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 This research aims to study the allocation of selected residential areas, organized 

layout of the village, including local residents Wa architecture. The northern ethnic groups that 

live together are concentrated in Nan, ChaingRai, Phayao, the area of mountains and valleys 

on the plains another 2 to 3 villages that living together in a densely. It is interesting aspects 

of the habitat conditions that are different in geography such as Life, Wisdom and faith 

traditions of vernacular architecture. This study is a comparison of the settlement housing 

layout and architecture of local residents in the area of Nan Wa. That is faith and wisdom that 

include Variety of factors, including factors that differ in three areas of study and social 

systems, both internal and social environment that makes a girl changes until people are in a 

Wa today. 

 The study found that people with both Wa being traditional and has changed 

some. The change in format due to the settlement of immigrants fled the communist 

suppression. Transformation from a chart of the village as a result of the expansion of the 

village caused by increased population, Geographical factors, Agricultural area, The restricted 

area and believe in choosing the area build a house. The vernacular architecture that has 

been changed due to social conditions that are more in touch with society, culture, traditions, 

values that are secreted  into the Wa community. Also the traditional beliefs still exist but less 

including a year's ordinary shares and the assimilation of Buddhist already. 

 The study concluded that Faith and wisdom associated with the settlement and 

village layout can be used locally that because it is faith and wisdom to prevent harm to 

parties on notice successor to ensure a comprehensive and fully covered already. However, 

for faith and wisdom of vernacular architecture associated with the Wa people, on different 

geographic areas Housing beliefs about the house is different. The traditional belief is too 

specific as a result for some areas that can not adapt to the faith and allowing faith and 

wisdom in all matters, which is contrary to that area are ignored until the fade away 

eventually.  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 ลักษณะการดํารงชีวิตของมนุษยแตละภูมิภาคนั้น ลวนมีความผูกพันแนบแนนตอคติ
ความเชื่อและนิเวศวัฒนธรรม เร่ิมตั้งแตการต้ังถ่ินฐาน การปลูกสรางบานเรือนรวมถึงพ้ืนท่ีใชสอย
ภายใน การอยูอาศัย การดํารงชีวิต ซ่ึงเปนระบบท่ียั่งยืนและในระบบดังกลาวมีการแฝงคติความเช่ือ
ไวทุกข้ันตอน เร่ิมต้ังแตการตั้งถ่ินฐานก็จะแทรกคติความเชื่อ คติความเช่ือทองถ่ินนอกจากจะมีผล
ตอการตั้ ง ถ่ินฐานและรูปแบบบ าน เ รือนแลวยั ง มีป จจั ย เกื้ อหนุน ท่ี สัมพันธกับการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวย ซ่ึงจะเห็นไดชัดจากระบบสังคมและวิถีชีวิตทองถ่ิน
กําหนดบริบท ท่ีตั้งหมูบาน ท่ีทํากิน นา ไร สวน ปาชุมชน ปาตนน้ํารวมท้ังการเก็บรักษาดิน น้ํา ซ่ึง
ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติไดเปนอยางดี  
 ลัวะ กลุมชาติพันธุนี้ยังมีความสับสนในการเรียกช่ือ ลัวะ (ละเวือะ) ท่ีอาศัยอยูใน
จังหวัดเชียงใหมและแมฮองสอน ลัวะ (ถ่ิน) ท่ีอาศัยอยูบริเวณจังหวัดนาน เชียงราย และพะเยา แต
การศึกษาคร้ังนี้เพื่อใหไมสับสนในกลุมชาติพันธุ จึงเลือกศึกษา ลัวะ (ถ่ิน) เทานั้น 
 ชาติพันธุ “ลัวะ” จัดอยูในตระกูลภาษา มอญ-เขมร จะอาศัยอยูบริเวณชายแดนไทย ลาว 
ใน จังหวัดนาน เดิมจะอาศัยกระจายตัวท้ังประเทศไทยและลาว แตเม่ือมีการแบงเขตประเทศแลวได
มีการอพยพขามมาในไทยถึง 2 คร้ัง คร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2419 เนื่องจากโดนทางการลาวปราบปราม 
คร้ังท่ี 2 ป พ.ศ. 2517-2518 เนื่องจากหนีคอมมิวนิสตในประเทศลาว ลัวะจะอาศัยอยูตามแมน้ําสาย
ตาง ๆ ซ่ึงลําน้ําตาง ๆ จะแยกจากแมน้ํานาน การประกอบอาชีพของชาวลัวะ จะทําไรขาวเหนียวและ
ขาวโพด เวนจากการทําไรก็จะหาของปา ลาสัตว  ผลผลิตสวนใหญก็จะนํามาบริโภคและเลี้ยงสัตว 
ถาเหลือก็จะนําไปจําหนายภายในหมูบานหรือหมูบานขางเคียง 
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 จากการศึกษา ชลธิรา สัตยวัฒนา 0

1  กลาววา  ลัวะไดอาศัยอยูบริเวณชายแดนไทย ลาว 
พื้นท่ีจังหวัดนานและพะเยาในปจจุบัน มาแตดั้งเดิมไมไดอพยพมาจากที่ใดดังนั้นลัวะจึงเปนชาติ
พันธุท่ีเกาแกชาติพันธหนึ่ง ซ่ึงมีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ท่ียึดติดกับธรรมชาติมีรูปแบบ
สถาปตยกรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะกลุม ซ่ึงรูปลักษณทางสถาปตยกรรมนั้นเปนผลลัพธจากภูมิ
ปญญาท่ีส่ังสมมา จึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจวา คติความเช่ือและภูมิปญญาใดบางท่ีสงผลถึง
รูปลักษณทางสถาปตยกรรมของชาวลัวะและการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตรวมถึง
สภาพแวดลอม จะมีผลตอสถาปตยกรรมอยางไร 
 

 
 
ภาพท่ี 1 ตําแหนงชาวลัวะในพื้นท่ีตาง ๆ  
ท่ีมา :  แผนท่ีภาคเหนือ [ออนไลน],  เม่ือถึงเม่ือ 2 กุมภาพันธ 2554.  เขาถึงไดจาก
0http://www.dusitcenter.org/ 
 
 

                                                 
 1 ชลธิรา สัตยวัฒนา, สิทธิชุมชนทองถ่ินพื้นเมืองดั้งเดิมลานนา : กรณีศึกษาชุมชน   
ลัวะ ยวน  ล้ือ  ปกาเกอญอ (กะเหร่ียง) ในจังหวดันาน เชียงราย และเชียงใหม  (กรุงเทพมหานคร : 
นิติธรรม, 2546), 195-199. 
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วัตถุประสงคของการศึกษา  
 การศึกษาคร้ังนี้จะเนนศึกษาเร่ืองคติความเช่ือ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ท่ีเปนปจจัย
สงผลตอสถาปตยกรรมพื้นถ่ินของชาวลัวะ รวมไปถึงภูมิปญญาท่ีสามารถปรับเปล่ียนตามกาลเวลา 
สามารถจําแนกไดดังน้ี 
 1. คติความเช่ือและภูมิปญญา ท่ีสงผลการต้ังถ่ินฐาน ผังหมูบานและบานเรือน 
 2. คติความเช่ือและภูมิปญญาท่ีส่ังสมและมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดลอมและ
กาลเวลา 
 3. คติความเช่ือและภูมิปญญา ซ่ึงสัมพันธกับการตั้งถ่ินฐาน ผังหมูบานและบานเรือน 
ในพื้นท่ีท่ีมีภูมิลักษณท่ีตางกัน 
 
คําถามท่ีคาดวาจะไดรับคําตอบเมื่อเสร็จส้ินการวิจัย 

 1. คติความเช่ือและภูมิปญญามีผลตอการตั้งถ่ินฐาน ผังหมูบานและรูปลักษณทาง
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะอยางไร 
 2. การเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอม และวิถีชีวิตมีผลกระทบตอ คติความเช่ือและ
ภูมิปญญาซ่ึงมีผลตอสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะอยางไร 
 3. คติความเชื่อและภูมิปญญา ซ่ึงสัมพันธกับการตั้งถ่ินฐาน ผังหมูบานและเรือนของ
ชาวลัวะ ในพ้ืนท่ีตางกันมีความเหมือนและตางกันอยางไร 
 
กรอบกระบวนการคิด 

 กรอบความคิดของการศึกษาคร้ังนี้  จะเนนการศึกษาทางดานคติความเช่ือ ภูมิปญญา ซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต ความเปนอยู สังคม ตลอดจนสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ท่ีสรางสรรคจากกระบวน
ความคิดท่ีส่ังสมมาหลายรุนเพื่อที่จะอยูอาศัยรวมกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืน 
 

ขอบเขตของการศึกษา  
 ขอบเขตการศึกษาดานเนื้อหาและขอมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้จะเนนศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะในภูมิลักษณท่ีตางกันในดาน

ความเช่ือ ภูมิปญญาในการดํารงชีวิตเปนหลักและรวมไปถึงดานมานุษยวิทยา ประเพณี วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร การตั้งถ่ินฐาน นํามาใชในการวิเคราะหในเชิงสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
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 ขอบเขตพื้นท่ี  
 การเลือกพื้นที่การศึกษานั้นมีหลักการในการเลือกดังนี้ 
 1. พื้นที่ท่ีมีอายุของชุมชนท่ีมีความตางกัน 
 2. พื้นที่ท่ีมีลักษณะทางภูมิลักษณท่ีมีความแตกตางกันเชน ชุมชนลัวะพื้นราบกับชุมชน
ลัวะบนภูเขา 
 3. พื้นที่ชุมชนที่มีเรือนลัวะดั้งเดิมอยูเปนจํานวนมาก 
 4. พื้นที่ท่ีมีการดํารงชีวิตและประเพณีแบบดั้งเดิม 
 จากการศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับประวัติศาสตร ประเพณีและการต้ังถ่ิน
ฐาน รวมไปถึงความเปนไปไดในการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีการศึกษา จากการวิเคราะห ไดพื้นท่ี
การศึกษา 3 พื้นที่ ไดแก 
 1. บานจูน หมู 4 ตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 2. บานสกาด หมู 2 ตําบลสกาด อําเภอปว จังหวัดนาน 
 3. บานน้ําแพะใน หมู 13 ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 
 สําหรับการเลือกพื้นท่ีการศึกษานั้น จากการศึกษา บานน้ําแพะใน มีลักษณะการอยู
อาศัยแบบครอบครัวใหญมีเรือนแถวเปนเรือนลัวะดั้งเดิมปลูกสรางอยูอาศัยหลายครอบครัว พื้นท่ี 
2 บานจูน เปนลัวะที่อพยพเขามาใหมเมื่อประมาณ 40 ปที่แลวและยังตั้งหมูบานบนที่ราบอีกดวย 
และพื้นที่การศึกษาที่ 3 บานสกาด เปนหมูบานที่มีอายุมากกวา 90 ปซึ่งจะเปนการเปรียบเทียบ 
หมูบานที่มาตั้งรกรากใหมกับหมูบานดั้งเดิม รวมถึงการเปรียบเทียบพื้นที่การศึกษาที่ 1 กับพื้นท่ี
การศึกษา 2, 3 ในดานการตั ้งถิ ่นฐานและภูมิล ักษณของหมูบานอีกดวย  สําหรับการเลือก
สถาปตยกรรมในพื้นที่เพื่อเปนกรณีศึกษานั้น เนนสถาปตยกรรมที่เปนที่อยูอาศัย รวมถึงสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ ที่มีชวงเวลาที่ตางกัน รูปแบบที่พัฒนาที่แตกตางกัน และแสดงออกซึ่งสัมพันธกับวิถี
ชีวิตและความเช่ือ ซ่ึงเกณฑในการเลือกกรณีศึกษามีดังนี้  
 1. เรือนลัวะท่ีเปนลักษณะเรือนดั้งเดิม เพื่อศึกษารูปทรง วัสดุ พื้นท่ี ท่ีวางและการใช
งานภายในเรือน ซ่ึงเปนเรือนท่ีกลมกลืนกับนิเวศแวดลอม อันเปนผลิตผลทางภูมิปญญาท่ีส่ังสมมา
แตบรรพบุรุษ 
 2. เรือนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับเรือนสวนใหญหรือเปนเรือนท่ีเปนตัวแทนในพื้นท่ี
การศึกษาได ท้ังรูปทรง ท่ีวาง พื้นท่ีการใชสอย ท่ีสามารถเห็นไดชัดเจนจากภายนอก 
 3. เรือนท่ีเปนรูปแบบผสมผสานระหวางเรือนดั้งเดิมกับเรือนสมัยใหมและยังมี
รองรอยของการใชพื้นที่ ท่ีวาง และความเช่ือของเรือนแบบดั้งเดิม 
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 4. เรือนท่ีมีลักษณะตางจากเรือนกลุมอ่ืนในพื้นท่ี เชน รานคา เรือนท่ีมีรูปทรง ท่ีวาง 
ตางจากเรือนอ่ืน 
 5. เรือนท่ีมีอายุหางกันเพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของเรือนยุคตาง ๆ  
 นอกจากหลักเกณฑการเลือกสถาปตยกรรมพื้นถ่ินเพื่อการศึกษานั้น ยังแยกการคัดเลือก
ตามพ้ืนท่ีการศึกษาดวย ซ่ึงพื้นท่ีแตละพื้นท่ีมีความเดนตางกันเชน ภูมิลักษณ ความเช่ือ รูปแบบ
เรือน วิถีชีวิต ซ่ึงก็แลวแตละพ้ืนท่ีมีความเดนทางดานใด  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลลัพธจากการศึกษาในคร้ังนี้ท่ีคาดหวังคือ ความรูใหมดานสถาปตยกรรมพื้นถ่ินท่ี
สอดคลองกับความเช่ือ ภูมิปญญาและวิถีชีวิต และยังหวังวาจะสรางความเขาใจในเร่ืองวิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรมและสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินชาวลัวะไดมากข้ึน 
 
แหลงขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 แหลงขอมูลเกี่ยวกับเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 สถาบันการศึกษาและหนวยงานราชการสวนกลาง 
 1. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังทาพระ 
 2. หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังทาพระ 
 3. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
 แหลงขอมูลในพื้นท่ี 
 1. องคการบริหารสวนตําบลของพื้นท่ีการศึกษา 
 2. โรงเรียนประจําพื้นท่ีการศึกษา 
 3. งานภาคสนามในพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน หมายถึง ส่ิงปลูกสรางท่ีคนแตละทองถ่ินไดสรางเอาไว เพื่อ
สนองตอความตองการในการใชสอยในกิจกรรมตาง ๆ ตามวิถีชีวิต โดยอาศัยวัสดุท่ีสามารถหาได
ตามทองถ่ิน ผนวกกับความรูเชิงชาง อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องตอกันมาแตบรรพบุรุษ 
จนบรรลุเปนสถาปตยกรรมที่ทีรูปแบบจําเพาะอันเปนลักษณะรวมของทองถ่ิน ซ่ึงแตกตางไปจาก
สถาปตยกรรมในทองถ่ินอ่ืน สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินถือเปนผลงานสรางสรรครวมกันของผูคนใน
สังคม มิใชออกแบบโดยสถาปนิกท่ีเนนความเปนปจเจกของบุคคลใหปรากฏในผลงาน และมิใช
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สถาปตยกรรมเชิงพาณิชยท่ีเนนลักษณะอันเปนสัญลักษณ หากแตเปนสถาปตยกรรมที่แสดงการ
ปกปองผองภัยจากภายนอกตามความเปนจริง โตตอบกับสภาพแวดลอมอยางตรงไปตรงมา มี
ลักษณะเรียบงายแทรกตัวอยูรวมและเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ 
 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม หมายถึง การที่มนุษยเอาวัฒนธรรมมาเปนเคร่ืองมือในการ
ปรับตัวและปรับเปล่ียนสภาพแวดลอม เพื่อใหเกิดความเหมาะสมแกการดํารงชีวิตภายใต
ส่ิงแวดลอมนั้นได 
 ตาแหลว หมายถึง เคร่ืองสานทําดวยเสนตอกขัดไขวกัน ใหสวนกลางมีลักษณะเปน    
ตาหกเหล่ียม มีชายยื่นออกโดยรอบ ชาวลัวะไวติดเหนือประตูเขาออกบานไวปองกันภูตผีและ       
ส่ิงช่ัวรายเขามาในบาน 

 

ขั้นตอนในการวิจัย 
 1. การทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ซ่ึงวาดวยทฤษฎีตาง ๆ ท่ี
เช่ือมโยงกับการวิจัย อาทิเชน ทฤษฎีและงานวิจัยเชิงมานุษยวิทยา งานการศึกษาเกี่ยวกับชนเผา ชาติ
พันธุ งานวิจัยทางดานสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน การศึกษาระบบนิเวศวิทยา วัฒนธรรม ภูมิปญญากับ
การปรับตัวใหเขากับระบบนิเวศธรรมชาติ การสนทนาขอขอมูลจากผูท่ีเคยทําการวิจัยในเร่ืองท่ี
เกี่ยวของ และเตรียมความพรอมในการลงภาคสนาม 
 2. การลงภาคสนามสํารวจเพ่ือเตรียมความพรอม รวมไปถึงการนําขอมูลเพื่อมาสราง
กรอบการสอบถามและสรางชุดแบบสอบถามในการลงสนามจริง 
 3. การทําหนังสือเพื่อแนะนําตัวเองและขอความอนุเคราะหในเร่ืองการขอขอมูลจาก
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และเพื่อแนะนําตัวเองในการลงภาคสนาม รวมถึงการขอความรวมมือ
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิเชน องคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน สถานศึกษาในพื้นท่ี
ภาคสนามตลอดจนผูใหขอมูลในการลงภาคสนาม ทานเจาของเรือนเปาหมาย 
 4. การเตรียมแผนการ กําหนดการ และรูปแบบวิธีการเก็บขอมูล ในการลงเก็บขอมูล
ภาคสนาม 
 5. ทําการสัมภาษณผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ผูนําทางศาสนาและความเชื่อรวมถึง
เจาของเรือนเปาหมายในการเก็บขอมูล 
 6. การประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการเก็บภาคสนาม เพื่อเตรียมขอมูลสูการลง
ภาคสนามในเชิงลึก 
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 7. การลงภาคสนามเพ่ือสอบถามขอมูลเชิงลึกท่ีเกี่ยวเนื่องกับการวิจัย การทําการสํารวจ
สภาพกายภาพ ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศธรรมชาติกับวิถีชีวิต การรังวัดเรือนหรือ
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินท่ีเกี่ยวเนื่องในการศึกษาวิจัย 
 8. การประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการสํารวจภาคสนามเพ่ือทําการเก็บรวบรวม และ
นําไปสูการวิเคราะหขอมูลรวมกับขอมูลสวนตาง ๆ ท่ีไดรับมาในข้ันตอนตาง ๆ เพื่อนําไปสู
บทสรุปของการศึกษาวิจัย 
 9. ทําการสรุปผลขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการวิเคราะห รวมท้ังจัดระบบเพ่ือการนําเสนอ
ขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัย 
 10. การทําขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย รวมถึงการนําขอมูลคืนกลับสูพื้นท่ีเปาหมาย
ในการวิจัย เพื่อนํามาเก็บไวเปนขอมูลสําหรับใชประโยชนตอไปในอนาคต 
 
วิธีการศึกษาวิจัย 
 1. การสังเกต สภาพแวดลอมความเปนอยู กิจกรรมการดําเนินชีวิตของชาวลัวะ รวมไป
ถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูบริเวณไมไกลจากชุมชน เพื่อใหมองเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวลัวะ ท่ีสัมผัส
สัมพันธอยูกับทรัพยากรธรรมชาติรอบ ๆ และสามารถนําไปสูการวิเคราะหใหเห็นถึงระบบวิถีชีวิต  
ความเช่ือ ท่ีสงผลถึงงานสถาปตยกรรมของชาวลัวะตามจุดมุงหมายในการศึกษา 
 2. การสัมภาษณ ท้ังแบบจํากัดกรอบการสัมภาษณ ซ่ึงเปนการสัมภาษณแบบปลายเปด 
และการสนทนาท่ัวไป โดยกระทําท้ังเปนรายบุคคลและเปนกลุม ตามแตโอกาสจะเอ้ืออํานวย ท้ังนี้
เนื่องจากแบบสอบถามแบบกําหนดกรอบเพียงอยางเดียวอาจจะทําใหขามขอประเด็นสําคัญหรือ
รายละเอียดปลีกยอยอันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและความเช่ือ  ท่ีจะสงผลโยงไปสูงานสถาปตยกรรม
ของพวกเขา จึงตองใชการพูดคุยตามโอกาสเพื่อใหมาชวย อนึ่งการพูดคุยรูปแบบปกติ ถึงแมจะไม
มุงตรงสูเปาหมายในการศึกษา แตก็สามารถสรางบรรยากาศท่ีผอนคลายกวาในการสนทนา
สอบถามได และการสัมภาษณท้ังสองลักษณะนี้จะถูกนํามารวบรวมและวิเคราะหเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล 
 3. การสํารวจ ทําการรังวัดเรือนตัวอยาง การทําผังบริเวณเรือน และผังชุมชนโดยรอบ 
เพ่ือหาความสัมพันธของวิถีชีวิตกับสภาพแวดลอม รวมถึงท่ีมาของความเชื่อและภูมิปญญาในการ
อยูอาศัย 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลนั้น  เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสํารวจภาคสนามและขอมูล
จากเอกสาร  รวมถึงขอมูลท่ีเปนลักษณะของภาพถาย ภาพวาด และการบันทึกเสียง  โดยใช
วิเคราะหในเชิงพรรณนาในประเด็นท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 
 1. ความสัมพันธระหวางคติความเช่ือ วิถีชีวิต กับตัวงานสถาปตยกรรมของกลุมชนท่ี
ทําการศึกษา 
 2. ความสัมพันธระหวางทรัพยากรธรรมชาติหรือระบบนิเวศแวดลอม กับวิถีชีวิต 
 3. การสงตอความสัมพันธในเบ้ืองตนไปสูการเกิดภูมิปญญาท่ีนํามาปรับใชในการ
ดํารงชีวิต 
 
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เปนงานวิจัยเกี่ยวกับ วิถีชีวิต ความเช่ือ ในงานสถาปตยกรรมพ้ืน
ถ่ินของชาวลัวะ ดังนั้นผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ัง
ทางตรงและทางออม  โดยหลัก ๆ แลวไดศึกษาเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีวาดวยวัฒนธรรม 
  วิถีชีวิต และความเช่ือ ตางก็เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม อันเกิดจากกระบวนการส่ัง
สม ลองผิดลองถูกของมนุษย  เพื่อสรางกรอบในการดําเนินชีวิต  ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับท้ังเร่ือง
วิถีชีวิตและความเช่ือจึงตองมีพื้นฐานทางดานวัฒนธรรมเพ่ือใหมีความเขาใจตอเนื้อหาและแนวทาง
ในการศึกษาใหมากข้ึน 
  วัฒนธรรม  ตามความหมายท่ีระบุไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 
2525 มีความหมายถึง พฤติกรรมและส่ิงท่ีคนในหมูผลิตสรางข้ึนดวยจากการเรียนรูจากกันและกัน
และรวมใชอยูในหมูของพวกตน ดังนั้นวัฒนธรรมอาจจะไมใชพฤติกรรมโดยรวมของผูคนท้ังหมด  
หากแตมีความจําเพาะแยกยอยไปตามหมวดหมูของกลุมคนกลุมใดกลุมหนึ่ง สวนคําวา วัฒนธรรม 
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานฉบับลาสุด (พ.ศ. 2542) ไดใหความหมายไววา  ส่ิงท่ีทําการ
เจริญงอกงามใหแกหมูคณะ เชน วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแตงกาย วิถีชีวิตของหมูคณะ 
เชน วัฒนธรรมพ้ืนบาน วัฒนธรรมชาวเขาซ่ึงความหมายของคํานี้ก็มาจากคําวา วัฒนะ ซ่ึงหมายถึง 
ความเจริญ งอกงาม นั่นเอง 
  ยศ สันตสมบัติ ไดกลาวถึงวัฒนธรรมวา “วัฒนธรรมมีลักษณะพ้ืนฐานท่ีสําคัญ
ดวยกัน 6 ประการดวยกัน คือ ประการแรก วัฒนธรรมเปนระบบความคิดและคานิยมท่ีสมาชิก
สังคมมีรวมกัน ประการท่ีสอง วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีมนุษยเรียนรู ประการท่ีสาม วัฒนธรรมมีพื้นฐาน
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มาจากการใชสัญลักษณ ประการท่ีส่ี วัฒนธรรมเปนองครวมของความรูและภูมิปญญา ประการท่ีหา 
วัฒนธรรมคือกระบวนการในการกําหนดนิยามความหมายของชีวิตและส่ิงท่ีมีอยูรอบตัวมนุษย 
ประการท่ีหก วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีไมหยุดนิ่ง แตเปล่ียนแปลงปรับตัวอยูตลอดเวลา1

2 
  ในแนวความคิดดานมานุษยวิทยานักมานุษยวิทยา ไดใหความหมายของคําวา
“วัฒนธรรม” ไวดังตัวอยางตอไปนี้ 
  Sir  Edward B. TylorZ (1871)  กลาววา วัฒนธรรม คือ ผลรวมของระบบความรู 
ความเช่ือ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยตาง ๆ ซ่ึงเปนผล
มาจากการเปนสมาชิกของสังคม 
  A.L.Kroeber และ Clyde Kluckhohn  กลวถึงคําจํากัดความสวนใหญของคําวา
วัฒนธรรมมักเนนถึงระบบความเช่ือ และคานิยมทางสังคม วัฒนธรรมมิใชพฤติกรรมท่ีสามารถ
สังเกตไดแตเปนระบบความเช่ือและคานิยมทางสังคมซ่ึงอยูเบ้ืองหลังพฤติกรรมของมนุษย  ดังนั้น
วัฒนธรรมจึงหมายถึงกฎระเบียบหรือมาตรฐานของพฤติกรรมท่ีคนในสังคมยอมรับ วัฒนธรรมจึง
เปรียบเสมือนกับ วิถีชีวิต ของคนในสังคมนั่นเอง 
 2. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงถือวาเปนปจจัยตัวหนึ่งท่ีสงผลตอวิถีชีวิต และ
การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 
  ฉัตรทิพย  นาถสุภา กลาวถึงเศรษฐกิจหมูบานของภาคอีสานไวใน เศรษฐกิจหมูบาน
ไทยในอดีต วา หมูบานในภาคอีสานนั้นเปนหมูบานท่ีมีแรงยึดเหนี่ยวภายในสูง  มีความตองการ
เปนอิสระจากการปกครองของสวนกลาง  ในเชิงเศรษฐกิจถือไดวาเติบโตชากวาภูมิภาคอ่ืน ๆ 
เนื่องจากอีสานไมมีการขนสงทางน้ํา และการขนสงทางบกเองก็ยากลําบากมาก การขนสงลําเลียง
ส่ิงของในพื้นที่ตาง ๆ มาขายยังภาคกลางเปนเร่ืองลําบากมาก เพราะตองผานดงพญาไฟซ่ึงยากตอ
การเดินทาง การลําเลียงสินคาลงมาขายยังภาคกลางนั้นไมคุมกับคาขนสง แมในชวงเวลาท่ีรถไฟได
ขยายเสนทางสูภาคอีสาน   โดยเนนไปทางอีสานใตไดเกิดข้ึนแลวก็ตาม หากแตการท่ีมีพื้นท่ีขนาด
ใหญ และระบบเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูเฉพาะเมืองใหญ ทําใหสภาพทางเศรษฐกิจไมแตกตางจาก
เดิมเทาใดนัก ความท่ีชุมชนในภาคอีสานมีแรงยึดเหนี่ยวในชุมชนสูงและมีความเช่ือในเร่ืองผี
บรรพบุรุษอันเปนโครงสรางจิตสํานึกของชนเผายังคงมีอยูอยางหนาแนน  โดยเฉพาะหมูบานของ
ชนกลุมนอยอยางเชน ขาและโซท่ีสกลนคร และพวกสวยที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ท่ีนั้นยังไมมีความ
เช่ือศาสนาพุทธ นอกเหนือจากนั้นการเขาสูภาคอีสานของศาสนาพุทธยังเปนไปไดชาในสวนอ่ืน ๆ 

                                                 
 2 ยศ  สันตสมบัติ,  มนุษยกบัวัฒนธรรม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, 2548), 17. 
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ของภาค ความท่ีความเช่ือดั้งเดิมและระบบสังคมท่ีเขมขน ในการเขามาของรัฐสวนกลางและระบบ
ทุนนิยมจากภายนอกจึงทําใหเกิดกบถผูมีบุญข้ึนหลายคร้ัง เปนการตอตานรัฐและทุนจากภายนอก
กับหมูบาน การขบถท้ังหลายแสดงใหเห็นวาชุมชนหมูบานในประเทศไทยนอกภาคกลาง พยายาม
ท่ีจะรักษาลักษณะการปกครองตนเองภายใน และระบบพอยังชีพเอาไว  ซ่ึงภาคอีสานมีขบถ
ลักษณะนี้มาก รุนแรง และกินพื้นท่ีกวางขวางท่ีสุด2

3 
  ฉัตรทิพย  นาถสุภา และ พรพิไล เลิศวิชา ไดกลาวไวในบทสรุปของหนังสือ
วัฒนธรรมหมูบานไทย เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเปนอยู และระบบเศรษฐกิจชุมชน ของชาวอีสานวา 
ชุมชนชาวอีสานยึดม่ันในระบบความเช่ือเร่ืองผีและอํานาจเหนือธรรมชาติอยางรุนแรงและเขมขน 
หากแตผีท่ีไดรับการนับถือนั้นไมปรากฏวามีผีเจานายเชนเดียวกับความเช่ือทางภาคเหนือของ
ประเทศ นั้นเนื่องจากชาวอีสานอยูในสังคมท่ีไมมีระบบรัฐท่ีแนนอนมาอยางยาวนาน  จนกระท่ัง
การเขามาของรัฐไทยจากสวนกลาง  ชุมชนหมูบานจึงมีความเปนอิสระ และเปนตัวของตัวเอง 
ระเบียบแบบแผนตาง ๆ ในชุมชนลวนแตเกิดจากขอตกลงรวมกันของสมาชิกในชุมชน โดยอาศัย
ความเปนพี่เปนนอง และการอยูรวมแบบยึดม่ันในความเช่ืออยางเดียวกันผีแถนและผีปูตาเปนแกน
กลางความเช่ือท่ีชุมชนตางใหความเคารพ  เปนคติความเช่ือแบบสังคมโคตรวงศท่ีเนนความเปนพี่
เปนนอง นอกจากนี้ความเชื่อเร่ืองผีท่ีสถิตอยูในธรรมชาติยังชวยสรางความสัมพันธท่ีเหมาะสม
ระหวางชาวบานกับสภาพแวดลอมอีกดวย 
  นอกจากนี้ยังกลาวถึงการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจชุมชนท่ีสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงเชิงสังคมของชาวอีสาน พ.ศ.2500   ชาวนาพยายามท่ีจะปรับตัวเขาสูระบบเศรษฐกิจ
สมัยใหม  แตอยางไรก็ตามชาวนาตางไมไดไวใจตอระบบเศรษฐกิจแบบใหมมากนักและยังคง
เช่ือม่ันในการทํานาปลูกขาว  โดยใหเหตุผลไววา  การทํานาปลูกขาวนั้นมีแตไดกับได  นั้นหมายถึง 
หากปใดฝนฟาดีก็สามารถนําขาวออกมาขายได ถึงยามฝนแลงยังคงมีขาวไวใหกินในครัวเรือน 
แมวาสภาพสังคมและเศรษฐกิจนะบีบบังคับใหสมาชิกชุมชนบางสวนออกไปรับจางตางถ่ินก็ตาม  
หากแตแรงงานเหลานั้นลวนมีความหวังท่ีจะไดเงินมาเพื่อตอยอดทางดานการเกษตรในถ่ินฐานของ
ตน จะมีก็แตบางสวนเทานั้นท่ีเปนแรงงานฝมือหรืออาชีพอ่ืนท่ีมีรายไดสูงสามารถลงหลักปกฐาน
ในถ่ินอ่ืนได3 4 

                                                 
 3 ฉัตรทิพย  นาถสุภา,   เศรษฐกิจหมูบานไทยในอดีต (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
สรางสรรค, 2540), 69. 
 4 ฉัตรทิพย นาถสุภา และ พรพิไล เลิศวิชา,  วัฒนธรรมหมูบานไทย  (กรุงเทพมหานคร : 
สรางสรรค, 2541), 103. 
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 3. แนวความคิด และงานวิจัยท่ีวาดวยเรื่องคติชนวิทยา ความเชื่อ จารีต ของกลุมชน 
  ในงานวิจัย เรือนพื้นถ่ินไทยพุทธภาคใต ของ อรศิริ  ปาณินท และคณะ ไดกลาวถึง
ความหมายของคติความเช่ือท่ีเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและเรือนพักอาศัยไววา  คติความเช่ือ หมายถึง 
วิถีหรือทางแหงการยอมรับอยางเคารพของมนุษยชาติในสังคมหนึ่ง ๆ ท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งรวมกัน  
โดยยึดถือดวยแนวความคิด  กฎเกณฑและขอปฏิบัติภายใตความเช่ือมั่นและศรัทธาเดียวกัน ใน
สังคมไทยก็มีธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับคติความเชื่อตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิตท่ีสืบทอด
ตอ ๆ กันมาอยางมากมาย ท้ังในรูปขอปฏิบัติ และขอหามปฏิบัติตาง ๆ โดยแตละภูมิภาคก็มีสาระท่ี
มีท้ังเหมือน ๆ กันและแตกตางกัน ข้ึนอยูกับกรอบปจจัยทางวัฒนธรรมและการถายเทยอมรับ
ระหวางกัน  ท้ังนี้มีขอสังเกตวาคนไทยมักใหความสําคัญตอการปฏิบัติตอความเช่ือในเชิงขอหาม
เปนหลัก เนื่องเพราะเนื้อหาสาระในทางความเช่ือนั้นสวนใหญลวนมีพื้นฐานมาจากความเกรงกลัว
ในการปฏิบัติตนท่ีผิดอํานาจอันเหนือความรู  ดังไดกลาวมาแลวท้ังส้ิน  จนเปนท่ีมาของขอหาม          
ตาง ๆ แลวจึงสืบเนื่องใหเปนขอปฏิบัติตอมา  ซ่ึงขอหามดังกลาวเหลานี้เปนส่ิงท่ีทุกคนในสังคม
ตองยึดถืออยางเครงครัด โดยหากลวงละเมิดฝาฝนหรือเพียงลบหลูดูหม่ินแลว ก็จักมีผลในทางโทษ
ภัยหรืออัปมงคลตาง ๆ นานา คติความเช่ือจึงนับวามีอิทธิพลตอแนวความคิดและพฤติกรรมของคน
ในสังคมโดยแทจริง4

5 

 4. แนวคิดและทฤษฎีวาดวยนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
  ชนัญ  วงศวิภาค กลาวถึง นิเวศวัฒนธรรม ท้ังในเชิงขอบเขต และ ความหมาย ไวใน
สไลดประกอบการสอนวิชานิเวศวัฒนธรรม กับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ดังนี้ 
  ขอบเขตของนิเวศวิทยาวัฒนธรรม :  นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเปนความรูสาขาหน่ึงของ
วิชาหลักในกลุมวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม โดยการศึกษาเปรียบเทียบมนุษยในท่ีตาง ๆ เพื่อจะหา
หลักเกณฑท่ัว ๆ ไป เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม ท้ังนี้ดวยการอาศัยแนวความคิด และทฤษฎี และ
วิธีการศึกษาของศาสตรแขนงตาง ๆ มาชวยอธิบายพฤติกรรมมนุษย โดยเฉพาะศาสตรทาง
นิเวศวิทยาที่เนนถึงความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตและสภาพแวดลอม 
  นิเวศวัฒนธรรม เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมทางวัฒนธรรม และ
ปรากฏการณทางสภาพแวดลอม มนุษยอยูรอดในสภาพแวดลอมตาง ๆ ได เพราะอาศัยวัฒนธรรม
เปนเสมือนอุปกรณหลักในการปรับตัว เนื่องจากวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีมนุษยเรียนรูส่ังสมอบรมบม
นิสัยและสืบทอดตอ ๆ กันไป จากช้ันบรรพบุรุษสูลูกหลาน โดยอาศัยวัฒนธรรมดัดแปลง

                                                 
 5 อรศิริ ปาณินท,  เรือนพื้นถ่ินไทยพุทธภาคใต (กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 95. 
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สภาพแวดลอมเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตน เห็นไดวาในการปรับตัวมนุษยจะเปนฝาย
กระทําตอสภาพแวดลอม สภาพแวดลอมมนุษยจึงนับวาจะกลายเปนสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม
เพิ่มมากยิ่งข้ึน ฉะนั้นแมวาจะปรากฏวามีการเปล่ียนแปลงทางชีวภาพในเผาพันธุ มูลเหตุของการ
เปล่ียนแปลงจะเกิดจากวัฒนธรรมมากกวาทางชีวภาพ 
  นอกจากนี้ ชนัญ  วงศวิภาค ยังใหความหมายของคําวา ทองถ่ิน ไวในสไลดชุด
เดียวกันวา เปนคําท่ีมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร ทองถ่ินจะมีเอกลักษณอยางไรยอมข้ึนอยูกับ
ลักษณะภูมิประเทศท่ีมีความสูงต่ําของพ้ืนท่ี องคประกอบของดิน ชนิดของพืช สัตว และอุณหภูมิ 
ความช้ืน ความรอนหนาว ฯลฯ  ท่ีประกอบกันเปนโครงสรางของระบบนิเวศที่แหงน้ัน5

6 
 5. แนวความคิดการตั้งถ่ินฐานและสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
  ศรีศักร วิลลิโภดม กลาวไวใน เรือนไทย บานไทย เกี่ยวกับการต้ังถ่ินฐานของคนท่ี
อาศัยตามหุบเขาไววา ชอบต้ังถ่ินฐานอยูแบบบานเล็กท่ีกระจายไปตามทองถ่ินตาง ๆ ไมชอบความ
หนาแนนและแออัด ถาหากวารูสึกอึดอัดเมื่อใดก็จะแยกตัวออกไปต้ังถ่ินฐานใหม และยังชอบใน
เร่ืองอิสระ แตส่ิงสําคัญท่ีทําใหความสัมพันธยังคงอยูก็คือ ความสัมพันธท่ีเกิดจากการแตงงานหรือ
กินดองกัน เปนส่ิงท่ีทําใหคนไปมาหาสูกัน สรางความเปนเครือญาติระหวางกัน อันมีผลทาง
เศรษฐกิจและสังคม6

7 

                                                 
 6 ชนัญ  วงศวิภาค, นิเวศวัฒนธรรม (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 
10. 
 7 ศรีศักร วิลลิโภดม, เรือนไทย บานไทย (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2552), 61-
70. 
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บทท่ี 2 
 

ชาวลัวะ วิถีชีวิต และคติความเชื่อ 
 
 กอนการศึกษาสวนอ่ืนของชาวลัวะ ควรจะศึกษาความเปนมา การตั้งถ่ินฐานของ
ชาวลัวะเสียกอน วิถีชีวิตท้ังดั้งเดิมและการเปล่ียนแปลงจนถึงปจจุบัน รวมไปถึงความเช่ือท่ีสืบทอด
กันมาแตละรุน ซ่ึงสัมพันธกับวิถีชีวิตของชาวลัวะ 
 
ความเปนมาของชาวลัวะ 
 ลัวะเปนชาติพันธุที ่จ ัดอยู ในกลุมตระกูลยอย มอญ-เขมร ของกลุมตระกูลภาษา
ออสโตรเอเชียติก ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยูภาคเหนือ บริเวณจังหวัด นาน เชียงราย พะเยา  และยังพบ
ชาวลัวะในประเทศลาวบริเวณชายแดนทางตะวันตกของแขวงสายะบุรี ซึ่งลัวะในบริเวณนี้นั้น
แบงตามความแตกตางของภาษาได 3 กลุมใหญ ๆ คือ ลัวะไปร ลัวะมัล และลัวะอะจูล ซ่ึงเปนกลุม
ท่ีเล็กท่ีสุด 
 ลัวะในจังหวัดนานและในแขวงสายะบุรีของลาวจัดวาเปนชาติพันธุดั้งเดิมกลุมหนึ่ง 
ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยูในบริเวณที่อยูอาศัยนี้มาแตอดีต และเมื่อมีการแบงพรมแดนไทยและลาว ทําให
ชาวลัวะที่เคยไปมาหาสูกันแยกออกจากกันดวยพรมแดน และยังพบวา ชาวลัวะในประเทศลาวมี
การอพยพขามมาประเทศไทยบริเวณจังหวัดนานถึง 2 ครั้ง ครั้งแรก ป พ.ศ. 2419 เนื่องจากชน
กลุมนอยในประเทศลาวถูกกดขี่จากฝายปกครองในเรื่อง ภาษี สวย ทําใหชนกลุมนอยทําการ
ตอตาน จึงถูกทางการปราบปราม และไดหลบหนีอพยพเขามาในประเทศไทย ครั้งที่สอง ได
อพยพมาในป พ.ศ. 2517-2518 เนื่องจากหนีภัย คอมมิวนิสต ในประเทศลาว ครั้งนี้ชาวลัวะท่ี
อพยพมาไดเขามาอาศัยอยูท่ีศูนยอพยพบานน้ํายาว อ.ปว และศูนยสบตอง อ.แมจริม จ.นาน  
 ชาวลัวะยังมีชื่อที่ทางราชการตั้งใหคือ “ถิ่น” หรือบางครั้งเรียก”ขาถิ่น”โดยนัยวาเปน
ชนกลุมท่ีเปนคนทองถ่ินท่ีอาศัยอยูบริเวณนี้ แตชาวลัวะ เองกลับรูสึกไมชอบเพราะเหมือนคําดูถูก
เหยียดหยาม ถาใหเรียกระหวาง 2 คํานี้ ชาวลัวะยอมรับคําวา ลัวะ มากกวา0

1  

                                                 
 1 สุริยา รัตนกุล,  “ผลงานวิจัยเอกสารและวิจัยภาคสนาม : ละวา และ ลัวะ,” วารสาร
ภาษาและวัฒนธรรม,  4 (1 มกราคม-มิถุนายน, 2527) : 56-78. 
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วิถีชีวิต 
 ชาวลัวะเปนชาติพันธุท่ีมีวิถีชีวิตท่ีใกลชิดกับธรรมชาติ ทําเกษตรกรรมและเปนการทํา
เพื่อยังชีพเปนสวนใหญ นั้นก็คือ การทําไรขาว รองลงมาก็หาของปา ลาสัตว นอกจากการปลูกขาว
ไรแลว ยังปลูกขาวโพดดวยหรืออาจจะมีผักอยางอ่ืนเชน ถ่ัวแขก พริกแดง แตงกวา  ผลผลิตจากการ
ทําเกษตรกรรมก็จะนํามาบริโภคภายในครอบครัว ถาเหลือก็จะนําไปจําหนายภายในหมูบานหรือ
อาจจะมีพอคามารับซ้ือนําไปขายในตัวเมือง  
 อาชีพท่ีสมัยกอนนี้ทํารายไดใหกับชาวลัวะคือ การหาของปาและการลาสัตว แตปจจุบัน
การลาสัตวแทบจะหมดไปแลวเหลือเพียงการจับปู จับปลา ตามหวยหนองตาง ๆ เทานั้น แตการเก็บ
ของปายังดํารงอยูก็คือ การตัดไม หาน้ําผ้ึง หาตนออนพืชหรือสมุทรไพร เปนตน นอกจากการทํา
เกษตรกรรมแลว ชาวลัวะยังไดเล้ียงสัตวดวยมีท้ัง หมู ไก เนื่องจากตองใชในการประกอบพิธีกรรม
และไวบริโภคหรือขายในหมูบาน บางหมูบานเล้ียงสุนัขเพื่อไวเฝาบานและเพื่อใชในการประกอบ
พิธีในการบูชาผีเจาท่ีของบางหมูบาน ถาเปนหมูบานท่ีไกลหรืออยูบานดอยสูงจะเล้ียงมาไวใชเพ่ือ
ในการขนของ และถาหมูบานไหนทํานาก็จะเล้ียงควายไวดวย นอกจากนี้ในชวงวางเวนจากการทํา
ไรผูชายชาวลัวะบางคนยังสานกระบุง ตะกราหรือแอบใสขาวเหนียวไวใชในครัวเรือนหรือขายใน
หมูบาน  
 อาชีพของชาวลัวะข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศตามฤดูกาล ชวงเวนวางจากการทํา
เกษตรกรรมก็จะลาสัตวหาของปาแตเนื่องจากสภาพปาปจจุบันลดนอยลง ชาวลัวะผูชายจึงนิยม
เดินทางไปทํางานรับจางภายในเมืองจังหวัดนานหรือจังหวัดใกลเคียง หลังจากฤดูกาลเพาะปลูกเก็บ
เกี่ยวแลวภายในหมูบานก็จะพบเห็น แตคนแก ผูหญิงและเด็กนอย เพราะผูชายสวนใหญไปรับจางกัน 
แตก็จะเปนตามฤดูกาลเทานั้น เพราะเม่ือถึงฤดูเพาะปลูกท่ีจะตองเร่ิมทําไรทํานา ผูชายลัวะก็จะ
เดินทางกลับหมูบานตนเอง 
 ลัวะเฮ็ดไร  
 ในอดีตเอกสารราชการระบุชาวลัวะวาทําไรเปน ”ไรเล่ือนลอย” และจัดอยูในผูทําลาย
ธรรมชาติแตความจริงแลวชาวลัวะจะทําการถางปาตัดไมเพ่ือปลูกขาวไร แตลักษณะการทําไรจะมี
ลักษณะหมุนเวียนคือ เม่ือทําไรเก็บเกี่ยวแลว จะปลอยท้ิงไวใหตนไมปกคลุมพื้นท่ีปลอยใหดินปรับ
สภาพปตอมาจะไมทําไรผืนนี้ จะไปทําไรในพื้นท่ีอ่ืน และในเวลา 2-5 ป จะเวียนมาทําไร ณ พื้นท่ี
เดิมอีก ผลัดหมุนเวียนเปนอยางนี้เร่ือยไป การท่ีกลาววาชาวลัวะเปนผูทําลายธรรมชาตินั้นจึงไมเปน
ความจริง 
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 “ลัวะเฮ็ดไร ไตเฮ็ดนา” เปนคํากลาวของชาวลานนาท่ีวา ชาวลัวะทําไร ชาวยวน (ไต) ทํา
นา แตเม่ือวิเคราะหแลว ชาวลัวะท่ีแมเสรียง จังหวัดแมฮองสอน เฮ็ดท้ังไฮเฮ็ดท้ังนา ผูยวนซ่ึงเปน    
“ไต”บางเผาเฮ็ดไฮมากกวาเฮ็ดนา และชาวลัวะจังหวัดนานจะเฮ็ดไฮกันมากแตก็มีเฮ็ดนากันดวย 
แทจริงแลวการเฮ็ดไฮหรือเฮ็ดนานั้นข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศมากกวา การที่ชาวลัวะท่ีนานจะเฮ็ด
ไฮกันมากกวาก็เพราะวาพื้นท่ีสวนใหญอยูบนภูเขาไมคอยมีพื้นท่ีราบทํานาจึงเหมาะแกการเฮ็ดไร
มากกวา 
 กระบวนการในการปลูกขาวไรนั้น เร่ิมท่ีการเตรียมพื้นท่ีกอนโดยการถางปา ตอไม   
ตาง ๆ ท่ีข้ึนในพ้ืนท่ีไร รวมท้ังการเผาตอไมเพื่อเปนปุย เม่ือเตรียมพื้นท่ีทําไรแลว มักจะสรางตูบ
หลังเล็ก ๆ เพื่อเปนท่ีพักยามทําไร เรียกวา “ตูบแซ” และจะสรางตูบผีและก็จะทําพิธีเชิญผีเขามาใน
ไรเพื่อมาคุมครองไร นา ตลอดการทําไรท้ังฤดูกาล จากที่กลาวไวขางตนวา ชาวลัวะจะทําไร
หมุนเวียน แตปจจุบันนี้ชาวลัวะแตละครอบครัวจะมีพื้นท่ีทําไรชัดเจนและการทําไรหมุนเวียนก็
ลดลงและชาวลัวะก็ไมไดทําไรหมุนเวียนเลย  
 กระบวนการเตรียมดินนั้นสวนใหญจะเปนงานของผูชายแตปจจุบันผูชายไดออกไป
รับจางท่ีอ่ืน เจาของไรจึงตองจางแรงงานในหมูบานเพื่อเตรียมดิน แตการปลูกขาวนั้นจะไมจาง
แรงงานเพราะการปลูกขาวจะเปนกิจกรรมภายในครอบครัว หรือเพื่อนบานจะชวยก็เปนการ              
“เอามือ” กัน การปลูกขาวผูชายจะเปนคนขุดหลุมโดยท่ีทุกคนจะยืนเรียงแถวใชไมยาว ๆ ท่ีปลาย
ขางหนึ่งแหลมซ่ึงทํามาจากลําเค๋ือง (ลักษณะคลายตนเตาราง) แทงลงไปในดินใหเปนหลุมเล็ก ๆ ให
กลุมผูหญิงซ่ึงเดินเรียงตามกันมานําเมล็ดพืชท่ีเตรียมไวหลอดลงไปในหลุม หลังจากนั้นก็เอามือ
หรือเทากลบหลุมและทําเชนนี้ท่ัวพื้นท่ีท่ีเตรียมไว เม่ือขาวงอกได 1 ศอก ก็ทําพิธีรับขวัญขาว เปน
การเซนผีคร้ังใหญ เรียกวา “การทําโสลด” ชาวลัวะไปร จะทําพิธีนี้ในไรของแตละครอบครัว 
แตลัวะมัลจะทําเปนพิธีสําคัญของหมูบานเลย พิธีรับขวัญขาวเปนการขอใหผีคุมครองขาวใหพน
จากการรบกวนจากภัยธรรมชาติ เชน ฝนแลง แมลงหนอนตาง ๆ และเม่ือขาวออกรวงบางหมูบาน
จะมีการทําพิธีเซนผีอีกคร้ังแตบางหมูบานก็ไมมีพิธี หลังจากนั้นก็จะถึงการเก็บเกี่ยว ซ่ึงการเก็บ
เกี่ยวขาวมักจะใหหมอผีประจําหมูบานเกี่ยวเปนคนแรก เพื่อใหหมอผีวาคาถาเพ่ือใหเกี่ยวขาวได
ผลผลิตอยางอุดมสมบรูณ เม่ือเกี่ยวเสร็จแลวจะนําขาวมารวมกันทําเปนลอมฟางใกลลานนวดขาว 
จากนั้นก็จะทําพิธีเปดลอมฟาง นวดขาว ชาวลัวะก็จะมาลอมวงรวมกันเพื่อชวยกันนวดขาว ปจจุบัน
บางหมูบานอาจใชเคร่ืองนวดขาวแทนการนวดแบบดั้งเดิม เม่ือนวดขาวเสร็จแลวจะนําขาวไปเก็บ
ไวในยุงฉางท่ีปลูกสรางไวใกลตัวเรือน บางบานจะนํามาใส “แคงัวะค” ซ่ึงเปนพาชนะสานขนาด
ใหญคลายตะกราต้ังอยูบนเรือน และจากนั้นก็จะบูชาผีอีกคร้ังโดยทําตะแหลวและใบไมบางชนิดมา
ติดท่ีประตูหรือฝาของยุงฉาง  ชาวลัวะไปร เม่ือขนขาวเขายุงฉางแลวจะมีพิธีเซนผีคร้ังสุดทายใน
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รอบปท่ี  เรียกวา  “ลัวะดอกแดง”  เปนการฉลองเม่ือส้ินสุดฤดูกาลทําไรประจําป โดยมีหมอผีเปนผู
ประกอบพิธีซ่ึงจะร้ือส่ิงปลูกสรางภายในไรนําออกไปจากไร เชน ตูบ เถียงนา เสาโสลด และเชิญให
ผีไรท่ีมาคุมครองตลอดการทําไรนี้ใหกลับไปอยูในปาดังเดิม หลังจากทําพิธีในไรแลวก็จะกลับไป
ทําพิธีท่ีหมูบานอีก โดยจะนําดอกไมสีแดงในไร เชน ดอกหงอนไก กลับไปท่ีบานดวยเพื่อไปทํา
พิธีกรรมตอไป 
 ในปจจุบันชาวลัวะหันมานิยมปลูกขาวแบบคนเมืองท่ีเรียกวา “แซเมือง” ซ่ึงมีพิธีกรรม
ตาง ๆ นอยกวา “แซฮีต” หรือการปลูกขาวไรทําใหประหยัดคาใชจายในการทําพิธี เชน การบูชา ไป
ไดบาง และในบางหมูบานชาวลัวะไดทํานาแบบคนเมือง ชาวลัวะไดประยุกตพิธีกรรมคนเมืองเขา
กับพิธีกรรมดั้งเดิมท่ีเกี่ยวกับการปลูกขาว คือ “พิธีทําขวัญควาย” กอนการไถนา แทนการทําพิธีไหว
ผี เชิญผีเขาไร กอนการปลูกขาวอยางท่ีเคยปฎิบัติสืบทอดกันมา1

2 
 

ตารางท่ี 1 ปฏิทินพิธีกรรมการปลูกขาว 
 

เดือน กิจกรรมและประเพณ ี
ธันวาคม 
มกราคม 
กุมภาพนัธ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

นวดขาว เล้ียงผีสงผีออกจากไรทําพิธีลัวะดอกแดง 
ทําพิธีสรางตูบ เชิญผีกลับเขาไร 
ถางหญา เตรียมพื้นท่ีในการเพาะปลูก 
เตรียมดินเพาะปลูก สรางตูบแซ 
วันปใหม หยอดขาวลงหลุม 
ปลูกขาว 
ปลูกขาว เล้ียงผีไรและผีหลวงของหมูบาน พิธีกินโสลด 
กําจัดพืช ดายหญาในไรขาวคร้ังท่ี 1 (วันทําพิธีตัดดอกขาว) 
ถางหญาในไรขาวคร้ังท่ี 2 ทําพิธีตัดดอกขาว ทําขวัญขาว 
ถางหญาในไรขาวคร้ังท่ี 3 เล้ียงผี ทําพิธีกินขาว 
เซนผีในไรขาว เล้ียงผีกอนการเก็บเกี่ยว 
เก็บเกี่ยวขาว ทําพิธีลอมฟางและนวดขาว 

* ปฏิทินกิจกรรมการปลูกขาวของชาวลัวะแตละหมูบานอาจแตกตางกันบางเล็กนอย  

                                                 
 2 ภัททิยา ยมิเรวตั และ สุริยา รัตนกุล,  สารานกุรมกลุมชาติพนัธุลัวะ (นครปฐม : สถาบัน 
วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539), 5-7. 
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คติความเชื่อ 
 คนไทยทุกกลุมชาติพันธุ ลวนมีความเช่ือไมวาเปนความเช่ือข้ันต่ําสุดแตมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุดและเปนความเช่ือดั้งเดิม คือ การนับถือผี มีท้ังผีฟา ผีปา ผีไร ผีเรือน ฯลฯ สูงข้ึนมาอีกก็เปน
พวกไสยศาสตรควบคูกับพราหมณ สูงข้ึนอีกก็เปนพุทธศาสนาแบบพราหมณปนผี และท่ีสูงสุด คือ
พุทธศาสนา 
 ในสังคมชาวลัวะมีความเช่ือและนับถือผีอยู 2 ปะเภท คือ 
 1. ผีท่ีมีอํานาจ สัมพันธกับธรรมชาติ เรียกวา “ปฺย็อง” มี 4 แกนตา (นัยนตา) ลักษณะ
ของผีนี้จะมีตาขางหนาเหมือนคนปกติแตจะมีตาสองดวงอีกบริเวณทายทอย  ผีชนิดนี้ยังแยกไดเปน 
ผีปา ผีไร ผีน้ํา ซ่ึงตองเซนไหวเปนประจําและจะสัมพันธกับฤดูกาล ก็หมายความวาชาวลัวะมีความ
เช่ือในอํานาจของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของธรรมชาติซ่ึงใหท้ังผลดีและผลรายได โดยมีผลกระทบคือการ
ผลิตเกษตรของชาวลัวะเอง แตถามีการเซนไหวไมขาดและตามเวลาอันควรก็จะมีผลใหอยูดีมีสุข 
ผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบรูณ 
 2. ผีบรรพบุรุษประจําตระกูล มีช่ือท่ีตางกัน เชน ผีบาน ผีเรือน วิธีเรียกมี 2 แบบคือ 
  แบบท่ี 1 เรียกโดยใชคําวา “อาว” นําหนา เชน อาวคัด อาบแลบ “อาว” ใชนําหนา
เพื่อเปนการใหเกียรติ ตามรูปศัพท “อาว” แปลวา “พอ” 
  แบบท่ี 2 เปนผีตนตระกูล ท่ีใชคําวา “บาน” นําหนาช่ือ เชน ผีบานเบาะ ผีบานชา      
ผีบานคม การถือผีลักษณะน้ีนั้นอาจเปนการพัฒนาในชวงท่ีแยกกันอยูเปนหมูบาน เพราะเปนผี
ประจําหมูบานทําหนาท่ีปกปองดูแลหมูบานโดยตรง อายุนอยกวา “ปฺย็อง” แตมากกวา “อาว” การ
นับถือผีของชาวลัวะมีขอสังเกตวา การนับถือผีบรรพบุรุษนั้นลวนสืบตอกันตามสายแม โดยมีพิธี
มอบไหเหลาประจําตระกูลโดยทายาทฝายหญิงคนหัวป จะไดรับสิทธินี้กอนคนอ่ืน 
 อาจกลาวไดวา ชาวลัวะสวนมากยังเช่ือและยังกลัวผีกัน ผีจึงมีบทบาทกับชีวิต รวมไป
ถึงพิธีกรรมตาง ๆ ตองมีเร่ืองของผีเขามาเกี่ยวของเสมอ จึงทําใหหมอผีผูประกอบพิธีกรรมจึงมี
บทบาทในสังคมลัวะเปนอยางสูง  
 พิธีกรรมของชาวลัวะสามารถแบงแยกออกเปนลักษณะตาง ๆ ได  ดังนี้ 
 พิธีกรรมเนื่องดวยวงจรชีวิต  
 วิถีชีวิตประจําวันของชาวลัวะโดยท่ัวไปดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย ตื่นนอนแตเชาตรู เชา
หุงหาอาหาร เดินทางไปทําไร เย็นจึงกลับบาน และก็หุงหาอาหารเย็น และก็ถึงเวลานอน ถึงกระนั้น
แลวชาวลัวะก็ยังมีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับวงจรชีวิต เพ่ือเปนการเขาใจวิถีชีวิตของชาวลัวะใหมากข้ึนจึง
ตองศึกษาพิธีกรรมอันปนลักษณะเฉพาะเพื่อนําไปใชวิเคราะหในข้ันตอนตอไป 
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 1. เกิด ผูหญิงชาวลัวะเมื่อต้ังทองจะไมอยูนิ่งเฉย เพราะมีความเช่ือวาถาอยูเฉยจะทําให
คลอดลําบาก ตองเดิน ทํางาน เคล่ือนไหวตัวเองตลอด ดังนั้นภาพหญิงทองแกชาวลัวะ ทํางาน      
ตําขาว จึงเปนภาพท่ีเห็นไดท่ัวไปในหมูบานชาวลัวะ เม่ือถึงกําหนดคลอด หมอผีจะมาชวยทําคลอด 
หมอผีท้ังหมดจะเปนผูชาย ส่ิงแรกท่ีหมอผีตองทํากอนคือ ชวยบีบทองใหหญิงทองท่ีกําลังจะคลอด
ซ่ึงการบีบทองจะชวยใหหมอผีรูวาเด็กในทองนอนอยูทาไหนและนานเทาไรกวาจะคลอด
ตอจากนั้นก็รายคาถาหรือคําท่ีเปนมงคลเปนภาษาลัวะ โดยเนื้อหาก็คือ ขอใหผีไมมารบกวนให
คลอดไดงายและใหปลอดภัยท้ังแมและลูก 
  ทาท่ีคลอดทารกนั้นแมตองนั่งเอาเขาตั้งไวและโหนเชือกท่ีผูกไวกับข่ือ หมอผีและ
ผูคนท่ีมาชวย จะชวยกันบีบชวยนวดทองใหและเตรียมภาชนะมารองรับเด็กก็ คือ กระดง เม่ือคลอด
ออกมาแลวผูตัดสายสะดือ สวนใหญจะเปนผูเฒาผูแกในหมูบาน แตถาไมมีจริง ๆ ก็จะเปนพอของ
เด็กเอง ตัดโดยใชไมเฮ่ียซ่ึงเปนไมไผชนิดเนื้อแข็งเหลาจนคมกริบเหมือนมีด และยังถือวาเปนวัสดท่ีุ
สะอาดท่ีสุดดวย ตัดแลวไมติดเช้ือ ตัดแลวผูเปนพอตองรีบเอารกไปฝงท่ีจอมไผท่ีใกลบานท่ีสุดทัน
ท่ีซ่ึงมีความเช่ือวาถาไมนําไปฝงจะเปนอันตรายตอเด็ก อาจเจ็บไข โตไมเต็มท่ี หรือจะเล้ียงดูยาก 
  หลังคลอดแมตองดื่มน้ํารอนตลอดเวลาท่ีอยูไฟ ก็ประมาณ 4-5 วัน อาหารของ
มารดาหลังคลอดก็คือ ขาวหลาม หมายถึงขาวท่ีหุงในกระบอกไมไผ หลังคลอด 10 วัน ก็กลับไป
ทํางานเบา ๆ ได ไมเกินเดือนก็เอาเด็กติดตัวโดยใชเปใสขางหนาหรือหลังไปทําไรดวยกัน 
  ความเช่ือเกี่ยวกับการคลอดนี้ กลัวผีจะมาลูกไป จึงตองมีการทําขวัญเด็ก เม่ือคลอด
ออกมาใหมจะเอาทารกไปลนไฟ จากนั้นจะพาเด็กออกนอกเรือน หมอผีจะพูดคําทําขวัญเด็กวา  “ถา
เปนลูกผี ผีจงมาเอาไป ถาไมมาเอาไป ก็เปนลูกเรา” พูดซํ้าเชนนี้  2-3 คร้ัง จึงพาทารกกลับเขาเรือน 
 2. แตงงาน ความรักของหนุมสาวชาวลัวะมักจะไมดูกันท่ีหนาตา แตจะดูกันท่ีการ
ทํางาน ขยันขันแข็ง อดทน ใครทํางานเกงก็จะเปนท่ีหมายปอง เดิมท่ีการแตงงานของชาวลัวะ ฝาย
หญิงจะมาสูขอฝายชาย โดยพอแมฝายหญิงจะใหผูเฒาผูแกท่ีนับถือประจําหมูบานมาทําพิธีสูขอ ซ่ึง
หนาท่ีนี้มีช่ือเรียกวา “แกนสาร” 
  เม่ือตกลงกันไดแลวก็จะกําหนดวันพิธี โดยไมมีสินสอด (เพราะตางก็ยากจน
ดวยกัน) ในวันพิธีแตงงาน อาหารที่ใชเล้ียงในวันนี้ ท้ังสองฝายตองชวยกันหามา แตฝายหญิงเปนผู
ออก หมู ไก เหลา ท่ีใหผี ลัวะจะเรียกเจาบาววา “ควันบาว” และเจาสาววา “ควันมอน”  ท้ังสองจะ
นั่งคูกัน โดย “แกนสาร” จะทําพิธีมัดแขนสูขวัญและใหพรเปนภาษาลัวะ เชน “ใหอยูดี มีลูกมาก 
อยาทะเลาะเบาะแวงกัน ตองเล้ียงดูพอแมของทั้งสองฝายไดเนื้อไดปลามาตองนึกถึงพอแมดวย” 
และจากนั้น แกนสาร จะเอาดายสีมาผูกขอมือท้ังสองฝาย เรียกวา “ท็อกอือท็อง” แลวก็นั่งกินขาว
กินเหลากัน 
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  ชาวลัวะนิยมครองคูผัวเดียวเมียเดียว ซ่ึงมีปรากฏในคําอวยพรของ แกนสารวา  
“ตองมีใจเดียว บรักสอง รักสาม” และท่ีเครงครัดซ่ึงเปนประเพณีโบราณ ฝายชายยังตองทําพิธีไหว
ของฝายหญิง  ซ่ึงเทากับเปนพิธีโอนนามสกุลมาถือประจําตระกูลของฝายหญิง 
 4. ตาย ชาวลัวะเช่ือในเร่ืองผี วิญญาณ ความเช่ือนี้จึงทําใหชาวลัวะกลัวคนตาย ไมนิยม
ยินดีกับการทําศพ นอกจากจําเปนจริง ๆ เชนเปนญาติพี่นองกัน จึงไปรวมงานศพ งานศพชาวลัวะ
จึงมีผูคนรวมงานไมมาก  
  ชาวลัวะจะมีประเพณีในงานศพบางประการท่ีนาสนใจคือ เม่ือมีการตายเกิดข้ึนใน
บานและบังเอิญมีคนภายนอกเขามาจะกลับไปไมได จนกวาพิธีทําศพจะเสร็จส้ิน และก็เชนเดียวกับ
สมาชิกในครอบครัวของผูตายก็ออกนอกบานไมไดจนกวาพิธีจะเสร็จส้ิน ซ่ึงจะใชเวลาแคช่ัว
ขามคืน ลูกหลานก็ตองมาชวยอาบน้ําศพ แตงตัวชุดท่ีดีท่ีสุดของผูตาย พรอมของใชสวนตัว ก็จะ
นํามาฝงกับศพดวย ศพของผูตายจะถูกหอดวยสาด (เส่ือขนาดใหญ เนื้อหยาบ) ใชเปลือกไมหรือไม
เหนียวมัดหัวมัดทายใหแนน ใชไมไผเปนคานสอด และหามไปลงหลุม หลุมก็จะไมไกลหมูบาน
มาก  การเลือกท่ีฝงศพ จะทําพิธีหาท่ีวางท่ีเหมาะสมก็จะตองเซนไหวผี มีขาว เหลา ไก และหมอผี
จะมีการเส่ียงทายที่ ดวยการขวางไขดิบลงไปบริเวณท่ีกําหนดไวเปนสุสาน ไขแตกตรงไหนก็ขุด
ตรงนั้น ถาไมแตกก็ขวางจนแตก กอนขวางหมอผีจะอธิฐานวา หากมีศพอยูใตดินก็ของใหไขไม
แตก ท่ีใดไมมีศพอยูก็ขอใหไขแตก ขนาดหลุมศพเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวางประมาณ 3 ฟุต ยาว
ประมาณ  6 ฟุต ลึกพอทวมหัวคนก็ประมาณ 5 ฟุต การฝงศพจะหันศีรษะไปทางทิศเหนือ ใกลหลุม
จะมีอาหารเปนเคร่ืองเซนไหว 2-3 อยาง และตองมีอาหารประเภทเนื้อดวย เชน ไก หมู ควาย        
สัญลักษณท่ีสําคัญอีกอยางคือ “ตาแหลว” ปกตรงเคร่ืองเซนศพ  หรือบางหมูบานปกบริเวณ หัวทาย 
เพื่อไวปองกันผี “ตาแหลว” นี้ เปนเคร่ืองหมายเฉพาะ ท่ีสานดวยไมไผเปนรูปวงกลมหรือ
สามเหล่ียม 2 รูปซอนกัน และมีไมหนีบซ่ึงทําหนาท่ีหนีบเคร่ืองหมายนี้และเปนท่ีปกลงดินดวย 
 ในพิธีงานศพ ในชวงท่ีหามศพไปท่ีหลุมศพ จะมีประเพณีท่ีปฏิบัติกันมาแตโบราณ คือ 
ผูหญิงในหมูบานจะรองไหเดินตามศพไปจนถึงหลุม การแตงกายของผูหญิงนี้ก็จะแตงดวยชุดท่ี
สวยงามพิเศษกวาปกติ จะไมใสสีขาวหรือดําตามประเพณีของคนไทย ถามีดอกไมสีสดก็จะนํามา
แซมผม จะมีเสียงรองไหเทานั้นท่ีดูหดหู พอศพถึงหลุมก็หยอนศพลงหลุมและนําเส้ือผาลงหลุมไป
ดวย หลังจากนั้นก็โกยดินและเอาหินกลบลงไปจนเต็มมิดปากหลุม ขางหลุมศพท้ังส่ีมุมจะเอาไม
ขนาดทอนแขนปลักลงไปและเอาไมขนาดยาวกวาหลุมศพเล็กนอยวางลงระหวางไมท่ีปกไวจนเต็ม
และเอาไมวางขวางแพไมแลวมัดติดกับหลักไมและก็โกยดินและหินข้ึนไปกลบทับไมอีกช้ันหนึ่ง 
จนสูงประมาณ 1 ฟุตหรือพอม่ันใจวาสัตวปาจะมาคุยเข่ียไมได ฝงศพแลวญาติมิตรก็จะยิงปนเปน
การสงดวงวิญญาณ และเสียงของ “นางรองไห” ยังดังอยู จนขบวนท่ีมารวมพิธีเดินทางกลับกัน
หมดแลว ก็หยุดรองก็เปนอันจนพิธีงานศพ 
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 พิธีกรรมเนื่องดวยการผลิต  
 ฤดูการผลิตมาถึงแตละป ชาวลัวะจะประกอบพิธีเซนไหวผีหลายคร้ัง ในชวงเวลาตาง ๆ 
กัน ชาวลัวะจะเร่ิมดวยการกําหนดท่ีทําไร  เม่ือเลือกไดแลววาจะทําทําไรนี้แนนอนแลว ก็ตองทําผี 
เร่ิมดวยจัดไมไผ จัดตอก เอาตอกมาสานเปนกระดัง เอาขาวสาร หมากพลูใสในกระดง เสร็จแลว
เชิญหมอผีมาทําพิธีเส่ียงทาย ดวยการนําไขดิบตั้งบนขาวสาร และหยิบขาวสารโรยลงบนไข 3 คร้ัง 
ถาเมล็ดขาวข้ึนไปคาบนไขเปนเมล็ดคู หมายความวาทําไรนั้นดี ถาคาอยูถึง 4-6 เมล็ด ก็จะถือวาจะ
ไดผลผลิตอุดมสมบรูณมาก ๆ “ผี” จะไมมารบกวน แตถาขาวคาบนฟองไขเปนเมล็ดค่ี หมายความ
วาผีจะรบกวน ตองหาท่ีทําไรท่ีอ่ืน 
 เม่ือเลือกท่ีทําไรไดแนนอนแลวก็มีการฆาไกเซนผี ครันเม่ือขาวไรโตประมาณ 1 ศอกก็
จะทําผีอีกคร้ังหนึ่ง ไมฆาหมูก็หมาหรือไกแลวแตประเภทของผีวาชอบชนิดไหน โดยหมอผีจะเปน
ผูบอก ตอนขาวใกลออกรวงตองทําผีอีกคร้ังหนึ่ง เซนหมู หรือหมา หรือไกโดยท่ีหมอผีบอกเชนเคย 
 เม่ือถึงเวลาเก็บเกี่ยวประมาณเดือนธันวาคมจะมีพิธีทําผีคร้ังใหญอีกคร้ังหนึ่งโดยถือวา
เปนข้ันตอนท่ีสําคัญ ชาวลัวะจะเตรียมสาน “กะลา” คือ เส่ือผืนใหญคลายเส่ือลําแพน แตสานดวย
ตอกไมไผไวสําหรับรองตอนตีขาว วิธีตีก็จะนํารากไมไผขนาดใหญท่ีมีลักษณะโคงงอ ฟาดลงไป
ในฟอนขาวซ่ึงวางอยูบนกะลาโดยลอมเปนวงกลมท้ังหญิงชาย เม่ือตีขาวเสร็จแลวก็จะทําผี คร้ังนี้
จําเพาะเจาะจงวาตองเปนไก โดยเอาเลือดไกทารอบกะลา 
 ข้ันตอนการทําผีของชาวลัวะ ยังไมเสร็จหลังจากเอาขาวเขาเลาโดยปลูกยุงเก็บขาว ซ่ึง
เทากับเสร็จจากการเก็บเกี่ยวแลว ก็ตองทําผีคร้ังใหญอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือถึงข้ันตอนนี้ พิธีกรรมแตละ
หมูบานจะตางกัน พวกหนึ่งจะทําพิธีใหญเรียกวา “ฤกษดอกแดง” หรือ “ฤกษกฺยอง” อีกพวกหนึง่จะ
ทําพิธี “สะโหลด” ในท่ีนี้การเรียกช่ือพิธีกรรมท่ีตางกันนี้ก็เปนการแบงเผายอยของชาวลัวะไปในตัว
อีกดวย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ฤกษดอกแดง เปนการทําผีคร้ังใหญท่ีสุดในรอบป หลังจากเสร็จส้ินการเก็บเกี่ยว
แลว ซ่ึงเทากับเปนการฉลองของการส้ินสุดการผลิตประจําป และเตรียมตอนรับกับการผลิตของ
ฤดูกาลใหม ซ่ึงจะเปรียบไดกับ “สงกรานต” ของคนไทยนั้นเอง ในพิธีจะมีการกินปใหมอยาง
สนุกสนาน เปนงานฉลองท่ีชาวลัวะรวมทํากัน จะมีการฆาไก หมู หรืออาจมีการฆาควายดวย ซ่ึง
หลังจากพิธีส้ินสุดแลว ก็จะนํามากินเล้ียงกันอยางสนุกสนาน รวมท้ังกินเหลากันดวย 
  ในการทําพิธี สวนสําคัญคือการเส่ียงทายอีกเชนกัน ชาวลัวะจะตําขาวเมาเปนเมล็ด
เอามาใหหมอผีเส่ียงทาย หมอผีจะกําขาวเมาเดินหวานไปท่ัวคนท่ีอยูรอบ ๆ จะแยงกันเอามือรองรับ 
ใครไดมากก็จะถือวาในปหนาก็จะไดผลผลิตมาก นอกจากนี้ก็จะเอาสีตาง ๆ ท้ังสีแดง สีเขียว สีขาว  
มาปายท้ังหนาท้ังตัว ปายใหกันท้ังชายหญิง เลนกันอยางไมถือสาเฉพาะงานนี้ ใครปายใหมาก คน
ถูกปายก็ยิ่งชอบ คลายกับการเอานํ้ามาสาดกันในวันสงกรานตของไทย 
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  เห็นไดวาการละเลน “ฤกษดอกแดง” เปนการเลนท่ีสนุกสนานหลังการเก็บเกี่ยวการ
ทํางานอยางเหน็ดเหนื่อยมาตลอดป จึงเปนโอกาสใหหนุมสาว “ปลดปลอยระบายความเครียด” ได
อยางเต็มท่ี โดยไมมีการถือสากัน การแสดงออกทางเพศ เชน การถูกเนื้อตองตัวกันโดยการปายสีให
กัน ซ่ึงทุกคนจะมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนเจาของชุมชนรวมกัน 
  สวนใหญการฉลองฤกษดอกแดงจะดําเนินไปสามวันสามคืนซ่ึงระหวางนั้นจะมีขอ
หามโดยเด็ดขาดวา ไมตองทํางานหนักใด ๆ ท้ังส้ิน ไมวาจะเปนการเก็บผัก หาฟน ตักน้ํา ตําขาว  
(ทุกอยางตองเตรียมไวใหพรอมกอนถึงวันงาน) ซ่ึงเปนการพักผอนอยางเต็มท่ีนั้นเอง2

3 
 2. พิธีทําโสลด (แองโสลด) เปนพิธีสําคัญพิธีหนึ่งของชาวลัวะ โดยเฉพาะการทําไร
แบบโบราณ (แซฮีด) และเครื่องประกอบพิธีท่ีท้ิงอยูกลางไร จะเปนเคร่ืองแสดงถึงแบบของการทํา
ไร เพราะไรแบบขมุหรือคนพื้นราบ (แซญวน) จะไมทํา  การทําโสลดจะทําเม่ือขาวสูงไดประมาณ 
1 ศอก (ประมาณเดือนกรกฏาคม) วันท่ีทําพิธีจะทําตรงกับวันกรรมหมูบาน หรือกรรมบานไมได 
การประกอบพิธีจะไปทําในไรโดยจะทําพิธี 2 จุดดวยกัน คือ บริเวณกลางไร 1 จุด และริมไรทางใต
อีก 1 จุด บริเวณกลางไรท่ีประกอบพิธีจะมีไมไผทําเปนรูปสรอย 4 เสน แขวนลงมา 
  นอกจากสรอยโสลด 4 เสนแลว จะเปนรูปจําลองเคร่ืองใชตาง ๆ ท่ีนํามาใชในไร
บางอยางทําเปนสัญลักษณ ทุกอยางจะทําดวยไมไผท้ังส้ิน เชน ไห เงิน มีดพรา สุมไก ปลา หวดนึ่ง
ขาว หัวใจสัตว ตระกรอเลน ไมกวาด ลูกปน ดาบ ปน 
  สัญลักษณตาง ๆ เหลานี้แสดงถึงส่ิงของเคร่ืองใชท่ีจําเปนในระหวางการทําไรจะ
แขวนไวกับสรอยโสลด ท่ีหอยลงมา 4 เสน นอกจากน้ียังมีตาแหลวอีกหลายอันซ่ึงมีปกและแขวน
ไว ณ ที่นี้  ณ จุดนี้เปนจุดท่ีสําคัญเม่ือเร่ิมพิธี  ผูท่ีเปนเจาของไรผูหญิงจะเปนผูเขามารวมประกอบ
พิธี ถาในกรณีท่ีมีแตพอบาน ลูกสาวจะตองเปนผูเขารวมพิธี  และถาพอหรือผูชายในบานนั้นเปน
หมอผีก็สามารถเปนผูประกอบพิธีของตนเองได 
  ในครอบครัวท่ีไมมีภรรยาและหัวหนาครัวเรือนเปนหมอผี หัวหนาครัวเรือนซ่ึงเปน
ผูประกอบพิธีและลูกสาวจะเปนผูเขารวมพิธี  การประกอบพิธีจะใชไก  (ไกดํา) 2 ตัว ในการ
ประกอบพิธี ณ จุดนี้  ไกจะนํามาฆาท่ีหนาหิ้ง ซ่ึงทําดวยไมไผ  การฆาจะใชวิธีการฟาดหัวไกกับไม
แลวเอาเลือดทาบริเวณช้ันท่ีทําข้ึนเพราะชาวลัวะเชื่อวาเลือดเปนส่ิงท่ีผีและขวัญรับประทาน ถาขาด
เลือดแลวผีและขวัญจะไมมีความสุข  นอกจากไกแลวจะมีการทําขัน 3 ขัน ในขัน 2 ขันจะใส
ขาวสารไวและขันหนึ่งจะมีเคร่ืองหมายหรือเคร่ืองลางของหมอผีใสไวและท่ีหนาหิ้งจะใชไมไผตัด
ทําเปนกระบอก 2 อัน บรรจุดวยแกลบทําเปนเหลาอุ 2 ไห วางไว แลวหมอผีก็จะวาถาคาตามท่ีตน

                                                 
 3 ชลธิรา  สัตยวัฒนา, ลัวะเมอืงนาน (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2530), 74-88. 
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ไดเรียนมา  การเล้ียงผี ณ จุดนี้เปนการเล้ียงผีไร  สําหรับสัตวท่ีจะนํามาเล้ียงผีไรนี้อาจจะเปนไก หมู 
หรือสุนัข แลวแตการเส่ียงทายของหมอผีในตอนแหกไรคร้ังแรก  โดยหมอผีจะถามผีและใช
ขาวสารวางบนเหรียญเงินในขัน  ซ่ึงถาผีตองการจะกินอะไรก็จะมาแสดงท่ีขาวสารนี้ สัตวท่ีเล้ียงใน
วันทําโสลดก็จะทําตามน้ัน 
 นอกจากการเล้ียงผีไรกลางไรแลว  บริเวณริมไรดานทิศใตก็จะทําหิ้งข้ึนช่ัวคราว 
 ณ ท่ีนี้จะเปนการเล้ียงผีปาตาง ๆ ท่ีอยูบริเวณริมไร  การเล้ียงก็เชนเดียวจะใชไก 2 ตัว 
และไกก็จะทําการฆาและใชเลือดทาท่ีศาลเชนเดียวกัน  สุราจะไมนํามาเล้ียงจะใชสัญลักษณแทน
เหลาอุเหมือนกัน ณ จุดนี้การทําสัญลักษณตาง ๆ จะไมมากเทากับบริเวณท่ีทําผีไร  เม่ือหมอผี
ประกอบพิธี ณ บริเวณกลางไรเสร็จจะมาทําพิธีท่ีริมไรนี้อีกคร้ังก็จะเสร็จพิธี  สําหรับจุดนี้เจาของไร
ที่เปนผูหญิงไมตองมารวมพิธี  เหตุท่ีผูหญิงเขารวมพิธีเพราะชาวลัวะถือวาผูหญิงเปนผูถือผีและเปน
ผูสืบทอดการถือผีเรือน  สําหรับไกท่ีฆาก็จะนํามาประกอบอาหาร  สวนของเคร่ืองในตาง ๆ ตัดมา
อยางละเล็กนอยจะถูกนําไปวางไวบนหิ้งท่ีทําข้ึนแตละช้ิน เพื่อเปนเคร่ืองเซนสรวง สวนท่ีเหลือก็จะ
นํามาประกอบอาหารรับประทานกันในไรนั้น  การทําพิธีเซนสรวง เพื่อใหขาวเจริญงอกงามไม
เสียหายใหผลผลิตดีและผูท่ีเขามาทําไรหรือเจาของไรไมถูกผีไรตาง ๆ ท่ีอยูในบริเวณนั้นกระทําให
เกิดการเจ็บปวยในภายหนา  จะเห็นไดวาไกท่ีใชเซนผีใช ไก 4 ตัว  แตถาไรนั้นผีแรงจํานวนไกก็
อาจจะตองใชมากข้ึน  ซ่ึงจํานวนเทาใดนั้นแลวแตหมอผีจะเปนผูกําหนด 
 เม่ือการทําพิธีท่ีไรเสร็จเรียบรอยแลว ในตอนเย็นจะมีการทําพิธีบอกผีเรือน 1 คร้ัง โดย
หมอผีคนเดิมจะมาประกอบพิธีจะมีการทําขัน มีขาวสารใสในแอบ ใชไก 1 ตัว ในขันจะใสดอกไม
ซ่ึงทําเปนสรวย 4 ดอกเทียน 2 คู เหลาคร่ึงขวด หมอผีประกอบพิธีเสร็จก็จะทําการมัดขวัญสมาชิก
ในครัวเรือนนั้นทุกคน การบอกผีเรือนก็เพื่อผีเรือนชวยคุมครองสมาชิกในครัวเรือนนั้น ๆ ดวย 
เพราะผีเรือนเปนผีท่ีสําคัญท่ีสุด 
 ความเชื่อเก่ียวเนื่องในการตั้งถ่ินฐาน  
 ชาวลัวะมีความเชื่อในเร่ืองผีเจาปาเจาเขา การจะต้ังถ่ินฐานใหมหรือจะสรางเรือนใหม
จะตองมีพิธีตาง ๆ บอกกลาวผีตาง ๆ ในบริเวณนั้นเพื่อขอพื้นท่ีในการอยูอาศัย มีดังนี้ 
 การเลือกท่ีตั้งหมูบาน เม่ือเกิดสาเหตุตาง ๆ ท่ีทําใหชาวลัวะตองยายหมูบานข้ึน  การท่ี
จะต้ังหมูบานแหงใหมข้ึนมานั้น ไมใชวาจะต้ังบานเรือน ณ ท่ีใดไดตามใจชอบ  การตั้งบานเรือน
จะตองมีวิธีการเลือกพื้นท่ีและดูลักษณะพ้ืนท่ีท่ีดีเพราะลักษณะพ้ืนท่ีในการตั้งหมูบาน ถาเลือกไมดี
ความหายนะความเจ็บปวยลมตาย อาจจะเกิดข้ึนในหมูบานได เพราะชาวลัวะเชื่อวาในท่ีตาง ๆ จะมี
ผีเจาท่ีสิงสถิตอยู ณ ท่ีนั้น และผีเจาท่ีนี้อาจจะสรางความเดือดรอนตาง ๆ ใหแกคนในหมูบานได  
ในการเลือกพื้นท่ีท่ีจะต้ังหมูบานจึงตกเปนหนาท่ีของผูเฒาผูแกของแตละหมูบานท่ีมีประสบการณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 23 

ในการเลือกท่ีเปนผูพิจารณา  ชาวลัวะก็เหมือนกับชาวเขาเผาอ่ืน ๆ มักจะเลือกพื้นท่ีเปนท่ีราบ  แต
เนื่องจากพื้นท่ีในจังหวัดนานนั้น พื้นท่ีราบหาไดยาก พื้นที่ท่ีเหมาะในการสรางหมูบานจึงเปนท่ีราบ
บนสันเขาหรือไหลเขาท่ีไมหางจากแหลงน้ําอุปโภคบริโภคแตไมมีขอกําหนดวาจะตองอยูไหลเขา
ดานใดหรือทิศใด 
 แตอยางไรก็ตามในการเลือกพื้นที่นี้ ชาวลัวะมีความเช่ือในเร่ืองลักษณะของพื้นท่ีท่ีไมดี
หรือพื้นท่ีท่ีหามไมใหสรางหมูบาน คือ  
 1. ในบริเวณใกลดินโปง หรือบริเวณดินโปง ชาวลัวะจะไมนิยมสรางหมูบานเพราะ
ชาวลัวะเชื่อวาบริเวณดินโปง จะเปนท่ีสิงสถิตของฝปาชนิดหนึ่ง และผีนี้สามารถทําใหคนใน
หมูบานเกิดการเจ็บปวยหรือตายได  ท่ีในบริเวณนี้หรือบริเวณใกล ๆ ดินโปงจึงหามไมใหสราง
หมูบาน 
 2. หามไมใหสรางหมูบานในท่ีท่ีเปนบานรางเกา  ไมวาจะเปนบานรางของเผาใดเคยอยู
มากอน เชน บานเกาแมว บานเกาเขา ฯลฯ แมจะเปนบานรางเกาของชาวลัวะเองก็ตาม เพราะ
คนลัวะเช่ือวาบานรางจะเปนท่ีท่ีมีผีแรงเปนท่ีท่ีไมเปนสิริมงคลถาเขาไปอยูจะถูกผีเจาท่ีกระทําให
เกิดการเจ็บปวยหรือลมตายได 
 3. หามไมใหสรางหมูบานในท่ีท่ีเปนน้ําลอมรอบมีดอยสูงอยูกลางหรือท่ีราบท่ีมีน้ํา
ลอมสามดานหรือน้ําลอมรอบบริเวณดังกลาวชาวลัวะจะไมนิยมต้ังหมูบานอยูไมวาพื้นท่ีเหลานัน้จะ
เปนพื้นท่ีราบหรือดอยสูงก็ตาม  เพราะลักษณะพื้นท่ีดังกลาวจะทําใหคนอยูอาศัยอยูไมสุขสบาย 

 

 
 
ภาพท่ี  2 พื้นที่มีน้ําลอมรอบ 
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 4. หามไมใหสรางหมูบานอยูในท่ีมีภูเขาหรือเทือกเขาขนาบอยู 2 ดาน หรือมีภูเขา
ลอมรอบอยูท่ีดังกลาวชาวลัวะถือวาเปนท่ีท่ีอับ  ถาต้ังหมูบานอยูจะทําใหหมูบานรอน ผูอยูจะไมสุข
สบายหรืออาจจะเกิดการเจ็บไขไดปวยข้ึนถึงแมวาท่ีดังกลาวจะเปนท่ีราบมีแหลงน้ําสมบูรณ 
คนลัวะก็จะไมสรางหมูบาน 
  

 
 
ภาพท่ี  3 พื้นที่มีภูเขาลอมรอบ 
 
 วิธีเลือกท่ีตั้งหมูบาน เม่ือผูเฒาผูแกไดพิจารณาบริเวณท่ีมีลักษณะดีและไมมีลักษณะ
ตองหามแลว  ยังไมสามารถท่ีจะลงต้ังหมูบานไดทันที จะตองมีพิธีกรรมในการเลือกพ้ืนที่อีกคร้ัง  
เพราะดังไดกลาวแลววาคนลัวะเช่ือวา ทุกหนทุกแหงมีผีสิงสถิตอยูหรือท่ีเรียกวาผีเจาท่ี (ปรองเจาต้ี) 
การลงต้ังหมูบานผูเฒาผูแกจะตองทําพิธีถามผีเจาท่ีอีกคร้ังหนึ่งวาเจาท่ีท่ีสิงสถิตอยู ณ ท่ีนั่นยินยอม
ใหตั้งหมูบานไดหรือไม 
 วิธีการเลือกท่ีตั้งหมูบาน ผูเฒาผูแกท่ีไปเลือกท่ีจะตัดไมในบริเวณน้ันท่ีมีลักษณะเปน
งามหรือผาไมใหเปนงาม  ทําเปนหลักแลวตัดไมอีกอันหนึ่งวางพาดไว หรือเสียบไวระหวางงามนั้น
หรือไมหลักนั้นแลวจึงใชปูเลย (สะงาล) วางไวบนไมท่ีวางพาดหรือเสียบไวบนท่ีงามไมหลัก
เรียกวา “คลาบปลํ๊า” หลังจากนั้นผูเฒาผูแกจะถามผีเจาท่ีวาจะมาต้ังบานเรือนในบริเวณนี้จะขัดของ
หรือไม แลวจะท้ิงไมไวลักษณะนี้ 1 คืน ถาตอนเขามาดู ปูเลย (สะงาล) และไมท่ีพาดไวหรือเสียบไว
ยังไมหายไป แสดงวาท่ีบริเวณน้ันอยูได หรือผีเจาท่ียินยอมใหอยู ถาปูเลยและไมกระเด็นหายไป 
แสดงวาท่ีบริเวณนั้นผีแรง จะทําการต้ังหมูบานไมไดโดยเด็ดขาด  ถาต้ังจะทําใหเกิดการเจ็บปวยลม
ตายกันข้ึน อันเกิดจากผีเจาท่ีกระทําใหคนในหมูบานนั้น 
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 ถาปูเลยหายไปเพียงอยางเดียว  หมอผีจะทําพิธีอีกคร้ังหนึ่งโดยทํากรวย (ทําจากใบตอง
มวนเปนรูปกรวย) มีดอกไมใสท่ีปากกรวยใสไวในสะตวง (ใชกาบตนกลวยทํารูปส่ีเหล่ียมคลาย
กะบะ) พรอมท้ังเทียน 1 คู บนเจาท่ีโดยหมอผีจะบอกผีเจาท่ีวา ท่ีนี้จะอยูไดหรือไม  ขอใหมาเขาฝน
หมอผีผูนั้น และถายินยอมใหอยูตองการจะกินอะไรก็จะทําการเซนดวยสัตว เชน ไก หมู หรือสุนัข 
แลวจะท้ิงไวจนกวาผีเจาท่ีจะมาเขาฝน หมอผีผูนั้น ถาเจาท่ีมาเขาฝนวาไมใหอยูก็จะต้ังหมูบานไมได
ตองหาท่ีใหม ถาเจาท่ีตกลงใหอยู วันรุงข้ึนจะทําการต้ังศาลข้ึนท่ีบริเวณนั้นแลวทําการเซนสรวงเจา
ท่ี โดยใชไก 1 คู หมู 1 ตัว หรือสุนัข 1 ตัว ซ่ึงแลวแตผีเจาท่ีมาเขาฝนวาตองการจะกินอะไร หลังจาก
นั้นชาวลัวะท่ีจะต้ังหมูบานจะสรางตูบ (บานพักช่ัวคราว) อยูกอน  ถาอยูประมาณ 1 เดือนหรือ 2 เดือน
แลวไมมีผูใดเจ็บปวยก็เปนอันตกลงวาพื้นท่ีนั้นต้ังหมูบานได (ขอนิยมในการเล้ียงผีเจาท่ีจะใชไกสี
ดํา 1 ตัว ไกสีขาว 1 ตัว จะไมใชไกสีขาวท้ังคูหรือไกสีดําท้ังคู  เพื่อใหผีเจาท่ีไดเลือกเอาวาจะกินไก
สีใด  ไกท่ีนําไปเล้ียงหรือเซนจะไมจํากัดเพศ) และหลังจากนั้นทุกปจะตองมีการเซนสรวงเจาท่ีใน
ลักษณะนี้ และส่ิงท่ีใชเซนก็จะเปนเชนนี้ทุกป เพื่อใหผีเจาท่ีคุมครองคนในหมูบานไมใหเกิดเพศภัย
หรือการเจ็บปวยข้ึนแกคนในหมูบาน รวมถึงการเซนสรวงเพื่อใหอยูดีกินดีไดผลผลิตทางการเกษตร
สูงดวย 
 เม่ือเลือกที่ตั้งหมูบานไดแลว ส่ิงตอไปกอนการสรางบานคือการสรางศาลผีเจาที่ โดย
จะตองสรางใหอยูในท่ีท่ีสูงกวาหมูบาน  แตไมควรจะอยูไกลจากหมูบานมากนัก ถาท่ีตั้งไม
เหมาะสมคนในหมูบานจะเกิดการเจ็บปวยกันบอยและผีเจาท่ีจะมาเขาฝนเจาของเรือนเกา (เรือนเกา
นี้เปนเรือนท่ีผีหมูบานสิงสถิตอยูซ่ึงเปนการสืบทอดกันมาแตโบราณ ผีหมูบานจะเปล่ียนเรือนท่ีสิง
สถิตยไมไดและเจาของเรือนโดยเฉพาะผูหญิงในเรือนนั้นจะตองเปนผูถือผีหมูบานหรือรักษาผี
หมูบานนี้ไปตลอด เพราะคนลัวะจะสืบทอดตระกูลทางฝายหญิง  เรือนเกานี้ไดมีการเส่ียงมาต้ังแต
คร้ังโบราณวาผีหมูบานนี้จะอยูเรือนใด  ถาผีหมูบานตกลงจะสิงสถิตยอยูเรือนใดเรือนนั้นจะตอง
เปนผูถือผีหมูบานไปตลอดและถือเปนผีใหญท่ีสุดของหมูบาน ถายายหมูบานไปท่ีใดเรือนนั้นก็จะ
ถือเปนเรือนเกาไปตลอด จะเปล่ียนแปลงไมไดเด็ดขาด ดังนั้นเรือนเกาจะเปนเรือนหลักท่ีจะทํา
กิจกรรมตาง ๆ เชน เลือกที่ทําไร ถางไร ตัดดอกขาว ตัดดอกแดง ฯลฯ  เรือนเกาจะเปนเรือนท่ีคงถือ
ทํากิจกรรมนั้น ๆ กอน  เรือนอ่ืนหรือบานอ่ืน ถาเรือนอ่ืนลงมือทํากิจกรรมกอน  ผีหมูบานก็ทําให
คนในเรือนนั้นเกิดการเจ็บปวยหรืออาจจะถึงตายได เพราะถือวาไมเชื่อฟงเรือนเกา ทุก ๆ ปทุก
หลังคาเรือนในหมูบานหรือในกลุมจะตองมาทําพิธีรวมกันท่ีเรือนเกา 3 คร้ัง คือ ตัดดอกแดง เลิก
ดอกแดงและทําผีหมูบาน (ปรองงวล) การทําผีหมูบานนี้จะทําหลังจากขนขาวเขาหมูบานหมดแลว  
จะทําเดือนใดก็ได เพราะถือเปนการเรียกขวัญของคนในหมูบานจากไรใหเขามาอยูท่ีหมูบาน    
เรือนเกาจึงมีความสําคัญตอคนลัวะมาก ดังนั้นเม่ือเจาท่ีมาเขาฝนเรือนเกาจึงตองหาท่ีสรางศาลผีเจา
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ท่ีใหม บริเวณศาลผีเจาท่ีนี้จะมีตนไมรมคร้ึมและจะไมมีใครเขาไปยุงเกี่ยวในบริเวณนี้ นอกจากเวลา
ประกอบพิธีกรรมและถือเปนสถานท่ีสําคัญของหมูบาน 
 การเลือกท่ีสรางบาน หลังจากท่ีทําพิธีเลือกท่ีตั้งหมูบานไดแลว และสรางศาลผีเจาท่ี
เรียบรอยแลว จึงมาถึงการเลือกท่ีสรางบานดังท่ีกลาวมาแลววา  เรือนเกาเปนเรือนท่ีสําคัญและ
จะตองเร่ิมทําส่ิงตาง ๆ กอนการเลือกที่สรางเรือนจึงตองใหเรือนเกาเปนผูเลือกกอนเชนกัน เรือนอ่ืน
จะเลือกสรางกอนไมได  วิธีการเลือกท่ีก็จะตองเลือกดูลักษณะท่ีท่ีดีและไมดีเชนกัน ลักษณะทําเลที่
ไมดีในการสรางมีดังน้ี  
 1. ท่ีท่ีมีจอมปลวก ชาวลัวะจะไมสรางเรือนคอมจอมปลวก เรือนจะสรางหางจากจอม
ปลวกประมาณ 2 วา  (ประมาณ 4 เมตร)  เพื่อกันไมใหเด็กไปเลน เพราะผีจอมปลวกอาจจะทําให
เด็กท่ีไปเลนหรือสมาชิกของเรือนท่ีสรางครอมจอมปลวกถูกผีจอมปลวกทําใหเจ็บปวยอยูไมสบาย 
 2. ท่ีท่ีเปนกิ่วหรือสันเขาท่ีแคบ ๆ ท่ีดังกลาวชาวลัวะถือวาเปนทางถนนของผี  ผูอยูจะ
ไมสุขสบาย อาจจะเกิดการเจ็บปวยและอาจถึงตายได ไดเคยมีชาวลัวะท่ีบานน้ําสอด อ.ทุงชาง 
จังหวัดนาน ไดสรางเรือนในท่ีดังกลาว ตอมาภายหลังไดเกิดเจ็บปวยและตาย ชาวลัวะเชื่อวาเปน
เพราะถูกผีกระทํา จึงไมมีใครกลาท่ีจะสรางเรือนตรงบริเวณนั้นอีก  และเรือนเกาก็จะตองร้ือออกไป
สรางท่ีใหม 
 หลังจากเลือกท่ีตั้งไดเหมาะสมแลว จะตองมาทําพิธีเลือกท่ีตั้งเรือน “ เรือนเกา” อีกคร้ัง  
โดยใชวิธีเดียวกับการเลือกที่ตั้งหมูบาน คือจะปกไมมีไมอันหนึ่งเสียบไวดานบนและมีปูเลยวางไว
ขางบน แลวท้ิงไว 1 คืน ตอนเชาวันรุงข้ึนถาไมและปูเลยยังอยูก็แสดงวาท่ีตรงนั้นสามารถสราง
เรือนเกาได  ถาไมและปูเลยหายไปก็จะตองเลือกท่ีสรางเรือนเกาใหม และจะทําพิธีนี้อีก แตถาปูเลย
หายไปแตไมยังอยูจะตองทําพิธีบอกเจาท่ีอีกคร้ังโดยการบนขอเจาท่ีแลวปกไมลักษณะเดิมไวอีก 1 
คืน ถาปูเลยและไมอยูครบแสดงวาท่ีตรงนั้นปลูกเรือนเกาได ถาปูเลยหายไปจะตองทําพิธีเลือกท่ีใน
ท่ีใหมอีกโดยใชวิธีเดียวกันนี้  ถาเลือกท่ีสรางเรือนเกาไดแลว  เม่ือเรือนอ่ืน ๆ จะสรางก็ไม
จําเปนตองทําพิธีนี้อีกใครจะสรางท่ีใดก็ไดท้ังส้ิน  
 เม่ือเลือกพื้นท่ีปลูกเรือนเกาไดแลว ยังไมสามารถสรางเรือนได ส่ิงท่ีจะตองปลูกสราง
กอนคือยุงขาว  เพราะลัวะถือวาขาวเปนส่ิงสําคัญ และมีขวัญขาวเปนผีท่ีแรงพอสมควร ผีขวัญขาว
อาจจะทําใหคนในเรือนเกิดการเจ็บปวยได  กอนสรางเรือนจึงตองสรางยุงขาวกอน  เม่ือสรางเสร็จ
และนําขาวเขาเก็บเสร็จจึงจะสรางเรือนได  เม่ือจะสรางเรือนจะตองบนผีเจาท่ีอีกคร้ังหนึ่งแลวจึงลง
มือสรางได เม่ือเรือนเกาสรางเสร็จเรือนอ่ืน ๆ จึงจะสามารถสรางเรือนตัวเองได  และส่ิงแรกท่ีทุก
หลังคาเรือนจะตองทําคือการสรางยุงขาวกอนการสรางบาน  เม่ือเรือนใดจะปลูกสรางจะตองไป
บอกผีเรือนเกาโดยใชเทียน 1 คู กรวย (สรวย) ใสดอกไม 1 คู เหลาคร่ึงขวด ทุกหลังคาเรือนจะตอง
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ทําเชนนี้เพื่อใหผีหมูบานชวยคุมครองไมใหเกิดอุบัติเหตุ เชน ไมตกมาตี มีดฟนมือ ฯลฯ แลวจึง
ปลูกสรางเรือนได ถาเรือนใดยังไมสรางก็ยังไมตองไปบอกผีเรือนเกา เม่ือปลูกสรางเสร็จเรียบรอย
หมดทุกหลังคาเรือน จะตองไปทําพิธีมัดแขนสูขวัญ (แองทอง) ท่ีเรือนเกาโดยใชเทียนหลังคาเรือน
ละ 1 คู แลวหมอผีจะนําขัน (พาน) โดยเอาขาวสารใสฝากระติบขาวแลวหมอผีจะทําการบอกผีเรือน
เกาหรือผีหมูบาน (ปรองงวล) และทําการมัดขวัญ ผูท่ีทําพิธีมัดขวัญจะใชคนเฒาคนแกหรือผูท่ีเปน
หมอผีเปนผูมัดให ในการทําพิธีคร้ังนี้หมอผีจะทําพิธีเพื่อถามผีหมูบานอีกคร้ังวาจะยอมอยูท่ี
บานเรือนเกานี้อีกหรือไม โดยหมอผีจะใชคาถาแลวใชขาวสารท่ีอยูในฝากระติบขาววางบนเงิน 
(หมัน) หรือสตางค 2 เหรียญ ท่ีเสียบไวท่ีขาว ถาผีหมูบานไมยอมอยู ขาวสารจะกระเด็นออก ถาผล
การทําพิธีผีหมูบานไมยอมอยูท่ีบานเรือนเกา ทุกหลังคาเรือนจะตองร้ือถอนบานเปล่ียนท่ีใหมอีก จะ
อยูท่ีนี่ไมไดทั้งหมูบาน เพราะเรือนเกาจะเปล่ียนแปลงไมได  ผีหมูบานจะไปสิงสถิตเรือนอ่ืนไมได 
ถาผีเรือนเกายอมอยูเปนอันเสร็จพิธีการตั้งหมูบาน 
 ลักษณะทิศทางการตั้งเรือน ถาในหมูบานนั้นมีถนนตัดเขาไปในหมูบาน และจะสราง
ใหตัวเรือนขนานกับถนนเพราะคนลัวะถือวาการสรางเรือนขวางถนนจะทําใหคนในเรือนนั้นเกิด
การเจ็บปวย (แตในสมัยโบราณไมมีการเช่ือถือในเร่ืองนี้) เรือนทุกหลังจะหันไปในทิศทางเดียวกัน  
การสรางเรือนของลัวะจะไมสรางเรือนหันหนาเขาหากัน  ใหหนาจ่ัวเรือนตรงกันโดยเฉพาะถาเรือน
หนึ่งอยูสูงกวาอีกเรือนหนึ่ง  เพราะคนลัวะถือวาผีเรือน (ปรองเจิง) ของเรือนหนึ่งจะไปทําใหคนอีก
เรือนหนึ่งเกิดการเจ็บปวยได  ถาปลูกในลักษณะตามกันไปคือหลังเรือนหน่ึงชนกับหนาเรือนหนึ่ง
หรือสรางเรือนหันเขามากัน  แตหนาจั่วเยื้องกันเล็กนอยไมเปนไร  สําหรับหนาเรือนไมสําคัญวาจะ
หันไปทางทิศใดแตสวนใหญจะนิยมหันไปทางทิศตะวันออก  ถาเปนเรือนแบบโบราณประจําเผา  
บันไดจะอยูดานหลังคาท่ีลาดตํ่าลงเกือบจรดพื้นและเปนดานท่ีอยูทางดอยดานสูง ชาวลัวะสราง
เรือนจะตองคํานึงถึงทิศหัวนอนของคนในบาน เพราะคนลัวะถือวาจะไมใหหันหัวนอนไปทางทิศ
ตะวันออก เพราะเปนทิศท่ีรอน คนท่ีนอนเอาศีรษะไปทางทิศนี้จะรอนหรืออาจจะเกิดการเจ็บปวย
ไดบอย ๆ และนอนไมเปนสุข  สวนใหญจะนิยมหันหัวนอนไปทางทิศใตและหันเขาไปทางทิศ
เหนือ  ลักษณะการนอนจะนอนขวางหองไมนอนไปตามแนวขนาน ดังนั้นเรือนสวนใหญจึงหัน
หนาเรือนไปทางทิศตะวันตกเพ่ือใหเขากับลักษณะหองนอน  ถาลักษณะท่ีสรางเรือนเปนท่ีไหลเขา
หลังคาดานจรดพ้ืนจะอยูทางไหลเขาดานสูงและบันไดจะอยูดานนี้บันไดจะไดไมสูงจากพื้นมาก  
ภายในบริเวณอาณาเขตบานบางหมูบานอาจจะมีการสรางร้ัวโดยรอบตัวเรือนเพื่อใหเปนสัดสวนใน
บริเวณร้ัวหนึ่งอาจจะมีเรือนอยูถึง 2-3 หลัง 
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 ยุงฉางขาว (รานซา) ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่งเพราะถือวาผีขวัญขาวเปนผีท่ีสําคัญ  
กอนสรางเรือนจึงตองสรางยุงขาวกอน  ยุงขาวจะสรางไวหนาเรือนหรือขาง ๆ เรือนเพราะชาวลัวะ
ถือวาถาสรางยุงขาวไวหลังเรือนขวัญขาวจะรอนและขวัญขาวจะทําใหคนในเรือนเกิดการเจ็บปวย 
ถาเรือนอยูบนไหลเขายุงขาวจะสรางไวต่ํากวาเรือนไมได  เพราะคนลัวะถือวาส่ิงไมดีส่ิงสกปรก 
ตาง ๆ จากเรือนจะไหลไปทางยุงขาวทําใหผีขวัญขาวไมพอใจและอาจจะทําใหคนในเรือนเกิดการ
เจ็บปวยและอีกอยางหนึ่งคนลัวะถือวาผีเรือนและผีขวัญขาวมีความสําคัญเทา ๆ กันจะใหอยูต่ํากวา
กันไมไดจะทําใหผีท้ังสองมารบกวนคนในเรือนไมใหอยูเปนสุข ขาวเปลือกท่ีเก็บเกี่ยวมาแลวจะไม
นํามาเก็บไวในเรือน  จะตองเก็บไวในยุงขาวท่ีสรางแยกไวตางหากจากตัวเรือน แมกระท่ังพื้นยุง
ขาวกับพื้นเรือนก็จะไมใหตอกันได เพราะคนลัวะเชื่อวาถานําขาวมาเก็บไวในเรือนหรือยุงขาวติด
กับบเรือนผีขวัญขาวจะมาทําใหคนในเรือนเปนเม็ดผ่ืนข้ึนตามตัวหรือเกิดการเจ็บไขไดปวย แตถา
เปนขาวจํานวนเล็กนอยเพื่อจะนํามาสีรับประทานหรือตํารับประทานสามารถเก็บไวได สวนคอก
หมูและคอกวัวและคอกควายบางแหงจะเล้ียงไวใตถุนเรือนโดยใชเสาเรือนเปนเสาคอกบางหมูบาน
จะแยกคอกหมูไวตางหากจากตัวเรือนแตจะไมสรางไวสูงกวาเรือนหรือเหนือเรือน เพราะชาวลัวะ
กลัวส่ิงสกปรกจะมายังตัวเรือน  นอกจากนี้ตนไมบางชนิดไมนิยมท่ีจะนําเขามาปลูกในบริเวณเรือน 
คือตนยางอินเดียปลูกในเรือนฟาจะผา ขอหามนี้เกิดจากมีเหตุการณเกิดข้ึนในหมูบานน้ําสอด อําเภอ
ทุงชาง มีคนนําไปปลูกในบริเวณเรือนแลวเกิดฟาผาและตอมาเจาของเรือนตาย เหตุการณนี้ทําให
เกิดขอหามดังกลาวข้ึนมา ตนโพธ์ิ ตนไทร และตนนุนก็หามเขามาปลูกในบริเวณเรือนเพราะรากจะ
เขาในเรือน ทําใหคนในเรือนเกิดการเจ็บปวย (ขอหามเหลานี้อาจจะไดรับอิทธิพลจากคนพ้ืนราบ) 
 การสรางเรือนและวัสดุในการสรางเรือน ในการสรางเรือนของชาวลัวะจะมีการลงแรง
กันคือทุกหลังคาเรือนในกลุมยอยหรือญาติพี่นองจะมาชวยเหลือกัน ในการสรางเรือนนี้ส่ิงท่ีจะตอง
ทํากอนอ่ืนคือการข้ึนเสาเอกหรือเสาหลัก  เสาหลักนี้จะอยูบริเวณหัวนอนของเจาของเรือนและจะ
เปนท่ีสิงสถิตยของผีเรือน (ปรองเจิง) หรือผีบรรพบุรุษท่ีเสานี้จะมีการทําหิ้งไวเพื่อใชในเวลาทําพิธี 
เชน ผีเรือน เสาเอกน้ีจะตองเลือกไมท่ีมีลักษณะตรงไมคดงอจะเปนไมชนิดใดก็ได แตตองไมใชไม
ท่ีฟาผาหรือไมยืนแหงตาย  เพราะคนลัวะเชื่อวาเปนไมท่ีไมดี  การลงเสาเอกจะลงในวันกรรมเรือน
ไมได  และวันดีในการลงเสาเอกของแตละตระกูลก็ไมเหมือนกัน เชนตระกูลอะแกล วันดีคือวัน
คาบและวันคด ตระกูลอะโปง วันดีคือวันกั๊ดเปนตน  เม่ือข้ึนเสาเอกเสร็จเรียบรอยแลว จึงจะลงเสา
ตนอ่ืน ๆ เรือนคนลัวะมักจะมีเสาบาน 6 ตน 8 ตน 12 ตน หรือมากกวานั้นแลวแตขนาดความกวาง
ของเรือน  เสาเรือนจะตองเปนไมชนิดเดียวกันท้ังหมด เชน ไมเปาก็ตองไมเปาท้ังหมด ไมเต็งก็ตอง
ไมเต็งท้ังหมด เปนตน  จะใชไมตางชนิดกันไมได เพราะคนลัวะเช่ือวาตนไมทุกตนมีผีสิงสถิตยอยู  
ถานํามาปนกันจะไมทราบวาเสาเรือนตนใดหรือไมอะไรที่มีผีแรง (แตจากการสอบถามจากคน 
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หนุม ๆ ในหมูบานไมถือในเร่ืองนี้แลว)  การตัดไมเสาก็มีความสําคัญ คือจะตองตัดใหลมลงบนพ้ืน
ทันที ถาไปคางอยูกับตนไมอ่ืนจะเอามาทําไมเสาไมไดหรือถาไมท่ีลมไปทับหรือฟาดกับตนไมอ่ืน
หรือตัดแลวไมไมหลุดขาดจากตนตองฟนซํ้า จะเอามาทําเสาไมได  เพราะคนลัวะเชื่อวาการท่ีไมไป
คางอยูกับตนอ่ืนหรือไมท่ีไมหลุดจากตนแสดงวาผีท่ีสิงสถิตอยูท่ีตนไมยังมีความอาลัยอาวรณกันอยู 
ถาเอามาทําเรือนคนในเรือนจะอยูไมสุขสบาย จะเจ็บไขไดปวย เพราะถูกผีสิงสถิตยอยูในตนไม
กระทํา  ดังนั้นการตัดไมเสาจึงตองพิจารณาใหดีเสียกอน  นอกจากนี้ไมท่ีนํามาเปนไมเสาถาตัดมา
จากสวนท่ีแยกออกมาจากลําตนเดียวกัน เสาท้ังสองจะตองปกไวคูกัน จะมีเสาไมชนิดอ่ืนมาปก
ขวางตรงกลางไมได เพราะคนลัวะเชื่อวาไมท้ังสองจะรองเรียกหากันและจะรบกวนคนในเรือน ทํา
ใหคนในเรือนอยูกันไมสุขสบาย สําหรับไมตะเคียนไมนิยมนํามาทําเสาเพราะ ไมคงทนแตนิยมทํา
ไมพื้นหรือไมฝามากกวา  การปกเสาก็ตองพิจารณาโดยจะตองเอาทางโคนฝงดินจะเอาทางปลายฝง
ดินไมได  เพราะเปนการผิดธรรมชาติกอนฝงดินจึงตองสังเกตโดยดูวาทางใดมีขนาดใหญแสดงวา
ทางน้ันเปนทางโคน  ถาเปนเสาไมเล่ือยผูเล่ือยจะทําเครื่องหมายแสดงไววาทางใดเปนทางโคน 
เพราะการปกเสาโคนข้ึนเปนลักษณะของการฝนธรรมชาติ คนในเรือนจะอยูไมสุขสบาย นอกจาก
วาจะไปซ้ือไมเสาจากโรงเล่ือยมาและไมทราบวาทางใดเปนทางปลายทางใดเปนทางโคนก็ไม
เปนไร คนลัวะไมนิยมการซ้ือไมจากโรงเล่ือย แตจะเล่ือยเองหรือจางคนมาเล่ือยไมในปาบริเวณใกล 
ๆ หมูบานมากกวา  การตัดไมมาทําฝาและทําพื้นก็มีสวนสําคัญ  เพราะไมเหลานี้เปนประเภทไมไผ 
การนํามากอสรางจะถูกมอดกัดกินเสียหาย  ชาวลัวะเช่ือวาถาตัดในวันข้ึน 15 คํ่า  ไมท่ีตัดมาไมวาจะ
ทําอะไรจะไมมีมอดกิน  ถาตัดในวันขางแรมหรือเดือนดับไมดี  ไมท่ีตัดจะมีมอดกินมาก การทํา
หญาคามุงหลังคาซ่ึงเปนหนาท่ีของผูหญิง คนลัวะมีความชํานาญในการทําหญาคามุงหลังคามาก 
ระยะเวลาการตัดหญาและไพหญาคา  ไมมีกําหนดเวลาการทํา มีเวลาวางเม่ือไหรก็จะทําเก็บสะสม
ไวเร่ือย ๆ จนครบ แตสวนใหญนิยมทําหลังจากเกี่ยวขาวเสร็จเรียบรอยและวางจากงานในไร ทุก
อยางจึงจะเร่ิมทําการสรางเรือนหรือซอมแซมเรือน เมื่อเร่ิมปลูกขาวแลวจะสรางหรือซอมเรือน
ไมไดโดยเด็ดขาด  แตจะตองรอจนกระท่ังทําพิธีกินดอกแดงแลว  คือ หลังจากขนขาวมาเก็บในยุง
เรียบรอยแลวจึงจะทําไดโดยเฉพาะการซอมแซมหลังคาที่มุงดวยหญาคา จะร้ือหลังคาออกมาแลว
ใสหญาคาใหมไมไดเลยหลังจากปลูกขาวแลว บางคนเครงครัดแมกระท่ังการจับหญาคาเพราะ
คนลัวะเช่ือวาจะทําใหขาวแหงตายเหมือนกับหญาคา ตองรอจนกระท่ังหลังพิธีกินดอกแดงแลวจึง
จะทําได แตถาทําเปนจริง ๆ ตองรอใหขาวสูงประมาณ 1 ศอกเสียกอน คือหลังจากพิธีทําโสลดแลว 
จึงจะซอมแซมหลังคาได  บางคนท่ีเครงครัดมาก ๆ เช่ือถึงขนาดวาถาเสาตนหนึ่งผุจะตองเอาเสาตน
อ่ืนมาตีประกบไว  จะถอนเสาตนนั้นออกไมได  ถาถอนก็ตองร้ือบานและเร่ิมสรางตั้งแตลงเสาใหม
ท้ังหมดหรือถาฝาบานผุ 1 แผนจะงัดแผนนั้นออกแผนเดียวไมได จะตองร้ือฝาบานดานนั้นออกทั้ง
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หมดแลวจึงเปล่ียนฝาแผนนั้นได  มิฉะนั้นจะผิดผีเรือนจะทําใหคนในเรือนเกิดการเจ็บปวย อยางไร
ก็ดีความเช่ือดังกลาวนี้กําลังเปล่ียนแปลงเน่ืองจากบางคนเร่ิมไมเช่ือแลว การเปล่ียนวัสดุมุงหลังคา 
เชน เม่ือเร่ิมสรางเรือน  เคยมุงหลังคาดวยใบตองกอแลวจะเปล่ียนเปนมุงดวยหญาคาหรือมุงดวย
หญาคาแลวจะเปล่ียนเปนมุงดวยสังกะสีนั้น ไมใชวาจะเปลี่ยนไดตามชอบใจ จะตองมีการทําพิธี
เซนผีเรือนเสียกอน เพราะผีเรือนอาจจะไมพอใจและจะทําใหคนในเรือนเจ็บปวยได จึงตองมีพิธี
ถามผีเรือนกอน ผูทําพิธีคือหมอผีจะใชไกดําหรือสีแดง 1 ตัว เหลาคร่ึงขวด เทียน 1 คู ดอกไม 2 
ดอก แลวบอกกลาวแกผีเรือน เสร็จแลวหมอผีจะเอาวัสดุท่ีจะเปล่ียนเชนถาจะเปล่ียนจากใบตองกอ
เปนหญาคา  หมอผีก็จะเอาหญาคาไปเสียบไวท่ีบันไดบาน บริเวณเหนือศีรษะ  ถาจะเปล่ียนสังกะสี
ก็จะใชสังกะสีไปเสียบไวแลวท้ิงไว 1 เดือน ถาใน 1 เดือนไมมีใครในบานเจ็บปวยก็เปล่ียนวัสดุมุง
หลังคาเปนหญาคาหรือสังกะสีได  ถามีคนเจ็บปวยจะเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาเปนวัสดุใหมไมได  บาง
รายท่ีตองการจะเปล่ียนจริง ๆ แตเม่ือทําพิธีแลวยังมีคนเจ็บปวยตองฆาหมูเล้ียงผีเรือนจนกวาผีเรือน
จะพอใจคือไมมีคนเจ็บปวยในเรือนอีก  มีตัวอยางชาวลัวะบานน้ําพิ ตําบลทุงชาง อําเภอทุงชางจะ
เปล่ียนหญาคาเปนสังกะสีตองฆาหมูเล้ียงผีเรือนถึง 7 ตัว จึงสามารถเปล่ียนเปนมุงสังกะสีได เม่ือมุง
เสร็จแลวตองฆาหมูตัวหนึ่งหรือไกสีดํา 1 คู เหลาถาเปนเหลาตม (ปูจตม) คร่ึงขวด ถาเปนเหลาอุ 
(ปุจคลัก) 1 ไห เทียน 1 คู ดอกไม 2 ดอกใสในกรวยเพื่อเล้ียงผีเรือนอีกคร้ัง หมอผีจะต้ังขันโดยใชฝา
กระติกขาวสารใสเกือบเต็มปากฝากระติบแลวหมอผีจะทําพิธีมัดแขนหรือมัดขวัญคนในบาน
ท้ังหมด  เอาช้ินสวนหมูท่ีตมแลว เชน เทา จมูก หู เคร่ืองในใสในฝากระติบอีกใบ  แลวนําไปวางไว
บนข่ือหรือแปใกล ๆ กับเสาหลัก (ใกลหัวนอนของหัวหนาบาน) และท้ิงไวเชนนั้นตลอดไป  ถาเกิด
มีคนในเรือนนั้นไมสบายก็จะทําผี ณ ท่ีเดียวกันนี้ทุกคร้ัง   
 สาเหตุการยายเรือนและหมูบาน ชาวลัวะมีความเชื่อในเร่ืองไสยศาสตรและอาเพศ    
ตาง ๆ หรือปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและแสดงวาเปนส่ิงท่ีไมดีในหมูบาน  เม่ือเกิดอาเพศหรือ
ปรากฏการณบางอยางข้ึนจึงตองทําการยายเรือนหรือหรือหมูบาน  สาเหตุท่ีทําใหชาวลัวะยายเรือน
หรือหมูบานโดยประเพณีมีอาทิ  
 1. เม่ือพื้นท่ีท่ีใชในการเพาะปลูกใหผลผลิตตํ่าเกิดการเจ็บปวยหรือตายกันมากใน
หมูบาน  การตายในเรือนหลังเดียวกันเพียงคนเดียวถือวาเปนเร่ืองธรรมดา แตถาในเรือนหลัง
เดียวกันมีการตายบอย ๆ เปนอาเพศท่ีไมดี  ทําใหเรือนนั้นตองยายไปอยูท่ีใหม และท่ีเดิมนั้นจะไมมี
ผูใดกลามาสรางเรือนอีกตอไป  เพราะถ่ินถือวาท่ีตรงนั้นไมดีผีแรงผีไดกระทําใหคนในเรือนนั้นเกิด
ลมตาย  เขาเช่ือวาผูท่ีเขาไปอยูอีกจะตองประสบเหตุการณเชนเดียวกัน 
 2. ถาสัตวปาวิ่งเขามาในหมูบานโดยไมมีสาเหตุคือไมมีคนไลมาหรือสุนัขไลมาก็ถือวา
เปนอาเพศท่ีไมดี  เพราะคนลัวะคือวาหมูบานไมใชท่ีอยูของสัตวปา และปกติสัตวปาจะไมคอยจะ
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เขามาใกลหมูบาน ถาเกิดเหตุการณเชนนี้ข้ึนจึงตองยายหมูบานหรือถาไมยายก็ตองทําพิธีสงเคราะห
หมูบาน เชน ถาอีเกง (มอด) วิ่งเขามาในหมูบานจะตองปนรูปอีเกงดวยดินเหนียว ถาเปนตัวผูจะตอง
ทําเขาซ่ึงแสดงสัญลักษณของตัวผูวางไวกลางสะตวง (ใชกาบกลวยทําเปนกะบะส่ีเหล่ียมวางบนไม
หาบ 2 อัน) แลวนําสะตวงและรูปเกงนั้นไปวางไวกลางหมูบานและทุกคนในหมูบานจะตองเขารวม
พิธีนี้  แตละหลังคาเรือนจะตองนําขาวเหนียวท่ีนึ่งแลว 1 ปน, กรวย (สรวย) ใสดอกไม 1 อัน เทียน 
2 คูใสในสะตวงที่มีรูปเกงนั้น  เมื่อหมอผีทําพิธีเปาคาถาและลดน้ํามนตเสร็จก็จะหามสะตวงนั้น
ออกไปนอกหมูบาน หมอผีจะตามไปดวยและจะนําสะตวงนี้ไปไวในปาและถือวาเคราะหรายตาง ๆ 
ไดออกไปนอกหมูบานแลว  คนในหมูบานจะอยูกันอยางสุขสบายตอไป ถาไมทําพิธีนี้คนใน
หมูบานอาจจะถูกผีปากระทําใหเกิดการเจ็บปวย แตถาสัตวปานั้นถูกคนหรือสุนัขไลมาไมถือวาเปน
อาเพศท่ีไมดี  จึงไมตองทําพิธีสงเคราะห 
 อีกสาเหตุหนึ่งถางูข้ึนบานจะตองทําพิธีเซนผีเรือน (แองปรองเจิง) เพราะคนลัวะถือวาผี
เรือนจะเปนผูรักษาความสงบสุขและอันตรายตาง ๆ แกคนในเรือน  การที่งูซ่ึงเปนส่ิงมีพิษหรือสัตว
รายข้ึนมาบนบานได  แสดงวาผีเรือนไมปกปองรักษาซ่ึงอาจจะเกิดการผิดพลาดอะไรท่ีทําใหผีเรือน
ไมพอใจ  จึงตองเล้ียงหรือเซนผีเรือน (แองปรองเจิง) เพื่อบนบานใหผีเรือนปกปองรักษาการเล้ียงผี
เรือนกระทําโดยหมอผี มีการฆาไกสีดํา 1 คู เหลาคร่ึงขวด 
 ปรากฏการณอีกประการหน่ึงท่ีเปนสาเหตุทําใหหมูบานลัวะหลายหมูบานตองยายที่ตั้ง
ก็คือ  การเกิดเหตุการณกอการรายข้ึน ป พ.ศ. 2512-2513 ในชวงเวลาดังกลาวนั้น ผูกอการราย
คอมมิวนิสตไดปฏิบัติการในพ้ืนท่ีท่ีชาวลัวะอาศัยอยู  ทําใหชาวลัวะจํานวนมากตองอพยพยายถ่ิน
ลงสูพื้นราบ  เชน บานปางมะโกไดหนีภัยผูกอการรายคอมมิวนิสตมาอยูบานแพะกลาง อําเภอทุง
ชาง จังหวัดนาน อีกสาเหตุหนึ่งคือจากปญหาท่ีดิน  เพราะปลูกไมเพียงพอ และผลผลิตไมดีทําให
คนลัวะสวนหนึ่งไดยายมาอยูท่ีบานน้ําสอด ตําบลและอําเภอทุงชาง จังหวัดนาน3

4 
 

                                                 
 4ภูเบธ  วีโรทัย,  ขอหามขอนิยมของชาวเขาเผาถ่ิน  (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย
ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย, 2529), 10-40. 
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บทท่ี 3 
 

ลักษณะกายภาพของพื้นท่ีและสภาพนิเวศแวดลอม 
 

พื้นท่ีกรณีศึกษา 
 พื้นท่ีท่ีทําการสํารวจภาคสนาม ท่ีทําการศึกษามี 3 พื้นท่ี โดยท้ังหมดอยูในจังหวัดนาน
ซ่ึงลักษณะเปนท่ีราบระหวางภูเขาสลับกับภูเขา โดยชาวลัวะอาศัยกระจายตัวตามพื้นท่ีอําเภอปว 
และอําเภอบอเกลือมากท่ีสุด โดยจะสรางเรือนอยูบนภูเขาหรือบริเวณที่ราบบนภูเขาซ่ึงจะไมหาง
จากแหลงน้ํามากนัก ซ่ึงมีบางสวน อพยพลงมาทํามาหากินบริเวณพื้นราบ โดยมีพื้นท่ีทําการศึกษา
ท้ัง 3 พื้นที่ ไดแก 
 1. บานจูน หมู 4 ตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 2. บานสกาด หมู 2 ตําบลสกาด อําเภอปว จังหวัดนาน 
 3. บานน้ําแพะใน หมู 13 ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 
 ในการเลือกพื้นท่ีการศึกษาท้ังสามนั้นไดจากการศึกษาขอมูลเอกสารงานวิจัยเร่ือง
ชาวลัวะในพื้นท่ีตาง ๆ ท้ังทางดานมานุษยวิทยา สังคมวิทยาและสถาปตยกรรมพื้นถ่ินโดยอาศัย
ขอมูลจากงานวิจัยของ ร.ต. ภูเบธ วีโรทัย เร่ือง “ขอหามขอนิยมของชาวเขาเผาถ่ิน” เนื้อหากลาวถึง 
บานจูน หมู 4 ตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน ไดอพยพลงมาอยูพื้นท่ีราบ ดวยเหตุผลการหนี
ภัยคอมมิวนิสต รวมถึงบานสกาด หมู 2 ตําบลสกาด อําเภอปว จังหวัดนาน ซ่ึงเนื้อหาไดกลาวไววา
เปนหมูบานท่ีมีหลักแหลงท่ีแนนอนเกาแกอายุมากกวา 65 ป 0 1 สวนพ้ืนท่ีการศึกษาบานน้ําแพะใน 
หมู 13 ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ไดศึกษาขอมูลจาก สารนุกรมกลุมชาติพันธ 
ลัวะ เปนผลงานวิจัยของ ภัททิยา ยิมเรวัต และ สุริยา รัตนกุล ไดกลาวไวในงานวิจัยวา ลักษณะเปน
เรือนแถวซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของหลายครอบครัวมักจะเปนญาติพี่นองกัน สืบสายเลือดจากพอแม
เดียวกัน1

2 ซ่ึงจากเอกสารขอมูลนี้เปนการเลือกพื้นที่การศึกษาท้ังสาม จะเห็นไดวาพื้นท่ีท้ังหมดจะอยู
ในจังหวัดนานซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีมีชาวลัวะอาศัยเปนจํานวนมาก แตจะมีความแตกตางกันดานอายุของ

                                                 
 1 ภูเบธ  วีโรทัย,  ขอหามขอนิยมของชาวเขาเผาถ่ิน (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจยั
ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย, 2529), 9-10. 
 2 ภัททิยา ยิมเรวัต และ สุริยา รัตนกุล,  สารนุกรมกลุมชาติพันธ ลัวะ, 10. 
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แตละพ้ืนท่ีซ่ึงมีความแตกตางกัน บานสกาด มีอายุของหมูบานมากที่สุดรองลงมาคือบานจูนและ
สุดทายคือบานน้ําแพะ  รวมไปถึงลักษณะภูมิลักษณดวยซ่ึงมีความแตกตางกันคือบานสกาด กับ 
บานน้ําแพะใน อาศัยอยูบนภูเขา แตบานจูนไดอพยพลงมาอาศัยอยูพื้นราบ การดํารงชีวิตและสภาพ
นิเวศแวดลอมจึงมีลักษณะท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้การเลือกบานน้ําแพะใน เปนพื้นท่ีการศึกษาก็เพ่ือจะ
ศึกษาเรือนในลักษณะเรือนแถวซ่ึงเปนลักษณะดั้งเดิมของเรือนชาวลัวะ วามีความแตกตางหรือ
เหมือนกันกับเรือนในรูปแบบสมัยใหมของบานสกาดและบานจูน มากนอยเพียงใด  
 

 
 
ภาพท่ี 4 ตําแหนงพ้ืนท่ีทําการศึกษา 
ท่ีมา : แผนที่นาน [ออนไลน],  เขาถึงเม่ือ 12 มกราคม 2554, เขาถึงไดจาก http://www.paknue.com 
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บานจูน หมู 4 ตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
 ลักษณะทางกายภาพ  
 พื้นท่ีบานจูน เปนท่ีราบเชิงเขามีความความลาดเอียงเล็กนอย มีอางเก็บน้ําเพื่อเก็บน้ําไว
ดํารงชีวิตและใชในการเกษตรซ่ึงกระจายตัวอยู 4 แหงใกลกับหมูบานบริเวณทิศเหนือ ทิศใต และ
บริเวณกลางหมูบาน ซ่ึงใกล ๆ อางเก็บน้ําทางทิศเหนือจะเปนศาลาไวสําหรับทําพิธีตาง ๆ ภายใน
หมูบานและเปนบริเวณของศาลประจําหมูบานอีกดวย เหนือจากศาลประจําหมูบานจะเปนปาไผมี
ไมใหญปกคลุมเปนบริเวณกวางบริเวณน้ีเปนสถานที่ฝงศพหรือสุสานประจําหมูบาน ในปจจุบัน
ชาวลัวะบานจูนไดมีการนับถือพุทธศาสนารวมกับการนับถือผีดวย จึงมีสถานประกอบพิธีกรรมซ่ึง
เปนศาลาทําพิธีสวดศพเม่ือมีคนในหมูบานเสียชีวิตก็จะนํามาสวดมนต ณ ศาลานี้ จากภาพถายทาง
อากาศจะเห็นลักษณะบานเรือนจะเกาะกลุมกันบริเวณหลัก ๆ อยูสองกลุมคือ ทางทิศเหนือและทิศ
ใต มีบางสวนทางทิศเหนือท่ีบานเรือนเรียงรายตามถนนซ่ึงเปนทางไปไรและสวน ลักษณะการแบง
อาณาเขตของชาวลัวะบานจูน จะมีลักษณะท่ีชัดเจนเน่ืองจากในชวงท่ีอพยพลงจากภูเขามายังพื้น
ราบ ณ บริเวณนี้ รัฐบาลไดจัดสรรพื้นท่ีใหสรางเรือนครอบครัวละ 1 ไร และพ้ืนท่ีรอบ ๆ หมูบานก็
จะเปนพื้นท่ีทําการเกษตรที่รัฐบาลจัดสรรใหเชนกัน ซ่ึงจัดแบงใหครอบครัวละ 10 ไร2 3 
 

 
 
ภาพท่ี 5   ตําแหนง บานจูน หมู 4 ตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 
ท่ีมา : Pointasia,  บานปากลางภาพถายดาวเทียม [ออนไลน],  เขาถึงเม่ือ 12 มกราคม 2554, 
เขาถึงไดจาก http://www.pointasia.com 
                                                 
 3 สัมภาษณผูใหญกันศักดิ์ พนะสันต, ชาวลัวะบานจูน, 8 มกราคม 2554 
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 จากการสังเกตภาพถายทางอากาศ พื้นท่ีโดยรอบหมูบานก็จะเห็นเปนท่ีทําการเกษตรแม
พื้นท่ีจะเปนท่ีราบแตก็ยังมีท่ีเปนเนินและท่ีลุมบางสังเกตไดจากมีการทําแปลงผักท่ีเปนพื้นท่ี
ข้ันบันได พื้นท่ีเกษตรของบานจูนสวนใหญแลวจะอยูทางทิศตะวันออกของหมูบานและทิศ
ตะวันตกจะเปนพื้นท่ีของอีกหมูบานหนึ่งเปนสวนใหญมีของบานจูนเพียงสวนหน่ึงเทานั้น และมี
อางเก็บน้ําขนาดเล็กใหญอยูรายรอบหมูบานตามพื้นท่ีเกษตร และทางทิศตะวันตกของบานจูน มี
ชุมชนชาวลัวะเหมือนกัน แตอพยพมาตางท่ีตางถ่ินกัน การนับถือผีก็คนละสายกัน วัฒนธรรม 
ประเพณี ตาง ๆ ก็เลยไมสามารถทํารวมกันได ซ่ึงช่ือวา บานตาหลวง  
 สภาพนิเวศแวดลอม  
 พื้นท่ีเดิมบริเวณนี้เปนท่ีปามีตนไมปกคลุมหนาแนน เม่ือชาวลัวะไดอพยพหนีภัย
คอมมิวนิสต ทางภาครัฐก็ไดใหความชวยเหลือจัดสรรพื้นท่ีบริเวณบานปากลางนี้เปนพื้นท่ีล้ีภัย ซ่ึง
มีผูอพยพเปน ชาวมงและเม่ียน มาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีนี้ดวยและไดจัดสรรพื้นท่ีตามท่ีไดกลาวไวแลว 
เม่ือชาวลัวะบานจูนถูกจํากัดพื้นท่ีทําการเกษตร การทําไรหมุนเวียนซ่ึงเปนวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ทําไรขาว
เพ่ือไวกินกันภายในครอบครัว จึงถูกจํากัดใหทําการหมุนเวียนเพียงพ้ืนท่ีใน 10 ไรเทานั้น ผลผลิต
ขาวไรตอป จึงมีจํานวนนอยลงไมพอเพียงท่ีจะใชบริโภคในครัวเรือนหรือบางพ้ืนท่ีไมมีการ
หมุนเวียน ทําซํ้าพื้นท่ีเดิมทุกปสภาพดินและแรธาตุลดลงทําใหผลผลิตแตละปก็นอยลงตาม บาง
ครอบครัวจึงหันมาปลูกพืชสวน เชน มะมวง ลําไย ปลูกผัก เชน กะหลํ่าปลี ผักกาด หรือบาง
ครอบครัวก็สงลูกหลานออกไปหางานในตัวเมืองตาง ๆ ไมไดทําไรแลวก็ใหผูอ่ืนเชาในอัตราไรละ 
500-1,000 บาท/ป3 4 
 

 
 
ภาพท่ี 6   แสดงภาพตัดของบานจูน  
 

                                                 
 4 สัมภาษณผูนางปน พนะสันต, ชาวลัวะบานจูน, 8 มกราคม 2554 
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 น้ําเปนสวนสําคัญในการทําเกษตรกรรมและดํารงชีวิต แตเดิมบริเวณบานจูนมีแหลงน้ํา
ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแตไมเพียงพอตอการใชสอยตอมาก็มีแหลงน้ําท่ีสรางข้ึนคือ อาง
นิวซีแลนด ซ่ึงทางรัฐบาลประเทศนิวซีแลนดเปนผูชวยเหลือในการสรางอางเก็บน้ํานี้ซ่ึงเปนแหลง
น้ําท่ีใชในการเกษตรเปนสวนใหญ แตน้ําท่ีจะใชในครัวเรือนนั้นจะเปนน้ําฝนท่ีเก็บกักไวในถังเก็บ
น้ําท่ีสรางข้ึนเองโดยทาง อบต. ไดมีทุนใหกูยืมในการนํามาสรางถังเก็บน้ํา 
  ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศแวดลอมกับชาวลัวะบานจูน  
 ชาวลัวะเปนชาติพันธุท่ีคุนเคยกับการทําไรหมุนเวียน แตเม่ืออพยพมาพื้นท่ีบริเวณ
ตําบลปากลาง ก็ยังดํารงชีวิตเชนเดิมแตเม่ือเวลาผานไปหลายป ครอบครัวท่ีมีขนาดเล็กก็มีสมาชิก
มากข้ึนจนกลายเปนครอบครัวขนาดใหญ แตพื้นที่นั้นไมเหมือนพ้ืนท่ีบนภูเขาเนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณ
ท่ีอพยพมานี้ รัฐไดจัดสรรใหครอบครัวละ 1 ไรและพ้ืนท่ีทํากินอีก 10 ไร ซ่ึงไมสามารถขยายอาณา
เขตไดเหมือนดั่งพื้นท่ีท่ีอยูบนภูเขา ปญหาการขาดแคลนพ้ืนท่ีทําไร จึงเกิดข้ึน ซ่ึงบางครอบครัวก็
แกปญหาโดยการปรับเปล่ียนมาทําสวนแทนการทําไรขาว ซ่ึงจะมี สวนมะมวง สวนลําไย หรือ มี
บางครอบครัวทําแปลงผักคูกับการทําสวนอีกดวย แตก็มีครอบครัวท่ียังคงทําไรอยูแตเม่ือเกิดปญหา
คลาดแคลนพื้นท่ี จึงตองไปขอเชาไร เพื่อท่ีจะไดมีพื้นที่มากข้ึนและจะไดผลผลิตเพียงพอตอจํานวน
สมาชิกในครอบครัวท่ีจะตองมีกินกันตลอดป  

 แมสภาพแวดลอมจะเปล่ียนแปลงไปจากแตกอนท่ีอาศัยอยูบนภูเขา ลงมาอยูบนพื้นราบ
แตการดํารงชีวิตของชาวลัวะบานจูนก็ไมไดเปล่ียนแปลงไปมากนักซ่ึงมีหลายครอบครัวท่ีทํา

การเกษตรเพ่ือยังชีพ และการเดินเก็บทอนไมท่ีไรของตนเองหรือบริเวณพื้นท่ีรอบ ๆ หมูบานเพื่อ
นํามาเปนฟนใชเปนเช้ือเพลิงในการหุงหาอาหาร และรวมถึงใหความอบอุนแกรางกายในยามฤดู
หนาวซ่ึงเปนวิถีชีวิตท่ีเห็นจนชินตาในสังคมชาวลัวะ รวมถึงการเก็บหญาคามาจับเปนตับเพื่อมาใช
เปล่ียนหลังคาเม่ือหลังคาเกิดการผุพังแตปจจุบันไดทําเพื่อนําไปจําหนายอีกดวยซ่ึงก็เปนอีกหนทาง

หนึ่งในการดํารงชีวิต  
 บานจูนจากการสังเกตชาวบานจะนิยมปลูกตนไผกันเปนจํานวนมาก ไมวาจะปลูกกัน
ในพื้นท่ีตนเอง รวมถึงปาชุมชนซ่ึงเปนปาตนไผปกคลุมเปนพื้นท่ีกวางท่ีชาวลัวะบานจูนไดชวยกัน
ดูแลรักษาเปนอยางดี ชาวบานก็ใชประโยชนจากตนไผอยางท่ีเห็นไดชัดคือ ร้ัวหรือขอบเขตพ้ืนท่ี
ของแตละเรือนจะใชไมไผเปนส่ิงบอกอาณาเขต และใชเปนวัสดุในการกอสรางเรือนขนาดเล็กเชน 
ยุงขาว เลาหมู เลาไก เปนตน  
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บานสกาด หมู 2 ตําบลสกาด อําเภอปว จังหวัดนาน 
 ลักษณะทางกายภาพ  
 พื้นท่ีบานสกาดมีลักษณะเปนเทือกเขาซ่ึงต้ังอยูบนเทือกเขาภูคามีลักษณะเปนภูเขาดิน
ปนหินประกอบดวยปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ทุงหญา และ ปาสนธรรมชาติ  
และเปนพื้นท่ีตนน้ํา ตนกําเนิดของแมน้ําลําธารหลายสาย เชน แมน้ํานาน แมน้ําวา ซ่ึงมีความอุดม
สมบรูณอยางมาก พื้นท่ีทางทิศเหนือติดกับตําบลเชียงกลางซ่ึงเปนพื้นท่ีบนเทือกเขาภูคาเชนกัน ทาง
ทิศตะวันออกติดกับตําบลภูคาเปนพื้นท่ีภูเขามีปาไมอุดมสมบรูณซ่ึงเปนเขต  “อุทยานแหงชาติดอย
ภูคา” อีกดวย ทางทิศใตติดกับตําบลสถานซ่ึงเปนพื้นท่ีราบเชิงเขามี สาย ”น้ําปว” ไหลจาก ตําบล
สกาด ผานตําบลสถานและลงไปท่ีอําเภอปว และทางทิศตะวันตกเปนตําบลพญาแกวเปนพื้นท่ีราบ
เชิงเขาเชนกัน พื้นท่ีโดยรอบหมูบานเปนภูเขาสูงตํ่าสลับกันมีปาไมปกคลุมหนาแนน ซ่ึงทางทิศ
ตะวันตกและใตของหมูบานเปนพื้นท่ีทําการเกษตรของชาวบานเปนสวนใหญ บานสกาดมี
ประชากรมาก บานเรือนอาศัยกันคอนขางหนาแนนครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณกวาง พื้นที่แรกของท่ีตั้ง
หมูบานสกาดคือ บานสกาดกลาง เม่ือมีประชากรมากข้ึนก็ขยายตัวเปนบานสกาดเหนือ สกาดใต
และบานภูกอกตามลําดับ บานเรือนชาวลัวะบานสกาดปลูกสรางไลเล่ียงกันตามระดับสูงตํ่าตาม
พื้นที่เรือนแตละหลังมีการปรับพื้นท่ีหนาดินใหเหมาะสมกับกิจกรรมในครัวเรือน   
  

 
 
ภาพท่ี 7  ตําแหนง บานสกาด หมู 2 ตําบลสกาด อําเภอปว จังหวัดนาน 
ท่ีมา :  บานสกาด [ออนไลน],  เขาถึงเม่ือ 12 มกราคม 2554,  เขาถึงไดจาก http ://www.google.com 
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 สภาพนิเวศแวดลอม  
 กอนท่ีชาวลัวะบานสกาดกอนยายเขามาบริเวณน้ี พื้นท่ีนี้ถูกปกคลุมดวยไมใหญ
หนาแนนซ่ึงเปนปาดิบช้ืน มีแหงน้ําอุดมสมบรูณเหมาะแกการต้ังถ่ินฐาน เม่ือยายมาอยูชวงแรกมี
จํานวนประชากรไมมากและพื้นท่ีแรกท่ีตั้งหมูบานก็คือ บานสกาดกลางในปจจุบัน เม่ืออาศัยไป
นานปประชากรมีจํานวนมากข้ึนตามกาลเวลา ขนาดของหมูบานจึงขยายตัวออกทางทิศเหนือ เปน
บานสกาดเหนือ ทิศใตเปนบานสกาดใตและบานภูกอกจะอยูเหนือสุดของหมูบาน จะเห็นไดวาบาน
สกาดมีประชากรเปนจํานวนมากก็เปรียบไดกับอายุของหมูบานดวยซ่ึงจากการสัมภาษณผูเฒาอายุ 
70 ป กลาววา พอแมของทาน ก็ไดเกิดท่ีหมูบานนี้ไมไดอพยพมาจากไหน 4

5 ก็อาจจะพอทราบอายุ
ของหมูบานไดวามากกวา 90 ปข้ึนไป เม่ือจํานวนชาวลัวะมากขึ้นนิเวศแวดลอมก็เปล่ียนแปลงตาม
กัน เนื่องดวยวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวลัวะคือ การทําไรขาวหรือขาวโพด จึงมีพื้นท่ีมากข้ึน ขยายอาณา
เขตออกไปไกล ซ่ึงบางครอบครัว พื้นท่ีไรนั้นอยูหางจากหมูบานถึง 4 กิโลเมตร 
   

 
 
ภาพท่ี 8 แสดงภาพตัดของบานสกาด 
 
 ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศแวดลอมกับชาวลัวะบานสกาด   
 ความสัมพันธของชาวลัวะบานสกาดกับนิเวศแวดลอมนั้น เปนการดํารงชีวิตท่ีควบคูกัน
มาอยางยาวนาน การดํารงชีวิตโดยการทําไรขาวในอดีตปจจุบันก็ไดมีการเปล่ียนแปลง เนื่องดวย
ปจจุบันมีถนนตัดผานการคมนาคมสะดวก มีการติดตอกับคนพ้ืนราบมากข้ึนมีท้ังออกไปขาย
แรงงานตามหัวเมืองใหญทางภาคเหนือหรือภาคอีสาน หลายครอบครัวหันมาปลูกพืชสวนกันอาทิ 
กาแฟ ล้ินจี่ แตท่ีเห็นเดนชัดและนิยมปลูกกันมากก็คือ การปลูกเม่ียง พื้นท่ีในหมูบานหรือเหนือ

                                                 
 5 สัมภาษณ ลุงจิม รกไพร, ชาวลัวะบานสกาด, 4 ธันวาคม 2553. 
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หมูบานไป ก็จะเปนไรเม่ียงเกือบท้ังหมด นิเวศแวดลอมท่ีเคยมีผืนไร และปาไมลอมรอบก็
เปล่ียนแปลงเปน ไรเม่ียงมากขึ้น ซ่ึงทําใหบางครอบครัวไมไดทําไรขาวแลวมารับจางเก็บใบเม่ียง
หรือปลูกพืชสวนเพียงอยางเดียว แตการทําไรขาวชาวลัวะบานสกาดบางครอบครัวก็ยังคงอยูเพราะ 
ถือวาเปนวิถีชีวิตท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และยังไวกินไวใชในครัวเรือนไดอีกดวย 
 ในอดีตการเก็บหญาคามาสะสมไวเพื่อซอมแซมหลังคาเรือนของตนเอง รวมถึงการเก็บ
สะสมแผนไมไวสําหรับตอเติม ซอมแซม หรือสรางเรือนใหม นั้นเปนส่ิงจําเปนท่ีตองทําตลอดแต
เม่ือไดสรางถนน สะดวกตอการติดตอสังคมภายนอก วัสดุตาง ๆ ก็ไดพัฒนาและเปล่ียนไป จาก
หลังคามุงหญาคาเปล่ียนแปลงเปนหลังคาสังกะสี ผนังไมเปนผนังปูน ความสัมพันธท่ีมีตอระบบ
นิเวศแวดลอมของชาวลัวะบานสกาด จึงลดนอยลงดวย แตกระน้ันแลวการหาฝนเศษไมตามไรหรือ
ปาเขาละแวกหมูบานเพื่อมาเปนเช้ือเพลิงในการหุงหาอาหารหรือไวสรางความอบอุน เปนวิถีชีวิต
ยังปฏิบัติทุกครัวเรือน 
  
บานน้ําแพะใน หมู 13 ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 
 ลักษณะทางกายภาพ บานน้ําแพะใน เปนท่ีพื้นที่สันเขาลาดเอียงลดล่ันลงไปเร่ือย ๆ จาก
ทางเขาหลักซ่ึงอยูทางทิศเหนือของหมูบานและเช่ือมกับถนน ปว-บอเกลือ และบริเวณน้ีจะมีพื้นท่ี
ลานโลงซ่ึง อบต. ไดสรางถังน้ําคอนกรีต 5 ถังไวเพื่อเก็บน้ําไวใชในหมูบาน แตเดิมพื้นท่ีหมูบาน
บริเวณนี้เปนสันเขาท่ีระดับพื้นดินไมเปนระนาบมีตนไมเล็กใหญปกคลุมกระจายท่ัวพื้นท่ี เมื่อ
ชาวลัวะบานน้ําแพะใน ยายเขามาก็ชวยกันถางปา เพื่อจะต้ังหมูบานบริเวณนี้ พอยายมาแลวตอมาอีก 
5 ป อบต. ไดชวยทําถนนภายในหมูบานใหถึงจะเปนถนนดินแตก็ชวยเพิ่มความสะดวกสบายให
ชาวลัวะไดเปนอยางดี และเม่ือ 5 ปท่ีแลว อบต.ก็ไดมาสรางถนนคอนกรีตใหหมูบานดวยเชนกัน
บริเวณทางเขาหลักหมูบานแตสรางเพียงประมาณ 50 เมตร และมีความลาดเอียงมากทําใหไม
สะดวกตอการใชงานเพราะล่ืนไดงาย5

6 ชาวบานเลยใชแตทางถนนดินเพียงอยางเดียว พื้นท่ีดานทิศ
ตะวันออก-ตก ของหมูบานเปนรองเขาระดับจะต่ํากวาหมูบานมีไมใหญปกคลุมคอนขางหนาแนน 
ถัดออกไปประมาณ10-20เมตรทางทิศตะวันตกเปนรองเขาซ่ึงมีสายนํ้าไหลผานหมูบานไปบรรจบ
กับลําน้ํามางท่ีบอเกลือ ถัดออกไปทางทิศตะวันตกอีกมีกลุมตนไมหนาแนนซ่ึงเปนพื้นท่ี สุสาน 
ประจําหมูบานซ่ึงแวดลอมไปดวยพื้นท่ีไร และพื้นท่ีบริเวณน้ี รวมถึงภูเขาอีก3-4ลูกก็เปนพื้นท่ีไร
ของชาวลัวะบานน้ําแพะในดวย ลักษณะบานเรือนชาวลัวะบานน้ําแพะใน จะเกาะตัวตามถนน
ลดหล่ันลงไปตามระดับของสันเขา บริเวณเรือนของแตละหลังก็จะปรับหนาดินใหไดระนาบเพ่ือ

                                                 
 6 สัมภาษณผูใหญรุณ ใจปง, ชาวลัวะบานน้าํแพะใน, 3 ธันวาคม 2553 
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ความสะดวกในการใชงาน และพ้ืนท่ีทายหมูบานจะเปน ศูนยการเรียนรูชุมชนซ่ึงทางรัฐไดจัดสราง
ใหเม่ือ 20 ปท่ีแลว ทางทิศเหนือของหมูบานออกไปประมาณ 2-3กิโลเมตร จะมีบานน้ําแพนอก 
เปรียบเหมือนบานพี่บานนองกันมีการติดตอไปมาหาสูกันตลอด เพราะมีศาลประจําหมูบานท่ี
เดียวกัน เม่ือมีประเพณีประจําปก็จะจัดพรอม ๆ กันท่ีบานน้ําแพะนอก ประจําทุกป และลงไปทาง
ทิศใตประมาณ 2-3 กิโลเมตร  จะเปนท่ีตั้งของอําเภอบอเกลือ  ซ่ึงเปนท่ีราบในหุบเขา 
  

 
 
ภาพท่ี 9   ตําแหนงบานน้ําแพะใน หมู 13 ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 
ท่ีมา : Pointasia,  บานน้ําแพะใน [ออนไลน],  เขาถึงเม่ือ 12 มกราคม 2554, เขาถึงไดจาก  
http://www.pointasia.com  
 
 สภาพนิเวศแวดลอม  
 พื้นท่ีบริเวณน้ีเปนพื้นท่ีภูเขาลักษณะเปนดินปนหิน มีปาไมปกคลุมหนาแนนมีความ
อุดมสมบรูณเหมาะแกการตั้งถ่ินฐาน พื้นท่ีโดยรอบของหมูบานเปนภูเขาท่ีสลับซับซอนซ่ึงเปนทิว
เขาหลวงพระบาง พื้นท่ีหมูบานอยูบนสันเขาซ่ึงก็เปนลักษณะพื้นท่ีท่ีชาวลัวะชอบตั้งถ่ินฐานอยู
อาศัย   เม่ือชาวลัวะบานน้ําแพะใน ยายมาบริเวณนี้จึงไดถากถางปาไมทําเปนพื้นท่ีหมูบานและพ้ืนท่ี
โดยรอบหมูบานก็ทําเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม เปนการทําไรหมุนเวียนซ่ึงเปนวิถีชีวิตแตดั้งเดิม 
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การเกษตรของบานน้ําแพะในมีพื้นท่ีกวางใหญครอบคลุมพื้นท่ีภูเขาประมาณ 3-4 ลูกซ่ึงอยูทางดาน
ทิศตะวันตกและทิศใตของหมูบาน และพ้ืนท่ีดานทิศตะวันออกของหมูบานเปนพื้นท่ีปาไม
หนาแนนเปนภูเขาสูงกวาระดับหมูบาน เปนพื้นท่ีทรัพยากรสําคัญของหมูบาน 
 

 
 
ภาพท่ี 10 แสดงภาพตัดของบานน้ําแพะใน 
 
 ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศแวดลอมกับชาวลัวะบานน้ําแพะใน  
 การดํารงชีวิตของชาวลัวะนั้นผูกพันกับธรรมชาติเปนอยางดี มีความเคารพธรรมชาติ
เพราะวาชาวลัวะไดอาศัยธรรมชาติในการหลอเล้ียงชีวิต ชาวลัวะบานน้ําแพะในก็เชนกันดํารงชีวิต
โดยการทําไรหมุนเวียนซ่ึงเปนไรขาว ไวกินภายในครัวเรือนซ่ึงครอบครัวไหนมีผูชายจํานวนมากก็
จะมีแรงมีกําลังในการทําไรมากกวาครอบครัวอ่ืน ผูหญิงก็มีหนาท่ีหุงหาอาหาร กิจกรรมตาง ๆ ใน
ครัวเรือนหรือถามีลูกออนก็จะเล้ียงควบคูไปดวย นอกจากทําไรขาวแลวปจจุบันนี้มีบางครอบครัว
ไดปลูกเผือก ปลูกมัน เพื่อนํามาขายเล็ก ๆ นอย ๆ รวมถึงการเก็บของปาซ่ึงเปนวิถีของชาวลัวะ ท่ี
เม่ือยามเวนวางจากการทําไรก็จะเดินเขาปาไปหาผลไม หนอไม เผือก มัน มาบริโภคในครัวเรือน 
บางครัวเรือนไดเล้ียงวัวก็จะนําวัวไปปลอยไวบริเวณไร พื้นท่ีท่ีเวนจากการทําไร เปนการเสริม
รายไดใหกับครอบครัว แตวิถีชีวิตท่ีเห็นเปนประจําก็คือการเดินเขาปาหรือท่ีไรของตนเองเพ่ือเก็บ
ฟนมาสะสมไว ในการใชใหความอบอุนและเปนเช้ือเพลิงในการหุงหาอาหาร สังเกตไดจากเรือน
แตละหลังมีการสะสมฟนทอนเล็กใหญไวจํานวนมาก 
 ความผูกพันกับธรรมชาติท่ีอยูในรูปแบบของเรือนชาวลัวะบานน้ําแพะในนั้นจะสังเกต
ไดจากการท่ีใชวัสดุธรรมชาติ ไมไผ หญาคา เปนวัสดุท่ีนิยมมาสรางบานเนื่องจากหางายและมี
น้ําหนักเบาในการขนยาย แตปจจุบันรูปแบบของเรือนไดเปล่ียนไป ใชไมเนื้อแข็ง และเสาคอนกรีต 
หลังคาสังกะสีมากข้ึนแตดวยความผูกพันและฐานะทางครอบครัวก็ยังเห็นผลผลิตจากธรรมชาติ คือ 
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ไมท่ีไดจากปาเขา ไมเต็ง ไมแดง ท่ีไดตระเตรียม สะสมไว เม่ือหาไดครบตามจํานวนท่ีตองการก็จะ
เอาแรง หรือ ลงแขก กันชวยกันประกอบเรือนตามท่ีตองการ และนํ้าท่ีไวดื่ม ไวใชกันนั้นเปน
ประปาภูเขาท่ีทาง อบต. บอเกลือใต กอสรางใหเม่ือป 2545 แมวาจะมีลําธารไหลผานหมูบานแต
การใช น้ําในปจจุบันก็ไมไดใชน้ําลําธารเลย 
 ปจจุบันไดมีการรวมกลุมกันเพื่อไปจัดทําแนวกันไฟโดยการถางปาไมใหมีอาณเขต
ติดกัน เพราะในฤดูแลงจะมีไฟปาเกิดข้ึนบอยคร้ัง ซ่ึงเปนความรวมมือของชุมชนและการสนบัสนนุ
จากทางภาครัฐดวย ซ่ึงแสดงถึงความหวงแหนปาไมท่ีชาวลัวะใหความเคารพและดูแลรักษาดั่งใน
อดีตกาล 
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บทท่ี 4 
 

สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
 

รูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะ 
 เรือนพ้ืนถ่ินชาวลัวะปจจุบันมีหลายรูปแบบ แตสามารถจําแนกได 3 แบบ ดังนี้ 
 1. เรือนแบบดั้งเดิม ลักษณะเปนเรือน 2 ช้ัน ยกพื้นมีใตถุนไวเล้ียงหมูเล้ียงไก หรือเก็บ
อุปกรณทําไรตาง ๆ รวมถึงเปนพื้นท่ีเก็บสะสมฟนอีกดวย หลังคาเรือนมุงดวยหญาคาปกคลุมดาน
หนึ่งจนติดพื้นดิน พื้นท่ีใตหลังคาสวนนี้จะมีบันไดข้ึนเรือนและครกตําขาวเปนครกกระเดื่องใชเทา
เหยียบอยูบริเวณนี้ดวย ผนังจะเปนวัสดุกึ่งถาวรหรือไมจริงก็ได แตท่ีเหมือนกันคือไมมีหนาตาง
หรือชองเปดเลย ข้ึนเรือนไปจะเปนพื้นท่ีชานใตหลังคาซ่ึงเปนสวนกึ่งกลางระหวางชานแดดกับ
พื้นที่ภายในเรือน ภายในเรือนจะมีเตาไฟอยูทางซายมือหรือถามีหลายครอบครัวอยูรวมกันอาจจะมี
หลายเตาไฟแบงแยกกันของแตละครอบครัวเลยก็ได เรือนลักษณะนี้สามารถพบเห็นไดในชุมชน
ลัวะท่ีอยูหางไกลจากตัวเมือง และสวนใหญจะปลูกสรางอยูตามพ้ืนท่ีบนภูเขา 
 2. เรือนแบบผสมผสานระหวางเรือนดั้งเดิมกับเรือนคนพ้ืนราบ มีลักษณะเปนเรือนยก
พื้นมีใตถุน ผนังเปนฝาขัดแตะ หรือบางหลังก็ใชไมจริง แตเรือนรูปแบบนี้ยังไมมีหนาตางหรือถามี
ก็เพียงเล็กนอยเทานั้น สวนหลังคาเปนหลังคาจั่วธรรมดาไมมีดานใดดานหน่ึงจรดพ้ืน แตยังใชหญา
คาในการมุงเหมือนดั้งเดิม หรือเรือนบางหลังไดตอเติมโดยมีเรือนคนพื้นราบอีกหลังหนึ่งคูกันซ่ึงมี
ชานเปนตัวเช่ือมระหวางเรือนท้ังสองรูปแบบนี้ เรือนรูปแบบนี้สามารถพบเห็นได ในพื้นท่ี
กรณีศึกษาท้ัง 3 พื้นท่ี และท้ังท่ีราบและบนภูเขา 
 3. เรือนคนพื้นราบ มีลักษณะเหมือนกับเรือนท่ัวไป เปนเรือนไมจริง 2 ช้ัน ยกพื้นมีใต
ถุนหรือบางหลังอาจทําผนังปดลอมช้ันลางเปนพื้นท่ีใชสอย โครงสรางมีท้ังปูนและก็ไมเนื้อแข็ง 
ผนังไม หลังคาสังกะสีหรือกระเบื้องลอนคู เรือนรูปแบบน้ีจะมีชองเปดกวางและมากกวาเรือนท้ัง
สองแบบท่ีกลาวมาขางตน เรือนลักษณะนี้จากชุมชนกรณีศึกษาสามารถพบไดท้ังพื้นท่ีราบและ
พื้นที่บนภูเขา 
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ภาพท่ี 11 แสดงรูปแบบของสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินชาวลัวะ 
 
ผังเรือนและสิ่งสําคัญภายในเรือนดั้งเดิม 

 เรือนชาวลัวะท่ัวไปจะเปนเรือนยกพื้นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ทางข้ึนเรือนจะเปน
บันไดข้ึนนอกชานซ่ึงมีระดับตํ่ากวาตัวเรือนช้ันใน ความกวางไมมีขอจํากัดแนนอน ฝงตรงขามของ
บันไดจะเปนท่ีวางน้ําดื่มซ่ึงทําเปนช้ันสูง ถัดจากระเบียงช้ันลางสวนนี้จะเปนระเบียงช้ันในซ่ึงพื้นมี
ระดับเดียวกับตัวเรือน มีความกวาง 1-1.5 เมตร ระเบียงนี้จะใชเปนท่ีรับแขกท่ียังไมรูจักสนิทดีและ
ใชเปนท่ีนอนของแขกดังกลาวดวย สวนหน่ึงของระเบียงนี้จะถูกแบงเปนท่ีเก็บเมล็ดพันธุพืช เชน 
ขาวโพดหรือขาวท่ีมีปริมาณไมมากสวนยุงขาวจะถูกแยกออกโดยเด็ดขาด ขาวท่ีเก็บไวบริโภคท้ังป
จะไมนํามาเก็บไวบนเรือน นอกชานช้ันในนี้จะมีเฉพาะเรือนท่ีมีขนาดใหญเรือนท่ีมีขนาดเล็กจะไม
มี เรือนช้ันในจะถูกแยกดวยฝามีประตูเขา 2 ประตู ภายในถูกแยกออกเปนหองอาจจะมี 1-2 หอง ท่ี
กั้นดวยฝา นอกนั้นเปนโถงโลง มุมหนึ่งของโถงจะถูกแบงเปนหองครัวโดยจัดทําเตาไฟไวมุมหนึ่ง 
เตาไฟนี้จะทําเปนกะบะส่ีเหล่ียม ภายในบรรจุดวยทรายมีเหล็กสามขาหรือหินสามกอนวางไวและ
บริเวณน้ีจะเปนท่ีรับประทานอาหารของคนในครอบครัว และสวนท่ีเหลือจะใชเปนท่ีนอน ของคน
ในครอบครัวดวย เหนือเตาไฟจะมีไมไผสานกันแขวนไวเพ่ือเปนท่ีวางเคร่ืองครัวหรือวางเนื้อสัตว
เพื่อเปนการรมควันภายในตัว อันเปนวิถีถนอมอาหารแบบหนึ่งของชาวลัวะ 
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 เตาไฟเปนส่ิงสําคัญของชาวลัวะ หลังจากสรางเรือนเสร็จและทําเตาไฟเสร็จเรียบรอย
แลวกอนการจุดไฟคร้ังแรกตองนําไมยาว 1 ศอกมาวางตรงกลางเตาและนําเอาเหลาอุวางไวบนเตา  
1 ไห แลวจุดไฟท่ีไมและผูจุดไฟจะบอกวาขอใหควันไฟลอบข้ึนไปขางบน ขออยาใหควันไฟลอย
ฟุงไปท่ัวเรือน และผูจุดตองดูดเหลาอุในไหและท้ิงไว 2-3 วัน จึงจะนําของไปวางบนเตาได การนึ่ง
ขาวจะทําไดบนเตาแตเม่ือเสร็จเรียบรอยตองนํามาวางไวนอกเตาวางไวบนเตาไมได บนเตาหามข้ึน
ไปเหยียบเพราะมีความเช่ือวาผูข้ึนไปเหยียบจะเกิดตุมข้ึนตามตัว 
 

 
 
ภาพท่ี 12 เตาไฟแบบดั้งเดิมกับเตาไฟแบบปจจุบัน 
 
 ส่ิงสําคัญอีกอยางคือหิ้งครูและผีบรรพบุรุษของตระกูลท่ีอยูตรงเสาเอกของเรือนท่ีมีฝา
กระติบขาววางไวเวลาทําพิธีเล้ียงผีเรือน ผูใดจะไปจับตองไมไดและจะนําของอ่ืนไปวางไวบนหิ้งนี้
ไมไดเพราะผีเรือนหรือผีครูอาจจะทําใหคนในครอบครัวเกิดการเจ็บปวยได ในบางเรือนท่ีมีการถือ
ผีครู จะนําเอาเคร่ืองรางของขลังท่ีครูไดมอบใหไวบนหัวนอน ผูหญิงคนอ่ืนท่ีไมใชภรรยาจะเขาไป
ในหองไมไดในบางเรือนท่ีถือผีครูอยางเครงครัดเขาจะไมยอมใหพระสงฆข้ึนไปบนเรือน0

1 
 

                                                 
 1 ภูเบธ วีโรทัย, ขอหามขอนิยมของชาวเขาเผาถ่ิน (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย
ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย, 2529), 35-37. 
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ภาพท่ี 13 แผนผังเรือนลัวะดั้งเดิม 
 
เกณฑในการเลือกสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
 การเลือกสถาปตยกรรมในพื้นท่ีเพื่อเปนกรณีศึกษานั้น เนนสถาปตยกรรมพื้นถ่ินท่ีเปน
ท่ีอยูอาศัย รวมถึงส่ิงปลูกสรางตาง ๆ เชน ยุงขาว ตูบ(หางนา) เลาหมู เลาไก โรงสีขาวเปนตน 
รูปแบบท่ีพัฒนาท่ีแตกตางกัน และแสดงออกซ่ึงสัมพันธกับวิถีชีวิตและความเช่ือของชาวลัวะ ซ่ึง
เกณฑในการเลือกกรณีศึกษามีดังนี้  
 1. เรือนลัวะท่ีเปนลักษณะเรือนดั้งเดิม เพื่อศึกษารูปทรง วัสดุ พื้นท่ี ท่ีวางและการใช
งานภายในเรือน ซ่ึงเปนเรือนท่ีกลมกลืนกับนิเวศแวดลอม อันเปนผลิตผลทางภูมิปญญาท่ีส่ังสมมา
แตบรรพบุรุษ 
 2. เรือนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับเรือนสวนใหญหรือเปนเรือนท่ีเปนตัวแทนในพื้นท่ี
การศึกษาได ท้ังรูปทรง ท่ีวาง พื้นท่ีการใชสอย ที่สามารถเห็นไดชัดเจนจากภายนอก 
 3. เรือนท่ีเปนรูปแบบผสมผสานระหวางเรือนดั้งเดิมกับเรือนสมัยใหมและยังมี
รองรอยของการใชพื้นที่ ท่ีวาง และความเช่ือของเรือนแบบดั้งเดิม 
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 4. เรือนท่ีมีลักษณะตางจากเรือนกลุมอ่ืนในพื้นท่ี เชน รานคา เรือนท่ีมีรูปทรง ท่ีวาง 
ตางจากเรือนอ่ืน 
 5. เรือนท่ีมีอายุหางกันเพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของเรือนยุคตาง ๆ  
 นอกจากหลักเกณฑการเลือกสถาปตยกรรมพื้นถ่ินเพื่อการศึกษานั้น ยังแยกการคัดเลือก
ตามพ้ืนท่ีการศึกษาดวย ซ่ึงพื้นท่ีแตละพื้นท่ีมีความเดนตางกันเชน ภูมิลักษณ ความเช่ือ รูปแบบ
เรือน วิถีชีวิต ซ่ึงก็แลวแตละพ้ืนท่ีมีความเดนทางดานใด  
 
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะ บานจูน 
 ประวัติบานจูน  
 บานจูน หมู 4 เปนหมูบานชาวลัวะท่ีอาศัยในตําบลปากลาง ซ่ึงมีประชากรอาศัยอยู 3 
ชาติพันธุ คือชาวมง ชาวเม่ียน และชาวลัวะ ดั้งเดิมกลุมชาติพันธุเหลานี้ตั้งบานเรือนอยูบนภูเขาสูง 
ชาวมงต้ังอยูในเขตพื้นที่บานน้ําเปน บานคางฮอ อําเภอทุงชางและบานภูแว อําเภอบอเกลือ(ปจจุบัน 
คือ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ) สวนชาวเม่ียน ตั้งอยูพื้นท่ีบานหวยสะนาว บานปางแก อําเภอทุงชาง 
และชาวลัวะ ตั้งอยูเขตพ้ืนท่ีบานจูน บานกอก และบานตาปาซาง ซ่ึงเปนเขตพื้นท่ีดอยภูคา อําเภอปว 
จังหวัดนาน ในป พ.ศ. 2510 กลุมชาติพันธุเหลานี้ไดถูกคุกคามจากฝายคอมมิวนิสต ซ่ึงสถานการณ
ในขณะน้ันรุนแรงมาก กลุมชาติพันธุบางสวนไดถูกชักจูงจากผูกอการรายคอมมิวนิสตใหหลงผิด
จัดอาวุธข้ึนตอสูกับเจาหนาท่ีของรัฐ ทําใหเกิดการเสียชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก ปลายป 
พ.ศ. 2510 ผูนําของบานคางฮอและคณะ จึงไดอพยพหลบหนีออกจากหมูบานในเวลากลางคืน โดย
ขามภูเขามาทางตําบลสกาด มุงมาถึงเขตพ้ืนท่ีอําเภอปว โดยใชเวลาเดินทาง 2 วัน 2 คืน เพื่อมาขอ
ความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐและทางอําเภอปว ไดจัดพื้นท่ีตรงปากลางตําบลศิลาแลง อําเภอ
ปว จังหวัดนานเปนท่ีพักอาศัย ปจจุบันเปนศูนยรับผูเดือดรอนจากภัยคุกคามผูกอการราย โดย
กองทัพภาคท่ี 3ประกาศใหกลุมชาติพันธุตาง ๆ ท่ีไมยอมรวมมือกับฝายคอมมิวนิสตใหอพยพมาอยู
ในศูนยแหงนี้ ดังนั้นบานคางฮอจึงเปนหมูบานแรกท่ีอพยพลงมาถึงปากลาง ตําบลศิลาแลง อําเภอ
ปว จังหวัดนาน เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2511 กอนหมูบานอ่ืน ๆ ประมาณเดือนเมษายน ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ชาวเม่ียนและชาวมง ท่ีอาศัยอยูบานปางแก บานหวยสะนาว และบานน้ําเปน 
อําเภอทุงชาง ก็ไดทยอยอพยพมาอาศัยอยูท่ีศูนยแหงนี้ ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2512 ชาวลัวะ 
จํานวน 2 หมูบาน ท่ีอยูพื้นท่ีบานจูน (บานกอก) และบานตาปาซาง ก็ไดทยอยอพยพติดตามลงมา
อาศัยอยูในศูนยแหงนี้เชนกัน รวมประชากรในขณะน้ันประมาณ 3,000 คน และทางราชการจึงต้ัง
ช่ือวา “ศูนยอพยพชาวเขาบานปากลาง” ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีการปกครองของตําบลศิลาแลง อําเภอปว 
จังหวัดนาน โดยจัดสรรพื้นท่ีอยูอาศัยใหครอบครัวละ 1 ไรและในป พ.ศ. 2513 – 2514 รัฐบาลจึง
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จัดสรรพื้นท่ีใหทํามาหากินอยูในพ้ืนท่ีศูนยอพยพชาวเขาบานปากลาง ครอบครัวละ 10 ไรรัฐบาล
ประเทศนิวซีแลนด จึงชวยเหลือรัฐบาลไทยสรางอางเก็บน้ําใหศูนยอพยพชาวเขาบานปากลาง 
เพื่อใหมีน้ําใชในการเพาะปลูกโดยต้ังช่ืออางเก็บนํ้านี้วา “อางนิวซีแลนด”  
 

 
 
ภาพท่ี 14 องคประกอบภายในบานจูน 
 
 สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน บานจูน 
 บานจูนเปนหมูบานท่ีมีขนาดใหญปานกลางมีจํานวนประชากรที่เปนชาวลัวะประมาณ
90 เปอรเซ็นต นอกจากนั้นเปนชาวมงท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลอางเก็บน้ํานิวซีแลนด ท่ียายมาจากบาน
ปากลางมาอยูในพื้นท่ีบานจูน การเลือกเรือนกรณีศึกษา จะมุงเนนไปที่เรือนดั้งเดิมเปนลําดับแรก 
เม่ือทําการสํารวจพบวาเรือนดั้งเดิมในบานจูนไมมีหลงเหลืออยูและเรือนสวนใหญมีลักษณะซํ้า ๆ 
คลายคลึงกันซ่ึงเปนเรือนขนาด 1-2 ช้ัน โครงสรางเปนคอนกรีตผสมไม ถาเปนเรือน 2 ช้ัน ช้ันลาง
อาจจะปดทึบดวยผนังอิฐหรือเปดโลงเปนใตถุน จึงไดเลือกกรณีศึกษามา 1 หลัง สวนเรือนท่ีมี
จํานวนรองลงมาจะเปนเรือนท่ีผสมผสานระหวางเรือนดั้งเดิมกับเรือนคนพื้นราบ มีลักษณะเปน
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เรือนยกพื้น ใตถุนเก็บอุปกรณเคร่ืองใช ฝน หรือ มีเลาหมู เลาไก ช้ันบนมีชาน มีเตาไฟ และสวน
หองนอน ไดทําการเลือกเปนกรณีศึกษาไว 1 หลัง และมีเรือนท่ีมีลักษณะผสมผสานระหวางดั้งเดิม
กับเรือนพื้นราบอีกแบบก็คือ เรือนคนพื้นราบยกพ้ืนมีใตถุน มีชานและบันไดอยูตรงกลาง อีกดาน
หนึ่งจะเปนครัวมีเตาไฟ เรือนจําพวกนี้มีประมาณ 3-4 หลัง จึงไดเลือกเปนกรณีศึกษาอีก 1 หลัง รวม
ท้ังหมด 3 หลังคาเรือน ดังนี้  
 1. เรือนเลขท่ี 44 หมู 4 ของผูใหญกันศักดิ์ พนะสันต 
 2. เรือนเลขท่ี 98 หมู 4 ของลุงชาญ ประดิษฐษร 
 3. เรือนเลขท่ี 19 หมู 4 ของตาอุดม พนะสันต 
 สําหรับเรือนท้ัง 3 หลังไดเลือกเปนกรณีศึกษาและทําการสํารวจ ดาน วิถีชีวิต ความเช่ือ 
ท่ีสงผลยังสถาปตยกรรมและพ้ืนท่ีใชสอยตาง ๆ มีดังตอไปนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 15 ตําแหนงเรือนกรณีศึกษาและสวนตาง ๆ ของหมูบานจูน 
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กรณีศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะ บานจูน 

 เรือนเลขท่ี 44 หมู 4 ของผูใหญกันศักดิ์ พนะสันต 

 ขอมูลท่ัวไป  ผูใหญกันศักดิ์ เปนผูใหญประจําหมูบานจูน เปนท่ีรูจัก และนับถือจาก
ชาวลัวะในหมูบาน ดานความชวยเหลือ ดานการติดตอกับภาครัฐกับหมูบาน ครอบครัวมีสมาชิก 
ท้ังหมด 4 คน ผูใหญ ภรรยา ลูกสาวคนโต อายุ 17 ปเรียนอยูช้ัน ม.5และลูกชาย อายุ 13 ปเรียนช้ัน 
ม.1 พื้นท่ีเรือนนี้เปนพื้นท่ีของภรรยาที่แบงกับพี่นองของภรรยา ซ่ึงอยูทางดานขวาของพื้นท่ี ผูใหญ
เปนเขยจึงตองยายเขามาอยูในเรือนภรรยา การประกอบอาชีพนอกจากเปนผูใหญบานแลว ทาง
ครอบครัวยังประกอบอาชีพ ทําไรขาวซ่ึงทํามาแตอดีตและปจจุบันไดแบงพื้นท่ีทําสวนมะมวงดวย 
รวมถึงการเก็บหญาคาทําเปนจับ ไวสําหรับขายและไดเล้ียงกบ ปลาดุก ไวบริโภคเองในครอบครัว  
 

 
 
ภาพท่ี 16 องคประกอบเรือน ผูใหญกันศักดิ์ พนะสันต  
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 ผังบริเวณ   แตกอนเรือนของผูใหญเปนเรือนแบบผสมผสานระหวางเรือนดั้งเดิมกับ
เรือนพื้นราบ เปนเรือนยกพื้น มีใตถุนและหลังคามุงหญาคา เรือนหลังปจจุบันนี้มีอายุ 5 ป และเม่ือ
ปท่ีแลวไดตอเติมสวนหลังคาหนาเรือนและสวนครัวเพิ่มเติม เรือนหลักเปนเรือนสองช้ัน ช้ันลาง
เปนโครงสรางคอนกรีตและผนังกออิฐตามแบบเรือนพ้ืนราบท่ัวไป ช้ันสองเปนโครงสรางไมและ
ผนังไมแผนหลังคาเปนหลังคาสังกะสี เรือนหลักจะอยูสวนกลาง คอนมาทางดานหนาของพ้ืนท่ี 
ดานซายของเรือนเปนเรือนครัวช้ันเดียว ผนังสวนลางกออิฐถือปูนผนังสวนบนเปนผนังไมตีเวน
รองเพื่อระบายควันไฟและอากาศ ดานหนาเรือนฝงซายเปนหองน้ําและหองอาบน้ํา และมีบอ
คอนกรีตไวเล้ียงปลาดุก บอเล้ียงกบรวมถึงปลูกตนไมจําพวก มะมวง มะละกอ ซ่ึงอยูติดกับร้ัว
ดานหนาของเรือน ดานหลังเรือนมียุงขาวอยูติดกับเรือนหลักเปนเรือนสองชั้น ช้ันลางกออิฐและมี
ระแนงไม ช้ันบนเปนโครงสรางไมเปนท่ีเก็บขาว ดานซายของยุงขาวมีถังเก็บน้ําคอนกรีต 2 ถัง ไว
เก็บกักน้ําฝนไวดื่มไวใช แตเม่ือฤดูแลงฝนนอยตองใหจางรถขนนํ้าจากลําน้ําปวมาสงท่ีหมูบานเทีย่ว
ละ 250 บาท ดานขวาของเรือนหลักเปนทางเดินและมีโรงเก็บหญาคาถัดไปเปนถังเก็บน้ําพลาสติก
และมีประตูเขาออกไปบานพ่ีนองของภรรยาผูใหญอีกดวย สวนพ้ืนท่ีหลังเรือนนั้นมีพื้นท่ีกวางได
ปลูกตนไผ ผักสวนครัว ลานตากผา และโรงไมสองช้ันไวสําหรับเก็บไมไผ ฟน และหญาคา 
 

 
 
ภาพท่ี 17 แผนผังบริเวณเรือน ผูใหญกันศักดิ์ พนะสันต  
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 ผังเรือนและพื้นท่ีใชสอย 
 

 
 
ภาพท่ี 18 แผนผังเรือนช้ันลางและช้ันบนของผูใหญกันศักดิ์ พนะสันต  
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 ผังเรือนพื้นช้ันลางเม่ือเดินเขาไปในเรือน มีลักษณะโลง กวาง ดานขวามือจะเปน
สวนกลางไวนั่งพักผอน ดูโทรทัศน นั่งเลน รวมถึงเปนพื้นท่ีทานอาหารอีกดวยดานซายจะเปนสวน
ครัว มีเตาไฟ อุปกรณเคร่ืองใชตาง ๆ และสามารถเปดออกไปถึงบริเวณถังเก็บน้ําได สวนดานหลัง
เรือนจะเปนพื้นท่ีเก็บขาวและอุปกรณทําสวนตาง ๆ ซ่ึงตอนแรกเปนสวนใตถุนโลงของยุงขาวและ
ไดปดลอมดวยผนังกออิฐฉาบปูนสวนลางและสวนบนเปนระแนงไม ออกจากสวนเก็บของดานขวา
ไปนอกเรือน มีบันไดข้ึนไปยุงขาวซ่ึงเก็บขาวท้ังเก็บไวรับประทานในครอบครัวและก็เปนขาวพันธุ
ในการทําไรคร้ังตอไป  
 ช้ันบนพอข้ึนจากบันไดจะพบเสาเอกของเรือนตําแหนงของเสาเอกจะอยูตรงกลางของ
เรือนมี “ตาแหลว” ติดอยูท่ีเสาซ่ึงเปนความเช่ือของชาวลัวะ แตความเช่ือท่ีวาเสาเอกตองอยูบริเวณ
หัวนอนของเจาของเรือนนั้นปจจุบันไมพบแลว ช้ันบนนั้นเปนพื้นท่ีสวนตัวมีหองนอน 2 หอง หอง
ดานในเปนหองนอนลูกสาวและหองกลางเปนหองนอนลูกชาย และโถงไดนําตูเส้ือผามากั้นทําเปน
สวนท่ีนอนของผูใหญและภรรยา แตปจจุบันสวนใหญจะนอนที่ช้ันลาง รวมถึงลูกชายก็มานอน
รวมกันดวย ดานหนามีประตูเปดออกไประเบียงเล็ก ๆ ได 
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ภาพท่ี 19 ลายเสนแสดงรูปดานเรือนผูใหญกันศักดิ์ พนะสันต  
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 เรือนเลขท่ี 98 หมู 4 ของลุงชาญ ประดิษฐษร 
 

 
 
ภาพท่ี 20 องคประกอบเรือนลุงชาญ ประดิษฐษร 
 
 ขอมูลท่ัวไป  ลุงชาญ ประดิษฐษร เปนชาวลัวะหมูบานเตย และไดมาแตงงานกับภรรยา
ประเพณีของชาวลัวะเม่ือแตงงานตองมาอยูเรือนของฝายหญิง จึงไดมาอยูท่ีบานจูน แตกอนเรือน
ของลุงชาญไมไดอยูบริเวณนี้อยูดวยกันกับครอบครัวภรรยาทางทิศใตของหมูบาน เม่ือ 20 ปท่ีแลว
จึงไดยายมาบริเวณนี้ซ่ึงเปนท่ีดินของภรรยา ครอบครัวของลุงชาญมีสมาชิกท้ังหมด 4 คน ตัวแกเอง 
ภรรยาและลูกสาวคนโตอายุ 34 ป ไปทํางานท่ีจังหวัดมหาสารคาม และลูกชายอายุ 22 ปอยูกับ
ครอบครัวชวยพอแมคาขาย ทางครอบครัวลุงชาญไดประกอบอาชีพเปดรานขายของไดประมาณ    
5 ปแลวแตกอนก็ทําขาวไรปจจุบันใหนองภรรยาเชาพื้นท่ี คาขายอยางเดียวของท่ีนํามาขายนี้ไดไป
ซ้ือจากในอําเภอปว  
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 เรือนของลุงชาญ อยูทางทิศเหนือของหมูบานและเปนเสนทางไปไร สวน ของคนใน
หมูบานดวย เรือนในพื้นที่มีอยู 2 หลังเปนเรือนไมยกพื้น 1 เรือน เปนเรือนนอนหลังเกา ยกพื้น
โครงสรางปูนผนังแผนไมแนวนอนรูปแบบผสมระหวางเรือนดั้งเดิมกับเรือนพื้นราบหลังคา
เรือนดานซายเปนหลังคาสังกะสีและเรือนดานขวาผนังฝาขัดแตะ หลังคาเปนหลังคาจั่วมุงหญา
คา และอีกเรือนเปนเรือนปูนช้ันเดียวหลังคาสังกะสีมีเพิงยื่นดานหนาเล็กนอย ทําเปนรานคาและ
เปนท่ีนอนดวย  
 จากการสัมภาษณลุงชาญ มีแผนท่ีจะล้ือเรือนหลัก เพราะในปจจุบันไมไดใชสอยอะไร
มากนัก เปนท่ีเก็บของเทานั้น และอาศัยในเรือนรานคาเพียงอยางเดียว 
 

 
 
ภาพท่ี 21 แผนผังบริเวณเรือนลุงชาญ ประดิษฐษร 
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 ผังบริเวณ การใชชีวิตประจําวันของครอบครัว สวนใหญแลวจะอยูท่ีเรือนรานคา ศาลา 
และพ้ืนท่ีโลงดานหนาเรือน สวนเรือนหลักจะไวเก็บของและเปนท่ีนอนลูกสาวยามกลับมาบาน
เทานั้น พื้นท่ีสวนหนาก็ประกอบไปดวยเรือนรานคาที่อยูทางดานหนาฝงซายของพ้ืนท่ีหนาเรือน
หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ดานขวาของรานคาเปนลานโลงและมีศาลาพักผอน 1 หลัง อยูใต
ตนมะมวง 2 ตน ซ่ึงใหเงารมร่ืน ถัดจากเรือนรานคาไปเล็กนอยเปนเรือนหลักท่ีมีทางข้ึนหรือบันได 
หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ดานขวาของเรือนหลักมีกรงนก และท่ีลางจาน ดานซายของเรือน
หลักเปนถังน้ําคอนกรีต 1 ถัง ซ่ึงไวลองนํ้าฝนไวดื่มไวใชในครัวเรือน พื้นท่ีดานหลังเปนพื้นท่ีโลง
ไดปลูกผักสวนครัวอาทิ ขา กลวย มะเขือ กะเพรา มะกูด ใบชะพลู ฯลฯ และตรงกลางมีแทนวาง
เคร่ืองสีขาว ซ่ึงแตกอนลุงชาญไดประกอบอาชีพรับจางสีขาว แตก็ทําไมไหวเนื่องจากสภาพรางกาย 
จึงไดขายเคร่ืองสีขาวไป และพ้ืนท่ีดานหลังฝงขวา เปนหองน้ํา ถัดไปเปนโรงเก็บหญาคาและก็ฟน 
 
 ผังเรือนและพื้นท่ีใชสอย 
 

 
 
ภาพท่ี 22 แผนผังเรือนช้ันลางและช้ันบนของลุงชาญ ประดิษฐษร 
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 ผังเรือนรานคาแบงเปน 2 สวน สวนแรกทางเขามีประตูไมบนเหนือประตูมี “ตาแหลว” 
ดานหนาเปนช้ันวางของท่ีนํามาขายจําพวก ขนม นม ไขไก และของใชตาง ๆ เหนือช้ันวางของมีรูป
พระบรมฉายาลักษณของในหลวงและพระราชินี รวมถึงภาพลูกสาวรับประกาศนียบัตร สวนพื้นท่ี
ดานหลังช้ันวางของเปนท่ีนอนของลุงชาญกับภรรยา ซ่ึงหันหัวไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมี
ช้ันวางทีวีอยูปลายเตียง  
 พื้นที่ใตถุนเรือนหลักดานซายของเรือนเปนสวนท่ีนอนของลูกชาย มีมุง เส้ือผาและของ
ใชสวนตัวตาง ๆ พื้นท่ีตรงกลางเปนท่ีเก็บรถจักรยานยนต และฟนท่ีเก็บสะสมไวใชในการหุง ตม 
อาหาร ดานขวาของใตถุนเรือนเปนท่ีเก็บแผนไมท่ีเหลือจากการกอสรางเรือนและมีฟนอีกเล็กนอย 
สวนบริเวณใตชายคาบริเวณดานหลังเรือน มีผาคุม กันทําเปนท่ีนอน ซ่ึงไวนอนในชวง ฤดูหนาว
เทานั้นเพราะนอนในเรือนจะหนาวและไมสามารถกอฟนผิงไฟใหความอบอุนแกรางกายได พื้นท่ีนี้
จึงเปนท่ีนอนช่ัวคร้ังช่ัวคราวเทานั้น  
 ช้ันบน ข้ึนบันไดทางดานหนาเรือนเปนพื้นท่ีชานท่ีมีระดับต่ํากวาพื้นเรือนท้ังสองดาน 
ดานขวาเปนหองเก็บหญาคาซ่ึงแตเดิมเปนครัวไฟ สวนหองทางซายมือเปนหองท่ีแบงเปนสามสวน
ตามชวงเสา สวนแรกเปนพื้นท่ีโลง มีหิ้งพระอยูแสดงถึงความท่ีชาวลัวะบานจูนไดมานับถือศาสนา
พุทธคูกับนับถือผีดวย ถัดไปเปนหองลูกสาว เม่ือลูกสาวกลับมาเยี่ยมบาน ก็จะมานอนท่ีตรงนี้ และ
สวนดานในสุดเปนตูเก็บเส้ือผาและเก็บหมอนมุงท่ีไมไดใชอีกเล็กนอย 
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ภาพท่ี 23 ลายเสนแสดงรูปดานเรือนลุงชาญ ประดิษฐษร 
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 เรือนเลขท่ี 19 หมู 4 ของตาอุดม พนะสันต 
 

 
 
ภาพท่ี 24 องคประกอบเรือนตาอุดม พนะสันต 
 
 ขอมูลท่ัวไป เรือนของตาอุดม พนะสันต มีอายุ 15 ป มีผูอยูอาศัยท้ังหมด 4 คน มีตัวตา
อุดม ภรรยา ลูกสาวคนโต 1 คน ซ่ึงออกไปทํางานรับจางอยูตางจังหวัด และลูกชาย 1 คน อาชีพหลัก
ของครอบครัวคือการทําขาวไร แตก็ทําไดไมมากเพราะคนในครอบครัวมีจํานวนนอยแลวก็มีอายุ
มากกันแลว และชวงวางเวนจากการทําไรก็จะรับจางท่ัวไป อีกทางดวย 
 พื้นท่ีนี้อาศัยอยูกันเปนครอบครัวใหญ มีศาลผีของตระกูลอยูในพื้นท่ีดวยซ่ึงเปนส่ิง
แสดงวา ครอบครัวน้ีเปนครอบครัวท่ีมีขนาดใหญจึงจะสามารถทําศาลตระกูลของตนเองได  
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ภาพท่ี 25 แผนผังบริเวณเรือนตาอุดม พนะสันต 
 
 ผังบริเวณ  พื้นท่ีนี้อยูกันเปนครอบครัวใหญแตการสรางเรือนจะไมเปนอยางดั้งเดิมท่ีอยู
กันหลายครอบครัวภายในเรือนแถวขนาดใหญแตจะสรางเรือนแยกครอบครัวละ 1 หลังแตสรางใน
พื้นท่ีตนเอง ซ่ึงเรือนในผังบริเวณมีท้ังหมด 11 หลัง เปนเรือนพักอาศัย 6 หลัง ศาลาพักผอน 2 หลัง 
หองน้ํา 1 หลัง ยุงและโรงเก็บของอยางละ 1 หลัง ดานหนาติดถนน มีตนไม 4 ตน รวมถึงดานขวา
ของพ้ืนท่ีมีตนไผซ่ึงนิยมปลูกกันในครัวเรือน  
 เรือนท่ีทําการศึกษานั้นอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของพื้นท่ี เปนเรือนขนาดเล็กโครงสราง
ปูน ผนังไมขัดแตะ หลังคามุงดวยหญาคา ซ่ึงเปนเรือนท่ีมีรูปแบบผสมระหวางเรือนดั้งเดมิกบัเรือนคน
พื้นราบ ดานทิศใตของเรือนกรณีศึกษามีหองน้ําของเรือน ใกล ๆ กันนั้นมีเรือนไมช้ันเดียวปลูกติดพื้น
อยูซ่ึงเปนเรือนครัวของเรือนของพ่ีนองกัน ดานหลังเรือนนี้มีศาลประจําตระกูลของญาติพี่นองใน
พื้นท่ีนี้ซ่ึงอยูทางทิศใต สวนทางดานทิศใตของเรือนกรณีศึกษา บริเวณติดถนน เปนเรือนของเครือ
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ญาติเปนเรือนช้ันเดียวปลูกติดพื้นดินเปนเรือนรูปแบบผสมระหวางเรือนสมัยใหมกับเรือนดั้งเดิม
เชนกันแตกําลังจะร้ือถอน ถาเรือนดานขางท่ีกําลังกอสรางสรางเสร็จแตตองพักการกอสรางไวกอน
เพราะสมาชิกในครัวเรือนไมอยู ออกไปรับจางในตัวเมืองตางจังหวัดจึงขาดแรงงานในการกอสราง
เรือน สภาพเรือนจึงมีแตหลังคาและผนังบางสวนเพื่อใหพออยูอาศัยได  
 เรือนทางทิศเหนือของพื้นท่ีจะเปนอีกครอบครัว มีเรือนปูนช้ันเดียวและเรือนเก็บของ
อยูทิศเหนือของเรือน ใกล ๆ กันมีหองน้ําท่ีเปนเรือนปูนเชนกัน ซ่ึงติดกับเรือนตรงกลางซ่ึงเดิมเปน
เรือนไมยกพื้นไดทําการร้ือถอนออกและไดกอสรางแทนท่ีดวยเรือนปูนช้ันเดียวหลังคาลอนคู ซ่ึง
ตอนไปสํารวจกําลังทําการกอสรางอยู และดานในสุดทางทิศตะวันออกของพื้นท่ีเปนเรือนไมยกพื้น
มีใตถุน รูปแบบผสมระหวางเรือนดั้งเดิมกับเรือนคนพื้นราบ โครางสรางไม ผนังไมและหลังคามุง
ดวยหญาคา ดานขางมีกองไม สังกะสีและอุปกรณเคร่ืองใชตาง ๆ ซ่ึงเปนไมและสังกะสีท่ีร้ือถอน
จากเรือนท่ีกําลังกอสราง 
 

 
 
ภาพท่ี 26 แผนผังเรือนช้ันลางและช้ันบนของตาอุดม พนะสันต 
 
 ผังเรือนและพื้นท่ีใชสอย พื้นท่ีช้ันลางเปนใตถุนยกพื้นใชพื้นท่ีในการเก็บขาวของ
เคร่ืองใช ตาง ๆ ฝงซายของเรือน ใชพื้นท่ีในการเก็บหญาคาท่ีทําเปนจับแลว และท้ังมัดเปนกําไว มี
อยูเปนจํานวนมาก รวมถึงมีเส้ือผาแขวนอยูมากมาย และพ้ืนท่ีใตบันไดเปนท่ีเก็บฟนเรียงกันเปนช้ัน
อยูท้ังสองดานของบันได ช้ันบนเม่ือข้ึนบันไดไปแลวเหนือประตูดานมี “ตาแหลว” ติดไว ซ่ึงเปน
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ความเช่ือของชาวลัวะ เขาไปในเรือนจะเปนชาน และดานในเปนครัวไฟซ่ึงมีระดับเดียวกันแตระดบั
จะต่ํากวาพื้นเรือน พื้นท่ีสวนนี้ไวเก็บน้ําดื่มท่ีบรรจุถังน้ําพลาสติกไวสําหรับดื่มและอุปกรณทําครัว 
รวมถึงเตาไฟแตเตาไฟไดเปล่ียนจากเตาสามเสามาเปนเตาถานท่ีหาซ้ือไดท่ัวไปแตเช้ือเพลิงก็ยังใช
ไมฝนเหมือนเดิม สูงข้ึนมาอีกระดับตางกันประมาณ 20 ซม. เปนพื้นท่ีพักผอน ดูโทรทัศน และ
พื้นท่ีใตหลังคาก็เปนพื้นท่ีเก็บของจําพวก กระสอบท่ีมวนเก็บไวใสขาว และดานในสุดเปน
หองนอนท้ังสองหอง หองซายมือเปนของหองของลูกชาย และดานขวาเปนหองของตาอุดม  
 ภายในเรือนเม่ือเขาไปสวนชานแลว มีลักษณะคอนขางมืดแตก็พอหยิบจับส่ิงของได ซ่ึง
เปนส่ิงท่ีพบเห็นไดในเรือนชาวลัวะแบบดั้งเดิมคือ เรือนจะไมมีชองแสงและแสงไมสามารถเขามา
ได ภายในเรือนจะมืด แตพฤติกรรมของชาวลัวะก็คุนชินกับสภาพเชนนี้มาแตดั้งเดิมจึงไมมีปญหา
แตอยางไรกับการใชชีวิตประจําวัน 
 

 
 
ภาพท่ี 27 ลายเสนแสดงรูปดานเรือนตาอุดม พนะสันต 
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สรุปผลการสํารวจสถาปตยกรรมพื้นถ่ินบานจูน 
 
 การพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะ บานจูน 
 

 
 
ภาพท่ี 28 ลายเสนแสดงการพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินชาวลัวะ บานจูน (จากซายไป 
 ขวา) 
 
 จากการไดสํารวจพื้นการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นบานจูนนั้น สังเกตการพัฒนา
ของเรือน เริ่มแรกเรือนเปนเรือนรูปแบบที่ผสมระหวางเรือนดั้งเดิมกับเรือนคนพื้นราบสังเกต
จากภาพที่ 28 จากทางดานซาย มีทั้งเรือน 2 ชั้นยกพื้นมีใตถุนและเรือนชั้นเดียวปลูกติดพื้น แต
รูปแบบวัสดุในการกอสรางนั้นมีความคลายคลึงกันคือ โครงสรางหลักอาจจะเปนปูนหรือไม แต
ลักษณะของผนังเรือนเปนวัสดุกึ ่งถาวร เปนฝาขัดแตะ และจะไมมีชองเปดหรือมีก็จะมีเพียง
ขนาดเล็กเทานั้น รวมถึงหลังคายังเปนการมุงโดยใชหญาคาอยู เรือนในยุคถัดมาเปนเรือน 2 ชั้น 
ยก ใชสอยพื้นที่ใตถุน  รูปแบบเรือนมีลักษณะ เปนชานเชื่อมตอระหวางเรือนสองหลังที ่มี
รูปแบบตางกัน เรือนหลังหนึ่งรูปแบบจะเปนเรือนแบบผสมระหวางเรือนดั้งเดิมกับเรือนพื้นราบ 
ผนังฝาขัดแตะ หลังคามุงหญาคา ซึ่งจะพบวาเปนสวนครัวไฟทั้งสิ้น และเรือนอีกดานหนึ่งจะ
เปนเรือนพื้นราบวัสดุจะเปนรูปแบบถาวร เสาปูน ผนังไมจริง และหลังคาสังกะสี ซึ่งเรือนสวนนี้
ก็จะเปนสวนพักอาศัย  
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 เรือนในยุคปจจุบันเปนเรือนแบบคนพ้ืนราบท่ัวไป (ภาพท่ี 28 ดานขวา) ซ่ึงเปนเกิดจาก
การพัฒนา ติดตอส่ือสารกับคนภายนอกมากข้ึน รูปแบบเรือนจึงเปนสากลมากข้ึน เรือนยุคนี้มีท้ัง
เรือน 2 ช้ัน และเรือนชั้นเดียว แตขอสังเกตท่ีคลายคลึงกัน คือ วัสดุอุปกรณท่ีเปนแบบถาวรมากข้ึน 
โครงสรางปูนผนังช้ันลางจะเปนกออิฐฉาบปูน ถามีช้ันบนก็จะเปนโครงสรางไมและผนังไมเปน
สวนใหญ หลังคาเปนหลังคาสังกะสีท้ังหมด ซ่ึงเรือนยุคนี้อาจจะมีการตอเติมบางเชน เรือนครัว แต
รูปทรงและวัสดุ โดยรวมจะมีลักษณะคลายคลึงกันท้ังหมด 
 
 การวางผังเรือนและพื้นท่ีใชสอย 
 

 
 
ภาพท่ี 29 ลายเสนแสดงการวางผังเรือนและพ้ืนท่ีใชสอยของสถาปตยกรรมพื้นถ่ินบานจูน 
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 การวางพื้นท่ีความเช่ือนั้นซ่ึงเปนพื้นท่ีสวนนอนของเจาของเรือน รวมถึงตําแหนง
เสาเอกของเรือนดวย พื้นท่ีสวนนี้คอนขางเปนพื้นท่ีสวนตัวจะมีเพียงเรือนผูใหญกันศักดิ์เทานัน้ท่ีไม
เปนหองมีผนังปดกั้นมีเพียงตูกั้นวางทําเปนสวนท่ีนอนเทานั้น การหันหัวนอนของเจาของเรือนนั้น 
เรือนลุงชาญกับเรือนนายอุดม นั้นจะหันไปทางทิศใต แตเรือนผูใหญกันศักดิ์จะหันไปทางทิศ
ตะวันออกซ่ึงก็เปนเร่ืองท่ีไมนิยมในความเช่ือชาวลัวะ 
 พื้นที่ครัวไฟเปนพื้นท่ีท่ีชาวลัวะใหความสําคัญและเคารพ เตาไฟ แตเรือนกรณีศึกษาจะ
สังเกตวาพื้นท่ีเตาไฟหรือครัวไฟจะอยูนอกตัวเรือนไมเหมือนเรือนแบบดั้งเดิมท่ีครัวไฟจะอยูในตัว
เรือนติดกับท่ีนอน แมวาเรือนนายอุดม เตาไปจะอยูในเรือนแตก็อยูอีกระดับท่ีต่ํากวาตัวเรือนนอน 
ซ่ึงจะสังเกตไดวาความเช่ือเร่ืองเตาไฟ ใหความเคารพเตาไฟน้ันชาวลัวะบานจูนใหความสําคัญลด
นอยลงอยางมาก ซ่ึงบางครัวเรือนก็ไมไดใชเตาไฟแบบกระบะดินและมีหินสามเสา เปล่ียนแปลงมา
เปนเตาถานท่ีสามารถหาซ้ือไดท่ัวไป  
 พื้นท่ีพักผอนนั้นเรือนแตละหลังจะมีรูปแบบท่ีคลายคลึงกันคือพื้นท่ีบริเวณนี้จะเปน
พื้นที่แรกจากทางเขาหลักแตบรรยากาศและสภาพภายในมีแตกตางกัน เรือนผูใหญกันศักดิ์กับเรือน
ลุงชาญ มีลักษณะเปนพื้นท่ีโลงท่ีหลังคาปกคลุมแสดงถึงความเปนเรือนท่ีมีรูปแบบสากลมาข้ึน 
 สวนเรือนนายอุดม มีสวนชานเปนพื้นท่ีพักผอน ลักษณะภายในมืดทึบ ไมมีชองเปด ซ่ึง
เปนลักษณะบรรยากาศภายในแบบเรือนดั้งเดิม  
 
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะ บานสกาด 
 ประวัติบานสกาด  
 บานสกาด เปนหมูบานขนาดใหญแบงเปน 4 หมูบาน มีท้ังหมด 632 หลังคาเรือน 
หมูบานมีอายุประมาณ 90 ป ประวัติหมูบานมีเร่ืองเลาขานกันตอ ๆ กันมาหลายรุน วา มีกลุม
ชาวลัวะไดเดินทางอพยพจาก ดงพญา เพราะวาผลผลิตทางการเกษตรลดนอยลงเปนเร่ืองท่ีไมดีจึง
ตองยายหมูบาน เดินทางหาท่ีสรางหมูบานหลายวันไมมีพื้นท่ีเหมาะสม อยูมาวันหนึ่งมีหญิงชรา
ไดมาบอกวาพื้นท่ีบริเวณนี้อุดมสมบรูณเหมาะแกการต้ังถ่ินฐานเปนท่ีอยูอาศัย แลวหญิงชราก็พา
เดินทางมายังพื้นท่ีบานสกาดปจจุบันนี้ และเม่ือตกลงจะอยูอาศัย ณ บริเวณนี้แลว ก็ไดทําพิธีตาง ๆ 
ขอเจาปาเจาเขาเพ่ือขอพื้นท่ีนี้เปนท่ีอาศัย เม่ือเสร็จพิธีและชาวลัวะไดอยูอาศัยแลว หญิงชราคนนั้นก็
ไดหายตัวไป และไมมีใครพบอีกเลย ซ่ึงก็เปนเพียงเร่ืองเลาขานกันมาจึงสรุปไมไดวาเปนเร่ืองจริง
แตอยางใด  
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 แตจากการสอบถามลุงจิม รกไพร ไดบอกวา ทานอยูบริเวณน้ีมานานแลว พอแมก็เกิด
ท่ีนี่ ไมไดอพยพมาจากไหนเลย จึงสรุปไมไดวา บานสกาดนั้นถ่ินฐานเดิมอยูท่ีใดหรืออยูอาศัยตรงนี้
มานานเทาไร  
 บานสกาดเปนชุมชนลัวะท่ีมีการพัฒนามากกกวา ลัวะชุมชนอ่ืนเนื่องดวยมีไฟฟา 
ประปา ถนน ท่ีอํานวยความสะดวกมานานกวาชุมชนอ่ืน รวมถึงยังไดมีพืชหรือสินคาท่ีกําลังนิยม
และสงออกจากหมูบานทําใหชาวลัวะบานสกาดมีฐานะท่ีดีข้ึนอีกดวย และยังรวมถึงท่ีมีคนพื้นราบ
มาแตงงานกับคนลัวะซ่ึงคนพื้นราบก็นําเอาวัฒนธรรมของตนเองติดตัวมาดวย  
 

 
 
ภาพท่ี 30 องคประกอบภายในบานสกาด 
 
 สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน บานสกาด 
 หมูบานสกาดเปนหมูบานชาวลัวะท่ีมีขนาดใหญ มีอาณาเขตหมูบานเปนบริเวณกวาง มี
จํานวนประชากรตามเขตพื้นท่ี อบต. ท้ังหมด 2,908 คน เรือนพ้ืนถ่ินชาวลัวะบานสกาดนั้นเปนเรือน
ท่ีเปนแบบเรือนคนพื้นราบเปนสวนใหญ ลักษณะเปนเรือนไมยกพื้น มีทั้งท่ีมีใตถุนสูงและผนังไม
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หรือปูนปดลอมกั้นเปนพื้นท่ีใชสอยภายในเรือน หลังคาใชสังกะสี บางเรือนใชกระเบ้ืองลอนคูหรือ
เปนระเบ้ืองซีแพคโมเนียก็มี ซ่ึงเรือนรูปแบบนี้มีจํานวนมาก รองลงมาเปนเรือนรูปแบบผสม
ระหวางเรือนดั้งเดิมกับเรือนคนพื้นราบซ่ึงท่ีบานสกาดนี้มีลักษณะเปนเรือนยกพื้นไมสูงมาก มีใต
ถุนไวเก็บขาวของตาง ๆ รวมถึงไมฟนดวย โครงสรางจะเปนโครงสรางไม ผนังไม มีชองเปดเพียง
เล็กนอยและหลังคามุงดวยสังกะสี และเรือนรูปทรงคลายเรือนรูปแบบผสมระหวางเรือนดั้งเดิมกับ
เรือนคนพื้นราบ แตมีขนาดใหญกวาและใชวัสดุคงทน ถาวร ในการกอสรางท้ังหมด แตในหมูบาน
ก็มีเพียงไมกี่หลังคาเรือนซ่ึงเปนเรือนท่ีมีความแตกตางกับเรือนอ่ืน  
 เม่ือทําการสํารวจโดยรอบหมูบานแลวจึงไดเลือกกรณีศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินบาน
สกาดไดท้ังหมด 3 หลังคาเรือน ดังนี้ 
 1. เรือนเลขท่ี 114 หมู 2 ของลุงจิม รกไพร 
 2. เรือนเลขท่ี 344 หมู 2 ของพ่ีวิมล รกไพร 
 3. เรือนเลขท่ี 225 หมู 2 ของปาเปรียง รกไพร 
 สําหรับเรือนท้ัง 3 หลังไดเลือกเปนกรณีศึกษาและทําการสํารวจ ดาน วิถีชีวิต ความเช่ือ 
ท่ีสงผลยังสถาปตยกรรมและพ้ืนท่ีใชสอยตาง ๆ มีดังตอไปนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 31 แผนผังแสดงตําแหนงเรือนกรณีศึกษาและสวนตาง ๆ ของหมูบานสกาด 
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กรณีศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะ  บานสกาด 

 เรือนเลขท่ี 114 หมู 2 ของลุงจิม รกไพร 
 ขอมูลท่ัวไป ลุงจิม รกไพร อายุ 59 ป อาศัยอยูกับภรรยา มีลูกดวยกัน 2 คน ลูกสาว 1 คน 
ออกไปทํางานท่ีจังหวัดนครราชสีมาและมีลูกชาย 1 คนแตลูกชายเสียชีวิตไปแลว ทางครอบครัว
ประกอบอาชีพ ปลูกเม่ียง นึ่งเม่ียงขาย แตปจจุบนลุงจิม ไมทําแลวเพราะรางกายไมแข็งแรง ให
ภรรยาทําคนเดียว เรือนของลุงจิม เปนเรือนไมขนาด กวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ยกพื้นประมาณ 1.50 
เมตร ใตถุนโลง ปจจุบันเรือนหลังนี้ไมไดอยูอาศัยแลวไวเก็บของเทานั้นซ่ึงลูกสาวไดปลูกเรือนหลัง
ใหมใหอยูดานทางทิศใตของเรือนเกาเปนเรือนทรงคนพ้ืนราบ 2 ช้ัน 
 

 
 
ภาพท่ี 32 องคประกอบของเรือนลุงจิม รกไพร 
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 ผังบริเวณ 
 

 
 
ภาพท่ี 33 แผนผังบริเวณเรือนลุงจิม รกไพร 
 
 ผังบริเวณเรือนลุงจิม นั้นมีพื้นที่ขนาดเล็กเนื่องจากปลูกเรือนเต็มพื้นที่ รวมถึงได
สรางเรือนใหมขึ้นมาอีกดวย พื้นที่รอบเรือน จึงมีไมมากนัก แตดวยเนื่องจากมีผูอยูอาศัยประจํา
เพียง 2 คน พื้นที่เทานี้จึงเพียงพอตอการดํารงชีวิตไดอยางสบาย เรือนหันหนาเขาถนนซึ่งเปน
ถนนหลักของหมูบาน และถนนอยูทางทิศตะวันออกของเรือน ทิศใตเปนเรือนหลังใหม ทิศ
ตะวันตกเปนพื้นท่ี ปลูกผักสวนครัว ถัดไปจะเปนทางลาดชันลงไป ทิศเหนือจะติดกับเรือนเพื่อน
บานอีกหลัง สวนกลางระหวางเรือนเกากับเรือนใหม มีเตาไฟ ไวสําหรับหุงหา อาหารบริเวณน้ี 
 ผังเรือนและพื้นที่ใชสอย  การใชสอยพื้นที่สวนใหญแลวลุงจิม จะอยูที่เรือนใหม กับ
บริเวณสวนกลางระหวางเรือนทั้งสองหลัง บริเวณนี้มีเตาไฟ ที่ไดเปลี่ยนเปนเตาถานแลว และก็
เปนลานสําหรับการสนทนากันของเพื่อนบาน จึงถือวาเปนพื้นที่เอนกประสงค สวนใตถุนเรือน
ไวสําหรับเก็บฟนมีเปนจํานวนมากซึ่งเปนฟนที่ลุงจิม กับภรรยาชวยกันเก็บมาสะสมไว รวมถึง
แผนไมกระดานหรือแผนไมแผนพื้น ท่ีสรางเรือนแลวเหลือ นํามาเก็บไวบริเวณน้ี 
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ภาพท่ี 34 แผนผังเรือนพ้ืนช้ันบนของลุงจิม รกไพร 
 
  พื้นช้ันบนข้ึนบันไดจะเปนประตูเขาเรือน เหนือประตูตรงวงกลบมี “ตาแหลว” ติด
ไว เพื่อปองกันภูต ผี ปศาจ ตามความเช่ือของชาวลัวะ พื้นท่ีสวนแรกเปนชานโลง ไมมีผนัง แตมี
หลังคาปกคลุม สวนนี้เปนท้ังสวนพักผอน รับแขก แลวยังเปนพื้นท่ีครัวดวย สังเกตจากรองรอยของ
เตาไฟยังมีใหเห็นอยู ถัดเขาไปเปนโถงมีผนังปดลอมและชองเปดดานในสุด 1 บาน พื้นท่ีสวนนี้เปน
ท่ีเก็บไมแผน และอุปกรณทําการเกษตร เชน เคร่ืองฉีดพนยาตาง ๆ และสวนดานในสุดตองเดินผาน
ประตูเขาไปเปนพื้นท่ีเก็บของเชนกัน แตกอนนี้เปนหองนอนของลุงจิมกับภรรยา และเหนือหัว
นอนมี “น้ําเตา” แขวนอยูท่ีเสาเรือน ชาวลัวะจะเรียกวา “ลุนออก” ซ่ึงไวบรรจุน้ํา ชลธิรา สัตยา
วัฒนา กลาวไววา เรือนไหนมี ”ลุนออก” มากแสดงวามีฐานะดี เพราะแสดงถึงจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัววามีจํานวนมาก และเม่ือสมาชิกในครอบครัวมากก็คือจะมีกําลัง แรงงาน ในการทําไร
มากกวา ครอบครัวอ่ืน1

2 ลักษณะภายในหองนี้เปนหองโลงยาวตลอดตัวเรือน มีช้ันวางของยาวตลอด

                                                 
 2 ชลธิรา สัตยวัฒนา, ลัวะเมืองนาน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ เมืองโบราณ, 
2530), 41-42. 
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ตัวเรือนเชนกัน ลักษณะการนอนของลุงจิม จะนอนหันหัวไปทางหนาเรือนก็คือ หันหัวไปทางทิศ
ใตนั้นเอง 
 

 
 
ภาพท่ี 35 ลายเสนแสดงรูปดานเรือนลุงจิม รกไพร 
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 เรือนเลขท่ี 344 หมู 2 ของพี่วิมล รกไพร 
 

 
 
ภาพท่ี 36 องคประกอบของเรือนพ่ีวิมล รกไพร 
 
 ขอมูลท่ัวไป   เรือนพี่วิมล อาศัยอยูท้ังหมด 4 คนมีพี่วิมล ภรรยา แมของภรรยา และลูก
สาว 1 คน ลูกสาวคนโตเรียนอยูในเมืองนาน พี่วิมลประกอบอาชีพทําไรขาว ไรเม่ียง และไร
ขาวโพด เรือนเปนเรือนไมสองช้ัน ยกพื้นมีใตถุนแตทําผนังปดดานทิศตะวันตกเปดดานทิศ
ตะวันออก ผนังช้ันบนเปนไมแผน มีหนาตางทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ดานละ 1 บาน หลังคา
เปนหลังคาสังกะสี ลักษณะรูปแบบเปนเรือนคนพ้ืนราบ คลายกับเรือนลุงจิม แตไดปดลอมสวน
ชานและไดตอเติมเรือนหลังเล็กดานทิศใตเปนเรือนนอนของแมภรรยาอีกดวย เรือนหลังนี้มีอายุ
ประมาณ 50 ป ไดทําการซอมแซมสวนท่ีเปนเสาเรือนจากเสาไมมาเปนเสาปูนเพราะวาปลวกไดกัด
กินไม ผุผัง อาจทําใหเรือนผังลงมาได แตในอนาคตพี่วิมลบอกวาอยากทําเรือนใหต่ําลงกวานี้
เพราะวามีลมแรงในฤดูหนาว ลมพัดมาในเรือนทําใหเวลานอนชวงกลางคืนมีความรูสึกเหน็บหนาว 
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 ผังบริเวณ 
 

 
 
ภาพท่ี 37 แผนผังบริเวณเรือนพ่ีวิมล รกไพร 
 
 เรือนพี่วิมล ตั้งอยูบนพื้นท่ีลาดชัน มีพื้นท่ีใชสอยรอบตัวเรือนไมมากนักเนื่องจากปลูก
เรือนเต็มพื้นท่ี ซ่ึงเปนลักษณะท่ัวไปของเรือนในหมูบานเพราะวามีจํานวนประชากรมากพื้นท่ีอยู
อาศัยจึงมีลักษณะคอนขางแออัดเปนปกติ ลักษณะเรือนจะหันดานบันไดของเรือนเขาภูเขา ทางทิศ
เหนือของเรือนเปนทางเดินเล็กออกไปยังถนน ถัดเปนมีกําแพงกันดินทําจากไมแผนกันดินถลมลง
มาบนทางเดินบนเนินดินมีไมดอกปลูกไวและก็ตนมะมวง ใหรวมเงาในยามบายไดเปนอยางดี 
ดานหลังเรือน เปนถนนภายในหมูบานมีระดับตํ่ากวาเรือน ทางดานทิศใตของเรือนมีหองน้ําและตน
กลวย รวมถึงไมประดับท่ีปลูกเพื่อเปนแนวเขตพื้นท่ีการครอบครองเทานั้น ทางดานทิศตะวันออก
ของเรือนเปนเนินสูงแตความเปนจริงแลวพื้นท่ีตรงนี้ถูกปรับแตงใหเปนพื้นราบเพ่ือใหเหมาะสมกับ
การใชชีวิตประจําวัน จึงทําใหพื้นดินมีระดับตางกันมากจนทําใหดูเหมือนเปนเนินสูงนั้นเอง พื้นท่ี
บริเวณนี้มีไมลมลุกปกคลุมกระจายและมีตนสมโอ ตนเม่ียง ปลูกไวบริเวณนี้ดวย 
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 ผังเรือนและพื้นท่ีใชสอย 
 

 
 
ภาพท่ี 38 แผนผังเรือนช้ันบนของพ่ีวิมล รกไพร 
 
 ผังเรือนช้ันลางเปนพื้นท่ีโลงดานเดียว ดานทิศตะวันตกและทิศเหนือ ปดดวยฝาขัดแตะ
ซ่ึงปดไวเพื่อปองกันลมท่ีพัดข้ึนมาจากเชิงเขาและปองกันแสงแดดท่ีคอนขางแรงในยามบาย พื้นท่ีนี้
ประกอบดวยสวนครัว มีเตาไฟซ่ึงเปนเตาถานท่ีซ้ือมาจากรานคา โดยรอบมีช้ันวางของแตลักษณะท่ี
ยังคงอยูคือ การวางช้ันไวเหนือ เตาไฟ ไววางอาหาร อุปกรณตาง ๆ ท่ีทําจากไม เพ่ือปองกันแมลง
หรือมอด ท่ีจะมากัดกินทําใหขาวของเสียหายได ถัดมาดานฝงทิศเหนือของเรือน เปนพื้นท่ีเก็บฟน
เรียงรายรอบท้ังสองดานของผนัง รวมถึงมีเสาไม แผนไม ท่ีเหลือจากการกอสรางเรือนก็กองอยู
บริเวณนี้ดวย ระหวางชวงเสามีไมไผพาดทําเปนท่ีแขวนเส้ือผา 
 ผังเรือนชั้นบนสามารถแบงได 2 สวนคือ สวนตอเติมเปนหองนอนของคุณยายซ่ึงมี
ระดับสูงจากพ้ืนประมาณ 1 เมตรและสวนนี้มีบันไดซ่ึงสามารถเขาไปยังเรือนหลักไดเหมือนกัน 
เม่ือข้ึนบันไดหลักของเรือนก็จะมีประตูซ่ึงมี “ตาแหลว” อยูเหนือประตูเหมือนกับเรือนอ่ืน ๆ พื้นท่ี
สวนนี้เปนชานซ่ึงมีระดับเดียวกับหองเก็บของแตจะต่ํากวาพื้นเรือนนอน สวนหองนอนที่กั้นผนัง
นั้นอยูดานในสุดเปนหองนอนของพ่ีวิมลกับภรรยา ดานนอกเปนพื้นท่ีโลงไวเก็บเส้ือผาและเปนท่ี
นั่งดูโทรทัศนอีกดวย  
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ภาพท่ี 39 ลายเสนแสดงรูปดานเรือนพ่ีวิมล รกไพร 
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 เรือนเลขท่ี 225 หมู 2 ของปาเปรียง รกไพร 
 

 
 
ภาพท่ี 40 องคประกอบของเรือนปาเปรียง รกไพร 
 
 ขอมูลท่ัวไป   ปาเปรียง รกไพร อายุ 57 ป เปนเจาของเรือน อาศัยอยูกับพอของแก และ
ลูกชาย 1 คน และมีลูกสาวอีก 2 คนแตไปแตงงานกับคนนอกหมูบานจึงไดยายไปอยูกับครอบครัวท่ี
อยูตางจังหวัดกันท้ังสองคน เรือนหลังนี้จึงมี อยูดวยกัน 3 คน ปาเปรียงประกอบอาชีพทําไรเม่ียง
และไรขาว แตกอนตองไปเก็บใบเม่ียงทุกวัน แตปจจุบันดวยท่ีตองดูแลพอของแกท่ีปวยไขอยู จึง
ไมไดไปเก็บใหลูกชายไปเก็บแทน สวนไรขาวการทําไรหมุนเวียนเหมือนดั้งเดิมนั้นไมไดทําแลวทํา
เพียงไรเดียวกันทุก ๆ ป  
 เรือนหลังนี้มีอายุ 15 ป มีลักษณะเปนเรือนไม 2 ช้ัน ยกพื้นสูงรูปแบบคลายเรือนคนพื้น
ราบที่ตอเติมเรือนเพิ่มออกจากชานหนาเรือน ผนังเปนผนังไมแผน มีหนาตางทุกชวงเสาเหมือน
เรือนคนพื้นราบท่ัวไป หลังคาเปนหลังคาจ่ัวมุงดวยสังกะสี เรือนแตเดิมจะมีใตถุนโลงท้ังหมดแต
เม่ือ พอของปาเปรียงไมสบาย ไมสามารถข้ึนบันไดได จึงทําพื้นช้ันลาง ดานทิศเหนือ 2 ชวงเสาทํา
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เปนหองนอนและดานทิศตะวันตกก็ตอเติมยื่นออกไปเปนครัวไฟ พื้นจากหองนอนยาวออกมาถึง
ดานนอกเพื่อเปนท่ีนั่งเลน รับแขกได ชีวิตประจําวันจึงอยูท่ีช้ันลาง จะไมข้ึนไปบนเรือนเลย 
  ผังบริเวณ   เรือนมีขนาดใหญเต็มพื้นท่ี ลานโลงท่ีทํากิจกรรมประจําวันอยูทางทิศใต
เปนสวนใหญเรือนหันหนาไปทางทิศใต ทางเขาหลักจากถนนมายังเรือนจะอยูทิศเหนือของเรือนซ่ึง
อยูดานหลังของเรือน การเขาออกจึงมีความรูสึกวามันขัดแยงกับการใชชีวิต เม่ือสัมภาษณจึงทราบ
วาถนนพึ่งมาสรางไดเพียง 5 ป 2 3ซ่ึงเรือนไดสรางกอนหนานั้นมานานแลว ทางทิศตะวันออกของ
เรือนเปนเนินสูงซ่ึงมีลักษณะคลายกับเรือนพ่ีวิมล คือมีการปรับหนาดินกอนปลูกสรางเรือนพื้นท่ีจึง
มีระดับท่ีแตกตางกันมาก และทางทิศใตของเรือนมีหองน้ําเปนเรือนปูนหลังคาสังกะสีตั้งอยู
ดานหลังหองนํ้ามีไมใหญปกคลุมหลายตนอาทิ มะมวง สมโอ ใตรมเงาไมนี้ มีเลาไกเล็กต้ังอยูดวย 
ถัดมาทางทิศตะวันตกจัดพื้นท่ีเปนท่ีปลูกผักสวนครัวจําพวก พริกและไมเล้ือยตาง ๆ ท่ีตองเอาไมไผ
มาปดลอมทุกดานนั้นก็เพราะวาปองกันไกจะจิกใบจนหมดตน 
 

 
 
ภาพท่ี 41 แผนผังบริเวณเรือนปาเปรียง รกไพร 
 
 

                                                 
3 สัมภาษณ ปาเปรียง รกไพร, ชาวลัวะ บานสกาด, 4 ธันวาคม 2553. 
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 ผังเรือนและพื้นท่ีใชสอย 
 

 
 
ภาพท่ี 42 แผนผังเรือนช้ันบนของปาเปรียง รกไพร 
 
 พื้นที่ใชสอยช้ันลางแบงเปน 2 สวน เปนพื้นท่ีสวนตัว เปนหองนอนของพอกับปาเปรียง 
มีพื้นท่ีคอนขางกวาง บรรยากาศภายในเปนหองทึบ มืด ถึงจะมีหนาตางแตก็ไมเปดระบายอากาศ 
อีกสวนเปนท่ีโลงสําหรับนั่งพักผอน รับแขกและหุงหาอาหาร ดานนี้มีพื้นท่ีเช่ือมตอกับครัวท่ีไดตอ
เติมดวย ผนังครัวเปนสังกะสี เปนพื้นท่ีเก็บอุปกรณทําอาหาร ฟน และอุปกรณทําการเกษตรเปน
สวนใหญ พื้นท่ีสวนนี้มีบันไดข้ึนเรือนช้ันบนมีชานพัก ข้ึนไปมีประตูเปนเพียงร้ัวเต้ีย ๆ ไวปองกัน
สุนัขหรือสัตวตาง ๆ ข้ึนไปบนเรือนเทานั้น เหนือทางเขานี้มี “ตาแหลว” อยูเชนเดียวกับเรือน
กรณีศึกษาท้ังสองหลังกอนนี้ พื้นท่ีแรกของช้ันบนเปนชาน ขนาดใหญ มีท้ังราวระเบียงและผนังทึบ 
พื้นท่ีสวนนี้จึงโลงลมพัดเย็นสบายตลอดเวลา ถัดไปทางซายมือเปนหองของลูกชาย แตปจจุบันลูก
ชายนอนช้ันลางพื้นท่ีนี้จึงวางไมไดใชสอยอะไร ดานขวาของชานโลง เปนเรือนนอน แตจะมีสวน
โถงหนาหองนอนพ้ืนปูเส้ือน้ํามัน มีตูเส้ือผาดานในสุด 1 หลัง หองนอนดานนอกเปนหองนอนปา
เปรียงเอง และดานในเปนหองพอของปาเปรียง บรรยากาศช้ันบนจะมีหนาตางเยอะ มีแสงสวางเขา
มาภายในมากกวาช้ันลาง  
 ชีวิตประจําวันสวนใหญจะดําเนินอยูท่ีช้ันลาง กิน นอน อาบน้ํา พื้นท่ีช้ันบนไมไดใช
สอยอะไรมากนักจึงมีสภาพท่ีคอนขางใหมอยู นั้นเอง 
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ภาพท่ี 43 ลายเสนแสดงรูปดานเรือนปาเปรียง รกไพร 
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สรุปผลการสํารวจสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะบานสกาด  
 การพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะบานสกาด 
 

 
 
ภาพท่ี 44  ลายเสนแสดงการพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินชาวลัวะ บานสกาด (จากซายไป 
 ขวา) 
 
 จากการสํารวจพื้นท่ีกรณีศึกษาชาวลัวะ บานสกาด พบวาการพัฒนาของรูปแบบเรือนใน
ยุคแรกนั้นเปนเรือนลัวะดั้งเดิม แตปจจุบันไมมีหลงเหลือแลว เรือนยุคท่ีเกาแกท่ีสุดเปนเรือนคน
ไทยพ้ืนราบแตมีขนาดเล็ก(ภาพที่ 44 ทางซาย) รูปทรงคลายกับเรือนรูปแบบผสมระหวางเรือน
ดั้งเดิมกับเรือนคนพื้นราบรวมถึงมีชองเปดนอยเหมือนกันดวย แตจะตางกันดานวัสดุท่ีใชสรางเปน
วัสดุ คงทน ถาวรกวา เรือนยุคนี้จะสังเกตไดวาจะมีขนาดเล็ก ไมใหญโตเทาเรือนคนพื้นราบ ถัดมา
เปนเรือนรูปแบบ เรือนคนพื้นราบท่ัวไปยกพื้นสูงและจะตอเติมเรือนเพิ่มตอจากชาน บางเรือนก็ทํา
ผนังปดสวนชานไปเลยทําใหเรือนนั้นไมมีชานไปดวยเชนกัน รวมถึงปดลอมใตถุนทําเปนพื้นท่ี
สวนตัวมากข้ึน เรือนยุคนี้เปนเรือนที่มีขนาดใหญ วัสดุคงทนถาวรและมีประหนาตางมากวาเรือน
ยุคกอน ตอมาเรือนในยุคปจจุบันเปนเรือนคนพื้นราบโดยแท ลักษณะเปนเรือนคร่ึงปูนคร่ึงไม ช้ัน
ลางเปนปูนมีหนาตางโดยรอบ ดานใดดานหน่ึงมีหลังคาปกคลุมจะเปนหนาเรือน เปนพื้นท่ีพักผอน 
พบปะพูดคุยกับพื้นเรือน ช้ันบนเปนผนังไมมีหนาตางโดยรอบเชนกัน หลังคาปกคลุมดวยสังกะสี 
หรือบางเรือนเปนหลังคาลอนคู หรือถาครัวเรือนไหนมีฐานะดีก็จะเปนเรือนปูนท้ังหลัง หลังคาปก
คลุมโดยกระเบ้ืองซีแพคโมเนียเลย ก็มีใหพบเห็นไดท่ัวไปเชนกัน 
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 การวางผังเรือนและพื้นท่ีใชสอย 
 

 
 
ภาพท่ี 45 ลายเสนแสดงการวางผังเรือนและพ้ืนท่ีใชสอยของสถาปตยกรรมพื้นถ่ินบานสกาด 
 
 การวางผังเรือนและพ้ืนท่ีใชสอยของกรณีศึกษาเรือนชาวลัวะบานสกาดน้ันคลายคลึง
กัน ลักษณะของพ้ืนท่ีความเช่ือคือพื้นท่ีหัวนอนของเจาของเรือนนั้นมีลักษณะเปนพื้นท่ีสวนตัว ถา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 83 

ไมจําเปนเจาของเรือนก็จะไมอยากใหคนภายนอกเขาไป แตกอนสวนหัวนอนเจาของเรือนจะเปน
เสาเอกของเรือนท่ีมี “ตาแหลว” ติดไวแตปจจุบันชาวลัวะบานสกาดก็ไมไดเช่ือเร่ืองนี้แลว หรือบาง
เรือนก็ไมไดแสดงความเปนเสาเอกไวเลย  
 ลักษณะการจัดวางครัวไฟซ่ึงท้ัง 3 หลังวางอยูตําแหนงทิศตะวันตกของเรือนซ่ึงเปน
ตําแหนงเดียวกันแมวาตําแหนงนี้จะมีลมพัดตลอด แตก็มีการแกปญหาโดยการปดผนังดานนี้ไมให
ลมพัดเขามาไดซ่ึงการวางตําแหนงครัวไฟหรือเตาไฟนี้ เปนลักษณะเฉพาะของเรือนชาวลัวะดั้งเดิม
อยูแลวท่ีเตาไฟอยูในในตําแหนงซายมือเม่ือหันหนาเขาจั่วเรือน  
 การวางพื้นท่ีพักผอนสวนใหญพื้นท่ีตรงนี้จะเปดโลงแสดงถึงการตอนรับเพราะเปน
สวนรับแขกและพักผอนดวย เชน การจัดวางตําแหนงจะอยูทางทิศใตของเรือนลุงจิมและเรือนปา
เปรียงท้ัง 2 หลัง แตเรือนพ่ีวิมลอยูสวนกลางเรือน แตเม่ือสังเกตแลว เรือนนอนแมของภรรยาแก ได
ตอเติมท่ีหลังและชานสวนนี้จะโลงไมมีผนังปดลอม เรือนนี้สวนชานพักผอนจึงอยูทิศใตของเรือน
เชนเดียวกับเรือนลุงจิม และปาเปรียง 
 เรือนทั้ง 3 หลังยังมีบางสวนที่มีลักษณะคลายคลึงกันอีก เชน บันไดอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกัน วิเคราะหไดวาบันไดของเรือนชาวลัวะจะหันเขาดานชันของภูเขา
เสมอดังเชนเรือนลัวะแบบด้ังเดิมท่ีบันไดจะอยูดานลาดชันของภูเขาเชนกัน เนื่องจากตามสภาพ
พื้นท่ีหมูบานสกาดนี้ดานลาดชันของภูเขาหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บันไดจึงหันไปทาง
ทิศเดียวกันหมด รวมถึงทิศหัวนอนท่ีหันไปทางทิศเดียวกันท้ัง 3 หลังคาเรือนคือทิศตะวันออกเฉียง
ใต เชนกันแมวาชาวลัวะมีความเชื่อวา หามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันออกเพราะจะทําใหหัวรอน
เกิดการเจ็บปวยแกคนในเรือนได แตทิศการนอนท้ัง 3 เรือนนี้ไมตรงทิศตะวันออกสะทีเดียวเยื้อง
กันเล็กนอยจึงถือวาไมเปนไร 
 
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะ บานน้ําแพะใน 
 ประวัติบานน้ําแพะใน  
 บานน้ําแพะใน หมูท่ี13 ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ เปนชาวลัวะหมูบานหน่ึงมี
ปจจุบันมีประชากร 120 คน 23 หลังคาเรือน มีอายุ 20 ป ชาวลัวะบานน้ําแพะในมีประวัติการอพยพ
ถึง 2 คร้ัง คร้ังแรกคือยายมาบานปากํา ตําบลดงพญา เนื่องจากพื้นท่ีทําไรไมเพียงพอตอจํานวน
ประชากรที่มากข้ึน จึงไดรวมตัวกันอพยพยายมาบริเวรพื้นท่ีตําบลบอเกลือใตซ่ึงหางจากหมูบาน
ปจจุบันประมาณ 3 กิโลเมตร ในการอพยพคร้ังนี้มีอีกชาวลัวะอีกกลุมหนึ่งท่ีแยกกันต้ังหมูบานก็คือ 
“หมูบานน้ําแพะนอก” ท่ีแยกกันดวยเหตุท่ีพื้นท่ีทําไรไมพอเพียงและความอุดมสมบรูณของปาไม 
แตพิธีกรรมตาง ๆ ยังตองทําดวยกันอยูและศาลผีประจําหมูบานก็ใชศาลเดียวกันซ่ึงอยูบนภูเขาหาง
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จากหมูบานประมาณ 2 กิโลเมตร สวนการทําพิธีกรรมตางๆจะไปจัดท่ีเรือนเกาท่ีหมูบานน้ําแพะ
นอกซ่ึงจะทําพิธีรวมกันทุกๆป และการอพยพอีกคร้ังเม่ือ 20 ปท่ีแลวจึงยายมาบริเวณปจจุบันนี้
เนื่องจากยายใหเขามาใกลถนนปว – บอเกลือ เพื่อความสะดวกในการคมนาคม  
 การอพยพก็จะอพยพมาเพียงนอย คอยๆมาท่ีละ 3-4 หลังคาเรือน จุดแรกท่ีมีการตั้งเรือน
ของหมูบานคือ บริเวณบานผูใหญรุณ เพราะบริเวณนี้มีความลาดเอียงของสันเขาไมมาก งายในการ
ปรับหนาดินกอนปลูกเรือน การขยายอาณาเขตของหมูบานก็จะขยายออกไปตามถนนท่ี อบต. สราง
ไวเม่ือ 5 ปท่ีแลว 3

4 คือขยายออกจากศูนยกลางไปทาทิศเหนือและทิศใต เรือนทางดานทางทิศเหนือ 
เรือนท่ีอยูทางทิศเหนือจึงมีอายุท่ีนอยกวาและรูปแบบเรือนท่ีเปนสากลมากวาเรือนทางทิศใต 
  

 
 
ภาพท่ี 46 องคประกอบภายในบานน้ําแพะใน 
 
 
 
                                                 

4สัมภาษณผูใหญรุณ ใจปง, ชาวลัวะบานน้ําแพะใน, 3 ธันวาคม 2553 
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 สถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะ บานน้ําแพะใน 
 บานน้ําแพะในถือวาเปนหมูบานขนาดเล็กท่ีอยูหางไกลเมืองใหญประชากรดําเนินชีวิต
ดวยการทําไรขาวเพ่ือไวกินในครอบครัวอยางเดียวไมไดทําเพื่อการคาขาย จากการสํารวจเรือน
ชาวลัวะบานน้ําแพะใน ยังมีความเปนเรือนดั้งเดิมอยูเปนสวนใหญและท่ีโดดเดนกวาชุมชนอ่ืนคือมี
เรือนลัวะดั้งเดิมแบบเรือนแถวท่ีอยูกันเปนครอบครัวใหญ บางเรือนอยูกันถึง 11 คน 3 ครอบครัว จงึ
ไดเลือกเปนกรณีศึกษา 1 เรือน กรณีศึกษาเรือนตอไปเปนเรือนของผูใหญบานเปนรูปแบบเรือนคน
พื้นราบท่ัวไป แตยังใชเตาไฟอยูภายในเรือนนอน จึงเปนท่ีนาสนใจวาเรือนคนพ้ืนราบแตพฤติกรรม
การใชชีวิตยังเหมือนเดิมอยูจึงนําเปนอีกกรณีศึกษา เรือนสุดทายของกรณีศึกษาบานน้ําแพะในเปน
เรือนรูปแบบผสมระหวางเรือนด้ังเดิมกับเรือนคนพ้ืนราบ มีลักษณะเปนเรือนสองหลังท่ีเช่ือมตอกัน
ดวยสวนชานหลังดานหนาเปนเรือนครัวที่แยกออกมาจากเรือนนอน สวนเรือนดานหลังเปนเรือน
นอนมีหองนอนแยกจากสวนกลางชัดเจน ซ่ึงแยกเปนกรณีศึกษาดังนี้ 
 1. เรือนเลขท่ี 37 หมูท่ี 13 ของผูใหญรุณ ใจปง 
 2. เรือนเลขท่ี 42 หมูท่ี 13 นางดาวเรือง ใจปง  
 3. เรือนเลขท่ี 14 หมูท่ี 13 ของนายคํา ใจปง 
 สําหรับเรือนท้ัง 3 หลังไดเลือกเปนกรณีศึกษาและทําการสํารวจ ดาน วิถีชีวิต ความเช่ือ 
ท่ีสงผลยังสถาปตยกรรมและพ้ืนท่ีใชสอยตาง ๆ มีดังตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 47 ตําแหนงเรือนกรณีศึกษาและสวนตาง ๆ ของหมูบานน้ําแพะใน 
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กรณีศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะ  บานน้ําแพะใน 

 เรือนเลขท่ี 37 หมูท่ี 13 ของผูใหญรุณ ใจปง 
  

 
 
ภาพท่ี 48 องคประกอบของเรือนผูใหญรุณ ใจปง 
 
 ขอมูลท่ัวไป ผูใหญรุณ ใจปง เปนผูใหญบานน้ําแพะ เปนท่ีนับถือคนในหมูบาน เปนคน
ชวยประสานงานการชวยเหลือจากทางรัฐกับหมูบาน ปจจุบันมีสมาชิกในครอบครัวอยูดวยกัน
ท้ังหมด 11 คน แตอาศัยอยูท่ีเรือนเพียง 9 คน และอีก 2 คนเปนลูกและหลานท่ีตองไปเรียนโรงเรียน
ประจําในเมืองนาน แตกอนผูใหญรุณ ประกอบอาชีพทําไรขาวอยางเดียวท่ีเปนไรหมุนเวียนมีท่ีอยู 
3 ไรซ่ึงปจจุบันกรมปาไมมาจัดเขตจํากัดพื้นท่ีในการทําไรใหนอยลงรวมถึงประชากรมากข้ึนจึงตอง
แบงกันทําไรใหท่ัวถึงกัน และปจจุบันไดเล้ียงไก เล้ียงวัว เล้ียงหมูและเล้ียงปลาดุกเปนอาชีพเสริม
อีกดวย รวมทั้งปลูกผักสวนครัวไวบริโภคภายในครัวเรือนเองอีกทางหน่ึง เรือนของผูใหญมีอายุ     
3 ป รูปแบบเปนเรือนไม 2 ช้ันใตถุนโลง รูปแบบเรือนเปนเรือนคนพื้นราบ หันหนาจั่วไปทางทิศใต 
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ช้ันบนเปนผนังไม มีชองหนาตางแตไมมีบานเปด หลังคาเปนหลังคาทรงจั่ว มุงดวยสังกะสี ไมท่ี
นํามาสรางเรือนไดไปตัดไวจากปาซ่ึงอุปกรณในการตัดและแปรรูปไมนั้นตองไปจัดหา ขอยืมจาก
หมูบานอ่ืน การจะสรางเรือนสักหลังจึงตองใชเวลานาน 
 ผังบริเวณ  
 

 
 
ภาพท่ี 49 แผนผังบริเวณเรือนผูใหญรุณ ใจปง 
 
 เรือนของผูใหญรุณนั้นอยูทางทิศใตของหมูบาน เปนสุดทางของถนนหลักของหมูบาน
เลยเรือนไปก็จะเปนทางเล็กท่ีเดินลงไปยังศูนยการเรียนรูหมูบาน ซ่ึงเรือนตั้งอยูบนสันเขาท่ีลดล่ัน
ลงมาจากทางเขาหลักของหมูบาน กอนการสรางเรือนจึงตองปรับแตงพื้นท่ีใหเรียบไมลาดเอียง
เพื่อใหเหมาะแกการใชชีวิตประจําวัน ดานหนาเรือนทางทิศตะวันออก บนเนินหนาเรือนผูใหญเปน
ศาลาสําหรับประชุมกันภายในหมูบานและเสาไฟฟาใกลเคียงกันก็มีลําโพงเพื่อกระจายเสียงให
ชาวบานในหมูบานทราบเร่ืองราวตาง ๆ ถัดลงจากเนินท่ีระดับเดียวกับเรือนมีครกกระเด่ืองไว      
ตําขาวอยูซ่ึงตําแหนงการวางอยูท่ีเดียวกันกับเรือนดั้งเดิม ดานทิศใตของเรือนเปนลานโลง ผูใหญ
จัดทําผักสวนครัวบริเวณน้ี ปลูกจําพวก ผักกาด มะเขือ และมีกองฟนเรียงรายอยูขางแปลงผักดวย 
ดานทิศตะวันตกเปนทางลาดมีไมเล็กใหญปกคลุมพอสมควรและใกลกันมีหองน้ําท่ีแยกระหวาง
หองอาบน้ํากับหองสวมเปนเรือนโครงสรางปูนผนังสังกะสี หลังคาทรงหมาแหงนมุงดวยสังกะสี 
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ดานทิศเหนือเปนลานโลงรวมถึงเปนทางเขาไปเรือนของคนในหมูบานอีก 2-3 หลัง ดานนี้มียุงขาว
ของผูใหญและจะมีชาวบานบางครอบครัวนําขาวมาฝากไวท่ียุงนี้ดวยจากการสังเกตวายุงขาวอยู
ทางดานทิศเหนือของเรือนแตก็อยูดานหลังของเรือนเชนกัน ซ่ึงเปนประเพณีท่ีไมนิยมของชาวลัวะ
ท่ีสรางยุงขาวไวหลังเรือนแตจากการสัมภาษณ 4 5พบวาความเช่ือนี้ไดสูญหายไปแลว ถัดไปเปนบอ
คอนกรีตเล้ียงปลาดุกไวประกอบอาหารดวย และตอจากบอปลา ไดเล้ียงหมูแตกอนเล้ียงไวเปน
เคร่ืองเซนในการทําพิธีกรรมตาง ๆ แตผูใหญรุณ เล้ียงไวเพื่อขายเม่ือโตเต็มท่ีแลวก็จะมีพอคามารับ
ไปขายอีกตอหนึ่ง  
 ผังเรือนและพื้นท่ีใชสอย 
 

 
 
ภาพท่ี 50 แผนผังเรือนช้ันลางของผูใหญรุณ ใจปง 

                                                 
5 สัมภาษณผูใหญรุณ ใจปง, ชาวลัวะบานน้าํแพะใน, 3 ธันวาคม 2553 
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ภาพท่ี 50 แผนผังเรือนช้ันบนของผูใหญรุณ ใจปง 
 
 ผังเรือนช้ันลางเปนพื้นท่ีโลงตามแบบเรือนคนพื้นราบท่ัวไป มีเพียงหองน้ํา สัตวเล้ียง 
ครกกระเดื่องและไมฝนเทานั้นท่ีอยูช้ันลางของเรือน ข้ึนช้ันบนไปจะพบชานเรือน เหนือชานเปน
คานรับหลังคามีสมุนไพรที่ชาวลัวะเรียกวา “ตองเตา“ ติดอยูเปนความเช่ือท่ีวา ปองกันส่ิงไมดี ผีราย
ตาง ๆ ไมใหเขามาในเรือนรวมท้ังยังปลูกพืชชนิดนี้ไวท่ีไรดวยเพราะมีความเช่ือวาพืชชนิดนี้จะดูแล
ขาวในไรได5 6 ชานเปนพื้นท่ีโลงเช่ือมกับเรือนภายในเปนสวนพื้นท่ีกอนเขาประตูภายในเรือนสวนท่ี
โลงเปนท่ีนั่งดูโทรทัศน และสวนท่ีมีผนังปดลอมเปนท่ีนอน เม่ือเขาไปในเรือน เปนพื้นท่ีโลงสวน
นี้เปนพื้นท่ีเก็บของ สวนใหญจะเปนขาวท่ีบรรจุอยูในกระสอบ ดานในเปนหองของผูใหญกับ
ภรรยา สวนกลางเรือนไดมีผนังกันแยกเปนสองพื้นท่ี เปนสวนนอนของอีกสองครอบครัวซ่ึงมีของ
ใชตางแยกกันอยางชัดเจนเชน ท่ีนอน ปน มีด หมอน เปนตน ถัดออกมาทางดานทิศตะวันตกของ
เรือน เปนอีกเรือนที่ยื่นออกมาจากเรือนหลักคือ เรือนครัว เปนท้ังครัวและก็ท่ีนอนของแมของ
ภรรยาผูใหญ ซ่ึงคลายกับการใชชีวิตแบบดั้งเดิมในเรือนลัวะ โดยท่ีนอนกับครัวไฟ จะอยูบริเวณ

                                                 
 6 ทัศนีเวศ  ยะโสม,  พฤกษศาสตรพื้นบานของชาวถ่ินและชาวลัวะในเขตตําบลภูฟา 
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน.  (เชียงใหม : วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543), 126. 
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เดียวกันและแตละครอบครัวจะอยูในเรือนแยกพ้ืนท่ีกันตามชวงเสาเรือนเทานั้นไมมีผนังกั้นแต
อยางใด  
 จากการสํารวจพบวาสวนท่ีนอนของแตละครอบครัวรวมถึงท่ีนอนของแมภรรยาผูใหญ
แลวมีหิ้งหรือใบ “ตองเตา” ติดอยูทุกหัวนอนของแตละครอบครัว จึงไดทราบวาติดไวเพื่อปกปก
คลุมครอง คนในครอบครัวและคนท่ีนอนอยูบริเวณนี้อีกดวย  
 

 
 
ภาพท่ี 51 ลายเสนแสดงรูปดานเรือนผูใหญรุณ ใจปง 
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 เรือนเลขท่ี 42 หมูท่ี 13 นางดาวเรือง ใจปง  
 

 
 
ภาพท่ี 52 แสดงองคประกอบเรือนนางดาวเรือง ใจปง 
 
 ขอมูลท่ัวไป    นางดาวเรือง ใจปง อาศัยอยูกับสามี และครอบครัวของพี่ชายในเรือน
หลังนี้ท้ังหมด 7 คน ท้ังสองครอบครัวประกอบอาชีพทําไรขาวเชนกัน นอกจากนี้ในสวนผูชายยังมี
ปนยาวไวสําหรับลาสัตวในปาในชวงท่ีเก็บเกี่ยวขาวเสร็จเรียบรอยแลว เรือนหลังนี้เปนเรือนใหม
อายุเพียง 5 เดือน รูปแบบเรือนเปนแบบผสมเรือนดั้งเดิมกับเรือนคนพื้นราบ เรือนครัวเปนการนํา
วัสดุจากเรือนเกามาใชเปนเรือนครัวมีชานโลงเช่ือมไปเรือนนอนท่ีเปนไมใหมท่ีเก็บสะสมไว
ท้ังหมด ยกเวนพวกประตู หนาตาง ท่ีตองไปซ้ือจากตัวเมืองบอเกลือ  
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 ผังบริเวณ 
 

 
 
ภาพท่ี 53 แผนผังบริเวณเรือนนางดาวเรือง ใจปง 
 
 เรือนนางดาวเรือง ตั้งอยูใกลทางเขาหลักของหมูบานซ่ึงจะอยูสูงกวาเรือนอ่ืน ๆ และ
ความลาดเอียงของถนนมีมากวาชวงทาย ๆ ของถนน เรือนนี้ตั้งอยูบนท่ีราบท่ีชวยกันปรับแตงพื้นท่ี
ลาดเอียงเปนท่ีราบ พื้นท่ีทางทิศเหนือจึงเปนเนินสูง ถัดมาทางดานทิศตะวันออกของเรือนมีหองน้ํา
ปูน หลังคาสังกะสี ตั้งอยู มีตนไมปกคลุมหนาแนน สวนใหญเปนตนไมท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติจะมี
เพียงตนกลวยเทานั้น ท่ีปลูกไวเอง ทางดานทิศใตของเรือนเปนลานตากผาและเปนลานโลง ถัด
ออกไปจะเปนทางลาดชันมากไมสามารถเดินได มีตนไมปกคลุมพอสมควร และทางดานทิศ
ตะวันตกของเรือนเปนถนนหลักของหมูบานเปนถนนท่ี อบต.บอเกลือใตไดสรางใหมีอายุ 5 ป 
 ลักษณะการวางผังของเรือนหลังนี้จะแตกตางจากเรือนอ่ืน โดยหันเรือนขวางถนนหลัก
ของหมูบานซ่ึงเปนความเช่ือวาถาสรางเรือนขวางถนนจะเกิดการเจ็บปวยภายในเรือน แตจากการ
สํารวจจึงทราบวาดวยเหตุท่ีพื้นท่ีหมูบานเปนทางลาดชันคอนขางมาก การที่จะปลูกเรือนไปตาม
ความยาวของถนน จะตองขุดดินจํานวนมากจึงจะมีสามารถปลูกเรือนตามทางยาวถนนได จงึเปนวถีิ
แกปญหาของชาวลัวะโดยการปลูกเรือนขวางถนน ซ่ึงใชกําลังในการขุดดินนอยกวา 
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ภาพท่ี 54 แผนผังเรือนช้ันลางและช้ันบนของนางดาวเรือง ใจปง 
 
 เรือนนางดาวเรือง พื้นท่ีช้ันลางเปนใตถุนสูงโลง ทางทิศเหนือของเรือนทําเปนหลังคา
ยื่นออกมาปกคลุมครกตําขาว รวมถึงเปนท่ีจอดรถมอเตอรไซดดวย ใกลกันมีฟนวางเรียงรายไวใช
ในครัวไฟ ข้ึนช้ันบนโดยบันไดซ่ึงอยูทางทิศเหนือของเรือน พบชานโลงเปนตัวเช่ือมเรือนครัวที่
สรางแยกกับเรือนนอน เรือนครัวจะอยูดานหนาเรือนซ่ึงภายในประกอบไปดวย เตาไฟ มีช้ันวาง
ของ อาหาร อยูเหนือเตาไฟดวย ตูกับขาว ขาวสารและก็มีฟนอีกเล็กนอย สวนชานเปนพื้นท่ีโลงไว
ตอนรับแขกท่ีมาเยี่ยมเยือน ภายในเรือนไดมีการกันผนังเปน 2 สวนสําหรับ 2 ครอบครัว ดานใน
เปนถูกกั้นเปนหองนอนของนางดาวเรืองและสามี มีผนังและประตูปดมิดชิด ดานหนาหองมีผนัง
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กั้นทําเปนที่เก็บของและสวนนี้ไดทําหลังคาเปนหลังคาโปรงแสงเพื่อใหมีความสวางภายในเรือน
มากขึ้น สวนชวงเสาตรงกลางเรือนกั้นผนังอยางเดียว ไมมีประตูเขาออกเปนของครอบครัวพี่ชาย
นางดาวเรือง ถัดออกมาก็เปนพื้นที่เอนกประสงค นั่งดูโทรทัศน นั่งเลน รวมถึงพื้นที่ทานอาหาร
อีกดวย  
 

 
 
ภาพท่ี 55 ลายเสนแสดงรูปดานเรือนของนางดาวเรือง ใจปง 
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 เรือนเลขท่ี 14 หมูท่ี 13 ของนายคํา ใจปง 
 

 
 
ภาพท่ี 56 องคประกอบของเรือนนายคํา ใจปง 
 
 ขอมูลท่ัวไป  เรือนของนายคํา ใจปง มีสมาชิกในครอบครัวท้ังหมด 11 คน จํานวน 3 
ครอบครัวดวยกัน ท้ัง 3 ครอบครัวประกอบอาชีพทําไรขาว รวมถึงการเล้ียงหมูเล้ียงไกซ่ึงการเล้ียง
หมูนั้นแตกอนเล้ียงไวเพื่อใชในการทําพิธีกรรมทางความเช่ือแตปจจุบันเล้ียงเพื่อนําไปขาย และเม่ือ
ยามงดเวนจากการทําไรผูชายในครอบครัวจะมีปนคนละกระบอกเพื่อนําไปใชในการลาสัตวตามปา 
ภูเขาซ่ึงไมไกลจากหมูบาน เด็ก ๆ ของแตละครอบครัวจะไปเรียนหนังสือท่ีโรงเรียนในอําเภอ         
บอเกลือซ่ึงหางจากหมูบานไป 4 กิโลเมตร เรือนหลังนี้มีอายุ 20 ป รูปแบบเรือนเปนลักษณะเรือน
ดั้งเดิม ท่ีเปนเรือนแถวอยูอาศัยเปนครอบครัวใหญ วัสดุท่ีใชในสรางเรือนนั้นเปนวัสดุธรรมชาติท่ี
หาไดตามปาเขาใกลหมูบาน ตัวเรือนนอนจะใชวัสดุท่ีคงทนเปนไมแผนเปนสวนใหญ สวนเรือน
ครัวจะเปนฝาขัดแตะซ่ึงเปนวัสดุท่ีไมคงทนมากนัก รูปแบบเรือนเปนเชนนี้ตั้งแตสรางแลว จะมีการ
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ตอเติมก็เพียงแคซอมแซมไมท่ีผุผังไปตามกาลเวลา หญาคามุงหลังคาที่เสียหายจึงตองมีการ
ซอมแซมและปจจุบันไดใชสังกะสีมาปกคลุมหลังคาดานบนสุดแตชายคายังเปนหญาคาอยูเชนเดิม 

 ผังบริเวณ  เรือนต้ังอยูทางทิศใตของหมูบาน เปนเรือนท่ีอยูสุดทางหลักของหมูบาน 
ผังบริเวณเรือนนายคํา เปนพื้นท่ีราบท่ีไดจากการปรับแตงหนาดินใหเรียบพอจะใชชีวิตประจําวันได 
เหมือนเรือนอ่ืน ๆ ในหมูบานเชนกัน เรือนหันดานจั่วไปทางทิศใต สวนทางทิศตะวันตกเปนไหล
เขาลาดชันมาก จึงตองทําผนังกันดินท่ีทําจากไมไผยาวไปถึงสวนหลังเรือน ซ่ึงปองกันการถลมของ
ดินจากการกัดเซาะของน้ําฝนดวย ถัดออกไปเปนพื้นท่ีปามีตนไมปกคลุม คอนขางหนาแนน ดาน
ทิศเหนือเปนหลังเรือน เปนลานโลง มีเลาไก และหองสวม ถัดมาตรงชายคาเรือนมีแปลงผักสวน
ครัวปลูกไวแลวทําร้ัวไมกันหมูกันไกมาจิกกินดวย อยูสวนนี้ดวย ดานทิศตะวันออกเปนเนนิดนิสูงท่ี
เกิดจากการขุด ถาง ดินใหพอจะปลูกเรือนได  
 
 

 
 
ภาพท่ี 57 แผนผังบริเวณเรือนนายคํา ใจปง 
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 ผังเรือนและพื้นท่ีใชสอย 
 

 
 

ภาพท่ี 58 แผนผังเรือนช้ันลางและช้ันบนของนายคํา ใจปง 
 
 ผังเรือนช้ันลางเปนพื้นท่ีโลงสูงประมาณ 1.50 เมตร ดานในชวงทายของเรือนมีเลาหมู 
รวมถึงกรงไกดวย และใกลกันมีฟนเรียงรายอยูสองแถว ดานทิศตะวันออกเปนพื้นท่ีโลงสูงมีหลังคา
ปกคลุมมาถึงพื้นดิน มีครกตําขาวต้ังอยู เม่ือข้ึนไปบนเรือนจะพบสวนชานเปนพื้นท่ีโลงมีหลังคา
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คลุมไวสําหรับนั่งดูโทรทัศนแตเมื่อยามกลางคืนก็ปรับเปล่ียนเปนพื้นท่ีนอนของผูชาย บางแตก็
ไมใชท่ีนอนประจํา และบริเวณชานยังมีหองเล็กสําหรับเก็บเคร่ืองมือทําการเกษตรอีกดวย สวนนี้
เปนสวนกลางเช่ือมตอระหวางสวนชานแดด กับตัวเรือนนอน กอนเขาสวนเรือนนอนบนประตู
ทางเขามีใบ “ตองเตา” ติดไวคลายเรือนผูใหญรุณเชนกัน เม่ือเขาไปในเรือนนอนแลวจะพบวาได
แยกเปน 3 สวนใหญ ๆ สวนแรกคือสวนกลางของเรือนเปนท่ีเก็บขาวใสกระสอบไววางเรียงราย
เปนจํานวนมากและตอนกลางคืนก็ปรับเปนท่ีนอนได สวนถัดมาทางดานทิศใตเปนสวนครัวท่ีแยก
จากเรือนนอนมีขนาดเล็กไวสําหรับทําอาหารเทานั้นไมมีสวนท่ีเปนท่ีนอน ดานในจะกั้นผนังคลาย
เปนอีกหองหน่ึงซ่ึงเปนท่ีนอนและก็เปนท่ีเก็บขาวเปลือกมีท้ังที่ใสอยูในกระสอบและก็วางอยูบน
ผาใบดวย 
 

 
 
ภาพท่ี 59 ลายเสนแสดงรูปดานเรือนนายคํา ใจปง 
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สรุปผลการสํารวจสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะ บานน้ําแพะใน 
 การพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะบานน้ําแพะใน 
 

 
 
ภาพท่ี 60   ลานแสดงการพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินชาวลัวะ บานน้ําแพะใน (จากซายไปขวา) 
 
 รูปแบบเรือนชาวลัวะบานน้ําแพะในยุคแรกนั้นเปนเรือนแถวขนาดใหญอยูกันเปน
ครอบครัวใหญท่ีเห็นมากท่ีสุดก็ 3 ครอบครัว จํานวน 11 คน วัสดุท่ีใชเปนไมเนื้อแข็งและจําพวกกึ่ง
ถาวรเชน ไมไผ ฝาขัดแตะ เปนตน เรือนยุคนี้จะเปล่ียนแปลงจากเรือนดั้งเดิมตรงท่ีเตาไฟจะมีไม
มากเทาแตกอนปกติเตาไฟจะมีตามจํานวนครอบครัว ปจจุบันมีเพียง 1-2 เตาเทานั้น แตรูปทรงเรือน
ยังคงเหมือนดั้งเดิมอยูมีเพียงหลังคาบางเรือนเปนหลังคามุงสังกะสีผสมกับการมุงหญาคาเขาดวยกนั 
 เรือนในยุคตอมาพื้นท่ีใชสอยคลายกับเรือนดั้งเดิมแตมีขนาดท่ีเล็กลงมาเพราะอยูอาศัย
กันแบบครอบครัวเดี่ยว วัสดุท่ีใชก็เปนวัสดุท่ีคงทนจําพวกไมเนื้อแข็งมากข้ึน สังกะสี แตยังไมถึงมี
ปูนเขามาใชในการสรางเรือน เรือนยุคนี้จะดูโปรง โลงกวาเรือนยุคกอน หลังคาลาดเอียงลงมาปก
คลุมสวนครกตําขาวแตก็ไมลงมาถึงพื้นดิน ภายในเรือนสวนแรกท่ีพบจะเปนสวนพักผอนมีผนังกั้น
สวนนี้ท่ีจะตางจากเรือนยุคกอนเพราะเรือนดั้งเดิมจะโลงแบบมีหลังคาคลุมไมมีผนังกั้น เรือนยุคนี้
จะปรับเปล่ียนใหเปนสวนตัวมากข้ึน เม่ือเขามาในเรือนจึงจะออกไปชานแดดได  
 เรือนยุคตอมาจะมี 2 ลักษณะคือเปนแบบเรือนคนพื้นราบทั่วไป กับเรือนคนพื้นราบ
มีเรือนครัวตอดานหนา แบบแรกจะเปนเรือนคนพื้นราบทั่วไป 2 ชั้นใตถุนโลงสูงประมาณ            
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2 เมตร มีบันไดขึ้นไปชานโลงที่มีหลังคาปกคลุมแลวจึงเขาไปในเรือนจะพบวาเรือนครัวจะแยก
อยูขาง ๆ อีกเรือนดวย เรือนแบบที่สองลักษณะเปนเรือน 2 ชั้นใตถุนสูงเชนกันขึ้นบันไดเปน
ชานมีหลังคาคลุมจะแยกเรือนครัวออกจากเรือนนอนเชนกันแตจะอยูหนาเรือนแทนดานขาง 
เรือนจําพวกนี้อยูกันเปนครอบครัวใหญ เรือนนี้จึงมีขนาดที่ใหญตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ดวย 
 การวางผังเรือนและพื้นท่ีใชสอย 
 

 
 
ภาพท่ี 61 ลายเสนแสดงการวางผังเรือนและพ้ืนท่ีใชสอยของสถาปตยกรรมพื้นถ่ินบานน้ําแพะใน 
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 การวางผังเรือนพื้นท่ีความเชื่อจะเปนพื้นท่ีสวนตัวก็คือหองนอนน้ันเปนสวนใหญ 
ตําแหนงจะอยูดานในสุดของเรือน แตกอนสวนนอนจะไมมีการกั้นหองแบบมิดชิด ซ่ึงจะตางจาก
ปจจุบันท่ีชาวลัวะตองการความเปนสวนตัวมากข้ึน และความเช่ือท่ีวาเสาเอกของเรือนตองอยู
บริเวณหัวนอนเจาของเรือนนั้นปจจุบันชาวลัวะบานน้ําแพะในไมไดมีความเชื่อนั้นแลว 
 การวางตําแหนงของครัวไฟน้ันมีตําแหนงเดียวกันคือเรือนผูใหญกับเรือนนายคํา แต
เรือนนางดาวเรืองนั้นอยูสวนหนาของเรือนแตท่ีมีลักษณะเหมือนกันคือเรือนครัวจะแยกออกจาก
เรือนนอนหลักท้ัง 3 หลังคาเรือน แตมีลักษณะของเรือนผูใหญรุณ ท่ีมีพื้นที่สวนนอนใกลเตาไฟดวย 
ซ่ึงลักษณะคลายพื้นท่ีใชสอยแบบดั้งเดิม การที่ชาวลัวะบานน้ําแพะในแยกเรือนครัวท่ีมีครัวไฟออก
จากเรือนนอนนั้น ซ่ึงบางเรือนพื้นครัวไฟยังมีระดับท่ีต่ํากวาเรือนนอนเปนการแสดงออกวาครัวไฟ
ไดถูกลดบทบาทลงหรือชาวลัวะมีความเช่ือเร่ืองนี้นอยลงเชนกัน 
 พื้นท่ีสวนพักผอนนั้นจะเปนพื้นท่ีโลงเปนสวนใหญ ซ่ึงมีลักษณะโลงแบบมีส่ิงปกคลุม 
เปนพื้นท่ีแรกของช้ันบนท่ีจะพบจากการข้ึนบันได ท้ัง 3 หลังหนาท่ีของชานคือรับแขกพักผอน แต
ในหนาท่ีสงตอหรือเชื่อมตอสวนอ่ืนนั้นมีหนาท่ีแตกตางกันท้ัง 3 หลังคาเรือน เรือนนางดาวเรือง
ชานจะเปนสวนกลางระหวางเรือนครัวกับเรือนนอน เรือนผูใหญนั้นสวนชานจะมีท้ังสวนท่ีไมมี
ผนังปดลอมและสวนท่ีมีผนังอยางละคร่ึงและสวนนี้จะเช่ือมตอเรือนนอนโดยตรง สุดทายเรือนนาย
คํา ชานจะอยูระหวางชานแดดท่ีไมมีส่ิงปกคลุมกับเรือนนอน  
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บทท่ี 5 
 

วิเคราะหและเปรียบเทียบ 
 

 การศึกษาทางดานเอกสารขอมูลและจากการศึกษาภาคสนามท้ังสามพ้ืนท่ีนั้นเปนขอมูล
ในการนํามาวิเคราะหและเปรียบเทียบโดยเร่ิมจากการวิเคราะหดานผังหมูบาน นิเวศแวดลอม ผัง
บริเวณและสถาปตยกรรมพื้นถ่ินในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา ความเช่ือ ภูมิปญญาท่ีสงผลตอสถาปตยกรรม 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
   
สภาพนิเวศกับการวางผังชุมชน 

1. สภาพนิเวศแวดลอมกับการวางผังบานจูน 
 

 
 
ภาพท่ี 62 แผนผังแสดงชุมชนบานจูน 
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  ชาวลัวะบานจูนนั้นเทาท่ีกลาวมาแลววาไดอพยพจากการหนีภัยสงคราม จึงไมมี
ทางเลือกมากนักในการท่ีจะคัดเลือกพื้นท่ีตามความเช่ือดั้งเดิมของชาวลัวะ ความสัมพันธระหวาง
นิเวศแวดลอมกับผังหมูบานจึงเปนไปตามพื้นท่ีท่ีทางรัฐไดจัดใหลักษณะเปนกลุมเรือนพักอาศัย
เปนศูนยกลางและพ้ืนท่ีโดยรอบเปนพื้นท่ีทําเกษตรกรรมซ่ึงตางจากลักษณะผังหมูบานบนภูเขาท่ี
รอบ ๆ เปนพื้นท่ีไร มีปาไมอุดมสมบรูณ รูปแบบการวางผังของบานจูนนั้นมีลักษณะจัดสรรตาม
พื้นท่ีวางตามสภาพเดิมของพื้นท่ีและเรือนเกาะตามถนนหลัก ผังหมูบานจึงมีลักษณะไมเปนแบบ
แผน แตมีกลุมหลัก ๆ อยู 2 กลุม กลุมทางตอนใตและตอนเหนือของหมูบาน ตอมาทางรัฐไดมีการ
จัดพื้นท่ีดานทิศตะวันตกของหมูบานซ่ึงเปนปาตนไผเปนปาชุมชน และชาวลัวะจึงไดชวยกันปลูก
ตนไมตาง ๆ และตนไผเพิ่มข้ึน แลวพื้นท่ีตรงนี้ก็ทําเปนสุสานประจําหมูบานไปดวยกัน และรวมถึง
การขุดอางเก็บน้ํา บอน้ํา กระจายไวหลาย ๆ ท่ี เพื่อชาวลัวะจะไดใชประโยชนไดท่ัวถึง 
  การวางผังของชุมชนบานจูนนั้นจึงเปนแบบการจัดวางแบบเรงดวนเพราะสถานการณ
ในขณะน้ันเปนตัวกําหนด พื้นท่ีตาง ๆ จึงไมสะดวกหรือเหมาะสมกับการต้ังหมูบานมากนัก สภาพ
ดินท่ีไมสมบรูณ ขาดแคลนแหลงน้ํา รวมถึงพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีมีจํานวนจํากัด  
 2. สภาพนิเวศแวดลอมกับการวางผังบานสกาด 
 

 
 
ภาพท่ี 63 แผนผังแสดงชุมชนบานสกาด 
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  ชาวลัวะบานสกาดเปนชุมชนที่มีอายุมากที่สุดในพื้นที่กรณีศึกษาทั้งหมด จึงมี
ขนาดหมูบานที่ใหญกวาพื้นที่อื่น ลักษณะเรือนในหมูบานสกาดเปนลักษณะเรียงราย ลดหลั่น
ตามพื้นที่ลาดเอียงทางฝงทิศเหนือของเทือกเขา ลักษณะผังหมูบานเปนรูปแบบกลุมเรือนขนาด
ใหญที่กระจายตัวกันตามพื้นที่ที่เหมาะสมตามสภาพภูมิศาสตร ซึ่งแยกเปนสองกลุมเรือนใหญ
ได 2 กลุม คือกลุมทางทิศเหนือและทิศใต ภายในหมูบานมีถนนหลักที่ทอดยาวผานกลุมเรือนทั้ง
สองกลุม แตกอนเปนถนนลูกรังแตไดสรางเปนถนนลาดยางได 5 ปแตเมื่อสรางถนนตัดผานมี 5 
เรือน ที่ตองยายที่อยูจึงไดยายไปนอกหมูบานไปตั้งอยูบริเวณดอยภูลุนซึ่งอยูใกลกับพื้นที่ไรและ
หนองกาบและหวยจรอด 0

1 
  เมื่อมีขนาดหมูบานที่ใหญมากขึ้น มีถนนที่สะดวกแกการคมนาคมทําใหชาวลัวะ
ไดซื้อยานพาหนะไมวาจะเปนรถจักรยานยนตหรือครอบครัวไหนมีฐานะมากก็ซื้อรถยนตทําให

ตองทําทําถนนเพื่อขึ้นไปยังบานสกาดใตรวมถึงเปนเสนทางไปประปาหมูบานและสํานักงาน 
อบต.บานสกาด ไดอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 1 ภัททิยา  ยิมเรวัต, สุจรตลักษณ  ดีผดุง และสุริยา  รัตนกุล.  ภาษาและวัฒนธรรมลัวะ : 
ศึกษาจากบทสนทนา 30 บท (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539), 5. 
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2. สภาพนิเวศแวดลอมกับการวางผังบานน้ําแพะใน 
 

 
 
ภาพท่ี 64 แผนผังแสดงชุมชนบานน้ําแพะใน 
 
  บานน้ําแพะใน เปนชุมชนกรณีศึกษาที่มีอายุนอยท่ีสุดและมีขนาดเล็กท่ีสุดดวย 
เนื่องจากเปนหมูบานท่ีเกิดใหม และลักษณะการอยูอาศัยเปนครอบครัวใหญ อาศัยอยูในเรือนแถว
จํานวนเรือนในหมูบานจึงมีไมมากเทาจํานวนครอบครัว ลักษณะผังหมูบานเปนแบบเรือนเกาะตัว
สองขางของถนนเพราะวาหมูบานต้ังอยูบันสันเขาขนาดเล็กท่ีทอดตัวยาวจากถนนปว-บอเกลือ ซ่ึง
เปรียบเหมือนถนนหลักของหมูบานและการปลูกเรือนจึงปลูกบนสันเขาเชนกันเพราะพื้นท่ีดานขาง

มีความลาดเอียงมากเกินไปไมสามารถปลูกเรือนได ซ่ึงเปนเหมือนการบังคับผังหมูบานไปในตัวให
การปลูกเรือนลาดหล่ันไหลตามสันเขาเรือนจึงไมกระจายเปนกลุมจะกระจายตัวตามความยาวของ

สันเขาแทน 
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การขยายตัวหมูบาน 

 ลักษณะการขยายตัวของหมูบานในพื้นท่ีกรณีศึกษาท้ัง 3 แหงนั้น มีลักษณะท่ีแตกตาง
กันเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรท่ีตางกันแตความตางนั้นมีความคลายคลึงกันในฐานหลักความเช่ือ 
ท่ีเปนเอกลักษณของชาวลัวะ ซ่ึงมีดังตอไปน้ี 
 1. การขยายตัวหมูบานจูน  การขยายตัวของบานจูนนั้นเปนการขยายตัวตามพ้ืนที่วาง

ภายในท้ังหมดเพราะพ้ืนท่ีหมูบานนั้นไมสามารถขยายออกไปตามพ้ืนท่ีวางรอบหมูบานไดแลว 
เพราะวาพื้นท่ีโดยรอบหมูบานนั้น ภาครัฐไดจัดสรรใหเปนพื้นท่ีทําการเกษตรไมสามารถทําเปน
พื้นที่พักอาศัยได ในแตละพ้ืนท่ีในการครอบครองของชาวลัวะจึงมีลักษณะมีความหนาแนนมากข้ึน
ตามขนาดของครอบครัว ลักษณะความเปนอยูของชาวลัวะบานจูนจึงเปนลักษณะครอบครัวใหญ มี
เรือนหลายหลังในพื้นท่ีเดียวกันเปนจํานวนมาก 

  แตจากการสํารวจและสัมภาษณ 1 2ทําใหทราบวามีชาวลัวะรุนลูกรุนหลานไดไป

ทํางาน ในตัวเมืองทางภาคเหนืออีสานและในกรุงเทพฯหรือบางคนไดมีครอบครัวเปนคนนอก
หมูบานก็จะยายไปอยูกับครอบครัวอีกฝายจึงทําใหประชากรในชุมชนไมมีความแออัดมาก

จนเกินไป 
 

 
 
ภาพท่ี 65 แผนผังแสดงแบบการขยายตัวของบานจูน (จากซายไปขวา) 
 

                                                 
2 สัมภาษณ ลุงชาญ ประดิษฐษร, ชาวลัวะบานจูน, 8 มกราคม 2554 
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 2. การขยายตัวหมูบานสกาด การขยายตัวของบานสกาดเปนลักษณะการขยายตัวตาม
พื้นท่ีวางระหวางเรือน และขยายตัวจากศูนยกลางออกไปรอบ ๆ หมูบานดวย ชวงแรกสวนใหญจะ
ขยายตัวไปทางทิศใตจึงต้ังเปน “บานสกาดใต” อีกหมูบานหนึ่ง เม่ือไมมีพื้นท่ีเพราะดานทิศใตเปน
หนาผาชันไมสามารถปลูกเรือนได จึงมีบางครอบครัวขยับขยายออกไปทางทิศเหนือเปนอีกกลุม
หนึ่งจึงตั้งเปนหมู ”บานสกาดเหนือ” และหมูบานเดิมนั้นจึงเปน ”บานสกาดกลาง” เม่ือมีการตัด
ถนนผานบานสกาดกลาง และรวมถึงมีจํานวนประชากรมากข้ึนจึงไดจัดตั้งเรือนทางฝงทิศเหนือ
ของถนน เปน  “บานภูกอก” ข้ึนมาอีกหมูบานหนึ่ง 
  เม่ือมีการตัดถนนมีครอบครัวท่ีตองยาย 5 ครอบครัว ออกไปเพราะเรือนไดกีดขวาง
ถนน ซ่ึงยายไปอยูบริเวณดอยภูลุน พื้นท่ีใกลไรของชาวลัวะบานสกาด 
 

 
 
ภาพท่ี 66 ลายเสนแสดงแบบการขยายตัวของบานสกาด 
 
 3. การขยายตัวหมูบานน้ําแพะใน การขยายตัวของหมูบานน้ําแพะในเปนแบบขยายตัว
ตามถนนไปทางทิศใตซ่ึงเปนพื้นท่ีของศูนยการเรียนรูชุมชนและทางทิศเหนือซ่ึงเปนทางเขาหลัก
ของหมูบาน จากสภาพพื้นท่ีกลางหมูบานเปนพื้นท่ีทีมีความลาดเอียงนอยกวาสามารถปลูกเรือน
โดยการปรับหนาดินเพียงเล็กนอย ซ่ึงกลุมเรือนบริเวณนี้มีลักษณะเปนเรือนแบบดั้งเดิมท่ีเปนเรือน
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แถวอาศัยอยูกันเปนครอบครัวใหญ แมจะมีการสรางเรือนใหมก็ยังอาศัยเปนครอบครัวใหญเชนเดิม
กลุมเรือนบริเวณน้ีจึงเปนกลุมแรกท่ีไดทยอยอพยพเขามาในพ้ืนท่ีหมูบาน การที่เรือนไดขยาย
ออกไปนั้นสวนใหญจะเปนเรือนรูปแบบผสมระหวางเรือนดั้งเดิมกับเรือนคนพื้นราบ ซ่ึงจะมีอายุ
เรือนนอยกวาเรือนบริเวณกลางหมูบาน และสาเหตุการขยายเรือนไปทางทิศใตกอนทิศเหนือนั้น
เนื่องจากพื้นท่ีบริเวณนี้เปนท่ีราบมากกวาทางทิศเหนือแมจะมีระดับท่ีตางกันก็ไมเปนปญหาสําหรับ
ชาวลัวะท่ีมีวิถีชีวิตอยูบนภูเขา และอีกสาเหตุของการขยายตัวไปทางทิศเหนือเพราะวาตองการสราง
เรือนใหใกลถนนปว-บอเกลือ เพื่อสะดวกในการเขาออกหมูบาน และพ้ืนท่ีสวนนี้เปนพื้นสุดทายใน
การเลือกปลูกเรือนนั้นเพราะเปนพื้นท่ีตองมีการปรับหนาดินแบบตัดและถม (CUT & FILL) 
มากกวาสวนอ่ืนนั้นเอง 
 

 
 
ภาพท่ี 67 ลําดับกลุมเรือนของบานน้ําแพะใน 
 

 
 
ภาพท่ี 68 ลายเสนแสดงการตัดและถม (CUTT & FILL) ดินในระดับความลาดเอียงท่ีตางกัน 
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ความเชื่อและภูมิปญญาท่ีเก่ียวเนื่องกับผังหมูบาน 
 ลักษณะของผังหมูบานนั้น “หมอผี” ประจําหมูบานมีหนาท่ีในการทําพิธีตาง ๆ ดังท่ี
กลาวไวในบทท่ีสองนั้น และจะเปนผูกําหนดตําแหนงของพ้ืนท่ีสําคัญภายในหมูบานดวย ส่ิงแรก
กอนการปลูกสรางเรือนคือ ”ศาลผี” ประจําหมูบาน ซ่ึงมีความเช่ือวาตองอยูสูงกวาหมูบานแตตอง
ไมหางจากหมูบานมากเกินไป ถาพื้นท่ีไมเหมาะสมจะทําใหเกิดการเจ็บปวยได จากพ้ืนท่ีการศึกษา
พบวา ตําแหนงของ ”ศาลผี” ประจําบานสกาดอยูสวนกลางของหมูบานและไมไดอยูสูงกวาหมูบาน 
ซ่ึงวิเคราะหไดวาเปนเพราะการขยายตัวของหมูบานไปทางทิศใตจึงทําใหกลุมเรือนทางทิศใตอยูสูง
กวา ”ศาลผี” นั้นเอง และเมื่อพิจารณาผังหมูบานกอนการขยายตัว “ศาลผี” ประจําหมูบานก็จะอยูสูง
กวาระดับหมูบานสกาดดวยเชนกัน และในกรณีศึกษาบานจูนเปนการต้ังโดยท่ีไมไดคํานึงถึงความ
เช่ือมากนักเพราะดวยปจจัยดานพื้นท่ีมีอยางจํากัดและพ้ืนท่ีบริเวณนี้เปนท่ีราบเสมอกัน จึงตอง
จัดต้ังบริเวณริมอางเก็บน้ําซ่ึงเปนอางเก็บน้ําธรรมชาติและเปนพื้นท่ีสาธารณะจึงเหมาะสมกับการ
ทําพิธีท่ีเปนสวนรวมของหมูบานซ่ึงตางจากบานสกาดท่ีบริเวณนั้นเปนพื้นท่ีมีตนไมใหญโดยท่ี
ชาวลัวะมีความเช่ือเร่ืองตนไมใหญเปนท่ีสิงสถิตของผีปาเขา จึงไดตั้งบริเวณนี้เปน “ศาลผี” ประจํา
หมูบานซ่ึงท้ังสองกรณีศึกษามีตําแหนงท่ีใกลเคียงกันแตเหตุผลในการตั้งพื้นท่ีตางกัน 
 “สุสาน” เปนสถานท่ีสําหรับฝงศพชาวลัวะภายในหมูบาน ซ่ึงจะมีลักษณะเปนปาไมทึบ
มีตนไมใหญปกคลุมซ่ึงตรงกับความเช่ือลัวะท่ีวาปาไมเปนท่ีสิงสถิตของภูตผี และปาไมบริเวณ 
“สุสาน” จะหามมิใหตัดทําลาย ซ่ึงเปนการอนุรักษปาไมอีกทางหน่ึงดวย และตําแหนงของสุสานอยู
ทางทิศตะวันตกของหมูบานท้ังสามพื้นท่ีกรณีศึกษา แตไมพบการบงบอกของสุสานวาจะอยูทิศใด 
ซ่ึงเปนการเลือกตามพื้นท่ีท่ีเหมาะสมมากวาคือเปนพื้นท่ีท่ีมีปาไมปกคลุมหนาแนน กรณีศึกษาบาน
จูนนอกจาก สุสานแลวบริเวณใกลกันยังมี “ศาลา” ซ่ึงไวสําหรับทําพิธีสวดศพกอนนําไปฝงซ่ึงเปน
พิธีทางพุทธศาสนา และพุทธศาสนายังเปนส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจควบคูไปกับความเช่ือของลัวะอีกดวย 
 การขยายตัวของหมูบานนั้นมีลักษณะเดียวกันคือขยายตัวตามพ้ืนท่ีวางของหมูบานหรือ
พื้นที่ท่ีเหมาะสมซ่ึงมีความเช่ือและภูมิปญญาแฝงอยูเชนกันดังในเร่ืองความเช่ือท่ีกลาวมาแลวในบท
ท่ีสองวา หามปลูกเรือนทับจอมปลวก ความเปนจริงแลวการปลูกทับจอมปลวกนั้นก็เปนอันตราย
แกตัวเรือนที่ทําดวยไมอยางเห็นไดชัด และความเช่ืออีกเร่ืองคือหามปลูกเรือนในพื้นท่ีแคบและมี
เขาขนาบทั้งสองดานซ่ึงวิเคราะหไดวาการปลูกเรือนบริเวณน้ีอาจมีหินจากหนาผาหรือภูเขาลนลง
มาทับทมเรือนได ซ่ึงเปนภูมิปญญาในการปองกันอันตรายท่ีจะเกิดกับเรือนพักอาศัยนั้นเอง 
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สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
 สถาปตยกรรมพื้นถ่ินในพ้ืนท่ีกรณีศึกษานั้นจะเนนส่ิงปลูกสรางท่ีอยูอาศัย รวมถึงส่ิง
ปลูกสรางท่ีอยูในเขตผังบริเวณ ซ่ึงในแตละพื้นท่ีกรณีศึกษามีความตางกันในดานภูมิศาสตร จึงได
ทําการวิเคราะหตามหัวขอตอไปนี้ 
 1. บานจูน หมู 4 ตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน 

  1.1 รูปลักษณะของเรือน  
   เรือนชาวลัวะในชุมชนบานจูนนั้นมีลักษณะเปนเรือนคนพื้นราบเปนสวนใหญ 
รองลงมาเปนแบบเรือนผสมระหวางเรือนดั้งเดิมกับเรือนคนพื้นราบ สวนเรือนลัวะดั้งเดิมไมมี
หลงเหลือแลว ชวงแรกของการกอตั้งหมูบานเรือนมีรูปแบบท่ีเปนแบบผสมระหวางเรือนดั้งเดิมกับ
เรือนคนพื้นราบท้ังหมด ในเรือนยุคตอมาจึงมีการเปล่ียนแปลงเปนเรือนคนพื้นราบท่ัวไปเปน
จํานวนมากเพราะวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมเปนการทําสวนหรือการคาขายจึง
ทําใหบางครอบครัวมีฐานะดีข้ึนมีทรัพยสินในการปลูกสรางเรือนไดอยางตามสมัยนิยม หรือตาม
ความตองการของตนเอง รวมถึงความเบ่ือหนายในการตองซอมแซมเรือนท่ีใชวัสดุไมคงทนเชน ไม
ไผ  จึงจําเปนในการสรางเรือนใหมดวยวัสดุท่ีคงทนมากข้ึนถึงแมวาจะตองกูหนี้ยืมสินมาปลูกสราง
เรือนก็ตาม  
   ผังบริเวณ ลักษณะผังบริเวณบานจูนนั้นมีเอกลักษณคืออาณาเขตเรือนแตละ
หลังจะมีร้ัวไมไผท่ีสามารถหาไดท่ัวไปเปนการบอกอาณาเขตอยางชัดเจน ซ่ึงเปนผลจากการแบง
พื้นท่ีกันในตอนแรกเร่ิมท่ีอพยพมาอาศัย ณ บริเวณนี้ ผังบริเวณสวนใหญมีลักษณะเปนเรือนหลาย
หลังปลูกสรางอยูในพื้นท่ีเดียวกัน เนื่องจากพื้นท่ีท่ีรัฐจัดสรรใหไมสามารถขยายพื้นท่ีออกไปได
แลว ผังลักษณะนี้จะพบเห็นในผังบริเวณของครอบครัวใหญหรือท่ีมีบุตรเปนจํานวนมากจึงทําให
เกิดความแอดอันกันในพ้ืนท่ี และมีอีกลักษณะของครอบครัวเล็กท่ีมีบุตรไมกี่คนการแบงพ้ืนท่ีจาก
มรดกตกทอดนั้นจึงมีขนาดใหญกวาครอบครัวที่มีบุตรเปนจํานวนมาก ผังบริเวณจึงมีพื้นท่ีวางใน
การประกอบกิจกรรมตาง ๆ มากกวาครอบครัวใหญ 
   การวางเรือนหลักกรณีศึกษาท้ัง 3 หลังนั้นเรือนของผูใหญกันศักดิ์กับเรือนลุง
ชาญ จะหันหนาออกถนนหลักเพราะเพื่อความสะดวกในการคมนาคมและเรือนตาอุดมนั้นหันหนา
ไปทางทิศตะวันออกซ่ึงจะหันหลังใหกับถนนแตดานหนาเรือนนั้นหันกับเรือนอ่ืนในผังบริเวณซ่ึง
เปนเรือนพี่นองในครอบครัว ซ่ึงอาจเปนไปไดวาหันหนาเรือนไปทางเรือนอ่ืนในพื้นท่ีเดียวกันเพื่อ
ความสะดวกในการติดตอกันและกัน 
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   ผังบริเวณของกรณีศึกษาน้ันนอกจากเรือนหลักแลวยังมียุงขาวปลูกสรางใน
พื้นท่ีดวยแตจะอยูบริเวณใดนั้นไมมีตําแหนงท่ีแนนอนแลวแตพื้นท่ีและความสะดวกของเจาของ
เรือนเปนหลัก จากการสังเกตกรณีศึกษาบานจูนพบวา จะนิยมปลูกตนไผไวในบริเวณเรือนเพราะวา
เปนวัสดุในการสรางเรือนเนื่องจากไมเนื้อแข็งบริเวณใกลเคียงหมูบานมีนอยไมอุดมสมบรูณ
เหมือนอยูบนภูเขา บริเวณรอบหมูบานเปนพื้นท่ีเกษตรกรรมท้ังหมดและตนไมในปาไมใกล ๆ 
หมูบานถูกหามตัดมาทําเรือน จึงตองปลูกตนไผไวสรางเรือนนั้นเอง 
   ผังเรือน จากการสํารวจกรณีศึกษาเรือนชาวลัวะบานจูนพบวา ระบบผังเรือนมี
การเปล่ียนแปลงเชนเรือนของผูใหญกันศักดิ์ไดมีการปดลอมสวนใตถุนแบงพื้นท่ีใชสอยอยาง
ชัดเจนคือพื้นช้ันลางเปนสวนสาธารณะแตก็ยังพบเห็นพื้นท่ีสวนทับซอนกันเหมือนเรือนดั้งเดมิและ
ช้ันบนเปนพื้นท่ีสวนตัว ซ่ึงตางจากเรือนลุงชาญกับตาอุดมท่ีมีพื้นท่ีใตถุนเปดโลงแตก็ไมสูงท่ีเปน
เชนนี้เพราะวาพื้นท่ีใตถุนเรือนของสองหลังนี้ไวสําหรับเก็บของและอุปกรณการเกษตร ถึงจะเปน
พื้นท่ีใชสอยก็จะเปนท่ีนอนซ่ึงเปนการมาปรับเปล่ียนภายหลังจึงไมจําเปนตองสูงโลงมาก สวน
บันไดทางข้ึนเรือนนั้นไมมีตําแหนงท่ีชัดเจนแตพื้นท่ีเช่ือมตอกับบันไดของเรือนลุงชาญกับเรือนตา
อุดมนั้นจะเปนชานเปนพื้นท่ีตอนรับ พักผอนและทับซอนกับพื้นท่ีทานอาหารเหมือนกัน แมวา
เรือนลุงชาญจะไมไดใชสอยแลวแตก็ยังพบรองรอยของการใชสอยพ้ืนท่ีไดอยางชัดเจน แตเรือนท้ัง
สองนี้จะแตกตางกันตรงเปนชานโลงกับชานท่ีมีผนังปดลอม 

   จากการสังเกตลักษณะเรือนกรณีศึกษานั้นมีความคลายคลึงกันในเรื่องการ
กั้นหองซึ่งมีการแบงเปนสัดสวนชัดเจนที่เห็นเดนชัดคือหองนอนซึ่งชาวลัวะไดรับอิทธิพลจาก
คนพื้นราบซ่ึงความตองการความเปนสวนตัวสูงขึ้น รวมถึงเรือนผูใหญกันศักดิ์ เรือนตาอุดมและ
เรือนรานคาลุงชาญซึ่งเปนเรือนที่ไดใชสอยในปจจุบันนั้นมีบรรยากาศภายในที่คอนขางมืด 
แมวาเรือนบางหลังจะมีประตูหนาตางมากแตก็ไมเปดรับลมรับแดด ซึ่งสัญนิษฐานวาเปนความ
เคยชินจากลักษณะเรือนดั้งเดิมในอดีตที่ภายในไมมีหนาตางไมมีแสงเขาในเรือนทําใหเกิดความ
มืดภายในเรือน 
  1.2 ความเชื่อและภูมิปญญาท่ีมีผลตอสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน  
   ชาวลัวะบานจูนนั้นนอกจากจะมีความเช่ือเร่ืองส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเหนือธรรมชาติแลว
ปจจุบันไดมีความเชื่อทางพุทธศาสนาควบคูกันอีกดวย พุทธศาสนาไดเขามาในป พ.ศ.2512 จากการ
จัดตั้งอาศรมประจําหมูบาน เปน “อาศรมบานปากลาง” ซ่ึงทําใหศาสนาพุทธแทรกซึมเขามาเปน
สวนหนึ่งในชีวิตของชาวลัวะบานจูน ซ่ึงเห็นชัดเจนในเรือนลุงชาญ มีหิ้งพระอยูภายในเรือนและ
หันหนาไปทางทิศตะวันออกตามความเช่ือของคนพื้นราบอีกดวยหรือเรือนผูใหญกันศักดิ์ไดติด
ภาพพระสงฆไวบริเวณโถงพักผอนและยังติดไวท่ีเสาเอกของเรือนซ่ึงเปนการบงบอกวาไดนับ
ถือเอาพุทธศาสนาเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและใหชวยปกปองคลุมครองผูคนท่ีอยูภายในเรือน 
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   “แมเตาไฟ” ซ่ึงเปนความเช่ือท่ีมีมายาวนานของชาวลัวะ ในอดีต แมเตาไฟจะ
อยูระดับเดียวกันกับเรือนนอน ปจจุบันชุมชนบานจูนไดลดเลือนความเชื่อเร่ืองนี้ลงไปแลว ครัวไฟ
จะแยก และมีระดับตํ่ากวาเรือนนอนดังเชนเรือนผูใหญกันศักดิ์หรืออาจจะอยูภายในเรือนเดียวกัน
แตระดับพื้นครัวก็จะตํ่ากวาเรือนนอนอยางเรือนตาอุดม ซ่ึงเปนไปไดวาดวยรูปแบบเรือนท่ี
เปล่ียนไปทําใหไมสะดวกตอการใชสอย และดวยท่ีมีอุปกรณอ่ืนท่ีชวยเพิ่มความอบอุนใหแก
รางกายในรูปแบบอ่ืนมากมายจึงทําให “แมเตาไฟ” ไมจําเปนตองอยูภายในเรือน และลักษณะของ
เตาไฟก็ไดเปล่ียนไปจากกระบะดินเปน “เตาถาน” ซ่ึงหาซ้ือไดท่ัว ๆ ไป และยังมีลักษณะของ
เสาเอกซ่ึงใน อดีตสวนหัวนอนจะเปนสวนสําคัญและเปนตําแหนงของเสาเอกอีกดวย แตความเชื่อ
เร่ืองนี้ไดจางหายไปสําหรับเรือนลัวะบานจูน เสาเอกยังคงมีอยูแตอยูตําแหนงอ่ืนท่ีไมแนนอนและ
บางเรือนก็ไมมีสัญลักษณบงบอกชัดเจนวาเปนเสาเอกอีกดวยและทิศของการหันหัวนอนก็เชนกันท่ี
ไมมีทิศท่ีแนนอนแลวแตความสะดวกของพื้นที่ใชสอยท่ีเปนหลัก 
   “ตาแหลว” เปนส่ิงศักดิ์สิทธท่ีติดไวบริเวณซุมประตูกอนเขาไปภายในหรือเสาเอก
ของเรือนเพ่ือปกปองส่ิงช่ัวรายไมใหเขามาในเรือนซ่ึงเปนส่ิงท่ีพบเห็นทุกครัวเรือน 
  ชาวลัวะบานจูนไดใชภูมิปญญาในการแกปญหาตาง ๆ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยู
ไดอยางปกติสุขตามอัตภาพ ซ่ึงแตกอนอาศัยอยูบนภูเขาท่ีอุดมสมบรูณเม่ือมีความจําเปนท่ีตองมาอยู
บนพื้นราบจึงตองมีการปรับตัวอยางมาก แตการปรับตัวไมสามารถปรับไดดวยระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 
ซ่ึงการปรับตัวสวนใหญเปนการปรับในดานการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและเม่ือ
ประกอบอาชีพอ่ืนท่ีไมใชการทําเกษตรกรรมแลว รูปแบบเรือนจึงตองปรับตามวิถีชีวิตของแตละ
ครอบครัว 

 2. บานสกาด หมู 2 ตําบลสกาด อําเภอปว จังหวัดนาน 

  2.1 รูปลักษณะของเรือน  
   บานสกาดน้ันรูปแบบเปนเรือนคนพื้นราบรอยละ 90 สวนท่ีเหลือเปนรูปแบบ
เรือนผสมระหวางเรือนดั้งเดิมกับเรือนคนพื้นราบ เรือนดั้งเดิมนั้นไมมีหลงเหลืออยูแลวและเรือน
ชาวลัวะบานสกาดนั้นจะเปนไมเนื้อแข็งเปนองคประกอบหลักเนื่องจากปาไมรอบ ๆ หมูบานมี
ความอุดมสมบรูณกวาชุมชนอ่ืน รูปแบบเรือนคอย ๆ เปล่ียนแปลงในชวง 20 ปมานี้เนื่องจากมีถนน
ตัดผานแมชวงแรกจะเปนถนนลูกรังก็ตามแตก็มีการติดตอคาขายกับคนพ้ืนราบ รวมท้ังการแตงงาน
กับคนพ้ืนราบและนําเอาวัฒนธรรมตาง ๆ มาเผยแพรใหชาวลัวะบานสกาด อาจรวมถึงรูปแบบการ
สรางเรือนแบบคนพ้ืนราบดวย แตเม่ือ 5 ปใหหลังมีการทําถนนจากลูกรังเปนลาดยางการเดินทาง
สะดวกรวดเร็วการเปล่ียนแปลงของเรือนจากเรือนไมกลายเปนเรือนปูนมีใหเห็นอยูหลายหลัง และ
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ยังรวมถึงการคาขายท่ีทําใหชาวลัวะบานสกาดมีฐานะดีกวาชุมชนอ่ืนคือ การทําไรเม่ียง เก็บเม่ียง นึง่
เม่ียง รูปแบบเรือนบานสกาดจึงมีความคงทน แข็งแรง วัสดุทันสมัยและรูปทรงท่ีเปนสมัยนิยมของ
คนท่ัวไปมากกวาชุมชนชาวลัวะกลุมอ่ืน ๆ  
   ผังบริเวณ ลักษณะผังบริเวณบานสกาดนั้นจากกรณีศึกษาพบวาเรือนท้ัง 3 หลัง 
มีลักษณะคลายกันคือมีพื้นท่ีรอบ ๆ เรือนซ่ึงอยูในกลุมเรือนเครือญาติกันนั้นจะมีขนาดไมมากหรือ
ถามีพื้นท่ีกวางก็จะเปนพื้นลาดเอียงเปนสวนใหญ เนื่องจากหมูบานสกาดมีประชากรเปนจํานวน
มากพ้ืนท่ีในการสรางเรือนจึงมีนอย เรือนในหมูบานจึงมีลักษณะติดกันพื้นท่ีราบระหวางเรือนมีไม
มาก พื้นท่ีสวนนี้จึงสามารถทําไดเพียงปลูกผักสวนครัว หรืออาจทํากิจกรรมขนาดเล็กเทานั้น 
ครอบครัวชาวลัวะบานสกาดจึงไมนิยมปลูกสรางยุงขาว เพราะจะเปนการส้ินเปลืองพื้นท่ี การเก็บ
ขาวท้ังขาวกินและขาวพันธจึงเก็บไวบนเรือนแทน 
   ผังบริเวณบานสกาดมีลักษณะการวางเรือนไปในทิศทางเดียวกันซ่ึงดานหนาจัว่
ของเรือนจะวางขนานกันสันเขาซ่ึงหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต เนื่องจากลักษณะภูเขาท่ีมีความ
ลาดเอียงมาก การตัดและถมของดินในการปรับพื้นท่ีปลูกเรือนนั้นจะสามารถทําไดงายกวาการท่ีจะ
สรางเรือนในแนวขวางสันเขา  
   ผังเรือน ผังเรือนชาวลัวะบานสกาด ในกรณีตัวอยางเรือนทั้ง 3 หลังนั้นมีความ
คลายคลึงกันมาก แมวาอายุเรือนของลุงจิมกับพี่วิมล มีอายุมากกวาเรือนลุงเปรียง ลักษณะการวางผงั
เรือนนั้น พบวาเรือนท้ัง 3 หลังเปนเรือนยกพื้นสูง มีการกั้นผนังช้ันลางเปนพื้นท่ีใชสอยแตก็เปนการ
กั้นภายหลังไมไดสรางแตเร่ิมแรก สืบเนื่องจากครัวไฟไดยายลงมาช้ันลางเม่ือใตถุนโลง เรือนอยูบน
ภูเขา ลมคอนขางแรงจึงตองทําผนังกั้นครัวไฟเพื่อไมใหลมสามารถพัดผานไปได เรือนบานสกาด
สวนใหญจึงมีผนังกั้นลมช้ันลางดานนอกฝงตรงขามภูเขาเสมอ มาถึงสวนบันไดทางข้ึนหลักของ
เรือนจะอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตซ่ึงเปนดานหันเขาภูเขา สัญนิษฐานไดวาเปนผลสืบเนื่องมาจาก
เรือนดั้งเดิมของลัวะท่ีบันไดของเรือนจะหันเขาภูเขาเชนกันแตเม่ือวิเคราะหจากทางกายภาพลักษณะ
หมูบานมีความลาดเอียงพื้นท่ีในการสรางเรือนคอนขางแคบพื้นท่ีดานในสวนท่ีติดภูเขานี้เปนพื้นท่ี
ท่ีมีการปรับหนาดินแลวจึงเหมาะสมกวาอีกดานท่ีไมมีการปรับหนาดินและมีความลาดเอียงมากกวา
ดวย และยังรวมถึงประโยชนในการปองกันลมท่ีพัดข้ึนมาจากเชิงเขาเขามาภายในเรือนอีกดวย  
   รูปแบบผังเรือนลุงจิมนั้นเปรียบไดเปนตนแบบของเรือนพี่วิมลกับเรือนลุง
เปรียง ซ่ึงเปล่ียนแปลงมีการตอเติมหองนอนออกจากชานเปนสวนหนาของเรือนซ่ึงคลายกับเรือน
ลัวะบานจูนท่ีตอเติมแตจะเปนครัวไฟ และสวนลักษณะภายในเรือนนั้นมีการกั้นหองสวนใหญจะ
เปนหองนอนสวนโถงน้ันเปนการปรับเปล่ียนสวนชานเขามาภายในเรือนซ่ึงพฤติกรรมการใชงาน
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ยังคงเชนเดิมคือเปนพื้นท่ีทับซอนของกิจกรรมหลายอยางในพื้นท่ีเดียวกันซ่ึงสวนนี้มีขนาดท่ีใหญ
ข้ึนกวาเรือนลัวะดั้งเดิมและพื้นท่ีนี้ยังเปนพื้นท่ีลักษณะกึ่งพื้นท่ีโลงและพื้นท่ีปดลอมอีกดวย
บรรยากาศภายในเรือนกรณีตัวอยางนี้มีความโปรง โลงและสวางกวาเรือนดั้งเดิมซ่ึงเปนผลจาก
รูปแบบเรือนท่ีเปล่ียนแปลงตามแบบสากล 
 

 
 
ภาพท่ี 69 ลักษณะการวางเรือนตามพ้ืนท่ีลาดเอียงของชุมชนบานสกาด 
 
  2.2 ความเชื่อและภูมิปญญาท่ีมีผลตอสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน  
   ความเช่ือของชาวลัวะบานสกาดไดมีการผสมผสานระหวางความเช่ือดั้งเดิม

และพุทธศาสนาเขาดวยกันอยางมีความกลมกลืน แตพุทธศาสนามาภายหลังจากการตั้งอาศรมเม่ือป 
พ.ศ.2518 ซ่ึงชาวลัวะบานสกาดจะไปทําบุญหรือทําพิธีตาง ๆ ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา จึงทําให
ภายในเรือนเชนเรือนพี่วิมลไดเร่ิมนําภาพพระสงฆมาติดไวบริเวณท่ีนอนแตก็ไมไดไวบริเวณหัว

นอนอยางคนไทย ซ่ึงเพราะวาเรือนนี้ส่ิงอ่ืนท่ีนับถือสูงกวาพุทธศาสนาน้ันก็คือเสาเอกของเรือน ซ่ึง
ไดนําสายสิญจนมาพันไวและเสาเอกน้ีอยูตําแหนงหัวนอนของเจาของเรือนซ่ึงเปนความเช่ือดั้งเดิม

ของชาวลัวะ ซ่ึงอีกสองเรือนกรณีศึกษาไมพบเห็น 
  เรือนชาวลัวะบานสกาดมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากความเช่ือท่ีเปล่ียนไปดังเชน

เรือนกรณีศึกษาทั้ง 3 หลัง จะพบวาครัวไฟจะยายมาอยูช้ันลางของเรือนซ่ึงมีการลดบทบาทการใช
สอยและความเช่ือท่ีลดนอยลง ซ่ึงเปนเพราะวารูปแบบเรือนท่ีไมเหมาะแกการใชสอยเตาไฟภายใน
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เรือนเม่ือยายครัวลงมาช้ันลาง เตาไฟก็ไดเปล่ียนไปเปน เตาถานท่ัวไป ซ่ึงลักษณะนี้คลายคลึงกับ
การเปล่ียนแปลงของชุมชนบานจูน  
  ลักษณะเรือนชาวลัวะบานสกาดท่ีเปล่ียนแปลงไปเปนรูปแบบเรือนคนพื้นราบเปน

จํานวนมากน้ันนอกจากความตองการเรือนท่ีคงทนและยังรวมถึง “คานิยม” ซ่ึงอาจเปนความเช่ือ

อยางหนึ่ง และเปนการทําตาม ๆ กันมาโดยท่ีบางเรือนนั้นไมไดตอบสนองประโยชนใชสอยซ่ึงเปน
ผลเสียตอการดํารงชีวิต จึงมีการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเห็นไดจากเรือนปาเปรียงลักษณะเปนเรือนคน
พื้นราบและมีหนาตางรายรอบเรือนแตก็ไมไดเปดใชสอย เพราะลมบนภูเขามีความแรงและเม่ือถึง
ฤดูหนาวจะมีความหนาวเย็นมาก ปจจุบันจึงตองอาศัยอยูช้ันลางท่ีปดลอมดวยผนังไมเพื่อปองกัน
ลมไมใหพัดเขามาในเรือน  
 3. บานน้ําแพะใน หมู 13 ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

  3.1 รูปลักษณะของเรือน  
   จากการสํารวจเรือนชาวลัวะบานน้ําแพะใน ยังพบเรือนท่ีเปนรูปแบบเรือน
ดั้งเดิมเปนสวนใหญ เนื่องจากชาวลัวะชุมชนนี้ยังคงทําไรขาวเพื่อยังชีพ หาของปา และลาสัตว ซ่ึง
เปนการใชชีวิตแบบในอดีตลักษณะเรือนแบบดั้งเดิมจึงยังคงตอบสนองการดํารงชีวิตของเขาอยูจึง

ไมจําเปนตองปรับเปล่ียนรูปลักษณของเรือน ถึงแมวาจะมีการเปล่ียนแปลงของเรือนบางกลุมมา
เปนเรือนแบบผสมระหวางเรือนดั้งเดิมกับเรือนคนพ้ืนราบน้ันเปนเพราะไดรับอิทธิพลของคานิยม

และการไดพบเห็นจากสังคมชาวลัวะท่ีอยูชุมชนอ่ืน รวมถึงความเบ่ือหนายตอการซอมแซมเรือนใน
รูปแบบดั้งเดิม แตการเปล่ียนแปลงก็เปนไปอยางไมรีบเรงเพราะวาทุนในการสรางเรือนมีสวน
สําคัญอยางมาก รวมถึงการเก็บสะสมไมในการปลูกสรางเรือนน้ันตองสะสมเปนระยะเวลานาน 
   เรือนรูปแบบคนพื้นราบนั้นจากกรณีศึกษาเรือนผูใหญรุณ ซ่ึงยังดํารงชีวิตดวย
การทําไรขาวอยูแตรูปแบบเรือนมีการเปล่ียนแปลงไปจากเรือนดั้งเดิมนั้นเม่ือวิเคราะหแลววาผูใหญ

เปนคนท่ีเดินทางไปติดตอราชการในเมืองบอยคร้ังกวาคนอ่ืนในหมูบานมีการพบเห็นบานเรอืนและ

สังคมภายนอกมากกวาคนอ่ืนจึงทําใหเรือนของผูใหญรุณ มีความเปนสากลมากกวาเรือนอ่ืน ๆ  
   ผังบริเวณ ผังบริเวณของเรือนกรณีศึกษาในบานน้ําแพะในนั้นมีลักษณะเปน

ลานโลง บริเวณกวางพื้นท่ีรอบ ๆ เรือนมีขนาดกวางกวากรณีศึกษาชุมชนอ่ืนเพราะวาชุมชนนี้เปน
ชุมชนใหม ประชากรในหมูบานมีจํานวนไมมากและการมีอยูอาศัยอยางครอบครัวใหญหลาย
ครอบครัวอาศัยในเรือนเดียวกัน จํานวนเรือนในหมูบานจึงมีไมมาก แมวาผังบริเวณเรือนจะมีพื้นท่ี
มากแตการเพาะปลูกผักสวนครัวไวบริโภคในครัวเรือนนั้นกับพบเห็นเพียงเล็กนอยจะมีกลวย

เทานั้นท่ีปลูกกันไมกี่หลังคาเรือน เนื่องมาจากสภาพดินท่ีเปนดินปนหินแรธาตุในดินมีนอยจะตอง
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ใชปุยแตก็เปนการส้ินเปลืองเงินทองจึงปลูกเทาท่ีสามารถปลูกไดและอีกประการคือชาวลัวะไม

ถนัดในการเพาะปลูกพืชผักตาง ๆ ถนัดแตการทําขาวไรอยางเดียว สําหรับผักผลไมนั้นจะเปน
ผลผลิตจากการหาของปาเปนสวนใหญ ลานโลงรอบ ๆ เรือนจึงกลายเปนพื้นท่ีสําหรับเล้ียงสัตวไป
ในตัวซ่ึงพบเห็นไดปกติท่ัวไปภายในหมูบานน้ําแพะใน  
   ผังเรือน จากการสํารวจกรณีศึกษาเรือนชาวลัวะบานน้ําแพะใน ผังเรือนช้ันลาง
จะเปนใตถุนโลง อาจมีความสูงตํ่าไมเทากันซ่ึงเปนไปตามรูปแบบของเรือนและตามวิถีชีวิตของ
ครอบครัวนั้น พื้นท่ีใตถุนนี้จากกรณีศึกษาทั้ง 3 หลังจะมีครกกระเดื่องสําหรับตําขาวและตําแหนง
นั้นไมวาเรือนจะหันหนาไปทางทิศใดก็ตามครกกระเดื่องจะอยูใตชายคาที่ยื่นออกมานอกตัวเรือน

และจะอยูทางดานท่ีติดกับภูเขาเสมอ รวมถึงบันไดซ่ึงปนทางหลักในการข้ึนเรือนก็จะอยูดาน
เดียวกับครกกระเดื่องเพื่อความสะดวกในการใชสอย และทิศทางของบันไดน้ันมีลักษณะเดียวกัน
กับชุมชนบานสกาดเชนกัน  
   จากกรณีศึกษาลักษณะผังเรือนช้ันบนของนายคํา นั้นแมจะเปนเรือนรูปแบบ
ดั้งเดิมแตมีการเปล่ียนแปลงโดยท่ีมีเรือนแยกอยูดานซายของเรือนหลักเปนเรือนครัวไฟแยก

ตางหากซ่ึงเปนการแสดงออกถึงความเคารพและการใชสอยของเตาไฟท่ีนอยลง ซ่ึงตางจากเรือน
ดั้งเดิมท่ีมีแมเตาไฟอยูในเรือนนอน และยังรวมถึงการกั้นผนังท่ีมีการเปล่ียนแปลงแยกหองซ่ึง
แบงเปนหองหองละ 1 ครอบครัว แตปจจุบันจํานวนของหองไมสัมพันธกับจํานวนครอบครัวที่มี
มากข้ึนจึงมีบางหองท่ีตองนอนรวมกัน 2 ครอบครัวหรือผูชายก็จะมานอนท่ีชานหนาเรือนแทน ซ่ึง
ผังเรือนนายคํากับเรือนผูใหญมีความคลายคลึงกันมากแตกตางกันเพียงรูปลักษณของเรือนเทา

นั้นเองซ่ึงเปนเชนนี้เพราะวาการใชสอยพ้ืนท่ีของเรือนผูใหญรุณ ยังคงเปนแบบดั้งเดิมท่ีเปน
ครอบครัวใหญและดํารงชีวิตดวยการทําไรขาว วิถีชีวิตจึงยังคงเปนแบบเดิมซ่ึงอยูในรูปลักษณท่ี
เปล่ียนไปเทานั้นเอง 
   เรือนนางดาวเรืองมีความแตกตางจากเรือนกรณีศึกษาอ่ืน การหันหนาเรือนนั้น
ผิดกับประเพณีท่ีหามหันเรือนขวางถนนภายในหมูบานซ่ึงเปนเชนนี้เพราะวาลักษณะพื้นท่ีผัง

บริเวณไมเอ้ืออํานวยแกการสรางตามแนวถนนซ่ึงปจจุบันความเช่ือเร่ืองนี้มีนอยลงการเรือนหัน

ขวางถนนจึงพบเห็นไดท่ัวไปในหมูบานน้ําแพะใน ซ่ึงเรือนของนางดาวเรืองนี้เปนเรือนใหมท่ีสราง
ไดเพียง 5 เดือน ไดรับอิทธิพลจากเรือนคนพื้นราบ ความเช่ือตาง ๆ ภายในเรือนจึงเลือนหายไปบาง
ดังกรณีท่ีเรือนครัวแยกจากเรือนนอน และมีการกั้นหองนอนอยางมิดชิดซ่ึงเปนลักษณะของเรือน
คนพื้นราบเชนกัน 
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   จากการสํารวจภาคสนามพบวาเรือนท้ัง 3 หลังไดมีพื้นท่ีในการเก็บขาวไวบน
เรือนซ่ึงเปนการขัดตอความเช่ือท่ีวาหามนําขาวไวบนเรือนซ่ึงมีความเช่ือวาจะทําใหเกิดความ

เจ็บปวยแกคนภายในเรือนได รวมถึงผังเรือนพบวาจะเปล่ียนแปลงก็เพียงเรือนในยุคใหมเทานั้น แต
การเปลี่ยนแปลงผังเรือนนั้นมีผลตอบรรยากาศภายในเรือนอีกดวยซ่ึงมีลักษณะท่ีโปรง โลง สวาง
มากกวาเรือนดั้งเดิมแตก็จะมีผลเสียตอการอยูอาศัยเชนกันเนื่องดวยในชวงฤดูหนาวจะทําใหลม

สามารถพัดเขามาในเรือนไดเปนอยางดี 
  3.2 ความเชื่อและภูมิปญญาท่ีมีผลสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน  
   ความเช่ือดั้งเดิมมีสวนสําคัญตอเรือนลัวะบานน้ําแพะใน เปนอยางมากเพราะวา
ชาวลัวะหมูบานนี้ยังคงดํารงชีวิตแบบดั้งเดิมท่ียังคงพึ่งพาธรรมชาติและเคารพ นับถือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ี
ดูแลปกปกษรักษาท้ังไรและบานเรือน จึงทําใหมีเรือนดั้งเดิมคงอยูเปนจํานวนมาก แตปจจุบันไดมี
ความเช่ือท่ีลดนอยลง เชน “แมเตาไฟ” ท่ีมีการแยกเรือนออกไปและบางเรือนมีระดับท่ีต่ํากวาเรือน
นอนบงบอกถึงความสําคัญท่ีลดนอยลง สันนิษฐานไดวาเพราะการใชสอยท่ีไมเหมาะสมกับ
รูปแบบเรือนและการใชประโยชนในดานการใหความอบอุนภายในเรือนจะมีผาหมท่ีไดจากการ

บริจาคหรือซ้ือหามาเปนส่ิงทดแทน 
  จากการสังเกตเรือนกลุมแรกของหมูบานมีการสรางเรือนตามแนวแกนของถนนซ่ึง

เปนความเช่ือของชาวลัวะวาหามปลูกเรือนขวางถนนเพราะจะทําใหคนท่ีอยูในเรือนเจ็บปวยได แต
เรือนกลุมท่ีอยูดานบนของหมูบานเปนการปลูกเรือนแบบขวางถนน วิเคราะหไดวาการปลูกเรือน
ตามแนวถนนภายในหมูบานน้ําแพะในซ่ึงมีพื้นที่ลาดเอียงมาก ๆ จะทําใหการเตรียมดินในระบบ 
ตัดและถม(CUT&FILL) มีความยากและลําบากกวาในการท่ีจะปลูกเรือนในแนวขนานกับถนน 
 
การเปรียบเทียบผลการศึกษาชาวลัวะท้ัง 3 ชุมชน 

 ผลท่ีไดจากการศึกษาเม่ือผานการวิเคราะหในดานตาง ๆ แลว สามารถนําไปสูการ

เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกตางขององคประกอบท่ีศึกษาของท้ังสามชุมชน ไดดังน้ี 

 การวางผังของชุมชน จากการวิเคราะหท่ีผานมาทําใหสามารถเปรียบเทียบลักษณะการ

วางผัง การขยายตัวและควาหนาแนนหมูบานไดดังนี้ เม่ือเรียงลําดับความหนาแนนของกรณีศึกษา
นั้น ชุมชนชาวลัวะบานสกาดจะมีประชากรหนาแนนท่ีสุดและมีขนาดหมูบานท่ีใหญท่ีสุด 
รองลงมาเปนชุมชนลัวะบานจูนและชุมชนบานน้ําแพะในเปนชุมชนท่ีมีจํานวนประชากรนอยท่ีสุด 
อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนมีลักษณะท่ีตางกัน ชุมชนบานสกาดมีความอุดม
สมบรูณของปาไมและมีพืชเศรษฐกิจของชุมชนทําใหชาวลัวะมีงานทํามีรายไดจึงไมจําเปนตองไป
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ทํางานนอกชุมชน แตกตางกับชุมชนบานจูนท่ีมีพื้นท่ีทําการเกษตรท่ีจํากัดไมสามารถขยายอาณา
เขตหรือหมุนเวียนไรในแตละปไดรวมถึงพื้นท่ีไมมีความอุดมสมบรูณแรธาตุในดินมีนอย จึงทําให
พืชผลผลิตไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตจึงทําใหมีชาวลัวะจํานวนหนึ่งไดอพยพกลับไปยังพ้ืนท่ีเดิม

ของตนเองและไดออกไปหางานทําในตัวเมืองใหญตามภาคตาง ๆ ประชากรชาวลัวะในหมูบานจึง
จํานวนมีนอยลง รวมไปถึงอายุของชุมชนมีสวนสัมพันธกับความหนาแนนของประชากรเชนกัน 
ซ่ึงชุมชนกรณีศึกษานั้นบานสกาดมีอายุหมูบานมากท่ีสุดจํานวนประชากรจึงมีมากท่ีสุดดวย 
รองลงมาเปนชุมชนบานจูนและบานน้ําแพะในตามลําดับ 
 ลักษณะการขยายตัวของชุมชนนั้นชุมชนบานสกาดและบานน้ําแพะในมีลักษณะท่ี

เหมือนกันคือการขยายตามพ้ืนท่ีวางรอบ ๆ หมูบานซ่ึงการขยายตัวลักษณะน้ีจะไมมีทิศทางท่ี

แนนอน พื้นท่ีสภาพภูมิประเทศมีสวนสําคัญตอการขยายหมูบานแตชุมชนบานจูนกลับมีปจจัยอ่ืน
ตอการขยายตัวของหมูบานเพราะวาพื้นท่ีอยูอาศัยของบานจูนมีจํานวนจํากัดจากการแบงและ

จัดสรรจากทางรัฐ การขยายตัวจึงมีลักษณะขยายตามท่ีวางระหวางเรือนเทานั้นในขณะท่ีอาณาเขต
ของหมูบานนั้นมีขนาดเทาเดิม 
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 ลักษณะรูปทรงและการพัฒนาของเรือน 
 

 
 
ภาพท่ี 70 การพัฒนาและรูปลักษณของเรือนท้ัง 3 ชุมชน 
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 การพัฒนารูปแบบของเรือนนั้นหากใหเรือนดั้งเดิมเปนหลัก ชุมชนบานน้ําแพะในเปน
ชุมชนท่ีมีความดั้งเดิมมากที่สุดรองลงมาเปนชุมชนบานจูนดวยปจจัยของสภาพพื้นท่ีแวดลอมท่ีมี
จํากัดและสุดทายคือชุมชนชาวลัวะบานสกาดท่ีมีการพัฒนาของเรือนมากท่ีสุด จากการวิเคระหจะ
พบวาชุมชนชาวลัวะบานน้ําแพะในยังคงทําการเกษตรเพ่ือดํารงชีวิต ไมไดทําเพ่ือการคาขาย ซ่ึง
เรือนในยุคแรกเปนเรือนดั้งเดิมขนาดใหญเพ่ือรองรับครอบครัวใหญท่ีเปนแรงงานในการทําไรใน
แตละป รวมถึงปจจัยดานพื้นท่ีท่ีหางไกลกับเมืองใหญการเขาถึงยาก การติดตอกับสังคมภายนอกจึง
มีไมมากนัก และเนื่องดวยพฤติกรรมของชาวลัวะเองท่ีมีนิสัยรักสันโดษ ไมคอยตอนรับคนแปลก
หนาเพราะความเชื่อวาคนแปลกหนาจะนําพาซ่ึงความชั่วรายมาในหมูบาน2

3 จึงทําใหวัฒนธรรมคน
พื้นราบยังคงเขามาในชุมชนเพียงเล็กนอยเทานั้น จากภาพท่ี 70 เรือนในยุคตอมาเปนการลดขนาด
ของเรือนแถวใหมีขนาดพอเพียงกับครอบครัวเล็กแตดวยปจจัยเร่ืองฐานะเรือนจึงไมพัฒนาไปถึงข้ัน
เปนรูปแบบเรือนคนพื้นราบและเรือนในยุคสุดทายของบานนํ้าแพะในจะเห็นไดวามีวัสดุท่ีคงทน
เชน เสาปูนและหลังคาสังกะสีซ่ึงเรือนในยุคนี้จะมีอายุไมเกิน 5 ปซ่ึงเปนชวงท่ี อบต.บอเกลือไดทํา
ถนนใหมีความสะดวกในการคมนาคมมากข้ึน   
 การพัฒนารูปแบบเรือนในชุมชนลัวะบานจูนจากการสังเกตพบวาแมชุมชนน้ีจะอยู
ใกลชิดกับชุมชนคนพ้ืนราบแตการพัฒนาของเรือนมีปจจัยในเร่ืองความอุดมสมบรูณท่ีมีนอยของ
พื้นท่ีการเกษตรรวมไปถึงปาไมซ่ึงเม่ืออยูบานภูเขาจะสามารถตัดมาปลูกเรือนไดอยางอิสระแตเม่ือ
ยายมาท่ีบริเวณนี้หามมีการตัดไมจึงทําใหตองซ้ือหาจากโรงเล่ือยในตัวเมืองปว ทําใหบางครอบครัว
ไมมีทรัพยสินเงินทองพอที่จะไปซ้ือมาไดก็จะใชวัสดุท่ีหาไดตามหมูบานคือ ตนไผ ซ่ึงสังเกตจาก
ภาพท่ี 70 เรือนในยุคแรกสวนใหญจะมีไมไผเปนวัสดุและองคประกอบของเรือนหรือบาง
ครอบครัวจําเปนตองกูหนี้ยืมสินมาเพ่ือปลูกสรางเรือนเพราะวาเรือนหลังเกาทรุดโทรมมากแลว 
รวมถึงความเบ่ือหนายในการตองมาซอมแซมเรือนเพราะวัสดุท่ีใชไมคงทน ถาวร 
 จะสังเกตไดวาครอบครัวท่ีสามารถปลูกเรือนแบบคนพ้ืนราบไดนั้นจะครอบครัวเดี่ยวท่ี
ไมไดทําเกษตรเพ่ือยังชีพแลวแตจะประกอบอาชีพอ่ืนเชน ทําสวน ขาราชการ หรือไปรับจางใน
เมืองใหญตาง ๆ ซ่ึงท่ีมีรายไดมากกวาการทําเกษตรจึงมีฐานะท่ีดีข้ึนสามารถปลูกสรางเรือนไดตาม
ความตองการของเจาของเรือน 
 

                                                 
3 ภูเบธ  วีโรทัย,  ขอหามขอนิยมของชาวเขาเผาถ่ิน  (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยชาวเขา 

กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย, 2529), 41. 
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 ชุมชนบานสกาดเปนชุมชนท่ีมีการพัฒนารูปแบบเรือนมากท่ีสุดเรือนลัวะดั้งเดิมภายใน
หมูบานไมมีหลงเหลือแลว ซ่ึงเปนผลมาจากหลายปจจัย และปจจัยหลักคือการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
จากการทําไรขาวเพื่อดํารงชีวิตมาเปนการทําเกษตรกรรมเพ่ือคาขายโดยมี เมี่ยง เปนพืชท่ีไดรับ
ความนิยมจากผูคนทางภาคเหนือทําใหพืชชนิดนี่มีความตองการ แตเม่ือมีการคมนาคมท่ีดีข้ึนจาก
การทําถนนลาดยางเมื่อ 5 ปท่ีแลว ทําคนในชุมชนรับซ้ือนําออกไปขายเองจึง ทําใหชาวลัวะบาน
สกาดหันมาทําไรเม่ียงเปนจํานวนมาก ทําใหระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีมากข้ึน ทําใหการติดตอ
คาขายกับสังคมภายนอก ไดรับเอาวัฒนธรรมรูปแบบเรือนคนพื้นราบเขามา จึงทําใหเรือนบาน
สกาดมีรูปแบบคนพื้นราบเปนจํานวนมาก แตการพัฒนารูปแบบเรือนก็เปนไป อยางชา ๆ เพราะ
ฐานะและปจจัยทางการเงินมีสวนสําคัญในการพัฒนารูปแบบของเรือน ซ่ึงสังเกตจากภาพท่ี 70
ดานบน การเปล่ียนแปลงจากยุคแรกมายุคท่ีสองเปนการตอเติมพื้นท่ีสวนหนาเรือนหรือบางเรือนมี
การปดกั้นผนังช้ันลางเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีใชสอยซ่ึงเปนการปรับเปล่ียนเพียงเล็กนอยเทานั้น 
 ลักษณะโดยรวมของเรือนในพื้นท่ีการศึกษาท้ัง 3 มีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน เรือน
รูปแบบผสมผสานท่ีมี 2 จั่วเปนลักษณะการพัฒนารูปแบบของเรือนผสมผสานท่ีมี 1 จั่วดังเชนเรือน
กรณีศึกษาบานสกาด เนื่องจากจํานวนผูอยูอาศัยในเรือนมีจํานวนมากขึ้นจึงตองมีการตอเติมเรือน
ออกมาอีกเรือนเช่ือมตอกันดวยชานจึงมีลักษณะเปนเรือน 2 จั่วตามเรือนกรณีศึกษา เม่ือพิจารณา
จากอายุของเรือนจะพบวาสวนใหญเรือนรูปแบบผสมผสาน 2 จั่วจะมีอายุมากกวาเรือนรูปแบบ
ผสมผสาน 1 จั่ว 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



123 

 
 

บทท่ี 6 
 

บทสรุป 
 

คําถามในการวิจัย 
 จากคําถามท่ีตั้งไวเพื่อเปนการศึกษาหาคําตอบและเปนหลักในการสํารวจ การวิเคราะห
และเปรียบเทียบเพื่อใหสามารถหาคําตอบของคําถามท่ีตั้งไวไดซ่ึงคําถามมีดังนี้ 
 1. คติความเช่ือและภูมิปญญามีผลตอการตั้งถ่ินฐาน ผังหมูบานและรูปลักษณทาง
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะอยางไร 
 2. การเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอม และวิถีชีวิตมีผลกระทบตอ คติความเช่ือและ
ภูมิปญญาซ่ึงมีผลตอสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะอยางไร 
 3. คติความเชื่อและภูมิปญญา ซ่ึงสัมพันธกับการตั้งถ่ินฐาน ผังหมูบานและเรือนของ
ชาวลัวะ ในพ้ืนท่ีตางกันมีความเหมือนและตางกันอยางไร 
 จากคําถามไดทําการสํารวจภาคสนาม วิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูล และไดขอสรุป
ดังตอไปนี้ 
 1. คติความเชื่อและภูมิปญญามีผลตอการต้ังถ่ินฐาน ผังหมูบานและรูปลักษณทาง
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะอยางไร 
  คําถามนี้แยกออกเปนสามสวนในดานการเลือกท่ีตั้งหมูบาน ผังหมูบานและ
รูปลักษณของเรือนจึงขอตอบตามสวนตาง ๆ ไดดังน้ี  
  คติความเชื่อและภูมิปญญาท่ีมีผลตอการตั้งถ่ินฐานชาวลัวะนั้นจากศึกษาพบวาการ
เลือกท่ีตั้งหมูบานน้ัน ”หมอผี” ประจําหมูบานเปนผูเลือกซ่ึงมีคติความเช่ือและภูมิปญญาแฝงอยู
หลายประการซ่ึงสวนใหญเปนขอหามหรือลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีไมดีไมสามารถต้ังถ่ินฐานได 
จากการศึกษาดานเอกสารน้ันมีการขอหามสรางหมูบานใกลท่ีดินโปง หามไมใหสรางหมูบานท่ี
บานรางเกา หามไมใหสรางหมูบานท่ีมีน้ําลอมรอบ หามสรางหมูบานระหวางเทือกเขาขนาบสอง
ดาน หามไมใหสรางหมูบานอยูท่ีมีเทือกเขาขนาบสามดาน ซ่ึงท้ังหมดลวนเปนความเขาใจทาง
ธรรมชาติหรือภูมิปญญาท่ีส่ังสมมาเพื่อปองกันอันตรายในดานตาง ๆ ท่ีจะมีตอการอยูอาศัยและวิถี
ชีวิตของชาวลัวะ 
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  คติความเช่ือและภูมิปญญาท่ีมีผลตอผังหมูบานลัวะนั้น ส่ิงแรกท่ีจะตั้งหมูบานไดคือ
การต้ัง “ศาลผี” ประจําหมูบานซ่ึงชาวลัวะมีความเช่ือวาตองสรางอยูสูงกวาหมูบาน แตพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
ไมมีการบงบอกชัดเจน มีแตลักษณะของการวางผังซ่ึงสวนใหญจะเปนตามความเหมาะสมกับการ
ใชสอยเสียมากกวาและการขยายตัวหรือสรางเรือนตามพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกตอวิถีชีวิตแตก็
มีลักษณะของขอหามในดานการเลือกท่ีตั้งเรือนคือ หามสรางเรือนทับท่ีจอมปลวก หามสรางเรือน
ในท่ีแคบเปนซอกมีเขาขนาบสองดาน ซ่ึงก็เปนลักษณะของภูมิปญญาเชนกันท่ีการปลูกเรือนใน
พื้นที่นี้จะทําใหเกิดอันตรายตอเรือนของตนเองได 
  คติความเช่ือและภูมิปญญาท่ีมีผลตอรูปลักษณทางสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ซ่ึงแยกได
สองปจจัยคือความเช่ือและภูมิปญญาดั้งเดิมและความเช่ือและภูมิปญญาจากวัฒนธรรมอ่ืน ปจจัย
แรกความเช่ือดั้งเดิมนั้นจะเปนความเช่ือดานส่ิงศักดิ์ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเรือน มีเร่ืองการหันเรือนตาม
ถนนในหมูบาน เรือนแตละหลังหามหันหนาจั่วเขาหากัน ทิศของหัวนอนหามหันไปทางทิศ
ตะวันออก เสาเอกตองอยูหัวนอนเจาของเรือน ยุงขาวตองอยูสูงกวาเรือนนอนและหามนําขาวมาไว
ภายในเรือน เสาท่ีนํามาสรางเรือนตองเปนไมชนิดเดียวกันซ่ึงความเช่ือท่ีกลาวมานี้จากกรณีศึกษา
พบวาความเช่ือในเร่ืองการหันเรือนตามถนนในหมูบานนั้นยังหลงเหลืออยูในท้ัง 3 ชุมชนและใน
เร่ืองเสาเอกตองอยูหัวนอนเจาของเรือนนั้นพบเพียงเรือนท่ีบานสกาด 1 หลังเทานั้น สวนความเชื่อ
เร่ืองอ่ืนนั้นพบเพียงเล็กนอยและไมไดเครงครัดแตอยางใด และปจจัยท่ีสองความเช่ือและภูมิปญญา
จากวัฒนธรรมอ่ืนนั้นสวนใหญเปนวัฒนธรรมคนพ้ืนราบท่ีอยูในรูปลักษณเรือน 
 2. การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม และวิถีชีวิตมีผลกระทบตอ คติความเชื่อและ

ภูมิปญญาซ่ึงมีผลตอสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะอยางไร 
  คําตอบน้ีแยกยอยออกเปน 2 สวน สวนแรกการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมมีผลตอ
ความเช่ือดั้งเดิม จากกรณีศึกษาชุมชนบานจูนมีการเปล่ียนแปลงจากการอาศัยบนภูเขามาอยูพื้นราบ 
สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไปจึงตองมีการปรับตัวใหเขากับพื้นท่ีนั้น ๆ ซ่ึงความเช่ือท่ีไมเหมาะสมกับ
พื้นที่ก็จะทําการสะเลยและยกเวนไป ทําใหเม่ือเวลาลวงเลยมาก็จะทําความเช่ือนั้นคอยเลือนหายไป
ในท่ีสุด 
  สวนท่ีสอง การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิต จากการทําเกษตรเพื่อยังชีพ มาเปนเพื่อ
การคาขายหรือการไดออกไปรับจางภายในเมืองใหญทําใหวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้นเปล่ียนแปลงไปอยาง
แนนอน การตองติดตอกับคนพ้ืนราบนั้นเปนสวนสําคัญท่ีทําใหรับเอาวัฒนธรรมคนพื้นราบ และ
ความเช่ือคนพ้ืนราบเขามา  
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 3. คติความเชื่อและภูมิปญญา ซ่ึงสัมพันธกับการตั้งถ่ินฐาน ผังหมูบานและเรือนของ
ชาวลัวะ ในพื้นท่ีตางกันมีความเหมือนและตางกันอยางไร 
  คําถามนี้มี 2 คําตอบ คําตอบแรก คือ เหมือนกันในดานคติความเช่ือและภูมิปญญา
ซ่ึงสัมพันธกับการตั้งถ่ินฐานและผังหมูบาน จากเอกสารท่ีกลาวไวแลวนั้นซ่ึงเปนความเช่ือและภูมิ
ปญญา ท่ีสามารถนําไปใชไดทุกพื้นท่ี เพราะเปนความเช่ือและภูมิปญญาท่ีปองกันการเกิดอันตราย 
ท่ีบอกกลาวสืบตอกันไวอยางรวม ๆ รอบคอบและครอบคลุมไดอยางครบถวนอยูแลว   
  คําตอบท่ีสองคือ ตางกันในดานคติความเช่ือและภูมิปญญาซ่ึงสัมพันธกับเรือน
ชาวลัวะ เม่ือพื้นท่ีตางกันความเช่ือท่ีเกี่ยวกับเรือนนั้นเปนความเช่ือท่ีมีการเฉพาะเจาะจงมากเกินไป 
ทําใหบางพ้ืนท่ีไมสามารถปรับใหเขากับความเช่ือได แตซ่ึงมีความจําเปนในการปลูกสรางเรือน
บริเวณนี้ จึงทําใหความเช่ือและภูมิปญญาในบางเร่ืองเชน การหันหัวนอน การหันเรือนตามถนน 
การเก็บขาวไวในเรือน แมเตาไฟ ซ่ึงขัดกับพื้นท่ีนั้นมีการละเลยจนทําใหเลือนลางจางหายไปใน
ท่ีสุด 
 
ขอเสนอแนะในการทําการศึกษาตอเนื่อง 
 การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชาวลัวะครั้งนี้เปนการศึกษาและเปรียบเทียบเพียง 3 
ชุมชน  ในจังหวัดนานเทานั้น การศึกษาจึงไมครอบคลุมความเช่ือและภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุ
ลัวะไดท้ังหมด ผลสรุปจึงเปนการสรุปเพียงกลุมลัวะยอย ๆ เทานั้น หากมีการศึกษาในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ี
มีลักษณะนิเวศแวดลอมท่ีแตกตางกันอาจพบขอมูลท่ีแตกตางกันซ่ึงนํามาเปรียบเทียบกับการศึกษา
คร้ังนี้ไดจะเปนผลดี และการศึกษาชาติพันธุลัวะในคร้ังนี้ศึกษาเพียงดานความเช่ือและภูมิปญญา
ของการต้ังถ่ินฐาน ผังหมูบานและสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน แตจะเปนการดีอยางยิ่งถามีการศึกษาดาน
อ่ืนเพิ่มเติม เพื่อนําขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหและสรุปไดอยางครบถวนและท่ีสําคัญจะเปนการ
กอใหเกิดภาพรวมของการศึกษาท่ีสมบรูณมากข้ึนไปจากเดิม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง คติความเช่ือและภูมิปญญา ซ่ึงสัมพันธกับการต้ังถ่ินฐาน ผังหมูบานและบานเรือนของ 

ชุมชนชาติพันธุลัวะ ในประเทศไทย 
 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึง่ของโครงการวิจัย ภาควิชา สถาปตยกรรมพื้นถ่ินบัณฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วันท่ีสํารวจ..............................บานเลขท่ี............................ช่ือหมูบาน............................................... 
ตําบล..........................................อําเภอ..........................................จังหวัด.......................................... 
ช่ือ – นามสกุล ผูใหสัมภาษณ ............................................................................................................. 
 
1. ประวัติผูอยูอาศัย 
      ช่ือ-นามสกุล เจาของบาน..............................................อายุ..............ป อาชีพ.............................. 
      อยูอาศัย..........................................คน ชาย ...............คน อายุ...............ป 
 หญิง ..............คน อายุ...............ป 
 
2. สถาปตยกรรม 
อายุเรือน...................ป  หนาเรือนหันไปทางทิศ.......................................... 
ประวัติการซอมแซม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
อนาคต 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
เพราะเหตุใดจงึมาสรางเรือนบริเวณนี ้
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
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3. ประเภทของสถาปตยกรรม 
รูปทรงเรือน 
  ดั่งเดิม 
  สมัยใหม 
  อ่ืน ๆ......................................... 
โครงสราง 
  ไมไผ 
  ไมเนื้อแข็ง 
  คอนกรีต  
  อ่ืน ๆ......................................... 
ผนัง 
  ไมไผ 
  ไมเนื้อแข็ง 
  สังกะสี    
  อ่ืน ๆ......................................... 
หลังคา 
  หญาคา 
  สังกะสี 
  กระเบ้ืองลอนคู 
  อ่ืน ๆ......................................... 
 

วัสดุกอสรางนาํมาจาก
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

อาคารขางเคียง 
  ยุงขาว   วัสดุกอสราง..................................อยูทางทิศ...............................ของเรือน 
  เลาไก วัสดุกอสราง..................................อยูทางทิศ...............................ของเรือน 
  เลาหมู วัสดุกอสราง..................................อยูทางทิศ...............................ของเรือน 
  ผักสวนครัว..................................อยูทางทิศ...............................ของเรือน 
  อ่ืน ๆ......................................................................................................................... 
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4. ประวัติหมูบาน 
ประวัต ิ
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
อายุหมูบาน........................ป 
เพราะเหตุใดจงึมาต้ังหมูบานบริเวณนี ้
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ศาลประจําหมูบาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
สุสานประจําหมูบาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
อ่ืน ๆ ท่ีเห็นวามีสวนสําคัญ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ – สกุล นายอรรถรัตน  ฆะสันต 
ท่ีอยู  100 หมู 4 ตําบลน้ําทรง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2548 เขาศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัญฑิต สาขาสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2546-2548 สาขาสถาปตยกรรม ภาควิชาครุศาสตรสถาปตยกรรม 
  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง  
 พ.ศ. 2544-2546 การศึกษาประกาศนียบัตรช้ันสูง แผนกสถาปตยกรรม 
  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค 

พ.ศ. 2541-2544 การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกสถาปตยกรรม 
  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค 
 พ.ศ. 2538-2541 มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2551 NAAS DESIGN Co.,Ltd 
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