป มีท้ังร�องรอย
โบราณคดีและหลักฐานตามเมืองหรือหมู�บ�านมากมายท่ีเป'นมรดกเก�าแก�ของโลก โดยมีใช�เทคนิควิธีการ
ท่ีแตกต�างกันไป ซ่ึงเป'นพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนจากการถ�ายทอดแลกเปลี่ยนระหว�างอารยธรรมซ่ึงกันและ
กันจนมาถึงยุคป*จจุบันนี้ท่ีการก�อสร�างด�วยดินยังคงมีอยู�ตามเหตุป*จจัยของอารยธรรมนั้น ๆ สิ่งปลูก
สร�างท่ีใช� "อิฐดินดิบ" (Mud brick) เริ่มข้ึนเม่ือประมาณ 10,000 ปPก�อน ในดินแดนเมโสโปเตเมีย 
(Mesopotamia)1 ซ่ึงป*จจุบันคือประเทศอีรัก โดยการนําดินกับหญ�าแห�งและนํามาผสมกันแล�วเทอัด
ลงในแม�พิมพ=ไม�รูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าขนาด 3"x6" จากนั้นจึงแกะพิมพ=ออกแล�วตากแดดให�แห�ง นําไปเรียง
ก�อข้ึนรูปแล�วสอด�วยดิน แล�วฉาบด�วยดินเหนียว กรุดินเผา กรุหิน มีต้ังแต�การก�อสร�างบ�านเรือนจนไป
ถึงการสร�างซิกกูแรต (Ziggurat) คือสถานท่ีเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป'นอาคารท่ีสร�างด�วยอิฐ
และไม�มีรูปทรงคล�ายปYระมิดแบบข้ันบันได เป'นอารยธรรมสุเมเรียน (Sumerians) ท่ีมีความยิ่งใหญ�และ
คงอยู�มาถึงทุกวันนี้ ซ่ึงต�อมาชาวบาบิโลน (Babylonian) ได�พัฒนาเทคนิควิธีการก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบ
ร�วมกับวัสดุอ่ืน รวมไปถึงการทําก�อนอิฐดินเผา (Brick) ในการสร�างความแข็งแรงให�กับวัสดุและอาคาร 
 Adobe2 เป'นการออกเสียงในภาษาสเปนโบราณ หมายถึง "อิฐดินดิบ" (Mud brick) 
เช�นเดียวกัน โดยพบร�องรอยคําท่ีใช�เม่ือประมาณ 4,000 ปPก�อนในช�วงยุคกลางของอียิปต= ท่ีค�อย ๆ 

                                                 

 1 Jane Street Clayworks, The History of Bricks: Mesopotamia, accessed 
May 3, 2014,  available from http://janestreetclayworks.com/2011/02/16/ the-history-
of-bricks-mesopotamia 
 2 Wikipedia, Adobe brick, accessed September 13, 2014,  available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe#cite_note-14 
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เปลี่ยนการออกเสียงและความหมายผ�านทางภาษาอียิปต=โบราณ (τωωβε: dj-b-t) ไปถึงภาษา 
คอป ติคและภาษาอราบิค ในช�วง 600 ปPก�อนคริสตกาล (ออกเสียงว�า al-tobe, tuba, al-tub) จน
กลายเป'นส�วนหนึ่งของภาษาสเปน (Old Spanish/ Old Castilian) ออกเสียงว�า a'dobe และ
ภาษาอังกฤษได�หยิบยืมมาใช�ในช�วงต�นคริสต=ศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงคํานี้ ได�เข�ามาเป'นรูปแบบท่ีนิยมสร�าง
บ�านเรือนในภูมิอากาศแบบแห�งแล�ง (Desert climates) ของอเมริกาเหนือโดยเฉพาะในเมืองซานตาเฟ
ในรัฐนิวเม็กซิโกซ่ึงเรียกรูปแบบนี้ว�า อะโดบีสไตล= (Adobe style) ท่ีเน�นการก�อผนังท่ีหนาเพ่ือหน�วง
ความร�อนและมีหลังคาเรียบเพ่ือวางไม�ซุงเป'นโครงหลังคารับพ้ืนหลังคาท่ีปูด�วยอิฐดิบดิบและฉาบทา
ด�วยดินเหนียว 
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพท่ี 1  สถาป*ตยกรรมขนาดใหญ�ท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบท้ังหลัง 
 (ก) ซิกกูแรตท่ีเมืองโคกาซานบิลในประเทศอิหร�าน 
 (ข) โบสถ=เจนนิ ท่ีประเทศมาลี สร�างเม่ือคริสตวรรษท่ี 13 
ท่ีมา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, Adobe, เข�าถึงเม่ือ 13 พฤษภาคม 2557, เข�าถึงได�จาก  http://en. 
wikipedia.org/wiki/Mudbrick#mediaviewer 
 
 ผนังก�ออิฐดินดิบเป'นเทคนิคก�อสร�างวิธีหนึ่งในการสร�างบ�านดิน เพราะเง่ือนไขของวัสดุท่ี
หาได�ในพ้ืนท่ีและประสบการณ=ของกลุ�มคนในพ้ืนท่ีนั้น ๆ แต�การสร�างบ�านดินจําเป'นต�องใช�แรงงาน
จํานวนมากและข้ึนอยู�กับบริบทของท�องถ่ินและวัฒนธรรมทางสังคมร�วมด�วย ดังนั้นการใช�เทคนิคการ
สร�างบ�านดินในท่ีต�าง ๆ ท่ัวโลก3  จึงมีวิธีการก�อสร�างอันหลากหลายต้ังแต�ยุคโบราณมาถึงยุคป*จจุบัน 
ซ่ึงพอสรุปเทคนิควิธีการและยกตัวอย�างมา ดังนี้ 

                                                 

 3 David Oakley, Tropical Houses: a Guide to Their Design (London: B. T. 
Bats ford, 1961), 167-171. 
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 1. เทคนิคโครงไม� (Wattle and Daub) คือ การทําโครงไม�หรือเสาไม�ไผ�เป'นเสาและผนัง
โปร�งไว�ก�อน จากนั้นจึงนําดินเหนียวมาโปะหรืออัดใส�ช�องว�างของโครงไม�ไผ�เพ่ือทําเป'นผนังส�วนมากมัก
เป'นบ�านท่ียกพ้ืนสูง มีโครงสร�างเสาและคานรับน้ําหนัก โดยท่ีผนังไม�ได�รับน้ําหนักเพียงแต�ใช�ในการ
แบ�งพ้ืนท่ีใช�สอยภายในเท�านั้น เนื่องจากเทคนิคนี้ทําให�ผนังไม�หนามาก เหมาะสําหรับภูมิประเทศท่ี
อุณหภูมิหรือสภาพอากาศไม�เปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงมากนัก อย�างไรก็ตามหากทําผนังให�หนาโดยวางอยู�
บนฐานรากท่ีเป'นหินหรือคอนกรีต อายุการใช�งานของผนังข้ึนอยู�กับความชํานาญของช�างและวัสดุท่ีใช�
ก�อสร�าง ซ่ึงวิธีการก�อสร�างชนิดนี้พบมากในออสเตรเลีย แถบแคลิเบียน และอเมริกาใต� 
 2. เทคนิคดินป*yน (Cob) คือ วิธีการก�อสร�างด�วยการป*yนดินให�เป'นรูปทรงของบ�านตามท่ี
ออกแบบไว� ซ่ึงผนังบ�านจะมีลักษณะค�อนข�างหยาบ ส�วนผสมท่ีใช� คือ ดินเหนียว ดินทราย และฟาง
ยาว คลุกเคล�าเข�าด�วยกันด�วยการย่ําดินจนเข�ากันได�ท่ี แล�วจึงป*yนเป'นก�อนแบนแล�วก�อข้ึนไปเรื่อย ๆ 
เป'นผนังโดยไม�ต�องมีโครงไม�ภายใน ซ่ึงมีลักษณะคล�ายการป*yนหม�อหรือภาชนะดิน ผนังท่ีหนาจะทํา
หน�าท่ีรับน้ําหนัก พบในประเทศ แกมเบีย เป'นต�น 
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพท่ี 2 เทคนิควิธีการก�อสร�างด�วยดินดิบ 

(ก) ผนังเทคนิคโครงไม� 
(ข) ผนังเทคนิคดินป*yน 

ท่ีมา: Earth Home Now, Wattle and Daub Homes, เข�าถึงเม่ือ 13 เมษายน 2558, เข�าถึงได�
จาก http://www.earthhomesnow.com/wattle-daub-homes.htm; Natural Building Collective, 
Understanding Earth: The beginning of a Natural Builder, เข�าถึงเม่ือ 13 พฤษภาคม 
2557, เข�าถึงได�จาก http://NaturalBuildingCollective.wordpress.com/tag/rammed-earth-2/ 
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 3. เทคนิคดินอัด (Rammed Earth) คือ การทําแบบหล�อผนังตามท่ีออกแบบไว�แล�วอัด
ดินเหนียวเข�าไปให�แน�น แล�วท้ิงไว�ให�แห�งก�อนจึงถอดแบบออก ลักษณะเดียวกับการหล�อผนังคอนกรีต 
วิธีนี้อาจใช�ต�นทุนสูงกว�าแบบอ่ืน ๆ แต�ให�ผลเรื่องความแข็งแรงมากกว�า เพราะผนังจะเป'นเนื้อเดียวกัน 
และด�วยเหตุนี้จึงทําให�ผนังมีคุณสมบัติเป'นฉนวนได�อย�างดี บางท่ีอาจไม�จําเป'นต�องฉาบผิวก็ได� วิธีการ
ก�อสร�างแบบนี้พบในโรดีเซียตอนใต� ออสเตรเลีย และอิสราเอล เป'นต�น 
 

  
 

 
ภาพท่ี 3 เทคนิคผนังดินอัด 
ท่ีมา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, Rammed Earth, เข�าถึงเม่ือ 13 เมษายน 2558, เข�าถึงได�จาก 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rammed_earth 
 
 4. เทคนิคอิฐดินดิบ (Adobe) คือ วิธีการก�อสร�างโดยนําดินมาทําเป'นก�อนอิฐดิน วัสดุท่ี
ใช�ประกอบด�วย ดินเหนียว ฟางสั้นหรือแกลบ และน้ํา ผสมคลุกเคล�าจนเข�ากันได�ท่ี แล�วนําไปเทใส�
พิมพ=และตากแดดไว�ให�แห�ง 1-3 วัน หากต�องการให�ก�อนอิฐดินแห�งท่ัวก�อนต�องใช�เวลา 10-14 วัน 
วิธีการสร�างบ�านดินนี้มีมานานหลายร�อยปPแล�ว และได�รับความนิยมจนได�รับการพัฒนาอย�างมากใน
บริเวณท่ีมีภูมิอากาศร�อนแห�ง อย�างเช�น เม็กซิโก ทางตอนใต�ของแคลิฟอเนียและอัฟริกาเหนือ เป'นต�น 
 5. เทคนิคก�อนดินจากการอัด (Pressure block) วิธีการก�อสร�างแบบนี้มีความพิเศษใน
เรื่องของความม่ันคงแข็งแรง และสามารถผลิตเพ่ือการค�าได�อย�างเช�นใน เบลเยียม อเมริกาและอีก
หลาย ๆ ประเทศ ในช�วงหลายปPท่ีผ�านมาก�อนดินท่ีมาจากกรรมวิธีการอัดแบบนี้ มีการใช�งานจนเป'นท่ี
ยอมรับในหลายพ้ืนท่ี เช�น พม�า โคลัมเบีย เป'นต�น เม่ือก�อผนังดินท้ิงไว�สองถึงสามวัน เพ่ือรอให�น้ําดิน
ระเหยออกจากตัวก�อนดิน หลังจากนั้นค�อยฉาบดินหนาประมาณ สามส�วนสี่นิ้ว เข�าไปในบริเวณผนัง
และรอยต�อ การทําความสะอาดดินซีเมนต=ก็เป'นอีกทางหนึ่งอาจจะช�วยแก�ป*ญหาได� เทคนิคการ
ก�อสร�างด�วยก�อนดินจากการอัดให�ผลอย�างดีในพ้ืนท่ีแถบเส�นศูนย=สูตร รวมท้ังจากการศึกษาวิจัยพบว�า
การก�อสร�างแบบนี้ใช�ได�ดีในบริเวณท่ีฝนตกชุก 
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ภาพท่ี 4 ก�อนดินจากการอัด 
ท่ีมา: Natural Building Collective, Understanding Earth: The beginning of a Natural 
Builder, accessed April 13, 2014, available from http://NaturalBuildingCollective. 
wordpress.com/tag/rammed-earth-2/ 
 
 ด�วยเทคนิควิธีการและสถานท่ีก�อสร�างได�เชื่อมโยงรูปแบบและพัฒนาการท่ีเป'นข�อมูล
เก่ียวกับอิฐดินดิบไว�มากมายในลักษณะของสิ่งก�อสร�างท่ีเป'นอาคารสาธารณะขนาดใหญ�และเล็กลงมา
เป'นขนาดชุมชนและตามหมู�บ�านท่ีอยู�ในแต�ละภูมิประเทศ จนมาถึงในยุคป*จจุบันท่ียังคงมีการใช�ดินมา
เป'นวัสดุหลักในการก�อสร�างและพัฒนาการอย�างต�อเนื่องเพ่ือทําให�อาคารท่ีสร�างด�วยวัสดุดินมี
ประสิทธิภาพดีมากยิ่งข้ึน สร�างความแข็งแรงและรับแรงกระทําต�าง ๆ รวมไปถึงผสมผสานกับวัสดุ
ประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือช�วยในการปกป�องความร�อนเข�าในอาคารและช�วยลดการบริโภคพลังงานในการ
ก�อสร�างและการอยู�อาศัยท่ีดีข้ึน ยกตัวอย�างงานวิจัยในด�านต�าง ๆ ดังนี้ 
 ขนาดของก�อนอิฐดินดิบท่ีเหมาะสมจะมีขนาด 10 x 14 นิ้ว (25 x 36 เซนติเมตร) ซ่ึงเป'น
ขนาดท่ีใช�ในงานก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบโดยท่ัวไป เก่ียวเนื่องกับการผลิตและการจัดเก็บด�วย ก�อนอิฐดินดิบ
ทําจากดินเหนียวผสมกับน้ําและวัสดุอินทรีย=เช�นฟางหรือมูลสัตว= เส�นใยจําพวกฟางและหญ�าแห�งช�วย
เพ่ิมความเหนียวและยึดมวลดินป�องกันการแตกร�าวจากการหดตัวท่ีไม�สมํ่าเสมอของอิฐ องค=ประกอบ
ของดินต�องมีดินเหนียวและทราย ซ่ึงอัตราส�วนผสมท่ีดีนั้นต�องมีดินเหนียว 15%, 10 -30% เป'นดิน
ตะกอนและทราย 55-75%4 และตากในท่ีร�มแบบแห�งช�าเพ่ือจะช�วยลดการแตกร�าวของอิฐ ความหนา
ของอิฐแล�วแต�ความต�องการด�านความม่ันคงหรือการป�องกันความร�อนในผนัง ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับอัตรา
                                                 

 4 James Garrison, Adobe-The Material, Its Deterioration, Its Coatings, 
accessed September 13, 2014, available from http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe 
#cite_note-14. 
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ส�วนผสมเพ่ือการลดการแตกร�าวของอิฐด�วย แต�ถึงกระนั้นก็ตาม ขนาดของอิฐสามารถมีรูปร�างหรือ
ควบคุมการแห�งให�เป'นไปตามส�วนผสมท่ีผลิตทดลองกันไปจนถึงสร�างก�อนอิฐดินดิบท่ีมีขนาดใหญ�กว�า
มาตรฐานได� การเสริมแรงด�วยมูลสัตว= ซีเมนต= เหล็กหรือเสาไม� ช�วยให�อิฐเพ่ิมความแข็งแกร�งมากข้ึน 
 

  

 
ภาพท่ี 5 ลักษณะของแม�พิมพ=สําหรับทําอิฐดินดิบแบบต�าง ๆ  
ท่ีมา: Chiangmai Life Construction, Earth Building: Adobe Bricks, accessed April 13, 
2014, available from http://www.bamboo-earth-architecture-construction.com/adobe. 
 
 ผนังท่ีก�อด�วยอิฐดินดิบ จะต�องรับน้ําหนักด�วยตัวมันเอง (Load bearing) แล�วถ�าย
น้ําหนักลงสู�ฐานรากมากกว�าน้ําหนักของโครงสร�างชนิดอ่ืน ๆ ดังนั้นก�อนอิฐดินดิบจะต�องมีแรงอัดท่ี
เพียงพอ ยกตัวอย�างของข�อกําหนดในสหรัฐอเมริกา (Building code) ผนังจะต�องมีการรับแรงอัด 
(Strength) ตํ่าสุดท่ี 300 ปอนด=ต�อตารางนิ้ว และออกแบบระบบต�านทางแรงกระทําด�านข�างในผนัง
รับน้ําหนักและต�องเพ่ิมอัตราเร�ง PGA/1g เพ่ือรับแรงแผ�นดินไหว5 ซ่ึงท่ีส�งผลให�เกิดแรงเฉือนและแรง
ดัด (Shear and bending loads) ตลอดจนแรงดึง (tensile stresses) อีกด�วย จึงต�องเพ่ิมโมดูลัส
แรงดึงอย�างน�อย 50 ปอนด=ต�อตารางนิ้ว เป'นต�น 

                                                 

 5 ค�าอัตราเร�งสูงสุดของพ้ืนดิน (Peak Ground Acceleration: PGA) เป'นค�าท่ีมี
ความสําคัญในการออกแบบเชิงวิศวกรรมของอาคารในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงภัยแผ�นดินไหวมีหน�วย
เป'นค�าอัตราเร�ง ฟุต/วินาที2 หรือ เซนติเมตร/วินาที2 หรือ เป'นสัดส�วนของค�าอัตราเร�งหรือแรงโน�ม
ถ�วงของโลก (% ของค�า g) หรือหน�วยเป'น gal (ประมาณ 980 gal เท�ากับ 1 g) ค�า PGA สามารถหา
ได�จากการตรวจวัดด�วยเครื่องมือ จากการวิเคราะห=จากคลื่นความสั่นสะเทือนท่ีตรวจวัด 
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 นอกจากนั้น ผนังก�ออิฐดินดิบยังสามารถเป'นแหล�งกักเก็บความร�อนท่ีดีในสภาพภูมิอากาศ
ท่ีมีอุณหภูมิแตกต�างกันอย�างมากของช�วงเวลากลางวันและช�วงเวลากลางคืน เนื่องด�วยความหนาของผนัง
เผยรับรังสีจากดวงอาทิตย= (radiation) และพาความร�อน (Convection) เข�ามาในผนัง เม่ือพระอาทิตย=
ตกดินและอุณหภูมิเริ่มลดลง ผนังท่ีเก็บสะสมความร�อนก็จะถ�ายโอนความร�อนเข�ามาสู�ภายในเรือน
เป'นเวลาหลายชั่วโมง (Time lag effect) ดังนั้นการใช�ความหนาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีใน
การควบคุมอุณหภูมิภายในท่ีผ�านเข�ามาในอาคาร ต�องออกแบบตามการผันผวนของอุณหภูมิท่ีแตกต�างกัน
ในระหว�างวันของภูมิประเทศแบบทะเลทราย ตามข�อกําหนดของแผนกพลังงานของรัฐนิวเม็กซิโก
แนะนําให�มีความหนาของผนังอิฐดินดิบประมาณ 12” ซ่ึงมีความเหมาะสมพอท่ีจะเก็บกักรังสีความ
ร�อนในผนังได�นานถึง 12 ชั่วโมงตลอดท้ังวันจนกระท่ังถึงช�วงเวลากลางคืน เม่ืออุณหภูมิภายนอกลด
ตํ่าลงความร�อนท่ีเก็บสะสมไว�ในผนังดินจะแผ�ออกมาสู�ภายในบ�าน แต�จะมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือ
เพ่ิมวัสดุฉนวนประเภทต�าง ๆ ร�วมกับผนังอิฐดินดิบตามความเหมาะสมของแต�ละสภาพอากาศ6 
 จากการทดสอบหาค�าสภาพนําความร�อน (Thermal conductivity, K-Value) และค�า
ความต�านทานความร�อน (Thermal resistance, R-Value) ของผนังอิฐดินดิบจะได�ค�าความนําความ
ร�อนเท�ากับ 0.35 W/(m.K) มีค�าความต�านทานความร�อนเท�ากับ 0.41 ต�อความหนาหนึ่งนิ้ว ซ่ึงเป'นค�า
กําหนดให�คูณผกผันกับความหนาของผนังท่ีเพ่ิมมากข้ึน7 ยกตัวอย�างเช�นเอกสารงานวิจัยการทดสอบ
และแสดงผลของสมรรถะทางความร�อนของผนังดินในรูปแบบต�าง ๆ8 ท่ีความหนา 250 มิลลิเมตร 
(9.8นิ้ว) ความหนาแน�น 1650 kg/m3 มีค�าความนําความร�อน 0.82 W/(m.K) และมีค�าความ
ต�านทานความร�อนเท�ากับ 0.46 (m2.K/W) ในขณะท่ีผนังดินดิบหนา 300 มิลลิเมตร (11.8 นิ้ว) มีค�า
ความต�านทานความร�อนเท�ากับ 0.50 (m2.K/W) ดังนั้นการเพ่ิมความหนาของผนังและนําวัสดุฉนวน
มาใช�ร�วมกับผนังอิฐดินดิบจะสามารถช�วยในการต�านทานความร�อนได�มากข้ึน 

                                                 

 6 Claude Lewenz,  How do the thermal dynamics perform in hot and 
cold climates?, accessed September 17, 2014,  available from http://www. 
adobebuilding.com/index.html  
 7 US Department of Energy State of New Mexico, 2009 New Mexico 
Energy Conservation Code: Residential Applications Manual, accessed September 
17, 2014,  available from http://www.emnrd.state.m.us/ECMD/FORMS/documents/ 
MANUAL2.1.pdf 
 8 Kevan Heathcote, The thermal performance of earth buildings, 
accessed September 17, 2014,  available from http://www.informesdelaconstruccion/ 
article/download/1258 
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 จะเห็นได�ว�ารูปแบบท่ีพัฒนาการอย�างต�อเนื่องของอิฐดินดินดิบมีมากมายจากท่ัวโลกและ
ยังคงมีประโยชน=อย�างยิ่งในการนํามาสู�การสร�างท่ีอยู�อาศัยตามเหตุป*จจัยต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป'นในเรื่อง
ของภูมิประเทศ อารยธรรมและวิถีชีวิต ความยากจนและท่ีพักพิงผู�อพยพจากภัยสงครามและโรค
ระบาด รวมท้ังการคํานึงถึงการลดโลกร�อนและการประหยัดพลังงาน สู�การออกแบบและก�อสร�างท่ีพัก
อาศัยด�วยดินในสมัยป*จจุบัน เริ่มเป'นท่ีนิยมกันอย�างแพร�หลายท้ังในประเทศและต�างประเทศ ซ่ึงจุด
เริ่มต�นของการสร�างบ�านดินในประเทศไทย อยู�ท่ีชุมชนบ�านศรีฐาน อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร  
 

 
 
ภาพท่ี 6 บ�านดินกรณีศึกษาบ�านศรีฐาน อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร ในงานวิจัยของดวงนภา ศิลปาสาย  
ท่ีมา: ดวงนภา ศิลปาสาย, “บ�านดิน: สถาป*ตยกรรมทางเลือก กรณีศึกษา: บ�านศรีฐาน อําเภอป�าต้ิว 
จังหวัดยโสธร” (วิทยานิพนธ=ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาป*ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 73-136; ดัมพ= ผดุงวิเชียร, “การศึกษาบ�านดินตามแนวทาง
สถาป*ตยกรรมยั่งยืน กรณีศึกษา บ�านดิน หมู�บ�านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร” (วิทยานิพนธ=
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาป*ตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2548), 78-149. 
 
 จากงานวิจัยของ ดวงนภา ศิลปาสาย9 เรื่อง บ�านดิน: สถาป*ตยกรรมทางเลือก กรณีศึกษา: 
บ�านศรีฐาน อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร สรุปได�ว�า “บ�านดินอย� ูในฐานะของสถาป*ตยกรรมทางเลือก
เนื่องจากสามารถตอบสนองต�อวิถีชีวิตแบบพ่ึงตนเอง และสร�างสรรค=งานสถาป*ตยกรรมด�วยตนเอง 
แต�ยังต�องศึกษาเพ่ิมเติมถึงศักยภาพของดินและการปรับตัวให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมทาง
ธรรมชาติด�วย” โดยการเก็บข�อมูล บ�านดินกรณีศึกษาจํานวน 7 หลัง ด�วยวิธีรังวัดขนาด วาดภาพ
และถ�ายภาพประกอบกับการสังเกตการณ=และการสัมภาษณ= แล�วนํามาใช�วิเคราะห=ด�วยวิธีเชิงคุณภาพ
และปริมาณตามหลักพ้ืนฐานทางสถาป*ตยกรรม อีกท้ังยังเก็บข�อมูลอุณหภูมิอากาศ ความชื้น และ

                                                 

 9 ดวงนภา ศิลปาสาย, “บ�านดิน: สถาป*ตยกรรมทางเลือก กรณีศึกษา: บ�านศรีฐาน 
อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร” (วิทยานิพนธ=ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาป*ตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 138-166. 
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ความเร็วลม ท้ังภายนอกและภายในบ�านกรณีศึกษา ด�วยเครื่องมือ Hot Wired Anemometer และ 
Hygrometer ในเวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น. เพ่ือวิเคราะห=สภาวะสบายประกอบการพิจารณา 
พบว�า “แม�อุณหภูมิภายในบ�านจะอยู�นอกเขตสภาวะสบายแต�ก็ยังมีอุณหภูมิตํ่ากว�าภายนอกบ�าน 
ดังนั้นป*จจัยเรื่องความเร็วลมมีส�วนสําคัญในการระบายอากาศและความชื้นภายในบ�าน ท่ีจะทําให�เกิด
สภาวะสบายท่ีเอ้ือต�อการอยู�อาศัย” 
 ในงานวิจัยของ ดัมพ= ผดุงวิเชียร10 การศึกษาบ�านดินตามแนวทางสถาป*ตยกรรมยั่งยืน 
กรณีศึกษาบ�านดินหมู�บ�านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร ซ่ึงมีวิธีดําเนินการศึกษาคล�ายกัน แต�ใช�
การสัมภาษณ=แบบมีโครงสร�าง แล�วจึงนํามาวัดค�าความพึงพอใจเป'นร�อยละ สรุปได�ว�า “บ�านดิน
เกิดข้ึนจากความคิดท่ีจะฟ�yนฟูวิถีชีวิตด้ังเดิมหลังจากประสบป*ญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเป'นวิถี
ชีวิตแบบพอเพียงและพ่ึงพาอาศัยกัน บ�านดินจึงเกิดข้ึนในฐานะตัวแทนทางสถาป*ตยกรรมยั่งยืนตาม
แนวคิดแบบพอเพียง รูปแบบทางสถาป*ตยกรรมมุ�งเน�นท่ีจะตอบสนองการใช�สอยอย�างตรงไปตรงมา 
ซ่ึงแสดงให�เห็นถึงความเหมาะสมในการใช�งาน” ในงานวิจัยนี้ยังวิเคราะห=ข�อมูลการไหลเวียนของ
อากาศจากเครื่องจําลองการไหลของของไหล (Flow Visualization Apparatus) เพ่ือศึกษา
ผลกระทบต�อเปลือกอาคารภายนอกและการไหลเวียนของอากาศภายใน พบว�า “ลักษณะการ
ไหลเวียนของอากาศสอดคล�องกับลักษณะสถาป*ตยกรรมแบบร�อนชื้นท่ีต�องการการหมุนเวียนของ
อากาศเพ่ือการลดอุณหภูมิภายในอาคาร และลักษณะสถาป*ตยกรรมแบบร�อนแห�งท่ีไม�ต�องการการ
ไหลเวียนของอากาศ แต�จะใช�การหน�วงความร�อนของวัสดุอาคารในการปรับอุณหภูมิของอาคาร” 
จากนั้นศึกษาลักษณะของอุณหภูมิและความชื้นท่ีเกิดข้ึนภายในอาคารลักษณะดังกล�าว ด�วยเครื่องมือ
ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น (Hobo Series) เป'นเวลา 7 วัน พบว�า “บ�านดินมีการหน�วงความร�อน
จากภายนอกทําให�อุณหภูมิภายในลดลง และเป'นฉนวนท่ีกันความชื้นได�ดี ลักษณะอาคารท่ีมีการปYด
ด�านบนจะสามารถควบคุมอุณหภูมิได�ดีกว�าอาคารท่ีมีลักษณะเปYดโล�งด�านบน เพราะการหน�วงความ
ร�อนของผนังดินทํางานได�ดีในอาคารลักษณะปYดมากกว�าอาคารเปYดโล�งท่ีมีการไหลเวียนของอากาศ 
เม่ือเปรียบเทียบสภาวะสบายของประเทศไทย ท้ังอุณหภูมิ (22-29  ํC) และความชื้น (20-75%) ของ
บ�านดินท่ีทดสอบ พบว�ามีสภาวะสบายในอาคารเอ้ือต�อการอยู�อาศัย” 
 

                                                 

 10 ดัมพ= ผดุงวิเชียร, “การศึกษาบ�านดินตามแนวทางสถาป*ตยกรรมยั่งยืน กรณีศึกษา 
บ�านดิน หมู�บ�านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร” (วิทยานิพนธ=ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาป*ตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าคุณทหารลาดกระบัง, 2548), 149-186. 
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(ก) (ข) 

 
ภาพท่ี 7 ชุดเครื่องมือทดสอบ 

 (ก) เครื่องมือ Hot Wired Anemometer และ Hygrometer ท่ีใช�ในการทดสอบเพ่ือ

ประกอบการวิเคราะห=ความน�าสบายภายในเรือน 

 (ข) การทดสอบโดยเครื่องจําลองการไหลของของไหลเพ่ือศึกษาผลกระทบต�อเปลือก

อาคารภายนอกและการไหลเวียนของอากาศภายใน 

ท่ีมา: ดวงนภา ศิลปาสาย, “บ�านดิน: สถาป*ตยกรรมทางเลือก กรณีศึกษา: บ�านศรีฐาน อําเภอป�าต้ิว 

จังหวัดยโสธร” (วิทยานิพนธ=ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาป*ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 120-136;  ดัมพ= ผดุงวิเชียร, “การศึกษาบ�านดินตามแนวทาง

สถาป*ตยกรรมยั่งยืน กรณีศึกษา บ�านดิน หมู�บ�านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร” (วิทยานิพนธ=

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาป*ตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2548), 149-186. 

 

 งานวิจัยดังกล�าว ชี้แจงเป'นคุณค�าทางจิตใจ ซ่ึงถือเป'นความมุ�งหมายสูงสุดของการสร�าง

บ�านดินในป*จจุบันคือ “การพ่ึงพาตนเอง” และคุณค�าท่ีสัมผัสได�ทางกายภาพคือ “บ�านดินอยู�ในฐานะ

สถาป*ตยกรรมยั่งยืน” ดังได�เห็นถึงความประหยัด (Economize) การใช�วัสดุท่ีบริโภคพลังงานตํ่า 

(Low-Embody energy) และการสร�างสภาวะสบาย (Thermal comfort) ให�แก�ผู�อยู�อาศัย ประโยชน=

ท้ังหลายเหล�านี้เป'นข�อมูลพ้ืนฐานในการมุ�งเน�นศึกษาสถาป*ตยกรรมบ�านอิฐดินดิบ จากการศึกษาข�อมูล

บ�านดินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� พบว�า สิ่งปลูกสร�างท่ีทําด�วยดินไม�นิยมมากนัก สาเหตุหนึ่ง

อาจจะมาจากสภาพภูมิอากาศท่ีมีฝนตกชุก ท่ีจะทําให�อายุการใช�งานของบ�านดินดิบไม�ยืนยาว กอปร

กับพ้ืนท่ีในภูมิภาคแห�งนี้อุดมสมบูรณ=ไปด�วยทรัพยากรป�าไม� จึงเกิดรูปแบบการอยู�อาศัยแบบเรือน

เครื่องผูกและเรือนเครื่องสับ11 ในลักษณะของ “เรือนยกพ้ืน” ซ่ึงเป'นลักษณะเฉพาะของผู�คนท่ีอยู�ใน
                                                 

 11 วิวัฒน= เตมีย=พันธ=, “แนวทางการศึกษาสถาป*ตยกรรมพ้ืนถ่ิน,” ใน ภูมิปLญญาชาวบ�าน
สู�งานสถาปLตยกรรมพ้ืนถ่ิน (กรุงเทพฯ: พลัสเพรส, 2553), 29-36. 
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ดินแดนแถบนี้ แต�ยังปรากฏร�องรอยของบ�านดินโบราณของกลุ�มชาวจีนท่ีมาต้ังรกรากในกรุงเทพฯ 

ต้ังแต�สมัยรัชกาลท่ี 3 สิ่งปลูกสร�าง ท่ีอยู�อาศัยและร�านค�ามักจะสร�างในบริเวณหัวเมืองเป'นลักษณะ 

“โรงเรือนและห�องแถว” โดยใช�เทคนิคก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบก�อเรียงรายข้ึนไปกลายเป'นห�อง ซ่ึงเป'น

ลักษณะของการใช�วัสดุตามแบบคนจีนท่ีมาจากเมืองจีนโดยแท� ลักษณะบ�านดินดังกล�าวยังพบในแถบ

ภาคอีสานท่ีเป'นเรือนร�านค�าของชาวจีน และการสร�างวัดด�วยอิฐดินดิบของพวกลาวในภาคอีสาน12 

เช�นสิมและโบสถ=ในจังหวัดอุบลราชธานี กาฬสินธุ= เป'นต�น นอกจากบ�านดินของชาวจีนในแถบอีสาน

แล�ว ก็ยังพบเรือนของชาวเขาในเขตภาคเหนือตอนบน เช�นหมู�บ�านในจังหวัดแม�ฮ�องสอน13 ก็อาศัยอยู�

ในบ�านท่ีทําด�วยดินเช�นเดียวกัน ในพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกน�อย แห�งแล�ง ประกอบกับวัฒนธรรมเดิมท่ีเคย

อาศัยอยู�ทางตอนใต�ของจีน จึงรู�จักกับการก�อสร�างบ�านด�วยดินเป'นพ้ืนฐานอยู�แล�ว 

 

 
 
ภาพท่ี 8  ตึกดินท่ีสร�างโดยพ�อค�าชาวจีน เคยอยู�ในย�านการค�าสําคัญของเมือง 
ท่ีมา: อมฤต หมวดทอง, แนวทางการอนุรักษTและพัฒนาตึกดินเขตเมืองเก�า จ. มหาสารคาม 
(มหาสารคาม: การวิจัยเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน คณะสถาป*ตยกรรมศาสตร= มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2552), 75-77. 

                                                 

 12 อมฤต หมวดทอง, แนวทางการอนุรักษTและพัฒนาตึกดินเขตเมืองเก�าจังหวัด
มหาสารคาม (มหาสารคาม: การวิจัยเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน คณะสถาป*ตยกรรมศาสตร= มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2552), 75-77. 
 13 อรศิริ ปาณินท=, บ�านและหมู�บ�านพ้ืนถ่ิน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ=มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร=, 2540), 33-62. 
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ภาพท่ี 9 บ�านดินชาวจีนฮ�อ อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท=, บ�านและหมู�บ�านพ้ืนถ่ิน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร=, 2540), 
53-58. 
 
เรือนพ้ืนถ่ินท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบในเชียงตุง รัฐฉาน 
 “เชียงตุง” เป'นเมืองสําคัญในฐานะเมืองหลักของรัฐฉาน (Shan State) ประเทศพม�า 
ซึ่งคําว�า “พม�า” (Burma) นี้ เนื่องจากรัฐบาลทหารพม�าได�ทําการเปลี่ยนชื่อเรียกประเทศใน
ภาษาอังกฤษจาก “เบอร=มา” (Burma) มาเป'น “เมียนม�าร=” (Myanmar) ต้ังแต�ปP ค.ศ. 198914 เมือง
เชียงตุงอยู�ห�างจากพรมแดนไทยอําเภอแม�สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 102 กิโลเมตร เมืองเชียงตุง
มีความใกล�ชิดกับล�านนาหรือภาคเหนือตอนบนของไทยมาก รวมไปถึงกลุ�มชาติพันธุ=ไทต�าง ๆ ซ่ึงสิ่ง
เหล�านี้ทําให�วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองท้ังสองมีความคล�ายคลึงกันเป'นอย�างมาก กรณีศึกษาบ�าน
อิฐดินดิบ ณ หมู�บ�านหนองเงิน เมืองเชียงตุง ซ่ึงเป'นชุมชนบ�านดินโบราณ และยังคงดําเนินวิถีชีวิต
แบบบุพกาลท�ามกลางกระแสความเจริญ แต�ผู�คนและบ�านเรือนแห�งนี้ ได�สร�างสรรค=ผลงาน
สถาป*ตยกรรมบ�านดินท่ีแสดงออกถึงภูมิป*ญญาของการใช�วัสดุและวิธีการก�อสร�างจนเป'นเอกลักษณ=
เฉพาะตัว จึงนําไปสู�การหาเหตุป*จจัยต�าง ๆ ท่ีส�งผลต�อการก�อสร�างเรือนด�วยอิฐดินดิบโดยเชื่อมโยง
ประเด็นด�านป*จจัยทางสภาพแวดล�อม วิถีชีวิต กลุ�มชาติพันธุ= รวมไปถึงเทคนิคเชิงช�าง เพ่ือหาคําตอบ
ด�านคุณค�าทางสังคมและวัฒนธรรม และการคงอยู�ของสถาป*ตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีสร�างด�วยดินดิบ หากแต�
เขตแดนของประเทศไทยและพม�าในป*จจุบันเป'นอุปสรรคในการเชื่อมโยงบริบทของวัฒนธรรมชุมชน
เหมือนในอดีตท่ีเป'นแบบรัฐจารีต (Traditional State) ท่ีว�าด�วยการปะทะสังสรรค=ของกลุ�มชาติพันธุ=
                                                 

 14 เหตุในการเปลี่ยนชื่อประเทศครั้งนี้ สันนิษฐานว�า น�าจะเป'นเพราะรัฐบาลทหารพม�า
ต�องการลบรอยประวัติศาสตร=ต�าง ๆ ท่ีสร�างข้ึนโดยอังกฤษท่ีเข�ามาครอบครองพม�าเม่ือครั้งล�าอาณา
นิคม รวมถึงชื่อประเทศด�วย ซ่ึง “เบอร=มา” น�าจะเพ้ียนมาจากคําว�า “บามาร=” (Bamar) ซ่ึงเป'นชื่อ
ของชนเผ�าท่ีใหญ�ท่ีสุดในพม�า ส�วนชื่อ “เมียนม�าร=” มีความหมายตามภาษาท�องถ่ินพม�าว�า “เข�มแข็ง
ข้ึนอย�างรวดเร็ว” โดยคําว�า “เมียน” (Myan) มีความหมายว�า “รวดเร็ว” ส�วน “มาร=” (Ma) แปลว�า 
“เข�มแข็ง” นั่นเอง 
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อันหลากหลายท่ีมีมิติสัมพันธ=ลักษณะต�าง ๆ ในดินแดนล�านนาไม�ว�าจะเป'นการสร�างบ�านแปงเมือง 
การอพยพย�ายถ่ินฐานและสงคราม จึงทําให�เกิดการผสมผสานทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในงานสถาป*ตยกรรม ซ่ึงมีเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวเนื่องกับประวัติศาสตร=และ
สถาป*ตยกรรมล�านนา อาทิเช�น งานวิจัยของ วิวัฒน= เตมียพันธ=15 เรื่องโลกทัศน=ล�านนาและเอกลักษณ=
ทางสภาพแวดล�อมกายภาพของแหล�งพํานักอาศัยและเรือนล�านนา และอรศิริ ปานิณท=16 เรื่อง
ลักษณะชุมชนและสถาป*ตยกรรมพ้ืนถ่ินภาคเหนือตอนบน โดยท้ังสองมุ�งเน�นศึกษาความสัมพันธ=
ระหว�างระบบนิเวศ วิถีชีวิต และเรือน “ซ่ึงได�คําตอบท่ีเชื่อมโยงกับสถาป*ตยกรรมสิ่งแวดล�อมหรืออีก
นัยหนึ่งสถาป*ตยกรรมท่ียั่งยืนของเรือนไทย-ไท ซ่ึงจะเป'นผลต�อการพัฒนาแนวคิดการออกแบบ
สถาป*ตยกรรมและสภาพแวดล�อมสรรค=สร�าง (Built environment) ในอนาคต” ทําให�ต�อยอด
การศึกษาประเทศเพ่ือนบ�านอย�างเช�นพม�า อันอุดมไปด�วยองค=ความรู�ท่ีเก่ียวเนื่องกับล�านนาในอดีต 
จากเอกสาร “ชุดโครงการศึกษาวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� หมายเลข ๑” โดย 
เกรียงไกร เกิดศิริ17 เรื่องเชียงตุง: ภูมิทัศน=วัฒนธรรมเมืองโบราณร�วมวัฒนธรรมล�านนา ท่ีเสนอการ
เชื่อมโยงความเข�าใจในภูมิทัศน=วัฒนธรรมของเมืองโบราณร�วมวัฒนธรรมล�านนาด�วยการศึกษา
แบบสหวิทยาการของเมืองเชียงตุงและเชียงใหม� พบว�า “การดําเนินชีวิตของคนล�านนาในอดีตเป'น
การดําเนินชีวิตแบบใกล�ชิดกับสิ่งแวดล�อม และมีภูมิป*ญญาในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 
เพ่ือสร�างความปกติสุขให�กับการดําเนินชีวิต” จึงเป'นภาพรวมของความสัมพันธ=ระหว�างเมืองท้ังสอง 
ให�เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีมีความคล�ายคลึงกัน ชัดเจนมากข้ึน บ�านท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบ 
เป'นสิ่งหนึ่งท่ีแสดงออกมาผ�านทางสถาป*ตยกรรม ท่ียังปรากฏอยู�มากมายในเมืองเชียงตุง ท้ังใน
รูปแบบของบ�านพักอาศัยและเรือนร�านค�า แม�จะอยู�ตรงรอยต�อของการพัฒนาแบบสมัยใหม� แต�ก็
ยังคงพบเห็นวิถีชีวิตชุมชนท่ีเรียบง�ายตามเขตชานเมือง 

                                                 

 15 วิวัฒน= เตมียพันธ=, “โลกทัศน=ล�านนาและเอกลักษณ=ทางสภาพแวดล�อมกายภาพของ
แหล�งพํานักอาศัยและเรือนล�านนา” (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง “สืบสาน 700 ปP 
สถาป*ตยกรรมล�านนาสู�อนาคต”, 13-15 กันยายน 2539) (เชียงใหม�: กรรมาธิการสถาปนิกล�านนา 
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ=, 2539). 
 16 อรศิริ ปานิณท=, “ลักษณะชุมชนและสถาป*ตยกรรมพ้ืนถ่ินภาคเหนือตอนบน”, ใน 
สถาปLตยกรรมพ้ืนถ่ินภาคเหนือประเภทเรือนพักอาศัย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถาป*ตยกรรมศาสตร= 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 59-97. 
 17 เกรียงไกร เกิดศิริ, “เชียงตุง: ภูมิทัศน=วัฒนธรรมเมืองโบราณร�วมวัฒนธรรมล�านนา” 
(วิทยานิพนธ=ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาป*ตยกรรมกับการท�องเท่ียว คณะ
สถาป*ตยกรรมศาสตร=, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 85-93. 
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ภาพท่ี 10 เส�นทางจาก อ.แม�สาย จ.เชียงราย มุ�งสู�เมืองเชียงตุง และเส�นทางการค�าขายหลักจาก 

ในอดีตถึงป*จจุบันท่ีเมืองเชียงตุงเป'นศูนย=การค�าขายหลัก 
 
 จากการสํารวจภาคสนามในเมืองเชียงตุงเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงได�พบกับบ�าน
ดินโบราณท่ียังคงมีชีวิตอยู� อยู�ห�างจากตัวเมืองเชียงตุงไปประมาณ 20 กิโลเมตร เป'นชุมชนท่ีชาวบ�าน
สร�างบ�านด�วยอิฐดินดิบท้ังหมด จํานวน 108 หลังคาเรือน ยังคงดําเนินวิถีชีวิตของตนท�ามกลาง
กระแสความเจริญแบบบริโภคนิยม แต�ผู�คนและบ�านเรือนแห�งนี้ได�สร�างสรรค=ผลงานสถาป*ตยกรรม
บ�านดินท่ีแสดงออกถึงภูมิป*ญญาของการใช�วัสดุ การปรับตัวของเรือนให�เข�ากับสภาพท่ีต้ังผ�านการ
แก�ป*ญหาด�านเทคนิคและวิธีการก�อสร�าง สิ่งท่ีพบและเป'นประเด็นคําถามเพ่ือมุ�งหมายในการทําวิจัย 
ได�แก� ประเด็นท่ีหนึ่งคือ “ป*จจัยทางสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน” ซ่ึง
วิธีการศึกษาหาคําตอบเก่ียวกับป*จจัยทางสภาพแวดล�อมท่ีสัมพันธ=กับวิถีชีวิตท่ีใกล�เคียงท่ีสุด จาก
งานวิจัยของ อรศิริ ปาณินท= เรื่องโครงการภูมิป*ญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ=ระหว�างเรือนพ้ืน
ถ่ินไทเขินเชียงใหม�-เชียงตุง โดยใช�กระบวนการวิจัยท่ีเน�นการสํารวจภาคสนามทางกายภาพของ
หมู�บ�านไทเขินใน อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ดและ อ.สันป�าตองในจังหวัดเชียงใหม� เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบกับหมู�บ�านไทเขินใน อ.เชียงตุง อ.ยางลอ และ อ.กาดฟ�า ในจังหวัดเชียงตุง ประเทศ
เมียนมาร= ผลการศึกษาพบว�า “ท้ังไทเขินเชียงใหม�และเชียงตุงมีภูมิป*ญญาเก่ียวกับระบบเหมืองฝาย
แบบบุพกาล ซ่ึงส�งผลต�อกายภาพหมู�บ�าน แต�แปรเปลี่ยนไปตามการพัฒนาระบบการคมนาคมทางบก 
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ความสัมพันธ=ของผังบริเวณเรือนและหมู�บ�านยึดถือระบบลําเหมืองและถนนเป'นป*จจัยหลัก ความเชื่อ
ยังส�งผลต�อผังพ้ืนเรือน ท้ังสองกลุ�มยังคงเน�นความสัมพันธ=กับสภาพแวดล�อมธรรมชาติ ใช�วัสดุท�องถ่ิน 
และมีระบบการจัดการน้ําท่ีสัมพันธ=กับวิถีชีวิต คุณลักษณะของสถาป*ตยกรรมสิ่งแวดล�อมของเรือนพ้ืน
ถ่ินไทเขินเชียงตุงเด�นชัดกว�าเรือนไทเขินเชียงใหม� เพราะระบบสังคมยังเป'นแบบพ่ึงตนเอง ระบบเครือ
ญาติยังเข�มข�นและยังอยู�กับธรรมชาติด�วยความเข�าใจและปกป�อง” 
 

 
 
ภาพท่ี 11 ภาพถ�ายดาวเทียมแสดงเส�นทางของเมืองเชียงตุงและหมู�บ�านหนองเงิน 
 
 ประเด็นท่ีสองคือ “ป*จจัยท่ีเป'นภูมิป*ญญาหรือเอกลักษณ=เฉพาะของแต�ละกลุ�มชาติพันธุ=” 
ท่ีส�งผลต�อวิถีชีวิตและความสัมพันธ=ของเรือนพ้ืนถ่ิน จากการสํารวจ พบว�า ผู�คนในหมู�บ�านหนองเงิน
เป'นกลุ�มชาวไทเหนือ คือกลุ�มชนเผ�าหนึ่งในตระกูลไท-ไต ท่ีอพยพย�ายถ่ินฐานมาจากเมืองมาว 
(ป*จจุบันอยู�ในอําเภอยุ�ยลี่ เขตปกครองตนเองเต�อหง) โดยเฉพาะกลุ�มที่อยู�ตอนเหนือสุดเขตไทใหญ�
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ในมณฑลยูนนาน เนื่องจากเมืองเชียงตุงเป'นตําแหน�งยุทธศาสตร=ทางการค�าสําคัญระหว�างยูนนาน
และเมืองมัณฑะเลย= และระหว�างเมืองยูนนานกับเมืองเชียงใหม� จึงมีผู �คนกลุ �มชาติพันธุ =ต�าง ๆ 
หลั่งไหลมาและตั้งรกรากยังเมืองแห�งนี ้เป'นจํานวนมาก ชาวไทเหนือจึงมีจารีตธรรมเนียมความ
เป'นอยู�คล�ายชาวไทใหญ� เปลี่ยนเป'นคนในพ้ืนท่ีโดยสมบูรณ= จึงมีการปรับตัวเรือนซ่ึงเป'นแบบ “เรือน
ติดดิน” ตามความคุ�นชินเดิม มาผสมผสานกับ “เรือนยกพื้น” จนเป'นเอกลักษณ=เฉพาะตัว แต�ถึง
อย�างไรก็ตาม เป'นแค�ข�อสันนิษฐานเบื ้องต�น เพื ่อนําไปเปรียบเทียบกับชุมชนใกล�เคียงอื่น ๆ 
การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางสถาป*ตยกรรมของกลุ�มชาติพันธุ=ต�าง ๆ ที่เกี่ยวโยงกันในพื้นท่ี
ล�านนา รัฐฉานและยูนนาน เพื่อให�เห ็นภาพรวมของการปรับตัวทางสถาป*ตยกรรมและการ
แลกเปลี ่ยนทางวัฒนธรรมที่ส�งผลต�อพัฒนาการของเรือนพื้นถิ่น ซึ ่งจากการศึกษาของ อรศิริ 
ปาณินท=18 เรียบ ง�าย และเป'นสุขกับสถาป*ตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งได�ศึกษาหมู�บ�านและเรือนไทเขินที่อยู�
ทางทิศตะวันออกของเมืองเชียงตุงซึ่งพื้นที่ส�วนใหญ�เป'นภูเขาสูง ไปทางเมืองม�าและเมืองลา ซึ่งเป'น
เขตปกครองตนเองติดชายแดนจีน ซึ ่งม ีช ุมชนไทหลายชุมชนทั ้งไทลื ้อ ไทใหญ�และไทเข ิน 
เปรียบเทียบกับเรือนไทเขินแถบตะวันตก ซึ่งส�วนมากเป'นที่ราบ โดยลักษณะทั่วไปของหมู�บ�านและ
ผังบริเวณเรือนคล�ายกับกลุ�มไทยล�านนาที่ภาคเหนือตอนบนของไทย ซึ่งเปรียบเทียบหน�าตาของ
เรือนไทยเขินว�ามีรูปทรงคล�ายคลึงมากกับเรือนไทลื้อในสิบสองป*นนา ต�างกันที่เรือนไทลื้อในสิบสอง
ป*นนายื่นชายคาลงมามากกว�าหรือบางเรือนมีชายคาสองตับทําให�ไม�สามารถมองเห็นผนังเรือนได� 
แต�เรือนไทเขินเชียงตุงไม�ยื่นชายคามากนัก มองเห็นฝาเรือนชัดเจน ฝาเรือนมีส�วนเจาะน�อยและเล็ก
มาก เรียกว�า “ป�องเอี้ยม” มักอยู�ทางด�านยาวและเจาะช�องบริเวณโถงและห�องครัว นอกจากนี้จาก
การศึกษาของตุลชัย บ�อทรัพย=19 ภูมิทัศน=วัฒนธรรมและสถาป*ตยกรรมไตลื้อ เมืองม�า: ภาพอดีตของ
ชุมชนไตลื้อ บนแผ�นดินรัฐฉานในป*จจุบัน. ทําการศึกษากลุ�มไตลื้อที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในรัฐฉาน 
โดยหอบหิ้วสัมภาระทางวัฒนธรรม (Cultural Baggage) อันได�แก� คติความเชื่อ วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของไตลื้อแบบจารีตเข�ามายังดินแดนใหม� โดยมีหมู�บ�านและสถาป*ตยกรรมทั้งศาสนาและ
การดําเนินชีวิตของผู�คนเป'นตัวฉายภาพ พบว�า “ชุมชนไตลื้อจะเลือกตั้งถิ่นฐานบนที่เนินไม�ไกลจาก
แม�น้ํา และมีที่ราบลุ �มเพียงพอสําหรับการประกอบการเกษตรกรรม บนยอดเนินที่สูงที่สุดของ
หมู�บ�านจะเป'นที่ตั้งวัดประจําชุมชน ยังแสดงออกถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานและสถาป*ตยกรรมแบบ

                                                 

 18 อรศิริ ปาณินท=,  เรียบ ง�าย และเปbนสุขกับสถาปLตยกรรมพ้ืนถ่ิน (กรุงเทพฯ: กิเลน
การพิมพ=, 2550), 116-151. 
 19 ตุลชัย บ�อทรัพย=, “ภูมิทัศน=วัฒนธรรมและสถาป*ตยกรรมไตลื้อ เมืองม�า: ภาพอดีตของ
ชุมชนไตลื้อ บนแผ�นดินรัฐฉานในป*จจุบัน” (วิทยานิพนธ=ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาป*ตยกรรม
พ้ืนถ่ิน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 152-155. 
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ดั้งเดิม และความพยายามปรับตัวใหม�อย�างค�อยเป'นค�อยไป ดังที่แสดงออกมาในการวางผังชุมชน 
และสถาป*ตยกรรมพ้ืนถ่ิน” การศึกษาของ ศาสตราจารย=จูเหลียงเหวิน20  ชนชาติไต สถาป*ตยกรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีไตในสิบสองป*นนา  ท่ีนําเสนอเรื่อง “สถาป*ตยกรรมของชนชาติไตทาง
ตอนใต�ของประเทศจีนโดยละเอียด ยังครอบคลุมถึงประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อ ทั้งในส�วนของ
ความเชื่อดั้งเดิมและพุทธศาสนา โดยเสนอควบคู�ไปกับการอธิบายถึงลักษณะภายนอกของบ�าน 
หมู�บ�านและวัด วิเคราะห=พัฒนาการของเรือนไผ�ใต�ถุนสูง อันเป'นเอกลักษณ=ของชนชาติไททั่วไป  
ท้ังในแง�ประโยชน=ใช�สอยและเก่ียวกับตํานานความเชื่อของชนชาติไตในสิบสองป*นนา และเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมของชนชาติไตและไทกลุ�มอ่ืนด�วย” การค�นหาความเก่ียวเนื่องของกลุ�มชาติพันธุ=โดยเฉพาะ
อย�างยิ่ง ชาวไทเหนือทางเขตใต�คง มณฑลยูนนาน ซึ่งอาจเกี่ยวข�องกับชาวไทเหนือในเมืองเชียงตุง 
จากหนังสือ คนไทใต�คง ไทใหญ�ในยูนนาน21 และ “คนไท” ไม�ใช� “คนไทย” แต�เป'นเครือญาติชาติ
ภาษา22 แต�การศึกษางานภาคสนามเรื่อง ไทใหญ�ในจีน: ถ่ินท่ี เรือน วัดและชีวิต เมืองมาว เขตใต�คง 
มณฑลยูนาน23 ท่ีทําให�เห็นภาพรวมของบริบททางวัฒนธรรมของชาวไทเหนือในยูนนาน และนําไปสู�
การศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีว�าด�วยเรื่องของการปรับตัวทางสถาป*ตยกรรมและวัฒนธรรมในพื้นที่ใหม�
ได�ชัดเจนขึ้น แต�อย�างไรก็ดีเอกสารเกี่ยวกับเชียงตุงโดยเฉพาะกลุ�มชาติพันธุ=ไทเหนือมีปริมาณน�อย
มากท่ีเก่ียวข�องกับระบบนิเวศ ความเชื่อและเรือน ไม�สามารถสืบค�นได� จึงต�องอาศัยจากการสํารวจ
ภาคสนาม เพื่อเพิ่มเติมข�อมูลจากปรากฏการณ=ในพื้นที่เชิงประจักษ= ขยายความรู�เชื่อมโยงไปสู�
กรอบความคิดของสถาป*ตยกรรมพื้นถิ่นอันหมายถึง “สถาป*ตยกรรมที่ถูกออกแบบและสร�างโดย
คนท�องถิ่นให�มีประโยชน=ใช�สอยที่ตอบสนองต�อการดํารงชีวิตของคนท�องถิ่นและชุมชน เกิดจาก
การพ่ึงพาตนเองให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อม” 
 

                                                 

 20 จูเหลียง เหวิน, ชนชาติไต สถาปLตยกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไตในสิบสอง
ปLนนา (กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นต้ิงเฮาส=, 2536), 33-38. 
 21 ประคอง นิมมานเหมินท=, คนไทใต�คง ไทใหญ�ในยูนนาน (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา 
ฝ�ายวิจัยจุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติ, 2538), 13-37. 
 22 เจียแยนจอง และยรรยง จิระนคร, “คนไท” ไม�ใช� “คนไทย” แต�เป'นเครือญาติชาติ
ภาษา. รวมความรู� “ไทยศึกษา” ของศาสตราจารย=สองแผ�นดิน,” ใน ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ 
(กรุงเทพฯ: พิมพ=ดี, 2548), 163-203. 
 23 อรศิริ ปาณินท=, ไทใหญ�ในจีน : ถ่ินท่ี เรือน วัดและชีวิต เมืองมาว เขตใต�คง มณฑล
ยูนาน (กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถาป*ตยกรรมศาสตร=, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 19-25. 
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ภาพท่ี 12 รูปแบบเรือนไทเขินในเชียงใหม�และเชียงตุง 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท=, โครงการภูมิปLญญา พัฒนาการ และความสัมพันธTระหว�างเรือนพ้ืนถ่ินไทเขิน
เชียงใหม�-เชียงตุง: รายงานฉบับสมบูรณT (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549),    
ไม�ปรากฏเลขหน�า. 
 

 
 
ภาพท่ี 13 รูปแบบเรือนไทลื้อเมืองม�า รัฐฉาน ประเทศพม�า 
ท่ีมา: ตุลชัย บ�อทรัพย=, “ภูมิทัศน=วัฒนธรรมและสถาป*ตยกรรมไตลื้อ เมืองม�า: ภาพอดีตของชุมชนไต
ลื้อ บนแผ�นดินรัฐฉานในป*จจุบัน” (วิทยานิพนธ=ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาป*ตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552). 
 

 
 
ภาพท่ี 14 รูปแบบเรือนไทเหนือในยูนนาน 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท=, ไทใหญ�ในจีน : ถ่ินท่ี เรือน วัดและชีวิตเมืองมาว เขตใต�คง มณฑลยูนาน 
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถาป*ตยกรรมศาสตร= มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), ไม�ปรากฏเลขหน�า. 
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ลักษณะทางกายภาพพ้ืนท่ีหมู�บ�านหนองเงิน 
 หมู�บ�านหนองเงินต้ังอยู�บนท่ีดอนบริเวณท่ีราบเขตชานเมืองเชียงตุง มีเนื้อท่ีประมาณ  
1 ตารางกิโลเมตร โดยมีท่ีนาราบลุ�มทางด�านทิศเหนือ มีป�าไม�ห�อมล�อมต้ังแต�ทางทิศตะวันออกไป
จนถึงตะวันตก มีถนนเชียงตุง-เมืองลาตัดผ�านหน�าหมู�บ�านด�านทิศใต� และมีวัดพระนอน (วัดสร�างใหม�
จากคณะศรัทธาชาวไทย) อยู�ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับถนนตัดใหม� สิ่งแรกท่ีได�ก�าวเข�ามายัง
หมู�บ�านหนองเงินจากทางเข�าหมู�บ�านด�านทิศใต� จะพบกับกลุ�มต�นไม�ใหญ�ซ่ึงเป'นท่ีต้ังของเสื้อบ�าน หรือ
หอเจ�าบ�านอันหมายถึงผู�บุกเบิกสร�างหมู�บ�าน สามารถดลบันดาลความเจริญงอกงามอยู�ดีกินดีให�กับ
หมู�บ�านได� มักสร�างสร�างข้ึนเป'นสัญลักษณ=ร�วมกับต�นไม�ขนาดใหญ�ตามความเชื่อของชาวไทใหญ�จน
มาถึงหมู�บ�านหนองเงินแห�งนี้ ซ่ึงมีเสื้อบ�านตรงทางเข�าหมู�บ�านและท�ายหมู�บ�านก�อนออกไปยังท่ีทํานา
ด�านทิศตะวันออก โดยท่ีมีใจบ�านหรือเถงผีบรรพบุรุษผู�คุ�มครองหมู�บ�านต้ังอยู�กลางชุมชนและจะจัดพิธี
เซ�นไหว�เวลามีงานประเพณีทุกปP เช�นงานปอย งานสงกรานต= เป'นต�น เม่ือเดินผ�านเข�ามาภายใน
หมู�บ�านก็จะสัมผัสได�ถึงความสวยงามของความอ�อนเข�มตามสีของดินในท่ีมาต�าง ๆ กันแต�มโทนสีไป
ต้ังแต�ลานดิน ผนังเรือนไปจนถึงกระเบื้องดินขอมุงหลังคา บ�านเรือนส�วนใหญ�ก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบ  
มีท้ังเรือนยกพ้ืนสองชั้นและเรือนชั้นเดียว แต�ละครอบครัวมีการเลี้ยงสัตว=และทําเกษตรกรรมโดย
สังเกตจาก เยข�าว (ยุ�งข�าว) ท่ีมีอยู�ทุกหลังคาเรือน ขณะท่ีคณะสํารวจยืนอยู�ใต�ร�มเงาไม�ใหญ� กลางลาน
ดินท่ีเป'นเหมือนพ้ืนท่ีรับแขกของทางหมู�บ�าน และมีวัดหนองเงินต้ังเด�นอยู�เยื้องถัดไปทางทิศตะวันตก
ของหมู�บ�าน อันเป'นจุดศูนย=รวมของคนในหมู�บ�านตามวันทําบุญและประเพณีตามวาระ มีลักษณะเด�น
ต้ังแต�การเลือกทําเลท่ีตั้งชุมชน การทํานา การเลือกพ้ืนท่ีก�อสร�างเรือนพักอาศัย ไปจนถึงการปรับแต�ง
ท่ีทางเพ่ือการระบายน้ําในชุมชน และทําทางสัญจรหลัก-รองไปตามพ้ืนท่ีลาดเอียงเป'นถนนภายใน
หมู�บ�านอีกด�วย 
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ภาพท่ี 15 ภาพถ�ายดาวเทียมแสดงพ้ืนท่ีตั้งหมู�บ�านหนองเงินอันอุดมสมบูรณ= 
ท่ีมา: Google Earth, ภาพถ�ายดาวเทียมหมู�บ�านหนองเงิน, เข�าถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2557, เข�าถึง
ได�จาก http://googleearth.com 
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ภาพท่ี 16 ผังบริเวณของหมู�บ�านหนองเงิน 
 
 การเลือกทําเลท่ีต้ังในท่ีดอนโดยท่ีรอบ ๆ นั้นเป'นพ้ืนท่ีลุ�มเกษตรกรรมและมีแนวสวนป�า
โอบล�อมชุมชนเอาไว� เลือกพ้ืนท่ีสูงให�เหมาะสําหรับเป'นท่ีต้ังของวัดตามแนวทิศตะวันออกเฉียงใต�-
ตะวันตกเฉียงเหนือ และมีลานกว�างอยู�หน�าวัดรองรับกิจกรรมของคนในชุมชนได� สําหรับจัดพิธีกรรม
ทางประเพณีในวันสําคัญของหมู�บ�าน ทางเข�าออกของหมู�บ�านในอดีตมีอยู�ทางเดียวคือ ผ�านทางดงไม�
ใหญ�และตรงเข�ามายังวัดหนองเงินท่ีมีลานเป'นจุดต�อนรับ ทําให�คนในชุมชนรู�ว�ามีใครเข�าออกบ�าง 
ป*จจุบันมีทางเข�าออกเพ่ิมมากข้ึนจากการตัดถนนผ�านหน�าหมู�บ�านจากเมืองเชียงตุงไปเมืองลา และ
การใช�รถไถนา รถจักรยานยนต=เพ่ือความสะดวกในการขนของอุปกรณ=การเกษตร รวมท้ังทางเดินของ
ฝูงวัวควายด�วย แต�ก็ยังไม�มีผลกระทบกับทางชุมชนมากนัก เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนเลี้ยงชีพ
ด�วยการทํานาเป'นหลัก เสริมด�วยการเลี้ยงสัตว=และปลูกผักเกือบทุกหลังคาเรือนท้ังในเขตรั้วของตน
และไปจับจองพ้ืนท่ีปลูกผักในป�าท่ีอยู�รอบ ๆ หมู�บ�าน ทางสัญจรหลักภายในหมู�บ�านมีหลายเส�นทาง 
ท้ังนี้เนื่องจากป*จจัยของการระบายน้ําในชุมชนนั้น เป'นเรื่องสําคัญท่ีทุกคนต�องทํา ท้ังนี้เพ่ือไม�ให�น้ํา
ท�วมขังบ�านตนและของคนอ่ืน จึงมีผลโดยตรงกับการเลือกพ้ืนท่ีสร�างเรือนและต�อเติม การปรับระดับ
พ้ืนดินทําแนวระบายน้ําให�เชื่อมต�อกันเพ่ือให�น้ําท้ังหมดไหลลงไปยังท่ีลุ�มโดยสะดวก 
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ภาพท่ี 17 ภาพถ�ายถนนภายในหมู�บ�าน 
 

   
(ก) (ข) (ค) 

 

ภาพท่ี 18 สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวบ�านให�ความเคารพตามคติความเชื่อ 
 (ก) เสื้อบ�านใต�ไม�ใหญ�ทางเข�าหน�าหมู�บ�าน 
 (ข) เสื้อบ�านท�ายหมู�บ�าน  
 (ค) หอใจบ�าน 
 

   
(ก) (ข) (ค) 

 

ภาพท่ี 19  สภาพแวดล�อมภายในหมู�บ�านหนองเงิน 
 (ก) ภาพถ�ายลานกว�างหน�าวัดหนองเงิน 
 (ข) ภาพถ�ายถนนภายในหมู�บ�าน 
 (ค) ภาพถ�ายถนนภายในหมู�บ�าน 
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 ด�วยสาเหตุจากการเลือกพ้ืนท่ีดอนนี้ จึงทําให�เกิดระดับความสูงตํ่าของเรือนแต�ละหลังมี
ความหลากหลายในการปรับสร�าง ซ่ึงส�วนใหญ�จะพบว�ามีอยู� 2 แบบ คือ เรือนท่ีก�อสร�างบนพ้ืนท่ีลาด
เอียงและเรือนท่ีก�อสร�างบนพ้ืนท่ีราบ แต�เนื่องด�วยในเวลาต�อมา ชุมชนในลักษณะเครือญาติต�องมีการ
ขยับขยายขนาดของครอบครัวให�ใหญ�ข้ึน อาจเป'นเพราะเม่ือแต�งงานแล�ว สะใภ�ต�องเข�ามาอยู�บ�านสามี 
หากมีลูกชายหลายคนก็ต�องขยายเรือนออกไปเม่ือมีลูกเพ่ิมข้ึน จึงต�องต�อเติมพ้ืนท่ีใช�สอยของบ�าน ซ่ึง
ต�องขยายพ้ืนท่ีและเพ่ิมหลังคามุกจั่วมาคลุมหรือขยายหลังคาปPกนอกขยายออกไปจากตัวเรือนหลัก 
โดยมากพบในครอบครัวขนาดใหญ�และครอบครัวนั้นมีอายุการสร�างเรือนมากกว�า 50 ปP หรือสร�าง
เป'นเรือนหลังเล็กใกล� ๆ กัน อาจจะต�อเติมครัวไฟ เยข�าวใหม�ในเขตรั้วเครือญาติ แต�หากเป'นครอบครัว
ขนาดกลางท่ีแยกออกจากครอบครัวใหญ�หรือเป'นครอบครัวฐานะปานกลางท่ีมีขนาดครอบครัวไม�เล็กไม�
ใหญ�มาก จะพบมากในเรือนท่ีมีอายุการก�อสร�างระหว�าง 31-50 ปP มีการใช� พ้ืนท่ีเล็กลง แต�
องค=ประกอบผังและเรือน ยังคงมีความต�องการอยู�ในชีวิตประจําวัน เช�น แม�เตาไฟ เฮือนไฟ เยข�าว 
บ�อน้ํา สวนครัว เป'นต�น ในขณะเดียวกัน ก็พบอีกว�า ลักษณะครอบครัวขนาดกลางจนถึงขนาดเล็ก จะ
เริ่มเป'นวิถีชีวิตท่ีปรับตามกระแสสังคมภายนอก ท่ีมีผลกระทบกับสังคมภายในครอบครัวและส�งผลถึง
รูปแบบ ขนาดของเรือนโดยตรง ซ่ึงเป'นเรือนท่ีมีอายุการก�อสร�างในช�วงไม�เกิน 30 ปP ถือว�าเป'นคนรุ�น
ล�าสุดท่ีแยกตัวออกมาสร�างเรือนใหม� หรือรื้อเรือนเดิมแล�วสร�างใหม� มีท้ังเรือนท่ีสร�างสองชั้นและชั้น
เดียว ท่ีสร�างตามป*จจัยท่ีมีและองค=ประกอบผังท่ีเริ่มเล็กลงตามความต�องการท่ีเริ่มแปรเปลี่ยน 
เนื่องจากคนหนุ�มสาวไปออกเดินทางจากบ�านไปทํางานต�างถ่ิน เช�น เมืองยูนนาน เมืองจีน เมืองไทย 
บ�างก็ไปค�าขายท่ีจังหวัดท�าข้ีเหล็กติดอําเภอแม�สายจังหวัดเชียงราย เพ่ือเก็บเงินเก็บทองส�งกลับมา
บ�านเพ่ือสร�างบ�านใหม�หรือมีชีวิตอยู�ท่ีดีข้ึน ถึงช�วงเทศกาลก็จะกลับกันสักครั้งหนึ่ง หรือบางทีก็ย�าย
ครอบครัวไปต้ังรกรากท่ีเมืองอ่ืน จะเหลืออยู�กันก็มีแต�คนชราและกลุ�มเด็ก ๆ ในวัยเรียนท่ีอยู�กัน
ประจําเหมือนดังเช�นสังคมสมัยใหม�ท่ัวไป ส�วนใหญ�ผู�เฒ�าผู�แก�ก็จะช�วยเลี้ยงเด็กและงานจักรสาน วัย
กลางคนก็ยังคงทําการเกษตรอยู�รอบ ๆ หมู�บ�าน ถ�าเป'นช�างฝPมือแรงงานก็จะเข�าไปทํางานในตัวเมือง
เชียงตุง ส�วนเด็ก ๆ ก็ไปโรงเรียนในหมู�บ�านใกล�เคียงและในตัวเมืองเชียงตุงเช�นกัน จากกิจกรรมจึง
สังเกตได�ว�าจะมีข�วง (ลาน) อยู�ตามแยกทางเดินในถนนของหมู�บ�าน เพ่ือเป'นท่ีวิ่งเล�นของเด็ก ๆ และ
เป'นท่ีนั่งคุยกันสําหรับผู�ใหญ� 
 
โลกทัศนTของชาวไทเหนือ 
 ไทเหนือ หรือ “ไตเหนอ – ไตเหลอ” (Tai Nüa) เป'นกลุ�มชาติพันธุ=กลุ�มหนึ่งในตระกูล
ภาษาไท-กะได อาศัยอยู�ในเขตปกครองตนเองชนชาติไท (Tai-Dai) และจิงผ�อ (Jingpo) เขตเต�อหง 
หรือเขตปกครองตนเองใต�คง คือหนึ่งในเขตปกครองตนเองระดับจังหวัดของมณฑลยูนนาน ประเทศ
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จีน24 ต้ังถ่ินฐานอยู�ในท่ีอาศัยอยู�ในหุบเขาบริเวณลุ�มแม�น้ํามาว ชาวไทเหนือท่ีอยู�จังหวัดใต�คงนี้ คือ
กลุ�มคนไทท่ีอยู�แดนเหนือสุดกว�ากลุ�มอ่ืน กล�าวคือเหนือข้ึนไปจากนี้จะไม�พบชนชาติไทอีกแล�ว การถูก
เรียกขานโดยคนจากถ่ินอ่ืน อย�างเช�น ไทใต�คง (Tai Dehong or Taikhong) คือ กลุ�มคนไทท่ีอยู�ฝ*�งใต�
ของแม�น้ําคง (แม�น้ําสาละวิน) ไทขอน (ขวัญ) คือ กลุ�มคนไทท่ีอยู�เมืองขวัญ แต�ชาวไทเหนือนิยมเรียก
ตนเองว�า ไตโหลง (หลวง) หรือ ไทใหญ� และเนื่องจากกลุ�มคนดังกล�าวต้ังอยู�ลุ�มแม�น้ํามาวหรือมาว
โหลง จึงถูกเรียกว�า ไทมาว (Tai Mao) อีกด�วย มีจารีตธรรมเนียมความเป'นอยู�เหมือนชาวไทใหญ� (Tai 
Yai or Shan) ซ่ึงเป'นกลุ�มชาติพันธุ=ตระกูลไต-ไท ท่ีใหญ�ท่ีสุด หากสืบค�นทางประวัติศาสตร=แล�ว ชาว
ไทเหนือก็คือชาวไทใหญ�นั่นเอง ซ่ึงจากการอพยพของชาวไทใหญ�ได�กระจายตัวต้ังถ่ินท่ีอยู�อาศัยบน
แม�น้ําใหญ� 3 สาย คือ แม�น้ําคง, แม�น้ําอิระวดี และแม�น้ําพรหมบุตร ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีและกระจาย
ไปจนท่ัวเอเซียอาคเนย= โดยมีอยู�ในสิบสองป*นนาของจีน ในรัฐอัสสัมของอินเดีย ในรัฐฉานในพม�า ใน
ไทย ในลาวและเวียดนาม มีภาษาพูดและภาษาเขียนเฉพาะตน มีเอกลักษณ=การแต�งกายท่ีสวยงาม 
ประเพณีวัฒนธรรมส�วนใหญ�ได�รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนา กิจกรรมอันเนื่องด�วยประเพณีส�วนใหญ�
จึงเก่ียวข�องกับพระพุทธศาสนา มีจิตใจดีอ�อนโยนเพราะมีศาสนาเป'นเครื่องขัดเกลาทางสังคม 
 

 
 
ภาพท่ี 20 แผนท่ีแสดงตําแหน�งถ่ินอาศัยของชาวไทเหนือ เมืองมาว เขตปกครองตนเองใต�คง มณฑล

ยูนนาน ประเทศจีน 

                                                 

 24 สมปอง ไตตุมแก�น และรณี เลิศเลื่อมใส, คําร�องในชีวิตและพิธีกรรมชาวไทเหนือ (ไท
ใหญ�ในยูนนาน) (กรุงเทพฯ: ตรัสวิน, 2541), 185-201. 
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 ต�นทางแห�งถ่ินกําเนิดของชาวไทเหนือนั้น พ�วงกับประวัติศาสตร=การกําเนิดและการย�าย
ถ่ินของชาวไทใหญ�25 ซ่ึงเริ่มมีผลงานการค�นคว�าเก่ียวกับเรื่องถ่ินกําเนิดของชาวไทยใหญ�อยู�ไม�น�อย
และสรุปเป'นแนวความคิดท่ีว�า ถ่ินกําเนิดด้ังเดิมของชาวไทใหญ�อยู�บริเวณมณฑลเสฉวนและทาง
ตอนกลางของประเทศจีน ไทใหญ�ต�องอพยพตนเองลงมาอันเนื่องมาจารการรุกรานของจีน แต�ยัง
ตกค�างบางส�วนอยู�ในประเทศจีน ไม�เหมือนกับไทกลุ�มอ่ืนท่ีหนีพ�นและสร�างอาณาจักรของตนเองได� 
อีกแนวคิดหนึ่งเชื่อว�าคนไทมีถ่ินอาศัยในเขตตอนใต�ของจีนคือ เขตมณฑลกวางสี กวางตุ�งและตอน
เหนือของประเทศเวียดนาม และแนวคิดท่ีเชื่อว�าชาวไทใหญ�ได�อาศัยในเขตภาคใต�ของจีนมาแต�โบราณ
โดยไม�ได�มีการอพยพย�ายถ่ินฐานแต�อย�างใด แสดงให�เห็นถึงมีอาณาบริเวณท่ีกว�างใหญ�มาแต�เดิมอยู�
แล�ว หากสืบตามตํานานพ้ืนเมืองท่ีเล�าถึงกําเนิดและการอพยพของไทใหญ�26 จะเริ่มต�นจากแลงดอน
จากฟ�าได�ส�งขุนลูขุนไล ไต�สะพานทองคํามาสู�แม�น้ํามาวเม่ือราว พ.ศ. 1111 (ค.ศ. 568) ครั้นเม่ือถึง
ดินแดนของมนุษย=คือเมืองมาวแล�ว ชาวเมืองได�เชิญขุนลูขุนไลปกครองอาณาจักร และทําหน�าท่ีสอน
ชาวบ�านให�รู�จักทํานา ทําคลองชลประทาน ทํามาค�าขาย ฯลฯ ขุนลูขุนไลได�ครองเมืองมาระยะหนึ่งก็
เกิดทะเลาะแย�งชิงอํานาจกันเอง ขุนลูผู�พ่ีได�เสียสละยกเมืองมาวให�ขุนไลผู�น�องไป ส�วนตนเองได�ต้ัง
เมืองหลวงใหม�ทางทางดินตะวันตก คือ เมืองกองเมืองยอง โดยข�อสันนิษฐานของนักวิชาการหลาย
ท�านแปลความหมายว�า กลุ�มผู�อพยพกลุ�มนี้ (ขุนลู) น�าจะอพยพข�ามแม�น้ําสาละวินและแม�น้ําอิรวดี
เพ่ือเดินทางมาต้ังรกรากยังลุ�มแม�น้ํามาวในเขตตอนใต�ของมณฑลยูนนาน "แลงดอน"หรือ "แถนคํา" นี้ 
น�าจะหมายถึง ขุนสาง คือหัวหน�าเทวดาท่ีเป'นบิดาของขุนลูขุนไล หรือแลงดอนอาจหมายถึงกษัตริย=
หรือเจ�าฟ�าท่ีครองอาณาจักรแล�วส�งโอรสหลายองค=ไปปกครองยังเมืองต�าง ๆ และการขยายตัวของ
กลุ�มไทใหญ�มุ�งไปทางตะวันตกเรื่อย ๆ ซ่ึงตํานานจะกล�าวถึงการกําเนิดของบุคคลท่ีเป'นเชื้อสายเจ�าฟ�า
หรือเทวดาและเชื่อมโยงไปสู�การปกครองเมืองมาวอันเป'นเมืองเกิดท่ีจากมา ซ่ึงตํานานไทใหญ�มักจะ
เก่ียวพันกับชาวจีนฮ่ันอยู�เสมอ เรื่องราวส�วนใหญ�สะท�อนให�เห็นว�าชาวไทใหญ�ได�มีการอพยพโยกย�าย
หาถ่ินฐานและต้ังเมืองใหม�โดยผู�นําเป'นเจ�าฟ�า เรื่องราวของเมืองมาวได�หายไปหลายร�อยปPโดยไม�มี
หลักฐาน ต�อมาได�ปรากฎในตํานานพงศาวดารเรื่องเมืองโกสัมพี อันเป'นชื่อหนึ่งของเมืองมาวท่ีเรียกว�า
เมือง "หมอกขาวมาวหลวง" การท่ีเรียกว�า โกสัมพี นั้นอาจจะมาจากการต้ังชื่อเมืองเป'นภาษาบาลีจาก
การได�รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนา 
 อาณาจักรเมืองมาวหลวง (Mao kingdom) หรืออาณาจักรไทมาว หรือท่ีเรียกกันว�าเมือง
หมอกขาวมาวหลวงนั้น กําเนิดข้ึนและรุ�งเรืองมากท่ีสุดในสมัยของเจ�าหลวงเสือข�านฟ�า เม่ือปP พ.ศ. 
1887 (ค.ศ. 1344) และได�สิ้นสุดลงในสมัยของเจ�าเสือหลู�ฟ�า พ.ศ. 1992 (ค.ศ. 1449) แม�อาณาจักร

                                                 

 25 สมพงศ= วิทยศักด์ิพันธุ=, ประวัติศาสตรTไทใหญ� (กรุงเทพฯ: สร�างสรรค=, 2544), 11-12. 
 26 เรื่องเดียวกัน, 57-58. 
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เมืองมาวหลวงจะล�มสลายไปแล�วก็ตาม เมืองมาวก็ยังมีเจ�าฟ�าปกครองต�อไปอีกจนถึงปP พ.ศ. 2493 
(ค.ศ.1950)27 ภายหลังการล�มสลายของราชอาณาจักรเมืองมาวหลวงในคริสต=ศตวรรษท่ี 16 หรือพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 เป'นต�นมา สังคมและวัฒนธรรมไทใหญ�ในเมืองเขตแดนทางเหนือและทางด�าน
ตะวันออกและเมืองอ่ืน ๆ อีกมากได�เริ่มเปลี่ยนแปลง ด�วยเมืองท้ังหลายทางเหนือและเขตตะวันออก
ของอาณาจักรมาวหลวงได�ถูกกําหนดให�รับเอาวัฒนธรรมของราชสํานักจีน ในขณะท่ีกลุ�มไทใหญ�ทาง
ตอนใต�ของเมืองมาวไปมีศูนย=กลางการปกครองอยู�ท่ีราชสํานักพม�า เหตุการณ=ทางการเมืองจากบันทึก
ทางประวัติศาสตร=ท่ีเกิดจากการแย�งชิงอํานาจของพม�าและจีน โดยท่ีชาวไทใหญ�เป'นฝ�ายถูกกระทําให�
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามช�วงเวลาเหตุการณ=สําคัญ ท่ีมีผลต�อการเมืองการปกครองของวัฒนธรรมไท
ใหญ� โดยเฉพาะกับกลุ�มเจ�าฟ�าผู�ปกครองเมืองต�าง ๆ มากท่ีสุด จึงทําให�แตกแยกเป'นอาณาเขต
ปกครองตนเองต�าง ๆ มากมายท่ีเรียกกันว�า นครรัฐ อันมีเจ�าฟ�าปกครองไว� โดยชาวไทใหญ�ได�ถูก
แบ�งแยกเป'นกลุ�ม ๆ คือ กลุ�มไทคําต่ี (Khamti Shan) ชาวไทท่ีอาศัยอยู�ในแคว�นคําต่ีของเขตสะกาย 
(Sagaing Division) ทางพม�าตอนบน, กลุ�มไทมาว (Mao Shan) ชาวไทท่ีอาศัยอยู�ในหุบเขาและลุ�ม
แม�น้ํามาว (the Mao River valley), กลุ�มไตขึนหรือไทเขิน (Hkun Shan) ชาวไทท่ีอาศัยอยู�ใน
มณฑลเชียงตุงในรัฐฉานตะวันออก ส�วนชาวไทท่ีกระจายถ่ินอาศัยไปท่ัวพม�านั้น ถูกพม�าซ่ึงอยู�ภายใต�
การปกครองของอาณานิคมอังกฤษในปP พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1885) และประกาศยกเลิกระบบกษัตริย=
ของพม�า แล�วจัดให�ใหม�เป'น ระบบรัฐ (states), เขต (divisions) และผืนดินเนินเขา (hill tracts) 
รวมถึงรัฐฉานท่ีถูกกําหนดให�เป'น “สหพันธรัฐฉาน” ในปP ค.ศ.1922 ป*จจัยบางส�วนท่ีกล�าวมานี้ ได�
แบ�งแยกชาวไทใหญ�ออกจากกัน จึงเกิดผลให�แต�ละกลุ�มพัฒนาแนวทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
ของตนเองเรื่อยมา 
 กล�าวถึงกลุ�มคนไทในพ้ืนท่ีต้ังของรัฐฉาน ซ่ึงถือว�าเป'น รัฐไทใหญ�ในประเทศพม�า เพราะ
เป'นดินแดนท่ีมีคนไทใหญ�อาศัยอยู�มากท่ีสุด คนพม�าจะเรียกคนไทใหญ�ว�า ฉาน หรือ ชาน แต�คนไท
ใหญ�จะเรียกตนเองว�า ไต หรือ ไตหลง (ไตโหลง) ส�วนกลุ�มไทหลวงท่ีตกค�างอยู�ในมณฑลยูนนานท่ีถูก
จีนยึดครองไปนั้น ประกอบไปด�วยคนไท 2 พวกใหญ� ๆ คือ ไทเหนอ (เหนือ) กับไทลื้อ เพราะอยู�ทาง
ตอนเหนือและตอนใต�ของยูนนาน ป*จจุบันคนไทใหญ�เรียกพวกไทเหนอว�า ไตแข� หรือ แข�ไตเหนอ (คํา
ว�าแข� แปลว�าจีน ในภาษาไตท�องถ่ิน) พม�าถือว�าไทกลุ�มนี้เป'นชาน (ฉาน) เช�นกัน เรียกว�า ชานตะยก 
คําว�าตะยก เป'นภาษาพม�าแปลว�า ไทจีน อีกพวกหนึ่งคือไทลื้อ พวกนี้อยู�ในเขตสิบสองป*นนาตอนใต�
ของยูนนาน พม�าเรียกไทลื้อในสิบสองป*นนาว�า ลุ�ยชาน (คําว�าลุ�ย ในภาษาพม�า คือคําว�าลื้อ นั่นเอง) 
"ไทแข�" เพราะเป'นคําขยายนามท่ีใช�มาเรียกกลุ�มไทใหญ�ส�วนหนึ่งในแคว�นใต�คงยูนนาน ท่ีรับเอา
วัฒนธรรมจีนฮ่ันมาใช� ซ่ึงในอดีตแคว�นใต�คงเคยเป'นอาณาจักรไทใหญ�นั้น ต้ังอยู�บนเส�นทางค�าท่ี

                                                 

 27 เรื่องเดียวกัน, 126. 
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เรียกว�าทางสายไหมสายใต� ท่ีจีนใช�ติดต�อค�าขายมาแต�สมัยโบราณ ท่ีชาวเสฉวนยูนนานจะนําคาราวาน
สินค�าเดินทางไปพม�า อินเดีย ทําให�มีพ�อค�าคนจีนฮ่ันส�วนหนึ่งตกค�างต้ังหลักแหล�งอยู�ท่ีใต�คง ดังนั้น ไท
แข� จึงมีความหมายว�า "คนไทลักษณะจีนฮ่ัน" (Chinese Shan) ซ่ึงรับวัฒนธรรมจีนหลายอย�างต้ังแต�
ภาษา การกินอาหารด�วยตะเกียบ สร�างบ�านติดพ้ืนท่ีทําด�วยดินก่ี (อิฐดินดิบ) แบบจีน อาศัยอยู�ตาม
ภูเขา ใช�ชื่อและนามสกุลแบบจีน ส�วนใหญ�อาศัยอยู�แถบเมืองขัน เมืองต่ี เมืองล�า ท่ีอยู�แถบด�านเหนือ
เลยถูกเรียกว�า "ไทเหนือ" ส�วนแถบเมืองมาว เมืองวัน เมืองแช�ฝาง ท่ีอยู�ด�านใต�ก็ถูกเรียกว�า "ไทใต�" 
เนื่องจากส�วนใหญ�อาศัยอยู�ในท่ีราบลุ�มทําการเกษตร ต�องอยู�บ�านยกพ้ืนสูงเพราะป�องกันสัตว=ร�ายและ
ไข�ป�า ชาวจีนฮ่ันมักเรียกชาวไทเหนือว�า "ไทนา" หรือ "ไทบก" หรือเพราะคําว�า "แข�" ท่ีภาษาจีน
แปลว�า "ฮ่ัน" นั้น พ�องกับคําว�า "บก" ท่ีหมายถึง "ท่ีแห�งแล�ง" และขยายความเพ่ือให�เป'นคู�ตรงข�ามกับ 
"น้ํา" หรือ "ไทน้ํา" (สุยไต�) อันหมายถึงชาวไทใหญ�ในพม�าและชาวไทลื้ออีกด�วย 
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพท่ี 21 ลักษณะบ�านเรือนท่ีสร�างแบบติดพ้ืนของชาวจีนยูนนานบนเส�นทางการค�าในอดีต 
 (ก) หมู�บ�านโบราณในเมืองหลู�สี (Lushi)  
 (ข) หมู�บ�านในเมืองฮีสุ�น (Heshun) 
ท่ีมา: Gaetan Green, Southwest China and beyond, accessed April 15, 2013, available 
from http://travelcathay.com/chinese-new-year-round-up/ 
 
 และกล�าวถึงคนไทในพ้ืนท่ีอีกกลุ�มหนึ่ง คือชาวไทเขิน28 ท่ีอาศัยอยู�ในเชียงตุง รัฐฉาน
ประเทศพม�า ซ่ึงอยู�เหนือชายแดนไทยทางด�านท�าข้ีเหล็ก ติดกับอําเภอแม�สาย จังหวัดเชียงรายข้ึนไป 

                                                 

 28 เกรียงไกร เกิดศิริ, “เชียงตุง: ภูมิทัศน=วัฒนธรรมเมืองโบราณร�วมวัฒนธรรมล�านนา,” 
16-18. 
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168 กิโลเมตร เชียงตุงต้ังอยู�บนแม�น้ําเขิน จึงถูกเรียกว�า ไทเขิน ภูมิประเทศของเมืองเชียงตุงเป'นแอ�ง
ก�นกระทะท่ีมีเทือกเข�าล�อมรอบ อยู�ระหว�างแม�น้ําสําคัญ 2 สายคือ แม�น้ําสาละวินทางทิศตะวันตก
และแม�น้ําโขงทางทิศตะวันออก เนื่องจากทางเหนือของเมืองเชียงตุงติดต�อกับสิบสองป*นนาและทาง
ใต�ติดต�อกับล�านนา จึงมีความสําคัญในฐานะเป'นศูนย=กลางการค�าและเป'นจุดแลกเปลี่ยนสินค�าจาก
หลาย ๆ เมือง ชาวไทเขินมีความสัมพันธ=กับล�านนามาก เพราะพญามังรายเป'นผู�ก�อต้ังเมืองเชียงตุง
และล�านนา ตามตํานานพญามังรายสร�างเมืองเชียงตุงเล�าว�า เดิมเชียงตุงเป'นถ่ินท่ีอยู�ของลัวะ พญามัง
รายเห็นภูมิประเทศเหมาะจะสร�างบ�านแปงเมือง จึงปราบพวกลัวะและส�งลูกหลานมาปกครอง แต�เม่ือ
อาณาจักรล�านนาอ�อนแอลงและถูกพม�ายึดครองใน พ.ศ. 2101 เชียงตุงก็ตกเป'นเมืองข้ึนของพม�าด�วย
ในฐานะประเทศราช 
 หากกล�าวถึงชาวไทเหนือท่ีมีถ่ินท่ีอยู�ในดินแดนรัฐฉานป*จจุบันแล�วนั้น อาจจะเริ่มจาก
ในช�วงท่ีนักล�าอาณานิคมอังกฤษเข�ามายึดและมีบทบาทท้ังกับพม�าและจีน29 (พ.ศ. 2429-2453/ค.ศ. 
1886-1910) โดยใช�กําลังทหารเพ่ือทําแผนท่ีสํารวจเส�นทางการค�าแสวงหาวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติ 
การท่ีอังกฤษเข�ามายึดอํานาจในพม�าและไปทําการค�ากับจีนในเขตชายแดนซ่ึงเป'นดินแดนของชาวไท
ใหญ�ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงด�านสังคมวัฒนธรรมโดยตรง ต�อชาวไทใหญ�ในบริเวณนั้น ท่ีเป'นผลมา
จากฝ�ายอังกฤษท่ีนําสินค�าอุปโภคบริโภคมากมายตลอดจนวิธีคิดต�าง ๆ อีกท้ังยังมีพ�อค�าชาวฮ่ันท่ี
หลั่งไหลเข�ามาเพ่ือค�าขายด�วย ได�นําสินค�ามากมาย สร�างท่ีพักต้ังรกราก ก�อให�เกิดตลาดใหม� ๆ หลาย
แห�ง ได�มีด�านตรวจสินค�าและด�านเก็บภาษีข้ึนตามเมืองต�าง ๆ ทีการต้ังสถานีโทรเลข สถานกงสุลและ
สํานักงานของอังกฤษและของจีน ผลของการเปYดตลาดการค�าขายชายแดนในไทใหญ� ทําให�สังคมไท
ใหญ�ได�เรียนรู�เก่ียวกับการทําการค�าขายอย�างท่ีไม�เคยรับรู�มาก�อน จึงทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมข้ึนมากมายหลายด�าน ท้ังในระดับเจ�าฟ�าและสามัญชนท่ัวไป จึงทําให�เขตไทใหญ�
สามารถเป'นศูนย=กลางของการค�าระหว�างตะวันตกและตะวันออกได� ชาวบ�านชาวเมืองไทใหญ�ส�วน
หนึ่งหันมาทําการค�าขายหลังการทํานาทําไร� มีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนกันมากยิ่งข้ึนจากสิ้นค�าใหม� ๆ 
เช�น ผ�า ด�าย น้ํามันก�าด ฯลฯ ด�วยเหตุนี้จึงทําให�มีการเดินทางเพ่ือการค�าขาย กอปรกับการอพยพหนี
จากภัยสงครามการเมืองท่ียังคงมีอยู�ตลอดเวลา กว�าบ�านเมืองไทใหญ�จะมีการพัฒนามาถึงจุดนี้ ได�
ผ�านพัฒนาการทางประวัติศาสตร=ทางสังคมและวัฒนธรรมมาอย�างยาวนาน หลังจากการล�มสลายของ
อาณาจักรเมืองมาวหลวงไปสู�การแบ�งแยกดินแดน การสิ้นสุดลงของระบบเจ�าฟ�าไทใหญ� และอยู�
ปกครองจากราชสํานักจีนรวมถึงการอพยพเข�ามาของชาวฮ่ันและชาวเขาเผ�าต�าง ๆ จึงเกิดการ
ผสมผสานวัฒนธรรมต�าง ๆ ในสังคมไทใหญ�ในจีน ส�วนไทใหญ�ในพม�านั้นก็ผ�านภัยสงครามประกาศ
อิสรภาพของพม�าจากอังกฤษและต�องอยู�ในช�วงสงครามกลางเมืองท่ียืดเยื้อระหว�างกลุ�มชาติพันธุ=

                                                 

 29 สมพงศ= วิทยศักด์ิพันธุ=, ประวัติศาสตรTไทใหญ�, 362-363. 
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มากมายท่ีต�อสู�กับระบอบเผด็จการท่ียังคงเป'นป*ญหาอยู�จนถึงทุกวันนี้ ท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงจาก
อดีตจนถึงป*จจุบันท่ีกระแสวัฒนธรรมจีนและพม�าได�เข�ามามีอิทธิพลต�อวัฒนธรรมไทใหญ� โดยผ�านอํานาจ
ทางการเมืองการปกครองจนทําให�วัฒนธรรมไทใหญ�เปลี่ยนแปลงไปไม�น�อยในระดับเมือง ท่ีทําให�ดู
เหมือนว�าชาวไทใหญ�กลายเป'นชาวจีนชาวพม�าไปหมดแล�ว แต�มิได�สูญสลายไปแต�อย�างใด วัฒนธรรม
ไทใหญ�ยังคงเป'นวัฒนธรรมท่ียังคงฝ*งรากลึกอยู�ในจิตใจของชาวไทใหญ�อย�างเข�มข�น ท้ังในชุมชนเมือง
และโดยเฉพาะอย�างยิ่งในชุมชนหมู�บ�าน สิ่งเหล�านี้มองเห็นได�จากการเผยแพร�ผ�านตํานาน ประวัติศาสตร= 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลงานปอย การละเล�นและวัฒนธรรมด�านอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 
ภาพท่ี 22 บรรยากาศในเมืองเชียงตุง 
 (ก) ภาพถ�ายวิหารวัดจองคํา 
 (ข) ตลาดยามเช�าข�างกู�เจ�าฟ�าเชียงตุง 
 (ค) บ�านเรือนท่ีสร�างลดหลั่นกันไปตามสภาพพ้ืนท่ี 
 (ง) บ�านตึกรูปแบบตะวันตก 
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 จากข�อมูลทางประวัติศาสตร=ท่ีบอกเล�าเรื่องราวของกลุ�มชาติพันธุ=ไทใหญ�และการเกิดข้ึน
ของชาวไทเหนือ สู�การเชื่อมโยงของการต้ังถ่ินฐานของชาวไทเหนือในเมืองเชียงตุงแห�งนี้ โดยนําข�อมูล
จากการสํารวจชุมชนบ�านหนองเงิน ท่ีผ�านทางเรือนพ้ืนถ่ินและวิถีชีวิตความเป'นอยู�ในป*จจุบันของคน
ในชุมชน เพ่ือเป'นข�อมูลสนับสนุนอีกข�อหนึ่งในการบันทึกรูปแบบวัฒนธรรมทางสถาป*ตยกรรม 
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บทท่ี 3 
 

กรณีศึกษาเรือนท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบ หมู�บ�านหนองเงิน 
 
เกณฑ�ในการคัดเลือกเรือนกรณีศึกษา 
 การวิจัยมุ�งถอดรหัสองค�ความรู�ในประเด็นต�างๆของเรือนพ้ืนถ่ินท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบ
ท้ังทางสภาพแวดล�อมกายภาพและทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี โดยการลงศึกษาภาคสนามในพ้ืนท่ีหลัก คือ
หมู�บ�านหนองเงิน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม�า ซ่ึงบ�านเรือนในหมู�บ�านแห�งนี้ก�อสร�างด�วยอิฐดิน
ดิบทุกหลัง ประมาณ 108 หลังคาเรือน (สํารวจเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2553) และอยู�กันมานานกว�า
ร�อยป? จึงใช�อายุของเรือนเป@นตัวแบ�งเกณฑ�ในการคัดเลือกเรือนเป@นกรณีศึกษา คือ เรือนท่ีมีอายุการ
ก�อสร�าง 1-30 ป?, เรือนท่ีมีอายุการก�อสร�าง 31-50 ป? และเรือนท่ีมีอายุการก�อสร�างต้ังแต� 51 ป?ข้ึนไป 
ซ่ึงช�วงเวลาท่ีจําแนกอายุการก�อสร�างเรือนเหล�านี้ มาจากช�วงเวลาของการปรับปรุงเรือนใหม� การ
ซ�อมแซมและต�อเติมขยายเรือน หรือการย�ายไปสร�างครอบครัวใหม� อันเนื่องมาจากการส�งผ�านหน�าท่ี
ดูแลครอบครัวไปยังรุ�นถัดไปเพ่ือทําหน�าท่ีหัวหน�าครอบครัวและดูแลทุกคนในบ�าน ดังนั้นอายุของ
เจ�าของเรือนในแต�ละรุ�นจะสัมพันธ�กับอายุของเรือนไม�ว�าจะเป@นเรือนเก�าหรือเรือนใหม� ท้ังนี้เพ่ือใช�
เป@นแนวทางเบื้องต�นประกอบการเก็บข�อมูลรวมถึงข�อมูลทางกายภาพพ้ืนท่ีและเรือนพักอาศัยของแต�
ละครอบครัว ถ�ายภาพและสํารวจรังวัดทําผังเรือนและแบบทางสถาปFตยกรรม พร�อมท้ังการสัมภาษณ�
อย�างไม�เป@นทางการ แต�มีโครงสร�างดังนี้ 
 1. ชื่อเจ�าของบ�าน / อายุ / อาชีพ 
 2. ศาสนา / ความเชื่อ 
 3. ระยะเวลาการอยู�อาศัย / ปริมาณผู�อยู�อาศัยในเรือน 
 4. เศรษฐกิจครอบครัว 
 5. การสร�างและซ�อมแซมเรือน / แนวโน�มในอนาคตของเรือน 
 จากการสํารวจในพ้ืนท่ีศึกษา ประกอบกับเง่ือนไขเพ่ิมเติมขณะลงภาคสนาม อันได�แก� 
เรือนท่ีไม�มีผู�อยู�อาศัยและเรือนท่ีไม�มีคนอยู�ให�สัมภาษณ� จากนั้นคัดเลือกเรือนท่ีน�าสนใจตามเกณฑ� 
จํานวน 21 หลัง มาจัดทําผังเรือนและแบบทางสถาปFตยกรรมโดยในการศึกษานี้ยังเน�นไปถึงเหตุปFจจัย
แวดล�อมท่ีส�งผลต�อเรือนท่ีอยู�อาศัยและภูมิทัศน�วัฒนธรรมของชุมชนหมู�บ�านหนองเงิน และเชื่อมโยง
ประเด็นกลุ�มชาติพันธุ� และภูมิปFญญาของการใช�วัสดุและเทคนิคก�อสร�าง เพ่ือหาความหมายในด�าน
คุณค�าทางสังคมวัฒนธรรมและการคงอยู�ของสถาปFตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีสร�างด�วยอิฐดินดิบ 
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เรือนกรณีศึกษา 
 ในหมู�บ�านหนองเงินนี้ มีเรือนท่ีน�าสนใจอยู�มากมาย แต�ได�คัดเอาเรือนกรณีศึกษาตาม
เกณฑ�ท่ีกําหนดไว�เบื้องต�นเพ่ือใช�เป@นข�อมูลเชิงลึกโดยเลือกตําแหน�งเรือนกรณีศึกษาในลักษณะ
กระจายไปท่ัวหมู�บ�าน ให�เกิดความหลากหลายในประเด็นต�างๆ เพ่ือท่ีจะสามารถสังเคราะห� เชื่อมโยง
ข�อมูล และตอบคําถามในการวิจัยได�อย�างถูกต�องมากท่ีสุด 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 1  ผังหมู�บ�านหนองเงินแสดงตําแหน�งและสัญลักษณ�ของเรือนกรณีศึกษา 
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 เรือนหลังท่ี 01 เจ�าของเรือน: ปMาจNานนวล, อายุเรือนประมาณ 98 ป? 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 6 คน 
 

    
 
ภาพท่ี 23 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 
 ผังบริเวณ 
 เรือนหลังนี้ตั้งอยู�ในบริเวณที่โล�งใจกลางหมู�บ�านและติดกับ “ใจบ�าน” ของหมู�บ�านด�าน
ทิศเหนือ โดยหันหน�าบ�านไปทางทิศตะวันออก รูปร�างที่ดินด�านหน�าเป@นรูปโค�งไปตามถนนที่ลาด
เอียงด�านหน�าเป@นลานโล�งหรือ “ข�วง” อยู�ตลอดแนวด�านทิศตะวันออก เพื่อใช�เป@นทางเข�าออกหน�า
บ�านรวมทั้งรถบรรทุกและวัวควายเข�าออกสําหรับขนถ�ายผลผลิตทางการเกษตร ด�านหลังบ�านทาง
ทิศใต�และทิศตะวันตกมีทางเดินเล็กๆติดกับรั้วที่แบ�งกั้นจากกลุ �มเครือญาติ ภายในบริเวณบ�าน
ประกอบด�วยตัวเรือนขนาดใหญ�โดยมี “เยข�าว”หรือ “หลองข�าว” สร�างติดกันด�านทิศเหนือเป@นแนว
ยาวต�อจากตัวเรือนในแนวเหนือ-ใต� ด�านข�างเรือนด�านทิศใต�มี “เฮินไฟ” หรือ ครัวไฟสําหรับการหุง
หาอาหาร มีพ้ืนท่ีเก็บฟTนและมี “สวนครัว” อยู�ข�างริมรั้ว ส�วนบริเวณ“น้ําบ�อ” และพื้นที่ “ซักล�าง” 
อยู�ใกล�ทางเข�าหน�าบ�าน และ “ห�องส�วม” อยู�มุมบ�านด�านทิศตะวันออกเฉียงใต� พื้นที่บ�านมีพื้นท่ี
กว�าง แต�มีการปรับระดับการวางอาคารที่ต�างกันเนื่องจากวางอยู�บนที่ลาดเอียงค�อนข�างมาก จาก
พื้นที่สูงด�านทิศใต�ลาดลงไปทางทิศเหนือ ปรับระดับด�วยการขุดดินออกและก�อกําแพงอิฐกั้นคันดิน
ตามแนวผังอาคาร 
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 (ก) (ข) (ค) 

 

ภาพท่ี 24 บริเวณภายนอกเรือน 01 
 (ก) บริเวณบ�านท่ีปรับพ้ืนท่ีต�างระดับด�านหน�าบ�าน 
 (ข) บริเวณบ�านท่ีปรับพ้ืนท่ีต�างระดับด�านหน�าบ�าน 
 (ค) ลักษณะ “เฮินไฟ”ข�างเรือน 
 

 

ลายเส�นท่ี 2  ผังบริเวณเรือน 01 บ�านปMาจNานนวล 
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 แผนผังอาคาร 
 ตัวเรือนมีลักษณะเป@น “ผังพับศอก” พ้ืนท่ีบนเรือนมีขนาดประมาณ 111 ตารางเมตร 
เรือนประธานประกอบด�วยส�วนสําคัญต�างๆเริ่มจาก “บันได” ข้ึนตรงด�านข�างของเรือนทางทิศใต�    
ข้ึนไปในส�วนของ “นอกเต๋ิน”หรือชานเปVดโล�ง ซ่ึงล�อมรอบด�วยราวระเบียง ถัดจากนอกเต๋ินทางด�าน
ซ�ายมือเป@นประตูเปVดเข�าสู� “เต๋ิน”ซ่ึงเป@นส�วนภายในเรือนท่ีทําฝาไม�ทึบรอบ ภายในเต๋ินทางด�านทิศใต�
ของเรือนเป@นท่ีต้ังของ “เข�งพะลา” หรือ “หิ้งบูชาพระเจ�า” ท่ีอยู�ระหว�างช�วง “เสาเทวดาและเสา
นาง”1 กับผนังห�องนอนทางด�านทิศใต�หรือทางขวามือของเข�งพะลา พ้ืนท่ีส�วนตัวคือ “ห�องนอนหลัก” 
หรือห�องนอนพ�อแม�จะถูกจัดเข�าไปอยู�ยังส�วนท�ายสุดของเรือนไปทางทิศตะวันตก  โดยใช�ผนังไม�จริง
ก้ันแบ�งเป@นสัดส�วน ถัดจากห�องนอนพ�อแม�เป@นห�องนอนลูกสะใภ�ซ่ึงมีพ้ืนท่ีมากและใช�เก็บของ  
ส�วนลูกสาวย�ายห�องนอนไปอยู�ในส�วนของนอกเต๋ินท่ีก้ันห�องด�วยผนังไม�มิดชิดเพ่ือเกิดความเป@นส�วนตัว
และปลอดภัย โดยท้ังหมดนั้นหัน “ทิศหัวนอน” ไปทางทิศใต� ด�านตรงข�ามเข�งพะลามีพ้ืนท่ีของ  
“ฮ�องไฟ” หรือ “แม�เตาไฟ” อยู�มุมขวาของบ�านด�านทิศเหนือ ถัดไปด�านทิศตะวันตก มีประตูออกไปสู� 
“นอกจาน” หรือ “ชานซักล�าง” ถูกเชื่อมต�อโดยชานท่ีมีบันไดก�าวข้ึนไปหาชานของเยข�าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 1 อรศิริ ปาณินท�,  รายงานฉบับสมบูรณ�: ภูมิป,ญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ�
ระหว�างกันของเรือนพ้ืนถ่ินไทเขินเชียงใหม�-เชียงตุง (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2549), 255. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 41 

 

 
 
ลายเส�นท่ี 3  แผนผังเรือน 01 
 
 ใต�ถุนเรือนประธานใช�เก็บของทางการเกษตร โดยก�อผนังล�อมลอบเป@นกรอบอาคาร
อย�างมิดชิด มีช�องประตูตรงทางเข�าอาคารด�านหน�าทางทิศใต� พื้นที่ตัดแต�งระดับตามแนวลาดเอียง
ให�เรียบเป@นขั้น ๆ เพื่อนํารถจักรยานยนต�และรถบรรทุกเข�าจอดภายใต�อาคารได� ส�วนเยข�าวนั้นได�
ถูกสร�างเชื่อมต�อกับอาคารยาวไปทางทิศเหนือ มีขนาดพ้ืนท่ีชั้นบนประมาณ 46 ตารางเมตร แบ�งเป@น
ห�องเก็บของแบบมิดชิดอยู�ด�านในทางทิศตะวันตก โดยใช�บันไดขึ้นสู�ชั้นสองและแยกเข�าเรือนผ�าน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 42 

ทางนอกจานได� พ้ืนท่ีเก็บของท่ีเหลือจะเป@นส�วนเปVดโล�ง เก็บผลผลิตและขนถ�ายสินค�า ผนังก�ออิฐรับ
น้ําหนักท่ีก�อข้ึนมารับโครงหลังคาท่ียอดผนังชั้นสองอยู�ในแนวผนังด�านทิศใต�ท้ังผืน ในช�วงเสาของเข�ง
พะลาไปจนถึงห�องนอนหลัก ส�วนผนังไม�จริงมีลักษณะ “ผายออก” อยู�ผนังด�านทิศเหนือบริเวณ 
“ฮ�องไฟ” 
 

 
 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 25 ภายในเรือน 01 
 (ก) เข�งพะลา 
 (ข) ฮ�องไฟภายในเต๋ิน 
 (ค) พ้ืนท่ีใต�ถุนเรือน  
 
 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 เป@นครัวเรือนขนาดค�อนข�างใหญ� อยู�กันเป@นกลุ�มขนาด 3 ครอบครัวในหลังเดียวกัน 
ลักษณะโดยภาพรวมแล�ว จะมีรูปแบบอย�างเรือนยกพ้ืนท่ัวไป มีหลังคา “ทรงจั่วมะนิลา” หรือ “ทรง
จั่วปFYนหยา” ท่ีคลุมตํ่าตามแบบฉบับเรือนในภูมิอากาศท่ีหนาวเย็น วางคลุมผังสี่เหลี่ยมเป@นรูป 
“หลังคาหักศอก” มีการดึงป?กชายคามาคลุมพ้ืนท่ีด�านหน�าและด�านข�าง โดยการเพ่ิมแนวเสาและคํ้า
ยันมารับป?กชายคา มีสัดส�วนอาคารท่ีสวยงามจากการสร�าง “เยข�าว” เชื่อมต�อจากทางด�านข�างเรือน 
เพ่ือสะดวกในการสัญจรระหว�างบ�านกับเยข�าวและขนถ�ายผลผลิตจากชั้นสองลงบนรถบรรทุก2 เม่ือ
มองจากด�านหน�าเรือนโดยรวม จะเห็นเป@นพ้ืนท่ีเปVดโล�งในบริเวณชั้นบนของเรือน ท่ีปVดล�อมด�วยราว
ระเบียงไม�จริง แต�ในส�วนของพ้ืนท่ีชั้นล�างเกือบท้ังหมด ถูกปVดล�อมด�วยผนังก�ออิฐและผนังไม�ไผ�สาน 
ประตูปVดด�วยสังกะสี แสดงถึงการปVดล�อมพ้ืนท่ีให�เป@นก่ึงส�วนตัวสําหรับการเก็บทรัพย�สินหรือผลผลิต
จากภายนอก 
 

                                                   

 2 สัมภาษณ� ปMาจNานนวล, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 23 มีนาคม 2554. 
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ลายเส�นท่ี 4 รูปด�านหน�าเรือน 01 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 5 รูปด�านข�างเรือน 01 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 6 รูปตัดเรือนตามยาว 01 
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 เรือนหลังท่ี 02 เจ�าของเรือน: ตายี-ยายปMอม, อายุเรือนประมาณ 95 ป? 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 4 คน 
 

    

 

ภาพท่ี 26 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 
 ผังบริเวณ 
 เรือนหลังนี้ตั้งอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีโล�งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า มีพ้ืนท่ีลาดเอียงเล็กน�อยจากลงไปสู�
ถนนท่ีติดหน�าบ�านด�านทิศเหนือ รอบบริเวณบ�านเป@น “รั้วสลาบ” ก้ันล�อมพ้ืนท่ี ตัวเรือนประธาน
ต้ังอยู�ในบริเวณตอนกลางค�อนไปทางทิศตะวันตก โดยมี “ลานกว�าง” หรือ “ข�วง” ยาวตลอดแนวจาก
ประตูรั้วหน�าบ�านไปถึงรั้วท�ายบ�าน มี “เยข�าว”สร�างแยกตัวอาคารออกมาห�างกันเล็กน�อยทางทิศใต�
ของเรือนประธาน ด�านหลังเยข�าวนั้นล�อมรั้วไม�เต้ียสําหรับเลี้ยงหมูและเลี้ยงไก�อยู�ในมุมท�ายบ�านด�าน
ทิศใต� มี “เฮินไฟ” กว�างขนาด 2.20 เมตร ยาวประมาณ 4.00 เมตร และมี “น้ําบ�อ” อยู�บริเวณริมรั้ว
ด�านทิศตะวันออก แซมด�วย “สวนครัว” ท่ีปลูกไว�เป@นยาวไปจนถึงหน�ารั้วบ�าน มีท่ีเก็บฟTนกองไว�ใกล�
กับ “เฮินไฟ”และท่ีต�มข�าวหมู3 มีห�องส�วม อยู�หน�าบ�านด�านทิศเหนือของบ�าน 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 3 สัมภาษณ� ตายี, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 23 มีนาคม 2554. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 27 บริเวณภายนอกเรือน 02 
 (ก) รั้วสลาบ 
 (ข) บริเวณท่ีโล�งกว�างปลูกผักสวนครัวและเก็บฟTน 
 (ค) โรงเลี้ยงสัตว� 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 7 ผังบริเวณเรือน 02 บ�านตายี-ยายปMอม 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แผนผังอาคาร 
 ตัวเรือนมีลักษณะเป@น “ผังหักศอก” พ้ืนท่ีบนเรือนมีขนาดประมาณ 115 ตารางเมตร 
จากลานโล�งหรือ “ข�วง” เข�าสู�ตัวเรือนประธานจาก “บันได” ทางข้ึนตรงด�านข�างของเรือนทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ึนไปถึง “จาน” หรือ “ชาน” ซ่ึงตัวแบ�งในส�วนของ “นอกเต๋ิน” ท่ียกระดับพ้ืน
ข้ึนเป@นท่ีกว�างต�อนรับแขก และเป@นทางเดินไปสู� “ฮ�องไฟ” ได�โดยตรง จากพ้ืนท่ีนอกเต๋ิน มีประตู
ทางเข�าสู� “เต๋ิน” ภายในท่ีเป@นพ้ืนท่ีปVดล�อม ภายในเต๋ินเป@นพ้ืนท่ีกว�าง โดยต้ัง “เข�งพะลา” ด�านผนัง
ทิศตะวันออกเฉียงใต� ถัดจากเข�งพะลาไปทางด�านขวาจะเป@นพ้ืนท่ีส�วนตัวของ “ห�องนอนหลัก” ซ่ึงอยู�
ด�านในสุดของเรือนตรงมุมบ�านด�านทิศใต� มี “ห�องนอนลูกสาว” ท่ีก้ันพ้ืนท่ีเล็กๆด�วยผนังไม�จริง หัน 
“ทิศหัวนอน” ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต� ถัดมาจากทางปลายเท�าของห�องพ�อแม� พ้ืนท่ี “ฮ�องไฟ” 
อยู�ตรงกันข�ามกับเข�งพะลา มีบริเวณท่ีกว�างเก็บข�าวของเครื่องใช�เล็กๆน�อยๆ ถัดไปมีประตูออกไป 
“จานนอก” สําหรับซักล�าง อยู�ทางทิศตะวันตกเฉียงใต�  
 บริเวณใต�ถุนอาคารเป@นพ้ืนท่ีปVดล�อมท้ังหมด โดยใช�ผนังก�ออิฐและไม�ไผ�สานขัดแตะปVดก้ัน
ไว�เพ่ือใช�เก็บของ เก็บอุปกรณ�การเกษตร เก็บฟTน เรือนหลังนี้ก�ออิฐดินดิบเป@นกําแพงรับน้ําหนักข้ึนไป
รับโครงหลังคาชั้นสอง เป@นระบบผนังแนวยาวด�านด�านตะวันออกเฉียงใต�ไปจนถึงผนังท่ีฉากกันในทิศ
ตะตกเฉียงใต� นอกนั้นจะเป@นผนังไม�จริงตีปVดล�อมเอาไว� ในลักษณะผนังต้ังตรงและผนังผายออกด�าน
ทิศเหนือ 
 

 

 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 28 ภายในเรือน 02 
 (ก) ลักษณะนอกเต๋ินและชานเล็ก 
 (ข) ภายในเต๋ิน 
 (ค) ใต�ถุนเรือนท่ีถูกปVดล�อม 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 47 

 
 
ลายเส�นท่ี 8 แผนผังเรือน 02 
 
 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 เป@นเรือนสองชั้น ถูกปVดล�อมด�วยผนังก�ออิฐและผนังไม�ไผ�สานขัดแตะรอบใต�ถุนเรือนและ
ประตูทางข้ึนเรือน จะมีพ้ืนท่ีเปVดโล�งในส�วนของ “นอกเต๋ิน” ท่ีเป@นเหมือนพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับ
ต�อนรับแขก ตัวเรือนคลุมด�วยหลังคาแบบ “ทรงจั่วปFYนหยา” หรือ “จั่วมะนิลา” โดยหลังคาชุดใหญ�
วางคลุมพ้ืนท่ีทางยาว “ด�านสกัด” หน�าเรือนท้ังหมดต้ังแต�พ้ืนท่ีนอกเต๋ินไปจนในสุดของห�องนอนหลัก 
ส�วนหลังคาชุดเล็กจะเป@นจั่วมะนิลาเหมือนกัน ต�อคลุมด�านท�ายในส�วนของพ้ืนท่ี “ฮ�องไฟ” ในลักษณะ 
“หลังคาหักศอก” ยื่นป?กชายคาออกมาคลุมในส�วนของบันไดหลัก และดึงป?กชายคาคลุมเกือบรอบ
อาคาร ท้ังนี้เพราะการท่ีนิยมเพ่ิมแนวเสาด�านข�างอีกแถว เพ่ือใช�เป@นส�วนของพ้ืนท่ีขยาย อย�างเช�น 
“ฮ�องไฟ” นั่นเอง และนิยมสร�างผนังในลักษณะ “ผายออก” เพ่ือรับส�วนของป?กชายคาท่ีคลุมยื่นยาว
ลงมา อาคาร “เยข�าว” ขนาดหน�ากว�าง 5.00 เมตร และความยาวประมาณ 6.00 เมตร สร�างถัดมา
ทางด�านทิศตะวันออกเฉียงใต� มีพ้ืนท่ีใช�สอยชั้นบนประมาณ 30 ตารางเมตร คลุมด�วยหลังคาจั่วดึง
ชายคายาวลงมารับด�วยช�วงเสาท่ีเพ่ิมด�านบันไดทางข้ึนและคํ้ายันไม�จากแนวคานท่ีรับพ้ืนชั้นสอง ปVด
ล�อมชั้นบนด�วยผนังไม�ไผ�สาน ส�วนพ้ืนชั้นล�างเป@นไม�ก้ันล�อมไว�เป@นคอกสัตว�และจอดรถไถ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 9 รูปด�านหน�าเรือน 02 และเยข�าว 
 

 

 
ลายเส�นท่ี 10 รูปด�านข�างเรือน 02 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 11 รูปตัดเรือนตามขวาง 02 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เรือนหลังท่ี 03 เจ�าของเรือน: พ่ีบุญ อายุเรือนประมาณ 95 ป? 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 4 คน 
 

   
 
ภาพท่ี 29 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 
 ผังบริเวณ 
 เรือนต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมผืนผ�าขนาดกระชับขนาดประมาณ 70 ตารางวา มีทางสัญจร
ของหมู�บ�านอยู�ทางหน�าบ�านและหลังบ�าน ล�อมรั้วสลาบโดยรอบ องค�ประกอบผังได�แก� เรือนประธาน
ท่ีวางตําแหน�งเข�ามาด�านในทางทิศใต� โดยตําแหน�งเยข�าวนั้น วางอยู�ด�านหน�าบ�านทางทิศเหนือมีท่ี
เลี้ยงสัตว�ด�านข�างไปจนชิดแนวรั้ว มีต�นไม�กับกองวัสดุวางไว�มุมบ�านด�านหน�า (ณ ช�วงเวลานั้น เรือน
เพ่ือนบ�านกําลังรื้อถอนและทําการก�อสร�างใหม� จึงมากองเก็บวัสดุไว�บ�านพ่ีบุญแทน) พ้ืนท่ีจอดรถต�อ
เติมหลังคาจากเรือนหลักคลุมลงมาถึงแนวเสาก�ออิฐท่ีวางชิดริมรั้ว บริเวณท่ีดินมีความลาดเอียง
เล็กน�อยทางด�านขวาง ท่ีลาดเอียงจากทิศตะวันออดเฉียงใต�ลงไปสู�ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จึงต�องปรับ
ระดับพ้ืนท่ีและทางระบายน้ําฝนลงไปให�ออกท�ายบ�าน4 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 4 สัมภาษณ� พ่ีบุญ, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 29 ธันวาคม 2555.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 12 ผังบริเวณเรือน 03 
 

 
 (ก) (ข) (ค) (ง) 

 
ภาพท่ี 30 บริเวณภายนอกเรือน 03 
 (ก) บันไดข้ึนเรือน 
 (ข) เยข�าว 
 (ค) ข�วงหน�าบ�าน 
 (ง) พ้ืนท่ีใต�ถุนเรือน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แผนผังอาคาร 
 ลักษณะแผนผังอาคารเป@นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า ท่ีบรรจุขนาดของ “เต๋ิน” ภายในเรือน 
ขนาด 7.70x4.80 เมตร ท่ีเพ่ิมหน�าช�วงเรือนท่ีเป@นโครงสร�างไม�จริงอีกหนึ่งช�วงเสาสําหรับพ้ืนท่ี “นอก
เต๋ิน” ขนาด 2.80x5.20 เมตร “บันได” ทางข้ึน และพ้ืนท่ี “ห�องเก็บของ” รวมอีก 2.80x3.60 เมตร 
โดยกรอบอาคารท่ีเหลือจะเป@นผนังก�ออิฐดินดิบ “รับน้ําหนัก” ท้ังหมด รวมท้ัง “ห�องนอน” ท่ีก�อยื่น
ออกไปจาก “เต๋ิน” อีกประมาณ 2.50 x 4.20 เมตร พ้ืนท่ีภายในเต๋ินท่ีกว�าง มีความสูงจากพ้ืนไม�ถึง
ข่ือ 2.20 เมตร ตําแหน�งของ “เข�งพะลา” อยู�บนผนังด�านทิศตะวันออกเฉียงใต�ของเรือน อยู�ระหว�าง
ช�วง “ข่ือ” กลางเรือน ซ่ึงตรงข�ามกับเข�งพะลาเป@นส�วนของพ้ืนท่ี “ฮ�องไฟ” ท่ี “แม�เตาไฟ” วางชิดติด
มุมด�านในของเรือน ถัดเข�ามาจะเป@นประตูเปVดออกไปสู� “จาน” (ชาน) และ “นอกจาน” ท่ีเป@นพ้ืนท่ี
เป?ยกสําหรับซักล�าง และมีบันไดจากชานลงทางหลังบ�าน 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 13 แผนผังเรือนชั้นล�าง 03 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 14 แผนผังเรือนชั้นบน 03 
 

 
 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 31 ภายในเรือน 03 
 (ก) ภายในเต๋ิน 
 (ข) เข�งพะลาตรงกลางระหว�างข่ือกลางบ�าน 
 (ค) พ้ืนท่ีนอกเต๋ิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 รูปลักษณ�ของเรือนเป@นลักษณะหลังคาทรง “จั่วปFYนหยา” ท่ีคล�าย “หลังคาแฝด” ท่ีสร�าง
หลังคาชุดเล็กคลุมพ้ืนท่ีของ “ห�องเก็บของ” “ฮ�องไฟ” และ “นอกจาน”วางแนบขนานไปกับแนว
หลังคาใหญ�ท่ีคลุมพ้ืนท่ีของส�วนของ “นอกเต๋ิน” “เต๋ิน” และ “ห�องนอน” โดยท่ีส�วนรับ “ตะเฆ�สัน”
ของหลังคาท้ังสองชุด จะถูกวางไว�ในช�วงของบันไดข้ึนเรือนและทางเดินในช�วงเต๋ินไปสู�นอกจาน เม่ือ
บรรจบกันจึงวางทับด�วยแผ�นสังกะสีเป@นรางระบายน้ําฝน ลักษณะของอาคารด�านหน�าเรือนยังเป@น
ส�วนท่ีดูโปร�งเบาด�วยผนังไม�จริง ท่ีทําให�รู�สึกโอนอ�อนและเชื้อเชิญจากด�านหน�าและด�านหลังด�วยนอก
จานและบันไดข้ึนท�ายเรือน แต�ถ�ามองทางด�านข�างท่ีเหลือจะเหมือน “ทรงตึก” ท่ีมีเพียงช�องหน�าต�าง
เล็กน�อยท้ังสามด�าน โดยเฉพาะผนังด�านทิศตะวันออกเฉียงใต�และทิศตะวันตก ให�รู�สึกถึงความ
แข็งแรงและหนักแน�นทางด�านนี้ 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 15 รูปด�านเรือน 03 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 16  รูปด�านเรือน 03 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 17 รูปด�านเรือน 03 
 
 เรือนหลังท่ี 04 เจ�าของเรือน: ตามาด อายุเรือนประมาณ 90 ป? 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 4 คน 
 

   
 
ภาพท่ี 32 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 
 ผังบริเวณ 
 เรือนหลังนี้ตั้งอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีโล�งจากการขยับขยายของเรือนในหมู�เครือญาติ โดยท่ีตัว
เรือนวางก่ึงกลางระหว�างผืนท่ีดิน ท่ีมีเนื้อท่ีประมาณ 88 ตารางวา โดยท่ีดินฝF\งตะวันตกเฉียงเหนือจะ
ใช�เป@นพ้ืนท่ีของ “เยข�าว” และลานโล�งติดกับเรือนข�างเคียง ส�วนท่ีดินทางทิศตะวันออกเฉียงใต�ใช�ปลูก
ผักสวนครัว มีห�องส�วม และบริเวณซักล�างอยู�หน�าก�อนทางเข�าบ�าน “เรือนประธาน” ขนาดประมาณ 
10.00 x 7.50 เมตร ถูกวางในส�วนติดกับทางสัญจรของหมู�บ�านโดยมถนนเข�าไปถึงช�วงด�านหน�าของเรือน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เป@นท้ังพ้ืนท่ีของถนนและ “ข�วง” บนพ้ืนท่ีเดียวกัน จึงต�องทํากําแพงก�ออิฐปVดล�อมรอบเขตท่ีดินของ
ตนเองโดยรอบท้ังหมด เพ่ือสร�างอาณาเขตในลักษณะท่ีม่ันคงให�กับเรือนของตนเอง จากถนนและข�วง
นั้นใช�เป@นทางเดินเข�าออกของเพ่ือนบ�านท่ีต�องเชื่อมต�อกันบนเส�นนี้  
 

     
 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 33 บริเวณภายนอกเรือน 04 
 (ก) ด�านหน�าเรือน 
 (ข) ลักษณะเยข�าง 
 (ค) ส�วนของเยข�าว คลุมลงมาใช�เลี้ยงสัตว� 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 18 ผังบริเวณเรือน 04 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แผนผังอาคาร 
 เรือนหลังนี้ลักษณะจะแตกต�างไปจากรูปลักษณ�เรือนท่ัวไปท่ีพบ คือนําเอาพ้ืนท่ีของ “ฮ�อง
ไฟ” ร�วมกับ “บันได” มาอยู�ทางข้ึนหลักของเรือน มีส�วนของ “ชาน” และ “นอกจาน” ท่ีอยู�ในส�วน
ของหน�าบ�านด�วยเช�นกัน เม่ือข้ึนบันไดมาสู�จานจะไม�มี “นอกเต๋ิน” จึงตรงเข�าสู� “เต๋ิน” ซ่ึงเป@นพ้ืนท่ี
กว�างขนาด 4 ช�วงเสา หรือกว�างประมาณ 7.50 เมตร โดยท่ีความยาวของ “เต๋ิน” ลึกเข�าไปประมาณ 
9.50 เมตร มีห�องนอนสองห�องก้ันด�วยผนังไม�อยู�ด�านในสุด ตําแหน�งของ “เข�งพะลา” ต้ังอยู�หน�าห�อง
ตรงตําแหน�ง “เสาเทวดาและเสานาง” ท่ีมีช�วงห�องเสากว�าง 4.50 เมตร บริเวณ “ฮ�องไฟ” ใช�ต้ัง “แม�
เตาไฟ” ท่ีอยู�ตรงกลางของพ้ืนท่ี เชื่อมต�อกับ “ชาน”หรือ “จาน” ลงสู�บันไดหน�าเรือน ในส�วนของใต�
ถุนเรือน ถูกปVดล�อมด�วยผนังรับน้ําหนัก 3 ด�าน โดยท่ีด�านหน�าใช�เป@นส�วนหนึ่งกับกําแพงรั้วอิฐดินดิบ 
ซ่ึงคลุมในส�วนท่ียื่นติดกําแพงนี้ด�วยหลังคาหญ�าคา ส�วนด�านข�างเรือนทางทิศเหนือเป@น “ผนังไม�ขัด
แตะ” และมีประตูใช�ขนถ�ายและลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร ใช�เก็บอุปกรณ�ข�าวของเครื่องใช�ต�างๆ 
ถัดไปจะเป@นพ้ืนท่ีของ “สวนครัว” ท่ีมีแปรงผักมากมาย มี “ห�องส�วม” และ “ซักล�าง” อยู�ท�ายเรือน 
จะไม�มี “น้ําบ�อ” ซ่ึงยังไม�ได�ขุด จึงจําเป@นต�องหาบมาจากเรือนเพ่ือนบ�านมาไว�ใช�อยู�ตลอด5 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 19 แผนผังเรือนชั้นบน 04 
 

                                                   

 5 สัมภาษณ� คุณตามาด, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 29 ธันวาคม 2555. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 20 แผนผังเรือนชั้นล�าง 04 
 

   
 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 34 ภายในเรือน 04 
 (ก) พ้ืนท่ี “ฮ�องไฟ” 
 (ข) พ้ืนท่ีภายใน “เต๋ิน” 
 (ค) พ้ืนท่ีใต�ถุนเรือน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 ด�วยลักษณะผังเรือนของอาคารท่ีมีความแตกต�างของการใช�สอยพ้ืนท่ี ท่ีนําเอาส�วนของ  
“ฮ�องไฟ” “จาน” และ “นอกจาน” มาไว�ตรงส�วนของทางข้ึนเรือน จึงเป@นเหมือน “หน�ามุก” อาคาร
ท่ีเป@นหลังคา “ทรงจั่วปFYนหยา” เข�ามาคลุมในพ้ืนท่ีดังกล�าว ลักษณะมุกต้ังฉากกับหลังคาหลักของ
เรือนใหญ�ท่ีเป@นหลังคาคลุมพ้ืนท่ีของ “เต๋ิน” และ “ห�องนอน” โดยเพ่ิมช�วงเสามาอีก 1.50 เมตร เพ่ือ
ขยายต้ังเสารับโครงหลังคาคลุมท่ีรวมความกว�างของจั่วด�านสกัดประมาณ 6.00 เมตร ความสูงของพ้ืน
เรือนถึง “ข่ือ” ประมาณ 2.00 เมตร พ้ืนท่ี “ฮ�องไฟ” ขนาด 3.00x3.00 เมตร มีผนังท่ี “ผายออก”
เพ่ือรับส�วนชายคาท่ียื่นยาวคลุมตํ่าลงมา มีส�วนป?กหลังคาสังกะสี-โครงสร�างไม�จริง ท่ียื่นมาคลุมในส�วน
ของ “นอกนอก” ท่ียาวข้ึนไปไว�ใต�ป?กชายคาของหลังคาท่ีเป@นมุกหน�าอาคาร ลักษณะของอาคารจะ
เหมือนเรือนเครื่องไม�มากกว�าทรงตึก เพราะว�าใช�วัสดุของไม�ฝาและไม�ขัดแตะเป@นองค�ประกอบของ
เรือนด�านหน�า และด�านข�าง ส�วนโครงสร�างผนังก�ออิฐท่ีเป@น “ระบบผนังรับน้ําหนัก” ท่ีสูงข้ึนไปถึงชั้น
สอง ในด�านทิศตะวันออกและทิศใต�นั้น ให�รู�สึกถึงความแข็งแรงและหนักแน�นทางด�านนี้ แต�ถึงกระนั้น
ก็ตาม ด�านหน�าเรือนยังเป@นส�วนท่ีดูโปร�งเบาด�วยผนังไม�จริง ท่ีทําให�รู�สึกโอนอ�อนและเชื้อเชิญมากกว�า 
 

 

 
 
ลายเส�นท่ี 21 รูปด�านหน�า, ด�านข�างเรือน 04 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 22 รูปตัดเรือนตามขวาง 04 
 
 เรือนหลังท่ี 05 เจ�าของเรือน: ลุงหยอด, อายุเรือนประมาณ 86 ป? 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 4 คน 
 

   
 

ภาพท่ี 35 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 
 ผังบริเวณ 
 เรือนหลังนี้ตั้งอยู�ท�ายหมู�บ�านทางทิศเหนือก�อนออกไปสู�ทุ�งนา เรือนประธานต้ังอยู�เกือบชิด
แนวเขตท่ีดินด�านทิศใต� โดยหันด�านหน�าเรือนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมี “ข�วงหรือลาน”ท่ี
กว�างมากอยู�บริเวณหน�าบ�านก�อนข้ึนเรือน ฝF\งตรงกันข�ามกับเรือนประธานจะมี “เยข�าว” ขนาดกว�าง 3 
เมตร และยาว 6.50 เมตร วางอยู�ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ใช�เก็บไม�และฟTนซ่ึงกองเก็บไว�รอบ ๆ
บ�าน มี “น้ําบ�อ” อยู�นอกกําแพงรั้วบ�าน โดยก�ออิฐเป@นข้ันบันไดข�ามไป แนวกําแพงอิฐสูงประมาณ 1 
เมตร ก�อโดยรอบเขตบ�าน เว�นแต�เรือนด�านข�างท่ีเป@นเครือญาติ6 ท่ีต�องไปมาหาสู�กัน 

                                                   

 6 สัมภาษณ� ลุงหยอด, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 23 มีนาคม 2554. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข) (ค) 
 

ภาพท่ี 36 บริเวณภายนอกเรือน 05 
(ก) ลานด�านหน�าก�อนข้ึนเรือน  
(ข) ลานหน�าเยข�าวและน้ําบ�อ  
(ค) เยข�าว  

 

 
 

ลายเส�นท่ี 23 ผังบริเวณเรือน 05 บ�านลุงหยอด 
 
 แผนผังอาคาร 
 ลักษณะอาคารเป@นสี่เหลี่ยมผืนผ�า มี “บันได” ทางข้ึน ซ่ึงต้ังประมาณก่ึงกลางเรือนข้ึน
ไปสู� “จาน” หรือชานท่ีทําหน�าท่ีรับบันได และนําเข�าไปสู� “เต๋ิน” ภายใน ซ่ึงเรือนหลังนี้ไม�มีพ้ืนท่ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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“นอกเต๋ิน” แต�แทนพ้ืนท่ีด�วย “เต๋ิน” ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีกว�างและต้ัง “เข�งพะลา” ในผนังด�านทิศตะวันออก
เฉียงใต�ติดกับผนัง “ห�องนอนหลัก” ทางด�านขวาของเข�งพะลา โดยหัน “ทิศหัวนอน” ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต� มีส�วนของ “ฮ�องไฟ” ทางด�านขวาในมุมบ�าน ถัดไปด�านในมีห�องเก็บของก้ันผนังไม�
อยู�ท�ายเรือน ก�อนออกไป “นอกจาน” ต�อออกไปจากท�ายเรือน กรอบอาคารก�อด�วยผนังรับน้ําหนัก
ท้ังหมดโดยรอบจากพ้ืนถึงยอดผนังรับหลังคา ยกเว�นช�วงด�านหน�าอาคารท่ีใช�ผนังไม�จริงมาใช�ร�วมกับ
โครงสร�างไม�ท่ีรับแนวคานของพ้ืนชั้นสอง 
 

 
 

ลายเส�นท่ี 24 แผนผังเรือน 05 
 

 

 (ก) (ข) (ค) 
 

ภาพท่ี 37 ภายในเรือน 05 
 (ก) พ้ืนท่ีภายในเต๋ิน 
 (ข) บริเวณฮ�องไฟ 
 (ค) ผนังไม�ขัดแตะปVดใต�ถุนด�านหน�าเรือน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 ลักษณะเรือนมีหลังคาหลัก “ทรงจั่วมะนิลา” คลุมพ้ืนท่ีเรือนใหญ�ช�วง “เต๋ิน” และ 
“ห�องนอน” แต�มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีและขยาย “ฮ�องไฟ” จึงต�องมีหลังคาชุดเล็กวางแนบขนานไปกับของ
แนวหลังคาของเรือนใหญ� ซ่ึงมีพ้ืนท่ีค�อนข�างยาวจึงต�องเพ่ิมหลังคาอีกหนึ่งชุดในลักษณะ “จั่วแฝด” 
มาคลุมพ้ืนท่ี ฮ�องไฟและห�องเก็บของ ชายคายื่นป?กลงมาคลุมพ้ืนท่ีในส�วนท่ีเพ่ิมขยายของแนวผนังท่ี
ก�อข้ึนมารับชายคา ทําให�มีลักษณะท่ีค�อนข�างทึบ แต�ในส�วนของด�านหน�ามีลักษณะเบากว�าเล็กน�อย 
เพราะใช�ผนังไม�จริงปVดล�อมพ้ืนท่ีชั้นสอง และฝาขัดแตะปVดใต�ถุนเรือน 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 25 รูปด�านหน�าเรือน 05 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 26 รูปด�านข�างเรือน 05 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 27 รูปตัดเรือนตามขวาง 05 
 
 เรือนหลังท่ี 06 เจ�าของเรือน: ลุงแก�ว-ปMาแสนพู, อายุเรือนประมาณ 75 ป? 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 2 คน 
 

   
 
ภาพท่ี 38 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 
 ผังบริเวณ 
 เรือนหลังนี้ตั้งอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีลาดเอียงค�อนข�างมาก ลักษณะรูปท่ีดินเป@นลักษณะท่ีแคบ
ยาว ลาดเอียงจากหลังบ�านลาดเอียงลงทางหน�าบ�าน มีทางสัญจรของหมู�บ�านรอบท่ีดินก้ันโดยรั้วตาแสง
กันสัตว�เลี้ยงเข�ามาในบริเวณบ�าน “เรือนประธาน” วางลึกเข�าไปด�านในซ่ึงเป@นผังสี่เหลี่ยมแคบยาว     
ซ่ึงพ้ืนท่ีหลังบ�านในปFจจุบันได�ต�อเติมส�วน “ครัวไฟ”ท่ีย�าย “แม�เตาไฟ” มาไว�ชั้นล�างท�ายเรือน แล�วต�อ
หลังคาคลุมพ้ืนท่ีหลังบ�านท้ังหมด จากเรือนท่ีวางครอบคลุมเกินก่ึงกางพ้ืนท่ี จึงวางตําแหน�งของ       
“เยข�าว” ถัดมาในส�วนของหน�าบ�าน ซ่ึงเหลือพ้ืนท่ีเป@น “ข�วง” ท่ีปรับพ้ืนในลักษณะเอียงเล็กน�อย       
มี “น้ําบ�อ” สําหรับอุปโภค ซักล�าง โดยมี “สวนครัว” เล็กๆปลูกเอาไว�ริมรั้วหน�าบ�านทางทิศเหนือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข) (ค) 

 

ภาพท่ี 39 บริเวณภายนอกเรือน 06 
 (ก) เก็บหลองข�าวเก�าข�างเรือน  
 (ข) ทางข้ึนเรือน 
 (ค) เยข�าวข�างเรือน  
 

 
 

ลายเส�นท่ี 28 ผังบริเวณเรือน 06 บ�านลุงแก�ว-ปMาแสนพู 
 
 แผนผังอาคาร 
 เรือนมีลักษณะแคบยาว ขนาดกว�างและยาวประมาณ 8.00 x 13.00 เมตร โดยท่ีเสาด�าน
ยาววางไว�ถึง 6 ช�วง พ้ืนท่ี “นอกเต๋ิน” ทีขนาดกว�าง 2 ช�วงเสาหรือประมาณ 3.50 เมตร มี “บันได”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทางข้ึนเรือน อยู�ทางทิศเหนือ “นอกเต๋ิน” ปFจจุบันใช�เป@นพ้ืนทีเก็บผลผลิตส�วนหนึ่ง และทํา “ทาง
เชื่อม” ไปสู� “เยข�าว” ท่ีเก็บข�าวไว�เป@นกระสอบ โดยลําเลียงและขนถ�ายผ�านทางเชื่อมนี้ จากพ้ืนท่ี 
“นอกเต๋ิน” เข�ามาเป@นส�วนของ “เต๋ิน” ท่ีเป@นพ้ืนท่ีปVดล�อม มีประตูทางเข�า 2 จุด คือ จากหน�าบันได
ทางข้ึนผ�านชานเล็กเปVดเข�าไปยังส�วนของ “ฮ�องไฟ” ซ่ึงได�ย�ายกิจกรรมลงไปชั้นล�างท�ายเรือน จุดท่ี
สองเป@นประตูท่ีใช�สําหรับรับแขกหรืองานพิธีท่ีเชื่อมต�อระหว�าง “เต๋ิน” กับพ้ืนท่ี “นอกเต๋ิน” ได�
โดยสะดวก ตําแหน�ง “เข�งพะลา” จะอยู�ระหว�างริมเสาช�วงกลางและแนวผนังห�องนอน ซ่ึงเรือนหลังนี้
จะมีความพิเศษอยู�ทีมีพ้ืนท่ีเก็บของท่ีเป@นแนวยาวอยู�หลัง “ห�องนอน” ในลักษณะเปVดโล�ง แล�วมีห�อง
เก็บของก้ันโดยผนังไม�เอาไว�อีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงอาจจะมาจากการข้ึนชุดโครงสร�างของไม�และผนังอิฐท่ี
พร�อมกัน แต�ได�วางแนวผนังอิฐยื่นออกไปอีก 1.50 เมตร เพ่ือรับ “ตะเฆ�สัน” ของชุดหลังคาอีกทีหนึ่ง 
ทําให�มีพ้ืนท่ีเหลือเฟTอ จึงใช�ทําห�องเก็บของแทนห�องนอนท่ีต�องมีพ้ืนท่ีท่ีกว�างข้ึน เนื่องจากสมาชิกใน
ครอบครัวได�ขยับขยายออกเรือนไปหมดแล�ว7 ถัดมาเป@นประตูเล็กท่ีมีลักษณะเหมือนจะออกไปสู� 
“นอกจาน” แต�ได�ปรับเปลี่ยนเป@นชานเล็กมีบันไดลงไปสู�ห�องครัวแทน ซ่ึงต�อเสาเพ่ิมมาอีกหนึ่งชัดรับ
ชุดโครงหลังคาท่ีต�อยาวจนมาคลุมพ้ืนท่ีห�องครัวท้ังหมด รวมถึงหลองข�าวเก�าข�างเรือนทางทิศเหนือ
ด�วย ลักษณะพ้ืนท่ีใต�ถุนเรือนเปVดโล�งส�วนหนึ่ง ให�กองเก็บวัสดุและอุปกรณ�ต�างๆ ส�วนในพ้ืนท่ีกรอบท่ี
ล�อมด�วยผนังอิฐนั้นจะใช�เป@นท่ีพักสัตว�เลี้ยง รวมท้ังท่ีอาคาร เยข�าวด�วยเช�นกัน  
 

 
 
ลายเส�นท่ี 29 แผนผังเรือน 06 
 

                                                   

 7 สัมภาษณ� ลุงแก�ว, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 4 มกราคม 2553. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 30 แผนผังเรือน 06 
 
 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 รูปลักษณ�ของเรือนโดดเด�นในเรื่องของเรือนท่ีดูยาวต�อเนื่องกันบนพ้ืนท่ีลาดเอียง มีรูป 
“ทรงจั่วปFYนหยา” แบบจั่ว “หลังคาเด่ียว” หลังใหญ�ท่ีวางคลุมลงมาปVดพ้ืนท่ีอาคารได�ท้ังหมดในชุด
เดียว โดยต�อเติมเพ่ิมมาในส�วนของ “ห�องครัว” ท่ีต�อขยายท่ีท�ายเรือนชั้นล�าง โดยสร�างหลังคาคลุมยึด
กับไม�คานท่ีฝากไว�กับผนังอิฐดินดิบเป@นแนวเดียวกับ “ตะเฆ�สัน” ของหลังคาชุดใหญ�ทําให�รูปทรงดู
ใหญ�และลงตัวมากข้ึน จังหวะของใช�วัสดุในเรือนหลังนี้มีความสวยงามของวัสดุท่ีผสมผสานกันอย�าง
ผนังไม�และผนังดิน สร�างพ้ืนท่ีโปร�งเบาสลับกับจังหวะของผนังอิฐดินดิบ ซ่ึงเป@นส�วนโครงสร�างหลักท่ี
ต�องสร�างเป@นกรอบอาคารชุดใหญ�โดยข้ึนโครงร�วมกับไม� ข้ึนมาในชุดเดียวกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 40 แสดงลักษณะของจังหวะการใช�วัสดุของไม�และอิฐผ�านการสร�างชุดโครงสร�างหลัก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 31 รูปด�านหน�าเรือน 06 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 32 รูปด�านข�างเรือน 06 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 33 รูปตัดเรือนตามยาว 06 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เรือนหลังท่ี 07 เจ�าของเรือน: พ่ีคําจันทร�, อายุเรือนประมาณ 70 ป? 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 6 คน 
 

   
 
ภาพท่ี 41 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 
 ผังบริเวณ 
 เรือนหลังนี้จัดพ้ืนท่ี “ข�วง” ท่ีว�างจากรั้วยาวไปถึงพ้ืนท่ีด�านในของของเขตท่ีดิน เพ่ือใช�
สําหรับการสัญจรไปมาได�สะดวก โดยแยกเข�าสู�เรือนและใช�เป@นสําหรับการขนถ�ายผลผลิตทางการ
เกษตร และฝูงสัตว�เลี้ยงรวมถึงรถไถเล็ก เพราะมี “เยข�าว” ต้ังอยู�ทางขวามือถัดจาก “ข�วง” เข�ามา 
และมี “เพิง” ขนาดย�อมต�อขยายถัดไปติดกับตัวเรือน เพ่ือใช�เป@นท่ีทํา ข�าวหนมเส�น (ขนมจีน) ไปขาย
ยังกาดหลวงในเมืองเชียงตุง8 ตัวเรือนมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ�วางคลุมพ้ืนท่ีด�านในสุดของพ้ืนท่ีโดยต�อเติม 
“เฮินไฟ”ท่ีทําหลังคาคลุมเต็มหลังบ�าน จากแนวพ้ืนท่ีข�วงยาวไปด�านในสุดของบ�าน มีประตูบาน
สังกะสีเป@นทางเข�าออกเล็กๆสําหรับไปมาหาสู�กับเพ่ือนบ�าน และเป@นท่ีสําหรับซัก-ล�าง ซ่ึงมี “น้ําบ�อ” 
ต้ังอยู�ในตําแหน�งหน�า “เฮินไฟ” เพ่ือจะใช�สอยได�สะดวก ในบริเวณบ�านมีการปรับระดับความสูง
เล็กน�อยตามความลาดเอียงของพ้ืนท่ี และเนื่องด�วยอาณาเขตรอบด�านติดกับพ้ืนท่ีของเรือนข�างเคียง 
มีถนนทางสัญจรผ�านหน�าบ�าน จึงวางตําแหน�ง “เยข�าว” ไว�ในส�วนหน�าสุด เพ่ือสะดวกในการเข�าออก 
และใช�เป@นโรงพักสัตว�ใต�ถุนเยข�าว เก็บอุปกรณ�การเกษตร ส�วนพ้ืนท่ีใต�ถุนเรือนประธานนั้นถูกปVดล�อม
ด�วยผนังก�ออิฐดินดิบท่ีก�อหุ�มเสา โดยเว�นส�วนของประตูทางข้ึนเรือนเป@นสังกะสี และถัดเข�าไปเป@น
ประตูใหญ�เพ่ือเปVดเข�าสู�ห�องใต�ถุน ซ่ึงภายในเป@นพ้ืนท่ีเก็บของและให�เป@นท่ีพักนั่งเล�น ดูโทรทัศน� เลี้ยง
เด็กอ�อน โดยถัดไปเป@นส�วนของ “เฮินไฟ” ท่ีสร�างต�อเติมแยกจากเรือนด�านบนเรือนลงมาอยู�ข�างเรือน
ด�านหลังบ�านท่ีสร�างคลุมพ้ืนท่ีใต�หลังคาคลุมจากผนังเรือนคลุมปVดรอบแนวขอบรั้ว ภายในบริเวณ

                                                   

 8 สัมภาษณ� คุณคําจันทร�, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 24 มีนาคม 2554. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ห�องครัว ใช�เก็บฟTนและข�าวของเครื่องใช�ท้ังหมดอยู�ภายในพ้ืนท่ีโดยเชื่อมต�อกับพ้ืนท่ี “น้ําบ�อ” สําหรับ
ซักล�างด�านหน�าห�องครัว 
 

   
 (ก) (ข) (ค) 

 

ภาพท่ี 42 บริเวณภายนอกเรือน 07 
 (ก) ลานด�านหน�าบ�าน 
 (ข) บริเวณลานหน�าบ�านและน้ําบ�อ 
 (ค) เยข�าว 
 

 
 

ลายเส�นท่ี 34 ผังบริเวณเรือน 07 บ�านพ่ีคําจันทร� 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แผนผังอาคาร 
 เนื่องจากเรือนมีขนาดใหญ�ท่ีสร�างรองรับสมาชิกในครอบครัวท่ีมากข้ึน จนต�องขยายเรือน
ลงพ้ืนท่ีใต�ถุนเรือน และต�อเติมห�องนอนเพ่ิมท่ีชั้นบนอยู�ตรงช�วงเสาด�านในของเรือนซ่ึงเป@นพ้ืนท่ีของ 
“นอกเต๋ิน” ท่ีมีพ้ืนท่ีกว�าง 4.00 x 3.00 เมตร ปVดล�อมด�วยระเบียงโปร�ง ถูกเชื่อมต�อกับ “ชาน” ท่ียาว
รับช�วง “นอกเต๋ิน” และเดินตรงเข�าไปสู�ส�วนของ “ฮ�องไฟ” ด�านในเรือนได� ซ่ึงหน�าท่ีของ “จานหรือ
ชาน” นี้ จะเป@นพ้ืนท่ีท่ีรับช�วงจาก “บันได” ทางข้ึนเรือนแล�วเป@นจุดพักเพ่ือจะเชื่อมต�อไปยัง “นอก
เต๋ิน” และตรงไปยัง “ฮ�องไฟ” ตามการใช�สอยท่ีสําหรับการรับแขกตรงนอกเต๋ินหรือตรงเข�าไปหุงหา
อาหารในส�วนครัวไฟ ถัดจากนอกเต๋ินเข�าไปในส�วนของ “เต๋ิน” ท่ีเป@นพ้ืนท่ีปVดล�อมขนาดสองห�องเสา 
หรือกว�างประมาณ 6.00 เมตร ยาวลึกเข�าไปด�านในประมาณ 8.00 เมตร ภายในเต๋ินต้ัง “เข�งพะลา” 
อยู�ตรงกลางระหว�างช�วงเสาและผนังห�องนอนท่ีอยู�ด�านในสุดทางด�านทิศตะวันออกเฉียงใต�ของเรือน 
ส�วนของห�องนอนลูกสาวต�อเติมออกมาจากห�องนอนหลัก ส�วนของ “ฮ�องไฟ” อยู�ตรงข�ามกับเข�งพะลา 
ซ่ึงอยู�เยื้องไปทางด�านในสุดของบ�านท่ีถัดออกไปเป@น “นอกจาน” สําหรับซักล�าง  
 

 

 
 

ลายเส�นท่ี 35 แผนผังเรือน 07 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ส�วน “แม�เตาไฟ” นั้นได�ย�ายลงมาอยู�ตรงข�างเรือนเป@นห�องครัว โดยท่ีใต�ถุนเรือนก�อผนัง
อิฐ “ปVดล�อม” รอบเรือนเพ่ือเป@นพ้ืนท่ีสําหรับใช�สอยเพ่ิมของครอบครัวขยาย โดยกรอบอาคารมุมด�าน
มุมฉากของทิศตะวันออกและทิศตะวันตกใช�เป@น “ระบบกําแพงรับน้ําหนัก” ข้ึนไปรับโครงหลังคา
ร�วมกับโครงเสาและคานไม� 
 

 
  (ก) (ข) (ค) (ง) 

 

ภาพท่ี 43 ภายในเรือน 07 
 (ก) ประตูปVดช�องบันได 
 (ข) ผนังห�องนอนภายในเต๋ิน 
 (ค) นอกเต๋ิน 
 (ง) ครัวไฟ 
 

 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 รูปลักษณ�เรือนเป@นหลังคา “จั่วแฝด” ซ่ึงเนื่องจากต�องคลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ� ขนาดความ
กว�างและยาว 10.00 x 10.00 เมตร การออกแบบหลังคาจึงแบ�งจั่วหลังคาให�เล็กลงและวางคู�กันเพ่ือ
ลดความสูงของหลังคาให�คลุมในส�วนของ “เต๋ิน” และและ “ชานนอก” ตรงทางข้ึนเรือน ซ่ึงได�
ออกแบบจั่วเล็กวางต้ังฉากกับจั่วใหญ�คลุมตรงพ้ืนท่ี “ฮ�องไฟ” ซ่ึงเป@นท่ีโล�งเก็บของในปFจจุบัน ดังนั้น
จะมีส�วนของการวาง “ตะเฆ�ราง” วางบน “ข่ือ” รัดเสาท่ีสูงจากพ้ืนเรือนประมาณ 2.20 เมตร ท่ีทํา
หน�าท่ีรับโครงหลังคาและทํา “รางน้ํา” ท่ีใช�แก�ปFญหาเรื่องการระบายน้ําจากการวางหลังคาแฝดลักษณะ
นี้ด�วยแผ�นสังกะสีวางรับปลายกระเบื้องดินของให�ลาดเอียงและไหลลงไปในส�วนป?กชายคาหลังบ�าน 
มองภาพรวมของอาคารจะเป@นในลักษณะท่ีเป@นเรือนใหญ�ยาวคลุมพ้ืนท่ีท่ัวบริเวณบ�าน เนื่องจาก  
“ตัวเรือน” และ “เฮินไฟ” รวมท้ัง “เยข�าว” ถูกเชื่อมต�อด�วยการต�อป?กชายคายื่นลงมาคลุมพ้ืนท่ีโดยต้ัง
เสามารับชายคา สามารถใช�พ้ืนท่ีใต�ชายคาได�เพ่ิมมากข้ึน หน�าเรือนได�ออกแบบให�ยื่นช�วงเสาแนว 
“นอกเต๋ิน” ประมาณ 2.00 เมตร จึงใช�สังกะสีมาคลุมในส�วนท่ียื่นคลุมพ้ืนท่ีนอกเต๋ิน เนื่องด�วยเป@น
วัสดุท่ีเบาและทําแนวลาดเอียงของหลังคาได�ดี จึงปMองกันฝนและสามารถปVดมุมมองจาก “นอกเต๋ิน”ได� 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส�วนหลังคาของเยข�าวนั้นเป@นรูป “ทรงปFYนหยา” ยื่นป?กชายคามาคลุมด�านข�างของเรือนเพ่ือใช�จอดรถ
ไถเล็กและคลุมห�องส�วมท่ีติดริมรั้วทางทิศใต� พ้ืนท่ีเก็บข�าวประมาณ 26 ตารางเมตร มีความสูงจากพ้ืน
อาคารถึงข่ือประมาณ 2.10 เมตร พ้ืนท่ีใต�ถุนเยข�าวใช�เลี้ยงสัตว�มีความสูงจากพ้ืน ถึงคานไม�ตัวล�าง
ประมาณ 1.70 เมตร 
 

 
 

ลายเส�นท่ี 36 รูปด�านหน�าเรือน 07 
 

 
 

ลายเส�นท่ี 37 รูปด�านข�างเรือน 07 
 

 
 

ลายเส�นท่ี 38 รูปตัดเรือนตามขวาง 07 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เรือนหลังท่ี 08 เจ�าของเรือน: นายมอน-นางไซ, อายุเรือนประมาณ 65 ป? 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 5 คน 
 

   

 
ภาพท่ี 44 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 
 ผังบริเวณ 
 เรือนหลังนี้ต้ังอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีโล�งกว�าง ค�อนไปชิดริมรั้วด�านทิศตะวันตกเฉียงใต� มี 
“ข�วง” หรือลานดินตรงกลางแปลงท่ีดินเนื่องจากมีการปรับแต�งพ้ืนท่ีดินใหม� มีพ้ืนท่ีวาง “หลองข�าว” 
อยู�ด�านข�างเรือนด�านทิศตะวันออก ถัดไปเป@นท่ีเลี้ยงไก�เลี้ยงหมูบริเวณหลังบ�าน ส�วนหน�าบ�านด�านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ มี “น้ําบ�อ” และ “สวนครัว” ติดกับแนว “รั้วสลาบ” ยาวไปจนถึงประตูทางเข�า
รั้วไม�ไผ� อีกครึ่งหนึ่งเป@นกําแพงก�ออิฐสูงประมาณ 1 เมตร ยาวตลอดแนวรอบเขตของบ�าน  

 

 

 
 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 45 บริเวณภายนอกเรือน 08 
 (ก) ข�วงโล�งกว�างมีห�องส�วมท่ีมุมบ�าน 
 (ข) บริเวณหลองข�าว 
 (ค) น้ําบ�อด�านหน�าบ�าน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 39 ผังบริเวณเรือน 08 บ�านนายมอน-นางไซ 
 
 แผนผังอาคาร 
 ลักษณะเป@นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าขนาดกว�าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร โดยมีพ้ืนท่ีของ 
“ฮ�องไฟ”ขนาดกว�าง 4.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร ขยายออกมาจากส�วนของ “เต๋ิน”ในลักษณะต้ังฉาก
กับด�านยาว มีพ้ืนท่ีบนเรือนประมาณ 105 ตารางเมตร บันไดทางข้ึนเรือน อยู�ทางฝF\งขวาด�านหน�า
เรือนในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จากบันไดไปสู� “จาน” หรือชานสามารถอ�อมเข�าไปอีกฝF\งของ “เต๋ิน”
ได� ต�างจากทางเข�าไปสู� “นอกเต๋ิน” ด�านฝF\งซ�ายของบันไดซ่ึงเป@นพ้ืนท่ีสําหรับรับแขก ภายใน “เต๋ิน”
กว�าง 3 ช�วงเสา มี “เข�งพะลา” ต้ังอยู�ด�านในฝF\งทิศตะวันออกเฉียงใต� ถัดไปอีกหนึ่งช�วงเสาด�านขวา
ของ “เข�งพะลา” เป@นห�องนอนหลักและห�องนอนลูกสาวท่ีก้ันห�องอยู�ทางปลายเท�าของพ�อแม� ส�วนลูก
ชายจะกางมุ�งนอนอยู�ท่ีเต๋ินใกล�กับเข�งพะลา ท้ังหมดหัน “ทิศหัวนอน” ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต� มี 
“หลองข�าว” อยู�ด�านข�างเรือนท่ีต�องต�อป?กหลังคายื่นมาคลุม มีผนังรับน้ําหนักก�อข้ึนเป@นแนวยาวรับ
พ้ืนของส�วน “ฮ�องไฟ” ไปถึงยอดผนังชั้นสองรับโครงหลังคา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 40 แผนผังเรือนชั้นบน 08 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 41 แผนผังเรือนชั้นล�าง 08 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 46 ภายในเรือน 08 
 (ก) บริเวณนอกเต๋ิน 
 (ข) บริเวณฮ�องไฟ 
 (ค) บริเวณใต�ถุนเรือนกับหลองข�าว 
 
 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 รูปแบบของเรือนเป@นเรือนยกพ้ืนใต�ถุนเปVดโล�งในส�วนด�านสกัดของหน�าบ�าน แต�ก�อผนัง
รับน้ําหนักตรงพ้ืนท่ีของ “ฮ�องไฟ” จากพ้ืนถึงหลังคา จึงมีลักษณะเป@น “ทรงตึก” ในส�วนหนึ่งของ
อาคาร อีกท้ังมีลักษณะหลังคาเป@น “ทรงจั่วมะนิลา” คลุมอาคารหลักในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า แล�วทํา
หลังคาชุดเล็กท่ีคลุมส�วนของฮ�องไฟ วางต้ังฉากกับแนวแกนของเรือนใหญ� บริเวณพ้ืนท่ี “นอกเต๋ิน”  
ตีปVดด�วยไม�ไผ�ตีซี่ไม�เว�นห�างกันพอประมาณเพ่ือให�เกิดความโล�งปVดล�อมพ้ืนท่ีด�านหน�า 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 42 รูปด�านหน�าเรือน 08 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 43 รูปด�านข�างเรือน 08 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 44 รูปตัดเรือนตามยาว 08 
 
 เรือนหลังท่ี 09 เจ�าของเรือน: ลุงนวน, อายุเรือนประมาณ 65 ป? 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 3 คน 
 

   
 
ภาพท่ี 47 ลักษณะเรือนโดยรวม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผังบริเวณ 

 เรือนหลังนี้ตั้งอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีโล�งกว�างบริเวณท่ีติดกับ “ข�วงใหญ�” หน�าวัด มีทางสัญจร
ในหมู�บ�านสองด�านของเขตท่ีดินในลักษณะเป*นมุมป,าน ล�อมรอบแนวเขตท่ีดินด�วย “รั้วไม�สลาบ” เม่ือ
เข�ามาภายในเขตรั้วบ�านจะพบกับ “ข�วง” กว�างตรงเข�าไปสู� “บันได” ทางข้ึนเรือน ซ่ึงเป*นเพิงหลังคา
คลุมยื่นออกมา ผังบริเวณโดยรอบประกอบไปด�วย “เรือนประธาน”วางตําแหน�งอยู�ชิดขอบรั้วมา
ในทางทิศตะวันตกเฉียงใต� โดยเป9ดเป*น “ข�วง” ด�านทิศตะวันออก ถัดไปจากเรือนประธาน คือ “สวน
ครัว” และ “ห�องส�วม” ด�านข�างของเรือนจะเป*น “เยข�าว” ในลักษณะท่ีสร�างติดกับตัวอาคารขนาด 
5.00x5.50 เมตร ซ่ึงป?จจุบันนี้ได�รื้อถอนไปแล�ว ในบริเวณบ�านไม�มี “น้ําบ�อ” ซ่ึงต�องใช�กับบ�าน
ข�างเคียงซ่ึงเป*นบ�านของลูกสาวท่ีออกเรือนไป9 โดยท่ีรอบ ๆ บ�านเป*นหมู�เครือญาติกันท้ังหมดและ
จัดสรรท่ีดินแบ�ง ๆ กันไป 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 45 ผังบริเวณเรือน 09 

                                                   

 9 สัมภาษณC คุณลุงนวน, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 29 ธันวาคม 2555. 

   ส
ำนกัหอ
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 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 48 บริเวณภายนอกเรือน 09 
 (ก) รั้วสลาบและข�วงบ�านเม่ือมองจากลานหน�าวัด 
 (ข) หลังคาคลุมบันไดทางข้ึนหน�าบ�าน 
 (ค) บริเวณสวนครัวและห�องส�วมมองเข�าไปสู�บ�าน (ค) 
 
 แผนผังอาคาร 

 แผนผังเรือนเป*นในระบบเรือนกลุ�มเก�า ท่ียังคงมีองคCประกอบคล�ายกัน ต้ังแต�ผังรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ�าคลุมยาวตลอด โดยต�อเติมยื่น “ฮ�องไฟ” ออกมาจากท�ายเรือนในลักษณะผัง “หักศอก” 
ซ่ึงแนวด�านสกัดของอาคารกว�างประมาณ 2 ช�วงเสาประมาณ 6.00 เมตร และช�วงความยาวลึกเข�าไป
ด�านในประมาณ 4 ช�วงเสาหรือประมาณ 8.00 เมตร ซ่ึงในลักษณะผังสี่เหลี่ยมผืนผ�านี้ จะเพ่ิมพ้ืนท่ี 
“ฮ�องไฟ” ขนาด 2.80x4.50 เมตร เม่ือมองในภาพรวมจะเป*นผังแบบหักศอก โครงสร�างเป*นแบบ 
“ผนังรับน้ําหนัก” โดยจะมีเฉพาะในส�วนของ “นอกเต๋ิน” ท่ีเป*นโครงสร�างไม�จริงรวมกับ “บันได” 
ทางข้ึนเรือนท่ีถูกคลุมเป*นเพิงลาดด�วนแผ�นสังกะสียื่นออกไปหน�าเรือน “เข�งพะลา”ต้ังไว�ในตําแหน�ง
ตรงช�วง “ใบด้ังบนข่ือ” แทน “เทวดาและเสานาง” ถัดไปเป*นห�องนอนท่ีก้ันด�วยผนังไม�จริงท้ังสอง
ห�อง “ฮ�องไฟ” วางถัดไปตรงข�ามกับเข�งพะลา มี “แม�เตาไฟ” วางไว�ตรงกลางพ้ืนท่ีค�อนไปด�านมุม 
ส�วน “จานนอก” นั้นวางไว�ตําแหน�งทางหน�าเรือน ตรงมุมตึกด�านทิศเหนือของเรือน 
 ใต�ถุนเรือนถูกป9ดล�อมไว�ด�วย “ผนังก�ออิฐรับน้ําหนัก” ท้ังหมด ใต�ถุนด�านหน�าเรือนถูกป9ด
ไว�ด�วยไม�ไผ�ขัดแตะ ใช�เก็บข�าวของทางการเกษตรไว�ใต�ถุนเรือน ความสูงจากพ้ืนดินถึงใต�คานประมาณ 
2.20 เมตร กรอบอาคารเป*นระบบของผนังรับน้ําหนัก แต�ช�วงกลางได�วางเสาร�วมกับคานไม�เพ่ือทํา
หน�าท่ีรับพ้ืนไม�ให�แข็งแรง ความสูงจากพ้ืนเรือนถึงข่ือไม�ประมาณ 2.30 เมตร นับว�าเป*นความสูงของ
เรือนท่ีมีความสูงค�อนข�างมาก อาจจะเป*นเพราะเป*นระบบผนังรับน้ําหนักจึงใช�เสาน�อยสามารถก�อสูง
ได�มากกว�า สามารถฝากคานไว�กับผนังก�ออิฐและรับช�วงต�อด�วยเสาไม�ท่ีมารับช�วงเสาตรงกลาง ทําให�
พ้ืนท่ีภายใน “เต๋ิน” มีลักษณะกว�างมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังลดการใช�โครงสร�างไม�ได�ด�วย 

   ส
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 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 49 ภายในเรือน 09 
 (ก) บันไดทางข้ึนหน�าเรือน  
 (ข) พ้ืนท่ีป9ดล�อมใต�ถุนเรือน  
 (ค) ลักษณะนอกเต๋ิน 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 46 แผนผังเรือน 09 
 
 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 อาคารเป*นแบบเรือนยกพ้ืนหลังคา “ทรงจั่วป?Pนหยา” คลุมผังเรือนในลักษณะ “หักศอก” 
ภาพรวมจากด�านนอกอาคารจะเห็นเป*น “ทรงตึก” แต�จะไม�มีลักษณะทึบตันเท�าใดนัก เพราะว�าช�วง
ลักษณะผนังเป9ดโล�งตรงบริเวณ “นอกเต๋ิน” ทําให�อาคารมีพ้ืนท่ี “เว�นว�าง” และมีลักษณะ “เชื้อเชิญ”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ด�วยวัสดุของไม�และไม�ไผ�ท่ีราวระเบียงและบันได อีกท้ังหลังคาท่ีคลุมยาวลงมาตํ่าทําให�พ้ืนท่ีหลังคาท่ี
มุงด�วยกระเบื้องดินขอ กินพ้ืนท่ีในส�วนของรูปด�านเรือนถึงหนึ่งในสามของภาพรวมท้ังหมด จึงทําให�
เกิดความเบาและนุ�มนวลของวัสดุ ในส�วนพ้ืนท่ีนอกจานทําด�วยโครงสร�างไม� เม่ือมองจากด�านหน�า
เรือน จึงทําให�มีความรู�สึกโปร�งเบาและเม่ือใช�ร�วมกันกับผนังก�ออิฐดินดิบด�วยแล�ว ความเป*น “สัจจะ
วัสดุ” ได�แสดงออกมาอย�างชัดเจนในองคCประกอบของอาคาร ทําให�ดูมีจังหวะท่ีหนักแน�นและโปร�ง
เบาตามลักษณะการใช�อาคารอย�างตรงไปตรงมา เนื่องจากเป*นผนังก�ออิฐท้ังหมด เม่ือยื่นชายคาลงมา
ตํ่าแล�วจึงต�องใช� “คํ้ายัน” ไม�ยัน “ตะเฆ�สัน” เอาไว�จากมุมตึกอีกด�วย ในส�วนของ “เยข�าว” ได�ถูกรื้อ
ถอนออกไป เม่ือสังเกตจากร�องรอยรื้อถอนแล�วนั้นพบว�ามีประตูบานใหญ�เชื่อมจากชั้นสองไปหาส�วน
ของเยข�าว และร�องสําหรับสอดคานไม�ฝากไว�เพ่ือรับพ้ืนและฝากไว�กับเสาไม� อาจจะเป*นส�วนหลังคา
คลุมยื่นปSกชายคาลงมาตํ่า โดยท่ีมีร�องรอยของผนังก�ออิฐรับน้ําหนักเป*นช�วงท่ีเข�ามารับโครงสร�างจาก
หลังคาม่ียื่นลงมาคลุมส�วนของเยข�าวท้ังหมดก็เป*นได� 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 47 รูปด�านหน�า, รูปด�านข�างเรือน 09 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 48 รูปตัดเรือนตามยาว 09 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เรือนหลังท่ี 10 เจ�าของเรือน: นางมุ�ง อายุเรือนประมาณ 62 ปS 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 4 คน 
 

   
 
ภาพท่ี 50 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 
 ผังบริเวณ  

 เรือนหลังนี้ต้ังอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีโล�งขนาดพอเหมาะบนเนื้อท่ีประมาณ 63 ตารางวา ติด
กับทางสัญจรในหมู�บ�านสองด�าน ทําประตูทางเข�า-ออกตรงมุมทางทิศเหนือ ก�อกําแพงอิฐล�อมรอบท้ัง 
4 ด�าน เม่ือผ�านประตูรั้วเข�ามาจะเป*น “ข�วง” เพ่ือท่ีตรงไปสู� “เรือนประธาน” แล�วกระจายทางสัญจร
ไปหา “เยข�าว” และ “สวนครัว”ทางด�านในสุดของบ�านด�านทิศตะวันตก มี “ห�องส�วม” แยกตัว
อาคารออกมาห�างไป มี “สวนครัว” ปลูกค่ันระหว�างกลางของ “ห�องส�วม” และ “น้ําบ�อ” ใช�พ้ืนท่ีได�
อย�างเต็มพ้ืนท่ี แต�ไม�อึดอัดเกินไปในเนื้อแบบกระชับเช�นนี้ เรือนลักษณะนี้มีองคCประกอบผังค�อนข�าง
ครบ หลังจากทําการปรับปรุงซ�อมแซมเรือนเม่ือ 10 กว�าปSก�อน10 ซ่ึงเป*นเพียงก�อกําแพงล�อมรอบและ
ต�อเติมส�วนห�องเก็บของใหม�ด�านข�างเรือนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือใช�สําหรับขนถ�ายผลผลิต
จากถนนทางสัญจรของหมู�บ�านได�โดยสะดวก ส�วนทางข้ึนเรือนนั้น “บันได” ถูกป9ดล�อมด�วยการต�อ
เติมห�องเก็บของ จึงต�องใช�ทางเข�าหลักโดยประตูท่ีสร�างใหม�นี้ เข�าสู�เรือนอีกทีหนึ่ง 
 

                                                   

 10 สัมภาษณC นางมุ�ง, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 29 ธันวาคม 2555. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 49 แผนผังเรือน 10 
 

     
 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 51 บริเวณภายนอกเรือน 10 
 (ก) สวนครัวและน้ําบ�อ 
 (ข) ตัวเรือนและห�องน้ํา 
 (ค) เยข�าว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แผนผังอาคาร 

 ผังเรือนเป*นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ�าคลุมยาวตลอดท้ังหลัง โดยต�อเติมยื่น “ฮ�องไฟ”ออกมา
จากท�ายเรือนในลักษณะผัง “หักศอก” ถึงแม�อายุการก�อสร�างเรือนท่ีอยู�ใน “กลุ�มเก�า” แต�ได�ผ�านการ
ปรับปรุงมาในช�วงหนึ่ง ซ่ึงดังจะเห็นได�ว�าองคCประกอบของเรือนได�หายไปบางส�วน คือพ้ืนท่ี “นอก
เต๋ิน” ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป*นพ้ืนท่ีหลังคาคลุม “ห�องเก็บ” ของด�านหน�าเรือนท่ีติดกับถนนทิศ
ตะวันออกซ่ึงการใช�งานเป*นลักษณะคล�าย “โถงเอนกประสงคC” ท่ีเป*นพ้ืนท่ีป9ดล�อม การใช�งานของ
เรือนจึงเปลี่ยนไปเป*นก�อนเข�าบันไดทางข้ึนเรือน ต�องเป9ดประตูเข�าห�องเก็บของก�อนจะข้ึนเรือนไป ซ่ึง
ภายในบริเวณชั้นล�างเป*นพ้ืนท่ีป9ดล�อมท้ังหมด โดยให�บริเวณด�านหน�าและด�านข�างติดเขตท่ีดินเป*น 
“ระบบกําแพงอิฐรับน้ําหนัก” ท้ังสองด�าน ก�อสร�างร�วมกับโครงสร�างไม�และในส�วนท่ีเหลือป9ดล�อมด�วย
ผนังไม�ไผ�สานขัดแตะ ใช�เป*นพ้ืนท่ีเก็บของและเลี้ยงไก� ทางข้ึนเรือนจาก “บันได” รับต�อโดย “จาน”
หรือ “ชาน” เพ่ือเข�าไปสู� “เต๋ิน” หรือเดินตรงไปยัง “ฮ�องไฟ” ภายใน “เต๋ิน” เป*นพ้ืนท่ีสําหรับ
กิจกรรมท่ัวไปและสําหรับเย็บผ�าด�วย โดยตําแหน�งเข�งพะลาต้ังอยู�ตรงตําแหน�งเดียวกับข่ือ สัญลักษณC
ความเป*นมงคลของเรือนท่ีแทนความหมายของเสาเทวดา และ เสานาง ถัดไปอีกหนึ่งห�องเสาจะเป*น
ห�องนอนท่ีก้ันห�องด�วยผนังไม�จริง ทําประตูด�วย ผ�าก้ัง (ผ�าม�าน) ถัดไปเป*นด�านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เป*นพ้ืนท่ีของฮ�องไฟ ใช�เก็บข�าวของเครื่องใช�ต�างๆ โดยวางแม�เตาไฟตรงกลางพ้ืนท่ีท่ีเป*นลักษณะการ
ใช�สอยแบบเดิม แต�พ้ืนท่ี “นอกจาน” ท่ีเป*นพ้ืนท่ีเปSยก ได�ถูกตัดออกไปแล�ว จึงเป*นลักษณะปรับปรุง
ตามการใช�สอยท่ีมีขนาดกระชับ เนื่องจากไม�ได�ย�ายกิจกรรมเก่ียวกับชีวิตประจําวันออกไปมากนัก 
อย�างเช�น ยังคงมีการหุงหาอาหารใน “ฮ�องไฟ” แต�ตัดพ้ืนท่ีของ “นอกจาน” และ “นอกเต๋ิน” ออกไป 
แต�ยังคงใช�พ้ืนท่ีภายใน “เต๋ิน” อยู�เกือบตลอดเวลา เป*นเหมือนเรือนท่ี “ป9ดล�อม” ท้ังชั้นบนและชั้น
ล�างสามารถใช�สอยได�ตลอดเวลาภายในเรือน ทําให�รู�สึกอบอุ�นและปลอดภัยมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 50 แผนผังเรือน 10 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 52 ภายในเรือน 10 
 (ก) “จาน”จากบันไดข้ึนมา 
 (ข) ภายใน “เต๋ิน” 
 (ค) แม�เตาไฟ 
 
 ลักษณะรูปแบบอาคาร 

 รูปลักษณCอาคารเป*นแบบเรือนยกพื้นหลังคา “ทรงจั่วป?Pนหยา” คลุมผังเรือนในลักษณะ 
“หักศอก” ซึ่งแนวด�านสกัดของอาคารกว�างประมาณ 2 ช�วงเสาประมาณ 5.00 เมตร และเพิ่มช�วง
เสาเพ่ือรับ “จาน” อีกประมาณ 1.40 เมตร ช�วงความยาวลึกเข�าไปด�านในประมาณ 5 ช�วงเสา หรือ
ประมาณ 10.00 เมตร ซึ่งในลักษณะผังสี่เหลี่ยมผืนผ�านี้ จะเพิ่มพื้นที่ “ฮ�องไฟ” ขนาด 4.00x4.30 
เมตร เป*นโครงสร�างไม�และผนัง “ผายออก” เพ่ือรับหลังคาท่ียื่นตํ่าลงมาอีกจากด�านสกัดของหลังคา
คลุมพ้ืนฮ�องไฟ เม่ือมองในภาพรวมจะเป*นผังแบบหักศอก โครงสร�างเป*นแบบผสมผสานระหว�างผนัง
รับน้ําหนักและโครงสร�างเสาและคานไม� ภาพรวมจากด�านนอกอาคารจะเห็นเป*นอาคารเครื่องไม�
มากกว�าทรงตึก ส�วนของ “เยข�าว” จะเป*นลักษณะผังสี่เหลี่ยมผืนผ�า ขนาด 3.00x5.80 เมตร ยกใต�
ถุนสูงจากพ้ืนถึงคานประมาณ 1.65 เมตร หลังคา “ทรงจั่วตํ่า” มุงสังกะสี ผนังเป*นระบบกําแพงอิฐ
รับน้ําหนัก เป9ดพ้ืนท่ีด�านหน�าเรือนท่ีติดกับข�วงเป*นผนังไม�ป9ดชั้นบนเพ่ือเก็บข�าวส�วนด�านล�างใช�เลี้ยง
สัตวC 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 51 รูปด�านหน�าเรือน 10 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 52 รูปด�านข�างเรือน 10 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 53 รูปเรือนตามยาว 10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เรือนหลังท่ี 11 เจ�าของเรือน: ลุงดิบ อายุเรือนประมาณ 60 ปS 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 4 คน 
 

   
 
ภาพท่ี 53 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 
 ผังบริเวณ 

 เรือนหลังนี้สร�างบนพื้นที่ที่ค�อนข�างกว�างเนื่องจากอยู�ท�ายหมู�บ�านค�อนไปทางเหนือ มี
เนื้อที่ประมาณ 118 ตารางวา ถูกแบ�งจัดสรรเป*นพื้นที่ผืนยาวติดกับทางสัญจรภายในหมู�บ�านหนึ่ง
ด�านคือหน�าบ�าน โดยวางตัว “เรือนประธาน” ใกล�กับส�วนของหน�าบ�านอิงไปตามแนวเขตที่ดินด�าน
ทิศตะวันออก จึงทําให�เป9ดพื้นที่ “ข�วง” ด�านทิศตะวันตกในแนวยาวได�มีพื้นที่กว�างมากขึ้น และมี
ช�วงยาวต้ังแต�หน�าประตูบ�านไปจนถึงสุดแนวเขตที่ดินหลัง “เยข�าว” เรือนหลังนี้มีทางขึ้นเรือนหน�า
บ�าน และทางท่ีข้ึนด�านหลังบ�านโดยมี “นอกจาน” มารองรับ มี “ห�องส�วม” ติดกับรั้วหน�าบ�าน และ
ใช�บริเวณนั้นเลี้ยงไก�ด�วย ส�วนในบริเวณลานกว�างที่มีเยข�าวมีขนาด 8.50 x 10.00 เมตร รวมทั้ง
พ้ืนท่ีจอดรถไถเล็กซ่ึงหันหน�าทางเข�าติดกับแนวเขตรั้วท่ีเป*นทางสัญจรในหมู�เครือญาติและสะดวกใน
การขนถ�ายผลผลิตทางการเกษตร เรือนนี้ไม�มี “น้ําบ�อ” จึงต�องอาศัยน้ําอุปโภคจากเรือนข�างเคียงท่ี
เป*นเครือญาติกัน11 
 

                                                   

 11 สัมภาษณC ลุงดิบ, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 30 ธันวาคม 2555. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 54 ผังบริเวณเรือน 11 
 

 
 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 54 บริเวณภายนอกเรือน 11 
 (ก) ลานดินหลังเยข�าว 
 (ข) ลานดินทอดยาวไปจนสุดปลายเขตท่ีดิน 
 (ค) ลานดินทอดยาวไปจนสุดปลายเขตท่ีดิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แผนผังอาคาร 

 แผนผังเรือนมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ�า ขนาด 7.80x14.00 เมตร มี “บันได” ทางข้ึนเรือน
ไปยัง“ชาน”แล�วเป*นจุดพักเพ่ือจะเชื่อมต�อไปยัง “นอกเต๋ิน” ท่ีมีพ้ืนท่ีกว�าง 3.00 x 4.00 เมตร ป9ด
ล�อมด�วยระเบียงโปร�ง ถัดจาก “นอกเต๋ิน” เข�าไปในส�วนของ “เต๋ิน” ท่ีเป*นพ้ืนท่ี “ป9ดล�อม” ขนาด 3
ห�องเสา หรือกว�างประมาณ 7.00 เมตร ยาวลึกเข�าไปด�านในประมาณ 10.00 เมตร ภายใน “เต๋ิน”ต้ัง 
“เข�งพะลา” อยู�ตรงช�วงระหว�าง “ข่ือ” คู�กลางในพ้ืนท่ีศูนยCกลางของตัวเรือน ซ่ึงมี “นัยยะ” ของ
ความเป*น “มงคล” ของเสาคู�สําคัญของบ�านอันเป*น “ศูนยCกลางแห�งชีวิต” ของคนในครอบครัว ถัดไป
เป*น “ห�องนอน” ท่ีมีลักษณะยาวลึกไปด�านในเรือนมีความยาวถึง 3 ช�วงเสา หรือประมาณ 5.50 
เมตร กว�าง 2.50 เมตร โดยท่ีผนังท้ังผืนด�านทิศตะวันออก เป*นผนังไม�แบบ “ผายออก” เพ่ือรับชายคา
ท่ียื่นยาวลงไปคลุมพ้ืนท่ีของห�องเก็บของชั้นล�าง ท่ีต�อเติมขยายออกมาจากแนวผังเรือนบน อีก 2.50 
เมตร จากเต๋ินเดินผ�านเข�ามาเพ่ือไปยังส�วนของ “ฮ�องไฟ” อยู�ตรงข�ามกับ “ห�องนอน” ซ่ึงเป*นพ้ืนท่ีต�อ
เติมขนาด 2.00 x 3.50 เมตร โดยมี “แม�เตาไฟ” อยู�บริเวณตรงกลางค�อนไปชิดผนังท่ี “ผายออก” 
ด�านทิศตะวันตก ถัดไปด�านในสุดของเรือนเป*นทางออกสู� “จาน” หรือ “ชาน” ขนาด 1.50 x 1.80 
เมตร ท่ีลดระดับมารับในส�วนของ “บันได” ข้ึนหลังเรือน ถัดจาก “จาน” จะเป*นพ้ืนท่ี “นอกจาน” ท่ี
อยู�นอกชายคาเป*นพ้ืนท่ีเปSยก ไว�สําหรับซักล�าง เนื่องจากเป*นเรือนขนาดใหญ�ท่ีรองรับสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีมากข้ึนและต�อเติม “ห�องนอน” เพ่ิมท่ีชั้นบนอยู�ตรงช�วงเสาด�านในของเรือนซ่ึงเป*นพ้ืนท่ี
ของ “นอกเต๋ิน” และขยายลงพ้ืนท่ีใต�ถุนเรือน พ้ืนท่ีใต�ถุนเรือนถูกป9ดล�อมด�วยผนังก�ออิฐดินดิบ หุ�ม
ประกับในส�วนของเสาโครงสร�างไม�เป*นผนังทางด�านข�างเรือนทางทิศตะวันตกและทิศใต� และส�วนผนัง
ด�านท่ีเหลือเป*นระบบกําแพงรับน้ําหนัก สร�างเป*นกรอบอาคารขยายออกไปและป9ดล�อมพ้ืนท่ีใต�ถุน
เรือนท้ังหมด พ้ืนท่ีภายในใช�เก็บอุปกรณCการเกษตรมีประตูใหญ�สําหรับเก็บรถไถและขนถ�ายวัตถุดิบ 
อีกท้ังใช�นั่งทํางานในเวลากลางวันอีกด�วย มี “แม�เตาไฟ” ต้ังอยู�บริเวณประตูทางเข�าออกหน�าเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 55 แผนผังเรือน 11 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 55 ภายในเรือน 11 
 (ก) พ้ืนท่ีภายในเต๋ิน 
 (ข) พ้ืนท่ีเฮินไฟ 
 (ค) พ้ืนท่ีใต�ถุนเรือน 
 
 ลักษณะรูปแบบอาคาร 

 รูปลักษณCอาคารเป*นแบบเรือนยกพ้ืน หลังคา “ทรงจั่วป?Pนหยา” คลุมผังเรือนในลักษณะ 
“หลังคาเด่ียว” โดยมีแนวด�านสกัดของอาคารกว�าง 3 ช�วงเสา ประมาณ 7.50 เมตร (ซ่ึงรวมช�วงเสา
บันไดทางข้ึนแล�ว 1.80 เมตรทางปSกขวา) และเรือนชั้นล�างก�อขยายในด�านสกัดอีก 3.40 เมตร ท่ีต�อง
ท้ิงชายคายาวลงมาคลุมทางปSกซ�าย ส�วนด�านยาวมีความยาวท้ังหมด 7 ช�วงเสา หรือประมาณ 14.50 
เมตร หลังคาคลุมพ้ืนท่ี “ฮ�องไฟ” ขนาด 4.00x4.30 เมตร เป*นลักษณะหลังคา “ทรงจั่ว” วางสัน
หลังคา “แบบขนาน” ไปกับหลังคาตัวใหญ� “ฮ�องไฟ” เป*นผนังไม�แบบ “ผายออก” เพ่ือรับหลังคาท่ี
ยื่นตํ่าลง ใช�สังกะสีเป*นวัสดุรองรับน้ําฝนจาก “ตะเฆ�ราง” ของหลังคาท้ังสองชุด เม่ือมองในภาพรวม
จะเห็นเป*น “หลังคาเด่ียว” ท่ีมีส�วนของหลังคา “ฮ�องไฟ” มาเกาะติดอยู�เท�านั้น ภาพรวมจากด�าน
นอกอาคารจะเห็นเป*นอาคาร “เครื่องไม�” บนฐานก�ออิฐมากกว�า “ทรงตึก” ท่ีดูทึบตัน แลดูแล�วจะมี
ความลงตัวระหว�างเครื่องบนไม�กับฐานก�ออิฐด�านล�าง ท่ีดูหนักแน�นและปลอดภัยอีกท้ังยังมีความโอน
อ�อนและเชื้อเชิญให�เข�าสู�ภายในเรือนด�านบน 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 56 รูปด�านหน�าเรือน 11 
 

 

 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 57 รูปด�านข�างเรือน, รูปตัดตามยาวเรือน 11 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เรือนหลังท่ี 12 เจ�าของเรือน: ลุงบุญ อายุเรือนประมาณ 60 ปS 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 3 คน 
 

   
 
ภาพท่ี 56 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 
 ผังบริเวณ 

 เรือนหลังนี้ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีโล�งกว�างเนื้อท่ีประมาณ 67 ตารางวา มีทางสัญจรของหมู�บ�าน
ผ�านด�านหน�าเรือน ก�อกําแพงอิฐล�อมรอบเขตท่ี แต�มีประตูเข�าออกท่ีเชื่อมต�อกับเพ่ือนบ�านด�วยกันสอง
ทาง เม่ือผ�านประตูรั้วเข�ามาจะเป*น “ข�วง” ดินขนาดใหญ� ท่ีเชื่อมต�อไปยังประตูทางข้ึน “เรือนหลัก” 
และแยกมาในส�วนของ “เยข�าว” โดยมีพ้ืนท่ีคลุมยื่นออกมาเป*นโรงพักสัตวCเลี้ยง เรือนมีขนาดใหญ�
ประมาณ 11.40x13.40 เมตร ส�วนเยข�าวรวมพ้ืนท่ีหลังคาคลุมมีขนาด 6.50x9.30 เมตร จากข�วงหน�า
บ�านจะมีทางเดินตรงไปท�ายบ�านติดแนวเขตเพ่ือนบ�านด�านในเป*นท่ีต้ังของ “เฮินไฟ” ขนาด 4.00x 
5.60 เมตร วางอยู�ท�ายบ�าน ติดกันนั้น เป*น “น้ําบ�อ” ใช�กับเพ่ือนบ�านซ่ึงเป*นเครือญาติกัน 
 

 
 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 57 บริเวณภายนอกเรือน 12 
 (ก) มุมมองจากภายนอกหน�าบ�าน 
 (ข) มุมมองจากภายนอกหน�าบ�าน 
 (ค) เยข�าวเชื่อมต�อข�วง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 58 ผังบริเวณเรือน 12 
 
 แผนผังอาคาร 

 ลักษณะแผนผังอาคารเป*นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า มี “บันได” ทางข้ึนเรือนอยู�ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต�ของเรือน ไปสู� “จาน” ขนาด 1.50x1.50 เมตร และต�อด�วย “นอกเต๋ิน” ท่ีเข�าไปสู� “เต๋ิน”
ภายในด�านขวา “เต๋ิน” จะมีขนาดประมาณ 3 ช�วงเสา หรือประมาณ 9.30 เมตร ลึกเข�าไปอีก 5 ช�วง
เสา หรือประมาณ 9.00 เมตร โดยแบ�งเป*นพ้ืนท่ี “ห�องนอน” จากริมผนังก�ออิฐเข�ามาในช�วงกลาง
เรือนอีก 2 ช�วงเสา โดยช�วงกลางระหว�างข่ือกลางเรือนเป*นท่ีตั้งของ “เข�งพะลา” ห�องนอนมีจํานวน 3 
ห�อง ซ่ึงห�องลูกสาวต�อเติมบนพ้ืนท่ีของ “นอกเต๋ิน” ส�วน “แม�เตาไฟ” ในพ้ืนท่ี “ฮ�องไฟ” ได�ถูกย�าย
ลงไปท่ี “เฮินไฟ” ท�ายเรือน ถัดออกไปเป*น “นอกจาน” ซ่ึงป?จจุบันใช�เป*นท่ีพักผ�อนนอนเล�นตอน
กลางวัน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 59 แผนผังเรือน 12 
 

 
 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 58 ภายในเรือน 12 
 (ก) พ้ืนท่ีใต�ถุนเรือน 
 (ข) ภายในเฮินไฟ 
 (ค) ภายในเฮินไฟ 
 
 ลักษณะรูปแบบอาคาร 

 รูปลักษณCของอาคารเป*นหลังคา “ทรงจั่วป?Pนหยา” ลักษณะเป*น “หลังคาแฝด”ท่ีต�อชน
กับหลังคาหลักแบบต้ังฉาก เนื่องด�วยแผนผังของเรือนมีขนาดใหญ�มีความกว�างและยาวเกือบจะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เท�ากันเป*นสี่เหลี ่ยมผืนผ�า จึงใช�หลังคาจั่วแฝดต�อคลุมผังของ “บันได” ทางขึ้น “ฮ�องไฟ” และ 
“นอกจาน” ที่อยู� ด�านหน�าเรือน โดยชนตั้งฉากกับหลังคาชุดใหญ�ที่คลุมพื้นที่ของ “นอกเติ๋น” 
“เต๋ิน” และ “ห�องนอน” ยาวตลาดท้ังผืน จึงเห็นเป*นรูปแบบหลังคาที่ซับซ�อน แต�แก�ไขป?ญหาตั้งแต�
เริ่มด�วยการวางช�วงเสาท่ีสัมพันธCกับการวางจั่วแต�ละขนาด และใช�ช�วงเสาที่เป*นช�วงทางเดินมีหน�าท่ี
รับตะเฆ�สันและจันทัน อีกทั้งป9ดด�วยแผ�นสังกะสีทําเป*นรางระบายน้ําฝนไหลลงหน�าเรือน ใต�ถุน
เรือนถูกป9ดล�อมด�วยผนังก�ออิฐล�อมรอบทั้งหมด ภาพรวมเป*นลักษณะทรงตึก แต�มีจังหวะเว�นว�าง
ของบันไดและเติ๋น จึงดูมีความโปร�งเบาในส�วนด�านหน�าและด�านข�างเรือนส�วนด�านที่เหลือเป*นผนัง
ก�ออิฐทึบ ดูหนักแน�น 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 60 รูปด�านหน�าเรือน 12 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 61 รูปด�านข�างเรือน 12 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 62 รูปตัดเรือนตามยาว 12 
 

 เรือนหลังท่ี 13 เจ�าของเรือน: ลุงแสงโหย�ง, อายุเรือนประมาณ 50 ปS 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 5 คน 
 

 
 
ภาพท่ี 59 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 

 ผังบริเวณ 
 เรือนหลังนี้ต้ังอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีโล�งกว�าง ท่ีดินต้ังอยู�ทางทางแยกท่ีเป*นทางเดินสัญจรไป
มาของคนในหมู�บ�าน โดยวางตัว “เรือนประธาน” ตรงกลางท่ีดินค�อนไปทางด�านในของแนวเขตท่ีดิน
ทิศใต� บริเวณแนวเขตรั้วบ�านจะปลูกผักสวนครัวเป*นจํานวนมากเพ่ือเก็บไว�ขายส�วนหนึ่ง และปลูกสวน
ครัวยาวไปเกือบรอบเขตท่ีดิน ทางเนื่องด�วยบริเวณนี้เป*นเครือญาติเก่ียวดองกันท้ังหมด12 จะมี
ทางเข�าออกสองทางหนึ่งคือทางเข�าบ�านจากทางทิศใต� ซ่ึงจะทําด�วย “รั้วสลาบ” ล�อมรอบ ส�วนอีก
ทางด�านทิศตะวันตกจะเป*นเพียงลําไม�ไผ�ขัดก้ันเป*นแนวเขตเอาไว� ท้ังนี้เพ่ือสะดวกในการเก็บผลิตจาก
สวนครัวและลําเลียงไปถึง “เยข�าว” ท่ีมี “ข�วง” ท่ีกว�างรองรับ โดยถัดไปเป*นพ้ืนท่ีของ “เฮินไฟ” ใต�
ต�นมะม�วงและมีกองฟVนกองเก็บเป*นส�วนๆ อยู�รอบบ�าน  

                                                   

 12 สัมภาษณC ลุงแสงโหย�ง, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 24 มีนาคม 2554. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข) (ค) 

 

ภาพท่ี 60 บริเวณภายนอกเรือน 13 
 (ก) “ข�วง” ในบริเวณบ�าน 
 (ข) “นอกจาน” ข�างเรือน 
 (ค) “เยข�าว” และ “เฮินไฟ” 
 

 
 

ลายเส�นท่ี 63 ผังบริเวณเรือน 13 บ�านลุงแสงโหย�ง 
 
 แผนผังอาคาร 

 เรือนหลังนี้เม่ือมองดูผิวเผินแล�ว อาจจะดูเหมือนแยกเป*นสองส�วนหลักๆ ซ่ึงแบ�งโดย 
“บันได” ทางข้ึนเรือน และกรอบผนังอาคารท่ีวางเป*นผังสี่เหลี่ยมผืนผ�าครอบคลุมบริเวณ “เต๋ิน” และ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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“ห�องนอน” อยู� แต�เป*นเรือนท่ีถูกออกแบบและสร�างข้ึนพร�อมกัน13 โดยท่ีใช�ระบบ “ผนังรับน้ําหนัก”
มาช�วยในการวางตําแหน�งแทนเสาส�วนหนึ่งโดยร�วมกับโครงสร�างไม�ซ่ึงอยู�ทางปSกขวาและส�วนของ 
“นอกเต๋ิน” ท่ีต�อเติมยื่นออกมาทางหน�าบ�านตรงปSกซ�าย โดยขนาดพ้ืนท่ีของ “นอกเต๋ิน” ประมาณ 
3.50 x 4.00 เมตร และขนาดพ้ืนท่ีของ “เต๋ิน” ประมาณ 4.00 x 5.80 เมตร ลึกเข�าไปประมาณสอง
ช�วงเสา ถัดไปเป*น “ห�องนอน” ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร มี “เข�งพะลา” อยู�ตําแหน�งตรง “ข่ือ”
กลางบ�าน เนื่องจากเป*น “ผนังรับน้ําหนัก” จึงไม�มีโครงสร�างของเสาไม� ดังนั้น “ข่ือ” ถูกทําหน�าท่ี
แสดง “นัยยะ” ของเสาคู�มงคลแทน ในส�วนพ้ืนท่ีของ “ฮ�องไฟ” ท่ีมีบริเวณท่ีกว�าง ถัดไปเป*น “นอก
จาน” สําหรับซักล�าง ท่ีลดระดับลงไป ทําด�วยโครงสร�างไม�และไม�ไผ� พ้ืนท่ีด�านในถัดจาก “แม�เตาไฟ” 
ทําห�องนอนท่ีก้ันด�วยผนังไม� ใต�ถุนเรือนเป9ดโล�งแต�ป9ดด�วยไม�สลาบในส�วนท่ีถูกป9ดล�อมด�วยผนังรับ
น้ําหนัก เนื่องจากพ้ืนใช�สอยบางส�วนถูกย�ายไปเก็บไว�ใต�ถุน “เยข�าว” และ “เฮินไฟ” แล�ว จึงดูโล�ง
กว�างและสะอาดตา 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 64 แผนผังเรือน 13 

                                                   

 13 จากการสัมภาษณCลุงแสงโหย�ง เรือนหลังนี้ถูกสร�างเป*นชุดเดียวกันต้ังแต�แรกเริ่มโดย
คุณพ�อ แต�ต�อเติมในส�วนของ “นอกเต๋ิน” ในภายหลัง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข) (ค) (ง) 

 
ภาพท่ี 61 ภายในเรือน 13 
 (ก) พ้ืนท่ีภายในเต๋ิน 
 (ข) เข�งพะลาบนผนังอิฐ 
 (ค) ท่ีเก็บของใช�และแม�เตาไฟ 
 (ง) ท่ีเก็บของใช�และแม�เตาไฟ 
 
 ลักษณะรูปแบบอาคาร 

 ลักษณะเรือนโดยรวมอาจจะมองเห็นเป*นเรือนแฝด แต�จริงๆแล�วนั้นเป*นลักษณะของ
หลังคา “ทรงจั่วป?Pนหยา” ท่ีสร�างเป*นแบบ “หลังคาขนาน” เนื่องจากมีพ้ืนท่ีในส�วนของ “ฮ�องไฟ”
และเก็บของท่ีเพ่ิมเข�ามาในลักษณะแคบยาวทางปSกขวาของเรือน จึงทําให�ต�องสร�างโครงหลังคาวาง
คลุมในส�วนนี้ ส�วนโครงสร�างหลักนั้นสร�างคลุมในพ้ืนท่ีปSกซ�ายท่ีใช�กําแพงรับน้ําหนักก�อข้ึนมารับแต�
เนื่องจากเสาท่ีอยู�ท่ีรับโครงหลังคา โดยท้ิงปลายจันทันพาดตรงระหว�างช�วงเสาท่ีเป*นช�องทางเดินจาก
บันได�ข้ึนบ�าน เม่ือหลังคาสร�างคู�ขนานกันแต�มีลักษณะเหลื่อมกันของชุดหลังคาอันเนื่องมาจากช�วงเสา
รับจันทันท่ีมีช�วงระยะห�างไม�เท�ากัน แต�ได�แก�ป?ญหาด�วยวิธีรอง “รางน้ําฝนสังกะสี” ท่ีจันทันก�อนรับ
หลังคากระเบื้องดินขอ ซ่ึงวิธีนี้ยังนิยมใช�กันท่ัวไป เนื่องจากคุณลักษณะของแผ�นสังกะสีท่ีเบาและดัด
ได�ตามต�องการอีกท้ังมีรอยต�อท่ีน�อย จึงทําให�แก�ป?ญหาเรื่องน้ําฝนจาก “หลังคาขนาน” และ “หลังคา
แฝด” ได�เป*นอย�างดี 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 65 รูปด�านหน�าเรือน 13 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 66 รูปด�านข�างเรือน 13 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 67 รูปตัดเรือนตามขวาง 13 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เรือนหลังท่ี 14 เจ�าของเรือน: ใจยี่โหลง อายุเรือนประมาณ 50 ปS 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 2 คน 
 

   
 

ภาพท่ี 62 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 

 ผังบริเวณ 

 เรือนหลังนี้ขยายมาสร�างเรือนใหม� โดยติดกับทางสัญจรภายในหมู�บ�านด�านข�างเรือน แยก
เข�าสู�กลุ�มเรือนเครือญาติด�วยเส�นทางสัญจรท่ีเล็กลง ขอบเขตท่ีดินก�อกําแพงอิฐล�อมรอบท้ังหมด โดยมี
ประตูทางเข�าเรือนอยู�ด�านทิศตะวันออก ภายในบ�านมีองคCประกอบของผังท่ีเปลี่ยนจากเรือนสองชั้น
เป*นชั้นเดียวและค�อนข�างกระชับ แต�มีพอเพียงสําหรับ “ข�วง” และใช�เป*นทางเข�าออกของรถไถและ
ลําเลียงขนถ�ายผลผลิตไปยัง “เยข�าว”ท่ีสร�างผังตามรูปร�างของพ้ืนท่ีดิน ด�วยพ้ืนท่ีลาดเอียงทําให�ต�อง
ปรับระดับความสูงของหน�าบ�านให�สูงข้ึนประมาณ 1.00 เมตร “น้ําบ�อ” จะขุดไว�ใช�เอง ส�วน “ห�อง
ส�วม” จะอยู�ท�ายเรือนหลังเยข�าว มีทางเข�าออกอยู�หลังบ�านอีกสําหรับไปมาหาสู�กันของเครือญาติ 
 

     
 (ก) (ข) (ค)  

 

ภาพท่ี 63 บริเวณภายในเรือน 14 
 (ก) มุมมองจากถนน 
 (ข) ข�างเยข�าว 
 (ค) ข�วงหน�าเรือน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 68 ผังบริเวณเรือน 14 
 
 แผนผังอาคาร 

 ผังเรือนใหม�ท่ีสร�างข้ึนเป*นกรอบอาคารในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าลักษณะแคบยาว เม่ือถูก 
“กลายรูป”มาในผังพ้ืนระนาบเดียวกัน เริ่มต้ังแต�ทางเข�าบ�านท่ีมาจาก “ข�วง”เข�ามาสู�ในเรือน ถูก
รับรองด�วยพ้ืนท่ีเหมือน “ชาน” หรือโถงหน�าบ�านซ่ึงกลายเป*นพ้ืนท่ี “ป9ดล�อม” ต้ังแต�ทางเข�าบ�านจาก
ข้ันบันไดก�าวผ�านไปจนข�ามธรณีประตูสูงจากพ้ืนดินประมาณหนึ่งเมตร ท่ีปรับระดับมาจากพ้ืนท�าย
บ�านท่ีลาดเอียงลงตํ่าถึงหน�าบ�าน มีประตูหลักเข�าเรือนและประตูข�างเรือนติดกับ “เยข�าว” เข�าสู� ห�อง
เก็บของและป9ดเข�าสู� “ฮ�องไฟ” ท่ีเปลี่ยน “แม�เตาไฟ” มาวางบนพ้ืนยกสําหรับยืนประกอบอาหาร 
ถัดไปเป*นประตูเป9ดสู�ลานซักล�างด�านนอก ท่ีเทพ้ืนด�วยปูนซีเมนตC และทํารางระบายน้ําอย�างถาวร 
 พ้ืนท่ีภายใน “เต๋ิน” ซ่ึงถัดมาจากชานป9ดล�อมแล�วนั้น ถูกทําหน�าท่ีต�อนรับแขกด�วย จึงดู
เหมือนเป*น “ห�องโถงเอนกประสงคC” ในบริบทเดิม ซ่ึงมีตําแหน�งของ “เข�งพะลา” อยู�ตรง “ข่ือ”
กลางบ�าน เพราะมี “ผนังรับน้ําหนัก” จึงไม�ปรากฏตําแหน�ง “เสาเทวดาและเสานาง” แต� “ด้ัง” ถูก
ทําหน�าท่ีแสดง “นัยยะ” นั้นแทน พ้ืนท่ีด�านในสุดของเรือนถูกก้ันห�องด�วยผนังไม�อัดทําเป*น 
“ห�องนอน” ส�วนของเยข�าวถูกสร�างตามพ้ืนท่ีท่ีจํากัด จึงก�อแนวผนังก�ออิฐรับน้ําหนักร�วมกับ
โครงสร�างไม�ในลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ�าแคบยาว ใช�เก็บข�าวด�านบน ชั้นล�างใช�เก็บรถและอุปกรณC
การเกษตร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 69 แผนผังเรือนชั้นล�าง 14 

 

 
 
ลายเส�นท่ี 70 แผนผังเรือนชั้นบน 14 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 64 ภายในเรือน 14 
 (ก) ห�องนอน 
 (ข) พ้ืนท่ีใต�เยข�าว 
 (ค) ประตูเข�าข�างเรือน 
 
 ลักษณะรูปแบบอาคาร 

 เป*นเรือนชั้นเดียว มีหลังคา “ทรงจั่วป?Pนหยา” วางคลุมผังในลักษณะ “ผังหักศอก” ซ่ึง
หลังคาจั่วเล็กท่ีวางต้ังฉากกับโครงหลังคาหลักนั้นทําหน�าท่ีคลุมตรงส�วนของ “ฮ�องไฟ” ท่ีขยายออกมา 
ผังเรือนก�อสร�างด�วยระบบผนัง “รับน้ําหนัก” ป9ดล�อมรอบอาคารท้ังหมด ในส�วนของ “ชาน” ได�ก�อ
ข้ึนมาอีกช�วงหนึ่งและคลุมป9ดด�วยหลังคาสังกะสียื่นมาคลุมในช�วง “ชาน” และยื่นคลุมในส�วนหน�า
เรือน ส�วน “เยข�าว” เป*นเรือนยกใต�ถุนสูง “หลังคาทรงป?Pนหยา” คลุมยาวไปจนถึงท�ายเรือน โดยใช�
ผนังรับน้ําหนักมาช�วยในการรับโครงสร�างจากหลังคา และต�อเติมด�วยผนังไม�ไผ�ด�านหน�าอาคารเพ่ือใช�
เก็บข�าว ข�างใต�ถุนเรือนใช�เก็บรถไถและข�าวของเครื่องใช�14 (ณ ช�วงเวลานั้น เจ�าของเรือนได�ซ�อมแซม
หลังคาใหม� จึงย�ายท่ีประกอบอาหารมาอยู�ใต�ถุน “เยข�าว”) เม่ือมองในภาพรวมจะเห็นเป*นอาคารท่ีดู
หนักแน�นทึบตันในส�วนของรูปด�านท่ีเป*นผนังก�ออิฐดินดิบ และส�วนของหลังคากระเบื้องดินขอท่ียื่นมา
คลุมตัวเรือน แซมด�วยหลังคาสังกะสีท่ียื่นปSกชายคาจากตัวเรือนมาคลุมในส�วนท่ีเพ่ิมช�วงเสามารับ 
และสัดส�วนของเยข�าวท่ีด�านหน�าสร�างด�วยวัสดุไม�ไผ� จึงดูออกมาในลักษณะท่ีไม�ทึบตันมาก 

                                                   

 14 สัมภาษณC อ�ายใจยี่โหลง, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 29 ธนัวาคม 2555. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 71 รูปด�านหน�าเรือน 14 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 72 รูปด�านข�างเรือน, เยข�าว 14 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 73 รูปตัดเรือนตามขวาง 14 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เรือนหลังท่ี 15 เจ�าของเรือน: หนานยี, อายุเรือนประมาณ 30 ปS 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 4 คน 
 

   
 
ภาพท่ี 65 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 
 ผังบริเวณ 

 เรือนหลังนี้ต้ังอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีโล�ง เป*นเรือนสร�างใหม�ท่ีการวางองคCประกอบของผัง
บริเวณถูกวางใหม�ในบริบทเดิม ท่ีวางตัวเรือนค�อนไปทางด�านในของแนวเขตท่ีดินโดยวางอาคารใน
แนวขนานริมรั้วด�านทิศตะวันออกเฉียงใต� หน�าเรือนเป*น “ข�วง” กว�างท่ีเชื่อมต�อจากทางสัญจรของ
หมู�บ�านเข�ามาในเขตรั้วบ�าน “เยข�าว” และ “ห�องส�วม”อยู�อีกฝ?Xงของข�วงท่ีตรงข�ามกับเรือนประธาน 
ปลูกสวนครัวตามแนวรั้วประปราย “เยข�าว”เป*นอาคารยกใต�ถุนท่ีใช�เก็บวัสดุต�างๆรวมท้ังกองฟVนไว�ใต�
ถุนเรือน ส�วน “ห�องส�วม” ต้ังอยู�ตรงทิศตะวันตก ค�อนไปทางมุมรั้วบ�านซ่ึงติดกับทางสัญจรไปมาของ
หมู�บ�าน ได�ร�มเงาจากต�นมะขามบ�างท่ีอยู�ตามมุมรั้ว มีแนวรั้วไม�ไผ�ก้ันแนวเขตกับเพ่ือนบ�านด�านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป*นเครือญาติกัน จากการสอบถามว�า บ�านได�ถูกรื้อถอนแล�วสร�างใหม�15 โดยท่ี
องคCประกอบอ่ืนๆ ยังอยู�ในตําแหน�งเดิมยกเว�นเรือนอยู�อาศัยท่ีรื้อแล�งสร�างใหม�เป*นแบบเรือนชั้นเดียว 
ขนาดกว�างและยาวประมาณ 7.50 x 10.50 เมตร  โดยยืดส�วนของ “เฮินไฟ” ต�อออกมาท�ายเรือนอีก 
5.00 เมตร ถัดจากเฮินไฟจะเป*น “นอกจาน” พ้ืนท่ีซักล�างบนลานดินหลังบ�าน 
 

                                                   

 15 สัมภาษณC หนานยี, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 23 มีนาคม 2554. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 66 บริเวณภายในเรือน 15 
 (ก) มุมมองจากนอกรั้วบ�าน 
 (ข) ข�วงหน�าบ�าน 
 (ค) ข�วงดินและเยข�าว 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 74 ผังบริเวณเรือน 15 บ�านหนานยี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แผนผังอาคาร 
 ผังเรือนใหม�ท่ีสร�างข้ึนเป�นกรอบอาคารในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าลักษณะแคบยาว เม่ือถูกสร�าง
เป�นเรือนชั้นเดียว แต�ยังใช�องค*ประกอบของผังท่ียังเป�นการใช�สอยแบบเดิมของผู�อยู�อาศัยได�ถูก 
“กลายรูป” มาในผังพ้ืนระนาบเดียวกัน เริ่มต้ังแต�ทางเข�าบ�านท่ีมาจาก “ข�วง” เข�ามาสู�ในเรือน ถูก
รับรองด�วยพ้ืนท่ีเหมือน “ชาน” แต�มีลักษณะ “ป2ดล�อม” ทําหน�าท่ีเหมือน “ชาน” บนเรือนท่ีเป�นทาง
เชื่อมจาก “บันได” ข้ึนบ�านไปสู� “นอกเต๋ิน” หรือเดินไปสู� “ฮ�องไฟ” โดยตรง ซ่ึงการใช�สอยรูปแบบนี้
ถูกแทนท่ีด�วย “ชาน” หรือ “โถงหน�าบ�าน” ซ่ึงกลายเป�นพ้ืนท่ี “ป2ดล�อม” ต้ังแต�ทางเข�าบ�านจาก
ข้ันบันไดเต้ีย มีประตูเข�าออกในส�วนนี้ถึง 3 ทาง ซ่ึงมีประตูหลักท่ีเหมือน “ทางหลัก”เข�าเรือน ถัดมา
เป�นประตูเล็กท่ีเป�นเหมือนประตูสู�ชานเรือนและตรงเข�าไปฮ�องไฟได�สะดวก เปรียบเสมือนพ้ืนท่ีใน 
“ส�วนบริการ” ของบ�าน และสุดท�ายเป�นประตูออกไป “นอกจาน” ท่ีเป�นพ้ืนท่ีเป<ยก สําหรับซักล�าง
ต�อจากพ้ืนท่ี “แม�เตาไฟ” ในส�วนของ “เฮินไฟ” นั่นเอง 
 จากประตูหลักเป�นช�วงผ�านของ “ชานป2ด” เพ่ือนําพาไปสู� “เต๋ิน” ซ่ึงมีประตูเข�าออกอีก
ชั้นหนึ่งจํานวน 2 ชุด ซ่ึงเข�าไปสู�ท่ีเดียวกัน แสดงถึงพ้ืนท่ี “ป2ดล�อม” ท่ีเป�นเหมือนพ้ืนท่ี “ส�วนตัว”
หรือเฉพาะคนในครอบครัวมากกว�าพ้ืนท่ีชานท่ีดูเหมือน “พ้ืนท่ีสาธารณะ” แต�ในขณะเดียวกันเม่ือมี
แขกเข�ามา “เต๋ิน” ก็ถูกทําหน�าท่ีต�อนรับแขกมากกว�า จึงดูเหมือนเป�น “ห�องโถงใหญ�-อเนกประสงค*” 
ในพ้ืนท่ีก่ึงส�วนตัว-ก่ึงสาธารณะของบริบทเดิม ซ่ึงมีตําแหน�งของ “เข�งพะลา” อยู�ตรง “ข่ือ” 
กลางบ�าน เนื่องจากไม�มีโครงสร�างของเสาไม� ด�วยการเข�ามาแทนท่ีของ “ผนังรับน้ําหนัก” จึงไม�
ปรากฏตําแหน�ง “เสาเทวดา” และ “เสานาง” แต� “ข่ือ” ถูกทําหน�าท่ีแสดง “นัยยะ” นั้นแทน พ้ืนท่ี
ด�านข�างถูกก้ันห�องด�วยผนังไม�อัดทําเป�น “ห�องนอน” เพ่ิมพ้ืนท่ีห�องนอนเป�นมุกหน�าบ�านด�านทิศเหนือ
สําหรับลูกสาว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 75 แผนผังเรือน 15 
 

 

     
 (ก) (ข) (ค) 

 

ภาพท่ี 67 ภายในเรือน 15   
 (ก) แม�เตาไฟติดริมผนังในเฮินไฟ 
 (ข) ทางเดินในชานแบบป2ด 
 (ค) ทางเดินในชานแบบป2ด 
 
 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 รูปลักษณ*ของเรือนแสดงถึงอาคารท่ีเรียบง�าย โดยใช�หลังคา “ทรงจั่ว” มาคลุมพ้ืนท่ีของ
กรอบอาคารท้ังหมด แต�เนื่องด�วยเป�นอาคารผังสี่เหลี่ยมท่ีมี “มุกยื่น” ออกมาท้ัง “ห�องนอนลูกสาว”
และส�วนของ “เฮินไฟ” จึงต�องลดความสูงของหลังคาให�เป�นจั่วเล็กหลายผืน แต�ด�วยความมีทักษะของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ช�างและลักษณะของพ้ืนท่ีใช�สอยอาคารในส�วนของชานป2ดและเฮินไฟ จึงได�ทําป<กหลังคาอีกชุดหนึ่ง
ซ�อนใต�ป<กชายคาท่ีคลุมตรงช�วงผนังของ “เต๋ิน” ในเรือน และคลุมยาวออกถึงผนัง “เฮินไฟ” จึงเพ่ิม
ผืนหลังคาอีกฝJKงเป�น “ทรงจั่ว” คลุมพ้ืนท่ีของเฮินไฟท้ังหมด นอกจากลักษณะของรูปทรงหลังคาจั่วท่ี
คลุมกรอบอาคารด�วยโครงหลังคาไม�อย�างตรงไปตรงมา แต�แสดงให�เห็นถึงความสวยงามท่ีสื่อออกมา
ผ�านทางวัสดุท่ีใช� คือหลังคากระเบื้องดินขอและผนังรับน้ําหนักท่ีก�อด�วยอิฐดินดิบท้ังหมด จึงทําให�ดู
นุ�มนวลจากผิวของวัสดุ  
 

 
 
ลายเส�นท่ี 76 รูปด�านหน�าเรือน 15 
 
 ความสูงภายใน “เต๋ิน” หรือ “โถง” ของเรือนหลังนี้ วัดจากพ้ืนเรือนถึงใต�ข่ือ ประมาณ 
2.40 เมตร ซ่ึงถือว�าสูงกว�าเรือนจารีตแบบเดิมท่ีเฉลี่ยอยู�ท่ีความสูงประมาณ 2.20 เมตร โดยท่ีมีจั่ว
ของเรือนหลักมีความชันของหลังคาคล�ายกับ “เรือนกลุ�มเก�า” และไม�มีช�องระบายอากาศตรงหน�าจั่ว 
เนื่องจากก�อผนังอิฐท่ีหนาไปรับโครงสามเหลี่ยมของจั่วท้ังหมด จึง “หน�วงความร�อน” ท่ีเข�ามาใน
อาคารได�ในระดับหนึ่ง ส�วนบริเวณของ “ฮ�องไฟ” จะถูกป2ดจั่วด�วยระแนงไม�ไผ�ในลักษณะโปร�ง จึง
สามารถระบายอากาศได�ดี 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 77 รูปด�านข�างเรือน, รูปตัดเรือนตามขวาง 15 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เรือนหลังท่ี 16 เจ�าของเรือน: อ�ายนวล, อายุเรือนประมาณ 30 ป< 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 4 คน 
 

   
 
ภาพท่ี 68 ลักษณะเรือนโดยรวม 

 

 ผังบริเวณ 
 เรือนหลังนี้ต้ังอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีค�อนข�างกระชับ โดยสร�างเต็มพ้ืนท่ีของขนาดรูปร�างท่ีดิน 
ก�อแนวกําแพงอิฐดินดิบโดยรอบ มีทางเข�าบ�านสองทางได�แก�ด�านหน�าเรือนทางทิศตะวันออกท่ีใช�เป�น 
“เรือนพักอาศัย” ของคนในครอบครัว ซ่ึงไม�มีพ้ืนท่ี “ข�วง” แต�เป�นถนนสัญจรของคนในหมู�บ�าน ส�วน
ทางเข�าบ�านอีกทางด�านทิศเหนือซ่ึงไว�ขนถ�ายผลผลิตทางการเกษตร โดยมีพ้ืนท่ีของ “เยข�าว” ท่ีเป�น
อาคารสองชั้น ใต�ถุนเรือนใช�เลี้ยงหมู และ “โรงจอดรถ” ท่ีสร�างหลังคายื่นมาคลุมพ้ืนท่ีด�านข�างของ 
“เยข�าว” ไปจนถึงริมรั้วบ�าน จึงกลายเป�นพ้ืนท่ีเอนกประสงค*ร�วมอยู�ด�วย ถัดมาเป�นลานกว�างท่ีเป�น
ส�วนลําเลียงผลผลิตผ�านเข�า-ออก เรือนในลักษณะชั้นเดียวนี้ จะขยายองค*ประกอบผังต�างๆไปทาง
แนวราบท่ีอยู�ในบริบทเดิม จึงใช�พ้ืนท่ีอาคารอย�างเต็มท่ีโดยคลุมไปยังส�วนต�างๆของเรือนได�แก� น้ําบ�อ 
พ้ืนท่ีทําอาหาร จอดรถ ห�องส�วม เป�นต�น ใน “เรือนกลุ�มใหม�” เช�นนี้ มักจะปรับพ้ืนท่ีดินให�เรียบเสมอ
กันก�อน เพ่ือสะดวกในการก�อสร�างเรือนในรูปแบบเรือนชั้นเดียวท่ีมีลักษณะกระชับตัวมากข้ึน  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข) (ค) (ง) 

 
ภาพท่ี 69 บริเวณภายนอกเรือน 16 
 (ก) โรงเก็บรถ 
 (ข) ทางเข�าหน�าเยข�าว 
 (ค) บริเวณซักล�าง 
 (ง) เลี้ยงหมูใต�ถุนเยข�าว 
 

 

 
ลายเส�นท่ี 78 ผังบริเวณเรือน 16 บ�านอ�ายนวล 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แผนผังอาคาร 
 ผังเรือนประธานวางติดทางสัญจรของหมู�บ�าน หันหน�าเรือนไปทางทิศตะวันออก โดยผัง
เรือนเป�นลักษณะ “ผังหักศอก” ซ่ึงถูกกลายรูปมาในผังพ้ืนระนาบเดียวกัน เริ่มต้ังแต�ทางเข�าบ�านท่ีมา
จาก “ข�วง”เข�ามาสู�ในเรือน ถูกรับรองด�วยพ้ืนท่ีเหมือน “ชาน” หรือ “โถงหน�าบ�าน” ซ่ึงเคยเป�นส�วน
ของ “นอกเต๋ิน” เพ่ือเป�นส�วนต�อนรับแขก แต�กลายเป�นพ้ืนท่ี “ป2ดล�อม” แต�ในขณะเดียวกันเม่ือมี
แขกเข�ามา “เต๋ิน” ก็ถูกทําหน�าท่ีต�อนรับแขก เหมือนเป�น “ห�องโถงอเนกประสงค*” ในพ้ืนท่ีก่ึง
ส�วนตัว-ก่ึงสาธารณะของบริบทเดิม ซ่ึงมีตําแหน�งของ “เข�งพะลา” อยู�ตรง “ข่ือ” กลางบ�าน ด�วยการ
เข�ามาแทนท่ีของ “ผนังรับน้ําหนัก” จึงไม�ปรากฏตําแหน�ง “เสาเทวดา” และ “เสานาง” แต� “ใบด้ัง
บนข่ือ” กลางบ�าน จะถูกทําหน�าท่ีแสดง “นัยยะ” นั้นแทน พ้ืนท่ีด�านข�างถูกก้ันห�องด�วยผนังไม�อัดทํา
เป�น “ห�องนอน” เพ่ิมพ้ืนท่ีด�านข�างทางทิศเหนือก้ันเป�นห�องลูกสาว16 ในเรือนหลังนี้จะมีพ้ืนท่ีของ 
“ห�องครัว” ท่ีมีขอบเขตชัดเจนข้ึน มีฐานก�ออิฐท่ีทําเหมือนเคาน*เตอร*เพ่ือวาง “แม�เตาไฟ” รวมท้ังข�าว
ของเครื่องใช�ในการปรุงอาหาร ถัดไปเป�น “ห�องเก็บของ” และฝJKงตรงข�ามเป�นประตูเป2ดสู� “นอกจาน” 
ซ่ึงแปรเปลี่ยนเป�นพ้ืนซีเมนต*ท่ีต�องเดินอ�อมไปในส�วนของ “น้ําบ�อ” ท่ีเป�นพ้ืนท่ีซักผ�าและซักล�าง  
มีการทําระบบระบายน้ําฝนบนผิวดินท่ีมีความถาวรมากข้ึนด�วยปูนซีเมนต*  
 

 
 (ก) (ข) (ค) (ง) 

 
ภาพท่ี 70 ภายในเรือน 16 
 (ก) ภายในห�องโถง (เต๋ิน) 
 (ข) ภายในห�องโถง (เต๋ิน) 
 (ค) ครัวไฟ 
 (ง) หลังคาน้ําบ�อ 
 

                                                   

 16 สัมภาษณ* อ�ายนวล, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 25 มีนาคม 2554. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 79 แผนผังเรือน 16 

 

 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 เป�นเรือนชั้นเดียว มีหลังคา “ทรงจั่วปJTนหยา”วางคลุมผังในลักษณะ “ผังหักศอก” บนผัง
เรือนท่ีก�อสร�างด�วยระบบผนัง “รับน้ําหนัก” ท้ังหมด ด�านหน�าอาคารถูกป2ดล�อมแต�มีลักษณะโปร�งเบา
เพราะใช�ลาดตาข�ายมาเป�นตัวป2ดช�องหน�าต�างประตู มีหลังคาซ�อนใต�ป<กชายคายื่นมาคลุมในส�วนของ 
น้ําบ�อ และ ซักล�าง บริเวณข�างบ�าน ส�วนเยข�าวเป�นเรือนยกใต�ถุนสูง “หลังคาทรงจั่ว” โดยใช�ผนังรับ
น้ําหนัก ชั้นบนและพ้ืนท่ีด�านข�างเรือนใต�หลังคาป<กนกท่ียื่นมาคลุมพ้ืนท่ีโดยใช�เสาต้ังมารับส�วนของ
ชายคา ใช�เก็บขาวของเครื่องใช� ข�างใต�ถุนเรือนใช�เลี้ยงสัตว* ป2ดล�อมโดยรั้วก�ออิฐดินดิบล�อมรอบ
ท้ังหมด โดยเป2ดทางเข�าออกด�านข�างเพ่ือการขนผลผลิตทางเกษตรกรรม เม่ือมองดูในภาพรวมแล�ว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เหมือนเป�นอาคารขนาดย�อม ท่ีมีพ้ืนท่ีและองค*ประกอบเรือนท่ีครบและต�อเติมจนเต็มพ้ืนท่ี เพ่ิมการใช�
สอยท่ีให�มากข้ึน รูปแบบหลังคาท่ีเรียบง�ายและไม�ซับซ�อนด�วยทรงจั่วปJTนหยา และทรงจั่วท่ีมุงด�วย
กระเบื้องดินขอ และผืนผนังท่ีก�อด�วยอิฐดินดิบ 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 80 รูปด�านหน�าเรือน 16 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 81 รูปด�านข�างเรือน 16 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 82 รูปด�าน-ทางเข�าด�านหลังเรือน 16 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 118 

 
 
ลายเส�นท่ี 83 รูปตัดเรือนตามขวาง 16 
 
 เรือนหลังท่ี 17 เจ�าของเรือน: พ่ีแสงนาง, อายุเรือนประมาณ 25 ป< 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 3 คน 
 

   
 
ภาพท่ี 71 ลักษณะเรือนโดยรวม 

 

 ผังบริเวณ 
 เรือนหลังนี้ต้ังอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีจํากัดท่ีแบ�งแปลงมาจากญาติ ๆ ท่ีอยู�ด�านหลังบ�าน17  
มีลักษณะด�านหน�าท่ีแคบยาวและโค�งไปตามถนนของหมู�บ�าน อาคารสร�างเต็มพ้ืนท่ีโดยก�อกําแพงก�อ
อิฐเป�นแนวรั้วก้ันช�วงหน�าบ�านท่ีติดกับถนนด�านทิศตะวันออกเฉียงใต� ส�วนหลังบ�านท่ีติดกับบ�านเครือ
ญาติใช�เป�น “รั้วสลาบ” เป�นตัวก้ันอาณาเขตทางด�านทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต� มีช�องประตู

                                                   

 17 สัมภาษณ* แสงนาง, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 23 มีนาคม 2554. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เป2ดเชื่อมไปมาหากันได� มีทางเข�าบ�าน 3 ทางด�วยกันจากถนนด�านหน�า ทางเข�าด�านทิศตะวันออก
เฉียงใต�เป�นช�องประตูสําหรับเก็บของ ตากพืชผัก เก็บรถจักรยาน หรือใช�เป�นพ้ืนท่ีเอนกประสงค* 
ถัดไปเป�นทางท่ีใช�ประจําวันสําหรับคนเดินเข�าออก และเป�นประตูท่ีใกล�กับบันไดหลักของบ�าน และ
ถัดข้ึนไปด�านทิศตะวันออกเป�นช�องประตูเหล็กบานใหญ�สําหรับทางขนของขนาดใหญ� เช�นเก็บของ 
ขนถ�ายผลผลิตทางการเกษตร องค*ประกอบผังได�แก� “เยข�าว” “น้ําบ�อ” “ห�องส�วม” และ “สวนครัว” 
ถูกจัดไว�รวมกันภายใต�หลังคาคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 84 ผังบริเวณเรือน 17 บ�านพ่ีแสงนาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข) (ค) (ง) 

 
ภาพท่ี 72 บริเวณภายนอกเรือน 17 
 (ก) ด�านหน�าบ�าน 
 (ข) บันไดทางข้ึน 
 (ค) เยข�าว 
 (ง) น้ําบ�อ 
 
 แผนผังอาคาร 
 ตัวเรือนประธานเป�นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง 4.50 เมตรและยาวประมาณ 8.50 เมตร 
“บันไดหลัก” ข้ึนทางด�านสกัดด�านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี “จาน” หรือ “ชาน” กว�างขนาด 
2.00 เมตร ยาวไปตลอดหน�าเรือน ด�านขวามือเป�นประตูทางเข�าสู� “เต๋ิน” จะพบกับ “เข�งพะลา”
ต้ังอยู�ด�านในสุดซ่ึงอยู�ตําแหน�งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในขณะท่ี “ห�องนอน” อยู�ด�านซ�ายของเข�งพะลา 
โดยหัน “ทิศหัวนอน” ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีบนเรือนมีขนาด 60 ตารางเมตร ส�วน
ด�านล�างสร�างข้ึนใหม�สําหรับ “แม�เตาไฟ” อยู�ข�าง “ห�องส�วม” ซ่ึงอยู�ใกล�กับประตูด�านทิศเหนือสําหรับ
ขนถ�ายผลผลิตกับ “เยข�าว” ขนาดกว�าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร มี “น้ําบ�อ” และ “สวนครัว” 
อยู�ด�านนอกกรอบอาคาร 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 85 แผนผังเรือน 17 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 73 ภายในเรือน 17 
 (ก) ชานหน�าบ�าน 
 (ข) เข�งพะลาในเต๋ิน 
 (ค) ครัวไฟชั้นล�าง 
 
 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 ลักษณะอาคารเป�นรูป “ทรงตึก” เนื่องจากใช�อิฐดินดิบก�อเป�นระบบผนังรับน้ําหนักเป�น
กรอบอาคารข้ึนไปถึงยอดผนังชั้นสองโดยรอบทุกด�าน มีหลังคา “ทรงจั่ว” คลุมตามผังเรือน มีผืน
หลังคา “ป<กนก” ต�อยื่นมาคลุมพ้ืนท่ี “ชาน” จากการเพ่ิมชุดเสาบนยอดกําแพงก�ออิฐมารับพ้ืนชาน
หน�าบ�าน มีราวระเบียงไม�และลวดตาข�ายกันนกป2ดไว� ทําให�หน�าตาอาคารทรงตึกไม�ทึบตันและรู�สึก
โปร�งเบาข้ึน มีการต�อหลังคาผืนใหญ�จากด�านข�างตึกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ยื่นยาวมาคลุมใน
ส�วนของ เยข�าว ครัวไฟ และห�องส�วม ตามรูปร�างของผังท่ีมีเนื้อท่ีจํากัด โดยท่ีมีการก�อผนังรับน้ําหนัก
ข้ึนไปรับโครงสร�างหลังคาโดยตรง 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 86 รูปด�านหน�าเรือน 17 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 87 รูปตัดเรือนตามขวาง 17, รูปตัดผ�านห�องครัว 
 
 เรือนหลังท่ี 18 เจ�าของเรือน: ลุงคํา อายุเรือนประมาณ 25 ป< 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 3 คน 
 

   
 
ภาพท่ี 74 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 
 ผังบริเวณ 
 เรือนหลังนี้ตั้งอยู�บนพ้ืนท่ีกระชับขนาด 67 ตารางวา มีทางสัญจรของหมู�บ�านอยู�รอบบ�าน 
โดยมีประตูทางเข�าออกอยู�ด�านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก�อกําแพงอิฐล�อมรอบแนวเขตท่ีดิน ยกเว�น
ด�านประตูทางเข�าท่ีใช�เป�นรั้วไม�สลาบ เนื่องจากต้ังอยู� ใกล� กับ “ใจบ�าน” ของหมู�บ�าน จึงหัน
ทางเข�าออกเรือนไปไว�ยังทิศทางตรงข�าม เพ่ือให� “ใจบ�าน” ใช�สอยพ้ืนท่ี “ข�วง” ได�อย�างเต็มท่ี 
องค*ประกอบผังมีค�อนข�างครบ ต้ังแต�ตัว “เรือนประธาน” ท่ีชิดมุมเขตท่ีดินทางทิศเหนือ และ “เฮิน
ไฟ” ขยายต�อเติมทางด�านข�างของเรือน “น้ําบ�อ” มีหลังคาคลุม และ “ห�องส�วม” อยู�ท�ายเรือน พ้ืนท่ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใต�ถุนเรือนถูกล�อมรอบด�วยผนังก�ออิฐรับน้ําหนักรอบด�าน จึงทําใต�ถุนเรือนไว�เก็บของและอุปกรณ*ข�าว
ของเครื่องใช�ต�างๆ และกองเก็บวัสดุตามข�างเรือนใต�บันได พ้ืนท่ีรอบบ�านเซาะร�องดินทําเป�นท่ีระบาย
น้ําฝน ปลูกผักสวนครัวอยู�มุมบ�านด�านทิศเหนือ 
 

 
 (ก) (ข) (ค) 

 

ภาพท่ี 75 บริเวณภายนอกเรือน 18 
 (ก) เก็บของใต�บันไดทางข้ึน 
 (ข) ร�องระบายน้ําฝน 
 (ค) เฮินไฟท่ีต�อขยายออกมา 
 

 
 

ลายเส�นท่ี 88 ผังบริเวณเรือน 18 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แผนผังอาคาร 
 ตัวเรือนประธานเป�นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง 5.50 เมตรและยาวประมาณ 10.00 เมตร 
“บันไดหลัก” ข้ึนทางด�านสกัดด�านทิศเหนือ โดยมี “จาน” หรือ “ชาน” กว�างขนาด 1.90 เมตร ยาว
ไปตลอดหน�าเรือน ใช�เป�นท่ีนั่ง-นอนเล�นตอนกลางวันทําหน�าท่ีแทน “นอกเต๋ิน” ท่ีหายไป ด�านซ�ายมือ
เป�นประตูทางเข�าสู� “เต๋ิน” จะพบกับ “เข�งพะลา” ต้ังอยู�บนผนังด�านในสุดทางทิศตะวันออกเฉียงใต� 
ในขณะท่ี “ห�องนอนหลัก” อยู�ด�านขวาของเข�งพะลา และ “ห�องนอนลูกสาว” จะอยู�ด�านซ�ายของเข�ง
พะลา โดยหัน “ทิศหัวนอน” ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต� พ้ืนท่ีบนเรือนมีขนาด 77 ตารางเมตร  ส�วน
ด�านล�างสร�าง “เฮินไฟ” ขนาด 3.00x3.50 เมตร ข้ึนใหม�สําหรับวาง “แม�เตาไฟ” อยู�ข�าง “สวนครัว”
ตรงมุมบ�าน  ส�วน “น้ําบ�อ” อยู�ชิดหลังบ�านท่ีสร�างสร�างคาสังกะสียื่นมาคลุมเพ่ือการใช�งานซักล�างท่ี
สะดวก และ “ห�องส�วม” อยู�ตรงมุมท�ายบ�าน 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 89 แผนผังเรือน 18 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข)  (ค) (ง) 

 

ภาพท่ี 76 ภายในเรือน 18 
 (ก) ชานระเบียง 
 (ข) เข�งพะลา 
 (ค) ภายในเต๋ิน 
 (ง) พ้ืนท่ีเฮินไฟ 
 
 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 ลักษณะอาคารเป�นสี่เหลี่ยมผืนผ�าในลักษณะแคบยาว มีหลังคา “ทรงจั่วปJTนหยา”คลุม
ตามผังเรือน เนื่องจากใช�อิฐดินดิบก�อเป�น “ระบบผนังรับน้ําหนัก” เป�นกรอบอาคารข้ึนไปถึงยอดผนัง
ชั้นสองโดยรอบทุกด�าน จึงทําให�เหมือเรือน “ทรงตึก” แต�มีส�วนของเสาท่ีรับผืนหลังคา “ป<กนก” ต�อ
ยื่นมาคลุมพ้ืนท่ี “ชาน” จากการเพ่ิมชุดเสาออกมาอีก 1.90 เมตร เพ่ือรับพ้ืน “ชาน” หน�าบ�าน จึงทํา
ให�มีลักษณะของความโปร�งเบาและเชื้อเชิญข้ึนสู�เรือนทําได�ดีในระดับหนึ่ง มีการต�อหลังคา “ทรงจั่ว”
จากด�านข�างตึกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ยื่นยาวมาคลุมในส�วนของ “เฮินไฟ” ท่ีมีการก�อผนังรับ
น้ําหนักข้ึนไปรับโครงสร�างหลังคาโดยตรง นับว�าเป�นลักษณะเรือนท่ีมีขนาดกระชับกับการปรับเปลี่ยน
การใช�สอยเรือนได�อย�างเหมาะสม อีกท้ังการใช�ผนังอิฐดิบดิบยังช�วยลดการใช�โครงสร�างไม�ไปได�มาก 
 

 
 

 

ลายเส�นท่ี 90 รูปด�านหน�าเรือน 18 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 91  รูปด�านข�าง, รูปตัดเรือนตามขวาง 18 
 
 เรือนหลังท่ี 19 เจ�าของเรือน: นางหมวย อายุเรือนประมาณ 25 ป< 
 จํานวนผู�อยู�อาศัย 4 คน 
 

   
 
ภาพท่ี 77 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 ผังบริเวณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เรือนหลังนี้ต้ังอยู�บนพ้ืนท่ีกว�างลักษณะแคบยาว ขนาด 112 ตารางวา เอยู�ท�ายหมู�บ�าน
ค�อนไปทางทิศเหนือจึงมีพ้ืนท่ีมาก มีทางสัญจรของหมู�บ�านอยู�สองด�าน โดยต�องผ�านเพ่ือตรงไปทางทุ�ง
นาด�านทิศเหนือ และทางเดินผ�านหน�าบ�านด�านทิศใต� มีประตูทางเข�าออกอยู�ด�านทิศใต� ก�อกําแพงอิฐ
ล�อมรอบแนวเขตท่ีดิน องค*ประกอบผังมีค�อนข�างครบ ต้ังแต�ตัว “เรือนประธาน” ท่ีชิดมุมเขตท่ีดิน
ทางแนวรั้วทิศใต� ถัดไปเป�น “ท่ีจอดรถไถ” ส�วน “เยข�าว” กับ “เฮินไฟ”สร�างเป�นอาคารติดกัน โดยท่ี 
“เฮินไฟ” ได�สร�างข้ึนใหม�คลุมพ้ืนท่ีในส�วนของ “น้ําบ�อ” ด�วย อีกท้ังยังสร�างติดกับ “เยข�าว” ซ่ึงเป�น
อาคารเดิมมาแต�ก�อน พ้ืนท่ีด�านหลังทางทิศเหนือเป�นท่ีโล�งไว�ใช�เลี้ยงสัตว* เพราะติดกับ “ปVาแพะ” จึง
ใช�เป�นทางเข�าออกของสัตว*ได�สะดวก พ้ืนท่ี “ใต�ถุนเรือน” ถูกล�อมรอบด�วยผนังก�ออิฐ “รับน้ําหนัก”
รอบด�าน จึงทําใต�ถุนเรือนไว�เก็บของและอุปกรณ*ข�าวของเครื่องใช�ต�างๆ และกองเก็บวัสดุตามข�าง
เรือนใต�บันได พ้ืนท่ีรอบบ�านเซาะร�องดินทําเป�นท่ีระบายน้ําฝน 
 

 
 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 78 บริเวณภายนอกเรือน 19 
 (ก) พ้ืนท่ีโล�งด�านหลังบ�าน 
 (ข) เฮินไฟและเยข�าว 
 (ค) “ข�วง”หน�าโรงจอดรถ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 92 ผังบริเวณเรือน 19 
 
 แผนผังอาคาร 
 ตัวเรือนประธานเป�นผนังก�ออิฐดินดิบรับน้ําหนัก รูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง 5.40 เมตรและ
ยาวประมาณ 11.50 เมตร “บันไดหลัก” ข้ึนด�านสกัดจากทางทิศเหนือ โดยมี “จาน”หรือ “ชาน”
กว�างขนาด 1.90 เมตร ยาวไปตลอดหน�าเรือน ทําหน�าท่ีแทน “นอกเต๋ิน” ด�านซ�ายมือเป�นประตู
ทางเข�าสู� “เต๋ิน” จะพบกับ “เข�งพะลา” ต้ังอยู�บนผนังด�านในสุดทางทิศตะวันออก ในขณะท่ี 
“ห�องนอนหลัก” อยู�ด�านขวาของเข�งพะลา ส�วนลูกชายให�มานอนท่ี “เต๋ิน” ใต� “เข�งพะลา” โดยหัน 
“ทิศหัวนอน” ไปทางทิศตะวันออก พ้ืนท่ีบนเรือนมีขนาด 85 ตารางเมตร ส�วนด�านล�างเรือนถูก
ล�อมรอบไปด�วยผนังก�ออิฐรับน้ําหนัก จึงใช�เป�นท่ีเก็บผลผลิต เก็บของ และห�องนั่งเล�นในตอนกลางวัน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส�วนของ “เยข�าว” จะอยู�ห�างจากเรือนหลักประมาณ 6.50 เมตร มีขนาด 3.70x6.00 เมตร ใช�เก็บ
ข�าวชั้นบน ส�วนชั้นล�างใช�เป�น “โรงพักสัตว*เลี้ยง” และในส�วนของ “เฮินไฟ” นั้นได�สร�างข้ึนใหม�
สําหรับวาง “แม�เตาไฟ” และสร�างคลุมไปถึง “น้ําบ�อ” ท่ีอยู�ด�านหลังเยข�าวอีกด�วย จึงใช�พ้ืนท่ีซักล�าง
ภายในส�วนของเฮินไฟนี้แทน ระหว�างเรือนประธานกับเยข�าวนั้นจะถูกเชื่อมต�อด�วยพ้ืนท่ีของโรงจอด
รถไถเล็ก และเก็บอุปกรณ*การเกษตร ซ่ึงก�อด�วยอิฐดินดิบสูงประมาณ 2.20 เมตร โดยเป�นท้ังผนังและ
กําแพงรั้วไปในตัว และคลุมด�วยหลังคาเพิงคลุมในบริเวณท่ีจอดรถ 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 93 แผนผังเรือนชั้นบน 19 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 94 แผนผังเรือนชั้นล�าง 19 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข) (ค) 

 

ภาพท่ี 79 ภายในเรือน 19 
 (ก) ชานเรือน 
 (ข) พ้ืนท่ีใต�ถุนเรือน 
 (ค) พ้ืนทีใน “เฮินไฟ” และบริเวณ “น้ําบ�อ” 
 
 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 ลักษณะอาคารเป�นสี่เหลี่ยมผืนผ�าในลักษณะแคบยาว มีหลังคา “ทรงปJTนหยา” คลุมตาม
ผังเรือน เนื่องจากใช�อิฐดินดิบก�อเป�น “ระบบผนังรับน้ําหนัก” เป�นกรอบอาคารข้ึนไปถึงยอดผนังชั้น
สองโดยรอบทุกด�าน จึงทําให�เหมือเรือน “ทรงตึก” แต�มีส�วนของเสาท่ีรับผืนหลังคา “ป<กนก” สังกะสี
ต�อยื่นมาคลุมพ้ืนท่ี “ชาน” จากการเพ่ิมชุดเสาออกมาอีก 1.90 เมตร เพ่ือรับพ้ืน “ชาน” หน�าบ�าน ทํา
ให�มีลักษณะของความโปร�งเบาและเป�นการเชื้อเชิญข้ึนสู�เรือน “เยข�าว” คลุมหลังคาด�วย “ทรงจั่ว” 
ส�วน “เฮินไฟ” ต�อผืนหลังคาลงมาคลุมพ้ืนท่ีของ “ฮ�องไฟ” ท้ังหมด มีการก�อผนังรับน้ําหนักข้ึนไปรับ
โครงสร�างหลังคาจากพ้ืนถึงโครงสร�างไม� นับว�าเป�นเรือนท่ีสร�างด�วยระบบกําแพงรับน้ําหนักท่ีใช�อิฐดิน
ดิบจํานวนมาก แต�ก็ถือว�ามีสัดส�วนพ้ืนท่ีท่ีกระชับและใช�ในส�วนของโครงสร�างไม�ท่ีลดลง 
 

 
 

ลายเส�นท่ี 95 รูปด�านหน�าเรือน 19 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส�นท่ี 96 รูปด�านข�างและรูปตัดเรือนตามขวาง 19 
 
 เรือนหลังท่ี 20 เจ�าของเรือน: ยายจันทร*เป�ง อายุเรือนประมาณ 22 ป< 

จํานวนผู�อยู�อาศัย 2 คน 
 

   
 
ภาพท่ี 80 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 
 ผังบริเวณ 
 เรือนหลังนี้แยกตัวออกมาจากเรือนหลักซ่ึงเป�นเครือญาติกัน18 (เรือนหลังท่ี 14) บนพ้ืนท่ี
ค�อนข�างกระชับ ขนาดประมาณ 20 ตารางวา โดยมีแค�ตัว “เรือนประธาน” ขนาดเพียง 6.00x7.00 
เมตร ถัดไปด�านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป�น “โรงพักสัตว*” ขนาด 4.00x 5.00 เมตร ใช�เลี้ยงวัว มี 
“ห�องส�วม” และกอไผ�อยู�บริเวณหน�าทางเข�าบ�าน ท่ีล�อมรั้วด�วยรั้วไม�สลาบรอบเขตบ�าน  
 

                                                   

 18 สัมภาษณ* ยายเป�ง, ชาวไทยเหนือ เจ�าของเรือน, 29 ธันวาคม 2555. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 133 

 
 
ลายเส�นท่ี 97 แผนผังเรือน 20 
                 

 
 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 81 บริเวณภายนอกเรือน 20 
 (ก) ข�วงบ�าน 
 (ข) หน�าเรือน 
 (ค) ข�วงระหว�างบ�านกับโรงพักสัตว* 
 
 แผนผังอาคาร 
 ลักษณะอาคารเป�นเรือนก�อด�วยผนังอิฐดินดิบแบบระบบผนัง “รับน้ําหนัก” รอบด�าน ใน
ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า ขนาด 6.00x7.00 เมตร ท่ีรวมความหนาของผนังประมาณ 30 เซนติเมตรด�วย 
โดยแบ�งเป�นพ้ืนท่ีส�วนหลักท่ีใช�สําหรับบรรจุ “เต๋ิน” และ “ห�องนอน” รวมพ้ืนท่ีใช�สอยภายในมีขนาด
ประมาณ  4.30x5.40 เมตร และพ้ืนท่ีสําหรับ “ฮ�องไฟ” ประมาณ 1.80x5.40 เมตร ท่ีมีบริเวณ
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สําหรับเก็บข�าวของเครื่องใช� บนพ้ืนไม�ไผ�ต�อเติมยกข้ึนมาในลักษณะคล�าย “แคร�” ไม�ไผ� ของเข�าบ�าน
จะตรงเข�าสู�พ้ืนท่ีของ “ฮ�องไฟ” และเป�นประตูเป2ดเข�าสู�เรือน ซ่ึงทําพ้ืนยกข้ึนอีก 15 เซนติเมตร เพ่ือ
ใช�สอยสําหรับ “ปูฟูกนอน” และเป�น “พ้ืนท่ีเอนกประสงค*” โดยท่ี “เข�งพะลา” เจาะช�องวางไว�ใน
ผนังก�ออิฐ ช�วง “ข่ือ” บนโครงจั่วกลางบ�าน ผนัง “ห�องนอน” ก้ันด�วยผนังไม�ไผ�สาน ยกพ้ืนข้ึนด�วย
โครงไม�ไผ�สําหรับวางฟูกท่ีนอน เนื่องจากพ้ืนเรือนเป�นดินปรับระดับซ่ึงมีความเย็นมากในตอนกลางคืน 
เช�นเดียวกับพ้ืนในเต๋ินท่ีต�องปูด�วยเสื่อและผ�าปูท่ีนอนหนาๆให�ความอบอุ�นในตอนกลางคืน 
 

 

 

ลายเส�นท่ี 98 แผนผังเรือน 20 
 

 
 (ก) (ข) (ค) 

 

ภาพท่ี 82 ภายในเรือน 20 
 (ก) จานนอก 
 (ข) ท่ีนอนใต�เข�งพะลาในเต๋ิน 
 (ค) ท่ีนอนใต�เข�งพะลาในเต๋ิน 

   ส
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สมุดกลาง
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 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 อาคารเป�นหลังคา “ทรงจั่ว” โดยยื่นชายคาลาดลงมาตํ่าคลุมกรอบอาคารท้ังหมด ท่ีเป�น
ผนังก�ออิฐรับน้ําหนักโดยรอบ ความสูงจากพ้ืนถึงยอดจั่วประมาณ 4.60 เมตร และความสูงจากพ้ืนถึง
ข่ือประมาณ 2.40 เมตร ยื่นหลังคาหญ�าคาคลุมในส�วนของซักล�าง ท่ีลักษณะเหมือน “นอกจาน” เพ่ือ
ใช�สําหรับซักล�าง ท่ีต�องเป2ดประตูออกมาจาก “เต๋ิน” ภายในเรือน 
 

 

 

 

 
ลายเส�นท่ี 99 รูปด�านเรือน 20 
 

 

 
 

 
ลายเส�นท่ี 100 รูปตัดเรือน 20 
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 เรือนหลังท่ี 21 เจ�าของเรือน: ยายมอน-ยายไอ� อายุเรือนประมาณ 15 ป<  
 จํานวนผู�อยู�อาศัย หลังละ 1 คน 
 

 

 
ภาพท่ี 83 ลักษณะเรือนโดยรวม 
 
 ผังบริเวณ 
 ผังบริเวณของเรือนหลังนี้มีขนาด 60 ตารางวา โดยจัดสรรเนื้อท่ีของบ�านท่ีสร�างใหม�
จํานวนสองหลังซ่ึงเป�นพ่ีน�องกันได�พักอาศัย ส�วนลูกหลานออกเรือนไปอยู�บ�านข�างๆแต�ไปมาหาสู�กัน
เป�นประจํา19 จากการสํารวจพบว�าเป�นเรือนท่ีสร�างใน “เรือนกลุ�มใหม�” รื้อหลังเก�าและสร�างข้ึนใหม�
สําหรับอยู�คนละหลัง มีทางสัญจรของหมู�บ�านอยู�ด�านหน�า เม่ือผ�านประตู “รั้วสลาบ” เข�ามาภายในจะ
เป�น “ข�วง” ยาวเชื่อมไปสู�ท�ายบ�านท่ีเป�นทางเข�า-ออกไปยังบ�านข�างเคียง “เรือนยายมอน” ขนาด 
6.00x7.00 เมตร จะอยู�ด�านหน�าติดถนน โดยเรือน “เรือนยายไอ�” ขนาด 5.50 x 7.00 เมตร จะอยู�
ทางด�านใน ค่ันเรือนท้ังสองด�วย “สวนครัว” และ “เพิงไว�สําหรับเก็บฟWน” ซ่ึงฝJKงตรงข�ามจะเป�น “เย
ข�าว”เก�าท่ีรื้อออกไปแล�ว พบเพียงร�องรอยของกําแพงก�ออิฐ ถัดไปเป�น “น้ําบ�อ” และ “ลานซักล�าง” 
ซ่ึงถัดไปเป�น “ห�องส�วม” ค�อนไปทางหน�าแนวรั้วบ�านตามลําดับ 
 

                                                   

 19  สัมภาษณ* ยายมอนและยายไอ�, ชาวไทเหนือ เจ�าของเรือน, 29 ธันวาคม 2555.;  
ท้ังสองเป�นพ่ีน�องกัน ยายมอนอายุ 84 ป<, ยายไอ�อายุ 70 ป<   
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ลายเส�นท่ี 101 ผังบริเวณเรือน 21 
 

 
 (ก) (ข) (ค) 

 
ภาพท่ี 84 บริเวณภายนอกเรือน 21 
 (ก) พ้ืนท่ีนอกเต๋ินแบบติดพ้ืนดิน 
 (ข) เรือนท้ังสองหลังเม่ือมองจากด�านหน�า 
 (ค) ข�วงดิน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แผนผังอาคาร 
 ลักษณะแผนผังเรือนซ่ึงเป�นเรือนชั้นเดียว ถูกสร�างข้ึนในเวลาใกล�เคียงกัน เพราะพบว�า
วัสดุท่ีใช�ก�อสร�างเหมือนกัน แต�มีความแตกต�างในลักษณะการใช�สอยอยู�บ�าง รูปแบบผังเรือนจึงไม�
เหมือนกันเสียทีเดียว กล�าวคือคือ “เรือนยายมอน” มีพ้ืนท่ีแบบ “นอกเต๋ิน” หรือเป�น “นอกจาน”
สําหรับต�อนรับแขกท่ีมาเยี่ยมเยียน ถัดเข�าไปเป�น “เต๋ิน” ป2ดล�อม โดยยกพ้ืนข้ึนอีก 15 เซนติเมตร 
สําหรับ “ปูฟูกนอน” ใต� “เข�งพะลา”บนผนังท่ีเจาะช�องเอาไว� ในช�วงระหว�าง “ข่ือ” กลางบ�าน ถัดไป
ด�านขวาของ “เข�งพะลา” จะเป�น “ห�องนอน” ท่ีก้ันด�วยผนังไม�จริงมีลักษณะเป�นห�องโครงไม�ขนาด 
2.30x2.70 เมตร เพ่ือใช�เป�น “ห�องนอน” มีประตูไม�จริงเป2ดเข�า-ออกได� ซ่ึงห�องท่ีก้ันนี้ได�ก้ันพ้ืนท่ีว�าง
ระหว�าง “เต๋ิน” และส�วนของ “ฮ�องไฟ” โดยใช�ห�องโครงไม�นี้ก้ันท่ีว�างเอาไว� จึงเหลือท่ีเป�นทางเดิน
จากเต๋ินไปสู�ฮ�องไฟ แยกเป�นสัดส�วน ซ่ึงมี “แม�เตาไฟ” ชิดติดขอบผนังหนึ่งด�าน ถัดมาเป�นประตูเป2ด
ออกสู� “นอกจาน” ส�วน “เรือนยายไอ�” ก็มีลักษณะท่ีคล�ายกัน จะแตกต�างตรงท่ีพ้ืนท่ี “จานนอก” 
จะถูกป2ดล�อมแต�เป�นผนังไม�ไผ�สาน ท่ียังสามารถเชื่อมต�อท่ีว�างภายในและภายนอกได� โดยต�องผ�าน
พ้ืนท่ีในส�วนนี้ก�อนจะเข�าไปสู� “เต๋ิน” ได� พ้ืนท่ีภายในเต๋ินนั้นยกพ้ืนข้ึนอีก 15 เซนติเมตรเช�นกันเพ่ือปู
ฟูกท่ีนอนใต� “เข�งพะลา” ท่ีทําเป�นชั้นไม�ติดบนผนังเรือน ถัดไปเป�น “ห�องนอน” ท่ีก้ันด�วยผนังไม�อัด
แล�วเจาะประตูโดยใช� “ผ�าก้ัง” เป�นประตูก้ันผ�าน พ้ืนท่ีภายใน “เต๋ิน” นี้จะไปผ�านเชื่อมกับพ้ืนท่ีของ 
“ฮ�องไฟ” ต�องกลับออกมาท่ี “นอกจาน” ก�อนจึงเป2ดประตูเข�าสู� “ฮ�องไฟ” ท่ีมีขนาด 1.40x2.30 
เมตร เรือนท้ังสองหลังก�ออิฐดินดิบระบบผนังรับน้ําหนักเป�นกรอบอาคารท้ังหมด 
 

 

 
 

 
ลายเส�นท่ี 102 แผนผังเรือน 21 

   ส
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 (ก) (ข) (ค) 

 

ภาพท่ี 85 บริเวณภายนอกเรือน 21 
 (ก) เรือนยายมอน 
 (ข) ข�วงข�างเรือน 
 (ค) พ้ืนท่ีนอกจานหน�าเรือน 
 

 

 (ก) (ข) (ค) 
 

ภาพท่ี 86 ภายในเรือน 21 
 (ก) ห�องนอนท่ีก้ันด�วยโครงสร�างไม� 
 (ข) ฟูกนอนใต�เข�งพะลา 
 (ค) ท่ีเก็บของในฮ�องไฟ 
 

 
 (ก) (ข) (ค) 

 

ภาพท่ี 87 บริเวณภายนอกเรือน 21 
 (ก) เรือนยายไอ� 
 (ข) ข�วงเชื่อมต�อเรือนท้ังสอง 
 (ค) ฟูกนอนใต�เข�งพะลาภายในเต๋ิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 (ก) (ข) (ง) 

 

ภาพท่ี 88 ภายในเรือน 21 
 (ก) ภายในห�องนอน  
 (ข) ช�วงระหว�างข่ือกลางบ�าน 
 (ค) กองฟWนนอกจานหน�าบ�าน 
 
 ลักษณะรูปแบบอาคาร 
 อาคารท้ังสองหลังเป�นหลังคา “ทรงจั่ว” โดยยื่นชายคาลาดลงมาตํ่าคลุมกรอบอาคาร
ท้ังหมด แต�จะแตกต�างกันเล็กน�อยในส�วนของหลังคาคลุมหน�าบ�าน ท่ี “เรือนยายมอน” จะมีเสาไม�มา
รับชายคาให�เชิดข้ึน คลุมพ้ืนท่ีของ “นอกจาน” เพ่ือเป2ดมุมมองหน�าบ�าน “เรือนยายมอน” จะมีความ
สูงจากพ้ืนถึงยอดจั่วประมาณ 4.30 เมตร และความสูงจากพ้ืนถึงข่ือประมาณ 2.30 เมตร ในขณะท่ี 
“เรือนยายไอ�” มีความสูงจากพ้ืนถึงยอดจั่วประมาณ 4.10 เมตร และความสูงจากพ้ืนถึงข่ือประมาณ 
2.30 เมตรเช�นกัน เรือนท้ังคู�เป�นผนังก�ออิฐรับน้ําหนักโดยรอบ ซ่ึงในด�านสกัดของเรือนจะก�ออิฐข้ึนไป
ในแนวของหลังคาจั่ว ในลักษณะก�ออิฐครึ่งแผ�นจากฐานจั่วถึงยอดจั่ว เพ่ือวางใบด้ังไม�บนขอบผนัง 
ด�านในเพ่ือข้ึนไปรับอกไก�และจันทัน 
 

 
 

ลายเส�นท่ี 103 รูปด�านเรือน 21 

   ส
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ลายเส�นท่ี 104 รูปตัดเรือน 21 
 
การใช�สอยพ้ืนท่ีของเรือนกรณีศึกษา 
 การศึกษาเรือนท้ัง 21 หลังนี้ โดยการวิเคราะห*ข�อมูลจากแบบทางสถาปJตยกรรมท่ีได�
จัดทําข้ึนหลังการสํารวจรังวัดและสอบถามเจ�าของเรือน ประกอบกับภาพถ�ายจากการลงเก็บข�อมูล
ภาคสนาม จนถึงข้ันตอนของการวิเคราะห*ทางสถาปJตยกรรม ไม�ว�าจะเป�นลักษณะของการ
แบ�งสรรปJนส�วนท่ีดิน วางตําแหน�งอาคาร การจัดองค*ประกอบพ้ืนท่ีใช�สอยท้ังในผังบริเวณและผังพ้ืน
เรือน การใช�สอยพ้ืนท่ีภายในเรือน พฤติกรรมในการใช�สอยของคนและสังคม ตลอดท้ังศึกษาลักษณะ
รูปแบบอาคาร เพ่ือนําไปสู�การเรียบเรียงและวิเคราะห*ในลําดับต�อไป 
 ส�วนนี้คือการเรียบเรียงข�อมูลจากการสรุปขนาดของท่ีดิน พ้ืนท่ีใช�สอยหลักของเรือน 
พ้ืนท่ีเก็บของเยข�าว รวมถึงจํานวนผู�อยู�อาศัย เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนความต�างของการใช�
สอยพ้ืนท่ีในเรือนแต�ละหลัง และใช�เป�นข�อมูลในการวิเคราะห*ในลําดับต�อไปได� 
 

   ส
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ตารางท่ี 1 แสดงขนาดการใช�พ้ืนท่ีของเรือนกรณีศึกษา 
 

เรือนกรณีศึกษา 
ขนาดท่ีดิน 
(ตารางวา) 

พ้ืนท่ีบนเรือน 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนท่ี เก็บข�าว 
(ตารางเมตร) 

จํานวน 
ผู�อยู�อาศัย 

เรือน 01 87 111 46 6 คน 

เรือน 02 144 115 48 4 คน 

เรือน 03 70 95 18 4 คน 

เรือน 04 88 75 27 4 คน 

เรือน 05 77 123 19 4 คน 

เรือน 06 86 103 25 2 คน 

เรือน 07 70 111 26 6 คน 

เรือน 08 79 105 8 (หลองข�าว) 5 คน 

เรือน 09 65 88 - 3 คน 

เรือน 10 63 85 18 4 คน 

เรือน 11 118 125 22 4 คน 

เรือน 12 67 137 24 3 คน 

เรือน 13 62 91 48 5 คน 

เรือน 14 56 77 20 2 คน 

เรือน 15 113 103 14 4 คน 

เรือน 16 86 107 14 4 คน 

เรือน 17 30 61 8 3 คน 

เรือน 18 35 77 - 3 คน 

เรือน 19 112 85 22 4 คน 

เรือน 20 20 42 - 2 คน 

เรือน 21 60 
42 
38 

- 
- 

1 คน 
1 คน 

 

   ส
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บทท่ี 4 
 

การจัดระเบียบเพ่ือการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

กรอบการศึกษาและเรียบเรียงข�อมูล 
 ขอบเขตการศึกษาได�กําหนดกรอบท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห% คือ การศึกษา
ข�อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข�อง และการเก็บข�อมูลท่ัวไปจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจโดยเฉพาะรายละเอียด
ทางสถาป1ตยกรรม จากการศึกษาและข�อจํากัดในการเก็บข�อมูล จึงต�องกําหนดอายุของเรือนเป3น
เกณฑ%ในการคัดเลือกเป3นเรือนกรณีศึกษา โดยแยกวิเคราะห%รายละเอียดแบบสังเขปและสมมุติฐาน
ของการกําหนดกรอบการศึกษา ดังนี้ 
 1. วิเคราะห%ลักษณะผังบริเวณและองค%ประกอบผัง แสดงข�อมูลท่ีได�ศึกษาตามท่ีได�จัดทํา
รายละเอียดทางสถาป1ตยกรรม เพ่ืออธิบายถึงวิถีชีวิตของผู�อยู:อาศัย  
 2. วิเคราะห%ลักษณะสถาป1ตยกรรม จากข�อมูลท่ีได�ศึกษาผังพ้ืนเรือนตามท่ีได�จัดทํา
รายละเอียดทางสถาป1ตยกรรม เพ่ืออธิบายถึงการใช�สอยพ้ืนท่ีอาคารต:าง ๆ และวิถีชีวิตของผู�อยู:อาศัย
ในเรือน โดยแบ:งกรอบการวิเคราะห%ลักษณะสถาป1ตยกรรมเพ่ือแยกการวิเคราะห%ได� ดังนี้ 
  2.1 วิเคราะห%ลักษณะแผนผังอาคารจากการแบ:งช:วงอายุเรือน วิเคราะห%ตามการแบ:ง
อายุการก:อสร�างเรือน เพ่ือแบ:งประเด็นการศึกษาให�ได�อย:างเหมาะสม จึงแบ:งกลุ:มเรือนเป3น
กรณีศึกษาตามช:วงอายุการก:อสร�างได� 3 กลุ:ม คือ 
   2.1.1 เรือนท่ีอายุการก:อสร�างต้ังแต: 51 ป>ข้ึน ไป เป3นตัวแทนของข�อมูล “เรือน
กลุ:มเก:า” ท่ีเริ่มต้ังแต:การอพยพและต้ังถ่ินฐานกระจายอยู:ท่ัวไปในเชียงตุง 
   2.1.2 เรือนท่ีมีอายุการก:อสร�างระหว:าง 31-50 ป> เป3นตัวแทนของข�อมูล “เรือน
กลุ:มกลาง” ท่ีหลังการต้ังถ่ินฐาน จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู:อาศัยและส:งต:อสู:รุ:นลูกหลาน 
   2.1.3 เรือนท่ีมีอายุการก:อสร�างไม:เกิน 30 ป> เป3นตัวแทนของข�อมูล “เรือนกลุ:ม
ใหม:” ท่ีรุ:นลูกหลานเริ่มมีการขยับขยายและเปลี่ยนแปลงท่ีอยู:อาศัยใหม: 
  2.2 วิเคราะห%รูปแบบหลังคาและโครงสร�าง ศึกษาตามลักษณะหลังคาท่ีนิยมสร�างท้ัง
จากการสํารวจและเรือนกรณีศึกษา เพ่ืออธิบายถึงรูปแบบท่ีใช�และเทคนิคก:อสร�าง 
  2.3 วิเคราะห%ลักษณะการก:อสร�างเรือนด�วยอิฐดินดิบและเทคโนโลยีท�องถ่ิน สะท�อน
ให�เห็นการปรับตัวและพัฒนาการทางความคิดผ:านงานก:อสร�างท่ีมีปรากฏอยู: อันเป3นผลต:องาน
สถาป1ตยกรรมและวิถีชีวิตของผู�อยู:อาศัย 
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วิเคราะห�ลักษณะผังและองค�ประกอบผัง 
 จากลักษณะการวางผังบริเวณ ชาวบ�านมักจะวางผังเรือนพักอาศัยเป3นตัวหลัก แล�วจึงวาง
องค%ประกอบสําคัญอ่ืน ๆ ตามมา อันได�แก: เยข�าว (ยุ�งข�าว) น้ําบ:อ โรงเลี้ยงสัตว% สวนครัว โดยวาง
ตําแหน:งตามความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีตั้ง ด�านหน�าเรือนจะสัมพันธ%กับ "ลานดินหรือข:วงดิน"หน�าบ�านซ่ึง
เป3น “บันได” ทางข้ึนสู:เรือน “ข:วง” ของแต:ละบ�านมีขนาดเล็กใหญ:ก็ตามแต:การจัดสรรพ้ืนท่ี ในขณะ
ท่ี “น้ําบ:อ” เป3นสิ่งจําเป3นของทุกครัวเรือน เพราะเนื่องจากหมู:บ�านต้ังอยู:บนท่ีดอน ไม:มี “ลําเหมือง”
ไหลผ:านเข�ามาในชุมชน จึงต�องขุดบ:อน้ําไว�ใช�อุปโภคบริโภค น้ําบ:อแสดงถึงความมีสุขอนามัยของบ�าน 
ดังนั้นจึงต�องรักษาความสะอาดและดูแลไม:ให�สกปรกท:วมขัง จึงจะเห็นได�ว:าในแต:ละบ�านจะมีการจัด
ท่ีว:างสําหรับใช�สอยน้ําบ:อเป3นอย:างดี เช:นการสร�างหลังคาคลุม สร�างในท่ีกลางแจ�งไม:อับชื้น และการ
ปKดล�อมพ้ืนท่ีรอบบ:อกันสัตว%เลี้ยงและเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก ๆ หากบ�านไหนไม:มีน้ําบ:อนั้น จะ
เป3นเพราะว:าเป3น “ครอบครัวใหม:” ท่ีเรือนแยกออกมา จึงต�องใช�น้ําบ:อของเพ่ือนบ�านนั้นไปก:อน 
สําหรับ “เยข�าว” หรือ “ยุ�งข�าว” จะบ:งบอกถึงเศรษฐกิจของครอบครัวนั้น ๆ มีความสําคัญในการเก็บ
รักษาข�าวและพืชผลทางการเกษตร นิยมสร�างแยกออกจากตัวเรือนใหญ: เป3นโครงสร�างหลังคาเด่ียว
คลุมท้ังอาคาร ยกใต�ถุนสูงเอาไว�เลี้ยงสัตว%และเก็บอุปกรณ%การเกษตร ส:วนการต:อเติมออกมาจากเรือน
ใหญ:นั้นมักจะท้ิงชายคาป>กนกพาดลงมาเพ่ือคลุมหลองข�าวท่ีเก็บไว�กินตลอดป> อีกลักษณะหนึ่งคือจะ
สร�างห�องเก็บของไว�ใต�ถุนเรือน โดยใช�ผนังก:ออิฐดินดิบก้ันเป3นห�องช:วยกันความชื้นได�เป3นอย:างดี 
ตําแหน:งของเยข�าวนั้น วางตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและการใช�สอยของแต:ละบ�าน เพราะบ�าน
บางหลังสร�างเยข�าวไว�เก็บข�าวสารสําหรับ 2-3 ครอบครัว แต:ครอบครัวไหนท่ีไม:ได�ทํานาเป3นหลักแล�ว
ก็จะมีขนาดของเยข�าวท่ีเล็กลง  
 

 
 
ภาพท่ี 89 ลักษณะของพ้ืนท่ี “ข:วงดิน” ด�านหน�าเรือนและ “บันได” ก:อนการเข�าถึงเรือนภายใน 
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ภาพท่ี 90 ลักษณะของ “น้ําบ:อ” ในบริเวณบ�าน 
 

 
 
ภาพท่ี 91 ลักษณะของ “เยข�าว” แบบต:าง ๆ  
 
 นอกจากนี้ยังพบเรือนบางหลังท่ีในบริเวณบ�านจะมี “เฮินไฟ” เป3นอาคารท่ีสร�างแยก
ออกมาจากตัวเรือนประธานท่ีเริ่มเปลี่ยนแปลง “ฮ�องไฟ” จากเต๋ินภายในเรือนออกมาสู:นอกเรือน ใน
ลักษณะครัวไฟท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดพอเหมาะสําหรับมีพ้ืนท่ีวาง “แม:เตาไฟ”และเก็บวางของท่ัวไป ส:วนมาก
จะจัดเก็บกองฟQนเป3นจํานวนมาก ส:วน "พืชผักสวนครัว"ในเขตรั้วบ�านจะหมายถึงปลูกไว�กินเอง แต:ถ�า
จะทําเป3นอาชีพหรือปลูกเป3นจํานวนมาก ก็จะออกไปจับจองพ้ืนท่ีปRารอบ ๆ หมู:บ�าน และเก็บไปขาย
ในเมืองใกล�เคียง "ห�องส�วม" ของแต:ละบ�านมักจะสร�างไว�ใต�ถุนเรือนหรือแยกออกจากตัวบ�าน มีหนึ่ง
ห�องต:อหนึ่งครอบครัว เป3นลักษณะเป3นส�วมซึมแบบนั่งยอง และมีพ้ืนท่ี “อาบน้ํา” เล็ก ๆ ในห�องนั้น 
ก:อด�วยผนังอิฐดินดิบหรือป1จจุบันนิยมก:อด�วยอิฐดินเผาแล�ว และหลังคามุงสังกะสี ห�องน้ําของชาวไท
เหนือจะสะอาด มีการถ:ายเทอากาศท่ีดีไม:อับชื้น "รั้วบ�าน" หากเป3นหน�าบ�านมักจะสร�างด�วยกําแพงก:อ
อิฐดินดิบ แสดงอาณาเขตและความม่ันคงอุ:นใจ แต:หากเป3นรั้วบ�านเฉพาะของคนในเครือญาติเดียวกัน 
มักจะสร�างด�วยรั้วขัดแตะหรือรั้วตาแสงก้ันล�อมเอาไว� ไม:ว:าจะสร�างเป3นรูปแบบใดก็ตาม จะพบว:ามี
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ส:วนประกอบของอิฐดินดิบร:วมอยู:กับงานก:อสร�างนั้นด�วย ความหลากหลายท่ีพบในองค%ประกอบผัง
ของเรือนแต:ละหลังนั้น มีความแตกต:างกันไปตามขนาดของครอบครัวและตําแหน:งพ้ืนท่ีสร�างเรือนท่ีมี
ท้ังลาดเอียงและพ้ืนท่ีราบ จึงต�องปรับระดับการวางอาคารให�เหมาะกับการใช�งาน 
 

 
 
ภาพท่ี 92 ลักษณะของ “เฮินไฟ” ในบริเวณบ�าน 
 
 การวิเคราะห%ลักษณะของผังบริเวณจากเกณฑ%ตามการแบ:งช:วงอายุเรือน จะสามารถช:วย
อธิบายพัฒนาการของงานสถาป1ตยกรรมแห:งนี้ได�มาก โดยจะพบว:า ใน “เรือนกลุ:มเก:า” ท่ีมีอายุการ
ก:อสร�างต้ังแต: 51 ป>ข้ึนไปนั้น จะมีพ้ืนท่ีดินเนื้อท่ีมากเพ่ือรองรับปริมาณคนในครอบครัวท่ีมาก สังเกต
จากพ้ืนท่ีว:างของ “ข:วงดิน” หน�าบ�านก:อนเข�าเรือนและพ้ืนท่ีว:างรอบ ๆ “เยข�าว” เพราะเน�นพ้ืนท่ี
สําหรับการเก็บผลผลิตอย:างข�าวเป3นหลัก มักมีการเลี้ยงวัวควายนับสิบตัวไว�ใต�ถุนอาคารและลานโล:ง 
ขนาดเยข�าวจึงมีขนาดใหญ:และสร�างแยกออกมาเพ่ือลําเลียงเก็บผลิตพืชผักและอุปกรณ%การเกษตร 
ต:อมาใน “เรือนกลุ:มกลาง” ท่ีมีอายุการก:อสร�าง 31-50 ป>นั้น จะเป3นรุ:นลูกหลานท่ีแยกตัวไปสร�าง
เรือนใหม:ในรั้วเดียวกัน หรือแยกไปสร�างใหม:ท�ายหมู:บ�าน เนื้อท่ีดินจึงมีขนาดเล็กลงมา แต:ยังมีท่ีพอจะ
ขยับขยายเพ่ือวางองค%ประกอบผังสําหรับการอุปโภคบริโภค เนื่องจากมีเนื้อท่ีดินในการจัดสรรท่ี
น�อยลง จึงต�องปรับเปลี่ยนลักษณะของผังเรือนและตําแหน:งของเยข�าวตามไปด�วย เพ่ือให�เหมาะกับ
ภูมิท่ีดิน การปรับเปลี่ยนโครงสร�างของ “ผนังรับน้ําหนัก” จึงเป3นวิธีการท่ีง:าย ไม:ซับซ�อน เพ่ือช:วยใน
การวางเป3นโครงสร�างร:วมกับโครงสร�างไม� ล�อไปตามสภาพพ้ืนท่ีได�อย:างลงตัว ในผังบริเวณของ 
“เรือนกลุ:มใหม:” ท่ีมีอายุการก:อสร�างไม:เกิน 30 ป>นั้น จะพบในสองกรณีคือ เนื้อท่ีดินมีขนาดเล็กลง
และค:อนข�างจํากัดตามการแบ:งสันป1นส:วนจากหมู:เครือญาติ และมักสร�างเรือนเต็มพ้ืนท่ีดินโดยเอา
องค%ประกอบผังท่ีเคยอยู:บริเวณรอบนอกอาคาร มารวมไว�ใต�หลังคาคลุมเดียวกัน อีกกรณีหนึ่งคือ ผัง
บริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีโล:งเหลือเฟQอจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร�างเก:า เพ่ือรอการสร�างใหม: มักจะสร�างชั้นเดียว
เพราะมีขนาดครอบครัวท่ีเล็กลงแต:มีองค%ประกอบผังอยู:รอบนอกเช:นเดิม  
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ภาพท่ี 93 การปลูก “สวนครัว” ในบริเวณบ�าน 
 

 
 
ภาพท่ี 94 ลักษณะ “ห�องส�วม” ในบริเวณบ�าน 
 

 
 
ภาพท่ี 95 “รั้วสลาบ รั้วตาแสง รั้วก:ออิฐ” ในลักษณะแบบแข็ง-อ:อนท่ีปKดล�อมพ้ืนท่ีบริเวณบ�าน 
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ภาพท่ี 96 การปรับระดับพ้ืนท่ีใช�สอยและการแก�ป1ญหาทางระบายน้ําในพ้ืนท่ีบริเวณบ�าน 
 
วิเคราะห�ลักษณะแผนผังอาคาร  
 1. ลักษณะแผนผังอาคารในภาพรวม แสดงรายละเอียดการใช�สอยหลักของเรือน
กรณีศึกษา จากการศึกษาในบทท่ี 3 ซ่ึงได�กล:าวถึงรายละเอียดของผังพ้ืนและรูปด�าน รูปตัดและแสดง
ขนาดของผังบริเวณ ขนาดของพ้ืนท่ีใช�สอยรวมท่ีเลือกเป3นกรณีศึกษา ได�พบว:า ด�วยลักษณะทาง
กายภาพท่ีประมวลจากเรือนตัวอย:าง จะเห็นได�ว:าแต:ละครัวเรือนมีหลักในการจัดแบ:งพ้ืนท่ีและการจัด
วางองค%ประกอบท่ีคล�ายคลึงกัน เรียงตามความสําคัญของการใช�สอย อันประกอบไปด�วย 
  1.1 เต๋ิน ในเรือนของชาวไทเหนือหมู:บ�านนี้ เป3นลักษณะ “เต๋ินปKด” ซ่ึงเป3นท่ีว:าง
รองรับการใช�สอยอันหลากหลายประการของทุกคนในครอบครัว นับต้ังแต:รับประทานอาหาร หรือ
สนทนาร:วมกันในยามคํ่าคืน หรือใช�เป3นท่ีนอนของสมาชิกของครอบครัว รวมท้ังใช�ประกอบพิธีกรรม
ท้ังใน “งานมงคล” และ “อวมงคล” เช:นการทําบุญเลี้ยงพระ งานแต:งงานหรืองานศพ เป3นต�น 
เนื่องจากภูมิอากาศท่ีหนาวเย็นในยามคํ่าคืน จึงต�องปKดก้ัน “เต๋ิน” กันความเย็นจากนอกเรือน และ
แสดงคุณลักษณะของท่ีว:างท่ีบอกถึงความสัมพันธ%ของพ้ืนท่ีใช�สอยภายในเรือนกับขนาดของเรือนท่ี
สัมพันธ%กับขนาดรูปแบบหลังคาด�วย ท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีกว�างถึง 2-3 ห�องเสา ต้ังอยู:ในตําแหน:งของ “เสา
แนวประธาน”1 ไปตามด�านยาวของเรือนเพ่ือรับโครงสร�างหลังคา นอกจาก “เต๋ิน” จะรองรับพ้ืนท่ี
ทางกายภาพแล�ว ก็ยังรองรับ “พ้ืนท่ีทางจิตวิญญาณ” ด�วยเช:นกัน ซ่ึงเป3นท่ีต้ังของ “เข:งพะลา” หรือ 
“หิ้งพระ”ซ่ึงมักวางอยู:ในตําแหน:งระหว:าง “เสาเทวดา” กับผนัง “ห�องนอนพ:อแม:” และมักต้ังอยู:
บริเวณกลางของส:วน “เต๋ิน” เป3นศูนย%กลาง “จักรวาลน�อย” ของคนในบ�าน 
 

                                                   

 1 การจัดวางระบบเสาหลักสําคัญของเรือน  ได�แก: “เสาเอก” หรือ “เสาเทวดา” และ 
“เสานาง” เป3นท่ีสิงสถิตของผีบรรพบุรุษ จะสัมพันธ%กับตําแหน:ง “เข:งพะลา” ท่ีเป3นหิ้งบูชา
พระพุทธเจ�า 
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ภาพท่ี 97 ลักษณะท่ีว:างภายในเต๋ินของเรือนชาวไทเหนือ 
 

 
 
ภาพท่ี 98 ลักษณะของเข:งพะลาแบบต:าง ๆ ภายในเต๋ิน 
 
  1.2 นอกเต๋ิน เป3นชานหน�าบ�านท่ีนิยมทําพ้ืนท่ีให�มีขนาดค:อนข�างกว�างสําหรับใช�
ประโยชน%แทน “เต๋ิน” ในการรับแขก และรองรับงานตามวาระต:าง ๆ รวมท้ังพักผ:อนและทํางานใน
ช:วงเวลากลางวัน เช:น ทอผ�า เลี้ยงลูก ฯลฯ ถือเป3นพ้ืนท่ีเปKดเผย การปKดล�อมจึงมีแค: “ราวระเบียง” 
ก้ันล�อมกันตกเท:านั้น ในส:วนของเรือนสร�างใหม:ท้ังสองชั้นและเรือนชั้นเดียว พ้ืนท่ีนอกเต๋ิน จะถูก
ปรับเปลี่ยนและถูกแทนการใช�งานด�วย “จาน” หรือ “ชานระเบียง” เพราะพ้ืนท่ีเล็กลง  
 

 
 
ภาพท่ี 99 ลักษณะของ “นอกเต๋ิน” 
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ภาพท่ี 100 ลักษณะของ “จาน” หรือ “ชานระเบียง” ท่ีมาแทนท่ี “นอกเต๋ิน” ในเรือนสร�างใหม: 
 
  1.3 ฮ�องไฟ หรือ “ครัวไฟ” จะมีชุด “แม:เตาไฟ” สําหรับการใช�ประกอบอาหารและ
ผิงไฟในเวลากลางคืนยามหน�าหนาว มักทําช:องเปKดหลังคาจั่วเล็กไว�บนหลังคาใหญ:สําหรับระบายกลิ่น
ควันจากแม:เตาไฟนี้ ตําแหน:งของ “ฮ�องไฟ” มักอยู:ในส:วนด�านในของเต๋ิน ท่ีอยู:ตรงข�ามกับ “เข:งพะ
ลา” ในทางกายภาพและสัมพันธ%กับขนาดของหลังคาเรือน ฮ�องไฟจะแตกต:างกับครัวไฟเพียงเล็กน�อย 
ท่ีกําหนดให�สร�างเป3น “ห�อง” หรือ “หลัง” ท่ีแยกออกจากตัวเรือนใหญ: 
 

 
 
ภาพท่ี 101 ลักษณะของ “ฮ�องไฟ”ในพ้ืนท่ีของเต๋ิน 
 
  1.4 นอกจาน หรือพ้ืนท่ีซักล�าง มีบทบาทท่ีเก่ียวกับการกินอยู:เช:นกัน หากแต:เป3น
เพียงส:วนประกอบย:อยท่ีรองรับกิจกรรมอันสัมพันธ%กับส:วนของ “ฮ�องไฟ” ท่ีแยกออกไปอยู:นอกตัว
เรือนเพราะเป3นพ้ืนท่ีเป>ยกชื้น ดังนั้น “นอกจาน” จึงถูกขับให�ออกไปอยู:ทางด�านท�ายเรือนส:วนท่ี
เชื่อมต:อออกไปจากส:วนครัวไฟ โดยสร�างเป3นพ้ืนท่ีโล:งขนาดย:อม ไม:มีหลังคาคลุม 
 

 
 
ภาพท่ี 102 ลักษณะของ “นอกจาน” อยู:ท�ายเรือน 
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  1.5 ห�องนอน เป3นพ้ืนท่ีซ่ึงเป3นส:วนท่ีต�องการความเป3นส:วนตัวมากท่ีสุด “ห�องนอน
พ:อแม:” หรือห�องนอนของเจ�าของเรือน จะถูกจัดให�เข�าไปอยู:ยังส:วนท�ายสุดของเรือน จะถูกกําหนด
ขอบเขตด�วยการก้ันเป3นเป3นห�องท่ีมิดชิดและให�มีเนื้อท่ีพอเฉพาะการใช�หลับนอนเท:านั้น พ้ืนท่ีของ
ห�องเสาช:วงสุดท�ายจึงเป3นตําแหน:งอันเหมาะสม เรือนนอนเริ่มแรกจึงมีเพียงห�องเดียวและมักขยายให�
เต็มพ้ืนท่ีในทางกว�างประมาณ 4.50-6.00 เมตร สําหรับครอบครัวท่ีเริ่มสร�างตัวอย:างถาวร หากมีลูก
สาวโตเต็มวัยก็จะใช�วิธีก้ันห�องนอนเดิมแยกเป3น 2 ห�อง หรือหากมีลูกสาวหลายคนและยังไม:ได�ออก
เรือนไปรวมท้ังลูกสะใภ�แต:งเข�ามา ก็มักจะปรับปรุงเรือนด�วยการขยับขยายต:อเติมพ้ืนท่ีออกไปทาง
ด�านข�างเรือน หรือเอาพ้ืนท่ี “นอกเต๋ิน” นั้นมาก้ันห�องนอน 
 

 
 
ภาพท่ี 103 ลักษณะของ “ห�องนอน” ในรูปแบบต:าง ๆ  
 
  1.6 พ้ืนท่ีใต�ถุนเรือน ลักษณะของใต�ถุนเรือนของชาวไทเหนือนี้ มักจะนิยมปKดล�อม
พ้ืนท่ีด�วยอิฐดินดิบและผนังไม�ไผ: เพ่ือใช�พ้ืนท่ีภายในใต�ถุนเรือนสําหรับเก็บของ เก็บผลผลิต หรือใน
เรือนบางหลังพบว:า เป3นก้ันเป3นห�องนอน ห�องนั่งเล:น และการใช�สอยท่ีเอนกประสงค%อ่ืน ๆ ด�วย ส:วน
ใต�ถุนเรือนแบบเปKดโล:งนั้น มักจะเปKดพ้ืนท่ีเป3นบางส:วน เพ่ือใช�เป3นท่ีเลี้ยงสัตว%และเก็บรถไถ 
รถจักรยานยนต% แต:โดยรวมแล�วจะพบเห็นการปKดล�อมพ้ืนท่ีใต�ถุนเรือนเป3นส:วนมมาก อาจเป3นเพราะ
ต�องการการใช�สอยท่ีมาก ๆ ในพ้ืนท่ีท่ีมีอยู:ให�ได�ประโยชน%มากท่ีสุด และรู�สึกปลอดภัยในพ้ืนท่ีปKดล�อม
ไม:ว:าจะเป3นผนังก:ออิฐหรือผนังไม�ไผ: 
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ภาพท่ี 104 ลักษณะของพ้ืนท่ีใต�ถุนเรือน 
 
  1.7 พ้ืนท่ีใช�สอยปลีกย:อยอ่ืน ๆ จะพบเจอในเรือนบางหลัง ท่ีขยายเพ่ิมเติมในส:วน
ของ “นอกจาน” หรือ “ชานหลังบ�าน” และ “บันไดหลัง” ข้ึนจากทางหลังบ�านท่ีเข�าทาง “นอกจาน”
เพ่ือเป3นทางเข�าออกจากข�างบ�านไปหาห�องครัวชั้นบน อีกท้ังใช�เป3นทางเข�าออกท่ีสะดวกกว:าด�านหน�า
เรือนท่ีเป3น “นอกเต๋ิน” ซ่ึงมีพ้ืนท่ีกว�างกว:ามาก และใกล�กับทางเพ่ือนบ�านข�างเคียงหรือสวนครัว
มากกว:าด�านหน�าเรือน 
 2. วิเคราะห%ลักษณะแผนผังอาคารจากการแบ:งช:วงอายุเรือน  
  2.1 ลักษณะแผนผังอาคารของ “เรือนกลุ:มเก:า” จํานวน 12 หลัง ท่ีนําเสนอใน
รูปแบบของผังพ้ืนเรือนชั้นบน เพ่ือวิเคราะห%เปรียบเทียบลักษณะผังอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 153 

ตารางท่ี 2 ลักษณะแผนผังอาคารของเรือนกรณีศึกษาท่ีมีอายุการก:อสร�างต้ังแต: 50 ป>ข้ึนไป 
 

 
 
   จากการศึกษาลักษณะแผนผังอาคาร พบว:า “เรือนกลุ:มเก:า” มีพ้ืนท่ีใช�สอยบน
เรือนท่ีมีขนาด “เต๋ิน”กว�างขวางเพ่ือรองรับจํานวนสมาชิกในครอบครัว พ้ืนท่ี“นอกเต๋ิน” จึงต�องมี
ขนาดท่ีกว�างอยู:ด�านหน�าเรือนสําหรับรับแขก ก:อนเข�าสู:ภายในเต๋ิน ลักษณะของท่ีต้ัง “เข:งพะลา”
พบว:าอยู:ตําแหน:งเดียวกันระหว:าง “เสาเทวดา” และผนัง “ห�องนอน” ถัดจากเต๋ินจะมีพ้ืนท่ี “ฮ�อง
ไฟ” ภายในเรือนทุกหลัง เว�นแต:เรือน 09 ท่ีย�ายลงไปชั้นล:าง ต:อเติมครัวไฟใหม: และเรือน 18 ย�าย 
“ฮ�องไฟ” ไปเฮือนไฟ มี “นอกจาน” ทุกหลัง หัน “ทิศหัวนอน” ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต� 11 หลัง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 154 

หันไปทางทิศเหนือ 1 หลัง ห�องนอนหลักอยู:ทางขวามือของเข:งพะลา บันไดทางข้ึนเรือน มีจํานวน
ข้ันบันไดไม� 7 และ 9 ข้ัน แต:มีการเสริมข้ันบันไดด�วยอิฐดินดิบหรือปูนซีเมนต%ทําเป3นข้ัน ๆ แล�วแต:
ระดับความสูงของพ้ืนท่ี ไม:เน�นจํานวนข้ันบันไดท่ีนับรวมท้ังหมด 
  2.2 ลักษณะแผนผังอาคารของ “เรือนกลุ:มกลาง” จํานวน 4 หลัง ท่ีนําเสนอใน
รูปแบบของผังพ้ืนเรือนชั้นบน เพ่ือเปรียบเทียบวิเคราะห%ผังอาคารและองค%ประกอบผังเรือน 
 
ตารางท่ี 3 ลักษณะแผนผังอาคารของเรือนกรณีศึกษาท่ีมีอายุการก:อสร�าง 31-50 ป> 
 

 
 
   ลักษณะโดยรวมของ “เรือนกลุ:มกลาง” ท่ีสํารวจ จะพบว:าพ้ืนท่ี “นอกเต๋ิน” ใน
เรือนสองชั้นจะไม:มีแล�ว แต:จะมาแทนด�วย “ระเบียงทางเดิน” ท่ีเชื่อมจาก “บันได” ชั้นล:างข้ึนมาบน
เรือนและเข�าทางด�านยาวของเรือนไปสู:ภายใน “เต๋ิน” ท่ีมีขนาดกะทัดรัด ไม:เกินสองห�องเสา หรือมี
ช:วงยาวประมาณ 4.50-6.00 เมตร ส:วน “แม:เตาไฟ” จะแยกพ้ืนท่ีไปต:างหากมีขอบเขตการใช�งาน
ชัดเจนข้ึน มักจะวางแม:เตาไฟไปชิดผนังด�านหนึ่งหรือทําวางแม:เตาไฟยกจากพ้ืนเรือนข้ึนมาอีก 40 
เซนติเมตร เพ่ือสะดวกในการหุงหาอาคารมากข้ึนในลักษณะการใช�งานแบบสมัยใหม: เนื่องจากการ
ภาพรวมของเรือนกลุ:มนี้ส:วนใหญ: จะก:อผนังระบบกําแพงรับน้ําหนักโดยรอบเป3นกรอบอาคาร ดังนั้น
จะไม:มี “เสาเอก” หรือ “เสาเทวดา” ท่ีเห็นเป3นกายภาพชัดเจน แต:จะยังอยู:ในตําแหน:งเดิมตาม “คติ
ความเชื่อ” ของชาวไท ท่ีแทนด�วย “เสาใบด้ัง” วางต้ังอยู:ในตําแหน:งช:วงเสาของ “เสาเทวดา” และ 
“เสานาง” ตําแหน:งห�องนอนมักอยู:ทางซ�ายมือของ “เข:งพะลา” เหมือนเรือนกลุ:มเก:า แต:เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลง “ฮ�องไฟ” ท่ีมีการกําหนดขอบเขตของ “ห�องครัว” ท่ีชัดเจนข้ึนหรือเริ่มแยก “ฮ�องไฟ”
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ออกไปข�างนอกเรือนซ่ึงพ้ืนท่ีของ “จานนอก” จึงต�องย�ายตําแหน:งออกตามไปด�วย “ทิศหัวนอน” หัน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต�จํานวน 2 หลัง, ทางทิศใต� 1 หลัง และทิศตะวันออก 1 หลัง 
  2.3 ลักษณะแผนผังอาคารของ “เรือนกลุ:มใหม:” จํานวน 5 หลัง ท่ีนําเสนอในรูปแบบ
ของผังพ้ืนเรือนชั้นบน เพ่ือเปรียบเทียบวิเคราะห%ผังอาคารและองค%ประกอบผังเรือน 
 
ตารางท่ี 4 ลักษณะแผนผังอาคารของเรือนกรณีศึกษาท่ีมีอายุการก:อสร�างไม:เกิน 30 ป> 
 

 
 
   ลักษณะโดยรวมของ “เรือนกลุ:มใหม:” ในเรือนแบบสองชั้นนั้น มักจะสร�างเป3น 
“ชานระเบียง”จากทางข้ึนเรือน พ้ืนท่ีบนเรือนภายใน “เต๋ิน” จะมีขนาดเพียง 1-2 ห�องเสา หรือมี
ช:วงกว�างประมาณ 4.00-5.00 เมตร ท่ีแลดูเหมือน “ห�องโถง” แบบในเรือนท่ัวไป เนื่องจากจะไม:พบ
โครงสร�างเสาเรือนแล�ว แต:จะถูกแทนท่ีด�วย “ระบบผนังรับน้ําหนัก” ท่ีก:อด�วยอิฐดินดิบ ซ่ึง “แม:เตา
ไฟ” จะถูกย�ายออกไปท่ี “เฮินไฟ” แทน ส:วน “ห�องนอน” นั้น จะมีแค:ห�องเดียว ตําแหน:ง “เข:งพะ
ลา” ยังอยู:ในตําแหน:งเดิมของ “เสาเทวดา” และ “เสานาง” ท่ีแทนสัญลักษณ%ทางความเชื่อด�วย “จั่ว
และด้ัง” ซ่ึงรับโครงหลังคาใน “แนวเสาประธาน” ส:วนเรือนชั้นเดียวนั้นมีขนาดกะทัดรัด แยกสัดส:วน
ห�องครัวชัดเจน แยกซักล�างออกไปข�างนอก หัน “ทิศหัวนอน” ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต� 4 หลัง 
หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 1 หลัง และห�องนอนอยู:ทางด�านซ�ายของเข:งพะลา บันไดไม�นิยมทํา 
9 ข้ันเหมือนเช:นเรือนอ่ืน ๆ  
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วิเคราะห�รูปแบบหลังคาและโครงสร�าง 
 เนื่องจากอาคารมีการใช�สอยประโยชน%ต:าง ๆ ท้ังหมด ถูกรวบเข�าด�วยกันภายในผังหลัง
เดียวกัน โดยเฉพาะการมี “ครัวไฟ” ซ่ึงสร�างป1ญหาเรื่องกลิ่นและควัน อีกท้ังยังมีภูมิอากาศท่ีหนาว
เย็นและมากด�วยความชื้น จําเป3นต�องสร�าง “ช:องบนหลังคา” เพ่ือระบายกลิ่นควันและความชื้น  
“หน�าจั่ว” จึงสร�างข้ึนเพ่ือเป3นช:องสําหรับการแก�ป1ญหาดังกล:าว และด�วยเหตุท่ี “หน�าจั่ว” มีขนาด
เล็กก็เพ่ือกันฝนสาดเข�ามาและกันพวกสัตว%ป>กขนาดใหญ: เช:น นกฮูก นกเค�าแมว เหยี่ยว เป3นต�น ท่ี
อาจบินเข�ามาสร�างป1ญหาในเรือนได� มีผลต:อรูปลักษณ%ของอาคารโดยเฉพาะการเกิดรูปแบบของ
หลังคา “ทรงจั่วป1Xนหยา” หรือ “จั่วมะนิลา” ข้ึนเป3นลักษณะเฉพาะอันโดดเด:น 
 ในเวลาต:อมาเม่ือแผนผังของการใช�พ้ืนท่ีเรือนมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ “ฮ�องไฟ” 
ท่ีมีความต�องการจะแยกเป3นขอบเขตชัดเจนประการหนึ่ง กับอีกประการหนึ่งคือ ห�องนอนท่ีมีความ
ต�องการมากข้ึน เรือนจึงถูกปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีภายในให�ตอบสนองต:อความต�องการดังกล:าวด�วยการ 
“ยื่นผัง” ออกไป ดังนั้น “ป>กหลังคายื่น” ทําหน�าท่ีเข�ามาทดแทนและต:อเติมผืนหลังคาเพ่ิมในส:วน
ของหลังคาหลักท่ีไม:สามารถคลุมมาถึงได� จึงเป3นท่ีมาของการเกิดแบบอย:างรูปแบบอย:างรูปทรง
อาคารและลักษณะหลังคาอันหลากหลายชนิดเพ่ิมข้ึนภายใต�รูปทรงหลักคือ หลังคา “ทรงจั่วป1Xนหยา” 
(Hip-Gable) ท่ีมีการใช�มากท่ีสุดในทุกบ�าน ในพัฒนาการต:อมาแผนผังอาคารเริ่มมีการปรับเปลี่ยน
การใช�สอยและปรับขนาดของพ้ืนท่ีเรือนให�เล็กลง จึงพบเห็นหลังคาแบบ “ทรงป1Xนหยา” (Hip) และ 
“ทรงจั่ว” (Gable) ในเรือนท่ีมีอายุการก:อสร�างช:วง 50 ป>หลัง พร�อมกับจํานวนชั้นท่ีลดรูปลงมาเป3น
อาคารชั้นเดียว จากการสํารวจรูปแบบหลังคาในหมู:บ�านหนองเงิน จะพบลักษณะ “หลังคาแบบหัก
ศอก” มากท่ีสุด ท่ีสัมพันธ%กับพ้ืนท่ี “ฮ�องไฟ” ท่ียื่นออกมาจากผังท�ายเรือน ในลักษณะ “ผังหักศอก” 
จึงต�องมีหลังคาชุดเล็กอีกชุดหนึ่งเพ่ือคลุมพ้ืนท่ีส:วนนี้ โดยผังในลักษณะนี้สามารถปรับรูปแบบหลังคา
ในลักษณะ “หลังคาขนาน” เพราะแทนท่ีจะทําหลังคาแบบหักศอก กลับหันหน�าจั่วออกมาต้ังเป3น
คู:ขนานกับเรือนใหญ: และ “หลังคาขวาง” ท่ีวางหลังคาทรงจั่วหรือป1Xนหยาชุดเล็ก “ต้ังฉาก” กับ
แนวแกนของเรือนใหญ: นอกจากนี้ยังมีลักษณะแบบ “หลังคาเด่ียว” ท่ีมีหลังคาใหญ:คลุมพ้ืนท่ีรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ�าท้ังหมดภายใต�ผังชุดเดียวและ “หลังคาแฝด” ท่ีมีพ้ืนท่ีภายในขนาดใหญ:และแผนผังท่ี
ซับซ�อนข้ึน โดยเฉพาะการก้ันเป3น “ห�องนอน” เพ่ิมข้ึนและการขยาย “เฮินไฟ” การออกแบบหลังคา
จึงใช�วิธีการทําหลังคาชุดเล็กวางขนานไปกับแนวของหลังคาเรือนใหญ: เพ่ือคลุมพ้ืนท่ีส:วนของ
ห�องนอนเล็ก พร�อม ๆ กันนั้นก็ทําเป3นหลังคาอีกชุดหนึ่งวาง “ขวาง” ด�านหลัง เพ่ือคลุมพ้ืนท่ีส:วนของ 
“เฮินไฟ” ซ่ึงการเชื่อมต:อนั้นอาศัยการทํา “ตะเฆ:สัน” และ “ตะเฆ:ราง” มาเป3นตัวเชื่อมให�ผืนหลังคา
ท้ัง 3 หลัง โครงหลังคาท่ีใหญ:จึงแบ:งเป3นชุดหลังคาคลุมโดยใช� “รางน้ําสังกะสี” ท่ีเป3นตัวแก�ป1ญหา
เรื่องน้ําฝนได�ดี  
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 ส:วนในพัฒนาการของเรือนอายุไม:เกิน 30 ป> จะมีรูปแบบของการใช�สอยพ้ืนท่ีแบบใหม:ใน
ลักษณะของผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า แต:สร�างหลังคาเด่ียวคลุมพ้ืนท่ีภายใต�ท้ังหมดในลักษณะท้ังแบบทรง
ป1Xนหยาและทรงจั่ว โดยสร�างป>กชายคาคลุมพ้ืนท่ีชานหรือระเบียงหน�าบ�าน มีท้ังในแบบชั้นเดียวและ
สองชั้นซ่ึงปรับเปลี่ยนการใช�สอยไปมาก แต:รูปแบบประเพณีนิยมของตําแหน:งทิศยังอยู: ลักษณะของ
หลังคาทรงจั่วพบค:อนข�างน�อย แต:มักพบเห็นในเรือนท่ีต�องการประหยัดโครงสร�างหลังคา และเรือนท่ี
มีฐานะยากจน รวมไปถึงเยข�าวในหมู:บ�านท่ีมีขนาดย:อม 
  

 
 
ภาพท่ี 105  ลักษณะหลังคารูป “ทรงจั่วป1Xนหยา-ป1Xนหยา” ท่ีนิยมสร�างในเรือนกลุ:มเก:า 
 

 
 
ภาพท่ี 106  ลักษณะหลังคารูป “ทรงป1Xนหยา-จั่ว” ท่ีสร�างในเรือนกลุ:มใหม: 
 

 
 
ภาพท่ี 107 ลักษณะโครง “หลังคาแฝด” ท่ีมีรางน้ําเพ่ือแก�ป1ญหาเรื่องการระบายน้ําฝน และการยื่น

หลังคาคลุมในส:วนม่ีต:อขยายห�องออกมา 
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ตารางท่ี 5 ลักษณะรูปทรงหลังคาของเรือนในหมู:บ�านหนองเงิน (ตัวอย:างจากเรือนสํารวจ 01-30) 
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วิเคราะห�ลักษณะการก(อสร�างเรือนด�วยอิฐดินดิบและเทคโนโลยีท�องถ่ิน 
 รูปแบบของเรือนสะท�อนคุณลักษณ%เด:นของการอยู:อาศัยตามแบบอย:างวิถีทางวัฒนธรรม
ร:วมในกลุ:ม “คนไท”ท่ีต:างใช�แบบแผนของ “เรือนเครื่องไม�” ยกใต�ถุนสูงและมีหลังคาโครงจั่วสูงชัน 
หากแต:จะต:างกันบ�างก็ในทางปลีกย:อย อันเกิดจากการใช� “สัดส:วน” ทาง “พ้ืนท่ีใช�สอย” และ 
“โครงสร�าง”เรือน ท่ีมีผลให�เกิดเป3นรูปแบบทางสถาป1ตยกรรมท่ีสามารถสื่อแสดงถึงลักษณะอันเป3น
แบบแผนเฉพาะของตนเอง ซ่ึงประเด็นของโครงสร�างเรือนนี้จะกล:าวถึง การใช� “อิฐดินดิบเป3นระบบ
โครงสร�างหลัก”ประกอบเป3นเรือนของชาวไทเหนือ มีอยู: 2 ระบบหลัก ๆ คือ  
 1. ระบบผนังรับน้ําหนัก (Wall Bearing System) จะใช�ตัวผนังเป3นชิ้นส:วนรับกําลังใน
แนวด่ิงต:าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับอาคาร โดยแรงท้ังหมดจากหลังคาลงสู:ก�อนอิฐดินดิบในแต:ละก�อนก็จะถ:าย
น้ําหนักไล:กันลงมาเรื่อย ๆ ตามลําดับชั้นจากบนลงล:าง จนกระท่ังมาถึงในส:วนของฐานราก 
 2. ระบบโครงสร�างเสาและคาน (Skeleton Frame System) คือ ระบบท่ีรับน้ําหนัก
และแรงท่ีมากระทําต:ออาคารถ:ายลงสู:คาน จากคานจะถ:ายน้ําหนักลงสู:เสา จากเสาถ:ายน้ําหนักลงสู:
ฐานราก โดยใช�อิฐดินดิบก:อเป3นส:วนของผนังข้ึน ในลักษณะ “ก:อหุ�มเสา” และ “ก:อเป3นแผง” ปKด
ล�อมพ้ืนท่ีใช�สอยเรือน 
 ถึงอย:างไรก็ตาม ท้ังสองระบบนี้ทําหน�าท่ีเป3นโครงสร�างหลักท่ี “สล:า” ต�องวางผัง
โครงสร�างอาคารให�สอดคล�องกับการใช�วัสดุอย:างก�อนอิฐและไม� โดยเฉพาะอิฐดินดิบท่ีทําข้ึนจาก
แม:พิมพ%ของแต:ละคนท่ีมีขนาดพอเหมาะ และใช�ร:วมกับโครงสร�างท้ังสองระบบนี้ได�เป3นอย:างดี 
 

 
 

ภาพท่ี 108 ลักษณะระบบผนังรับน้ําหนัก 
 

 
 

ภาพท่ี 109 ลักษณะระบบโครงสร�างเสาและคานไม� โดยก:ออิฐหุ�มเสาข้ึนเป3นผนัง 
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ลายเส�น 104 แสดงโครงสร�างผนังก:ออิฐรับน้ําหนัก (Wall Bearing System) ร:วมกับโครงสร�างไม� 
 

 
 
ลายเส�น 105 ระบบเสาและคานไม� (Skeleton Frame System) โดยก:ออิฐเป3นผนังร:วมระหว:างเสา 
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ภาพท่ี 110 ลักษณะของการก:ออิฐดินดิบเสริมเป3นผนังร:วมกับเสาและคานไม� 
 

 
 
ภาพท่ี 111 ลักษณะของ “เสาบนหิน” ท่ีนิยมหนุนเสริมด�วยก�อนอิฐเพ่ือปรับระดับพ้ืน 
 
 ซ่ึงระบบโครงสร�างท้ัง 2 ลักษณะนี้ จะเป3นแบบ “ระบบผสม” ของระบบผนังรับน้ําหนัก
กับระบบเสาและคานไม� รวมอยู:ในเรือนหนึ่งหลัง จะแบ:งหน�าที่การรับน้ําหนักของโครงสร�าง ซึ่งมี
รูปแบบที่ “อิสระ” ในการใช�วัสดุทั้ง “ผนังก:ออิฐ” และ “ผนังไม�จริง” เพื่อมาจัดวางผนังตาม
ลักษณะผังพื้นของการใช�สอยของเรือน ซึ่งสัมพันธ%กับโครงสร�าง “ระบบไม�จริง” ที่เป3นโครงสร�าง
อาคารท่ีใช�ระบบการ “ยึดโยง-ร�อยรัด”เสาและคานเข�าด�วยกัน ในส:วนพื้นนั้นเสาทุกต�นที่ตั้งขึ้นจะมี 
“เวี้ยงเหนือ” (รอดตัวบน) จะวิ่งยึดเสาตามแนวด�านยาวของเรือนในขณะที่ “เวี้ยงใต�” (รอดตัวล:าง) 
ทําหน�าที่รับ “เวี้ยงเหนือ” อีกทีหนึ่ง ซึ่ง “เวี้ยง” มีขนาดประมาณ 2”x4”-6” ด�วยการซ�อนรับ
ในทางทิศขวางกัน คือทําการยึดโยงเสาในสองทิศทางก:อน แล�วจึงมี “ตงไม�” (ไหม�ตpง) ขนาด
ประมาณ 2 นิ้ว x 2 นิ้ว วางห:างกันในระยะประมาณ 0.50 - 0.60 เมตร มาวางเทินบน “เวี้ยง
เหนือ” เพื่อรับพื้นไม� (ไหม�ปQXน) ขนาดประมาณ 1 นิ้ว x 6 นิ้ว ปูทับลงบน “ตงไม�” (ไหม�ตpง) อีกที
หนึ่ง ส:วนผนังไม�จริง มีองค%ประกอบหลัก 3 สําคัญ คือ กระดานฝา, ไม�กรอบฝา และคร:าวไม� ระบบ
ท่ีใช�ในเรือนนี้ใช�วิธีการทําผนังให�เป3นแผงสําเร็จรูป โดยไม�ทําฝาจะถากไสให�เป3นแผ:นกระดานบาง ๆ 
ประมาณ 1/2 นิ้ว  x 4-6 นิ้ว นํามากรุเข�าในร:องของ “กรอบฝา”แล�วจึงนําไปยึดกับ “เคร:าไม�” ซ่ึงตี
ประกับติดกับเสาอีกทีหนึ ่งเป3นอันแข็งแรง จะเอาไม�ชิ ้นบางอีกชิ ้นหนึ ่งตีทับหน�าตั้งตรงรอยต:อ
ระหว:างแผ:นกระดานที่กรุชิดกันนั้น ซึ่งก็จะทําให�ดูผนังมีริ้วรายที่วางเรียงเป3นแนวได�จังหวะสําหรับ
ในเรือนท่ีทําผนัง “ผายออก” การประกอบฝาก็ยังอาศัยเทคนิควิธีอย:างเดิม คือทําเป3นแผงสําเร็จรูป
สําหรับยกมาต้ังวาง หากแต:ฝาลักษณะนี้จะมีขนาดที่สั้นกว:าและการยึดโยงนั้นจะใช�วิธีตียึด “กรอบ
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ฝา” เข�ากับ “จันทัน” โดยตรง ด�วยการบากเป3นบ:าให� “จันทัน”นั้นกดยึดไว� ซึ่งการศึกษาระบบ
โครงสร�างของเรือนได�อธิบายถึงลักษณะรูปแบบของ “เรือนไทเขิน” ของ อรศิริ ปาณินท%2 ได�อธิบาย
ถึง ระบบโครงสร �างเร ือนไทเขินนั้น จะเป3นระบบโครงสร�างท่ีผสมผสานเข�าด�วยกันระหว:าง 
“โครงสร�างแบบเรือนเครื่องผูก” กับ “โครงสร�างแบบเครื่องสับ” ยึดโยงโครงสร�างใหญ:ให�ม่ันคง
แข็งแรง ก:อนนําเอา “โครงสร�างย:อย” เฉพาะส:วนมาประกอบติดต้ังเสริมท้ังส:วนพ้ืนและส:วนผนัง รวม
ไปถึงช:วงหลังคาของเรือนคือโครงสร�างท่ีนับต้ังแต:ส:วนปลายของผนังเรือนข้ึนไปยันสันหลังคา เพ่ือทํา
หน�าท่ีเป3นตัวคลุมพ้ืนท่ีใช�สอยส:วนล:างไม:ให�ต�องแดดและฝน 
 

 
 
ภาพท่ี 112 แสดงรายละเอียดขององค%ประกอบทางโครงสร�างโดยรวมของเรือนไทเขิน 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท% และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ� โครงการ: ภูมิป.ญญาพัฒนาการและ
ความสัมพันธ�ระหว(างกันของเรือนพ้ืนถ่ินไทเขิน เชียงใหม(-เชียงตุง (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (ทุนส:งเสริมกลุ:มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว.), 2550), 263. 

                                                   

 2 อรศิริ ปาณินท% และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ� โครงการ: ภูมิป.ญญาพัฒนาการและ
ความสัมพันธ�ระหว(างกันของเรือนพ้ืนถ่ินไทเขิน เชียงใหม(-เชียงตุง (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (ทุนส:งเสริมกลุ:มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว.), 2550), 257-271. 
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ลายเส�น 106 เปรียบเทียบโครงสร�างผนังก:ออิฐดินดิบของเรือนชาวไทเหนือกับของเรือนไทเขิน 
 
 จากการศึกษารูปแบบโครงสร�างท่ีใช�อิฐดินดิบมาเป3นองค%ประกอบหลักของเรือนชาว “ไท
เหนือ”นี้ พบว:าลักษณะท้ัง แผนผัง รูปทรงเรือนไม:ว:าจะเป3นระบบพ้ืน ผนังและหลังคา จะมีความ
คล�ายคลึงกับเรือนของชาว “ไทเขิน” ค:อนข�างมาก แต:เม่ือเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงระบบผนัง
บางส:วนจากเป3นผนังไม�เป3นระบบผนังก:ออิฐรับน้ําหนัก จะเห็นความแตกต:างของการใช�ระบบ
โครงสร�าง “แบบผสม”นี้ในเรื่องของการใช�โครงสร�างไม�ท่ีลดลง แม�ไม:มากนักแต:สามารถใช�สอย “ไม�”
นั้นได�อย:างพอเหมาะและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลต:อรูปลักษณ%ของเรือนในเรื่องของพ้ืนท่ี “ปKดล�อม
เรือน” ท่ีแสดงออกถึงความหนักแน:นและโปร:งเบาในอาคารผ:านทางวัสดุก:อสร�าง 
 

 
 
ภาพท่ี 113 ผืนผนังอิฐดินดิบท่ีแสดงสัจจะวัสดุในงานสถาป1ตยกรรมต:อผู�ท่ีได�สัมผัส 
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ภาพท่ี 114 ลักษณะการก:ออิฐร:วมกับเสาและคานไม� 
 

 

 
 

 
ลายเส�น 114 ลักษณะคานไม�ท่ีฝากร:วมกับผนังก:ออิฐ ซ่ึงง:ายต:อการขยายโครงสร�างออกไป 
 
 ก�อนอิฐดินดิบถูกผลิตข้ึนจากบล็อกแม:พิมพ%ไม�ขนาดพอเหมาะ เมื่อแกะพิมพ%ออกมาจะมี

ขนาดกว�างคูณยาวประมาณ 15-16 x 25-30 เซนติเมตร มีความหนาประมาณ 10-12 เซนติเมตร 

หรือมีขนาดที่ใหญ:กว:าที่กล:าวมา ถึงแม�ว:าจะไม:ถึงกับเป3นมาตรฐานเดียวกันแต:ก็มีขนาดที่ใกล�เคียง

กัน ที่ไม:ใหญ:ไม:เล็กเกินไปทั้งนี้ขึ้นอยู:กับความต�องการของเจ�าของบ�านผู�ผลิต ซึ่งต�องผลิตเก็บไว�ใช�

สําหรับบ�านของตนเอง สัมพันธ%กับการ “เก็บสะสมวัสดุ” ท่ีเก่ียวเนื่องกับการดําเนินชีวิตของเจ�าของ

เรือน ท่ีต�องทําเผื่อไว�สําหรับอนาคตเพ่ือการขยับขยายครอบครัว ปรับปรุงซ:อมแซมหรือปรับเปลี่ยน

พ้ืนท่ีเรือนตนเอง จึงต�องเตรียมการหาแหล:งผลิต จัดเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับเก็บกองวัสดุ เช:นอิฐดินดิบท่ี

ต�องหาบริเวณที่เป3นดินที่เหมาะสมสําหรับผลิตก�อนอิฐและการตากแดด, อิฐดินเผา (ดินกี่) ที่ต�องมี

เตาเผาและกองเก็บ รวมถึงไม�เสา ไม�คาน ไม�ไผ:ที่เข�าไปเอาจากในปRา กระเบื้องดินขอที่ต�องหาซื้อ
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จากหมู:บ�านข�างเคียงที่ผลิตเป3นอุตสาหกรรม ฯลฯ รวมถึงการเก็บสะสมเงินเพื่อจ�าง “สล:า” (ช:าง) 

แรงงานและการขนส:ง ท่ีต�องลําเลียงโดยเกวียนหรือรถไถเล็ก ค:อย ๆ เก็บหอมรอมริบไปตามสัดส:วน

ของขนาดและเศรษฐกิจครอบครัว ซึ่งเรื่องเช:นนี้ต�องทําหลังจากเว�นว:างจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต

และผ:านการตัดสินใจของคนในครอบครัว ในช:วงเวลาท่ีพอเหมาะพอดีกัน 

 ในเรือนหนึ่งหลังจะใช�ก�อนอิฐดินดิบไม:ตํ่ากว:า 3,000 ก�อน ต:อพื้นที่ไม:เกิน 100 ตาราง

เมตร ซึ่งต�องใช�จํานวนมากกว:านั้นในผนังเรือนที่มีเนื้อที่ขนาดใหญ: ดังนั้น การออกแบบวางแผนจะ

เริ่มต�นตั้งแต:วิเคราะห%ขนาดและความจําเป3นของครอบครัวที่ลดหรือขยายตามผู�อยู:อาศัย การเก็บ

กองวัสดุ รวมไปถึงการออกแบบโครงสร�างหลักของอาคารที่ประกอบขึ้นจากอิฐและไม�ให�สัมพันธ%กับ

จํานวนวัสดุที่มีอย:างเหมาะสม อีกทั้งการซ:อมแซมหรือต:อเติมพื้นที่บางส:วนโดยใช�ผนังก:ออิฐดินดิบ

นั้นใช�เวลาไม:มากนัก ในการรื้อถอนและก:อแนวกําแพงใหม:ปKดล�อมส:วนใดส:วนหนึ่งของอาคาร 

สามารถปรับเปลี่ยนได�ง:ายและเร็วกว:าโครงสร�างไม�จริงหรือผนังกําแพงอิฐรับน้ําหนัก อีกท้ังการ “สอ

ดิน”และการ “ฉาบผิวผนัง” มีพัฒนาการของการใช�เนื ้อดินผสมกับเศษฟาง จนมาถึงการใช�

ปูนซีเมนต%ท่ีสะดวกรวดเร็วและมีความแข็งแรงทนทานกว:าวัสดุสมัยเก:า 

 ลักษณะการก:ออิฐดินดิบเพื่อเป3นผนังรับน้ําหนัก หรือเป3นส:วนของผนังปKดล�อมทั่วไปใน

หมู:บ�านแห:งนี้ พบว:า เป3นลักษณะ “ก:ออิฐเต็มแผ:น”วางเป3นก�อนคู:กันแล�วเว�นไขว�สลับกันไปในแต:ละ

แถวท่ีสลับกันในแต:ละชั้นขึ้นไปด�วย ขนาดความหนาของผนังจึงขึ้นอยู:กับขนาดของก�อนอิฐดินดิบท่ี

วางคู:แบบก:ออิฐเต็มแผ:น ซึ่งขนาดของก�อนอิฐเป3นผลพวงจากการสร�างบล็อกพิมพ%ของใครของมัน 

และขึ้นอยู:กับการสอดินและการฉาบด�วย ความหนาของผนังที่ใช�กันส:วนใหญ:มีความหนาประมาณ 

35-45 เซนติเมตร ซ่ึงใช�กับส:วนประกอบของผนังเรือน ผนังเยข�าว และแนวกําแพงก:ออิฐดินดิบ 

 

 
 
ภาพท่ี 115 ขนาดของอิฐดินดิบแบบท่ีใช�กันท่ัวไปในหมู:บ�าน 
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ภาพท่ี 116 ลักษณะการก:ออิฐดินดิบ การสอดินและการฉาบผิวดิน 
 

 
ลายเส�น 108 รูปแบบการก:ออิฐดินดิบแบบท่ีใช�กันในเรือนกลุ:มเก:า 
 
 พัฒนาการของก�อนอิฐดิบดิบจากครั้งอดีตจนถึงป1จจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดท่ี
เริ่มใช�บล็อกของอิฐดินเผา (ดินก่ี) ท่ีนิยมใช�ในงานก:อสร�างในเมืองเชียงตุงมาเป3นแบบ มีขนาดกว�างคูณ
ยาวประมาณ 12-15 x 25-27 เซนติเมตร มีความหนาประมาณ 8-10 เซนติเมตร จะเซาะร:องลึก
ประมาณ 1 เซนติเมตร ไว�ด�านบนของก�อน เพ่ือเป3นร:องสลักยึดกับดินสอได�ดีข้ึน เพราะเนื่องจาก
เจ�าของบ�านเริ่มไม:มีการผลิตก�อนอิฐดินดิบใช�เองแล�ว แต:จะเก็บเงินซ้ือก�อนอิฐจํานวนมากมาจาก
ผู�ผลิตรายใหญ:ท่ีผลิตก�อนอิฐดินท้ังแบบดินดิบและดินเผาในระบบอุตสาหกรรมขนาดย:อม เพ่ือความ
สะดวกและประหยัดเวลา ซ่ึงจากการสอบถามในเรื่องของราคาก็ไม:ได�แตกต:างกันมากเท:าใดนัก โดยท่ี
เจ�าของบ�านจะมีหน�าท่ีซ้ือมาและกองเก็บไว� จนกว:าจะถึงเวลาในการนําไปสร�างบ�าน ร:วมกับวัสดุ
ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีต�องเก็บเงินซ้ือมาเก็บไว�เช:นกัน ท้ังนี้ ขนาดและวัสดุเช:นนี้ ไม:มีผลต:อการก:อสร�างและ
รูปแบบสถาป1ตยกรรมของเรือนเท:าใดนัก เพราะมันสามารถเข�ามาทดแทนในการซ:อมแซมส:วนท่ีผุพัง
ผุกร:อนได� และเข�าไปก:อเสริมในส:วนของโครงสร�างและผนัง แนวกําแพงท่ัวไปได�อย:างดี 
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 ปูนซีเมนต%เริ่มเข�ามามีบทบาทมากขึ้นในช:วงของ “เรือนกลุ:มใหม:” หรือเข�ามามีอิทธิต:อ
การใช�วัสดุก:อสร�างเมื่อ 30 ป>ก:อน จากวัสดุ “ดินฉาบ” และ “ดินที่สอ” ประสานกับก�อนดิน
ธรรมดาเปลี่ยนมาใช�ปูนซีเมนต%เข�ามาช:วยในการสอปูน และปูนฉาบผิว เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให�กับ
ผิวผนัง และยังสามารถกันฝนที่ชะล�างดินมี่สออยู:ระหว:างก�อนดิน และผิวหน�าของก�อนดินได�ดีด�วย
เช:นกัน แต:ถึงกระนั ้นก็ตาม ยังพบเห็นเรือนในส:วนใหญ:ที่ย ังคงใช�วิถีช ีวิตและการเลือกใช�วัสดุ
ก:อสร�างแบบบุพกาลอยู:เช:นเดิม ซึ่งมีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงการใช�ชีวิตและสอดคล�องกับ
งานสถาป1ตยกรรมของเรือนในกลุ:มตนเองอย:างค:อยเป3นค:อยไปไม:ก�าวกระโดดอย:างรีบร�อน จาก
ก�อนอิฐดินดิบขนาดใหญ:เหมาะมือท่ีเปลี่ยนให�มีขนาดท่ี “บาง” ลงเพื่อการลดความชื้นและเผาอิฐได�
สุกทั่วทั้งก�อน มาเป3นอิฐดินสุก หรือดินกี่ที่ใช�กันอยู:ทั่วไปทุกมุมเมือง สะท�อนให�เห็นพัฒนาการที่ยัง
สอดคล�องกับเทคนิคและวิธีการก:อสร�างในรูปแบบลักษณะของผนังอิฐดินดิบอยู: ดังจะเห็นได�จาก
คุณลักษณะของวัสดุนี ้ยังมีอยู:เช:นเดิม และดีขึ้นในเรื ่องของความแข็งแกร:งในตัวของมันเองและ
สามารถปกปsองและสร�างความรู�สึกปลอดภัยให�กับเจ�าของบ�านได�ดังเดิม ขนาดความหนาของผนัง
ก:ออิฐรับน้ําหนักประมาณ 30-35 เซนติเมตร ก:ออิฐแบบเต็มแผ:นโดยการวางก�อนอิฐคู:เรียงสลับซ�อน
ชั้นกันขึ้นไปเช:นเดิม และวางสลับเลื่อมก�อนซ�อนชั้นกันขึ้นไป เพื่อยึดเกาะกันของแต:ละก�อนเพื่อรับ
แรงจากด�านบนถ:ายแรงลงมาสู:พ้ืน 
 

 
 
ลายเส�น 109 ความหนาผนังท่ีสัมพันธ%กับการก:ออิฐ และขนาดอิฐดินดิบแบบโบราณบ�านหนองเงิน 

กับอิฐขนาดใหม:ท่ีนิยมใช�ในป1จจุบันท้ังดินดิบและดินเผาในเมืองเชียงตุง 
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ภาพท่ี 117 ลักษณะของก�อนอิฐดินดิบท่ีนํามาใช�ก:อสร�างในป1จจุบัน 
 

 
ลายเส�น 110 ลักษณะการก:ออิฐแบบเต็มแผ:นซ่ึงแตกต:างกันในการเรียงสลับชั้นกันข้ึนไป 
 
 รายละเอียดขององค%ประกอบปลีกย:อยทางสถาป1ตยกรรมท่ีเป3นผลมาจากการใช�อิฐดินดิบ
ในการก:อสร�าง อันได�แก: ช:องประตู-หน�าต:าง ตรงผนังเรือน แนวกําแพงรั้ว น้ําบ:อ จะสัมพันธ%กับการ
ใช�ชีวิตกับผู�อยู:อาศัยเช:นเดียวกัน เพราะมันสามารถอธิบายคุณลักษณะของการใช�สอยผ:านทางงาน
สถาป1ตยกรรมนั้น ๆ ได� ดังเช:นคุณลักษณะของช:องเปKดของเรือนชาวไทเหนือแห:งนี้ ท่ีมีลักษณะท่ีมี
ขนาดช:องเปKดท่ีเล็กและมีจํานวนน�อย ท้ังนี้ เพ่ือปsองกันลมหนาวในตอนกลางคืน โดยท่ีให�ผนังรับ
น้ําหนักและกําแพงก:ออิฐบางส:วนร:วมกับผนังไม�จริงท่ีมาปKดล�อมเป3นกรอบอาคารทําให�มีการเก็บรักษา
อุณหภูมิภายในบ�านท่ีเกิดจากการแผ:ความร�อนจากผนังก:ออิฐเข�ามาภายในเรือน ทําให�อบอุ:นข้ึนใน
เวลากลางคืน ส:วนในช:วงเวลากลางวันผนังก:ออิฐดินดิบจะทําหน�าท่ีปsองกันรังสีความร�อนท่ีแผ:เข�ามา
ภายในเรือน เรียกว:า “การหน:วงความร�อน” (Thermal Mass) โดยใช�ความหนาของผนังดินดิบเป3น
ตัวกันเอาไว� การเปKดช:องหน�าต:างท่ีเล็กจึงเป3นผลดี ส:วนหนึ่งในการยอมให�ความร�อนผ:านเข�ามาใน
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อาคารได�น�อย ในขณะทียอมให�ลมเย็นพัดผ:านเข�ามาในอาคารด�วยเช:นกัน เพ่ือพัดพาความร�อนออกไป
นอกอาคารผ:านทางจั่วหลังคาและช:องเปKดอีกฝากหนึ่งของเรือนด�วยเช:นกัน ช:องหน�าต:างประตูติดต้ัง
ร:วมกับผนังก:ออิฐโดยใช�ไม�คานมาวางบนชุดวงกบของหน�าต:างและประตูเพ่ือหนุนส:วนของแนวอิฐท่ี
ก:อทับและซ�อนกันข้ึนไป รับแรงท่ีถ:ายลงมาจากหลังคาลงมาสู:คานเอ็นไม�ผ:านวงกบลงสู:พ้ืน ซ่ึงเป3น
เทคนิคท่ีง:ายไม:ซับซ�อน พบในเรือนทุกหลังท่ีสร�างผนังก:ออิฐ และในบางหลังพบช:องเหนือวงกบท่ีทํา
อิฐเรียงกันเป3นรูปโค�ง (Arch) เพ่ือรับแรงจากอิฐท่ีวางเทินอยู:โดยไม:ต�องใช�คานเอ็นไม� รวมถึงการก:อ
อิฐเป3นทับหลังแนวต้ังวางบนวงกบโดยตรงโดยใช�ดินเหนียวเชื่อมประสานกันใช�แข็งแรง อีกท้ังยังมีช:อง
หน�าต:างสามเหลี่ยมและช:องลมโดยการก:ออิฐเว�นก�อน เพ่ือช:วยในการระบายอากาศ ซ่ึงช:องเปKด
ท้ังหลายนี้เกิดจากความชํานาญในการใช�อิฐดินดิบเป3นอย:างดี คุณลักษณะโดดเด:นอีกประการหนึ่งคือ 
การรื้อถอนหรือเปลี่ยนตําแหน:งช:องเปKดในผนังก:ออิฐดินดิบ จะทําได�ง:ายและเร็วกว:าระบบผนังไม�
คร:าว เพราะเพียงทุบผนังดินออกและคํ้ายันด�วยไม�เพ่ือพยุงชุดผนังไม�ให�ล�มหรือพังลงมา แล�วทําการ
ติดต้ังใหม:โดยก:ออิฐข้ึนรูปผนังใหม:เพ่ิมเข�าไปใหม:จนถึงปลายผนังใต�แปหัวเสา (ไม�ปsาง) ท่ีวางพาดยาว
ตามแนวรับจันทัน (ขาโย�) ของโครงหลังคา ซ่ึงความหลากหลายท่ีปรากฏอยู:ในองค%ประกอบย:อยทาง
สถาป1ตยกรรมด�วยการก:ออิฐดิบดิบเหล:านี้ นับว:าเป3นการออกแบบภายใต�เง่ือนไขของความต�องการ
ของการใช�สอยและวัสดุ โดยแสดงออกมาอย:างตรงไปตรงมาและไม:ขัดเขิน เกิดรูปแบบการใช�สอยท่ี
พอเหมาะพอดีกับเรือนท้ังหลายของเขาเหล:านั้น 
 

 
 
ภาพท่ี 118 ลักษณะช:องเปKดแบบต:าง ๆ ท่ีก:อสร�างร:วมกับผนังก:ออิฐดินดิบ 
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ลายเส�นท่ี 111 ลักษณะการวางไม�ทับหลังวงกบหน�าต:างก:อนก:อก�อนอิฐชั้นต:อไป 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 112 ลักษณะการใช�อิฐก:อทับหลังวงกบหน�าต:างแบบซุ�มโค�ง 
 

 
 
ลายเส�นท่ี 113 ลักษณะก:อทับหลังเป3นแนวต้ังเพ่ือวางอิฐบนวงกบหน�าต:างโดยตรง 
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ลายเส�นท่ี 114 ลักษณะการก:ออิฐแบบช:องสามเหลี่ยมและก:อเว�นก�อนเพ่ือระบายอากาศ 
 
 นับว:าการใช�อิฐดินดิบเพ่ือการก:อสร�างยังคงมีความสําคัญอยู:ไม:น�อย เพราะมันยังสามารถ
คงคุณค:าของวัสดุท่ีก:อสร�างได�ง:ายและราคาถูก จากการสํารวจในหมู:บ�านแห:งนี้ จะพบว:ามีความ
หลากหลายของการก:ออิฐดินดิบในการประยุกต%ใช�งานกับอาคารในลักษณะต:าง ๆ อีกมาก แต:เป3น
โครงสร�างท่ีไม:ซับซ�อน ออกแบบใช�งานอย:างตรงไปตรงมา ซ่ึงตอบสนองกับการใช�งานได�เป3นอย:างดี 
ตามรูปแบบวิถีของการใช�ชีวิตท่ีเรียบง:าย 
 จากการแยกย:อยข�อมูลเพ่ือสังเคราะห%ลักษณะสถาป1ตยกรรมท่ีได�กล:าวมานี้ จึงได�
วิเคราะห%และสรุปพัฒนาการของเรือนท่ีแบ:งตามช:วงอายุการก:อสร�างท้ัง 3 กลุ:ม ดังนี้ คือ เรือนท่ีมี
อายุการก:อสร�างต้ังแต: 51 ป>ข้ึนไป นิยมก:ออิฐดินดิบเป3นกําแพงรับน้ําหนักร:วมกับโครงสร�างเสาและ
คานไม� มักก:อผนังรับน้ําหนักจากพ้ืนไปถึงผนังชั้นสอง และก:อผนังอิฐปKดล�อมพ้ืนท่ีใต�ถุนเรือนท้ังหมด 
แต:กรอบอาคารชั้นสองจะแบ:งสัดส:วนของพ้ืนท่ีปKดล�อมด�วยผนังรับน้ําหนัก  และผนังไม�ในสัดส:วนท่ี
เท:า ๆ กัน ซ่ึงแสดงออกถึงพ้ืนท่ีปKดล�อมในลักษณะโปร:งเบาและหนักแน:นในรูปด�านอาคาร มักสร�าง
เป3นเรือนขนาดใหญ:ท่ีรองรับ 2-3 ครอบครัวในหลังเดียวกัน ส:วนในเรือนท่ีมีอายุการก:อสร�าง 31-50 
ป>นั้น จะมีขนาดเรือนท่ีเล็กลงมา เนื่องจากลูกหลานเริ่มแยกตัวออกไปสร�างเรือนใหม: และเริ่มมีการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใช�สอยเป3นสัดส:วนมากข้ึน โดยเฉพาะ “ฮ�องไฟ” ท่ีแยกออกจาก “เต๋ิน” ไปเป3นส:วน 
“ห�องครัว”ท�ายบ�านในพ้ืนท่ีกระชับ อีกท้ังส:วนของ “นอกเต๋ิน” ถูกแทนท่ีด�วย “ชานระเบียง” แต:ใน
เรือนท่ีอายุการก:อสร�างไม:เกิน 30 ป> นิยมสร�างกําแพงก:ออิฐรับน้ําหนักเป3นกรอบอาคารล�อมรอบ
ท้ังหมดแทนโครงสร�างไม� ในขณะท่ีพ้ืนท่ีใช�สอยในเรือนถูกปรับเปลี่ยนไปมาก จากท่ี “นอกเต๋ิน” และ 
“ฮ�องไฟ” ได�ถูกแทนด�วย “ชานระเบียง” และ “ห�องครัว”อย:างมีรูปแบบท่ี “ชัดเจน” ข้ึน ซ่ึงขนาด
ของ “เต๋ิน” จึงมีพ้ืนท่ีเล็กลงให�พอเหมาะกับขนาดครอบครัว แต:ยังคงทําหน�าท่ีรองรับ “พ้ืนท่ีทางจิต
วิญญาณ” อยู:เช:นเดิม 
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 รูปแบบหลังคาท่ีพบจะมีลักษณะ “หลังคาเด่ียว” “หลังคาแฝด” “หลังคาขนาน” และ 
“หลังคาขวาง” ซ่ึงรูปแบบต:าง ๆ เหล:านี้เป3นผลมาจากการวางผังเรือนท่ี “เต๋ิน” มีความสัมพันธ%กับ 
“ฮ�องไฟ” โดยพัฒนาการของรูปทรงหลังคาจะเป3น “ทรงจั่วป1Xนหยา” ในเรือน “กลุ:มเก:า” ท่ีนิยมสร�าง
กันมากท่ีสุด ส:วนในเรือน “กลุ:มกลาง”และ “กลุ:มใหม:” นั้นจะเริ่มมีพัฒนาการของหลังคาท่ีเป3น 
“ทรงป1Xนหยา” และ “ทรงจั่ว” มากข้ึน อันเนื่องมาจากการลดทอนการใช�ไม�ในโครงหลังคา และการ
ย�าย “ฮ�องไฟ”ลงไปยัง “ห�องครัว”ชั้นล:างและพ้ืนท่ี “นอกเต๋ิน”ถูกแทนด�วยชานระเบียงนั่นเอง 
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บทท่ี 5 
 

วิเคราะห�เหตุป�จจัยของการก�อร�างสร�างตัว 
 

ความสัมพันธ�ของวิถีชีวิตกับคนในชุมชน 
 จากการศึกษาและลําดับความเข�าใจนับต้ังแต�ความเป นมาและเหตุผลของการศึกษาโลก
ทัศน'ของชาวไทเหนือ บริบทผังหมู�บ�าน รูปลักษณ'ของเรือน พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงตาม
ช�วงเวลาต้ังแต�เรือนกลุ�มเก�าจนถึงเรือนกลุ�มใหม� จะเห็นได�ว�า วิถีชีวิตของผู�คนในหมู�บ�านแห�งนี้ ผูกพัน
อย�างแนบแน�นระหว�างสภาพแวดล�อมธรรมชาติและสะท�องไปยังงานสถาป8ตยกรรมท่ีเป นป8จจัยหลัก
อันหนึ่งในการดํารงชีวิต เพ่ือให�ความเข�าใจในการศึกษาเป นไปอย�างต�อเนื่อง จึงใคร�ขอสรุปผลของ
การศึกษาโดยแบ�งเป นข้ันตอนต�อเนื่องดังนี้  
 1. สภาพแวดล�อมธรรมชาติและชีวิต ในสังคมเกษตรกรรมท�ามกลางธรรมชาติท่ีเป นป9า
เขา เชียงตุงมีระบบของการปรับตัวให�เข�ากับระบบนิเวศด�วย “ระบบเหมืองฝาย”มาอย�างยาวนาน
มากกว�า 800 ป= เช�น ชาวไทเขินในพ้ืนท่ีค�อย ๆ จ�ายน้ําต�างระดับลดหลั่นกันไปตามภูมิลักษณ'ของเวียง
เชียงตุงและอําเภอรอบนอก ในสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดเอียงระบบเหมืองฝายเป นระบบท่ีเอ้ืออํานวย
ต�อการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรตามภูมิป8ญญาด้ังเดิมได�มากท่ีสุด คือมีระบบเหมืองธรรมชาติหรือน้ํา
ธรรมชาติเป นระบบหลักและขุดลําเหมืองรอง เหมืองย�อย จนถึงเหมืองเล็ก ๆ ท่ีเรียกว�า “น้ําเหมือง
บ�าน”  ใช�เป นแหล�งระบายน้ําสู�ไร�นาในหน�าฝนด�วยทําให�น้ําฝนไม�ท�วมขังอยู�ในหมู�บ�าน พ้ืนท่ีรอบนอก
ของเชียงตุงจะมีปริมาณน้ําท่ีผันมาจากเหมืองฝายต�าง ๆ มากพอ ชาวบ�านก็จะปลูกข�าวเก็บไว�กิน
ตลอดท้ังป=  บางพ้ืนท่ีระบบเหมืองฝายช�วยได�ไม�ดีนัก ชาวบ�านจะทําอาชีพอ่ืน ๆ เสริม เช�น จักสาน 
เครื่องป8@นดินเผาซ่ึงใช�วัตถุดิบในพ้ืนท่ี โดยภาพรวมแล�ว ภูมิทัศน'เกษตรกรรมยังคงเป นสื่อในการเห็น
ดุลยภาพระหว�างสภาพแวดล�อมธรรมชาติกับวิถีชีวิตของชาวไทกลุ�มต�าง ๆ ในเชียงตุงได�เป นอย�างดี 
  สําหรับลักษณะทางกายภาพของหมู�บ�านหนองเงินนี้ ต้ังอยู�บนท่ีดอนท่ีเป นเนินสูงถูก
โอบล�อมไปด�วยกลุ�มต�นไม�ใหญ�ท่ีเป นตัวข้ันกลางระหว�างหมู�บ�านและผืนนา เรียกว�า “ป9าแพะ” ท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีชาวบ�านสามารถใช�ประโยชน'ในการดํารงชีวิตได� เช�นหน�อไม�และของป9า แต�
ต�นไม�รอบหมู�บ�านในป8จจุบันเป นต�นไม�ท่ีชาวบ�านปลูกเสริมข้ึนมาเพ่ิม เพ่ือใช�ประโยชน'ในการดํารงชีพ 
จากการศึกษาพบว�าหมู�บ�านนี้ ไกลจากลําเหมืองค�อนข�างมากและต้ังอยู�บนท่ีดอนสูงไม�สามารถผันน้ํา
เข�ามาได� จึงจําเป นต�องสร�าง “น้ําบ�อขุด” เพ่ือการอุปโภคและการเกษตรภายในบริเวณเรือน และ
สําหรับทุกครัวเรือน จึงเกิดระบบการจัดการน้ําในแบบสังคมเครือญาติท่ีเก้ือกูลกันไป รู�จักแบ�งบันและ
ถ�อยทีถ�อยอาศัยกันไปของกลุ�มเครือญาติท่ีจําเป นกับการใช� “น้ําบ�อขุด” ร�วมกัน 
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ภาพท่ี 119 ภาพถ�ายทางอากาศแสดงความสัมพันธ'ของนาและหมู�บ�าน ของหมู�บ�านหนองเงิน เชียงตุง 
ท่ีมา : Google Earth, ภาพถ�ายดาวเทียมหมู�บ�านหนองเงิน, เข�าถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2557, เข�าถึง
ได�จาก http://googleearth.com 
 

 
 

ภาพท่ี 120 มุมมองทางทิศเหนือหมู�บ�านหนองเงิน ซ่ึงมองผ�านผืนนาจนถึงดอนอันเป นท่ีตั้งหมู�บ�าน 
 

 
 

ภาพท่ี 121 เนื่องจากหมู�บ�านอยู�บนท่ีดอน จึงต�องขุดน้ําบ�อไว�ใช�เองภายในบริเวณบ�าน 
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 2. ผังบริเวณท่ีสัมพันธ�กับระบบเครือญาติ ชีวิตท่ีสัมพันธ'กับสภาพแวดล�อมของชาวไท
เหนือหมู�บ�านหนองเงิน มิได�ผูกพันเฉพาะกับสภาพแวดล�อมธรรมชาติเท�านั้น แต�ในสภาพแวดล�อมทาง
วัฒนธรรมโดยเฉพาะกลุ�มคนก็มีความผูกพันกับการดํารงชีวิตด�วยเช�นกัน ในระบบสังคมท่ีเคารพนับ
ถือพ�อแม� ถือเอาพ�อแม�เป นศูนย'กลางของครอบครัว อันเป นพ้ืนฐาน “สังคมครอบครัว”ในกลุ�มชาติ
พันธุ'ไท การเคารพนับถือผู�อาวุโสท่ีสูงกว�าพ�อแม�คือ บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย' พระ ให�ความเคารพต�อ
คุณค�าของมนุษย' รวมไปถึง พ่ี ปZา น�า อา และผู�มีพระคุณต�าง ๆ เพราะในกลุ�มคนไทมีความภาคภูมิใจ
ในครอบครัวและบรรพบุรุษ ระบบสังคมของการเคารพต�อคนและคุณค�าของคนในฝ9ายต�าง ๆ นี้ 
สะท�อนให�เห็นอย�างชัดเจนในผังของหมู�บ�าน กลุ�มเรือน ข�วงบ�าน ลานดิน เกาะกลุ�มกันไปเป นกลุ�มเล็ก
กลุ�มใหญ�ตามขนาดครอบครัวและหมู�เครือญาติ ท้ังยังมีรูปลักษณ'ของศูนย'รวมกําลังใจของกลุ�มคนท่ี
เก่ียวดองทางสายโลหิตในระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชุมชน ระดับหมู�บ�าน ได�แก� เสื้อบ�าน ใจบ�าน 
เทวดาบ�าน เป นต�น ซ่ึงแสดงพลังของกลุ�มและให�กําลังใจกันและกันในกลุ�มตนให�แน�นแฟZน มีระบบ
การสืบทอดครอบครัวโดยลูกสาวจะสืบทอดครอบครองเรือนของพ�อแม� เลี้ยงดูพ�อแม� เหมือนเช�นชาว
ไทเขินในเชียงตุง ต�างจากกลุ�มไทใหญ�ในจีนท่ีผู�สืบครอบครัวเลี้ยงดูพ�อแม�และรับมรดกเรือนคือลูกชาย
คนเล็ก ถึงแม�ว�าตามประวัติศาสตร'ท่ีกลุ�มชาติพันธุ'ของชาวไทเหนือจะเป นกลุ�มเดียวกับชาวไทใหญ�ท่ี
แยกตัวออกมา แต�มรดกทางวัฒนธรรมนั้นมิได�ปรากฏชัดเจนในรูปแบบของประเพณีและวัฒนธรรม
มากนัก ซ่ึงลักษณะดังกล�าวแสดงออกมาคล�ายกับชาวไทเขินซ่ึงเป นคนในพ้ืนอยู�ตั้งแต�เดิม 
 

 
 
ภาพท่ี 122 เรือนแต�ละหลังท่ีเกาะกลุ�มกันไปตามพ้ืนท่ี ของหมู�บ�านหนองเงิน เชียงตุง 
 
  จะเห็นได�ว�าผังบริเวณมีความสัมพันธ'กับสภาพพ้ืนท่ีต้ังของเรือน มีการปรับเปลี่ยนไป
ตามพ้ืนท่ีดินตามขนาดครอบครัวท่ีสร�างอาคารเกาะกลุ�มหรือกระจายกันไปตามความลาดเอียงและ
พ้ืนท่ีราบ ซ่ึงผังเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดครอบครัวท่ีขยับขยายออกไป แต�ยังคงมีความเข�มแข็งของ
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ระบบเครือญาติอย�างเหนียวแน�นอยู� แสดงออกมาในองค'ประกอบผังของแต�ละครอบครัว อาทิเช�น น้ํา
บ�อ รั้วก้ัน เพิงนั่งพักผ�อน หรือแม�กระท่ัง ม�านั่งหน�าบ�าน ท่ีบ�งบอกถึงความมีน้ําใจไมตรีต�อกันและกัน
ในกลุ�มเครือญาติ หรือแม�กระท่ังเพ่ือนบ�านใกล�เคียง ซ่ึงเป นนิสัยใจคออันดีงามของกลุ�มชาติพันธุ'ไท 
 

 
 
ภาพท่ี 123 พ้ืนท่ีเว�นว�างในผังบริเวณเพ่ือใช�สําหรับเชื่อมต�อการปฏิสัมพันธ'ของเพ่ือนบ�าน 
 

 
 
ภาพท่ี 124 ลักษณะการใช�สอยในพ้ืนท่ีว�างเพ่ือสร�างปฏิสัมพันธ'ต�อกันและกันของคนในพ้ืนท่ี 
 
 3. ผังพ้ืนท่ีสัมพันธ�กับการใช�สอยและส�งผลต�อรูปทรงอาคาร อันเป นความสัมพันธ'ของ

ชีวิตและเรือนท่ีแสดงออกเป นอัตลักษณ'ของกลุ�มชน ซ่ึงในสังคมแบบเครือญาติโดยท่ัวไป เริ่มต�นต้ังแต�ข้ึน 

“บันได”เรือนท่ีมี “ท�าที”ของการเชื้อเชิญเข�าสู�ภายในบ�าน ภายใต�หลังคาคลุมท่ีมีรูปลักษณ'เรือนท่ีดูโอบ

อุ�มให�ความอบอุ�น ต�อมายังชานนอกใต�หลังคาคลุมเป นพ้ืนท่ีสําหรับต�อนรับแขก เรียกว�า “นอกเต๋ิน”ซ่ึง

ต�อเนื่องกับ “เต๋ิน”ท่ีเป นพ้ืนท่ีโล�งในอาคารท่ีป_ดล�อมสําหรับกิจกรรมของคนในครอบครัว และเป นพ้ืนท่ี

รองรับเครือญาติและผู�มาเยือนกับงานพิธีต�าง ๆ บนเรือน มีขนาดพ้ืนท่ีท่ีกว�างเพียงพอสําหรับปริมาณคน

ท่ีมาร�วมพิธีในบ�านท้ังในและนอกเต๋ินได�สะดวก องค'ประกอบในเรือนท่ีเหลือคือครัวและห�องนอน ครัวมี

สองลักษณะคือ ครัวรวมอยู�ในเรือน เรียกว�า “ฮ�องไฟ” และครัวแยกออกไปหรืออยู�ติดกับเรือนเรียกว�า 
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“เฮินไฟ” หากสังเกตระบบการจัดวาง “ครัวไฟ” จะพบว�าระบบการดํารงชีวิตของชาวไทเหนือยังเป น

แบบบุพกาลท่ียังคงยึดถือ “แม�เตาไฟ” เป นศูนย'กลางของการดํารงชีวิต จะมีความสัมพันธ'กับ “เต๋ิน” 

เพราะเต๋ิน ถือเป นพ้ืนท่ีกลางของครอบครัว ไม�ว�าจะ “เกิด” “ป9วย” “บวช” หรือ “ตาย” จะต�องอยู�กับ 
“แม�เตาไฟ”ซ่ึงให�ท้ังความอบอุ�นและอาหารเพ่ือเลี้ยงปากท�องให�มีชีวิตอยู� ต�อจาก “ฮ�องไฟ”จะมีชานซัก

ล�างภายนอกลดจากระดับตัวเรือนเรียกว�า “จานนอก” 
  สําหรับห�องนอน (ฮ�องนอน) ซ่ึงเป นพ้ืนท่ีส�วนตัวท่ีสุด มักจะวางต�อจาก “เต๋ิน” ซ่ึงจะ

อยู�ปลายสุดของเต๋ินเหมือนกันทุกหลังคู�กับ “แม�เตาไฟ”ซ่ึงอยู�ปลายสุดของเรือนเช�นเดียวกัน จาก

การศึกษา นับว�าเป นสูตรเฉพาะในการวางผังพ้ืนของ “ชาวไทเหนือ”หมู�บ�านนี้ ซ่ึงมีลักษณะคล�ายกับ

การวางผังพ้ืนเรือนของ “ชาวไทเขิน”อยู�ค�อนข�างมาก 
 

 
 
ภาพท่ี 125 ลักษณะแม�เตาไฟในเรือนชาวไทเหนือ 

 

  ผังพ้ืนเรือนของชาวไทเหนือมีลักษณะเฉพาะกลุ�มอันเนื่องมาแต�วิถีชีวิต รูปทรงของ

เรือนก็เช�นเดียวกัน ยังคงเป นรูปลักษณ'แบบโบราณ หลังคาสูง “ทรงจั่วป8@นหยา” “ทรงป8@นหยา”และ 
“ทรงจั่ว” เรือนส�วนใหญ�มีความลาดเอียงหลังคาเกินกว�า 45 องศา ทําให�เห็นรูปทรงและปริมาณของ

หลังคามากกว�าปริมาณผนัง การใช�สอยในเรือนท่ีส�งผลมายังรูปทรงของเรือนท่ีเห็นได�ชัดคือ “ครัวไฟ” 

หรือ “ฮ�องไฟ”เป นลักษณะพิเศษจากหลังคา ท่ีมักจะทําจั่วเล็ก ๆ สําหรับระบายความร�อนและควันได�

ซ่ึงจะวางตําแหน�งของครัวไฟไว�ทางทิศเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงเหนือปลายสุดของพ้ืนท่ีเรือน ซ่ึงเป น

ตําแหน�งใต�ลม ควันและความร�อนจากครัวจะไม�เข�ามารบกวนเรือนภายใน 

 4. ความเช่ือเก่ียวเนื่องกับชีวิต  ในพ้ืนท่ีของเรือนนอกจากหน�าท่ีใช�สอยปกติซ่ึงเป น

รูปธรรมคือ การใช�เป นท่ีเอนกประสงค'ท้ังพักผ�อน รับแขก นอนและรองรับกิจกรรมเพ่ือชีวิตและ

ประเพณีต�าง ๆ แล�ว พ้ืนท่ีเดียวกันยังให�ความหมายท่ีเป นนามธรรมในด�านความเชื่อ ความศรัทธา 

ความอบอุ�น คุ�มครองปกปZอง และอ่ืน ๆ อย�างมากมาย อันเป นความเชื่อท่ีทําให�เกิดอารมณ'ร�วม 

(Expressive Ritual) ในสังคมระบบเครือญาติ พ้ืนท่ีต�อเนื่องจากบันไดเรือนใต�ชายคา จะพบ
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สัญลักษณ'ท่ีทําให�เกิดอารมณ'ร�วมในระบบเครือญาติอันแรกคือ “ตาแหลว” ซ่ึงมีเหมือนกันทุกเรือน 

ตาแหลวเป นสัญลักษณ'ของความเชื่อในการปกปZองคุ�มครองสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงเป นสิ่งแสดงให�

เห็นว�าวิถีชีวิตของกลุ�มคนยังอยู�ในระบบเดียวกัน มีความเชื่อซ่ึงเป นอารมณ'ร�วมลักษณะเดียวกัน เป น

ความเชื่อท่ีทําให�เกิดอารมณ'ร�วมของความร�มเย็นความศรัทธาในการมีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีเหนือธรรมชาติ

คุ�มครองให�เรือนอยู�อย�างเป นสุข และในบริเวณ “เต๋ิน”ยังมีเสาเทวดา เสานาง และเข�งพะลา (หิ้งพระ) 

และสิ่งท่ีเป นสัญลักษณ'แทนบรรพบุรุษท้ังท่ีเป นภาพถ�ายและเครื่องสักการะต�าง ๆ สิ่งเหล�านี้ล�วนมี

ความหมายทางนามธรรมอย�างมาก อีกท้ังความสัมพันธ'ทางสายตาของพ้ืนท่ีเต๋ินจะสัมพันธ'กับเรือนใน

ระบบเครือญาติข�างเคียง ให�ความรู�สึกใกล�ชิดและแสดงออกซ่ึงระบบเครือญาติได�อย�างเด�นชัด ซ่ึงเป น

ความรู�สึกผสมผสานระหว�างนามธรรมและรูปธรรมอย�างลึกซ้ึง มีความเชื่อเก่ียวกับจํานวนข้ันบันไดท่ี

ใช�เลขมงคล 7 หรือ 9 เช�นเดียวกับชาวไทเขินท่ีมีผลต�อความสูงของเรือน แต�จะแตกต�างกันอยู�บ�างท่ี

ชาวไทเหนือจะปรับระดับความสูงของพ้ืนดินกับพ้ืนเรือนด�วยการก�ออิฐดินดิบหรือมะหิน มาเพ่ิมให�กับ

ความสูงบันไดไม�ท่ีมีจํานวนข้ันดังกล�าวให�พอเหมาะกับพ้ืนท่ีโดยมิได�คํานึงถึงตัวเลขท่ีนํามาเพ่ิม 
 

 
 
ภาพท่ี 126 “ตาแหลว” เหนือประตูและทางเข�าเรือน, ลําต�นอ�อ หมากปูZ และอ�อยผูกติดกับ “ใบด้ัง” 

ท่ียึดอยู�กลางข่ือระหว�าง “เสาเทวดาและเสานาง” ในการ “สืบชะตาเรือน” ของทุกๆ ป= 

 
 5. ภูมิป�ญญาท�องถ่ินและเทคโนโลยีพ้ืนบ�านท่ีสัมพันธ�กับชีวิต อันได�แก�  
  5.1 “การจัดการน้ํา” ของหมู�บ�านท้ังน้ําเพ่ือการเกษตรในท่ีราบลุ�มและน้ําเพ่ืออุปโภค

บริโภคในครัวเรือนบนพ้ืนท่ีดอน ภายใต�ภูมิลักษณ'ท่ีเป นพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดเอียง มีความต�างละดับของ

พ้ืนดิน จึงจําเป นต�องใช�ระบบเหมืองฝายแบบบุพกาลค�อยเป นค�อยไปเพ่ือผันน้ําจากท่ีสูงเข�ามายังไร�นา 

แต�เนื่องจากหมู�บ�านหนองเงินอยู�บนท่ีดอน จึงต�องใช�ระบบขุดบ�อแบบบุพกาลมาใช�ในครัวเรือน ส�วน

ใหญ�ครอบครัวหนึ่งมี 1 บ�อ ซ่ึงเป นภูมิป8ญญาท่ีแฝงด�วยอุบายของการอยู�ร�วมกันในสังคมท่ีเอ้ืออาทรซ่ึง

กันและกัน 
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  5.2 “เยข�าว” ของชาวไทเหนือ เป นองค'ประกอบสําคัญในการดํารงชีวิต ซ่ึงข�าวในแต�

ละครัวเรือนจะถูกเก็บไว�ใน เยข�าว เพ่ือเก็บไว�เฉพาะกินในครอบครัวเท�านั้น ไม�ได�มีเอาไว�ขาย ถ�า

ครอบครัวใดปลูกข�าวได�ไม�พอกินในครัวเรือนก็สามารถหยิบยืมจากญาติพ่ีน�องหรือเพ่ือนบ�านได� 

เพราะหมู�บ�านยังเป นระบบเครือญาติ ดังนั้นการเก็บรักษาข�าวเป นของจําเป นอย�างยิ่ง ทําให�ได�พบภูมิ

ป8ญญาชาวบ�านในการปZองกันหนูกันปลวกติดไว�ท่ีเสาทุกต�นและแนวผนังของเยข�าว ส�วนพ้ืนท่ีใต�ถุนเย

ข�าวนั้นมักจะใช�เก็บอุปกรณ'การเกษตรและเลี้ยงสัตว' สําหรับเรือนท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัดหรือพัฒนารูปแบบ

เรือนให�มีขนาดท่ีกระชับให�เหมาะกับครอบครัว จะทดแทนด�วยพ้ืนท่ีจัดเก็บข�าวและเก็บผลผลิตแทน 

หรืออาจเก็บข�าวด�วย “หลองข�าว” ไว�ท่ีข�างเรือน 
 

 
 

ภาพท่ี 127 การใช�สังกะสีหุ�มรอบเสาและใช�ร�วมกับผนังเพ่ือปZองกันหนูและปลวกเข�าไปทําลายข�าว 

 
  5.3 “การระบายอากาศในเรือน” สําหรับเรือนไทเหนือจะมีช�องเป_ดท่ีน�อย เนื่องจาก

มีภูมิอากาศท่ีหนาวเย็น ความต�องการในการระบายอากาศร�อนออกจากตัวเรือนมีน�อยกว�าท่ีจะต�อง

เปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคาร แต�ในส�วนช�องหลังคาท่ีอยู�เหนือบริเวณ “ฮ�องไฟ” จะมีลักษณะเป นจั่ว

ขนากย�อมหรือช�องเป_ดเล็ก ๆ เพ่ือระบายควันและความร�อนออกไปภายนอกเรือน 

 

 
 
ภาพท่ี 128 ช�องระบายควันและความร�อนเหนือแม�เตาไฟ 
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  5.4 “การใช�วัสดุท�องถ่ินในการก�อสร�าง” การใช�วัสดุก�อสร�างเรือนท่ีมาจากธรรมชาติ

แวดล�อมสามารถใช�หมุนเวียนได�โดยไม�ต�องพ่ึงพาวัสดุแปลกปลอมจากแหล�งอ่ืน ทําให�เกิดความ

กลมกลืนและความยั่งยืนระหว�างเรือนและธรรมชาติอย�างเด�นชัด ส�วนใหญ�ใช�ไม�จริงท่ีแปรรูปแล�ว

ท้ังสิ้น ส�วนหลังคาเป นกระเบื้องดินเผาของท�องถ่ิน การใช�วัสดุธรรมชาติซ่ึงไม�ทาสีและรูปทรงของ

เรือนซ่ึงเป_ดรับกับสภาพแวดล�อมและภูมิอากาศ ประกอบกับการใช�วัสดุท่ีหลากหลายซ่ึงมีท้ัง ไม�จริง 

ไม�ไผ� ดินผสมหญ�า ดินเผา และดินดิบ แต�ละวัสดุท่ีกล�าวมาล�วนเป นวัสดุในธรรมชาติแวดล�อมของถ่ิน

ท่ีนั้น ๆ ท้ังสิ้น ไม�ว�าจะเป นการก�อสร�างเรือนด�วยไม�ท่ีผ�านการเลื่อยมือและเลื่อยจากโรงงาน ผนังไม�ไผ�

มีหลายรูปแบบท่ีได�จากวัสดุท่ีปลูกล�อมรอบเรือนและรอบ ๆ หมู�บ�าน ดังนั้นในเรือนแต�ละหลังแม�ว�าจะ

ใช�ไม�จริงเป นส�วนใหญ� แต�ก็แทรกท�าทีของไม�ไผ�ท่ีผสมผสานความสวยงามใส�ในองค'ประกอบของเรือน 

ทําให�เกิดความงามในอีกลักษณะหนึ่งท่ีน�าสนใจ เรือนชาวไทเหนือจะแตกต�างจากเรือนไทกลุ�มอ่ืน ๆ 

ท่ีเลือกใช�อิฐดินดิบเป นวัสดุหลักในการประกอบเรือน ท่ีผลิตใช�กันเองเพ่ือทดแทนไม�ในเรือนท่ีเปลี่ยน

ผนังจากไม�เป นอิฐดินดิบและอิฐดินเผาในรูปทรงของเรือนเดิม เม่ือวัสดุดังกล�าวเสื่อมสลายผุพังลงก็

สามารถทดแทนใหม�ได�โดยท้ิงลงดินให�ผุพังหมุนเวียนกันได�ตลอดเวลา 
 

เหตุป�จจัยในการก�อร�างสร�างตัว 

 1. ความสัมพันธ�กับสภาพแวดล�อม  

  หมู�บ�านหนองเงินในเชียงตุงนี้ เป นกลุ�มชาติพันธุ'ไทกลุ�มหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ'กับกลุ�ม

ชาติพันธุ'ไทอ่ืน ๆ อาทิเช�น ไทลื้อในสิบสองป8นนา มณฑลยูนนานของจีนและในพงสาลีของลาว ไท

ใหญ�ในรัฐชานของพม�า ในรัฐอัสสัมของอินเดีย และในแคว�นใต�คงในยูนนานของจีน ไทเขินในเชียงตุง 

เป นต�น ซ่ึงล�วนเป นกลุ�มชาติพันธุ'ไทท่ีใช�ภาษาไท กระจายตัวอยู� “ชาวไทเหนือ”อพยพถ่ินฐานมาอยู�เม่ือ

ครั้งมีการรบพุ�งช�วงชิงดินแดนระหว�างกัน เชียงตุงซ่ึงเป นรัฐเล็ก ๆ ได�กลายเป นประเทศราชของ

อาณาจักรล�านนาบ�าง พม�าบ�าง ป8จจุบันนี้ เชียงตุงเป นแคว�นอยู�ในรัฐฉานซ่ึงปกครองโดยเมียนมาร' แม�

จะถูกพม�าปกครองมาเป นเวลานาน แต�ยังไม�ละท้ิงขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิม ยังคงรักษาแบบ

ด้ังเดิมได�ทุกอย�าง เช�นเดียวกับกลุ�มชาติพันธุ'ไทในพ้ืนท่ีเดียวกัน เช�นไทเขิน และไทใหญ�ในเชียงตุงท่ีถูก

พม�าปกครองมาต้ังแต�อดีต สืบเนื่องมาจากเชียงตุงมีความสําคัญทางยุทธศาสตร'ท้ังของพม�าและจีน  

ท่ีมีความสัมพันธ'ด�านการค�าต�อเนื่องมาต้ังแต�โบราณ จึงมีการติดต�อค�าขาย โยกย�าย ต้ังถ่ินฐานของ

กลุ�มชาติพันธุ'ต�าง ๆ ตามไปด�วย ลักษณะภูมิลักษณ'ของเชียงตุงอยู�ระหว�างหุบเขาล�อมลอบเมือง และ

มีพ้ืนท่ีราบลุ�มสําหรับเกษตรกรรมอยู�รายล�อม ซ่ึงต�องใช�ระบบจัดการน้ํามาช�วยสําหรับเกษตรกรรม 

องค'ประกอบหลักของหมู�บ�านเกาะตัวเป นกระจุก มีลําเหมืองไหลผ�านหมู�บ�านมีไร�นารอบหมู�บ�าน  
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  สําหรับการวางกลุ�มเรือนในหมู�บ�าน ยังคงต้ังถ่ินฐานบนท่ีดอนและสร�างบ�านเรือนไป

ตามระดับพ้ืนท่ี จากการศึกษาพบว�า หมู�บ�านของชาวไทเหนือได�ต้ังถ่ินฐานกระจายออกไปตามพ้ืนท่ี

ดอนนอกเมืองเชียงตุง แต�หมู�บ�านหนองเงินแห�งนี้มีอายุท่ีเก�าแก�และมีประชากรมากท่ีสุด มีระบบการ

ดํารงชีวิตแบบบุพกาล และมีระบบเครือญาติท่ีเหนียวแน�น ท่ีเป นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ'ให�

สภาพแวดล�อมธรรมชาติและหมู�บ�านอยู�ในสภาพสมดุล เป นตัวกําหนดรูปแบบทางกายภาพของ

หมู�บ�าน ตัวเรือน กลุ�มเรือน ลําเหมืองและการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค โดยมีการต้ังถ่ินฐานการระบบ

ถนนทําให�ยังปรากฏ ข�วงบ�าน ข�วงเรือน และข�วงวัดอันเด�นชัดในผังหมู�บ�าน ซ่ึงรวมไปถึงพ้ืนท่ี

ศักด์ิสิทธิ์ท่ีเป นท่ีเคารพบูชาของหมู�บ�านและกลุ�มคน อย�างเช�น เสื้อบ�านและเทวดาบ�านใต�ต�นไม�ใหญ�

ในหมู�บ�าน เป นต�น 
 

 
 
ภาพท่ี 129 พ้ืนท่ีราบลุ�มเหมาะแก�การเกษตรกรรม 
 

 
 
ภาพท่ี 130 ต�นไม�ใหญ�และป9าแพะบนพ้ืนท่ีดอนอันอุดม 
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 2. เปรียบเทียบลักษณะสถาป�ตยกรรมของกลุ�มชาติพันธุ�ท่ีคล�ายกัน  
 จากการศึกษาชีวิตท่ีสัมพันธ'กับสภาพแวดล�อมของชาวไทเหนือ ท่ีมิได�สะท�อนให�เห็นแต�
เพียงการอยู�ร�วมกันแบบถ�อยทีถอยอาศัยกับคนในพ้ืนท่ีอย�างชาวไทเขินและชาวไทใหญ�เท�านั้น หาก
เปรียบเทียบงานสถาป8ตยกรรมของเรือนพ้ืนถ่ินท่ีทําการศึกษาผังหมู�บ�าน ผังเรือนและรูปลักษณ'ท้ัง
ภายในและภายนอกของอาคารด�วยนั้น จะพบว�า ลักษณะการวางผังเรือนของชาวไทเหนือหมู�บ�าน
หนองเงินจะมีความคล�ายกันกับผังเรือนของชาวไทเขินเชียงตุง เม่ือเปรียบเทียบกันระหว�างผังบริเวณ 
แผนผังเรือน และรูปด�านอาคาร ของเรือนกรณีศึกษาของชาวไทเหนือหมู�บ�านหนองเงินกับเรือน
กรณีศึกษาชาวไทเขินท่ีได�ทําการศึกษาโดย อรศิริ ปาณินท' และคณะ รายงานฉบับสมบูรณ' ในชุด
โครงการภูมิป8ญญาพัฒนาการและความสัมพันธ'ระหว�างกันของเรือนพ้ืนถ่ินไทเขิน เชียงใหม�-เชียงตุง 
ป= 2550 และหนึ่งในประเด็นคําถามนั้นเพ่ือศึกษา “ความสัมพันธ'ระหว�างระบบนิเวศ ซ่ึงสัมพันธ'กับ
ชีวิตและการวางผังของหมู�บ�าน, การศึกษาสภาพทางกายภาพของหมู�บ�านและเรือน รวมถึงความเชื่อ
ท่ีส�งผลต�อการวางผังหมู�บ�าน ผังบริเวณบ�านและตัวเรือน” โดยใช�เรือนกรณีศึกษาของชาวไทเขินใน
จังหวัดเชียงตุง ประเทศพม�า มาเป นข�อศึกษาเปรียบเทียบเพ่ืออธิบายความเหมือนและความต�างของ
เรือนท้ังสองกลุ�ม 
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ภาพท่ี 131 ลายเส�นเรือนหลังท่ี 3 บ�านนางดํา บ�านเลขท่ี 14 บ�านเหม�า อําเภอยางลอ จังหวัดเชียงตุง  
 อายุเรือนประมาณ 12 ป= 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท' และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ� โครงการ: ภูมิป�ญญาพัฒนาการและ
ความสัมพันธ�ระหว�างกันของเรือนพ้ืนถ่ินไทเขิน เชียงใหม�-เชียงตุง (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (ทุนส�งเสริมกลุ�มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว.), 2550), 218 - 221. 
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ภาพท่ี 132 ลายเส�นเรือนหลังท่ี 4 บ�านนายใจสามตุ�ยและนางนุช บ�านเลขท่ี 75 บ�านยางลอ อําเภอ

ยางลอ จังหวัดเชียงตุง อายุเรือนประมาณ 60 ป= 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท' และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ� โครงการ: ภูมิป�ญญาพัฒนาการและ
ความสัมพันธ�ระหว�างกันของเรือนพ้ืนถ่ินไทเขิน เชียงใหม�-เชียงตุง (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (ทุนส�งเสริมกลุ�มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว.), 2550), 222 - 226. 
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ภาพท่ี 133 ลายเส�นเรือนหลังท่ี 5 บ�านนายสมบุญ บ�านเลขท่ี 63 บ�านยางลอ อําเภอยางลอ จังหวัด

เชียงตุง อายุเรือนประมาณ 60 ป= 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท' และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ� โครงการ: ภูมิป�ญญาพัฒนาการและ
ความสัมพันธ�ระหว�างกันของเรือนพ้ืนถ่ินไทเขิน เชียงใหม�-เชียงตุง (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (ทุนส�งเสริมกลุ�มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว.), 2550), 227 - 230. 
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ภาพท่ี 134 ลายเส�นเรือนหลังท่ี 6 บ�านนายยี่และนางหลง ไม�มีบ�านเลขท่ี บ�านล�าว อําเภอกาดฟZา 

จังหวัดเชียงตุง อายุเรือนประมาณ 22 ป= 
ท่ีมา : อรศิริ ปาณินท' และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ� โครงการ: ภูมิป�ญญาพัฒนาการและ
ความสัมพันธ�ระหว�างกันของเรือนพ้ืนถ่ินไทเขิน เชียงใหม�-เชียงตุง (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (ทุนส�งเสริมกลุ�มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว.), 2550), 230 - 235. 
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ภาพท่ี 135 ลายเส�นเรือนหลังท่ี 7 บ�านนายแก�วและนางแสงตุ�ย ไม�มีบ�านเลขท่ี  บ�านเด�นช�าง อําเภอ

กาดฟZา จังหวัดเชียงตุง อายุเรือนประมาณ 60 ป= 
ท่ีมา : อรศิริ ปาณินท' และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ� โครงการ: ภูมิป�ญญาพัฒนาการและ
ความสัมพันธ�ระหว�างกันของเรือนพ้ืนถ่ินไทเขิน เชียงใหม�-เชียงตุง (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (ทุนส�งเสริมกลุ�มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว.), 2550), 235 - 238. 
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ภาพท่ี 136 ลายเส�นเรือนหลังท่ี 8 บ�านนายหนานมุ�ง ไม�มีบ�านเลขท่ี บ�านเสี้ยว อําเภอกาดฟZา 

จังหวัด เชียงตุง อายุเรือนประมาณ 24 ป= 
ท่ีมา : อรศิริ ปาณินท' และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ� โครงการ: ภูมิป�ญญาพัฒนาการและ
ความสัมพันธ�ระหว�างกันของเรือนพ้ืนถ่ินไทเขิน เชียงใหม�-เชียงตุง (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (ทุนส�งเสริมกลุ�มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว.), 2550), 238 - 241. 
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 ตัวอย�างเรือนกรณีศึกษาของชาวไทเขินในเชียงตุงนี้มีท้ังหมดจํานวน 6 หลัง จากหมู�บ�าน
ล�าว, บ�านเด�นช�าง และบ�านเสี้ยวในอําเภอกาดฟZา จํานวน 3 หลัง และจากหมู�บ�านเหม�าและบ�านยาง
ลอของอําเภอยางลอ จํานวน 3 หลัง ท่ีเป นการศึกษาวิเคราะห'ของ อรศิริ ปาณินท' มาเปรียบเทียบ
เพ่ือศึกษาความเหมือนและความต�างของเรือนท้ังสองกลุ�มท่ีอยู�ร�วมกันในพ้ืนท่ีใกล�เคียงกัน ท่ีมี
ความสัมพันธ'ท่ีเชื่อมโยงชีวิตกับสภาพแวดล�อมท่ีคล�ายกันผ�านรูปแบบของการวางผังบริเวณบ�านและ
ตัวเรือน เพ่ืออธิบายเสริมถึง “การก�อร�างสร�างตัว”ของรูปแบบเรือนไทเหนือหมู�บ�านหนองเงินแห�งนี้ ท่ี
แตกต�างไปจากกลุ�มชาติพันธุ'เดียวกันในพ้ืนท่ีต้ังถ่ินฐานใหม� ซ่ึงเป นการผสมผสานหยิบยืมท้ังรูปแบบ
และวัฒนธรรมของคนในพ้ืนมาใช�อย�างไม�เคอะเขิน ในบริบทของสภาพแวดล�อมและวัฒนธรรม จาก
การศึกษาเปรียบเทียบ พบว�า ลักษณะของผังบริเวณของชาวไทเขินและชาวไทเหนือ มีความแตกต�าง
กันอยู�บ�างในเรื่องของ “ขอบเขตของผังบริเวณ” ท่ีชาวไทเขินมีขอบเขตของผังบริเวณท่ีค�อนข�าง
ใกล�เคียงกัน ในขณะท่ีขอบเขตของผังไทเหนือนั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ�ตามการจัดแบ�งพ้ืนท่ีในกลุ�ม
เครือญาติหรือการจับจองพ้ืนท่ีออกไปรอบนอก อีกท้ังยังต�องปรับระดับพ้ืนท่ีของผังบริเวณให�
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีลาดเอียงตามไปด�วย แต�ลักษณะการจัดวางองค'ประกอบผังมีความคล�ายคลึงกัน ซ่ึง
ประกอบด�วย “เรือนพักอาศัย” เป นตัวต้ังหลักก�อนแล�วจึงกระจาย “องค'ประกอบผัง”อ่ืน ๆ ออกไป 
อันได�แก� “เยข�าว” “บ�อน้ํา” “สวนครัว” “โรงพักสัตว'” ออกไปตามความเหมาะสมของท่ีตั้ง  
 ตัวเรือนประธานนิยมวางไว�อยู�ประมาณก่ึงกลางของพ้ืนท่ีค�อนไปทางด�านในของผัง 
เพ่ือให�มีพ้ืนท่ีของ “ข�วง” หรือ “ลานโล�ง” อยู�หน�าบ�าน นิยมวางแนวแกนในทางทิศเหนือ – ใต� ไม�
นิยมวางแนวแกนในทิศตะวันออก- ตก เพราะเชื่อว�าเป นการวาง “หน�าเรือน”ขวางตะวันอันจะทําให�
ชีวิตไม�มีความเจริญ ท้ัง ๆ ท่ีโดยแท�จริงแล�วเป นความต�องการให�เรือนทางด�านยาวนั้นสามารถรับ
แสงแดดในช�วงเวลากลางวันได�อย�างเต็มท่ีท้ังวัน ท่ีต้ังของ “เยข�าว” ซ่ึงอาจวางไว�ทางทิศไหนก็ได� แต�
มักผันไปตามแนวทิศท่ีต้ังด�านหัวนอนเรือน ตามคติความเชื่อห�ามวางด�านปลายเท�า ในขณะท่ี “น้ํา
บ�อ” ซ่ึงมักขุดไว�สําหรับหมู�บ�านท่ีไม�มี “ลําน้ําเหมือง”ไหลผ�าน เพ่ือใช�อุปโภคของแต�ละบ�าน มี “สวน
ครัว”ท่ีมักอยู�ด�านหลังบ�านและอาจมีในมุมใดมุมหนึ่งของบ�านด�วย ส�วน “โรงพักสัตว'เลี้ยง” ก็มักสร�าง
เป นเรือนแยกออกไปต�างหากในตําแหน�งด�านข�างหรือด�านใดด�านหนึ่งของบ�าน ในกรณีท่ีบ�านนั้นเป น
กลุ�มเครือญาติก็จะไม�มีการก้ันแบ�งด�วยรั้ว เพราะจะมี “ข�วง” หรือ “ลานบ�าน” เป นตัวกระจายเข�าถึง 
แต�หากเป นเฉพาะบ�านของครอบครัวเดียวก็มักทํารั้วขัดแตะหรือรั้วแบบตาแสงก้ันล�อมโดยรอบ 
 ซ่ึงแตกต�างกับการวางแนวแกนอาคารของชาวไทเหนือ ท่ีมักนิยมวางในทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ – ทิศตะวันตกเฉียงใต� ท่ีมักจะหัน “หน�าเรือน”และ “บันได”ทางข้ึนเรือนไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงสัมพันธ'กับการการรับแสงแดดในตอนกลางวัน ซ่ึงลักษณะอาคารท่ีมี
ช�องเป_ดน�อย ไม�ต�องการลมมากนัก นอกจากพ้ืนท่ีของ “นอกเต๋ิน” ท่ีวางนิยมวางไว�ทางด�านทิศ
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ตะวันออกฉียงเหนือพร�อมกับด�านหน�าเรือนด�วยเช�นกัน ในขณะท่ีองค'ประกอบอ่ืน ๆ ก็กระจาย
ออกไปในลักษณะท่ีคล�ายกัน ซ่ึงชาวไทเหนือนั้นได�เพ่ิมเติมพ้ืนท่ี “ป_ดล�อม”ใต�ถุนเรือนและเยข�าวด�วย
ผนังก�ออิฐดินดิบ จึงทําให�มีการใช�สอยอาคารท่ีมากข้ึนและมีความรู�สึกท่ีปกปZอง-ปลอดภัย จึงใช�เก็บ
ผลผลิต เก็บอุปกรณ'การเกษตร และใช�เป นโรงพักสัตว'อยู�ใต�ถุนอาคาร 
 ในส�วนรายละเอียดของเรือนพักอาศัยนั้น ผังเรือนไทเขินท่ีเชียงตุงนี้จะมีส�วนคล�ายกับผัง
พ้ืนเรือนไทเหนือค�อนข�างมาก ในส�วนขององค'ประกอบผังเรือน ต้ังแต� “บันได”ทางข้ึนด�านหน�าเรือน 
และสําหรับส�วนท่ีเป นพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับคนภายนอกท่ีเชื่อมกับบันไดด�านหน�า คือ “นอกเต๋ิน” ท่ีใช�
เป นท่ีว�างแบบ “เป_ดโล�ง” เป นส�วนเป_ดเผย เป นส�วนต�อนรับ ในขณะท่ีถัดเข�ามาในเรือนคือ พ้ืนท่ี “ป_ด
ล�อม”ท่ีใช�เฉพาะของครอบครัว คือ “เต๋ิน” จากเหตุป8จจัยของสภาพภูมิอากาศอันหนาวเย็นของเชียง
ตุง  “นอกเต๋ิน” เป นพ้ืนท่ีสําหรับการพักผ�อนชั่วคราวหรือใช�เป นท่ีนั่งทํางานบ�านในช�วงเวลากลางวัน
รวมท้ังเป นท่ีนั่งรับแขกบ�านแขกเรือนซ่ึงก็เป นการชั่วครั้งชั่วคราว การจัดแบ�งจึงมักใช�ช�วงความยาว
ของเรือนเพียงเสาช�วงเดียว เช�นเดียวกันกับการแบ�งพ้ืนท่ี “นอกเต๋ิน” ของชาวไทเหนือ ส�วนของ 
“เต๋ิน”นั้นต�องรองรับประโยชน'อันหลากหลายประการท้ังใน “กายภาพ”และ “มโนคติ”อีกด�วย คือ
เป นพ้ืนท่ีอันสําคัญสําหรับการใช�กิจกรรมร�วมกันอย�างเป นการเฉพาะครอบครัวเท�านั้น นับต้ังแต�
รับประทานอาหารหรือนั่งสนทนาร�วมกันในยามคํ่าคืน หรือใช�เป นท่ีนอนของสมาชิกของครอบครัว 
รวมท้ังใช�เป นท่ีประกอบพิธีกรรมท้ังในทางมงคลและอวมงคล ความหมายในเชิงมโนคติ อันหมายถึง
โลกทัศน'ของคนไทเขินท่ีมากําหนดนัยยะในพ้ืนท่ีว�าง ท่ีตั้งของเสาเรือนคู�สําคัญท่ีมักเป นคู�กลางห�องคือ 
“เสาเทวดา” และ “เสานาง” ซ่ึงมีความหมายในเชิงเป นท่ีสิงสถิตของ “เหล�าเทวดา” อันมีนัยยะ
หมายถึง “บรรพบุรุษ” คือผีปู9ย�าของตน ขณะเดียวกันบนผนังท่ีถัดมานั้นก็เป นท่ีต้ังของสิ่งท่ีเคารพ
บูชา คือ “พระพุทธเจ�า” โดยนิยมทําหิ้งแขวนบนผนังท่ีเรียกว�า “เข�งพะลา” ซ่ึงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ัง 2 
ประการนี้ยังถูกสร�างให�มีความสัมพันธ'กันอย�างใกล�ชิด ด�วยการจัดวางให�ติดกัน จนเกิดเป นมิติในพ้ืนท่ี
พิเศษ ตรงระหว�างเสาใต�เข�งพะลา เพ่ือให�พ้ืนท่ีท้ังหมดของห�องเสาดังกล�าวเป นเขตแดนเฉพาะเป นจุด
ศูนย'กลางของครัวเรือน ในกรณีท่ีเรือนบางหลังท่ีเสาเทวดาและเสานางถูกแทนท่ีด�วย “กําแพงรับ
น้ําหนัก” คล�ายกับเรือนก�ออิฐดินดิบของชาวไทเหนือ ท่ีใช�ผนังรับโครงหลังคาเครื่องไม� จึงต�องแทนนัย
ยะนี้ท่ี “ข่ือ” ท่ียึดปลายเสาของเสาเทวดากับเสานางแทน โดยถูกกําหนดเอาจากตัวท่ีอยู�ก่ึงกลางห�อง
ในตําแหน�งท่ีสัมพันธ'กับ “เข�งพะลา” นอกเหนือจากนั้นแล�ว “ข่ือ”ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะ
สัญลักษณ' “ตัวกําเนิด”อีกด�วย ซ่ึงชาวไทเขิน จะต�องนําเอาสิ่งมงคล 3 อย�าง คือ ลําต�นอ�อ หมากปูZ 
และใบอ�อย มาผูกติดกับ ใบด้ัง ท่ีถือปฏิบัติเป นพิธีการสืบกันมาในการ “สืบชะตาเรือน” ทุก ๆ ป=  
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ลายเส�นท่ี 115 ลักษณะตําแหน�งเสาเทวดาและเสานางในเรือนโครงสร�างไม�กับเรือนก�ออิฐ 
 
 คุณลักษณ'ของการใช�ท่ีว�างของพ้ืนท่ีถูกเน�นไปท่ี “เต๋ิน”ท้ังหมดท่ีซ่ึงเป นท่ีรวมของ “ภาพ
ชีวิตจริง”ของครอบครัว ส�วน “ห�องนอน”จึงถูกกําหนดขอบเขตด�วยการก้ันเป นห�องท่ีมิดชิดและให�มี
เนื้อท่ีเพียงพอเฉพาะใช�หลับนอนเท�านั้น พ้ืนท่ีของห�องช�วงเสาช�วงสุดท�ายจึงเป นตําแหน�งอันเหมาะสม
ท่ีจะถูกเลือกให�ใช�ประโยชน'เป นห�องนอนท่ีมีความกว�าง 4.50 – 6.00 เมตร สําหรับครอบครัวท่ีสร�าง
ตัวอย�างถาวร และยังคงใช�ห�องนอนร�วมกันอยู�จวบจนลูก ๆ เริ่มโตจึงขยับขยายให�ลูก ๆ ออกมานอน
ในพ้ืนท่ีส�วนของ “เต๋ิน” และรอจนกระท่ังหากมีลูกสาวโตเต็มวัย ก็มักเริ่มมีการปรับปรุงเรือนด�วยการ
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ขยับขยายต�อเติมพ้ืนท่ีออกไปทางด�านข�างเรือน และใช�พ้ืนท่ี “นอกเต๋ิน” นั้นมาก้ันห�องนอน สําหรับ
พ้ืนท่ีย�อยอีกส�วนหนึ่งได�แก� พ้ืนท่ีสําหรับการซักล�าง ซ่ึงในเรือนไทเขินของเชียงตุงก็เรียกว�า “นอก
จาน” หรือ “นอกชาน”นั้น แม�จะมีความสําคัญในบทบาทท่ีเก่ียวกับการกินอยู� หากแต�ก็เป นเพียง
ส�วนประกอบย�อยท่ีรองรับกิจกรรมอันสัมพันธ'กับส�วนของ “ฮ�องไฟ” และไม�มีความจําเป นใด ๆ ท่ี
จะต�องเข�ามาอยู�ภายในตัวเรือน เนื่องเพราะเป นส�วนเป=ยกชื้น ดังนั้น “นอกจาน”จึงถูกขับให�ออกไป
อยู�ท�ายเรือน ส�วนท่ีเชื่อมต�อออกไปจากครัวไฟ โดยสร�างเป นพ้ืนท่ีโล�งขนาดย�อม ๆ ไม�มีหลังคาคลุม 
 การอธิบายลักษณะดังกล�าวจะพบว�าการจัดสรรพ้ืนท่ีท้ังทาง “กายภาพ”และทาง 
“มโนคติ”ของชาวไทเขินนั้นมีความคล�ายกันอย�างมากกับเรือนของชาวไทเหนือ แต�จากศึกษาในเรือน
กรณีศึกษาของชาวไทเหนือบ�านหนองเงินนี้ จะพบข�อแตกต�างอยู�บางประการท่ีน�าสนใจยิ่ง คือ ใน
กรณีศึกษาเรือนชาวไทเขินนั้น มักนิยมวางแนวแกนของเรือนไปตามทิศเหนือ-ใต� โดยหันหน�าเรือน
และบันไดทางข้ึนไปทางทิศใต� ซ่ึงองค'ประกอบภายใน “เต๋ิน” อันได�แก� “เข�งพะลา”และ “ทิศหัว
นอน” มักจะหันไปทางทิศตะวันออก ในขณะท่ีลักษณะดังกล�าวในเรือนชาวไทเหนือนั้น จะวาง
แนวแกนตามทิศตะวันออกเ ฉีย ง เหนือ  –ทิศตะวั นตกเ ฉียงใต�  หันหน� า เ รื อนไปทาง ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่ี “เข�งพะลา”และ “ทิศหัวนอน”จะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต� ซ่ึง
ลักษณะดังกล�าวเกิดจากการวางตําแหน�ง “ห�องนอน”ของกลุ�มเรือนท้ังสองแตกต�างกัน คือ ห�องนอน
หลักของชาวไทเขินมักนิยมวางไว�ทางขวามือของเข�งพะลา ส�วนห�องนอนของชาวไทเหนือมักนิยมท่ีจะ
วางห�องนอนในตําแหน�งซ�ายมือของเข�งพะลา ซ่ึงเป นเรื่องท่ีน�าสนใจยิ่งในเม่ือการวางตําแหน�งเสาคู�
สําคัญของเรือนคือเสาเทวดาและเสานางมีลักษณะเหมือนกัน หรืออาจเป นเพราะการให�ความสําคัญ
ของการวางตําแหน�งเสาหรือลําดับความสําคัญท่ีมีแตกต�างกันก็เป นได� 
 ประมวลรูปแบบทางสถาป8ตยกรรมจากเรือนกรณีศึกษาชาวไทเขินเชียงตุงนี้ มีความ
เหมือนกันเกือบทุกประการในเรื่องรูปร�าง รูปทรง และรูปลักษณ'ของโครงหลังคา ตามคุณลักษณ'เด�น
ของแบบแผน “เรือนเครื่องไม�” ยกใต�ถุนและมีหลังคาโครงจั่วสูงชัน อันเกิดจากการใช� สัดส�วนทาง 
พ้ืนท่ีใช�สอย และระดับของช�วงโครงสร�างเรือน มีผลให�เกิดเป นรูปแบบทางสถาป8ตยกรรมท่ีสามารถ
สื่อแสดงถึงลักษณะอันเป นแบบแผนเฉพาะของตนเองได� ในเรือนกรณีศึกษาชาวไทเขินจะพบว�ามี
เรือนบางหลังท่ีใช�องค'ประกอบของผนังดินเป นระบบ “ผนังรับน้ําหนัก”ร�วมอยู�กับโครงสร�างเรือนด�วย 
ซ่ึงก็มีอายุในการก�อสร�างเรือนถึง 60 ป= (ภาพลายเส�นเรือนหลังท่ี 4 และ 7) ซ่ึงจัดอยู�ในกลุ�มเรือน 
“กลุ�มเก�า”ของบ�านหนองเงิน และพบเรือนท่ีสร�างแบบ “ทรงตึก” ร�วมกับอาคารโครงสร�างไม�ท่ีสร�าง
ข้ึนพร�อมกันท้ังชุดแบบเรือนแฝด (ภาพลายเส�นเรือนหลังท่ี 6) อิทธิพลของรูปแบบเรือนอย�าง “ทรง
ตึก” ท่ีส�งผลให�การใช�สอยพ้ืนท่ีส�วนใต�ถุนเรือนเปลี่ยนไป เนื่องเพราะต�องก�อผนังท่ีทึบตันก้ันป_ดล�อม
โดยรอบตามแผนผังของเรือน จนกลายเป นแบบอย�างให�กับกลุ�ม “เรือนไม�” ดังจะเห็นได�จากการทํา
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เครื่องป_ดก้ันพ้ืนท่ีใต�ถุนเรือนในลักษณะนี้เหมือนกันหมด ในข�อดีของรูปแบบนี้ได�แก�การท่ีมีพ้ืนท่ีใช�
สอยมากข้ึนแล�วยังมีความปลอดภัยในทรัพย'สินอีกด�วย ส�วนการทึบตันซ่ึงจะทําให�ภายในอาคารอบ
อ�าวนั้น กลุ�มเรือนไม�แก�ไขโดยวิธีการก้ันแผงไม�ไผ�แทนการก�ออิฐแทน ทําให�เกิดการระบายอากาศ
ภายในอาคารท่ีดีด�วย โดยท่ีความจริงแล�วการทําเรือนส�วนหนึ่งเป น “ตึก”นั้นไม�ใช�เรื่องแปลก หากจะ
กล�าวว�ามีท่ีมาจากผลพวงอิทธิพลของรูปแบบร�านค�าแบบ “ทรงตึก”ในเขตตัวเมืองเชียงตุงนั่นเอง อีก
ท้ังรูปลักษณะหลังคาก็เป น “ทรงป8@นหยา” (Hip) ตามอาคารท่ีได�แบบอย�างอิทธิพลตะวันตกท่ีเริ่มเข�า
มาเผยแพร�โดยชาวอังกฤษ ต้ังแต�ครั้งเข�ามาปกครองเชียงตุงนับหลังจากป= พ.ศ. 2433 แล�ว ดังจะเห็น
ได�ท้ังจากแบบอย�างการสร�างพระราชวัง อาคารราชการและอาคารร�านค�า เชื่อว�าคงจะเป นกระแส
นิยมขณะหนึ่งท่ีถูกนําเข�ามาสอดแทรกในท�ามกลางแบบอย�างประเพณีนั่นเอง ถึงกระนั้นก็ตาม
ลักษณะของเรือนไทเขินโดยรวม ยังคงมีบทบาทค�อนข�างมากในการส�งอิทธิพลทางรูปลักษณ'ของเรือน
ชาวไทเหนือ ซ่ึงเป นการสร�างรูปแบบและการใช�สอยอย�างตรงไปตรงมาจากสิ่งแวดล�อมท่ีอยู�รายรอบ  
 จากการศึกษาเรือนท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบของชาวไทเหนือหมู�บ�านหนองเงินนี้ ได�
เชื่อมโยงประเด็นการก�อร�างสร�างตัวกับป8จจัยหลัก ๆ ท่ีส�งผลให�เกิดการสร�างเรือนในรูปแบบเช�นนี้ อัน
เกิดจากการ “เลือกทําเลท่ีตั้ง”เพ่ือทํากินในพ้ืนท่ีของชาวไทเขินเดิม ด�วยความท่ีอยู� “ท�ามกลาง”กลุ�ม
ชาวไทเขิน อาจทําให�มีความใกล�ชิดสนิทสนมมากกว�าชาวไทใหญ�ท่ีเป นกลุ�มชาติพันธุ'เดียวกัน จน
สามารถทําการ “หยิบยืม”ลักษณะการใช�สอยต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับวิถีชีวิตตามสภาพแวดล�อมท่ีมี
ความใกล�เคียงกันมาใช�กับกลุ�มของตน ไม�ว�าจะเป นทาง “กายภาพ”และตาม “มโนคติ”ซ่ึงก็ได�สร�าง
จารีตวัฒนธรรมเพ่ือให�อยู�ร�วมกันในสังคมอย�างประนีประนอม ส�วนในประเด็นของการก�อสร�างทาง
สถาป8ตยกรรม รูปแบบเรือนพ้ืนถ่ินท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบนี้ เกิดจากการ “หยิบยืม”ลักษณะการใช�
งานตามบริบทสภาพแวดล�อมมาใช�กับกลุ�มเรือนของตน และเนื่องจากสภาพแวดล�อมได� “รังสรรค'”ให�
เกิดลักษณะการใช�สอยท่ีคล�าย ๆ กันในการดํารงวิถีชีวิตของกลุ�มตน อันก�อใช�เกิด “ผังบริเวณ”ท่ีมี
องค'ประกอบท่ีเหมือน ๆ กัน ไม�ว�าจะเป น ลําน้ําเหมือง น้ําบ�อ เยข�าว ข�วง สวนครัว ฯลฯ ซ่ึงเป นผลท่ี
ทําให�เกิดการอยู�ร�วมกันระหว�างคนกับสภาพแวดล�อมอย�างเรียบง�ายตามลักษณะนิสัยของ “คนไท” 
ส�วนการก�อสร�างเรือนนั้นเกิดจาก “ทักษะ” ท่ีมาจากการ “จดจํา” และ “เรียนรู�” กับสิ่งใหม� ๆ ท้ัง
เทคนิควิยาการ ประกอบกับความ “คุ�นชิน” และ “นิยม”ตามแนวทางอันเป นลักษณะเฉพาะของกลุ�ม
ตนเองท่ีเป นกลุ�มชาวไทเหนือจากทางจีนตอนใต� ผ�านการลองผิดลองถูกมาแล�วในช�วงเวลาหนึ่ง ท่ีได�
พัฒนารูปแบบการใช�สอยจนเป นลักษณะของตนเองท่ีชัดเจน แล�ว “สร�างสรรค'”ออกมาได�ตามความ
ต�องการได�อย�างเหมาะสม ซ่ึงถือเป น “การก�อร�างสร�างตัว”ท่ีการ “ออกแบบ”เรือนท่ีพักอาศัยและ
การใช�สอยเป นส�วนหนึ่งของวิถีชีวิตท่ีทรงคุณค�าและให�ความหมายทางภูมิป8ญญาสร�างสรรค'แก�กลุ�ม
คนและถ�ายทอดให�ลูกหลานเรียนรู�และสืบต�อไป  
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

 
ลายเส�นท่ี 116 อธิบายถึงพัฒนาการของการใช�อิฐดินดิบร�วมกับโครงสร�างไม� 
 (ก) ข้ึนโครงสร�างไม�ตามแบบเรือนชาวไทเขิน 
 (ข) ก�อผนังอิฐป_ดล�อมเพ่ือใช�พ้ืนท่ีใต�ถุนอาคารและให�ความรู�สึกปลอดภัย 
 (ค) จากผนังก�ออิฐสู�ระบบกําแพงรับน้ําหนัก 
 (ง) การใช�ระบบผนังรับน้ําหนักร�วมกับระบบเสาและคานไม� 
 (จ) การวางผังโครงสร�างหลักโดยใช�ผนังอิฐและไม� 
 (ฉ) การใช�ผนังอิฐเป นโครงสร�างหลักและเสริมด�วยโครงสร�างไม� 
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ป�จจัยท่ีมีผลต�อการเปล่ียนแปลงรูปแบบสถาป�ตยกรรม 
 วัฒนธรรมสมัยใหม�ท่ีมากับกระแสใน “ระบบทุนนิยม” ท่ีทําให�ทัศนคติ มีผลต�อ “วัตถุ
นิยม”เป นสิ่งจําเป น ซ่ึงกลายมาเป นวิถีและส�วนหนึ่งของชีวิตท่ีต�องด้ินรนหาอยู�ตลอดเวลา วิถีแห�ง 
“บริโภคนิยม”ท่ีต�างมุ�งเน�นคุณค�าทางกายมากกว�าทางใจ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนถือได�ว�าเป นเรื่อง
ง�ายและใกล�ตัวมาก ท่ีเกิดจากคนในชุมชนต�าง “ยอมสยบ”กับ “โลกแห�งวัตถุ”สมัยใหม�ท่ีกระพือเข�า
มา เรือนพักอาศัยส�วนหนึ่งต�างถูกรื้อถอนลงเพ่ือปลูกสร�างท่ีพักพิงหลังใหม� ภายใต�วิถีชีวิตแบบใหม�ท่ี 
“กระชับตัว”กว�าและการใช�สอยพ้ืนท่ีว�างท่ี “ตายตัว”เหมือนเป นท่ีว�างแบบสูตรสําเร็จรูป ภายใต�
ความรู�สึกท่ีมี “รสนิยม” และมีความ “ศิวิไลย'”เทียบเคียงกับคนในสังคมเมืองหรือคนท่ีมีฐานะดี ใน
ความรู�สึกว�าได�เหนือกว�าผู�อ่ืนในสังคมเดียวกัน อย�างอาคาร “ทรงตึก” สมัยใหม�ท่ีสร�างด�วยวัสดุ
สําเร็จรูปใหม� ๆ แข็งแรงทนทาน สร�างได�เร็วและใช�แรงงานคนน�อยลง มาพร�อมกับเครื่องไม�เครื่องมือ
ท่ีทันสมัยตอบสนองความสุขสบายได�อย�างครบครัน ไม�ว�าจะเป นสิ่งอํานวยความสะดวกประเภท
เครื่องใช�ไฟฟZา ให�ความบันเทิง หรือเครื่องมือในการก�อสร�าง ซ่ึงสิ่งประดิษฐ'อันก�าวหน�าดังท่ีกล�าวมานี้ 
แน�นอนว�าจะต�องเปลี่ยน “ทัศนคติ”ของชาวบ�านหนองเงินแห�งนี้ให�กลายเป นความ “ขัดเขิน”ท่ีจะอยู�
อาศัยในเรือนท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบแบบนี้ไปทุกที ๆ จนในท่ีสุด “ทัศนคติ”ของตนและครอบครัว
รวมท้ังกลุ�มคนท้ังหลายได�เปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมนี้ไปสู�การเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรอบท้ังหมด 
 แม�ว�าป8จจุบันหมู�บ�านหนองเงินจะยังคงรักษาเอกลักษณ'ของรูปแบบตามอย�างวิถีชีวิตเดิม 
ด�วยเพราะห�างไกลความเจริญ ประกอบกับเชียงตุงเป นเมืองท่ีเพ่ิงจะเป_ดเมือง ดังนั้นวัฒนธรรมแบบ
วิถีสมัยใหม�จึงยังไม�ได�เข�ามากล้ํากรายมากนัก แต�ทว�าภายหลังจากท่ีทางรัฐบาลพม�ามีนโยบายเป_ด
ประเทศและอนุญาตให�มีการเข�าออกประเทศได�เม่ือไม�นานมานี้ การทะลักของวัตถุนิยม จึงเข�ามามี
ผลกระทบอย�างรุนแรง โดยผ�านสื่อต�าง ๆ มากมาย เป นผลให�หมู�บ�านหนองเงินเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ไปด�วยเช�นกัน โดยจะเห็นได�จากเรือนบางหลังได�ถูกรื้อถอนและสร�างใหม�ในรูปลักษณ'ของอาคารทรง
ตึกท่ีทันสมัย ท่ีแสดงถึงความมีหน�ามีตาทางสังคม มีฐานะและรสนิยมสมัยใหม� อีกท้ังการเข�ามาของ
วัสดุอุปกรณ'ก�อสร�างใหม� ๆ ท่ีทําให�มีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างผิด ๆ ถูก ๆ ท่ีเป นผลให�กับเรือนหลาย 
ๆ หลัง มีรูปลักษณ'ท่ีผิดเพ้ียนไปจากเดิม ท่ีนอกจากจะทําให�หมดความสวยงามเชิงทัศนศิลปqแล�วยังทํา
ให�การใช�สอยอาคารไม�สะดวกสบายเท�าท่ีควร ซ่ึงการมาของวัสดุสมัยและการก�อสร�างเรือนแบบใหม� 
ทําให�การ “เก็บสะสมวัสดุ” และ “การลงขันลงแขก”ก�อสร�างเริ่มหายไป แทนท่ีด�วยการจ�ายค�าจ�าง
เป นเงินแทน 
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ภาพท่ี 137 เรือนบางหลังถูกเปลี่ยนแปลงไปตามทัศนคติและรสนิยมจากกลุ�มคนหัวสมัยใหม� 
 

 
 
ภาพท่ี 138 การซ�อมแซมและเปลี่ยนแปลงอาคารด�วยวัสดุสมัยใหม� มีผลต�อรูปลักษณ'อาคาร 
 
 ภาพลักษณ'ท่ีปรากฏทําให�สามารถคาดเดาหรือพยากรณ'ได�ว�าในอนาคตอันใกล�นี้ เรือน
พ้ืนถ่ินในหมู�บ�านหนองเงิน จะต�องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบลักษณะของเรือนไปสู�วิถีการสร�างอาคาร
ในลักษณะร�วมสมัยแบบใหม� พร�อมไปกับการย�างก�าวไปสู�การปรับเลี่ยนแนวทางการดําเนินชีวิต โลก
ทัศน' และทัศนคติ ท่ีมีกลิ่นอายของกระแสวัฒนธรรมแบบสากลอย�างแน�นอน ตราบใดท่ีกลุ�มคน
เหล�านี้ยังไม�ได�ถูกบอกกล�าว ยกย�อง ยอมรับถึงคุณค�าทางสถาป8ตยกรรมอันเป นเอกลักษณ'เฉพาะถ่ิน
ของหมู�บ�านตนเองนี้ ซ่ึงจะเป นไม�ได�เลยหากจะ “อนุรักษ'”เรือนเก�าหรือทําให� “คงอยู�”เอาไว�โดยท่ี   
ผู�อยู�อาศัยไม�ได�มีความต�องการท่ีจะอยู�ร�วมกับเรือนอย�างเต็มใจ เพราะเนื่องด�วยมีทัศนคติท่ีว�าเป น
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เรือนเก�า ไม�สะดวกสบาย สกปรก บ�งบอกฐานะท่ีตํ่าต�อย แม�กระนั้นก็ยังคงต�องใช�วิธีการ “บอกเล�า” 
และ “สื่อ”ให�รับรู�ถึงคุณค�าและคุณลักษณะท่ีมีอยู�ในหมู�บ�านแห�งนี้ อันเป นส�วนหนึ่งของการทําให�เกิด
รูปธรรมจับต�องสัมผัสได� เพ่ือสร�าง “สื่อกลาง”ในการยกย�องถึงคุณค�าของเรือนอยู�อาศัยท่ีมี
ความหมายทางสถาป8ตยกรรม และหาแนวทางจัดการอย�างบูรณาการ เพ่ือบํารุงรักษาและซ�อมแซมใน
ลักษณะท่ีร�วมสมัย ไม�ขัดขืนหรือเคอะเขินเกินกว�าท่ีควรจะเป น แต�จะให�เป นไปตามวิถีของการใช�ชีวิต
ของผู�คนในหมู�บ�านนี้ ท่ีต�องอยู�ร�วมกับเรือนกับการเปลี่ยนแปลงอย�างเหมาะสมและมีความสุข 
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บทท่ี 6 
 

บทสรุปการวิจัย 
 

ขอบเขตงานวิจัยและการวิเคราะห�ข�อมูล 
 กรณีศึกษาบ�านอิฐดินดิบ ณ หมู�บ�านหนองเงิน เมืองเชียงตุง ซ่ึงเป"นชุมชนบ�านดินโบราณ 
และยังคงดําเนินวิถีชีวิตแบบบุพกาลท�ามกลางกระแสความเจริญ จากการสํารวจและการสัมภาษณ2
เบื้องต�น จึงเกิดคําถามท่ีว�าด�วย เหตุใดชาวบ�านหนองเงินยังคงใช�อิฐดินดิบก�อสร�างเรือน ในขณะท่ี
ชุมชนอ่ืน ๆ ใกล�เคียงนั้นสร�างเรือนด�วยไม�ท้ังหลัง อีกท้ังก็มีภูมิประเทศท่ีไม�แตกต�างกันมากนัก ซ่ึง
นําไปสู�กระบวนการศึกษาวิจัย โดยหาข�อมูลมาเชื่อมโยงประเด็นด�านทางสภาพแวดล�อมและทางสังคม
ท่ีส�งผลต�อการก�อสร�างเรือนด�วยอิฐดินดิบ อีกท้ัง มีวัตถุประสงค2เพ่ือศึกษาคุณค�าทางสถาป:ตยกรรม
พ้ืนถ่ินท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบของกลุ�มชาติพันธุ2ไทเหนือในเชียงตุง ว�ามีลักษณะอย�างไร เพ่ือใช�เป"น
ฐานข�อมูลเบื้องต�นสําหรับการต�อยอดประเด็นคําถามอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกันต�อไป โดยท่ีเน�นการลง
ศึกษาภาคสนามในพ้ืนท่ีหลัก ซ่ึงบ�านเรือนในหมู�บ�านแห�งนี้ก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบทุกหลังและอยู�กันมา
นานกว�าร�อยป< จึงใช�อายุของเรือนเป"นตัวแบ�งเกณฑ2ในการคัดเลือกเรือนเป"นกรณีศึกษา ได�แก� เรือนท่ี
มีอายุการก�อสร�าง 51 ป<ข้ึนไปคือ “เรือนกลุ�มเก�า” ท่ีเริ่มต้ังแต�การอพยพและต้ังถ่ินฐานกระจายอยู�
ท่ัวไปในเชียงตุง, เรือนท่ีมีอายุการก�อสร�าง 31-50 ป< คือ “เรือนกลุ�มกลาง” ท่ีหลังการต้ังถ่ินฐาน จะ
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู�อาศัยและส�งต�อสู�รุ�นลูกหลาน และเรือนท่ีมีอายุการก�อสร�าง1-30 ป< คือ 
“เรือนกลุ�มใหม�” ท่ีรุ�นลูกหลานเริ่มมีการขยับขยายและเปลี่ยนแปลงท่ีอยู�อาศัยใหม� โดยเก็บข�อมูลทาง
กายภาพพ้ืนท่ีและเรือนพักอาศัยของแต�ละครอบครัวพร�อมท้ังการสัมภาษณ2 ถ�ายภาพและสํารวจรังวัด
ทําผังเรือนและแบบทางสถาป:ตยกรรม จากนั้นคัดเลือกเรือนท่ีน�าสนใจตามเกณฑ2 จํานวน 21 หลัง 
มาจัดทําผังเรือนและแบบทางสถาป:ตยกรรม เพ่ือศึกษาข�อมูลในประเด็นต�าง ๆ คือ “วิเคราะห2
ลักษณะแผนผังอาคาร”, “วิเคราะห2รูปแบบหลังคา-โครงสร�าง” และ “การวิเคราะห2ลักษณะการ
ก�อสร�างเรือนด�วยอิฐดินดิบและเทคโนโลยีท�องถ่ิน” ประกอบกับการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวเนื่องกับ
สถาป:ตยกรรมท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบ งานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องกับบ�านดิน ข�อมูลและประวัติศาสตร2ท่ี
เก่ียวข�องกับกลุ�มชาติพันธุ2ไทในเมืองเชียงตุง จากนั้นทําการวิเคราะห2ข�อมูลในประเด็นของความ 
สัมพันธ2ของสภาพแวดล�อมท่ีส�งผลต�อการก�อร�างสร�างตัวของหมู�บ�านและสถาป:ตยกรรมพ้ืนถ่ินของ
ชุมชนหมู�บ�านหนองเงิน ความเหมือนและความต�างของเรือนท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบกับชุมชนหมู�บ�าน
ในบริเวณใกล�เคียง รวมถึงภูมิป:ญญาและเทคโนโลยีท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�องกับเรือน  
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ป!จจัยของการก"อร"างสร�างตัวสู"การตอบคําถามงานวิจัย 
 1. ความสัมพันธ2กับสภาพแวดล�อม หมู�บ�านของชาวไทเหนือได�ต้ังถ่ินฐานกระจายออกไป
ตามพ้ืนท่ีดอนนอกเมืองเชียงตุง แต�หมู�บ�านหนองเงินแห�งนี้มีอายุท่ีเก�าแก�และมีประชากรมากท่ีสุด มี
ระบบการดํารงชีวิตแบบบุพกาล และมีระบบเครือญาติท่ีเหนียวแน�น ท่ีเป"นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ2
ให�สภาพแวดล�อมธรรมชาติและหมู�บ�านอยู�ในสภาพสมดุล จึงส�งผลต�อการก�อร�างสร�างตัวท่ีกําหนด
รูปแบบทางกายภาพของหมู�บ�าน ท้ังตัวเรือน กลุ�มเรือน และมีพ้ืนท่ีราบลุ�มสําหรับเกษตรกรรมอยู�ราย
ล�อม ซ่ึงต�องใช�ระบบจัดการน้ํามาช�วยสําหรับเกษตรกรรม องค2ประกอบหลักของหมู�บ�านเกาะตัวเป"น
กระจุก มีลําเหมืองไหลผ�านหมู�บ�านมีไร�นารอบหมู�บ�าน สําหรับการวางกลุ�มเรือนในหมู�บ�าน ยังคงต้ัง
ถ่ินฐานบนท่ีดอนและสร�างบ�านเรือนไปตามระดับพ้ืนท่ี  
 2. รูปแบบเรือนท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบของชาวไทเหนือเป"นลักษณะ “ผสม”กันระหว�าง 
ผนังก�ออิฐดินดิบ “ระบบผนังรับน้ําหนัก” (Wall Bearing System) และก�อสร�างร�วมกับ “ระบบ
โครงสร�างเสาและคานไม�” (Skeleton Frame System) ต้ังแต�เริ่มออกแบบวางผัง ท่ีใช�อิฐดินดิบก�อ
เป"นผนังหุ�มเสาล�อมรอบใต�ถุนเรือน ดังนั้นการ “ผสมผสาน”กันของท้ังสองระบบนี้จึงทําให�จุดรับ
น้ําหนักของพ้ืนชั้นสองและรับโครงสร�างหลังคามีมากข้ึนในการวางผนังหรือเสารับป<กหลังคาท่ียื่นมา
คลุมพ้ืนท่ีท่ีต�อเติมเพ่ิมออกไปรอบอาคารอย�างอิสระ ดังจะเห็นได�จาก “รูปด�านและรูปทรง”ของเรือน
ท่ีจะมีป<กหลังคายื่นออกมาคลุมเกือบรอบอาคารทําให�ดูลักษณะของเรือนในภาพรวมมีความ
หลากหลายของ “รูปร�างหน�าตาอาคาร” แต�เม่ือทําการวิเคราะห2แผนผังและรูปทรงหลังคาแล�วจึง
พบว�า ลักษณะเรือนมีการออกแบบวางผังตามประเพณีนิยมท่ีคล�ายกันหมด โดยมีคติความเชื่ออัน
เก่ียวเนื่องกับประเพณีวัฒนธรรมของกลุ�มตน และเก่ียวเนื่องความสัมพันธ2ของวิถีชีวิตท่ีแสดงออกมา
ทางสถาป:ตยกรรม  
 หากเปรียบเทียบลักษณะสถาป:ตยกรรมของกลุ�มชาติพันธุ2ท่ีคล�ายกัน ลักษณะการวางผัง
เรือนของ “ชาวไทเหนือ” หมู�บ�านหนองเงิน จะมีความคล�ายกันกับผังเรือนของ “ชาวไทเขิน”เชียงตุง 
ท่ีมีความสัมพันธ2ผ�านรูปแบบของการวางผังบริเวณบ�านและตัวเรือน เป"นการ “หยิบยืม”ท้ังรูปแบบ
และวัฒนธรรมของคนในพ้ืนมาใช�ในบริบทของสภาพแวดล�อมและวัฒนธรรม อาจมีความแตกต�างกัน
อยู�บ�างในเรื่องของ “ขนาดของผังบริเวณ” ท่ีชาวไทเขินมีเนื้อท่ีท่ีค�อนข�างใกล�เคียงกัน ในขณะท่ี
ขอบเขตของผังไทเหนือนั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ�ตามการจัดแบ�งพ้ืนท่ีในกลุ�มเครือญาติ อีกท้ังยังต�อง
ปรับระดับตามความลาดเอียงของพ้ืนท่ีด�วย แต�ลักษณะการจัดวางองค2ประกอบผังมีความคล�ายคลึง
กัน ซ่ึงประกอบด�วย “เรือนประธาน” “เยข�าว” “บ�อน้ํา” “สวนครัว” “โรงพักสัตว2” อาคารไทเขิน
นิยมวางแนวแกนในทางทิศเหนือ-ใต� ซ่ึงแตกต�างกับแนวแกนอาคารของไทเหนือ ท่ีมักนิยมวางในทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต� ตําแหน�งห�องนอนหลักของชาวไทเหนือนิยมวางทางฝ:]ง
ขวาของเข�งพะลา (หิ้งพระ) และนิยมหันหัวนอนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต� ในขณะท่ีเรือนไทเขินมัก
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นิยมวางตําแหน�งห�องนอนทางฝ:]งซ�ายของเข�งพะลา และนิยมหันหัวนอนในทางทิศตะวันออก หัน 
“หน�าเรือน”และ “บันได”ทางข้ึนเรือนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวไทเหนือนั้นได�เพ่ิมเติม
พ้ืนท่ี “ป^ดล�อม”ใต�ถุนเรือนและเยข�าวด�วยผนังก�ออิฐดินดิบ จึงทําให�มีการใช�สอยอาคารท่ีมากข้ึนและ
มีความรู�สึกท่ีปกป_อง-ปลอดภัยกับผู�อยู�อาศัย ส�วน “เยข�าว” นั้น มีพ้ืนท่ีท่ีใช�เก็บผลผลิตและอุปกรณ2
การเกษตรมากข้ึน และใช�เป"นโรงพักสัตว2อยู�ใต�ถุนอาคารด�วย  
 รูปแบบเรือนพ้ืนถ่ินท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบนี้ เกิดจากการ “หยิบยืม”ลักษณะการใช�งาน
มาใช�กับกลุ�มเรือนของตน เนื่องจากสภาพแวดล�อมได� “รังสรรค2”ให�เกิดลักษณะการใช�สอยท่ีคล�าย ๆ 
กันในการดํารงวิถีชีวิตของกลุ�ม “คนไท” อันก�อใช�เกิด “ผังบริเวณ” ท่ีมีองค2ประกอบท่ีเหมือนกัน 
ได�แก� ลําน้ําเหมือง น้ําบ�อ เยข�าว ข�วง สวนครัว ฯลฯ ซ่ึงเป"นผลท่ีทําให�เกิดการอยู�ร�วมกันระหว�างคน
กับสภาพแวดล�อมอย�างเรียบง�ายตามลักษณะนิสัยของ “คนไท” ส�วนการก�อสร�างเรือนนั้นเกิดจาก 
“ทักษะ” ท่ีมาจากการ “จดจํา” และ “เรียนรู�” กับเทคนิควิยาการใหม� ๆ ท่ีรับเข�ามา ประกอบกับ
ความ “คุ�นชิน” และ “ความนิยม” ตามแนวทางอันเป"นลักษณะเฉพาะของกลุ�มตนเองท่ีเป"นกลุ�ม 
“ชาวไทเหนือจากทางจีนตอนใต� (ยูนนาน)” ท่ีได�พัฒนารูปแบบการใช�สอยจนเป"นลักษณะของตนเอง
ท่ีชัดเจน ซ่ึงถือเป"น “การก�อร�างสร�างตัว” ท่ีได� “สร�างสรรค2” ออกมาตามความต�องการได�อย�าง
เหมาะสม 
 
แนวโน�มต"อการเปล่ียนแปลงรูปแบบของเรือน 
 ป:จจัยหลัก ๆ ท่ีมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาป:ตยกรรมนั้น คือการเข�ามาของวัสดุ
อุปกรณ2ก�อสร�างใหม� ๆ และการจ�างช�างจากภายนอกมาสร�างหรือซ�อมแซมเรือน ท่ีทําให�เรือนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย�างผิด ๆ ถูก ๆ ท่ีเป"นผลให�กับเรือนหลาย ๆ หลัง มีรูปลักษณ2ท่ีผิดเพ้ียนไปจากเดิม 
ท่ีนอกจากจะทําให�หมดความสวยงามในลักษณะเดิมแล�วยังทําให�การใช�สอยอาคารไม�สะดวกสบาย
เท�าท่ีควร นอกจากนี้เรือนพักอาศัยส�วนหนึ่งต�างถูกรื้อถอนลงเพ่ือปลูกสร�างใหม�ภายใต�วิถีชีวิตแบบ
ใหม�ท่ีทันสมัยและเป"น “ท่ีว�าง” สูตรสําเร็จตายตัว ทําให� “พ้ืนท่ีแห�งชีวิต” ในท่ีว�างของเรือนแบบเดิม
นั้นค�อย ๆ เลือนหายไปด�วย ซ่ึงการมาของวัสดุสมัยและการก�อสร�างเรือนแบบสมัยใหม�นี้ ทําให�การ 
“เก็บสะสมวัสดุ” และ “การลงขันลงแขก” ก�อสร�างเริ่มหายไปด�วยอีกเช�นกัน แทนท่ีด�วยการจ�าย
ค�าจ�างเป"นเงินแทน ส�วนป:จจัยเสริมท่ีค�อย ๆ มีผลต�อการเปลี่ยนแปลงลักษณะและรูปแบบของเรือน
และเริ่มปรากฏให�เห็นอย�างเด�นชัดข้ึน คือ “ทัศนคติและค�านิยม” ท่ียอมรับการเข�ามาของวัตถุ
สมัยใหม�และการบริโภคนิยมนั่นเอง ซ่ึงไม�ใช�เรื่องแปลกสําหรับการท่ีจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง
ให�ก�าวไปข�างหน�าด�วยการท่ีไม�ได�เอา “นัยยะ” ท่ีแสดงออกมาทาง “สาระ” รูปแบบชีวิตท่ีดีงามของ
จารีตประเพณีเดิมท่ีบรรพบุรุษได�สร�างเอาไว�นําไป “ต�อยอด” ด�วย แต�นั่นอาจจะหมายถึงการท่ี 
“คุณค�า” ทางสถาป:ตยกรรมในรูปแบบของเรือนท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบนี้ จะอาจจะเริ่มเลือนหายไป
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จากวิถีชีวิตของผู�คนท่ีนี่ ท่ีเคยอยู�ร�วมและผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีเป"นผลใช�เกิดวิถีชีวิตท่ี 
“เรียบง�ายและเป"นสุข” เหมือนเม่ือในอดีต 
 
การนําข�อมูลท่ีศึกษามาประยุกต�ใช�ในการออกแบบเรือนร"วมสมัย 
 เป"นเรื่องท่ีน�าสนใจต้ังแต�เริ่มศึกษาเรือนพ้ืนถ่ินท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบของชาวไทเหนือ
หมู�บ�านหนองเงินนี้ ในหลาย ๆ ประเด็นท่ีทําให�คํานึงถึงป:จจัยต�าง ๆ ท่ีเป"นผลให�เกิดปรากฏการณ2ของ
การอยู�อาศัย รูปแบบของชีวิตและรูปแบบการก�อสร�างทางสถาป:ตยกรรม ซ่ึงการใช�อิฐดินดิบก�อสร�าง
ท่ีพักอาศัยยังคงมีอยู�และพัฒนาไปได�ตามสภาพแวดล�อมนั้น ๆ ซ่ึงการศึกษานี้อาจเป"นส�วนหนึ่งใน
การศึกษาลักษณะการก�อสร�างเพ่ือนําไปประยุกต2ใช�กับอาคารท่ีสร�างร�วมกับดินดิน และในป:จจุบันมี
วัสดุและเทคนิควิทยาการใหม� ๆ เข�ามา ซ่ึงถ�าศึกษาให�ถ�องแท�แล�ว ก็จะเป"นอีกคําตอบหนึ่งท่ีนําเอา
คุณค�าท่ีมีมาแต�ก�อน มาเป"นต�นทุนใช�ร�วมกับงานสมัยใหม�ได�อย�างเหมาะสม  
 สถาป:ตยกรรมพ้ืนถ่ินนั้นมีการพัฒนาจากข�อจํากัดและการแก�ป:ญหาตามการอยู�อาศัยของ
มนุษย2 ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนตามป:จจัยแวดล�อมท่ีมักสร�างขีดจํากัดให�กับผู�พักอาศัยอยู�เสมอ ดังนั้นการ
พัฒนาต�องมีความสอดคล�องกับสถานท่ีและป:จจัยสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมกับช�วงเวลานั้น ๆ ด�วย   
 
ข�อเสนอแนะจากการทําวิจัย 
 1. การศึกษาชุมชนพ้ืนถ่ินนั้น ผู�ทําการศึกษาควรมีความเข�าใจทางด�านภาษาสําหรับใช�ใน
การเก็บข�อมูลภาคสนามเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของการบันทึกและวิเคราะห2ข�อมูล 
 2. จากการสํารวจข�อมูลภาคสนาม พบว�า ยังมีเรือนท่ีก�อสร�างด�วยอิฐดินดิบของชาวไท
เหนืออีกเป"นจํานวนค�อนข�างมาก ท่ีมีลักษณะคล�ายกับหมู�บ�านหนองเงิน ต้ังถ่ินฐานกระจายกันออกไป
ตามเขตชานเมืองของเชียงตุง ซ่ึงหากทําการศึกษาลงลึกในพ้ืนท่ีนั้น ๆ อาจจะต�อยอดข�อมูล หรือตอบ
ประเด็นคําถามของการก�อร�างสร�างตัวได�ชัดเจนมากข้ึน 
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