
 
 
 
บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบแผนของเรือน 
การจําแนกประเภทของเรือน ลักษณะความสัมพันธ์พ้ืนท่ีใช้สอยของเรือน           
และศึกษาถึงพัฒนาการของเรือนพ้ืนถ่ินไทล้ือ ซึ่งในประเด็นศึกษาดังกล่าว        
เกิดมาจากแนวความคิดของคําถามท่ีว่า ความหลากหลายของรูปทรงหลังคา
ของเรือนจะส่งผลให้ผังพ้ืนของเรือนแตกต่างกันหรือไม่ และรูปแบบของเรือน
แต่ละหลังมีพัฒนาการอย่างไร  ผู้วิจัยได้คัดเลือกหมู่บ้านตัวอย่างคือ “บ้านแปน 
(Manbiancun)” ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีมีความสําคัญในทุ่งเมืองนุน เขตสิบสอง- 
ปันนา เป็นตัวแทนของชุมชนในเขตเมืองนูน และได้คัดเลือกเรือนกรณีศึกษา        
ที่มีรูปทรงที่ต่างกันจํานวน 7 หลัง เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาข้างต้น และทําความเข้าใจของการศึกษาในระดับจุลภาคก่อน เพ่ือ
นําไปสู่การต่อยอดความรู้ของการศึกษาในระดับมหัพภาคในอนาคตต่อไปได้  

รูปทรง และการจัดวางที่ว่างภายในเรือนพื้นถ่ินไทล้ือ : 
บ้านแปน เมืองนุน สิบสองปันนา ยูนนาน  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 “การจําแนกประเภทของเรือน” สรุปได้ว่ามีรูปแบบ
เรือนท้ังหมด 6 รูปแบบ ได้แก่ เรือนแฝดเยื้อง, เรือนแฝดเยื้องมีเรือนขวาง, 
เรือนแฝดมีเรือนขวาง, เรือนสามจ่ัวมีเรือนขวาง, เรือนส่ีจั่ว และเรือนส่ีจั่วมี
เรือนขวาง ทั้งนี้ไม่พบรูปแบบเรือนเดี่ยว หรือเรือนหงส์ (เฮินหงส์) แล้ว                     
ซึ่งเป็นเรือนดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธ์ุไทล้ือ 

ประเด็นท่ี 2 “ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงหลังคากับพ้ืนท่ีใช้
สอยของเรือน” สรุปได้ว่า พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีอยู่ใต้หลังคาเรือนหลวง ต้องเป็นพ้ืนท่ี
ส่วนที่สําคัญท่ีสุดของเรือน ได้แก่ ส้วมนอน (ห้องนอน) และห้องโถง ส่วนพ้ืนท่ี
ใช้สอยท่ีอยู่ใต้หลังคาเรือนต่อขยายด้านข้าง จะเป็นพ้ืนท่ีส่วนครัว และพ้ืนท่ีใช้
สอยท่ีอยู่ใต้หลังคาเรือนขวาง มักจะเป็นบันได ระเบียงหน้า (หัวค่อม) บางหลัง
มีห้องนอน หรือห้องเก็บของอยู่ข้างบันไดด้วย นอกจากนี้ยังมีชานแดด (จาน) 
อยู่นอกพ้ืนท่ีใต้หลังคา มักจะพบถังเก็บน้ํา หรือห้องอาบน้ําและห้องขับถ่าย 
รวมอยู่ในพ้ืนท่ีชานแดดด้วย 

ประเด็นท่ี 3 “พัฒนาการของเรือน” สรุปได้ว่า ความหลากหลายของ
รูปแบบหลังคาเรือนไม่ได้มีผลต่อรูปแบบแผนผังของเรือน ซึ่งการจัดวางความ     

เรือนไทลื้อ เขตสิบสองปันนา 
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สัมพันธ์ของพ้ืนท่ีใช้สอยของเรือนและลําดับการเข้าถึงพ้ืนท่ีต่างๆ ยังคงมีความ
คล้ายคลึงกันอยู่ แต่ด้วยขนาดของพื้นท่ีที่เปล่ียนไปจึงทําให้ระบบโครงสร้าง
ของหลังคาจะต้องเปล่ียนแปลงวิธีการก่อสร้างตามไปด้วย พร้อมท้ังข้อจํากัด
ของวัสดุก่อสร้างและค่านิยมส่วนบุคคลเป็นผลทําให้รูปแบบของเรือนมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดจนกลายเป็นพัฒนาการ 

คําสําคัญ : รูปทรงของเรือน, การจัดวางท่ีว่าง, เรือนพ้ืนถ่ินไทล้ือ, แบบแผน
และพัฒนาการ, สิบสองปันนา, ยูนนาน 
 
Abstract 
This article explores the synthesis, analysis, and classification                  
or typology of Dai Lue vernacular houses. The study focuses                 
on the relationship between the roof forms and the functional 
areas, along with the study of the development of the Dai Lue 
houses. The study was arisen by issues from the following 
questions: does the variety of roof forms result in a floor plan, 
and how has each house and layout of Dai Lue house been 
developed? The researcher started the study by selecting           
the sample villages as "Manbiancun", a traditional community 
that is important in Menglunzhen Township, Xishuangbanna. 
There are also traditional patterns of settlement in the Dai Lue 
community. Then, 7 different case studies were selected                         
for analyzing the issues for the purpose of the study and 
understanding of   the micro-scale study first, leading to 
enhance the knowledge of the macro-scale study in the future. 
The conclusion of the study can be categorized into three points: 

The first conclusion is about the typology of the house 
which can be classified into six forms: (1) houses built in skew 
parallel; (2) houses built in skew parallel mixed with crossing 
houses; (3) houses built in parallel mixed with crossing houses; 
(4) three-gabled houses mixed with crossing houses; (5) four-
gabled houses; and (6) four-gabled houses mixed with crossing 
houses. The format of a single house or “Huen Hong” (swan-
shape house), which was the original house of Lue ethnic,           
was not found. 

The second conclusion is the relationship between          
the roof forms and the functional areas. This can be concluded 
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that the area beneath the main house is the most important 
part of the house, including a bedroom and a hall, with usable 
space under side-extension roof, which is a kitchen, and the space 
under the crossing roof is often the main stairs and veranda. 
There is a bedroom or a storage beside the stairs in some houses. 
Moreover, there is also the outside terrace which was under      
the roof. It was also found that a water tank or a bathroom            
and a toilet were included in the terrace as well. 

The third conclusion is about the development of            
the house, which can be concluded that the variety of roof 
forms does not affect the layout plan of the house. The layout 
of the functional area of the house and the sequence of the 
access are still similar. However, the size of the area needs to 
be changed, and this affects the roof structure system and 
construction methods as well. In addition, the limitations of 
materials and personal values have been changing over time, 
hence these factors bring about the development of housing. 

Keywords: house form, space organization, Dai Lue house, 
typology and development, Xishuangbanna 
 
 
บทนํา 
“ไทล้ือ” เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ผู้พูดภาษาตระกูลไท-กะได (Tai-Kadai Language 
Group) ซึ่งมีศูนย์กลางวัฒนธรรมและถ่ินฐานอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา มณฑล
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ทั้งนี้มีศูนย์กลางทางการปกครองดั้งเดิมใน
ระบบจารีตอยู่ที่เมืองเชียงรุ่ง และมีการกระจายตัวของถ่ินฐานอยู่ในพ้ืนท่ีราบ
ระหว่างหุบเขาท่ีสัมพันธ์กับลุ่มแม่น้ําโขงและแม่น้ําสาขา และได้กระจายตัวลง
มายังท่ีราบเชิงเขาทางตอนเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้ง
ถ่ินฐานอยู่ในพ้ืนท่ีแม่น้ําโขงตอนกลางของภูมิภาค (Central Mekong River 
Group) เช่นเดียวกับกลุ่มคนไทกลุ่มอื่น ๆ ที่ตั้งถ่ินฐานอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้าํโขง
ตอนกลางในเขตมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา และ
ทางตอนเหนือของ สปป. ลาว1 

จากการทบทวนสารสนเทศที่ผ่านมาจะเห็นว่า กลุ่มไทล้ือเป็นกลุ่ม
ชาติพันธ์ุที่มีผู้ศึกษาในประเด็นทางวัฒนธรรมมากท่ีสุดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะ
เรื่องผ้าทอพ้ืนเมือง สังคมศาสตร์ และการศึกษาในมิติประวัติศาสตร์  สําหรับ
งานบุกเบิกเริ่มแรกที่มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับไทล้ือในประเทศไทยคือ งานของ
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บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ในเร่ือง “30 ชาติในเชียงราย” ซึ่งตีพิมพ์คร้ังแรกใน พ.ศ. 2493 
ที่ให้ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทล้ือท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ในเชียงรายอย่าง
น่าสนใจและครบถ้วนในทุกมิติ  ทั้งนี้ให้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมในระดับผังหมู่บ้านท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและประเพณี และการใช้
สอยพ้ืนท่ีในเรือน  ทั้งนี้ข้อมูลเก่ียวกับการใช้สอยพ้ืนท่ีภายในเรือนนั้น บุญช่วย 
ศรีสวัสดิ์ ใช้ตัวแบบของเรือนไทล้ือท่ีสิบสองปันนาเป็นตัวอธิบาย2  ต่อมาใน    
พ.ศ. 2497 บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่อง “ไทยสิบสองปันนา”           
ซึ่งนับว่าเป็นหนังสือท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมทั้งทาง
กายภาพและนามธรรมได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด และเป็นภาพลักษณ์ของชุมชน     
ไทล้ือสิบสองปันนาท่ียังคงสภาพเง่ือนไขชุมชนท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ซึ่งเนื้อหาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างทาง
วัฒนธรรมได้แทรกสอดอยู่ในเนื้อหาของบทต่าง ๆ ทั้งในระดับผัง และระดับ
เรือน3  สําหรับวงวิชาการทางสถาปัตยกรรมมีการให้ภาพลักษณ์ของสถาปัตย-          
กรรมไทลื้อครั้งแรก ๆ ใน พ.ศ. 2533  มีผลงาน 2 ชิ้น คือ วนิดา พ่ึงสุนทร ใน
บทความวิชาการเร่ือง “เรือนไตล้ือในสิบสองปันนา”4 ได้อธิบายเก่ียวกับการ
ตั้งถ่ินฐาน องค์ประกอบของหมู่บ้าน ลักษณะพ้ืนท่ีใช้สอยในเรือน รูปแบบของ
เรือน และอิทธิพลที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเรือน และอรศิริ ปาณินท์ ใน
บทความวิชาการเรื่อง “กล่าวถึงวัดบ้านถ่ินสิบสองพันนาอีกสักครั้ง”5 ที่กล่าวถึง 
องค์ประกอบของผังบริเวณวัดไทล้ือในเมืองเชียงรุ่ง 

สําหรับการศึกษาในองค์รวมเก่ียวกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างของ 
ไทล้ือโดยนักวิชาการชาวจีนที่ให้ภาพรวมท่ีสมบูรณ์และจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
ใน ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) โดย Zhu Liangwen ในชื่อเรื่องว่า “The Dai 
or Tai and Their Architecture & Customs in South China”6 ซึ่งใน         
การพิมพ์ครั้งนั้นได้มีการพิมพ์ฉบับแปลเป็นภาษาไทยในชื่อว่า “ชนชาติไต 
สถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไตในสิบสองพันนา” โดยเสนอ
ปรัมปราคติของการก่อรูปเรือนหลังแรกของชาวไทล้ือ ตลอดจนประเด็นความ
เชื่อดั้งเดิมกับรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน ศาสนสถาน และบ้านเรือนของชนชาติไต
ในสิบสองพันนา7  และใน พ.ศ. 2539 อรศิริ ปาณินท์ ได้เสนอ “บ้านไตล้ือ 
สิบสองพันนา” ในหนังสือ “บ้านและหมู่บ้านพ้ืนถ่ิน”8 ซึ่งเป็นบทความวิชาการ
ที่ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรือนพ้ืนถ่ินไทล้ือจากการสังเกตการณ์ 

ต่อมาใน พ.ศ. 2548 กวิน ว่องวิกย์การ และคณะได้ศึกษาวิจัย 
“โครงการเปรียบเทียบภูมิปัญญาในพัฒนาการของบ้านพ้ืนถ่ินไทล้ือ ระหว่าง
พ้ืนท่ีคัดสรรใน อ.เชียงคํา จ.พะเยา ประเทศไทย กับพ้ืนท่ีคัดสรรในแคว้น      
สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน”  ทั้งนี้ผลการวิจัยได้
ให้ผลสรุปถึงคุณลักษณะของเรือนพ้ืนถ่ินไทล้ือใน 5 ประเด็น คือ (1) เป็นเรือน
ที่มีตําแหน่งพ้ืนที่ใช้สอยเหมาะสมกับภูมิอากาศ  (2) เป็นเรือนท่ีมีองค์ประกอบ
เหมาะสมกับวัสดุ การใช้งาน และภูมิอากาศ  (3) เป็นเรือนท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ี
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และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเอื้อต่อการปรับเปล่ียน ต่อเติม และ
ซ่อมแซม  (4) เป็นเรือนท่ีมีการใช้พ้ืนท่ีและองค์ประกอบสถาปัตยกรรมแบบ
อเนกประสงค์  และ (5) เป็นเรือนท่ีมีลักษณะส่งผลประโยชน์ต่อเนื่องจากการ
ใช้งาน  อย่างไรก็ดียังไม่ได้แสดงถึงคุณลักษณะท่ีชัดเจนในการเปรียบเทียบ
ระหว่างเรือนไทล้ือในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาชนจีน9 

จากการทบทวนสถานภาพขององค์ความรู้และข้อเสนอท่ีผ่านมา
ข้างต้น พบว่ามีข้อสังเกตและข้อเสนอท่ีน่าสนใจมากมาย ทว่าก็เปิดโอกาสให้
ทําการศึกษาเชิงลึกอย่างเป็นระบบเพ่ือตรวจสอบ ทบทวน ตลอดจนสนับสนุน
ข้อเสนอท่ีมีอยู่เดิมอย่างเป็นระบบ 
 
วัตถุประสงค์ของบทความ 
เพ่ือศึกษาแบบแผนของเรือน ได้แก่ การจําแนกรูปทรงของเรือน ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของพ้ืนท่ีใช้สอย และลําดับการเข้าถึงพ้ืนท่ีภายในเรือนพ้ืนถ่ิน
ของกลุ่มชาติพันธ์ุไทล้ือในพ้ืนท่ีชุมชนกรณีศึกษา เพ่ือประกอบสร้างเป็น                  
ชุดความรู้เก่ียวกับเรือนพ้ืนถ่ินไทล้ือท่ีตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในลักษณะ
การศึกษาเชิงสังเคราะห์ต่อไป  
 
คําถามในการศึกษา 

1. ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและรูปทรงของเรือนพ้ืนถ่ินไทล้ือใน
พ้ืนท่ีศึกษามีความแตกต่างหลากหลายอย่างไร  

2. ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและรูปทรงของเรือนพ้ืนถ่ินมีความ 
สัมพันธ์ของพ้ืนท่ีใช้สอยและลําดับการเข้าถึงพ้ืนท่ีภายในเรือนเป็นอย่างไร  

3. ความแตกต่างกันของลักษณะทางสถาปัตยกรรมและรูปทรงของ
เรือนพ้ืนถ่ินไทลื้อนั้นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
เรือนอย่างไร 
 
วิธีการศึกษา 
เนื่องจากการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของการศึกษาวิจัยในประเด็น
หลักที่ต้องการทราบถึงคุณลักษณะทางสถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถ่ินไทล้ือท่ีก่อรูป
อยู่ในดินแดนต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนท่ีพันนาอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันก็คือเปรียบเทียบได้กับ
เมืองต่าง ๆ ในแคว้นสิบสองปันนา รวมท้ังการศึกษาชุมชนไทล้ือในพ้ืนท่ีอื่น ๆ 
อาทิ สปป.ลาว รัฐฉาน เมียนมา ตลอดจนชุมชนไทล้ือในประเทศไทย ซึ่งมี
สมมติฐานว่าน่าจะมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างจากในพ้ืนท่ีสิบสองปันนาอย่างมี  
นัยยะสําคัญ เพราะอยู่ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
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ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิอากาศท่ีแตกต่างมาก ตามทฤษฎี
ที่ Amos Rapoport ได้เสนอไว้ 

เพราะฉะนั้นการศึกษาที่ชุมชน “บ้านแปน (Manbiancun) เมืองนุน 
แคว้นสิบสองปันนา” ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนด้ังเดิมท่ีมีความสําคัญในเขตเมืองนุน 
หรือทุ่งเมืองนุน อีกท้ังยังมีรูปแบบการตั้งถ่ินฐานท่ีเป็นแบบแผนของชุมชน            
ไทล้ือ จึงกลายเป็นพ้ืนท่ีคัดสรรพ้ืนท่ีแรกของการเริ่มต้นทําการศึกษาภาพรวม
ของสถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถ่ินไทล้ือในระดับมหัพภาค (Macro-scale Study) 
เพ่ือศึกษาให้ถึงแบบแผนและอัตลักษณ์ของเรือนพ้ืนถ่ินไทล้ือในชุมชนกรณี 
ศึกษา เพ่ือนําองค์ความรู้ที่ค้นพบไปเปรียบเทียบกับการศึกษาในชุมชนอื่น ๆ 
ต่อไป  ทั้งนี้ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกันในกลุ่ม        
ชาติพันธ์ุเดียวกัน โดยการเลือกศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง (Sample Unit) เข้าไป
ลงสํารวจรังวัดอาคารบ้านเรือน และสัมภาษณ์กับผู้คนในแต่ละพ้ืนท่ีศึกษา 
เพ่ือมองภาพรวมของการศึกษาท้ังหมด  หากแต่การศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้
เลือกท่ีจะศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินในระดับจุลภาค (Micro-scale Study) 
โดยการเลือกพ้ืนท่ีกรณีศึกษาเพียงพ้ืนท่ีเดียว เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบเรือนใน
หมู่บ้านเดียวกันก่อน ซึ่งจะศึกษาถึงวิธีคิดของผู้คนและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้
รูปแบบเรือนมีความหลากหลายในรายละเอียดเชิงลึก เพ่ือจะได้เป็นหนึ่งหน่วย
ตัวอย่าง (Sample Unit) ของการศึกษาเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีศึกษาอื่น ๆ ต่อไป 

สําหรับวิธีการเลือกเรือนกรณีศึกษานั้น ผู้วิจัยให้ความสําคัญกับความ
แตกต่างของลักษณะรูปทรงหลังคาของเรือนเป็นหลัก เพ่ือจะหาคําตอบว่า
แบบแผนของผังพ้ืนหรือพ้ืนท่ีใช้สอยภายในเรือนนั้น จะมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันหรือไม่ถ้ารูปทรงภายนอกของเรือนแตกต่างกัน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
ใช้เกณฑ์ในการคัดสรรเรือนกรณีศึกษา ดังนี้  (1) รูปทรงของเรือนต้องมีความ
แตกต่างกัน รูปแบบไม่ซ้ํากัน เพ่ือเป็นตัวแทนให้กับเรือนหลังอื่น ๆ ที่มีรูปแบบ
ที่ซ้ํากันได้  (2) เป็นเรือนท่ีเจ้าของเรือนอนุญาตให้เข้าลงสํารวจได้  ลําดับถัดมา 
ได้แบ่งทีมลงสํารวจเรือนแต่ละหลัง โดยกําหนดรหัสตัวเรือนเพ่ือใช้ระบุชื่อ 
และตําแหน่งของเรือนในทีม ตัวอย่างเช่น “BN-01” โดยให้ BN = Biancun 
(ชื่อหมู่บ้าน) และ 01 เป็นรหัสตัวเลขสองตําแหน่ง (หลังท่ี)  ส่วนเครื่องมือ
วิจัยในสนามจะเป็นเคร่ืองมือสํารวจรังวัดต่าง ๆ  มีการเก็บข้อมูลทางกายภาพ
ด้วยการบันทึกภาพและการสํารวจรังวัดเป็นหลัก และมีการสัมภาษณ์เจ้าของ
เรือนเพ่ือใช้ประกอบข้อมูลด้านอื่น ๆ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง 
(Semi-structure Interview) เพ่ือเปิดประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจจากผู้ให้
สัมภาษณ์นอกเหนือจากส่ิงท่ีเราอยากรู้เพ่ิมเติม 

อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมานั้น ได้ใช้กรอบความคิดใน             
การจําแนกประเภท (Typology) ของเรือนไทล้ือและลักษณะการตั้งถ่ินฐาน 
เนื่องจากสังเกตเห็นถึงความหลากหลายของรูปทรงภายนอกของเรือนไทล้ือ 
ในหมู่บ้านกรณีศึกษา  จึงเกิดคําถามข้ึนว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว รูปแบบหรือ         
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แบบแผนของลักษณะการจัดวางพ้ืนท่ีใช้สอยภายในเรือนจะแตกต่างกันไปตาม
รูปทรงภายนอกด้วยหรือไม่ มีพัฒนาการของเรือนเป็นมาอย่างไร  จึงต้องการ
หาคําตอบจากข้อสงสัยในครั้งนี้เพ่ือคล่ีคลายปัญหา และเพื่อที่จะสามารถอธิบาย
ถึงเหตุผลของความหลากหลายของรูปทรงของเรือนและพัฒนาการของเรือนท่ี
เกิดข้ึนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผังแสดงความหลากหลายของรูปทรงหลังคาของพ้ืนท่ีกรณีศึกษาชุมชนบ้านแปน (Manbiancun) 
ในเขตเมืองนุน แคว้นสิบสองปันนา 
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ภาพรวมของการจําแนกรูปแบบเรือนพ้ืนถิ่นไทลื้อ 
เรือนพ้ืนถ่ินไทลื้อในแต่ละถ่ินจากท่ีได้กล่าวนําในช่วงต้น ไม่เว้นแม้แต่ในพ้ืนท่ี
ในถ่ินฐานเดียวกันหรือในหมู่บ้านด้วยกันเอง ย่อมมีรูปแบบที่แตกต่างกันอยู่แล้ว 
เรือนไทล้ือโดยท่ัวไปในสิบสองปันนามีลักษณะเป็นเรือนไม้ยกพ้ืนใต้ถุนสูง               
มีหลังคาคลุมต่าํ  ส่ิงท่ีมักแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ “รูปทรงหลังคา            
(Roof form)” และ “ฝาเรือน (Wall)” ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพ้ืนท่ี           
จากการศึกษาการจัดจําแนกรูปแบบ (Typology) ของเรือนพ้ืนถ่ินไทล้ือ                     
ซึ่ง วนิดา พ่ึงสุนทร ได้จําแนกรูปแบบภายนอกของเรือนไทล้ือในสิบสองปันนา
ออกเป็น 2 ลักษณะหลัก ๆ ได้แก่ รูปแบบเรือนท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปทรงหลังคากับรูปทรงของเรือน และรูปแบบเรือนท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปทรงหลังคากับลักษณะแผนผังเรือน10 ผู้วิจัยขอสรุปรายละเอียดดังนี้ 

ลักษณะท่ี 1 : รูปแบบเรือนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงหลังคากับ
รูปทรงของเรือน 

แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
(1) เรือนฝาตรง มีหลังคาปีกนกคลุมชั้นเดียว 
(2) เรือนฝาตรง มีหลังคาปีกนกคลุม 2 ชั้น 
(3) เรือนฝาผายออก มีหลังคาปีกนกคลุมชั้นเดียว 

ลักษณะท่ี 2 : รูปแบบเรือนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงหลังคากับ
ลักษณะแผนผังเรือน 

แบ่งได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
(1) แบบเรือนเดี่ยว 
(2) แบบเรือนเดี่ยวชักปีกหลังคา 
(3) แบบต่อมุข 
(4) แบบเรือนแฝด 
(5) แบบเรือนแฝดเยื้อง 
(6) แบบเรือนขวาง 

ส่วนการจําแนกประเภทรูปแบบผังเรือนไทลื้อในสิบสองปันนา จูเหลียง- 
เหวิน ได้จําแนกออกเป็น 3 ประเภท11 ได้แก่  (1) ผังพื้นแบบดั้งเดิม มีผังเรือน
เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ไม่นับรวมกับพ้ืนท่ีนอกชาน หลังคาจะคลุมพ้ืนท่ีภายใน
เรือนท้ังหมดเป็นผืนเดียว อาจจะมีชายคาต่อเป็นหลังคาสองชั้น  (2) ผังพื้น
แบบขยาย มีผังเรือนเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า หรือบางหลังต่อขยายไปทาง
ด้านข้างทําให้กลายเป็นรูปตัวแอล (L) เนื่องจากการเพ่ิมจํานวนของสมาชิก           
ในครอบครัวและฐานะทางการเงินท่ีเพ่ิมมากข้ึน หลังคาจึงมีการต่อออกไป
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ด้านข้างเป็นเรือนแฝดหรือแบบต่อมุข  (3) ผังพื้นแบบพัฒนา มีผังเรือนท่ีมี
ขนาดใหญ่กว่าแบบอื่น ๆ มักจะเป็นบ้านของนายบ้านหรือเศรษฐีในอดีต หรือ
การสร้างใหม่ที่ได้พัฒนาไปจากแบบแผนเดิม เช่น การต่อระเบียงเพ่ือเชื่อมไป
ยังยุ้งข้าว การขยายพ้ืนท่ีใช้สอยให้ใหญ่ข้ึน ทําให้รูปทรงหลังคามีความซับซ้อน 

สําหรับการแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยภายในเรือน วนิดา พ่ึงสุนทร12, จูเหลียง-  
เหวิน13 และ อรศิริ ปาณินท์14 ได้แบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยภายในเรือนพ้ืนถ่ินไทล้ือใน      
สิบสองปันนา และลําดับการเข้าถึงพ้ืนท่ีภายในตัวเรือน ดังนี้  ส่วนแรกคือ 
“ใต้ถุนเรือน (The space under the house)” ใช้เก็บฟืน เก็บของ และ
เล้ียงสัตว์  หากจะข้ึนไปบนเรือนต้องใช้ “บันได (Main Stair)” เข้าไปยัง 
ส่วนระเบียงหน้า (Veranda) ซึ่งไทล้ือเรียกว่า “ค่อม” หรือ “หัวค่อม” หรือ 
“ค่อมแหลน” เป็นโถงก่ึงภายนอกของเรือน มักใช้เป็นพ้ืนท่ีพักผ่อนในช่วง
กลางวัน และเป็นพ้ืนท่ีแจกจ่ายการใช้การในพื้นท่ีส่วนต่าง ๆ  หากเชื่อมไปยัง
พ้ืนท่ีภายนอกเรือนจะเป็นพ้ืนท่ีของชานแดด (Terrace) ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่ไม่มี
หลังคาคลุม ในภาษาถ่ินเรียกว่า “จาน” หรือ “จานกอน” หรือ “จานใต้”  
เป็นพ้ืนท่ีซักล้าง มีระดับพ้ืนต่าํกว่าพ้ืนเรือน มักจะมี “ถังเก็บน้ํา (Water 
Tank)” เพ่ือใช้อุปโภคและบริโภค บางหลังพบ “ห้องอาบน้าํ (Bathroom)” 
และ “ห้องขับถ่าย (Toilet)”  ในสิบสองปันนาเรียกห้องขับถ่ายว่า “ซีซ่อ” 
มักจะก่อสร้างอยู่ตรงพ้ืนท่ีชานดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้หากกลับเข้าไปยังส่วนระเบียงหน้าใหม่แล้วเข้าไปยังพ้ืนท่ีภายใน
เรือนจะเป็น “ห้องโถง (Hall)” ภาษาไทล้ือเรียกว่า “ในเฮิน” หรือ “ตางใน” 
มักใช้สําหรับเป็นพ้ืนท่ีพักผ่อนในเวลากลางคืน และเป็นพ้ืนท่ีเชื่อมต่อไปยัง 
“ส่วนครัว (Kitchen)” ซึ่งมี “แม่เตาไฟ (Hearth)” อยู่ระดับเดียวกับพ้ืนเรือน  
ส่วนอีกด้านหนึ่งของห้องโถงจะเป็น “ห้องนอน หรือ ส้วมนอน หรือ โส้ม 
(Bedroom)” ใช้เป็นท่ีนอนหลับต้องมีประตูปิดก้ันเสมอ ภายในห้องนอนจะ
พบ “ห้างเทวดา (Spirit’s Shelf)” อยู่มุมผนังห้องนอนทางทิศมงคลของเรือน 
เป็นท่ีกราบไหว้ผีพ่อแม่หรือผีบรรพบุรุษ  อีกท้ังยังมีองค์ประกอบทางความเช่ือ
ของเรือนอีก ได้แก่ “เสาขวัญ-เสานาง (Sao Sautsaw - Sao Nang)”  โดย
เสาท้าวเป็นตัวแทนของผู้ชาย (Male) จะอยู่ด้านในห้องนอน และเสานางเป็น
ตัวแทนของผู้หญิง (Female) อยู่ใกล้กับแม่เตาไฟ เชื่อว่าเป็นท่ีสถิตของผีบ้าน
ผีเรือนท่ีคอยคุ้มกันภัยให้แก่สมาชิกในเรือน15 และ “ตาแหลว (Ta Laew)” 
ไม้ไผ่สานรูปดาว เป็นสัญลักษณ์ห้ามกันส่ิงช่ัวร้ายไม่ให้เข้ามาในเรือน มักติดอยู่
เหนือประตูทางเข้าตรงส่วนบันไดข้ึนเรือน  นอกจากนี้ ยังมี “ยุ้งข้าว (Granary)” 
เพ่ือใช้สําหรับเก็บข้าว มักสร้างเป็นหลังเดี่ยว ๆ แยกออกไปจากตัวเรือน บาง
เรือนทําชานหรือระเบียงเช่ือมพ้ืนต่อถึงกัน 

สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอใช้ศัพท์คาํไทยสามัญในการอธิบาย
ลักษณะพ้ืนท่ีใช้สอยต่อจากนี้ไป เพ่ือความเข้าใจตรงกัน แทนศัพท์ภาษาถ่ิน 
ไทล้ือของพ้ืนท่ีใช้สอยภายในเรือน ดังนี้ 
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คําไทยสามัญ ภาษาอังกฤษ ภาษาถิ่นไทลื้อ 
ใต้ถุนเรือน The space under   

the house 
ตะล่าง 

บันได Main Stair ข้ันได 
ระเบียงหน้า Veranda ค่อม, หัวค่อม, ค่อมแหลน 
ชานแดด Terrace จาน, จานกอน, จานใต้ 
ห้องโถง Hall ในเฮิน, ตางใน 
ห้องนอน Bedroom โส้ม, ส้วม, ส้วมนอน 
ส่วนครัว Kitchen เฮินไฟ 
ห้ิงผี Spirit’s Shelf ห้ิงเตวดา 
ห้องขับถ่าย Toilet ซีซ่อ (เป็นภาษาถ่ินในประเทศจีน) 
 

ลักษณะภูมิศาสตร์และพ้ืนท่ีภูมิทัศน์วัฒนธรรมของหมู่บ้านแปน 
หมู่บ้านแปน (Manbiancun) เป็นหมู่บ้านท่ีตั้งอยู่ในทุ่งเมืองนุน ซึ่งเป็นเมือง
ขนาดเล็กอยู่กลางเทือกเขาระหว่างเส้นทางจากเมืองฮําไปยังเมืองแวนและ
เมืองพง ติดกับปากแม่น้ําคําและแม่น้ําบาน (Nanbanhe River)16 มีการใช้น้ํา
จากแหล่งน้ําธรรมชาติและการจัดการน้ํา  หมู่บ้านแปนอยู่ติดถนนสาย 213 
National Road ซึ่งเป็นทางสัญจรสายหลักของเมืองตัดผ่านเพ่ือเข้ามายัง
หมู่บ้านทางทิศเหนือ และอยู่ติดริมฝ่ังแม่น้ําบานซ่ึงอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน 
องค์ประกอบสําคัญของหมู่บ้านประกอบด้วย  (1) วัด ตั้งอยู่บนตําแหน่งท่ี 
เนินสูงทางทิศเหนือของหมู่บ้านติดกับถนนสายหลัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัด 
กิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ชาวบ้านจะไปวัดทุกวันเพ่ือฟังธรรม  
(2) กลุ่มเรือน จะตั้งลดหล่ันตามความสูงของเนินจากเขตพ้ืนที่วัดลงไปยังทิศใต้
ของหมู่บ้าน โดยมีถนนภายในหมู่บ้านเป็นตัวแบ่งกลุ่มเรือนออกไปเป็นส่วน ๆ 
และใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านด้วย  มีรั้วคอนกรีตบล็อกก่อก้ันอาณาเขต
ของตัวเรือนแต่ละหลัง  รูปทรงของเรือนนั้นจะเป็นเรือนท่ีมีหลังคาจั่วปีกนก
และมีชายคาโดยรอบ แต่จะมีรูปทรงแตกต่างกันไป  ทิศทางของสันหลังคา
ส่วนใหญ่จะหันไปตามสันหลังคาของวิหารวัด ซึ่งหันไปตามแนวทิศตะวันออก-
ตะวันตก และขนานกับแนวลําน้ํา  (3) ลานบ้าน เป็นพ้ืนท่ีที่ใช้พบปะสังสรรค์
กันภายในหมู่บ้าน  (4) ใจบ้าน เป็นศูนย์รวมจิตใจอีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้าน 
เพราะเป็นหมุดหมายแรกของการก่อตั้งหมู่บ้าน มีความศักดิ์สิทธ์ิเป็นอย่างมาก 
ปัจจุบันชาวบ้านยังคงเข้าไปกราบไหว้สักการบูชาอยู่17  (5) เสื้อบ้าน เป็นสถานท่ี
สถิตของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจําหมู่บ้าน  (6) ป่าเฮ่ว หรือ ป่าช้า เป็นท่ีเผาศพ
ประจําหมู่บ้าน  (7) ป่ากํา เป็นป่าที่เอาไว้หาฟืนและเป็นแหล่งทรัพยากร        
ธรรมชาติของหมู่บ้าน  และ (8) พื้นที่ปลูกพืชพรรณทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 
เช่น สวนยาง เป็นต้น 
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ป้อจ๋าน (พ่ออาจารย์) หนานหน่อ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เดิมหมู่บ้านเคย
มีผืนนา แต่ปัจจุบันได้เปล่ียนเป็นปลูกสวนยางแทนหมดแล้ว  แต่ก่อนจากท่ี
เคยมี ยุ้งข้าว อยู่ใต้ถุนเรือนก็ถูกรื้อไปหมดแล้ว เปล่ียนมาเป็น พื้นที่เก็บยาง      
พารา แทน เพราะการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจของจีนท่ีผ่านมา ส่งเสริม
ให้ปลูกยางพาราเพ่ือนําไปขาย จึงทําให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านจากชาวนา
กลับกลายเป็นชาวสวนยางแทน  นอกจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจ
แล้วยังมีภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านความเชื่อ เนื่องจากมีการนับถือผีพ่อแม่                      
(ผีบรรพบุรุษ) ของชาวไทล้ือในช่วงวันสังขาร (วันสงกรานต์) ในเดือน 6                   
และช่วงวันเข้าพรรษา-ออกพรรษา ชาวบ้านจะตั้งหมู่ข้าว (สํารับอาหาร) 
พร้อมดอกไม้ธูปเทียนท่ีวัด เพ่ือไหว้พระและผีพ่อแม่ไปพร้อม ๆ กัน แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อดั้งเดิมและการนับถือพุทธศาสนาที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
กลมกลืน เป็นอัตลักษณ์ทางสังคมของชาติพันธ์ุไท 
 
 
 
 
 
 
 
  

แสดงลักษณะภูมิประเทศ
และตาํแหน่งพ้ืนท่ีตั้งของ
หมู่บ้าน 

ซ้าย : แม่นํ้าบาน 
(Nanbanhe) ไหลผ่าน         
ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน 
ขวา : ลานบ้าน เป็นพื้นท่ี
โล่งและจุดเช่ือมต่อระหว่าง 
ถนนภายในหมู่บ้าน 
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ผลการศึกษา 
เรือนกรณีศึกษาท่ีได้คัดสรรในหมู่บ้านแปน มีจํานวน 7 หลัง โดยได้กําหนด
รหัสเรือนแต่ละหลัง ได้แก่ BN-01, BN-02, BN-03, BN-04, BN-05, BN-06 
และ BN-07 ซึ่งแต่ละหลังมีรูปแบบท่ีไม่ซ้ํากัน เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ของความ
หลากหลายของรูปแบบเรือนว่าจะส่งผลต่อการวางผังพ้ืนท่ีใช้สอยในเรือน
หรือไม่  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนท่ีกรณีศึกษานั้น ต้องนํามาวิเคราะห์
แยกแยะรูปแบบเรือนทั้งหมดที่ได้สํารวจมา เพ่ือแยกประเภทของเรือนแต่ละ
รูปแบบ พร้อมกับระบุข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการวิเคราะห์อื่น ๆ ร่วมด้วย ที่ใช้
ลักษณะความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาที่เก่ียวกับเรือนเป็นหลัก ดังนี้ 

(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรือน (House Data) ได้แก่ รหัสเรือน, 
รหัส GPS ที่ระบุตําแหน่งท่ีตั้งของเรือน, ชื่อเจ้าของเรือน, อาชีพของเจ้าของ
เรือน, อายุเรือน และจํานวนสมาชิกท่ีอยู่อาศัยในเรือน 

(2) การจําแนกรูปแบบของเรือน (Typology of House) ได้แก่ 
รูปแบบของเรือน จําแนกเป็น 6 รูปแบบ 

(3) ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural 
Relationship) ได้แก่ ลักษณะความสัมพันธ์ของพ้ืนท่ีใช้สอย ลําดับการเข้าถึง 
พ้ืนท่ีภายในเรือน และทิศทางการเข้าตัวเรือน 

(4) ข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ (Natural Relationship) 
ได้แก่ รูปทรงภายนอกของเรือน และวัสดุในการก่อสร้าง 

(5) ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับความเช่ือและสิ่งศักด์ิสิทธิ์เหนือ
ธรรมชาติ (Supernatural Relationship) ได้แก่ ทิศทางการหันหัวนอน
ของเรือน และองค์ประกอบสัญลักษณ์ทางความเช่ือของเรือน เพ่ือให้เป็น
บรรทัดฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือหวังว่าจะช่วยเป็นการจัดระบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้ง่ายข้ึนไปสู่การตอบคําถามของการวิจัยต่อไปได้ (ดูตารางที่ 1) 

จากข้อมูลในตารางท่ี 1 ได้แสดงให้เห็นว่า ไทล้ือหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่
จะประกอบอาชีพทําสวนยาง  อายุเรือนโดยเฉล่ียมีมากกว่า 10 ปีข้ึนไป        
อยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่ รูปแบบของเรือน 
ที่พบในหมู่บ้านนี้แบ่งเป็น 6 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีรูปแบบที่เหมือนกัน
คือ เป็นเรือนหลังคารูปจั่วปีกนก หรือเรียกว่า “เฮินหงส์”18 และมีหลังคา    
ปีกนกอีกช้ันหนึ่งยื่นเป็นชายคาปกคลุมฝาเรือน  แบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยหลัก ๆ เป็น
พ้ืนท่ีใต้ถุนเรือนและพ้ืนท่ีบนเรือน  มีการใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุที่หาได้ตาม
ท้องถ่ินมาใช้ในการสร้างเรือน เช่น หินใช้เป็นฐานราก ไม้ใช้ทําโครงสร้างพ้ืน ผนัง 
หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอ  มักหันหน้าเรือนไปทางทิศเหนือ โดยยึดตําแหน่ง 
ทางข้ึนบันไดเป็นหลัก  ทิศหัวนอนคือทิศเหนือ เป็นตําแหน่งท่ีตั้งของวัดและ
เป็นทิศมงคล  พบพ้ืนท่ีและองค์ประกอบศักดิ์สิทธ์ิภายในเรือน เช่น ห้ิงผีใน
ส้วมนอน เสาท้าว-เสานาง และสัญลักษณ์ตาแหลวตรงหน้าประตูทางเข้า 
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1. การวิเคราะห์การจาํแนกรูปแบบแบบแผนของเรือน (Typology  
of House) 

ประเด็นการวิเคราะห์การจําแนกรูปแบบแบบแผนของเรือนพ้ืนถ่ินไทล้ือ               
ได้ใช้หลักการจําแนกประเภทของ วนิดา พ่ึงสุนทร19  โดยแบ่งการศึกษา
เปรียบเทียบ “รูปแบบเรือนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงหลังคากับ
ลักษณะแผนผังเรือน” เพ่ือวิเคราะห์การจําแนกรูปทรงภายนอกของเรือน 
และใช้หลักการ “การจําแนกประเภทรูปแบบผังเรือนไทลื้อในสิบสองปันนา” 
ของ จูเหลียงเหวิน20 เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การจําแนกรูปแบบแผนผัง
ภายในของเรือน  ในข้ันตอนแรกจะต้องเร่ิมจากการแยกประเภทของเรือน
ก่อน โดยนําเรือนกรณีศึกษาทั้ง 7 หลัง มาจัดหมวดหมู่โดยใช้ “รูปทรงหลังคา 
(Roof form)” ในการจําแนกประเภท  ข้ันตอนต่อไปใช้หลักการจําแนกประเภท 
“รูปแบบผังเรือน (Functional Area)” โดยการพิจารณาแผนผังของเรือน                  
ที่สัมพันธ์กับรูปทรงหลังคาในแต่ละรูปแบบ  จากการวิเคราะห์สามารถแยก
ประเภทรูปทรงหลังคาท่ีสัมพันธ์กับลักษณะแผนผังเรือนทั้ง 7 หลัง ดังนี้ 

“Type A” – ประเภทเรือนแฝดเย้ือง ได้แก่ เรือนหลังท่ี BN-03 และ BN-06 
ลักษณะความสัมพันธ์ : จัดเป็นประเภทผังพ้ืนแบบขยาย โดยหลังคาจะมี
ขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่างกัน  พ้ืนท่ีใช้สอยใต้หลังคาเรือนหลวง (เรือนหลัง
ใหญ่) นั้น ประกอบด้วย บันได (Main Stair) ระเบียงหน้า (Veranda) ห้องโถง 
(Hall) และห้องนอน (Bedroom)  ส่วนพ้ืนท่ีใช้สอยใต้หลังคาเรือนต่อขยาย
ด้านข้าง (เรือนหลังเล็ก) คือ ส่วนครัว (Kitchen) สันหลังคาวางในแนวขนาน
กัน หลังคาชิดติดกัน และมีการชักหลังคาปีกนกออกมาโดยรอบเรือนหลวง  
นอกจากนี้ยังมีชานแดด (Terrace) อยู่นอกใต้ร่มชายคา รวมถึงถังเก็บน้ํา 
(Water Tank) ห้องอาบน้ํา (Bathroom) และห้องขับถ่าย (Toilet) ด้วย 

“Type B” – ประเภทเรือนแฝดเย้ืองและมีเรือนขวาง ได้แก่ เรือนหลังท่ี 
BN-01 
ลักษณะความสัมพันธ์ : จัดเป็นประเภทผังพ้ืนแบบขยาย โดยหลังคาจะมี
ขนาดเท่ากัน  พ้ืนท่ีใช้สอยใต้หลังคาเรือนหลวง (เรือนหลังใหญ่) นั้น ประกอบด้วย 
ห้องโถง (Hall) และห้องนอน (Bedroom)  ส่วนพ้ืนท่ีใช้สอยใต้หลังคาเรือน     
ต่อขยายด้านข้าง (เรือนหลังเล็ก) คือ ส่วนครัว (Kitchen) สันหลังคาวางใน
แนวขนานกัน หลังคาชิดติดกัน  มีเรือนขวางต่อออกมาจากด้านหน้าของเรือน
หลวง สันหลังคาวางในแนวตั้งฉากกัน หลังคาชิดติดกัน  พ้ืนท่ีใช้สอยใต้หลังคา
เรือนขวาง ประกอบด้วย บันได (Main Stair) และระเบียงหน้า (Veranda) 
และมีการชักหลังคาปีกนกออกมาโดยรอบเรือนหลวง  นอกจากนี้ยังมีชานแดด 
(Terrace) อยู่นอกใต้ร่มชายคา รวมถึงถังเก็บน้ํา (Water Tank) ห้องอาบน้ํา 
(Bathroom) และห้องขับถ่าย (Toilet) ด้วย 

สัญลักษณ์แทนพ้ืนท่ี 
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“Type C” – ประเภทเรือนแฝดและมีเรือนขวาง ได้แก่ เรือนหลังท่ี BN-05 
ลักษณะความสัมพันธ์ : จัดเป็นประเภทผังพ้ืนแบบขยาย โดยมีหลังคาสองหลัง
ขนาดเท่ากัน สันหลังคาวางในแนวขนานกัน หลังคาชิดติดกัน  พ้ืนท่ีใช้สอยใต้
หลังคาเรือนหลวง (เรือนหลังใหญ่) นั้น ประกอบด้วย ห้องโถง (Hall) และ
ห้องนอน (Bedroom)  มีเรือนขวางต่อออกมาจากด้านหน้าของหลังคาท้ังสอง 
สันหลังคาวางในแนวตั้งฉากกัน หลังคาชิดติดกัน  พ้ืนท่ีใช้สอยใต้หลังคาเรือน
ขวาง ประกอบด้วย บันได (Main Stair), ระเบียงหน้า (Veranda), ห้องนอน 
(Bedroom) และส่วนครัว (Kitchen) และมีการชักหลังคาปีกนกออกมา
โดยรอบเรือนหลวง  นอกจากนี้ยังมีชานแดด (Terrace) อยู่นอกใต้ร่มชายคา 
รวมถึงถังเก็บน้าํ (Water Tank) ห้องอาบน้ํา (Bathroom) และห้องขับถ่าย 
(Toilet) ด้วย 

“Type D” – ประเภทเรือนสามจ่ัวมีเรือนขวาง ได้แก่ เรือนหลังท่ี BN-02 
ลักษณะความสัมพันธ์ : จัดเป็นประเภทผังพ้ืนแบบขยาย โดยมีหลังคาสามหลัง
ขนาดเท่ากัน สันหลังคาวางในแนวขนานกัน หลังคาชิดติดกัน  พ้ืนท่ีใช้สอยใต้
หลังคาเรือนหลวง (เรือนหลังใหญ่) นั้น ประกอบด้วย ห้องโถง (Hall) และ
ห้องนอน (Bedroom)  พ้ืนท่ีใช้สอยใต้หลังคาเรือนต่อขยายด้านข้าง (เรือน
หลังเล็ก) คือ ส่วนครัว (Kitchen)  มีเรือนขวางต่อออกมาจากด้านหน้าของ
หลังคาสองหลัง สันหลังคาวางในแนวตั้งฉากกัน  พ้ืนท่ีใช้สอยใต้หลังคาเรือน
ขวาง ประกอบด้วย บันได (Main Stair), ระเบียงหน้า (Veranda) และห้อง
เก็บของ (Storage) และมีการชักหลังคาปีกนกออกมาโดยรอบเรือนหลวง  
นอกจากนี้ยังมีชานแดด (Terrace) อยู่นอกใต้ร่มชายคา รวมถึงถังเก็บน้ํา 
(Water Tank) ห้องอาบน้ํา (Bathroom) และห้องขับถ่าย (Toilet) ด้วย 

“Type E” – ประเภทเรือนสี่จ่ัว ได้แก่ เรือนหลังท่ี BN-04 
ลักษณะความสัมพันธ์ : จัดเป็นประเภทผังพ้ืนแบบขยาย โดยมีหลังคาส่ีหลัง
ขนาดเท่ากัน สันหลังคาวางในแนวขนานกันในลักษณะ 2 x 2 แถวเท่ากัน 
หลังคาชิดติดกัน  พ้ืนท่ีใช้สอยใต้หลังคาเรือนหลวง (เรือนหลังใหญ่) นั้น 
ประกอบด้วย บันได (Main Stair), ระเบียงหน้า (Veranda), ห้องโถง (Hall), 
ห้องนอน (Bedroom)  ไม่มีพ้ืนท่ีใช้สอยใต้หลังคาเรือนต่อขยายด้านข้าง และ
มีการชักหลังคาปีกนกออกมาโดยรอบเรือนหลวง  นอกจากนี้ยังมีชานแดด 
(Terrace) อยู่นอกใต้ร่มชายคา รวมถึงถังเก็บน้ํา (Water Tank) ห้องอาบน้ํา 
(Bathroom) และห้องขับถ่าย (Toilet) ด้วย 
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“Type F” – ประเภทเรือนสี่จ่ัวมีเรือนขวาง ได้แก่ เรือนหลังท่ี BN-07 
ลักษณะความสัมพันธ์ : จัดเป็นประเภทผังพ้ืนแบบพัฒนา ซึ่งไม่เป็นไปตาม
แบบแผนดั้งเดิมและแบบขยาย โดยมีหลังคาสี่หลังขนาดเท่ากัน สันหลังคาวาง
ในแนวขนานกันในลักษณะ 2 x 2 แถวเท่ากัน หลังคาชิดติดกัน  พ้ืนท่ีใช้สอย
ใต้หลังคาเรือนหลวง (เรือนหลังใหญ่) นั้น ประกอบด้วย ห้องโถง (Hall), 
ห้องนอน (Bedroom)  ไม่มีพ้ืนท่ีใช้สอยใต้หลังคาเรือนต่อขยายด้านข้าง         
มีเรือนขวางต่อออกมาจากด้านหน้าของหลังคาสองหลัง  พ้ืนท่ีใช้สอยใต้หลังคา
เรือนขวาง ประกอบด้วย บันได (Main Stair) และห้องนอน (Bedroom) 
ส่วนพ้ืนท่ีระเบียงหน้า (Veranda) หายไป และมีการชักหลังคาปีกนกออกมา
โดยรอบเรือนหลวง  มีชานแดด (Terrace) อยู่นอกใต้ร่มชายคา รวมถึงถังเก็บน้ํา 
(Water Tank) อีกท้ังพ้ืนท่ีส่วนครัว (Kitchen), ห้องอาบน้าํ (Bathroom) 
และห้องขับถ่าย (Toilet) ได้จัดให้อยู่ใต้ถุนเรือน 

จากการจําแนกรูปแบบของเรือนไทล้ือของหมู่บ้านแปน เมืองนุนนั้น 
ทําให้ทราบว่ารูปแบบของเรือนของหมู่บ้านกรณีศึกษาหนึ่งหน่วยตัวอย่าง 
(Sample Unit) มีความหลากหลายอยู่ในตัวเอง  ทั้งนี้หน่วยตัวอย่างของ
หมู่บ้านแปนก็เป็นเพียงหนึ่งหน่วยหมู่บ้านท่ีคัดเลือกมาเป็นกรณีศึกษาใน
ท่ามกลางกรณีศึกษาอีกเป็นจาํนวนมากในภาพรวมของการวิจัยองค์รวม             
ซึ่งจะได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความท่ีเป็นข้อค้นพบในลักษณะผลของการ
สังเคราะห์ในโอกาสต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังชุมชนแสดงตําแหน่ง         
การจาํแนกประเภทของ
เรือนไทลื้อหมู่บ้านแปน 
เมืองนุน แคว้นสิบสองปันนา 
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สําหรับแบบแผนของรูปทรงเรือนภายในหมู่บ้านกรณีศึกษานั้นปรากฏ
มีรูปแบบเรือนท้ังส้ิน 6 รูปแบบหลัก (ดูภาพหน้าตรงข้าม) จากการสํารวจ
เรือนภายในหมู่บ้านท้ัง 84 หลัง จําแนกออกเป็น “เรือนรูปแบบ A : ประเภท
เรือนแฝดเยื้อง” มีจํานวนมากท่ีสุดในการบันทึกผลสํารวจ โดยมีทั้งหมด 29 หลัง 
คิดเป็นร้อยละ 34.52  “เรือนรูปแบบ B : ประเภทเรือนแฝดเย้ืองและมีเรือน
ขวาง” มีจํานวน 13 หลัง คิดเป็นร้อยละ 15.47  “เรือนรูปแบบ C : ประเภท
เรือนแฝดและมีเรือนขวาง” มีจํานวน 22 หลัง คิดเป็นร้อยละ 26.19  “เรือน
รูปแบบ D : ประเภทเรือนสามจ่ัวมีเรือนขวาง” มีจํานวน 10 หลัง คิดเป็น
ร้อยละ 11.90  “เรือนรูปแบบ E : ประเภทเรือนสี่จ่ัว” มีจาํนวน 6 หลัง         
คิดเป็นร้อยละ 7.14 และ “เรือนรูปแบบ F : ประเภทเรือนสี่จ่ัวมีเรือนขวาง” 
มีจํานวน 4 หลัง คิดเป็นร้อยละ 4.76 

2. การวิเคราะห์พัฒนาการของเรือน (Development of House) 

จากข้อมูลการวิเคราะห์รูปแบบแบบแผนของเรือน (Typology of House) 
ในข้างต้น รูปแบบเรือนท่ีพบมีทั้งหมด 6 รูปแบบ จากเรือนกรณีศึกษาท้ังหมด 
7 หลัง ได้แก่ เรือนแฝดเยื้อง, เรือนแฝดเยื้องมีเรือนขวาง, เรือนแฝดมีเรือน
ขวาง, เรือนสามจ่ัวมีเรือนขวาง, เรือนส่ีจั่ว และเรือนส่ีจั่วมีเรือนขวาง จะเห็น
ได้ว่ารูปแบบเรือนมีความหลากหลายมาก ซึ่งพัฒนาการของเรือนนั้นผู้เขียน
สันนิษฐานว่า เรือนดั้งเดิมนั้นเป็น “เรือนเดี่ยว” เรียกว่าเป็น “เรือนหลวง” 
ต่อมาได้มีการต่อขยายออกทางด้านข้าง ซึ่งทําให้สันหลังคาขนานกับเรือนหลวง 
มักจะเป็นส่วนครัว เป็นเรือนต่อขยายด้านข้าง เรียกว่า “เฮินไฟ” หากต่อขยาย
ออกไปทางด้านหน้า โดยหันสันหลังคาตั้งฉากกับเรือนหลวงเรียกว่า “เรือน
ขวาง” จากนั้นจํานวนจั่วของเรือนก็ได้พัฒนามาเป็นเรือนแฝด (เรือนสองจั่ว) 
เรือนสามจั่ว และเรือนส่ีจั่วในท่ีสุด  ในปัจจุบันนี้หากแบบแผนของเรือนถูก
พัฒนามาไกลพอสมควรแล้ว ก็อาจจะสร้างเรือนหลายจั่วข้ึนมาพร้อม ๆ กัน
อย่างเช่น “เรือนส่ีจั่ว” เป็นต้น ซึ่งเป็นรูปทรงสมัยใหม่และมีผังเรือนแบบ
พัฒนา 

จากการวิเคราะห์พัฒนาการของเรือน (Development of House) 
หากนําเรือนกรณีศึกษามาแยกแยะประเภท ทาํให้เห็นถึงพัฒนาการของเรือน
เป็นลําดับ จาก “เรือนหงส์ หรือ เฮินหงส์” ที่กล่าวถึงในตํานานพญาสมมติกับ 
เรือนหลังแรก21 ถือเป็นเรือนดั้งเดิมของชาติพันธ์ุไทล้ือ เรียกว่า “เรือนเดี่ยว” 
ผังพ้ืนของเรือนเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส  ต่อมาเมื่อมีจํานวนสมาชิกในเรือน
เพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีเรือนก็ขยายใหญ่ข้ึน จึงมีการชักชายคาเรือนออกไปทางด้านข้าง
กลายเป็น “เรือนเดี่ยวชักปีกชายคา” หรือทําเป็น “เรือนต่อมุข”  แต่ทว่า
หมู่บ้านนี้ได้แยกพ้ืนท่ีส่วนครัว (Kitchen) ออกมา จึงจะเห็นเรือนต่อขยาย
ด้านข้างเกือบทุกหลัง กลายเป็น “เรือนแฝดเยื้อง” (Type A) และมีการต่อ
เรือนขวางไปทางด้านหน้าของเรือนแฝดในส่วน “บันได (Main Stair)” และ  
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“ระเบียงหน้า (Veranda)” ทําให้กลายเป็น “เรือนแฝดเยื้องมีเรือนขวาง” 
(Type B) “เรือนแฝดมีเรือนขวาง” (Type C) และ “เรือนสามจ่ัวมีเรือน
ขวาง” (Type D) ส่วน “เรือนส่ีจั่ว” (Type E) เป็นรูปแบบสมัยใหม่ที่มี
โครงสร้างซับซ้อนข้ึน ได้พัฒนามาจากการนําเรือนแฝดสองหลังมาต่อกัน                    
ทางด้านหน้า โดยให้แนวสันหลังคาขนานกัน หากมีเรือนขวางเข้าไปก็จะ
กลายเป็น “เรือนส่ีจั่วมีเรือนขวาง” (Type F) ต่อไป 

พัฒนาการของเรือนไทลื้อ
บ้านแปน เมืองนุน แคว้น      
สิบสองปันนา 
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สรุปผลการศึกษา 
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบแบบแผน
ของเรือน (Typology of House) และพัฒนาการ (Development) ของ
เรือนพ้ืนถ่ินไทลื้อ ได้แก่ การจําแนกรูปทรงของเรือน ลักษณะความสัมพันธ์
ของพ้ืนท่ีใช้สอย และลําดับการเข้าถึงพ้ืนท่ีภายในเรือนพ้ืนถ่ินของกลุ่มชาติพันธ์ุ
ไทล้ือในพ้ืนท่ีศึกษาชุมชนเดียวกัน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบลักษณะความสัมพันธ์
ของรูปทรงหลังคากับตําแหน่งผังพ้ืนของเรือนพ้ืนถ่ินของกลุ่มชาติพันธ์ุไทล้ือ 
รวมท้ังศึกษาพัฒนาการของเรือนพ้ืนถ่ินของกลุ่มชาติพันธ์ุไทล้ือ ผู้วิจัยขอสรุป  
ผลการศึกษาเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. การจาํแนกประเภทของเรือน 

ประเภทรูปทรงของเรือนท่ีพบในพ้ืนท่ีกรณีศึกษามีทั้งหมด 6 รูปแบบ ได้แก่ 
เรือนแฝดเยื้อง (Type A) เรือนแฝดเยื้องมีเรือนขวาง (Type B) เรือนแฝดมี
เรือนขวาง (Type C) เรือนสามจ่ัวมีเรือนขวาง (Type D) เรือนส่ีจั่ว (Type E) 
และเรือนส่ีจั่วมีเรือนขวาง (Type F)  ถึงแม้ว่าเรือนจะมีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน 
แต่แบบแผนผังเรือนมีลักษณะคล้ายกัน  ส่วนใหญ่แล้วเรือนไทล้ือจะเป็นเรือน
ที่มีผังพ้ืนแบบขยาย มีลําดับการเข้าถึงพ้ืนท่ีใช้สอยคล้ายกัน ไม่ว่าเรือนจะอยู่
ตําแหน่งไหนก็ตาม หน้าเรือนจะต้องหันไปทางทิศเหนือเสมอ คือ จะหันบันได
ทางข้ึนเรือนไปทางทิศเหนือ และจะให้ทิศหัวนอนหันไปทางทิศเหนือด้วย            
ซึ่งเป็นตําแหน่งของวัดและเป็นทิศมงคล แต่มีเพียงแค่เรือนผังพ้ืนแบบพัฒนา
เท่านั้นท่ีไม่ค่อยเป็นไปตามแบบแผน 

2. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงหลังคากับตําแหน่งผังพ้ืน         
ของเรือน 

พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีอยู่ใต้หลังคา “เรือนหลวง” นั้นต้องมีห้องนอน (Bedroom) 
และห้องโถง (Hall) อยู่ด้วยกันเสมอ เพราะพื้นท่ีเหล่านี้เป็นพ้ืนท่ีสําคัญของ
เรือน บางประเภทอาจจะมีบันได (Main Stair) และระเบียงหน้า (Veranda) 
รวมอยู่ด้วย แต่มักจะพบประเภทเรือนเดี่ยวท่ีมีผังพ้ืนแบบดั้งเดิมและเรือนแฝด
เยื้องท่ีมีผังพ้ืนแบบขยาย  ส่วนพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีอยู่ใต้หลังคา “เรือนต่อขยาย
ด้านข้าง” จะพบในเรือนผังพ้ืนแบบขยาย ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนท่ีส่วนครัว 
(Kitchen) บางหลังแยกไปเป็น “เรือนครัว หรือ เฮินไฟ”  ส่วนพ้ืนท่ีใช้สอย       
ที่อยู่ใต้หลังคา “เรือนขวาง” มักจะเป็นส่วนด้านหน้าของเรือน พบในเรือนผัง
พ้ืนแบบขยายและแบบพัฒนา เป็นส่วนบันได (Main Stair) และระเบียงหน้า 
(Veranda) บางหลังมีห้องนอน (Bedroom) ที่แบ่งต่อขยายออกมาอีกห้อง
หนึ่งหรือเป็นห้องเก็บของ (Storage) รวมอยู่ด้วย  และส่วนสุดท้าย ชานแดด 
(Terrace) จะอยู่นอกใต้ร่วมชายคา เพราะเป็นพ้ืนท่ีเปียกจะต้องถูกแสงแดด
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อยู่เสมอ ระดับพ้ืนจะต่ํากว่าพ้ืนเรือนมักจะมีถังเก็บน้ํา (Water Tank) ห้อง
อาบน้ํา (Bathroom) และห้องขับถ่าย (Toilet) อยู่บริเวณชานแดดเสมอ          
(ดูตารางท่ี 2) 

3. พัฒนาการของเรือน 

ความแตกต่างและความซับซ้อนของหลังคาเรือน เกิดข้ึนมาจากข้อจํากัดของ
วัสดุและระบบการก่อสร้างท่ีจะต้องแบ่งระบบโครงสร้างออกเป็นหลายชุด
หลายเรือน เนื่องจากผังเรือนเร่ิมเปล่ียนแปลงจากผังพ้ืนแบบดั้งเดิมเป็นผังพ้ืน
แบบขยายและแบบพัฒนามากข้ึน เพ่ือรองรับการเพิ่มข้ึนของจํานวนสมาชิก 
ในครอบครัว ทาํให้ผังพ้ืนมีขนาดใหญ่ข้ึน อีกท้ังรสนิยมความชอบส่วนบุคคล          
ก็มีส่วนทําให้รูปแบบเรือนมีความแตกต่างกัน  จากการศึกษารูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมด้วยวิธีการสํารวจรังวัด และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิใน
ท้องถ่ินพบว่า พัฒนาการของรูปแบบสถาปัตยกรรมของเรือนพ้ืนถ่ินไทล้ือใน
พ้ืนท่ีศึกษาเกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมทางสังคม
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความต้องการใช้สอยของเรือนท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ทั้งนี้เริ่มต้นจากรูปแบบ “เรือนเดี่ยว” ซึ่งปัจจุบันไม่มีเรือนในลักษณะ
ดังกล่าวหลงเหลืออยู่แล้วในพื้นท่ีศึกษา ทว่าเมื่อลงสนามเก็บข้อมูลด้วยการ
สํารวจรังวัดพบว่าเรือนเดี่ยวดังกล่าวได้ถูกต่อเติมกลายเป็นเรือนในลักษณะ
ต่าง ๆ  จากเรือนเดี่ยวนั้นมีการต่อชายคาท่ีเรียกว่า “พะ” เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอย 
ต่อมาเริ่มมีความนิยมในการต่อเติมเป็นเรือนแฝดท่ีขนานสันหลังคาคู่ไปกับ
เรือนประธาน ทว่าเรือนท่ีต่อเติมใหม่นี้จะมีขนาดเล็กกว่าและทําหน้าที่เป็น
เรือนครัว อันเป็นผลมาจากความเปล่ียนแปลงลักษณะการใช้สอยพ้ืนท่ีในเรือน
ที่คํานึงถึงสุขลักษณะมากข้ึน ทว่าเรือนที่ต่อเติมใหม่นี้มักจะก่อสร้างให้มีขนาด
ย่อมกว่าเรือนประธานเพ่ือสะท้อนให้เห็นฐานานุศักดิ์ที่แตกต่างกัน  

ต่อมาเมื่อคติเรื่องดังกล่าวได้เปล่ียนแปลงไปจึงมีความนิยมในการ        
ต่อเติมเรือนขนาดเท่ากันขนานกับเรือนประธานเดิม ซึ่งหลังจากนั้นก็จะเห็นว่า
มีความนิยมในการต่อเติมและสร้างใหม่เรือนแฝดสองหลัง และเรือนสามหลัง
ปรากฏขึ้น  นอกจากนี้เมื่อชีวิตเริ่มเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ ระบบเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนไม่ได้พ่ึงพากับการเกษตรกรรมผสมผสานอย่างเดียว ทําให้รูปแบบ 
การดําเนินชีวิตเปล่ียนแปลงไป แทนท่ีจะใช้ชีวิตตอนกลางวันอยู่ในไร่นาก็มี
เวลาว่างกลับมาพักผ่อนท่ีเรือน ตลอดจนการเดินทางไปตั้งถ่ินฐานแหล่งอื่น ๆ 
ของลูกหลาน และจะกลับมาเยี่ยมบรรพบุรุษในประเพณีสําคัญ เช่น สงกรานต์ 
และมักจะพาเพ่ือนฝูงหรือญาติพ่ีน้องต่างวัฒนธรรมที่เกิดจากการแต่งงานข้าม
ชาติพันธ์ุมาเยี่ยมเยือน จึงมีความต้องการพื้นท่ีในลักษณะก่ึงโถงสําหรับการ
พักผ่อนตอนกลางวัน การจัดเล้ียงและรับแขก จึงมีการแก้ปัญหาด้วยการขยาย
พ้ืนท่ีโถงหน้าเรือน รวมท้ังมีการต่อเติม “เรือนขวาง” ซึ่งเรียกในภาษาถ่ินว่า 
“เรือนเย็นลม” เพ่ือรองรับกิจกรรมเอนกประสงค์ต่าง ๆ ของเรือน  
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ตารางที่ 2 : แสดงรูปแบบและองค์ประกอบพื้นท่ีภายในเรือนท่ีสัมพันธ์กับรูปทรง
หลังคาของเรือนแบบต่าง ๆ 
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จากการศึกษาพบว่า ในหมู่บ้านต่าง ๆ จะมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
ของเรือนท่ีหลากหลาย ซึ่งเกิดจากการต่อเติมปรับปรุงเรือนดั้งเดิมให้สามารถ
รองรับวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ และเกิดข้ึน 
จากการสร้างเรือนข้ึนใหม่  ทว่าด้วย “ค่านิยม” และ “สํานึกในอัตลักษณ์ที่
แตกต่าง” ระหว่างกลุ่มล้ือและกลุ่มคนจีน จึงทําให้แม้จะมีการสร้างเรือนใหม่ 
แต่ยังคงคุณลักษณะของการเป็นเรือนยกใต้ถุนสูงและหลังคาเรือน และมี
แนวโน้มจะสร้างเรือนท่ีมีหลังคาสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในชุมชน                 
ที่อยู่ใกล้เมืองใหญ่อันเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ดังตัวอย่างของหมู่บ้านแปน 
เมืองนูนท่ีผู้วิจัยคัดสรรเป็นกรณีศึกษาในบทความนี้ด้วย 
 
ข้อจํากัดของการศึกษา 
สืบเนื่องจากในการสํารวจในภาพรวมของโครงการวิจัยในครั้งนี้นั้นเป็นการ
สํารวจแบบเร็ว (Rapid Survey) เพ่ือให้ได้ภาพโดยรวมของกรณีศึกษาต่าง ๆ 
ของสิบสองปันนา ทําให้แบ่งเวลาลงสนามในแต่ละชุมชนไม่มากนัก เพราะฉะนั้น
ในการศึกษาในบทความน้ีจึงต้องใช้การคัดเลือกกรณีศึกษามาเป็นตัวแทน 
ไม่ได้ศึกษาในเรือนทุกหลังในหมู่บ้าน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลภาคสนาม 
“พุทธศาสนสถานของกลุ่มชนชาติพันธ์ุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพ้ืนทวีป : 
ชุมชนไทลื้อ ในเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา” ภายใต้ชุดโครงการ 
วิจัยทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ 2558, 
“พุทธศาสนสถานเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษ        
ที่ 11–ปัจจุบัน)” โดยมี อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท สาขา
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร          
ซึ่งได้ลงสํารวจเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างวันท่ี 9–17 เมษายน พ.ศ. 2559 
ในพ้ืนท่ีหลายเมือง อาทิ เมืองมาง เมืองพง เมืองหล้า เมืองแวน เมืองนุน 
เมืองอีงู เมืองเชียงรุ่ง เมืองฮํา เมืองลวง เป็นต้น ในเขตปกครองตนเอง             
ชาวชาติไทสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 



196 | หน้าจั่ว ฉ. 14  2560 

เชิงอรรถ 
 
1 เกรียงไกร เกิดศิริ, “ภูมิหลังการตั้งถิ่นฐานกลุ่มชาติพันธุ์
ไท-ลาว และการเคลื่อนย้ายสู่ประเทศไทย,” หน้าจั่ว           
ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม
ไทย, ฉบับที่ 7 (กันยายน 2553–สิงหาคม 2554) : 83-
130. 
2 บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, “ไทยลื้อ,” ใน 30 ชาติในเชียงราย , 
พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2557), 145-
175. 
3 บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, ไทยสิบสองปันนา เล่ม 1-เล่ม 2, 
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557). 
4 วนิดา พึ่งสุนทร, “เรือนไตลื้อในสิบสองปันนา,” หน้าจั่ว, 
ฉบับที่ 10 (2533) : 12-36. 
5 อรศิริ ปาณินท์, “กล่าวถึงวัดบ้านถิ่นสิบสองพันนาอีก
ครั้ง,” หน้าจั่ว, ฉบับที่ 10 (2533) : 37-54. 
6 Zhu Liangwen, The Dai or Tai and Their 
Architecture & Customs in South China  
(Bangkok: DD. Books, 1992). 
7 จูเหลียงเหวิน, ชนชาติไต สถาปัตยกรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไตในสิบสองพันนา , แปลโดย 
งามพรรณ เวชชาชีวะ (เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 
2537). 
8 อรศิริ ปาณินท์, บ้านและหมู่บ้านพื้นถิ่น , พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
2539). 
9 กวิน ว่องวิกย์การ และคนอื่น ๆ, การเปรียบเทียบภูมิ
ปัญญาในพัฒนาการของบ้านพื้นถิ่นไทลื้อ ระหว่างพื้นที่
เลือกสรรในอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ประเทศไทย 
กับพื้นที่เลือกสรรในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) , 2548). 
10 วนิดา พึ่งสุนทร, “เรือนไตลื้อในสิบสองปันนา,” หน้าจั่ว, 
ฉบับที่ 10 (2533) : 12-36. 
11 จูเหลียงเหวิน, ชนชาติไต สถาปัตยกรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไตในสิบสองพันนา , แปลโดย 
งามพรรณ เวชชาชีวะ (เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 
2537). 
12 วนิดา พึ่งสุนทร, เรื่องเดียวกัน, 12-36. 
13 จูเหลียงเหวิน, เรื่องเดียวกัน. 

14 อรศิริ ปาณินท์, บ้านและหมู่บ้านพื้นถิ่น , พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 
2539). 
15 Yun Gao, “Symbolism in the Construction of 
the Dai Traditional House .” Edinburgh 
Architecture Research 22 (1995): 121-131. 
16 บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, ไทยสิบสองปันนา เล่ม 1, พิมพ์ครั้ง 
ที่ 4 (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557), 168-170. 
17 สัมภาษณ์, ป้อจ๋าน (พ่ออาจารย์) หนานหน่อ, ปราชญ์
ชาวบ้านชุมชนบ้านแปน สิบสองปันนา, 12 เมษายน 2559. 
18 จูเหลียงเหวิน, ชนชาติไต สถาปัตยกรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไตในสิบสองพันนา , แปลโดย 
งามพรรณ เวชชาชีวะ (เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ , 
2537). 
19 วนิดา พึ่งสุนทร, “เรือนไตลื้อในสิบสองปันนา,” หน้าจั่ว, 
ฉบับที่ 10 (2533) : 12-36. 
20 จูเหลียงเหวิน, เรื่องเดียวกัน. 
21 เรื่องเดียวกัน. 
 
Bibliography 
 
Sources (Thai) 
 
Bunchuai Srisawat. “Tai Lue.” In 30 Chat Nai 

Chiang Rai [30 Nations in Chaing Rai],  
145-175. Bangkok: Siam Parithat, 2014. 

 . Thai Sipsongpanna Lem 1-Lem 2 
[Thai Xishuangbanna Volume 1-2]. 
Bangkok: Siam Parithat, 2557. 

Inthanon Sukkri. “Phonlawat Khong Phumpanya 
Nai Ruean Phuenthin Tai Lue Rawang 
Thin Kamnoet Nai Mueang Luang 
Sipsongpanna Kap Ban Luang Nue – 
Ban Luang Tai Amphoe Doi Saket 
Changwat Chiang Mai [The Dynamics 
of Wisdom in the Tai Lue Vernacular 
Houses between the Original Area, 
Mueang Luang, Xishuangbanna and 
Luang Nue Village – Luang Tai Village, 
Doi Saket District, Chiangmai Province].” 
Master of Architecture (Architecture), 
Chiang Mai University, 2016. 



หน้าจั่ว ฉ. 14  2560 | 197 

Inthanon Sukkri, and Rawiwan Oranratmanee. 
“Phonlawat Khong Phumpanya Nai 
Ruean Phuenthin Tai Lue Rawang             
Thin Kamnoet Nai Mueang Luang 
Sipsongpanna Kap Ban Luang Nue – 
Ban Luang Tai Amphoe Doi Saket 
Changwat Chiang Mai. [The Dynamics 
of Wisdom in the Tai Lue Vernacular 
Houses between the Original Area, 
Mueang Luang, Xishuangbanna and 
Luang Nue Village – Luang Tai Village, 
Doi Saket District, Chiangmai 
Province].” Najua: Architecture, 
Design and Environment , no.30 
(January–December 2016): A3-A30. 

Kawin Wongwikkan et al. Kan Priaptiap 
Phumpanya Nai Phattanakan Khong 
Ban Phuenthin Tai Lue Rawang 
Phuenthi Lueaksan Nai Amphoe 
Chiang Kham Changwat Phayao 
Prathet Thai Kap Phuenthi Luaeksan 
Nai Khwaen Sipsongpanna Monthon 
Yunnan Satharanarat Prachachon 
Chin [Comparison of Wisdom in                          
the Development of Tai Lue House 
between Selected Areas in Chiang 
Kham District, Phayao Province, 
Thailand and Selected Areas in 
Xishuangbanna, Yunnan, People's 
Republic of China]. Bangkok: The 
Thailand Research Fund (TRF), 2005. 

Khrongkan Phiphitthaphan Wattanatham Lae 
Chattiphan Lanna. Tai Lue Attalak 
Hang Chattiphan [Tai Lue, Identity of 
Ethnic]. Chaing Mai: Social Research 
Institute, Chaing Mai University, 2008. 

Kreangkai Kirdsiri, “Phumlang Kan Tang Thinthan 
Klum Chattiphan Tai-Lao Lae Kan 
Khlueanyai Su Prathet Thai [Historical 
Background of Tai-Lao Settlement 
and Movement to Thailand].” Najua: 
History of Architecture and Thai 
Architecture, no.7 (September 2010–
August 2011), 83-130. 

Ornsiri Panin. Ban Lae Muban Phuenthin. 
[Vernacular Houses and Villages].                 
2nd ed. Bangkok: The Association of 
Siamese Architects under Royal 
Patronage, 1996. 

Ornsiri Panin et al. Ruean Phuenthin Thai-Tai 
[Thai-Tai Vernacular Houses]. 
Bangkok: Faculty of Architecture, 
Silpakorn University, 2008. 

Prasit Lipracha et al. Thai Phrat Thin Phak                  
Nue Prawattisat Chattiphan Lae 
Phromdan Ratchat [The Northern 
Thai Diaspora, Ethnic History and 
National State Borders]. Ching Mai: 
Centre of Research and Academic 
Services (CRAS), and Centre of Ethnic 
Studies and Development (CESD), 
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai 
University, 2015. 

Rawiwan Oranratmanee. Rupbaep Banruean 
Khong Klum Chattiphan Nai Usakane 
[House Forms of Ethnic Groups in 
Southeast Asia]. 3rd ed. Chiang Mai: 
Research Administration Center, 
Office of the University, Chiang Mai 
University, 2015. 

Wanida Puengsunthorn. Ruean Tai Lue Nai 
Sipsongpanna [Tai Lue Houses in 
Xishuangbanna]. Najua, no.10 (1990): 
12-36. 

Zhu, Liangwen. Chonchat Tai Sathapattayakam 
Lae Khanop Thamniam Prapheni Tai 
Nai Sipsongpanna [Tha Dai or the Tai 
and Their Architecture and Customs 
in South China]. Translated by 
Ngamphan Wetchachiwa. Chiang Mai: 
Suriyawong Book Centre, 1994. 

 
 
 
 
 
 


