


บทคัดยอ
 การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเรือนที่อยูอาศัยของ “ชาวไทหลม” ที่มีลักษณะเปนเรือน
ยกพื้นตั้งเสาบนกอนหิน หรือที่เรียกในภาษาถิ่นวา “เฮียนเสายองหิน” โดยศึกษาในที่บานแกงโตน 
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีเรือนกรณีศึกษาจํานวน 5 หลัง ที่ยังคงคุณลักษณะการเปน
เรือนยกพื้นสูงและตั้งเสาอยูบนกอนหินตามเรือนดั้งเดิม ซึ่งเคยไดรับความนิยมในการกอสรางอยาง
แพรหลาย ทวาในปจจุบันไดถูกรื้อลงจนเกือบหมดสิ้น 
 จากการศึกษาพบวา ชาวไทหลมใหความสําคัญกับลําดับศักด์ิของพื้นที่ที่สัมพันธกับการ
ใชสอยเชนเดียวกับกลุมชนชาติพนัธุผูพดูภาษาไทและนบัถอืพทุธศาสนากลุมอืน่ๆ ซึง่แสดงใหเหน็ผาน
ระดบั และการจัดวางลาํดับของพืน้ท่ี การวางเรอืนใหความสาํคัญกับแกนตะวันออก-ตะวนัตกตามการ
โคจรของดวงอาทิตย ซึ่งจุดนี้แตกตางไปจากคติความเชื่อในการวางเรือนของไทลาวหลวงพระบาง ที่
ใหความสําคัญกับทิศตนนํ้าและทายนํ้า จึงทําใหการวางเรือนจะขนานกับแมนํ้า ทั้งนี้การจัดวางพื้นที่
ใชสอยภายในเรือนไทหลมจึงเรียงลําดับโดยถือเอาทิศตะวันออกเปนหมุดหมายสําคัญ 
 นอกจากน้ี ภูมิปญญาการกอสรางเปนเรือนยกพ้ืนสูง และต้ังเสาบนหินน้ันเปนภาพสะทอน
ความสัมพันธอันแนนเหนียวในประวัติศาสตรของผูคนชาว “ไทหลม” กับ “ไทลาว” โดยเฉพาะหลวง
พระบาง นอกเหนอืจากการบงช้ีความสัมพันธดวยการใชสาํเนียงภาษาพดูซ่ึงมีความมีพลวัตไปตามการ
ปฏิสัมพันธกับบริบทวัฒนธรรมที่โอบลอม
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Abstract
 Study on vernacular architecture of “Tai- Lom” dwelling which is the building 
elevated by stilts on rocks or as known as “Hian Sao Yong Hin” (stilted building on 
rocks) in local language. The study site is at Ban Kaeng Ton, Lom Kao District, Petch-
abun Province. In this study, 5 buildings with original characteristics; stilted building on 
rocks are being used as case study as this type of building construction was popular 
but nowadays it is all demolished down. 
 The study found that  Tai Lom Community gives importance to order of 
space and utilization in the same way as other Tai speakers ethic groups and other 
Buddhism population. This conclusion is proved by space level and order. Location 
of the building gives importance to east-west continental axis  according to sun’s 
orbit which this concept is quite different from belief of Tai-Lao Luang Prabang group 

which gives importance of building location to directions of upstream and downstream, 

therefore, their houses are built along the river. Utility space of  Tai Lom building is 
arranged in order by giving importance to the East. 

 However, besides accent of spoken language which has dynamic effect in 
relation to surrounding culture, local wisdom of constructing an elevated house on 
rocks is also a reflection of a long and firm relationship between “Tai-Lom” and “Tai 
Lao” groups especially Tai Lao from Luang Prabang.
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1. กลาวนํา
 ในพื้นท่ีทางตอนเหนือของจังหวัดเพชรบูรณแถบอําเภอหลมสัก และอําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบรูณ มกีารตัง้ถ่ินฐานของกลุมชนชาตพินัธุผูพดูภาษาตระกลูไททีม่อีตัลักษณทางวฒันธรรมท่ีแสดงออก
ผานสําเนียงภาษา การแตงกาย ประเพณี และพิธีกรรม ตลอดจนมีวิถีชีวิตและการสรางสรรคที่อยูอาศัย ซึ่ง
ภาษาสําเนียงในการพูดนั้นมีความสัมพันธกับการพูดของ “กลุมชนชาติพันธผูพูดภาษาตระกูลไท-กลุมลาว
หลวงพระบาง” ซึง่สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธทางวฒันธรรมทีส่บืทอดกันมาตัง้แตโบราณ เน่ืองจากพ้ืนท่ี
วจิยัน้ันเปนเสนทางติดตอสําคัญระหวางเมอืงโบราณในเขตประเทศไทยกบัพ้ืนท่ีเมืองในวัฒนธรรมลานชาง
ที่หลวงพระบาง ซึ่งในการศึกษานี้ เรียกกลุมคนดังกลาววา “ไทหลม” 
 ในการศึกษานี้ มุงศึกษาภูมิปญญาเชิงชางในการปลูกสรางเรือนอันเปนเอกลักษณของกลุม “ไท
หลม” ในโดยเฉพาะเรือนพ้ืนถ่ินท่ีพักอาศัยท่ีมีภูมิปญญาในการปลูกสรางเรือน โดยต้ังเสาโครงสรางของ
เรือนบนกอนหิน หรือที่เรียกวา “เรือนเสายองหิน” ซึ่งออกเสียงตามภาษาทองถิ่นไทหลมวา “เฮียนเสา
ยองหิน” ซึ่งในบทความนี้จะใชคําเรียกในภาษาถิ่นดังกลาว ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา เรือนดังกลาวนั้นใน
ปจจุบันอยูในภาวะเสีย่งตอการส้ินสูญ เน่ืองจากในสถานการณปจจุบันมีการรือ้เรือนดังกลาวลงดวยเหตุผล
ที่หลากหลาย จนทําใหมีเรือนแบบดังกลาวหลงเหลืออยูในพื้นที่ศึกษาไมมากนัก
 ในการนี้ ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษา สํารวจ รังวัดอาคาร และบันทึกขอมูลไวเพื่อ
สําหรับการอางอิง และเปนประโยชนตอการศึกษาตอยอดในอนาคต ในกรณีที่เรือนลักษณะดังกลาวไดถูก
รื้อลงไปจนหมดส้ิน ตลอดจนเพ่ือสรางองคความรูอันจะนําไปสูความเขาใจในคุณคาซ่ึงอาจจะนําไปสูการ
อนุรักษเรือนดังกลาวใหคงอยูตอไป นอกเหนือจากองคความรูทางสถาปตยกรรมที่คาดวาจะไดรับ

2. วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเรือนที่อยูอาศัยของ “ชาวไทหลม” ที่มีลักษณะเปน
เรือนยกพ้ืนต้ังเสาบนกอนหิน หรือท่ีเรียกในภาษาถ่ินวา “เฮียนเสายองหิน” เพ่ืออธิบายถึงลักษณะทาง
สถาปตยกรรม โครงสรางทางสถาปตยกรรม การจําแนกพื้นที่ และลําดับศักดิ์ของพื้นที่เพื่อเปนองคความรู
ของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไท รวมทั้งเพื่อใชเปนขอมูลอันแสดงหลักฐาน
ความสัมพันธระหวางกลุม “ไทหลม” กับ “ไทลาว” นอกเหนือไปจากการใชสําเนียงการพูดเพียงอยางเดียว

3. ความแพรหลายสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเรือนยกพื้นสูงที่วางเสาไมบนกอนหิน 
 จากการศึกษา ภาพรวมของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่มีการวางเสาไมโครงสรางของอาคารบนกอน
หินนั้น พบวา ในวัฒนธรรมการกอสรางของกลุมคนผูพูดภาษาตระกูลไทนั้นมีการใชภูมิปญญาดังกลาวใน
การกอสรางทั้งอาคารพุทธศาสนสถาน ตลอดจนสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเรือนที่อยูอาศัย ทั้งนี้จากการสํารวจ
องคความรูจากการศึกษาท่ีผานมารวมกับการลงภาคสนามสํารวจในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้น
ทวีปในเขตที่อยูภายใตอิทธิพลของกลุมคนผูพูดภาษาตระกูลไท ทั้งนี้ แหลงที่พบเรือนที่มีตีนเสาหิน ไดแก 
ชุมชนของกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไท และกลุมชนชาติพันธุกลุมนอยอื่นๆ ที่ตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ี
ภาคเหนือของสปป.ลาว (Clement Chapenter: 2003), ชุมชนของกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไท
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ที่ตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีภาคเหนือเวียดนาม, ชุมชนของกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไทท่ีตั้งถ่ินฐาน
ในพื้นที่รัฐฉาน เมียนมา ตลอดจนพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
 ทั้งนี้ สําหรับเรือนที่มีตีนเสาเปนกอนหิน หรือที่ในพื้นที่ศึกษาเรียกวา “เฮียนเสายองหิน” 
พบที่บานศิลา ตําบลศิลา, บานแกงโตน บานนาซํา บานนาบง ตําบลนาซํา, บานภูผักไซ ตําบลหิน
ฮาว ซึ่งท้ังหมดน้ันอยูในเขตอําเภอหลมเกา และท่ีบานสักหลง บานทาอิบุญ ในอําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณ 
 อยางไรก็ดี วิธีการกอสรางท่ีใชภูมิปญญาการกอสรางดวยการตั้งเสาไมบนกอนหินน้ัน 

นอกจากเปนภูมิปญญาสรางสรรคที่อยูอาศัยของกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไทแลว ยังพบ
มีการใชภูมิปญญาดังกลาวอยางแพรหลายในกลุมชนชาติพันธุอื่นๆ โดยเฉพาะกลุมชาวจีน ซึ่งอาจ
เปนไปไดวาภูมิปญญาดังกลาวนั้น กลุมคนผูพูดภาษาตระกูลไทนั้นอาจจะไดรับการถายทอดมาจาก
วัฒนธรรมการกอสรางของจีน ตั้งแตเมื่อคร้ังยังปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรมจีนในถิ่นฐานดั้งเดิมในแถบ
จีนตอนใตและเวียดนามตอนบนดวย (Kirdsiri, 2010) จนกระทั่งเมื่อกลุมคนไทมีการอพยพเคลื่อน
ยายจากดินแดนตนกําเนิดก็ยังนําพาภูมิปญญาในการกอสรางดังกลาวเปนสัมภาระติดตัวมาดวย 

นอกจากนี้ ยังพบภูมิปญญาในการกอสรางเรือนดังกลาวในแถบภาคใตของไทย คาบสมุทรมาลายา 
และแถบหมูเกาะตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นมหาสมุทร ซึ่งในประเด็นดังกลาวนั้นยังไม
อาจกลาวโดยสรุปไดวามีความสัมพันธกับเรือนพื้นถิ่นของกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไทใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นทวีปหรือไม และอยางไร หรือเปนเพียงความพองกันของภูมิปญญา
ในการแกปญหาของการตั้งถิ่นฐานในสภาพแวดลอมที่มีความคลายคลึงกัน 

ภาพที่ 1: แสดงการตั้งเสาไมบนกอนหินของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นจีน 
ที่มา: Kai Yin Lo and Puay Peng Ho. Living Heritage Vernacular Environment in China. 
Hongkong: Yungmingtang. 1999. p.138. และ p.158.
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ภาพที่ 2: แผนที่แสดงแหลงที่มีสถาปตยกรรมกลุมชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไทในพื้นที่ลุมแมนํ้าโขงตอน
กลางซึ่งก็เปนกลุมชนชาติพันธุที่ปลูกสรางเรือนโดยการตั้งเสาโครงสรางไมบนกอนหินตีนเสา

ตีนเสาหิน

ภาพที่ 3: เรือนชาวไต (Tay) ในเวียดนามภาคเหนือที่เมืองฮาซาง (Ha Giang) ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีพรมแดน
ติดตอกับพื้นที่จีนทางตอนใต
ที่มา: เกรียงไกร เกิดศิริ
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ภาพที่ 4: เรือนชาวไทดําที่เมืองเซินลา เวียดนาม เปนเรือนที่ตั้งเสาไมบนกอนหิน 
ที่มา: เกรียงไกร เกิดศิริ

ภาพที่ 5: (ซาย) เรือนชาวลาวลุมที่หลวงพระบาง (ขวา) เรือนชาวลาวลุมที่จําปาสัก ตางก็เปนเรือนที่
ตั้งเสาไมที่ตั้งบนตีนเสาหิน
ที่มา: เกรียงไกร เกิดศิริ

4. วิธีดําเนินการศึกษา:
 การศึกษาน้ีเปนการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชวธิกีารเก็บขอมูลท้ังปฐมภมูจิากการสาํรวจรังวัด
สถาปตยกรรมเรือนพื้นถิ่นที่อยูอาศัยที่เปนเรือนที่ตั้งเสาไมบนกอนหิน และการสํารวจขอมูลทุติยภูมิ
ประเภทตางๆ จากเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวเน่ือง โดยเรือนกรณีศึกษาน้ันเปนเรือนท่ีตั้งเสาบนกอน
หนิ ทีม่อีายุการกอสรางตัง้แต 50 ป ขึน้ไป และเปนเรอืนทีส่มัพนัธกบัวฒันธรรมไทหลม กลาวคอื ปลกู
สรางโดยเจาของเรือน และหรือญาติพี่นอง โดยไมไดมาจากการจางคนนอกพื้นที่มาเปนผูสราง 
 ทัง้น้ี เรอืนกรณศีกึษาท่ีตรงตามเง่ือนไขการเลือกกรณีศกึษาดังกลาวมาขางตน ในชมุชนบาน
แกงโตน ต.นาซํา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ซึ่งยังคงหลงเหลืออยูจํานวน 5 หลัง ซึ่งผูวิจัยไดลงสํารวจ
รังวัดเก็บขอมูลภาคสนาม ตลอดจนการสัมภาษณเจาของเรือนเพื่อทราบขอมูลเชิงลึก

5. ไทหลมคือใคร
 “ไทหลม” เปนกลุมชนชาตพินัธุผูพดูภาษาตระกลูไทท่ีมกีารออกเสยีง “สทัลกัษณ” ซึง่หมาย
ถงึม ี“สาํเนียง” ทีเ่ปนเสียงเฉพาะถ่ินโดยต้ังถิน่ฐานอยูในอําเภอหลมเกา และอาํเภอหลมสกั ซึง่อยูทาง
ตอนเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ จากการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินกลาววาเร่ืองราวเก่ียวกับผูคน
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เมืองหลมกลาววา ผูคนชาวไทหลมสืบสายวงศวานมาตั้งแตบรรพบุรุษมาจาก “เมืองหลวงพระบาง” 
ซึ่งเรียกวาเปนกลุม “ลาวหลวงพระบาง” ซึ่งมีเสนทางการเชื่อมตอมายังหลมสักได 3 เสนทาง คือ 1) 
เดินทางมายังพื้นที่ “นํ้าปาดแสนตอ” “ทาสัก” “นครไทย” และลงหลักปกฐานที่ “เมืองหลม” และ
อกีเสนทาง คอื 2) เดินทางมาตามเสนทางยงัพ้ืนท่ี “แกนทาว” “เหมืองแพร” “ดานซาย” “นครไทย” 
และลงหลักปกฐานที่ “เมืองหลม” และ 3) เดินทางมาจาก “เมืองนาน” ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียง
ใตของหลวงพระบางติดแมนํ้าโขง ซึ่งมีเสนทางเดินตอมายัง “เมืองปากลาย” “เมืองไซยะบุรี” “เมือง
แกนทาว” “เมืองเลย” “เมืองดานซาย” และลงหลักปกฐานท่ี “เมืองหลม” เชนเดียวกัน ซึง่จะเห็นได
วาเสนทางเดินทางเคล่ือนยายดังกลาวน้ันเปนเสนทางการคาขายและการเดินทัพมาต้ังแตอดีต เพราะ
ฉะน้ันการเคล่ือนยาย และการกระจายตัวของประชากรดังกลาวน้ันจึงเกิดข้ึนท้ังจากปจจัยพ้ืนฐานของ
การขยายตัวในการต้ังถ่ินฐานและการแสวงหาท่ีทํากินใหม รวมท้ังการเคล่ือนยายภายใตความกดดัน
อนัเปนผลพวงจากสงคราม ทัง้นี ้พบวาชาวไทหลมผูพดูภาษาสําเนียงละมายสําเนียงหลวงพระบางน้ัน
มีกีตั้งถิ่นฐานอยูมากในเขตอําเภอหลมเกา และเมื่อมีการการตั้งเมืองหลมสักก็มีการเคลื่อนยายไปลง
หลักปกฐานที่เมืองหลมสักดวย 

 นอกจากน้ี ยังมีกลุมคนจาก “เวียงจันทน” หรือท่ีเรียกกันวา “ลาวเวียง” ซึ่งเคล่ือนยายเขา
มาตั้งถ่ินฐานรวมกับกลุมคนผูพูดภาษาสําเนียงคลางคลึงกับสําเนียงหลวงพระบางเดิม ทวาก็มีการ
วิวัฒนแรกรับปรับเปล่ียนของภาษาอยางเปนพลวัต ทั้งน้ี กลุมชาวลาวเวียงน้ันไดเดินทางจากแถบ
เวียงจันทนมาทาง “ปากเหือง” เขาสูเขต “เมืองเลย” และมาปกหลักตั้งถิ่นฐานยัง “เมืองหลมสัก” 
ซึ่งทําใหเกิดการผสาน “สําเนียงไทหลมเดิม” ซึ่งเปนสําเนียงหลวงพระบางกลับสําเนียงเวียงจันทน
มาเปน “สําเนียงไทหลมใหม” ซึ่งใชกันในแถบอําเภอหลมสัก รวมทั้งยังสันนิษฐานวามีกลุม “ชาว
ไทพวน” ที่มีถิ่นฐานด้ังเดิมอยูแถบเชียงขวางเขามาตั้งถ่ินฐานอยูรวมกันดวย เน่ืองจากปรากฏนาม
หมูบานวา “บานพรวน” และนอกจากนี้ ในพื้นที่แถบจังหวัดเลยซึ่งเขตติดตอสัมพันธก็มีชาวพวนมา
ตั้งถิ่นฐานอยูดวยเชนกัน

ภาพที ่6: แผนทีแ่สดงเสนทางการ
เคล่ือนยายของผูคนจากแถบเมือง
หลวงพระบาง และเวียงจันทน
เขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ศึกษา 
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6. สถาปตยกรรม “เฮียนยองหิน” บานแกงโตน อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
 หมูบานกรณีศึกษา คือ “บานแกงโตน” นั้นตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลนาซํา หางจากอําเภอหลมเกาไปทางเหนือ
ตามเสนทางหลวงหมายเลข 21 ประมาณ 17 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข พช. 74020 อีก 6 

กิโลเมตร ชื่อของหมูบานแกงโตนมาจากลักษณะแหลงนํ้าที่มีโขดหินขวางทางนํ้า มีเรื่องเลาสืบตอกันมาวามีผูนําจาก
ฝงลาวเมืองเวียงจันชื่อ “หลักคํา” กับ “อดทน” พาผูคนอพยพโยกยายครัวเรือนเพื่อหาแหลงที่ทํากินใหมที่เหมาะสม 
และอุดมสมบูรณเหมาะแกการทํากิน โดยพบทําเลที่ตั้งเหมาะสมแกการตั้งถ่ินฐานที่เมืองดานซาย ตอมาเมื่อผูคนมี
การขยายตัวมากขึ้น นายอดทนจึงไดพาคนสวนหนึ่งเดินทางเขามาหาแหลงทํากินใหมจนมาถึงที่ราบลุมไมไกลจากเชิง
เขา ลักษณะเปนโคกหรือเขาเต้ียๆ สลับกับท่ีราบลูกคล่ืน มีลําน้ําพุงไหลผานระหวางกลางหมูบานและคดเค้ียวตามรอง
เขาไหลจากทศิเหนือลงสูทศิใต จงึเปนทําเลท่ีมนีํา้ทา และทรพัยากรตางๆ อดุมสมบรูณจึงเริม่ลงหลกัปกฐานสรางเรือน
สรางชุมชน คือ “บานแกงโตน” แหงนี้เอง (Kaewyoi, 2013) ตอมาเมื่อผูนําเสียชีวิตลง ชาวชุมชนจึงจึงสรางหอให
เปนที่สถิตแกดวงวิญญาณเพื่อชวยปกปกรักษาหมูบานใหอยูเย็นเปนสุข และขนานนามสถานที่แหงนั้นวา “หอเจาพอ
อดทน” ภายในพื้นที่สรางเปนศาลาสําหรับพักผอนซึ่งเรียกในภาษาถิ่นวา “ตูบนอย” ซึ่งจะมีพิธีเลี้ยงบานในทุกเดือน
หกของทุกปกอนเริ่มการเพาะปลูกในฝนแรกเพื่อความเปนสิริมงคลของหมูบาน 
 ลักษณะทางกายภาพของหมูบานมีพื้นที่สาธารณะ และที่ทําการของภาครัฐ อาทิเชน โรงเรียน วัดประจําใน
หมูบาน ศาลประจําหมูบาน ปาชา และเรือนรานตางๆ เกาะกลุมกระจุกตามสันดอนนอยใหญเลาะตามลํานํ้าพุง แตก็
ไมไดตัง้อยูชิดติดกับริมแมนํา้เสียเลยทีเ่ดียว ทัง้น้ีตัง้เรือนเรยีงรายไปตามทีร่าบรมิฝงแมนํา้ และมกีารจดัวางทศิทางของ
เรือนประธานที่สัมพันธกับแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก

ภาพที่ 8: แสดงลักษณะทางภูมิศาสตรบานแกงโตน
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ตารางที่ 1: แสดงรูปแบบเรือนกรณีศึกษา บานแกงโตน ต.นาซํา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ
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6.1 ผังบริเวณ
 ผังบริเวณเรือนกรณีศึกษา ประกอบไปดวย ลานบาน เรือนใหญ เลาขาว เลาสัตว เรือนครัว 
สวม และมีพืน้ทีป่ลกูผกัสวนครวัในบริเวณบาน รวมท้ังมสีวนผลไมบรเิวณหลงับาน ทัง้นี ้ในการวางตวั
เรือนในผังบริเวณ จะวางใหคอนไปทางฝงใดฝงหนึ่งของพื้นท่ีผังบริเวณเพื่อใหเกิดพ้ืนท่ีโลงสําหรับ
ใชสอยอยางเหมาะสม โดยวางพื้นที่สวนเรือนครัวไวในพื้นที่ดานใน แตทวาก็เวนเปนลานสําหรับการ
เชื่อมตอ และทางเขา-ออก 

 สําหรับการจัดวางทําเลที่ตั้งของเลาขาวนั้นไมมีการกําหนดตําแหนงที่แนนอน ทวาจะวาง
อยูหางจากตัวเรือนใหญเล็กนอย นอกจากนี้ เรือนที่มีการเลี้ยงสัตวประเภทเปด-ไกจะมีเลาวางตัวอยู
ตดิกับเลาขาว หรือบางเรอืนไวทีใ่ตถุนเรือน มศีาลานัง่เลนอยูชดิริมร้ัวหรือแนวเขตทีด่นิซ่ึงสามารถเขา
ถึงไดงายจากลานบาน สําหรับหองสุขาจะวางไวตําแหนงดานหลังเรือน การเขาถึงจากตัวเรือนมักใช
บันไดขึ้น-ลงทางดานเรือนครัวเชื่อมตอดวยลานเล็กๆ

6.2 ภาพรวมของคุณลักษณะทางสถาปตยกรรมเรือนยองหินไทหลมบานแกงโตน
 สําหรับประเด็นเร่ืองคุณลักษณะทางสถาปตยกรรมของเรือนยองหินของชาวไทหลมบาน
แกงโตนน้ี อภิปรายผลจากการสํารรวจภาคสนามจากเรือนกรณีศึกษาจํานวน 5 หลัง ที่ยังคงหลง
เหลืออยูภายในพื้นที่ สําหรับรูปสถาปตยกรรมในภาพรวมจะมีลักษณะเปน “เรือนรูปทรงรวมบริบท
ปจจุบนั” ไมไดมลีกัษณะเปนเรือนท่ีมรีปูทรงทางสถาปตยกรรมเปนเรือนแบบดัง้เดิมท่ีพบในลาว หาก
แตเปนเรือนที่มีหลังคาจั่วปาน ซึ่งชาวบานเรียกลักษณะทางสถาปตยกรรมของเรือนแบบดังกลาววา
เปน “เรือนแบบบังกะโล” ตัวเรือนมีลักษณะเปนเรือนยกใตถุนสูงไมเกิน 2.0 เมตร มีบันไดขึ้นเรือน
จํานวน 7 ขั้น อยูทางดานหนา และดานหลัง สําหรับหลังคาทรงจั่วปานมีความลาดชันมากนัก ตอ
หลังคามาคลุมพื้นที่มีเกยยาว 2-3 หอง จัดวางตัวเรือนตามแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก โดยมีดาน
หนาเรือนอยูทางทิศเหนือ 

ภาพที่ 9: แสดงลักษณะทิศทางการจัดวางทิศทางของเรือนตามแนวตะวันออก-ตะวันตก และการจัดวาง
พื้นที่ระหวางเรือนใหญ และเรือนนอย ซึ่งหมายถึง เรือนครัว
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6.2.1 ระบบโครงสรางของเรือน
 สําหรับเสาโครงสรางหลักของเรือนนั้นตั้งอยูบนตีนเสาท่ีใชกอนหินขนาดยอมมารองดานใตเสาซ่ึงเปน
สมัภาระทางวฒันธรรมดานภูมปิญญาในการปลูกสรางเรือนพ้ืนถิน่ทีอ่ยูอาศัยของกลุมชนชาตพินัธุผูพดูภาษาตระกลู
ไท โดยมีกรรมวิธีเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับการปลูกสรางและการหาวัสดุกอสรางดังน้ี คือ การเตรียมท่ีดินใหบดอัดดินตรง
ตําแหนงท่ีจะทําการกอสรางใหแนนกอนที่จะวางกอนหินตามตําแหนงท่ีกําหนด หินที่นํามารองใตเสาเปนวัสดุที่หา
ไดในทองถ่ินน้ันจากธรรมชาต ิเชน ตามลําหวย โคก หรือพ้ืนท่ีไรนา โดยคัดเลอืกลกัษณะหนิท่ีมผีวิดานหนาคอนขาง
เรียบทั้งสองดานเพื่อใหวางทาบลงบนพื้นดินไดสนิท และใหวางตีนเสาไมไดโดยไมไถลนั่นเอง
 อยางไรก็ตาม วิธีการปลูกสรางเรือนที่วางเสาไมตั้งบนตีนเสาหินดังกลาวนี้ก็เปนวิธีการกอสรางที่มีความ
แตกตางไปกับการปลูกสรางเรือนในพื้นที่ราบลุมภาคกลางที่ปกเสาลงในดินโดยมีโครงสรางตีนเสาท่ีเรียกวา “งัว” 
หรือ “แระ” ซึ่งตองทําการศึกษาเชิงลึกตอไปถึงสาเหตุวา เพราะเหตุใดเรือนไทยภาคกลางซึ่งเปนเรือนที่อยูอาศัย
ของกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไทเชนเดียวกันทวามีภูมิปญญาในการกอสรางที่แตกตางกันออกไป 

 วสัดุกอสรางเปนไมจริงท่ีหาไดในปาละแวกหมูบาน ทัง้น้ี เรือนใหญจะใชโครงสรางไมจริงท้ังหมด มงุหลังคา
ดวยสังกะสี บางเรือนมีหลังคามุงหญาคาผสมอยูดวย มักจะมุงบริเวณชาน และเรือนครัว ฝาเรือนตีซอนเกล็ดแนว
นอนดวยไมเปอย สวนเรือนครัวนิยมใชฝาทําจากฟากไมไผ ชองลมเหนือฝาเรือนตีเปนไมระแนงเวนรองหาง เจาะ
ชองหนาตางบริเวณฝาเรือนดานขางและดานหลังของเรือน

ภาพที่ 10: แสดงรูปแบบของฐานรากแบบตางๆ ของเรือน ภาพท่ี 11: แสดงแบบขยายเสาและโครงหลงัคาเรือน
เสาที่วางตั้งบนกอนหิน

 เสาทุกตนของตัวเรือนหลักเปนเสาไมจริงท่ีวางต้ังอยูบนกอนหินธรรมชาติ และมีความสูงของพื้นพอพน
ศีรษะเล็กนอย เรียกในภาษาถิ่นวา “พอหวิดหัว” สําหรับระบบโครงสรางรับพื้นเปนระบบเสา-คาน-ตง และวางไม
แปนพ้ืน ทัง้น้ี คานท่ีสอดทะลุเสาจะเปนตัวรัดรอยโครงสรางเสาท้ังหมดตามพิกัดอยางเปนระบบซ่ึงถือเปนหัวใจหลกั
สําคัญของเรือนยองหินที่โครงสรางจะตองรอยรัดกันอยางแนนหนา และมีการตอกอัดตรงจุดรอยใหแนนดวยลิ่มไม
เพื่อยึดโครงสรางตางๆ เขาเปนระบบโครงสรางที่ยึดโยงกัน
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6.2.2 การจัดวางพื้นที่ภายในเรือน
 1. พื้นท่ีใตถุนเรือน เรียกในภาษาถ่ินวา “กองตาลาง” ใชประโยชนอเนกประสงค ในอดีตน้ันก้ันเปน
คอกสัตว แตตอมาในชั้นหลังเมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปก็มีการดัดแปลงใตถุนใหทําหนาที่ที่หลากหลาย บาง
เรือนมีการกั้นพื้นที่ปดลอมเก็บอุปกรณการเกษตร เชน คราด ลอเหล็กรถไถ สายยาง เครื่องสูบนํ้า เปนตน 
สําหรับพื้นที่สวนเปดโลงใชเก็บกองไมฟน แขวนอุปกรณการทําประมง รวมทั้ง ในฤดูเก็บเกี่ยวยังใชเก็บวาง
ผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังตั้งเตียงสําหรับพักผอน ซึ่งเรียกในภาษาถิ่นวา “เตียงสะแนน” สําหรับ
นั่งเลนหลบรอนในตอนกลางวันเพราะรมเงาและลมพัดผานไดดี สําหรับคอกสัตวและเลาสัตวปกมักใชพื้นท่ี
ใตถุนเรือนครัว
 2. พื้นท่ีในเรือน หรือหองนอน เปนพ้ืนท่ีดานในสุดของเรือน ปดลอมมิดชิดดวยผนัง 4 ดาน ชองเปด
ประตนูิยมบานคู ม ี2 ชอง ชองหน่ึงเปดเขาดานทศิตะวนัออกของหองซึง่เปนสวนนอนของพอและแม ชองหน่ึง
เปดเขาฝงทิศตะวันตกของหองในสวนนอนของลูก หนาตางดานสกัดดานละ 1 ชอง ดานยาวชวงเสาละ 1 ชอง 
ยกเวนเรือนกรณีศึกษาที่ 3 และ 4 ไมพบวามีหนาตางดานดังกลาว ดานบนของผนังเวนชองลมโดยรอบ ดาน
ทิศตะวันออกของหองเหนือหัวนอนของพอแม จัดวางโตะหรือหีบเต้ียๆสําหรับวางพระพุทธรูป หรือหิ้งพระ 
เรียกในภาษาถิ่นวา “ฮานพระ” และหิ้งวาง “ของรักษา” ซึ่งวางแยกกันแตทวาไมไกลกันนัก ภายในหองไมมี
ฝาเพดาน บางเรือนจะมีชั้นวางของพาดบนขื่อกลางหอง เรียกในภาษาถิ่นวา “ควั่น” สําหรับเก็บขนม เก็บผล
ไม ของกินตางๆ ใหพนมือเด็ก เมื่อมีงานแตงงาน เรียกในภาษาถิ่นวา “งานกินดอง” หองนี้จะถูกเก็บขาวของ
เครื่องใชใหโลงเพื่อทําพิธีสูขวัญ หรือจัดมุมหนึ่งซึ่งมักเปนดานทิศตะวันตกของหองเปนพื้นที่สําหรับการอยูไฟ 

เรียกในภาษาถิ่นวา “อยูกรรม” สําหรับสตรีที่เพิ่งคลอดบุตร ถือวาหองนี้มีความสําคัญที่สุดในเรือน ทั้งนี้ หาก
บุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกภายในเรือนจะเขาไปดานใน เจาบานจะตองเขาไปบอกกลาวตอของรักษาที่ตนนับถือ
เสียกอน 
 3. ชานทางเดิน คือ สวนติดตอกับบันได ซึ่งเรียกในภาษาถิ่นวา “ขั้นได” สําหรับทางขึ้นเรือนมักจะ
มปีระตูไมเลก็ๆกัน้เพ่ือรกัษาความปลอดภัยและเปนสญัลกัษณของการแสดงออกถึงพืน้ทีส่วนตัว มลีกัษณะโลง
ปดลอมบางสวนดวยราวไมไผหรือไมจริงตีติดกับเสาเรือนสูงประมาณ 70–90 เซนติเมตร สําหรับกันตกและใช
เปนทีพ่าด แขวนเส้ือผา ตลอดจนเคร่ืองมืออปุกรณการเกษตรหลังจากกลบัจากนา มหีลงัคาคลุมตลอดทางเดิน 

ยกเวนเรือนกรณีศึกษาที่ 3 และ 4 เพราะเปนทั้งชานทางเดินและชานแดด สุดปลายทางเดินมีรานนํ้ากิน โดย
นิยมใชโองขนาดเล็ก 2 ใบ บางเรือนวางโองนํ้าใช 1 ใบ สําหรับลางมือ-เทา หรือลางตัวกอนขึ้นเรือน
 4. กันสาด หรือ ชานอเนกประสงค เรียกในภาษาถิ่นวา “กั๊นซาด” คือ พื้นท่ีใตหลังคาคลุมยาวต้ังแต
หนาหองในเรือนหรือในเรือน ลดระดับพื้นตํ่ากวาในเรือนประมาณ 15-20 เซนติเมตร ความยาว 1 ชวงเสา ซึ่ง
เรียกในภาษาถิ่นวา “หวาง” จึงลดระดับลงอีกสวนหนึ่งความสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ผูใชสอยหลัก คือ 
บุคคลภายในเรือนใชเปนที่นั่งเลน นอนพักผอน ดูโทรทัศนและรับแขกผูมาเยือน ปรับเปนพื้นที่นอนของแขก
หรือญาติ ใชเปนที่นั่งสําหรับผูมารวมงานในบุญตางๆ เชน การแตงงาน งานบวช และงานศพ
 5. ชานลางหรอืชานแดด เปนพ้ืนท่ีโลง ไมมหีลังคาคลุม พืน้ไมตเีวนรองเพือ่ระบายน้ํา เพ่ือเปนพ้ืนท่ี
รองรับการใชสอยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัครวัและซกัลางตางๆ หรือกิจกรรมตางๆท่ีตองใชนํา้มากเพือ่การลางทาํความ
สะอาด และมีรานนํ้าสําหรับบริโภคอยูตรงชานแดด คือ เรือนกรณีศึกษาที่ 1, 2, 3, และ 4, ยกเวนเรือนกรณี
ศึกษาที่ 5 ติดกับชานทางเดิน   
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 6. เรือนครัว เรียกในภาษาถ่ินวา “เฮียนนอย” ทั้งน้ีตัวเรือนจะวางแยกออกจากตัวเรือนใหญ ทั้งน้ีมีทั้ง
ที่วางตัวพ้ืนท่ีประกบติดอยูกับเรือนใหญ และแบบท่ีวางตัวแยกออกจากเรือนใหญแลวเช่ือมกันดวยชาน ปดลอม
พืน้ทีด่วยฝาฟากไมไผสลบักบัไมจรงิตปีดเวนรองเพือ่ใหสามารถระบายควันไฟออกไปได ดานหนึง่จดัวางเตาไฟ มี
ตะกราซึ่งเรียกในภาษาถิ่นวา “กะตา” สําหรับใสไมฟนและซังขาวโพดสําหรับทําเชื้อเพลิง 

6.2.3 ฐานานุศักดิ์ของพื้นที่ภายในเรือน
 ชาวไทหลมใหความสําคัญกับลําดับของฐานานุศักด์ิในมิตติางๆ ดงัแสดงออกผานการจําแนกระดับของ
พืน้ท่ีใชสอยสวนตางๆ ทีส่มัพันธผูใชสอยพ้ืนท่ี นอกจากน้ี ในการปลูกเรือนใหมของลูกหลาน ทัง้น้ี มกัจะเปนเรือน
ของลูกเขยกับลูกสาวคนสุดทองของเรือน และมีการกอสรางพื้นที่เชื่อมตอกับเรือนเดิมดวยชานทางเดินนั้น หาก
พิจารณาผานผังพื้นจะรูสึกเสมือนวาเปนเรือนเดียวกัน แตในความเปนจริงแลวในการปลูกสรางเรือนใหมนั้นจะ
ลดระดับพื้นภายในเรือนและระดับความสูงของหลังคาใหตํ่ากวาเรือนดั้งเดิมของพอแม 
 ทั้งนี้ การวางเรือนที่ปลูกสรางใหมจะมีธรรมเนียมในการปลูกสรางเรือนใหมใหอยูทางดานทิศใต หรือ
ตะวันตกของเรือนเดิมตามความเช่ือเก่ียวกับทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย ยึดถือทิศตะวันออกเปนสําคัญ จัด
เรียงลําดับจึงใหสิง่ท่ีสาํคัญท่ีสดุอยูเปนอันดับแรก เรือนท่ีปรากฏมีเรือนของลูกเขยขยายตอออกจากเรือนเดิมของ
พอแมมีดวยกัน 2 หลัง คือ เรือนกรณีศึกษาที่ 2 ถูกปรับปรุงสวนดานหนาเรือนบริเวณกันสาด และเรือนนอย 
โดยยายเรือนนอยไปไวดานทิศตะวันออกติดกับเรือนลูกเขยที่ปลูกขึ้นใหมเปนเรือนตั้งเสาบนกอนหิน และมีการ
ลดระดับพื้นในเรือนกับความสูงหลังคาตํ่ากวาระดับเรือนเดิม (ดูภาพที่ 12)

 เรือนของกรณศีกึษาท่ี 5 ถกูปรับปรุงสวนเรือนนอยยายออกเพือ่ปลูกเรือนหลังใหมของลูกเขยกับลูกสาว
คนสุดทอง เรือนท้ังสองถกูเช่ือมดวยชานทางเดนิตรงบริเวณกนัสาด เรือนลูกเขยทีป่ลูกใหมนัน้ก็มผีงัคลายกับเรือน
เดิม และยายเรอืนนอยกับชานแดดมาไวติดกับกันสาดฝงเรือนของลกูเขย ตัวเรือนและระดบัพ้ืนในเรือนลดระดับ
ตํ่ากวาเรือนเดิม (ดูภาพที่ 13)

ภาพที่ 12: เรือนกรณีศึกษาที่ 2 แสดงระดับสูง–ตํ่า ของ
เรือนลูกเขยกับเรือนพอแม จะเห็นวาเรือนที่ปลูกสรางใหม
จะลดระดับของพืน้และหลังคาใหตํา่กวาเรือนเดิมของพอแม

ภาพที่ 13: เรือนกรณีศึกษาที่ 5 แสดงระดับสูง–ตํ่า ของ
เรือนลูกเขยกับเรือนพอแม จะเห็นวาเรือนที่ปลูกสรางใหม
จะลดระดับของพ้ืนและหลงัคาใหตํา่กวาเรือนเดมิของพอแม
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 การกําหนดพ้ืนท่ีใหมีระดับสูง-ตํ่า นอกจากเปนการแบงหนาท่ีใชสอยตามลักษณะทาง
กายภาพเรือนแลว ยงัเปนสวนก้ันอาณาเขตแสดงความเปนสวนตัวของเจาของเรือนดวย ระดับภายใน
เรือนแบงไดทั้งหมด 5 ระดับ เรียงจากลําดับพื้นที่ตํ่าที่สุดไประดับที่สูงที่สุด คือ 
 1. พื้นที่สวน “ชานแดด” ทําหนาที่รองรับการใชสอบสําหรับเปนพื้นที่ซักลางตางๆ และซัก
ผา ทั้งนี้ มีความสูงจากระดับพื้นใตถุนประมาณ 1.00–1.20 เมตร
 2. พื้นที่สวน “ชานทางเดิน” คือ พื้นที่ตอเนื่องกับบันไดทางขึ้น กอนจะแยกยายไปสูสวน
ตางๆ นอกจากจะเปนทางเดิน ยงัใชเปนทีว่างตากเมล็ดพนัธตางๆ ในสมยักอนใชเปนทีเ่ลีย้งไหมสําหรบั
การทอผา เรยีกในภาษาถิน่วา “ตํา่หกู” ทัง้นี ้มคีวามสงูจากระดบัพ้ืนใตถนุประมาณ 1.20–1.40 เมตร
 3. พื้นที่สวน “ครัว” ซึ่งเรียกในภาษาถิ่นวา “เฮียนนอย” ซึ่งเรือนครัวของบางเรือนจะแยก
ออกเปนหลังชัดเจนดวยมีฝาก้ันและประตูเปด-ปด บางเรือนแบงแยกดวยระดับ ซึ่งโดยเฉล่ียจะอยูใน
ระดับที่ตํ่ากวากั๊นซาด ทั้งนี้ มีความสูงจากระดับพื้นใตถุนประมาณ 1.40–1.80 เมตร
 4. พื้นท่ีสวน “กันสาด” หรือชานอเนกประสงค เปนสวนท่ีมีพื้นท่ีมากที่สุดของพื้นท่ีเทิง
เรือนทั้งหมด แบงเปน 1-2 ระดับ ตามแตเจาของเรือน ทั้งนี้ มีความสูงจากระดับพื้นใตถุนประมาณ 
1.60 – 1.80 เมตร
 5. พืน้ทีส่วน “ในเรอืน” หรือ “หองนอน” เปนพืน้ทีส่วนทีม่รีะดบัสงูท่ีสดุของเรือน สอดคลอง
กับฐานานุศักดิ์ที่มากที่สุด ทั้งนี้ มีความสูงระดับพื้นใตถุนประมาณ 2.00–2.20 เมตร 

ภาพที่ 14: แสดงระดับสูง-ตํ่า ของพื้นที่
ใชสอยตางๆภายในเรือนพักอาศัยเรือน
ชาวไทหลม

 ระดับนอกจากจะใหผลทางจิตวิญญาณ ความเชื่อ ความเคารพของเจาของเรือนแลว ยัง
เปนสิ่งที่แสดงออกถึงสภาวะตางๆได ดังที่วีระ อินพันทัง อธิบายวา “พื้นที่ภายในเรือนใชความตาง
ระดับในการแบงประโยนการใชสอย ประโยชนการใชสอยท่ีสําคัญและเปนสวนตัวไดรับการจัดระดับ
ใหอยูในระดับสูง และลดต่ําลงมาตามลําดับในประโยชนใชสอยทีม่ีความสําคัญและตองการความเปน
สวนตัวนอย” (Inpuntung: 2012). กลาวคือเมื่อมีแขกมาเยือนถึงเรือนจะขึ้นมาหยุดอยูที่ระดับ 1, 2 

เทาน้ัน กอนท่ีจะข้ึนไปยังระดับท่ี 3, 4 จะตองมีการบอกกลาวแกเจาของเรือนเสียกอน ดวยความรูสกึ
ไดวาจะตองหยุดรอ ในขณะที่สวนที่มีระดับสูงที่สุดของเรือน คือ ระดับที่ 5 นั้นเจาของเรือนจะตอง
ทําการบอกกลาวแกของรักษาภายในเรือนเสียกอนเพื่อไมใหเกิดโทษภัยแกแขกและคนในเรือน
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7. สรุปผลการศึกษา
  องคความรูจากการศกึษาพบวา สถาปตยกรรมพ้ืนถิน่เรอืนอยูอาศยัของชาวไทหลม หมูบาน
แกงโตนที่เรียกวา “เฮียนเสายองหิน” ปลูกสรางขึ้นภายใตเงื่อนไขของสภาพแวดลอมและความเชื่อ 
ซึ่งเปนผลพวงมาจากสัมภาระทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไท-กลุมลาวหลวง
พระบาง 
 จากการศึกษาพบวา ชาวไทหลมใหความสําคัญกับลําดับศักด์ิของพื้นที่ที่สัมพันธกับการ
ใชสอยเชนเดียวกับกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาไทและนับถือพุทธศาสนากลุมอ่ืนๆ ซึ่งแสดงใหเห็น
ผานระดับ และการจัดวางลําดับของพ้ืนท่ี การวางเรือนใหความสําคัญกับทิศตะวนัออก-ตะวันตกตาม
การโคจรของดวงอาทิตย ทั้งนี้การจัดวางพ้ืนที่ใชสอยภายในเรือนจึงเรียงลําดับโดยถือเอาทิศตะวัน
ออกเปนหมุดหมายสําคัญ นอกจากนี้ ในภูมิปญญาการกอสรางเปนเรือนยกพื้นตั้งเสาบนหินดังกลาว
นั้นยังเปนภาพแสดงความสัมพันธอันแนนเหนียวในประวัติศาสตรของผูคนชาว “ไทหลม” กับ “ไท
ลาว” โดยเฉพาะหลวงพระบาง นอกเหนือจากกการบงชี้ดวยการใชสําเนียงการพูดซึ่งมีพลวัตไปตาม
การปฏิสัมพันธกับบริบทวัฒนธรรมที่เขามาโอบลอม

8. ขอจํากัดในการศึกษา และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
 จํานวนกรณีศึกษาเรือนเสายองหินในพ้ืนท่ีศึกษามีจํานวนหลงเหลืออยูไมมากนัก เน่ืองจาก
ไดถกูร้ือลงและเปล่ียนแปลงเปนบานเรือนแบบรวมสมัย จงึทําใหมีกรณศีึกษาท่ีตรงตามเกณฑการคดั
เลือกในการศึกษาจํานวนเพียง 5 หลัง นอยกวาที่ผูวิจัยมีความคาดหวังไว
 อยางไรก็ตาม ในเขตอําเภอหลมเกายังคงมีอีกหลายหมูบานท่ีมีเรือนเสายองหิน แตก็มี
จํานวนหลงเหลืออยูนอยเต็มที หากไดทําการเก็บขอมูลทั้งหมดแลวนํามาเรียงลําดับอายุเรือน ก็อาจ
จะไดคําตอบการเชื่อมโยงความสัมพันธกันของกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไทกลุมอื่นๆ ทั้งใน
พืน้ท่ีศกึษาเดียวกัน และตางพ้ืนท่ีศกึษา ผานเสนทางการกระจายตัวของวัฒนธรรมเรือนยกพ้ืนต้ังเสา
บนกอนหินตอไป
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