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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบแผนของเรือน
การจําแนกประเภทของเรือน ลักษณะความสัมพัน ธ์พ้ืน ที่ใ ช้สอยของเรือ น
และศึกษาถึงพัฒนาการของเรือนพื้น ถิ่นไทลื้อ ซึ่งในประเด็นศึกษาดังกล่าว
เกิดมาจากแนวความคิดของคําถามที่ว่า ความหลากหลายของรูปทรงหลังคา
ของเรือนจะส่งผลให้ผังพื้นของเรือนแตกต่างกันหรือไม่ และรูปแบบของเรือน
แต่ละหลังมีพัฒนาการอย่างไร ผู้วิจัยได้คัดเลือกหมู่บ้านตัวอย่างคือ “บ้านแปน
(Manbiancun)” ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีความสําคัญในทุ่งเมืองนุน เขตสิบสองปันนา เป็น ตัวแทนของชุมชนในเขตเมืองนูน และได้คัดเลือกเรือนกรณีศึกษา
ที่มีรูปทรงที่ต่างกันจํานวน 7 หลัง เพื่อ วิเคราะห์ประเด็นตามวัต ถุประสงค์ของ
การศึกษาข้างต้น และทําความเข้าใจของการศึกษาในระดับ จุลภาคก่อน เพื่อ
นําไปสู่การต่อยอดความรู้ของการศึกษาในระดับมหัพภาคในอนาคตต่อไปได้

เรื อนไทลื้อ เขตสิ บสองปันนา

ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 “การจําแนกประเภทของเรือน” สรุป ได้ว่ามีรูปแบบ
เรือนทั้งหมด 6 รูปแบบ ได้แก่ เรือนแฝดเยื้อง, เรือนแฝดเยื้องมีเรือนขวาง,
เรือนแฝดมีเรือนขวาง, เรือนสามจั่วมีเรือนขวาง, เรือนสี่จั่ว และเรือนสี่จั่วมี
เรือนขวาง ทั้งนี้ไม่พบรูปแบบเรือนเดี่ยว หรือเรือนหงส์ (เฮินหงส์) แล้ว
ซึ่งเป็นเรือนดั้งเดิมของกลุ่มชาติพัน ธุ์ไทลื้อ
ประเด็นที่ 2 “ลักษณะความสัมพัน ธ์ระหว่างรูปทรงหลังคากับ พื้น ที่ใช้
สอยของเรือ น” สรุป ได้ว่า พื้นที่ใ ช้สอยที่อ ยู่ใต้หลังคาเรือนหลวง ต้องเป็นพื้น ที่
ส่วนที่สําคัญ ที่สุดของเรือ น ได้แก่ ส้วมนอน (ห้องนอน) และห้องโถง ส่วนพื้น ที่
ใช้สอยที่อยู่ใ ต้หลังคาเรือนต่อขยายด้านข้าง จะเป็น พื้น ที่ส่วนครัว และพื้นที่ใ ช้
สอยที่อยู่ใต้หลังคาเรือนขวาง มักจะเป็นบันได ระเบียงหน้า (หัวค่อม) บางหลัง
มีห้องนอน หรือ ห้องเก็บ ของอยู่ข้างบัน ไดด้วย นอกจากนี้ยังมีชานแดด (จาน)
อยู่นอกพื้น ที่ใ ต้หลังคา มักจะพบถังเก็บ น้ํา หรือ ห้องอาบน้ําและห้องขับ ถ่าย
รวมอยู่ในพื้น ที่ชานแดดด้วย
ประเด็นที่ 3 “พัฒนาการของเรือ น” สรุปได้ว่า ความหลากหลายของ
รูปแบบหลังคาเรือนไม่ได้มีผลต่อ รูปแบบแผนผังของเรือน ซึ่งการจัดวางความ
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สัมพัน ธ์ของพื้นที่ใ ช้สอยของเรือนและลําดับการเข้าถึงพื้น ที่ต่างๆ ยังคงมีความ
คล้ายคลึงกันอยู่ แต่ด้วยขนาดของพื้น ที่ที่เปลี่ยนไปจึงทําให้ระบบโครงสร้าง
ของหลังคาจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างตามไปด้วย พร้อ มทั้งข้อ จํากัด
ของวัสดุก่อสร้างและค่านิยมส่วนบุคคลเป็นผลทําให้รูปแบบของเรือนมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดจนกลายเป็น พัฒนาการ
คําสําคัญ : รูปทรงของเรือน, การจัดวางที่ว่าง, เรือนพื้น ถิ่นไทลื้อ , แบบแผน
และพัฒนาการ, สิบ สองปัน นา, 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) fourgabled houses; and (6) four-gabled houses mixed with crossing
houses. The format of a single house or “Huen Hong” (swanshape 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
“ไทลื้อ” เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ผู้พูดภาษาตระกูลไท-กะได (Tai-Kadai Language
Group) ซึ่งมีศูน ย์กลางวัฒนธรรมและถิ่นฐานอยู่ในแคว้น สิบ สองปันนา มณฑล
ยูน นาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้มีศูนย์กลางทางการปกครองดั้งเดิมใน
ระบบจารีตอยู่ที่เมืองเชียงรุ่ง และมีการกระจายตัวของถิ่นฐานอยู่ใ นพื้น ที่ราบ
ระหว่างหุบเขาที่สัมพัน ธ์กับ ลุ่มแม่น้ําโขงและแม่น้ําสาขา และได้กระจายตัวลง
มายังที่ราบเชิงเขาทางตอนเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในพื้น ที่แม่น้ําโขงตอนกลางของภูมิภาค (Central Mekong River
Group) เช่นเดียวกับกลุ่มคนไทกลุ่มอื่น ๆ ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ร าบลุ่มแม่นา้ํ โขง
ตอนกลางในเขตมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา และ
ทางตอนเหนือของ สปป. ลาว1
จากการทบทวนสารสนเทศที่ผ่านมาจะเห็น ว่า กลุ่มไทลื้อเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่มีผู้ศึกษาในประเด็นทางวัฒนธรรมมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะ
เรื่องผ้าทอพื้น เมือง สังคมศาสตร์ และการศึกษาในมิติประวัติศาสตร์ สําหรับ
งานบุกเบิกเริ่มแรกที่มีการให้ข้อ มูลเกี่ยวกับไทลื้อในประเทศไทยคือ งานของ
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บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ในเรื่อง “30 ชาติในเชียงราย” ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกใน พ.ศ. 2493
ที่ใ ห้ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเชียงรายอย่าง
น่าสนใจและครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งนี้ใ ห้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมในระดับ ผังหมู่บ้านที่สัมพัน ธ์กับ วิถีชีวิตและประเพณี และการใช้
สอยพื้น ที่ในเรือน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สอยพื้น ที่ภายในเรือนนั้น บุญช่วย
ศรีสวัสดิ์ ใช้ตัวแบบของเรือนไทลื้อ ที่สิบ สองปันนาเป็น ตัวอธิบ าย2 ต่อ มาใน
พ.ศ. 2497 บุญ ช่วย ศรีสวัสดิ์ ได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่อ ง “ไทยสิบสองปันนา”
ซึ่งนับ ว่าเป็น หนังสือ ที่ใ ห้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมทั้งทาง
กายภาพและนามธรรมได้อ ย่างสมบูรณ์ที่สุด และเป็นภาพลักษณ์ของชุมชน
ไทลื้อ สิบ สองปันนาที่ยังคงสภาพเงื่อนไขชุมชนทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างทาง
วัฒนธรรมได้แทรกสอดอยู่ในเนื้อหาของบทต่าง ๆ ทั้งในระดับ ผัง และระดับ
เรือน3 สําหรับวงวิชาการทางสถาปัตยกรรมมีการให้ภาพลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทลื้อครั้งแรก ๆ ใน พ.ศ. 2533 มีผลงาน 2 ชิ้น คือ วนิดา พึ่งสุนทร ใน
บทความวิชาการเรื่อ ง “เรือนไตลื้อในสิบสองปันนา” 4 ได้อธิบ ายเกี่ยวกับการ
ตั้งถิ่นฐาน องค์ประกอบของหมู่บ้าน ลักษณะพื้น ที่ใช้สอยในเรือน รูปแบบของ
เรือน และอิทธิพลที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเรือน และอรศิริ ปาณินท์ ใน
บทความวิชาการเรื่อง “กล่าวถึงวัดบ้านถิ่นสิบสองพันนาอีกสักครั้ง”5 ที่กล่าวถึง
องค์ประกอบของผังบริเวณวัดไทลื้อในเมืองเชียงรุ่ง
สําหรับการศึกษาในองค์รวมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างของ
ไทลื้อโดยนักวิชาการชาวจีนที่ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์และจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
ใน ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) โดย Zhu Liangwen ในชื่อ เรื่องว่า “The Dai
or Tai and Their Architecture & Customs in South China” 6 ซึ่งใน
การพิมพ์ครั้งนั้น ได้มีการพิมพ์ฉบับแปลเป็นภาษาไทยในชื่อ ว่า “ชนชาติไต
สถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไตในสิบสองพันนา” โดยเสนอ
ปรัมปราคติของการก่อ รูป เรือนหลังแรกของชาวไทลื้อ ตลอดจนประเด็นความ
เชื่อ ดั้งเดิมกับ รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ศาสนสถาน และบ้านเรือนของชนชาติไต
ในสิบสองพันนา7 และใน พ.ศ. 2539 อรศิริ ปาณิน ท์ ได้เสนอ “บ้านไตลื้อ
สิบสองพันนา” ในหนังสือ “บ้านและหมู่บ้านพื้นถิ่น”8 ซึ่งเป็นบทความวิชาการ
ที่ใ ห้ข้อ สังเกตเกี่ยวกับ เรือนพื้น ถิ่นไทลื้อจากการสังเกตการณ์
ต่อ มาใน พ.ศ. 2548 กวิน ว่องวิกย์การ และคณะได้ศึกษาวิจัย
“โครงการเปรียบเทียบภูมิปัญญาในพัฒนาการของบ้านพื้น ถิ่นไทลื้อ ระหว่าง
พื้น ที่คัดสรรใน อ.เชียงคํา จ.พะเยา ประเทศไทย กับ พื้น ที่คัดสรรในแคว้น
สิบสองปันนา มณฑลยูน นาน สาธารณรัฐประชาชนจีน” ทั้งนี้ผลการวิจัย ได้
ให้ผลสรุป ถึงคุณลักษณะของเรือนพื้น ถิ่นไทลื้อใน 5 ประเด็น คือ (1) เป็น เรือน
ที่มีตําแหน่งพื้นที่ใช้สอยเหมาะสมกับภูมิอากาศ (2) เป็นเรือนที่มีองค์ประกอบ
เหมาะสมกับ วัสดุ การใช้งาน และภูมิอากาศ (3) เป็น เรือนที่มีลักษณะพื้นที่
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และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเอื้อต่อการปรับ เปลี่ยน ต่อเติม และ
ซ่อมแซม (4) เป็น เรือนที่มีการใช้พื้น ที่และองค์ประกอบสถาปัตยกรรมแบบ
อเนกประสงค์ และ (5) เป็น เรือนที่มีลักษณะส่งผลประโยชน์ต่อเนื่องจากการ
ใช้งาน อย่างไรก็ดียังไม่ได้แสดงถึงคุณลักษณะที่ชัดเจนในการเปรียบเทียบ
ระหว่างเรือนไทลื้อในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาชนจีน 9
จากการทบทวนสถานภาพขององค์ความรู้และข้อเสนอที่ผ่านมา
ข้างต้น พบว่ามีข้อ สังเกตและข้อ เสนอที่น่าสนใจมากมาย ทว่าก็เปิดโอกาสให้
ทําการศึกษาเชิงลึกอย่างเป็นระบบเพื่อตรวจสอบ ทบทวน ตลอดจนสนับสนุน
ข้อเสนอที่มีอ ยู่เดิมอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ของบทความ
เพื่อ ศึกษาแบบแผนของเรือน ได้แก่ การจําแนกรูปทรงของเรือน ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของพื้น ที่ใ ช้สอย และลําดับการเข้าถึงพื้น ที่ภายในเรือนพื้น ถิ่น
ของกลุ่มชาติพัน ธุ์ไทลื้อในพื้นที่ชุมชนกรณีศึกษา เพื่อประกอบสร้างเป็น
ชุดความรู้เกี่ยวกับเรือ นพื้น ถิ่นไทลื้อ ที่ตั้งถิ่นฐานในพื้น ที่ต่าง ๆ ในลักษณะ
การศึกษาเชิงสังเคราะห์ต่อไป

คําถามในการศึกษา
1. ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและรูปทรงของเรือนพื้น ถิ่นไทลื้อใน
พื้น ที่ศึกษามีความแตกต่างหลากหลายอย่างไร
2. ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและรูปทรงของเรือนพื้น ถิ่น มีความ
สัมพัน ธ์ของพื้นที่ใ ช้สอยและลําดับการเข้าถึงพื้น ที่ภายในเรือนเป็นอย่างไร
3. ความแตกต่างกันของลักษณะทางสถาปัตยกรรมและรูปทรงของ
เรือ นพื้น ถิ่นไทลื้อนั้นแสดงให้เห็น ถึงพัฒนาการของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
เรือนอย่างไร

วิธีการศึกษา
เนื่องจากการศึกษานี้เป็น ส่วนหนึ่งของเป้าหมายของการศึกษาวิจัยในประเด็น
หลักที่ต้องการทราบถึงคุณลักษณะทางสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นไทลื้อที่ก่อรูป
อยู่ในดินแดนต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่พัน นาอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบัน ก็คือเปรียบเทียบได้กับ
เมือ งต่าง ๆ ในแคว้น สิบ สองปันนา รวมทั้งการศึกษาชุมชนไทลื้อในพื้น ที่อ่ืน ๆ
อาทิ สปป.ลาว รัฐฉาน เมียนมา ตลอดจนชุมชนไทลื้อในประเทศไทย ซึ่งมี
สมมติฐานว่าน่าจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากในพื้น ที่สิบสองปันนาอย่างมี
นัยยะสําคัญ เพราะอยู่ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
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ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิอากาศที่แตกต่างมาก ตามทฤษฎี
ที่ Amos Rapoport ได้เสนอไว้
เพราะฉะนั้นการศึกษาที่ชุมชน “บ้านแปน (Manbiancun) เมืองนุน
แคว้น สิบ สองปันนา” ซึ่งถือ ว่าเป็น ชุมชนดั้งเดิมที่มีความสําคัญในเขตเมืองนุน
หรือทุ่งเมือ งนุน อีกทั้งยังมีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่เป็นแบบแผนของชุมชน
ไทลื้อ จึงกลายเป็น พื้น ที่คัด สรรพื้น ที่แรกของการเริ่มต้น ทําการศึกษาภาพรวม
ของสถาปัตยกรรมเรือนพื้น ถิ่นไทลื้อในระดับมหัพภาค (Macro-scale Study)
เพื่อ ศึกษาให้ถึงแบบแผนและอัต ลักษณ์ของเรือนพื้น ถิ่นไทลื้อในชุมชนกรณี
ศึกษา เพื่อนําองค์ความรู้ที่ค้นพบไปเปรียบเทียบกับการศึกษาในชุมชนอื่น ๆ
ต่อ ไป ทั้งนี้ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกันในกลุ่ม
ชาติพันธุ์เดียวกัน โดยการเลือกศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง (Sample Unit) เข้าไป
ลงสํารวจรังวัดอาคารบ้านเรือน และสัมภาษณ์กับ ผู้คนในแต่ละพื้น ที่ศึกษา
เพื่อมองภาพรวมของการศึกษาทั้งหมด หากแต่การศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้
เลือ กที่จะศึกษาสถาปัตยกรรมพื้น ถิ่นในระดับ จุลภาค (Micro-scale Study)
โดยการเลือกพื้น ที่กรณีศึกษาเพียงพื้นที่เดีย ว เพื่อ เปรียบเทียบรูปแบบเรือนใน
หมู่บ้านเดียวกัน ก่อน ซึ่งจะศึกษาถึงวิธีคิดของผู้คนและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้
รูปแบบเรือนมีความหลากหลายในรายละเอียดเชิงลึก เพื่อจะได้เป็น หนึ่งหน่วย
ตัวอย่าง (Sample Unit) ของการศึกษาเปรียบเทียบกับพื้นที่ศึกษาอื่น ๆ ต่อไป
สําหรับวิธีการเลือกเรือนกรณีศึกษานั้น ผู้วิจัยให้ความสําคัญ กับความ
แตกต่างของลักษณะรูปทรงหลังคาของเรือนเป็นหลัก เพื่อจะหาคําตอบว่า
แบบแผนของผังพื้นหรือ พื้น ที่ใช้สอยภายในเรือนนั้น จะมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันหรือ ไม่ถ้ารูปทรงภายนอกของเรือนแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัย จึงได้
ใช้เกณฑ์ในการคัดสรรเรือนกรณีศึกษา ดังนี้ (1) รูปทรงของเรือนต้อ งมีความ
แตกต่างกัน รูปแบบไม่ซ้ํากัน เพื่อ เป็นตัวแทนให้กับเรือนหลังอื่น ๆ ที่มีรูปแบบ
ที่ซ้ํากันได้ (2) เป็นเรือนที่เจ้าของเรือนอนุญาตให้เข้าลงสํารวจได้ ลําดับถัดมา
ได้แบ่งทีมลงสํารวจเรือนแต่ละหลัง โดยกําหนดรหัสตัวเรือนเพื่อใช้ระบุช่ือ
และตําแหน่งของเรือนในทีม ตัวอย่างเช่น “BN-01” โดยให้ BN = Biancun
(ชื่อหมู่บ้าน) และ 01 เป็นรหัสตัวเลขสองตําแหน่ง (หลังที่) ส่วนเครื่องมือ
วิจัยในสนามจะเป็นเครื่อ งมือสํารวจรังวัด ต่าง ๆ มีการเก็บข้อ มูลทางกายภาพ
ด้วยการบัน ทึกภาพและการสํารวจรังวัดเป็นหลัก และมีการสัมภาษณ์เจ้าของ
เรือนเพื่อใช้ประกอบข้อ มูลด้านอื่น ๆ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง
(Semi-structure Interview) เพื่อ เปิดประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจจากผู้ใ ห้
สัมภาษณ์นอกเหนือจากสิ่งที่เราอยากรู้เพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามข้อ มูลที่เก็บรวบรวมมานั้น ได้ใช้กรอบความคิดใน
การจําแนกประเภท (Typology) ของเรือนไทลื้อและลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
เนื่องจากสังเกตเห็น ถึงความหลากหลายของรูปทรงภายนอกของเรือนไทลื้อ
ในหมู่บ้านกรณีศึกษา จึงเกิดคําถามขึ้นว่าเมื่อ เป็นเช่นนี้แล้ว รูปแบบหรือ
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แบบแผนของลักษณะการจัดวางพื้นที่ใ ช้สอยภายในเรือนจะแตกต่างกันไปตาม
รูปทรงภายนอกด้วยหรือไม่ มีพัฒนาการของเรือนเป็นมาอย่างไร จึงต้องการ
หาคําตอบจากข้อสงสัยในครั้งนี้เพื่อคลี่คลายปัญหา และเพื่อที่จะสามารถอธิบาย
ถึงเหตุผลของความหลากหลายของรูปทรงของเรือนและพัฒนาการของเรือนที่
เกิด ขึ้น ได้

ผั งแสดงความหลากหลายของรูป ทรงหลั ง คาของพื้ น ที่ก รณี ศึก ษาชุ ม ชนบ้า นแปน (Manbiancun)
ในเขตเมืองนุน แคว้นสิบสองปันนา
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ภาพรวมของการจําแนกรูปแบบเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ
เรือ นพื้น ถิ่นไทลื้อในแต่ละถิ่นจากที่ได้กล่าวนําในช่วงต้น ไม่เว้น แม้แต่ในพื้น ที่
ในถิ่นฐานเดียวกันหรือในหมู่บ้านด้วยกันเอง ย่อมมีรูปแบบที่แตกต่างกันอยู่แล้ว
เรือนไทลื้อโดยทั่วไปในสิบสองปันนามีลักษณะเป็น เรือนไม้ยกพื้นใต้ถุน สูง
มีหลังคาคลุมต่าํ สิ่งที่มักแตกต่างกันอย่างเห็น ได้ชัด คือ “รูปทรงหลังคา
(Roof form)” และ “ฝาเรือน (Wall)” ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่
จากการศึกษาการจัด จําแนกรูปแบบ (Typology) ของเรือนพื้น ถิ่นไทลื้อ
ซึ่ง วนิด า พึ่งสุน ทร ได้จําแนกรูปแบบภายนอกของเรือนไทลื้อในสิบ สองปันนา
ออกเป็น 2 ลักษณะหลัก ๆ ได้แก่ รูปแบบเรือนที่มีความสัมพัน ธ์ระหว่าง
รูปทรงหลังคากับ รูปทรงของเรือน และรูปแบบเรือนที่มีความสัมพัน ธ์ระหว่าง
รูปทรงหลังคากับ ลักษณะแผนผังเรือน10 ผู้วิจัย ขอสรุปรายละเอียดดังนี้

ลักษณะที่ 1 : รูปแบบเรือนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงหลังคากับ
รูปทรงของเรือน
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
(1) เรือนฝาตรง มีหลังคาปีกนกคลุมชั้นเดียว
(2) เรือนฝาตรง มีหลังคาปีกนกคลุม 2 ชั้น
(3) เรือนฝาผายออก มีหลังคาปีกนกคลุมชั้นเดียว

ลักษณะที่ 2 : รูปแบบเรือนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงหลังคากับ
ลักษณะแผนผังเรือน
แบ่งได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่
(1) แบบเรือนเดี่ยว
(2) แบบเรือนเดี่ยวชักปีกหลังคา
(3) แบบต่อ มุข
(4) แบบเรือนแฝด
(5) แบบเรือนแฝดเยื้อ ง
(6) แบบเรือนขวาง
ส่วนการจําแนกประเภทรูปแบบผังเรือนไทลื้อในสิบสองปันนา จูเหลียงเหวิน ได้จําแนกออกเป็น 3 ประเภท11 ได้แก่ (1) ผังพื้นแบบดั้งเดิม มีผังเรือน
เป็น รูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่นับ รวมกับ พื้น ที่นอกชาน หลังคาจะคลุมพื้น ที่ภายใน
เรือนทั้งหมดเป็น ผืน เดีย ว อาจจะมีชายคาต่อ เป็นหลังคาสองชั้น (2) ผังพื้น
แบบขยาย มีผังเรือนเป็น รูป สี่เหลี่ยมผืน ผ้า หรือบางหลังต่อขยายไปทาง
ด้านข้างทําให้กลายเป็น รูปตัวแอล (L) เนื่องจากการเพิ่มจํานวนของสมาชิก
ในครอบครัวและฐานะทางการเงิน ที่เพิ่มมากขึ้น หลังคาจึงมีการต่อออกไป
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ด้านข้างเป็นเรือนแฝดหรือแบบต่อ มุข (3) ผังพื้นแบบพัฒนา มีผังเรือนที่มี
ขนาดใหญ่กว่าแบบอื่น ๆ มักจะเป็น บ้านของนายบ้านหรือเศรษฐีในอดีต หรือ
การสร้างใหม่ท่ีได้พัฒนาไปจากแบบแผนเดิม เช่น การต่อระเบียงเพื่อเชื่อมไป
ยังยุ้งข้าว การขยายพื้น ที่ใ ช้สอยให้ใหญ่ขึ้น ทําให้รูปทรงหลังคามีความซับ ซ้อน
สําหรับการแบ่งพื้นที่ใ ช้สอยภายในเรือน วนิด า พึ่งสุน ทร12, จูเหลีย งเหวิน13 และ อรศิริ ปาณิน ท์14 ได้แบ่งพื้น ที่ใ ช้สอยภายในเรือนพื้น ถิ่นไทลื้อใน
สิบสองปันนา และลําดับการเข้าถึงพื้น ที่ภายในตัวเรือ น ดังนี้ ส่วนแรกคือ
“ใต้ถุนเรือน (The space under the house)” ใช้เก็บ ฟืน เก็บของ และ
เลี้ยงสัต ว์ หากจะขึ้นไปบนเรือนต้อ งใช้ “บัน ได (Main Stair)” เข้าไปยัง
ส่วนระเบียงหน้า (Veranda) ซึ่งไทลื้อเรีย กว่า “ค่อ ม” หรือ “หัวค่อ ม” หรือ
“ค่อมแหลน” เป็นโถงกึ่งภายนอกของเรือน มักใช้เป็น พื้น ที่พักผ่อนในช่วง
กลางวัน และเป็น พื้น ที่แจกจ่ายการใช้การในพื้น ที่ส่วนต่าง ๆ หากเชื่อมไปยัง
พื้น ที่ภายนอกเรือนจะเป็น พื้นที่ของชานแดด (Terrace) ซึ่งเป็น พื้น ที่ที่ไม่มี
หลังคาคลุม ในภาษาถิ่นเรีย กว่า “จาน” หรือ “จานกอน” หรือ “จานใต้”
เป็น พื้น ที่ซักล้าง มีระดับ พื้น ต่าํ กว่าพื้นเรือน มักจะมี “ถังเก็บ น้ํา (Water
Tank)” เพื่อใช้อุปโภคและบริโภค บางหลังพบ “ห้อ งอาบน้าํ (Bathroom)”
และ “ห้องขับถ่าย (Toilet)” ในสิบสองปันนาเรียกห้องขับ ถ่ายว่า “ซีซ่อ”
มักจะก่อสร้างอยู่ตรงพื้น ที่ชานดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้หากกลับ เข้าไปยังส่วนระเบียงหน้าใหม่แล้วเข้าไปยังพื้นที่ภายใน
เรือนจะเป็น “ห้องโถง (Hall)” ภาษาไทลื้อ เรียกว่า “ในเฮิน” หรือ “ตางใน”
มักใช้สําหรับเป็น พื้น ที่พักผ่อนในเวลากลางคืน และเป็น พื้นที่เชื่อมต่อไปยัง
“ส่วนครัว (Kitchen)” ซึ่งมี “แม่เตาไฟ (Hearth)” อยู่ระดับ เดียวกับ พื้นเรือ น
ส่วนอีกด้านหนึ่งของห้องโถงจะเป็น “ห้องนอน หรือ ส้วมนอน หรือ โส้ม
(Bedroom)” ใช้เป็น ที่นอนหลับต้องมีป ระตูปิด กั้นเสมอ ภายในห้องนอนจะ
พบ “ห้างเทวดา (Spirit’s Shelf)” อยู่มุมผนังห้องนอนทางทิศมงคลของเรือน
เป็น ที่กราบไหว้ผีพ่อแม่หรือ ผีบ รรพบุรุษ อีกทั้งยังมีอ งค์ประกอบทางความเชื่อ
ของเรือนอีก ได้แก่ “เสาขวัญ-เสานาง (Sao Sautsaw - Sao Nang)” โดย
เสาท้าวเป็นตัวแทนของผู้ชาย (Male) จะอยู่ด้านในห้องนอน และเสานางเป็น
ตัวแทนของผู้หญิง (Female) อยู่ใกล้กับแม่เตาไฟ เชื่อ ว่าเป็น ที่สถิตของผีบ้าน
ผีเรือนที่คอยคุ้มกัน ภัยให้แก่สมาชิกในเรือ น15 และ “ตาแหลว (Ta Laew)”
ไม้ไผ่สานรูปดาว เป็น สัญ ลักษณ์ห้ามกัน สิ่งชั่วร้ายไม่ใ ห้เข้ามาในเรือน มักติดอยู่
เหนือประตูทางเข้าตรงส่วนบันไดขึ้นเรือน นอกจากนี้ ยังมี “ยุ้งข้าว (Granary)”
เพื่อใช้สําหรับเก็บ ข้าว มักสร้างเป็นหลังเดี่ย ว ๆ แยกออกไปจากตัวเรือ น บาง
เรือนทําชานหรือระเบียงเชื่อมพื้นต่อ ถึงกัน
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอใช้ศัพท์คาํ ไทยสามัญในการอธิบาย
ลักษณะพื้น ที่ใช้สอยต่อจากนี้ไป เพื่อความเข้าใจตรงกัน แทนศัพท์ภาษาถิ่น
ไทลื้อของพื้น ที่ใ ช้สอยภายในเรือน ดังนี้
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คําไทยสามัญ
ใต้ถุนเรือน
บัน ได
ระเบียงหน้า
ชานแดด
ห้องโถง
ห้องนอน
ส่วนครัว
หิ้งผี
ห้องขับ ถ่าย

ภาษาอังกฤษ
The space under
the house
Main Stair
Veranda
Terrace
Hall
Bedroom
Kitchen
Spirit’s Shelf
Toilet

ภาษาถิ่นไทลื้อ
ตะล่าง
ขั้น ได
ค่อม, หัวค่อม, ค่อมแหลน
จาน, จานกอน, จานใต้
ในเฮิน , ตางใน
โส้ม, ส้วม, ส้วมนอน
เฮินไฟ
หิ้งเตวดา
ซีซ่อ (เป็นภาษาถิ่นในประเทศจีน)

ลักษณะภูมิศาสตร์และพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของหมู่บ้านแปน
หมู่บ้านแปน (Manbiancun) เป็น หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใ นทุ่งเมืองนุน ซึ่งเป็น เมือ ง
ขนาดเล็กอยู่กลางเทือกเขาระหว่างเส้นทางจากเมืองฮําไปยังเมืองแวนและ
เมืองพง ติด กับปากแม่น้ําคําและแม่น้ําบาน (Nanbanhe River)16 มีการใช้น้ํา
จากแหล่งน้ําธรรมชาติและการจัดการน้ํา หมู่บ้านแปนอยู่ติดถนนสาย 213
National Road ซึ่งเป็นทางสัญจรสายหลักของเมือ งตัด ผ่านเพื่อเข้ามายัง
หมู่บ้านทางทิศเหนือ และอยู่ติด ริมฝั่งแม่น้ําบานซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน
องค์ประกอบสําคัญของหมู่บ้านประกอบด้วย (1) วัด ตั้งอยู่บนตําแหน่งที่
เนินสูงทางทิศเหนือของหมู่บ้านติดกับถนนสายหลัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ชาวบ้านจะไปวัด ทุกวันเพื่อ ฟังธรรม
(2) กลุ่มเรือน จะตั้งลดหลั่นตามความสูงของเนินจากเขตพื้นที่วัดลงไปยังทิศใต้
ของหมู่บ้าน โดยมีถนนภายในหมู่บ้านเป็น ตัวแบ่งกลุ่มเรือนออกไปเป็น ส่วน ๆ
และใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านด้วย มีรั้วคอนกรีตบล็อกก่อกั้นอาณาเขต
ของตัวเรือนแต่ละหลัง รูปทรงของเรือนนั้นจะเป็น เรือนที่มีหลังคาจั่วปีกนก
และมีชายคาโดยรอบ แต่จะมีรูปทรงแตกต่างกัน ไป ทิศทางของสันหลังคา
ส่วนใหญ่จะหันไปตามสันหลังคาของวิหารวัด ซึ่งหันไปตามแนวทิศตะวันออกตะวันตก และขนานกับ แนวลําน้ํา (3) ลานบ้าน เป็น พื้น ที่ที่ใ ช้พบปะสังสรรค์
กันภายในหมู่บ้าน (4) ใจบ้าน เป็น ศูน ย์รวมจิตใจอีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้าน
เพราะเป็น หมุดหมายแรกของการก่อตั้งหมู่บ้าน มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก
ปัจจุบันชาวบ้านยังคงเข้าไปกราบไหว้สักการบูชาอยู่17 (5) เสื้อบ้าน เป็นสถานที่
สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป ระจําหมู่บ้าน (6) ป่าเฮ่ว หรือ ป่าช้า เป็น ที่เผาศพ
ประจําหมู่บ้าน (7) ป่ากํา เป็น ป่าที่เอาไว้หาฟืนและเป็นแหล่งทรัพยากร
ธรรมชาติของหมู่บ้าน และ (8) พื้นที่ป ลูกพืชพรรณทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
เช่น สวนยาง เป็น ต้น
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แสดงลั ก ษณะภู มิป ระเทศ
และตํา แหน่ง พื้นที่ ตั้ งของ
หมู่บ้า น

ซ้ าย : แม่ นา้ํ บาน
(Nanbanhe) ไหลผ่าน
ทางทิ ศใต้ ของหมู่บ้า น
ขวา : ลานบ้า น เป็ น พื้น ที่
โล่ งและจุ ด เชื่ อมต่ อระหว่าง
ถนนภายในหมู่ บ้า น

ป้อ จ๋าน (พ่ออาจารย์) หนานหน่อ ได้ใ ห้สัมภาษณ์ว่า เดิมหมู่บ้านเคย
มีผืนนา แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นปลูกสวนยางแทนหมดแล้ว แต่ก่อนจากที่
เคยมี ยุ้งข้าว อยู่ใต้ถุนเรือนก็ถูกรื้อไปหมดแล้ว เปลี่ยนมาเป็น พื้นที่เก็บยาง
พารา แทน เพราะการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ ของจีนที่ผ่านมา ส่งเสริม
ให้ป ลูกยางพาราเพื่อ นําไปขาย จึงทําให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านจากชาวนา
กลับกลายเป็นชาวสวนยางแทน นอกจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจ
แล้วยังมีภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้ านความเชื่อ เนื่องจากมีการนับ ถือ ผีพ่อ แม่
(ผีบรรพบุรุษ) ของชาวไทลื้อในช่วงวัน สังขาร (วันสงกรานต์) ในเดือน 6
และช่วงวันเข้าพรรษา-ออกพรรษา ชาวบ้านจะตั้งหมู่ข้าว (สํารับอาหาร)
พร้อมดอกไม้ธูปเทียนที่วัด เพื่อไหว้พระและผีพ่อแม่ไปพร้อม ๆ กัน แสดงให้
เห็น ถึงความเชื่อ ดั้งเดิมและการนับ ถือ พุทธศาสนาที่สามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่าง
กลมกลืน เป็นอัต ลักษณ์ทางสังคมของชาติพัน ธุ์ไท
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ผลการศึกษา
เรือนกรณีศึกษาที่ได้คัดสรรในหมู่บ้านแปน มีจํานวน 7 หลัง โดยได้กําหนด
รหัสเรือนแต่ละหลัง ได้แก่ BN-01, BN-02, BN-03, BN-04, BN-05, BN-06
และ BN-07 ซึ่งแต่ละหลังมีรูปแบบที่ไม่ซ้ํากัน เพื่อ ศึกษาผลลัพธ์ของความ
หลากหลายของรูปแบบเรือนว่าจะส่งผลต่อการวางผังพื้น ที่ใช้สอยในเรือ น
หรือไม่ จากการเก็บรวบรวมข้อ มูลในพื้น ที่กรณีศึกษานั้น ต้อ งนํามาวิเคราะห์
แยกแยะรูปแบบเรือ นทั้งหมดที่ได้สํารวจมา เพื่อแยกประเภทของเรือนแต่ละ
รูปแบบ พร้อมกับระบุข้อมูลที่จําเป็นต่อการวิเคราะห์อื่น ๆ ร่วมด้วย ที่ใ ช้
ลักษณะความสัมพัน ธ์ของภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับเรือนเป็นหลัก ดังนี้
(1) ข้อมูล ทั่วไปเกี่ยวกับ เรือน (House Data) ได้แก่ รหัสเรือน,
รหัส GPS ที่ระบุตําแหน่งที่ตั้งของเรือน, ชื่อ เจ้าของเรือน, อาชีพของเจ้าของ
เรือ น, อายุเรือน และจํานวนสมาชิกที่อ ยู่อ าศัยในเรือน
(2) การจําแนกรูปแบบของเรือน (Typology of House) ได้แก่
รูปแบบของเรือน จําแนกเป็น 6 รูปแบบ
(3) ข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กับ สังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural
Relationship) ได้แก่ ลักษณะความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย ลําดับการเข้าถึง
พื้น ที่ภายในเรือน และทิศทางการเข้าตัวเรือน
(4) ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ (Natural Relationship)
ได้แก่ รูปทรงภายนอกของเรือน และวัสดุในการก่อสร้าง
(5) ข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อและสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์เหนือ
ธรรมชาติ (Supernatural Relationship) ได้แก่ ทิศทางการหัน หัวนอน
ของเรือน และองค์ประกอบสัญ ลักษณ์ทางความเชื่อของเรือน เพื่อให้เป็น
บรรทัดฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อหวังว่าจะช่วยเป็นการจัดระบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้ง่ายขึ้นไปสู่การตอบคําถามของการวิจัยต่อไปได้ (ดูตารางที่ 1)
จากข้อมูลในตารางที่ 1 ได้แสดงให้เห็น ว่า ไทลื้อหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่
จะประกอบอาชีพทําสวนยาง อายุเรือนโดยเฉลี่ยมีมากกว่า 10 ปีขึ้น ไป
อยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่ รูปแบบของเรือน
ที่พบในหมู่บ้านนี้แบ่งเป็น 6 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีรูปแบบที่เหมือนกัน
คือ เป็นเรือนหลังคารูปจั่วปีกนก หรือเรียกว่า “เฮินหงส์”18 และมีหลังคา
ปีกนกอีกชั้น หนึ่งยื่น เป็นชายคาปกคลุมฝาเรือน แบ่งพื้น ที่ใช้สอยหลัก ๆ เป็น
พื้น ที่ใต้ถุน เรือนและพื้น ที่บนเรือน มีการใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุที่หาได้ตาม
ท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างเรือน เช่น หินใช้เป็นฐานราก ไม้ใช้ทําโครงสร้างพื้น ผนัง
หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอ มักหันหน้าเรือนไปทางทิศเหนือ โดยยึดตําแหน่ง
ทางขึ้น บันไดเป็นหลัก ทิศหัวนอนคือ ทิศเหนือ เป็นตําแหน่งที่ตั้งของวัดและ
เป็น ทิศมงคล พบพื้น ที่และองค์ประกอบศักดิ์สิทธิ์ภายในเรือน เช่น หิ้งผีใน
ส้วมนอน เสาท้าว-เสานาง และสัญ ลักษณ์ตาแหลวตรงหน้าประตูทางเข้า
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ตารางที่ 1 : ตารางแสดงการสรุป ข้อ มูล ภาคสนามจากการสัม ภาษณ์แ ละการสํารวจ
รั งวัด เกี่ยวกับ เรือ นไทลื้อหมู่บ้า นแปน (Manbiancun) เมือ งนุ น แคว้ นสิบ สองปันนา
สาธารณรั ฐประชาชนจี น
ลงสํา รวจเมื่ อวันที่ 12 เมษายน 2559
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แผนภาพแสดงความสัม พัน ธ์ระหว่า งรู ปทรงหลัง คากั บ พื้น ที่ใ ช้ส อย
ภายในเรือ น และลําดับ การเข้ า ถึง พื้ น ที่ภายในเรือน

1. การวิเคราะห์การจําแนกรูปแบบแบบแผนของเรือน (Typology
of House)

สัญ ลัก ษณ์แ ทนพื้น ที่

ประเด็นการวิเคราะห์การจําแนกรูปแบบแบบแผนของเรือนพื้น ถิ่นไทลื้อ
ได้ใ ช้หลักการจําแนกประเภทของ วนิด า พึ่งสุนทร19 โดยแบ่งการศึกษา
เปรียบเทียบ “รูปแบบเรือนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงหลังคากับ
ลักษณะแผนผัง เรือน” เพื่อ วิเคราะห์การจําแนกรูปทรงภายนอกของเรือน
และใช้หลักการ “การจําแนกประเภทรูปแบบผังเรือนไทลื้อในสิบสองปันนา”
ของ จูเหลียงเหวิน20 เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การจําแนกรูปแบบแผนผัง
ภายในของเรือน ในขั้นตอนแรกจะต้องเริ่มจากการแยกประเภทของเรือน
ก่อน โดยนําเรือนกรณีศึกษาทั้ง 7 หลัง มาจัดหมวดหมู่โดยใช้ “รูปทรงหลังคา
(Roof form)” ในการจําแนกประเภท ขั้นตอนต่อไปใช้หลักการจําแนกประเภท
“รูปแบบผังเรือน (Functional Area)” โดยการพิจารณาแผนผังของเรือน
ที่สัมพันธ์กับรูปทรงหลังคาในแต่ละรูปแบบ จากการวิเคราะห์สามารถแยก
ประเภทรูปทรงหลังคาที่สัมพัน ธ์กับ ลักษณะแผนผังเรือ นทั้ง 7 หลัง ดังนี้
“Type A” – ประเภทเรือนแฝดเยื้อง ได้แก่ เรือนหลังที่ BN-03 และ BN-06
ลักษณะความสัมพันธ์ : จัด เป็นประเภทผังพื้นแบบขยาย โดยหลังคาจะมี
ขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่างกัน พื้น ที่ใ ช้สอยใต้หลังคาเรือนหลวง (เรือนหลัง
ใหญ่) นั้น ประกอบด้วย บันได (Main Stair) ระเบียงหน้า (Veranda) ห้องโถง
(Hall) และห้องนอน (Bedroom) ส่วนพื้นที่ใ ช้สอยใต้หลังคาเรือนต่อ ขยาย
ด้านข้าง (เรือนหลังเล็ก) คือ ส่วนครัว (Kitchen) สันหลังคาวางในแนวขนาน
กัน หลังคาชิดติด กัน และมีการชักหลังคาปีกนกออกมาโดยรอบเรือนหลวง
นอกจากนี้ยังมีชานแดด (Terrace) อยู่นอกใต้ร่มชายคา รวมถึงถังเก็บน้ํา
(Water Tank) ห้องอาบน้ํา (Bathroom) และห้องขับ ถ่าย (Toilet) ด้วย
“Type B” – ประเภทเรือนแฝดเยื้องและมีเรือนขวาง ได้แก่ เรือนหลังที่
BN-01
ลักษณะความสัมพันธ์ : จัด เป็นประเภทผังพื้น แบบขยาย โดยหลังคาจะมี
ขนาดเท่ากัน พื้นที่ใช้สอยใต้หลังคาเรือนหลวง (เรือนหลังใหญ่) นั้น ประกอบด้วย
ห้องโถง (Hall) และห้องนอน (Bedroom) ส่วนพื้น ที่ใ ช้สอยใต้หลังคาเรือน
ต่อขยายด้านข้าง (เรือนหลังเล็ก) คือ ส่วนครัว (Kitchen) สันหลังคาวางใน
แนวขนานกัน หลังคาชิดติด กัน มีเรือนขวางต่อออกมาจากด้านหน้าของเรือ น
หลวง สันหลังคาวางในแนวตั้งฉากกัน หลังคาชิดติด กัน พื้น ที่ใ ช้สอยใต้หลังคา
เรือนขวาง ประกอบด้วย บันได (Main Stair) และระเบียงหน้า (Veranda)
และมีการชักหลังคาปีกนกออกมาโดยรอบเรือนหลวง นอกจากนี้ยังมีชานแดด
(Terrace) อยู่นอกใต้ร่มชายคา รวมถึงถังเก็บน้ํา (Water Tank) ห้อ งอาบน้ํา
(Bathroom) และห้องขับ ถ่าย (Toilet) ด้วย
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“Type C” – ประเภทเรือนแฝดและมีเรือนขวาง ได้แก่ เรือนหลังที่ BN-05
ลักษณะความสัมพันธ์ : จัดเป็นประเภทผังพื้นแบบขยาย โดยมีหลังคาสองหลัง
ขนาดเท่ากัน สันหลังคาวางในแนวขนานกัน หลังคาชิดติด กัน พื้น ที่ใ ช้สอยใต้
หลังคาเรือนหลวง (เรือนหลังใหญ่) นั้น ประกอบด้วย ห้องโถง (Hall) และ
ห้องนอน (Bedroom) มีเรือนขวางต่อออกมาจากด้านหน้าของหลังคาทั้งสอง
สันหลังคาวางในแนวตั้งฉากกัน หลังคาชิดติด กัน พื้น ที่ใช้สอยใต้หลังคาเรือน
ขวาง ประกอบด้วย บัน ได (Main Stair), ระเบียงหน้า (Veranda), ห้องนอน
(Bedroom) และส่วนครัว (Kitchen) และมีการชักหลังคาปีกนกออกมา
โดยรอบเรือนหลวง นอกจากนี้ยังมีชานแดด (Terrace) อยู่นอกใต้ร่มชายคา
รวมถึงถังเก็บน้าํ (Water Tank) ห้องอาบน้ํา (Bathroom) และห้องขับ ถ่าย
(Toilet) ด้วย
“Type D” – ประเภทเรือนสามจั่วมีเรือนขวาง ได้แก่ เรือนหลังที่ BN-02
ลักษณะความสัมพันธ์ : จัดเป็นประเภทผังพื้นแบบขยาย โดยมีหลังคาสามหลัง
ขนาดเท่ากัน สันหลังคาวางในแนวขนานกัน หลังคาชิดติด กัน พื้น ที่ใ ช้สอยใต้
หลังคาเรือนหลวง (เรือนหลังใหญ่) นั้น ประกอบด้วย ห้องโถง (Hall) และ
ห้องนอน (Bedroom) พื้น ที่ใช้สอยใต้หลังคาเรือนต่อขยายด้านข้าง (เรือน
หลังเล็ก) คือ ส่วนครัว (Kitchen) มีเรือนขวางต่อออกมาจากด้านหน้าของ
หลังคาสองหลัง สันหลังคาวางในแนวตั้งฉากกัน พื้น ที่ใ ช้สอยใต้หลังคาเรือน
ขวาง ประกอบด้วย บัน ได (Main Stair), ระเบียงหน้า (Veranda) และห้อง
เก็บ ของ (Storage) และมีการชักหลังคาปีกนกออกมาโดยรอบเรือนหลวง
นอกจากนี้ยังมีชานแดด (Terrace) อยู่นอกใต้ร่มชายคา รวมถึงถังเก็บน้ํา
(Water Tank) ห้องอาบน้ํา (Bathroom) และห้องขับ ถ่าย (Toilet) ด้วย
“Type E” – ประเภทเรือนสี่จั่ว ได้แก่ เรือนหลังที่ BN-04
ลักษณะความสัมพันธ์ : จัด เป็นประเภทผังพื้น แบบขยาย โดยมีหลังคาสี่หลัง
ขนาดเท่ากัน สันหลังคาวางในแนวขนานกันในลักษณะ 2 x 2 แถวเท่ากัน
หลังคาชิดติด กัน พื้น ที่ใ ช้สอยใต้หลังคาเรือนหลวง (เรือนหลังใหญ่) นั้น
ประกอบด้วย บัน ได (Main Stair), ระเบียงหน้า (Veranda), ห้องโถง (Hall),
ห้องนอน (Bedroom) ไม่มีพื้น ที่ใ ช้สอยใต้หลังคาเรือนต่อขยายด้านข้าง และ
มีการชักหลังคาปีกนกออกมาโดยรอบเรือนหลวง นอกจากนี้ยังมีชานแดด
(Terrace) อยู่นอกใต้ร่มชายคา รวมถึงถังเก็บน้ํา (Water Tank) ห้อ งอาบน้ํา
(Bathroom) และห้องขับ ถ่าย (Toilet) ด้วย
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ผั ง ชุม ชนแสดงตํา แหน่ ง
การจํา แนกประเภทของ
เรื อนไทลื้อหมู่ บ้า นแปน
เมืองนุน แคว้นสิบสองปันนา

“Type F” – ประเภทเรือนสี่จั่ว มีเรือนขวาง ได้แก่ เรือนหลังที่ BN-07
ลักษณะความสัมพันธ์ : จัด เป็นประเภทผังพื้นแบบพัฒนา ซึ่งไม่เป็นไปตาม
แบบแผนดั้งเดิมและแบบขยาย โดยมีหลังคาสี่หลังขนาดเท่ากัน สันหลังคาวาง
ในแนวขนานกันในลักษณะ 2 x 2 แถวเท่ากัน หลังคาชิดติด กัน พื้น ที่ใช้สอย
ใต้หลังคาเรือนหลวง (เรือนหลังใหญ่) นั้น ประกอบด้วย ห้องโถง (Hall),
ห้องนอน (Bedroom) ไม่มีพื้น ที่ใ ช้สอยใต้หลังคาเรือนต่อขยายด้านข้าง
มีเรือนขวางต่อออกมาจากด้านหน้าของหลังคาสองหลัง พื้นที่ใช้สอยใต้หลังคา
เรือนขวาง ประกอบด้วย บันได (Main Stair) และห้องนอน (Bedroom)
ส่วนพื้น ที่ระเบียงหน้า (Veranda) หายไป และมีการชักหลังคาปีกนกออกมา
โดยรอบเรือนหลวง มีชานแดด (Terrace) อยู่นอกใต้ร่มชายคา รวมถึงถังเก็บน้ํา
(Water Tank) อีกทั้งพื้น ที่ส่วนครัว (Kitchen), ห้อ งอาบน้าํ (Bathroom)
และห้องขับ ถ่าย (Toilet) ได้จัดให้อยู่ใ ต้ถุน เรือน
จากการจําแนกรูปแบบของเรือนไทลื้อของหมู่บ้านแปน เมืองนุนนั้น
ทําให้ทราบว่ารูปแบบของเรือนของหมู่บ้านกรณีศึกษาหนึ่งหน่วยตัวอย่าง
(Sample Unit) มีความหลากหลายอยู่ในตัวเอง ทั้งนี้หน่วยตัวอย่างของ
หมู่บ้านแปนก็เป็นเพียงหนึ่งหน่วยหมู่บ้านที่คัดเลือกมาเป็นกรณีศึกษาใน
ท่ามกลางกรณีศึกษาอีกเป็น จํานวนมากในภาพรวมของการวิจัยองค์รวม
ซึ่งจะได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่เป็น ข้อ ค้นพบในลักษณะผลของการ
สังเคราะห์ในโอกาสต่อ ไป
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สําหรับแบบแผนของรูปทรงเรือนภายในหมู่บ้านกรณีศึกษานั้นปรากฏ
มีรูปแบบเรือนทั้งสิ้น 6 รูปแบบหลัก (ดูภาพหน้าตรงข้าม) จากการสํารวจ
เรือนภายในหมู่บ้านทั้ง 84 หลัง จําแนกออกเป็น “เรือนรูปแบบ A : ประเภท
เรือนแฝดเยื้อง” มีจํานวนมากที่สุดในการบันทึกผลสํารวจ โดยมีทั้งหมด 29 หลัง
คิดเป็นร้อยละ 34.52 “เรือนรูปแบบ B : ประเภทเรือนแฝดเยื้องและมีเรือน
ขวาง” มีจํานวน 13 หลัง คิดเป็นร้อยละ 15.47 “เรือนรูปแบบ C : ประเภท
เรือนแฝดและมีเรือนขวาง” มีจํานวน 22 หลัง คิดเป็นร้อยละ 26.19 “เรือน
รูปแบบ D : ประเภทเรือนสามจั่วมีเรือนขวาง” มีจํานวน 10 หลัง คิด เป็น
ร้อยละ 11.90 “เรือนรูปแบบ E : ประเภทเรือนสี่จั่ว” มีจาํ นวน 6 หลัง
คิดเป็นร้อยละ 7.14 และ “เรือนรูปแบบ F : ประเภทเรือนสี่จั่วมีเรือนขวาง”
มีจํานวน 4 หลัง คิดเป็น ร้อยละ 4.76

2. การวิเคราะห์พัฒนาการของเรือน (Development of House)
จากข้อมูลการวิเคราะห์รูปแบบแบบแผนของเรือ น (Typology of House)
ในข้างต้น รูปแบบเรือนที่พบมีทั้งหมด 6 รูปแบบ จากเรือนกรณีศึกษาทั้งหมด
7 หลัง ได้แก่ เรือนแฝดเยื้อง, เรือนแฝดเยื้องมีเรือนขวาง, เรือนแฝดมีเรือน
ขวาง, เรือนสามจั่วมีเรือนขวาง, เรือนสี่จั่ว และเรือนสี่จ่ัวมีเรือนขวาง จะเห็น
ได้ว่ารูปแบบเรือนมีความหลากหลายมาก ซึ่งพัฒนาการของเรือนนั้น ผู้เขียน
สันนิษฐานว่า เรือนดั้งเดิมนั้น เป็น “เรือนเดี่ยว” เรียกว่าเป็น “เรือนหลวง”
ต่อมาได้มีการต่อขยายออกทางด้านข้าง ซึ่งทําให้สันหลังคาขนานกับเรือนหลวง
มักจะเป็นส่วนครัว เป็นเรือนต่อขยายด้านข้าง เรียกว่า “เฮินไฟ” หากต่อขยาย
ออกไปทางด้านหน้า โดยหันสันหลังคาตั้งฉากกับเรือนหลวงเรียกว่า “เรือน
ขวาง” จากนั้นจํานวนจั่วของเรือนก็ได้พัฒนามาเป็นเรือนแฝด (เรือนสองจั่ว)
เรือนสามจั่ว และเรือนสี่จ่ัวในที่สุด ในปัจจุบัน นี้หากแบบแผนของเรือนถูก
พัฒนามาไกลพอสมควรแล้ว ก็อาจจะสร้างเรือนหลายจั่วขึ้นมาพร้อม ๆ กัน
อย่างเช่น “เรือนสี่จ่ัว” เป็นต้น ซึ่งเป็น รูปทรงสมัยใหม่และมีผังเรือนแบบ
พัฒนา
จากการวิเคราะห์พัฒนาการของเรือน (Development of House)
หากนําเรือนกรณีศึกษามาแยกแยะประเภท ทําให้เห็น ถึงพัฒนาการของเรือน
เป็น ลําดับ จาก “เรือนหงส์ หรือ เฮินหงส์” ที่กล่าวถึงในตํานานพญาสมมติกับ
เรือนหลังแรก21 ถือ เป็นเรือนดั้งเดิมของชาติพัน ธุ์ไทลื้อ เรียกว่า “เรือนเดี่ย ว”
ผังพื้นของเรือนเป็น รูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส ต่อมาเมื่อ มีจํานวนสมาชิกในเรือ น
เพิ่มขึ้น พื้น ที่เรือนก็ขยายใหญ่ขึ้น จึงมีการชักชายคาเรือนออกไปทางด้านข้าง
กลายเป็น “เรือนเดี่ยวชักปีกชายคา” หรือ ทําเป็น “เรือนต่อ มุข” แต่ทว่า
หมู่บ้านนี้ได้แยกพื้น ที่ส่วนครัว (Kitchen) ออกมา จึงจะเห็นเรือนต่อ ขยาย
ด้านข้างเกือบทุกหลัง กลายเป็น “เรือนแฝดเยื้อ ง” (Type A) และมีการต่อ
เรือนขวางไปทางด้านหน้าของเรือนแฝดในส่วน “บัน ได (Main Stair)” และ
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พั ฒ นาการของเรือ นไทลื้อ
บ้ า นแปน เมืองนุน แคว้น
สิบสองปันนา

“ระเบียงหน้า (Veranda)” ทําให้กลายเป็น “เรือนแฝดเยื้องมีเรือนขวาง”
(Type B) “เรือนแฝดมีเรือนขวาง” (Type C) และ “เรือนสามจั่วมีเรือน
ขวาง” (Type D) ส่วน “เรือนสี่จั่ว” (Type E) เป็น รูปแบบสมัยใหม่ท่ีมี
โครงสร้างซับ ซ้อนขึ้น ได้พัฒนามาจากการนําเรือนแฝดสองหลังมาต่อ กัน
ทางด้านหน้า โดยให้แนวสัน หลังคาขนานกัน หากมีเรือนขวางเข้าไปก็จะ
กลายเป็น “เรือนสี่จ่ัวมีเรือนขวาง” (Type F) ต่อ ไป
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สรุปผลการศึกษา
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบแบบแผน
ของเรือน (Typology of House) และพัฒนาการ (Development) ของ
เรือ นพื้น ถิ่นไทลื้อ ได้แก่ การจําแนกรูปทรงของเรือน ลักษณะความสัมพัน ธ์
ของพื้นที่ใช้สอย และลําดับการเข้าถึงพื้นที่ภายในเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทลื้อในพื้นที่ศึกษาชุมชนเดียวกัน เพื่อนํามาเปรียบเทียบลักษณะความสัมพันธ์
ของรูปทรงหลังคากับ ตําแหน่งผังพื้นของเรือนพื้น ถิ่นของกลุ่มชาติพัน ธุ์ไทลื้อ
รวมทั้งศึกษาพัฒนาการของเรือนพื้น ถิ่นของกลุ่มชาติพัน ธุ์ไทลื้อ ผู้วิจัยขอสรุป
ผลการศึกษาเป็น 3 ประเด็น ดังนี้

1. การจําแนกประเภทของเรือน
ประเภทรูปทรงของเรือนที่พบในพื้น ที่กรณีศึกษามีทั้งหมด 6 รูปแบบ ได้แก่
เรือนแฝดเยื้อ ง (Type A) เรือนแฝดเยื้อ งมีเรือนขวาง (Type B) เรือนแฝดมี
เรือนขวาง (Type C) เรือนสามจั่วมีเรือนขวาง (Type D) เรือนสี่จ่ัว (Type E)
และเรือนสี่จั่วมีเรือนขวาง (Type F) ถึงแม้ว่าเรือนจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน
แต่แบบแผนผังเรือนมีลักษณะคล้ายกัน ส่วนใหญ่แล้วเรือนไทลื้อ จะเป็นเรือน
ที่มีผังพื้นแบบขยาย มีลําดับการเข้าถึงพื้น ที่ใ ช้สอยคล้ายกัน ไม่ว่าเรือนจะอยู่
ตําแหน่งไหนก็ตาม หน้าเรือนจะต้องหันไปทางทิศเหนือเสมอ คือ จะหันบัน ได
ทางขึ้นเรือนไปทางทิศเหนือ และจะให้ทิศหัวนอนหันไปทางทิศเหนือ ด้วย
ซึ่งเป็น ตําแหน่งของวัดและเป็น ทิศมงคล แต่มีเพียงแค่เรือนผังพื้นแบบพัฒนา
เท่านั้น ที่ไม่ค่อยเป็นไปตามแบบแผน

2. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงหลังคากับตําแหน่งผังพื้น
ของเรือน
พื้น ที่ใช้สอยที่อยู่ใ ต้หลังคา “เรือนหลวง” นั้นต้องมีห้องนอน (Bedroom)
และห้องโถง (Hall) อยู่ด้วยกันเสมอ เพราะพื้น ที่เหล่านี้เป็น พื้น ที่สําคัญ ของ
เรือ น บางประเภทอาจจะมีบันได (Main Stair) และระเบียงหน้า (Veranda)
รวมอยู่ด้วย แต่มักจะพบประเภทเรือนเดี่ยวที่มีผังพื้นแบบดั้งเดิมและเรือนแฝด
เยื้องที่มีผังพื้นแบบขยาย ส่วนพื้น ที่ใ ช้สอยที่อ ยู่ใต้หลังคา “เรือนต่อ ขยาย
ด้านข้าง” จะพบในเรือนผังพื้นแบบขยาย ส่วนใหญ่จะเป็นพื้น ที่ส่วนครัว
(Kitchen) บางหลังแยกไปเป็น “เรือนครัว หรือ เฮินไฟ” ส่วนพื้น ที่ใ ช้สอย
ที่อยู่ใ ต้หลังคา “เรือนขวาง” มักจะเป็น ส่วนด้านหน้าของเรือน พบในเรือนผัง
พื้นแบบขยายและแบบพัฒนา เป็น ส่วนบันได (Main Stair) และระเบียงหน้า
(Veranda) บางหลังมีห้องนอน (Bedroom) ที่แบ่งต่อขยายออกมาอีกห้อง
หนึ่งหรือ เป็น ห้องเก็บ ของ (Storage) รวมอยู่ด้วย และส่วนสุด ท้าย ชานแดด
(Terrace) จะอยู่นอกใต้ร่วมชายคา เพราะเป็น พื้น ที่เปียกจะต้องถูกแสงแดด
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อยู่เสมอ ระดับพื้นจะต่ํากว่าพื้นเรือนมักจะมีถังเก็บ น้ํา (Water Tank) ห้อง
อาบน้ํา (Bathroom) และห้องขับ ถ่าย (Toilet) อยู่บ ริเวณชานแดดเสมอ
(ดูตารางที่ 2)

3. พัฒนาการของเรือน
ความแตกต่างและความซับซ้อนของหลังคาเรือน เกิด ขึ้นมาจากข้อจํากัด ของ
วัสดุและระบบการก่อสร้างที่จะต้องแบ่งระบบโครงสร้างออกเป็นหลายชุด
หลายเรือน เนื่องจากผังเรือนเริ่มเปลี่ยนแปลงจากผังพื้นแบบดั้งเดิมเป็น ผังพื้น
แบบขยายและแบบพัฒนามากขึ้น เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว ทําให้ผังพื้น มีขนาดใหญ่ขึ้น อีกทั้งรสนิยมความชอบส่วนบุคคล
ก็มีส่วนทําให้รูปแบบเรือนมีความแตกต่างกัน จากการศึกษารูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมด้วยวิธีการสํารวจรังวัด และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิใน
ท้องถิ่นพบว่า พัฒนาการของรูปแบบสถาปัตยกรรมของเรือนพื้น ถิ่นไทลื้อใน
พื้น ที่ศึกษาเกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับบริบ ทแวดล้อมทางสังคม
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความต้องการใช้สอยของเรือนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้เริ่มต้น จากรูปแบบ “เรือนเดี่ย ว” ซึ่งปัจจุบันไม่มีเรือนในลักษณะ
ดังกล่าวหลงเหลืออยู่แล้วในพื้น ที่ศึกษา ทว่าเมื่อลงสนามเก็บ ข้อ มูลด้วยการ
สํารวจรังวัดพบว่าเรือนเดี่ย วดังกล่าวได้ถูกต่อเติมกลายเป็น เรือนในลักษณะ
ต่าง ๆ จากเรือนเดี่ยวนั้นมีการต่อชายคาที่เรียกว่า “พะ” เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
ต่อ มาเริ่มมีความนิยมในการต่อ เติมเป็นเรือนแฝดที่ขนานสันหลังคาคู่ไปกับ
เรือนประธาน ทว่าเรือนที่ต่อเติมใหม่นี้จะมีขนาดเล็กกว่าและทําหน้าที่เป็น
เรือนครัว อัน เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้สอยพื้น ที่ในเรือน
ที่คํานึงถึงสุขลักษณะมากขึ้น ทว่าเรือนที่ต่อเติมใหม่นี้มักจะก่อสร้างให้มีขนาด
ย่อมกว่าเรือนประธานเพื่อสะท้อนให้เห็นฐานานุศักดิ์ที่แตกต่างกัน
ต่อ มาเมื่อ คติเรื่อ งดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความนิยมในการ
ต่อเติมเรือนขนาดเท่ากัน ขนานกับเรือนประธานเดิม ซึ่งหลังจากนั้น ก็จะเห็น ว่า
มีความนิยมในการต่อเติมและสร้างใหม่เรือนแฝดสองหลัง และเรือนสามหลัง
ปรากฏขึ้น นอกจากนี้เมื่อชีวิตเริ่มเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ ระบบเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนไม่ได้พึ่งพากับการเกษตรกรรมผสมผสานอย่างเดียว ทําให้รูปแบบ
การดําเนิน ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป แทนที่จ ะใช้ชีวิตตอนกลางวันอยู่ในไร่นาก็มี
เวลาว่างกลับมาพักผ่อนที่เรือน ตลอดจนการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานแหล่งอื่น ๆ
ของลูกหลาน และจะกลับ มาเยี่ยมบรรพบุรุษในประเพณีสาํ คัญ เช่น สงกรานต์
และมักจะพาเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อ งต่างวัฒนธรรมที่เกิดจากการแต่งงานข้าม
ชาติพันธุ์มาเยี่ยมเยือน จึงมีความต้องการพื้น ที่ในลักษณะกึ่งโถงสําหรับการ
พักผ่อนตอนกลางวัน การจัดเลี้ยงและรับแขก จึงมีการแก้ปัญหาด้วยการขยาย
พื้น ที่โถงหน้าเรือน รวมทั้งมีการต่อ เติม “เรือนขวาง” ซึ่งเรียกในภาษาถิ่นว่า
“เรือนเย็น ลม” เพื่อรองรับ กิจกรรมเอนกประสงค์ต่าง ๆ ของเรือน
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ตารางที่ 2 : แสดงรู ปแบบและองค์ ประกอบพื้น ที่ภ ายในเรือ นที่สัมพั น ธ์ กับ รูป ทรง
หลั ง คาของเรื อนแบบต่าง ๆ
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จากการศึกษาพบว่า ในหมู่บ้านต่าง ๆ จะมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
ของเรือนที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากการต่อ เติมปรับปรุงเรือนดั้งเดิมให้สามารถ
รองรับวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ และเกิดขึ้น
จากการสร้างเรือนขึ้นใหม่ ทว่าด้วย “ค่านิยม” และ “สํานึกในอัต ลักษณ์ท่ี
แตกต่าง” ระหว่างกลุ่มลื้อและกลุ่มคนจีน จึงทําให้แม้จะมีการสร้างเรือนใหม่
แต่ยังคงคุณลักษณะของการเป็นเรือนยกใต้ถุน สูงและหลังคาเรือ น และมี
แนวโน้มจะสร้างเรือนที่มีหลังคาสลับ ซับ ซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในชุมชน
ที่อยู่ใกล้เมืองใหญ่อัน เป็น ศูนย์กลางการพัฒนา ดังตัวอย่างของหมู่บ้านแปน
เมือ งนูน ที่ผู้วิจัยคัดสรรเป็นกรณีศึกษาในบทความนี้ด้วย

ข้อจํากัดของการศึกษา
สืบ เนื่องจากในการสํารวจในภาพรวมของโครงการวิจัยในครั้งนี้นั้น เป็นการ
สํารวจแบบเร็ว (Rapid Survey) เพื่อให้ได้ภาพโดยรวมของกรณีศึกษาต่าง ๆ
ของสิบสองปันนา ทําให้แบ่งเวลาลงสนามในแต่ละชุมชนไม่มากนัก เพราะฉะนั้น
ในการศึกษาในบทความนี้จึงต้อ งใช้การคัดเลือกกรณีศึกษามาเป็นตัวแทน
ไม่ได้ศึกษาในเรือนทุกหลังในหมู่บ้าน

กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยและเก็บ ข้อมูลภาคสนาม
“พุทธศาสนสถานของกลุ่มชนชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป :
ชุมชนไทลื้อ ในเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา” ภายใต้ชุดโครงการ
วิจัยทุน เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ 2558,
“พุทธศาสนสถานเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชีย อาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษ
ที่ 11–ปัจจุบัน)” โดยมี อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
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