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การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเรือนที่อยูอาศัยของ “ชาวไทหลม” ที่มีลักษณะเปนเรือน
ยกพื้นตั้งเสาบนกอนหิน หรือที่เรียกในภาษาถิ่นวา “เฮียนเสายองหิน” โดยศึกษาในที่บานแกงโตน
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีเรือนกรณีศึกษาจํานวน 5 หลัง ที่ยังคงคุณลักษณะการเปน
เรือนยกพื้นสูงและตั้งเสาอยูบนกอนหินตามเรือนดั้งเดิม ซึ่งเคยไดรับความนิยมในการกอสรางอยาง
แพรหลาย ทวาในปจจุบันไดถูกรื้อลงจนเกือบหมดสิ้น
จากการศึกษาพบวา ชาวไทหลมใหความสําคัญกับลําดับศักดิ์ของพื้นที่ที่สัมพันธกับการ
ใชสอยเชนเดียวกับกลุม ชนชาติพนั ธุผ พู ดู ภาษาไทและนับถือพุทธศาสนากลุม อืน่ ๆ ซึง่ แสดงใหเห็นผาน
ระดับ และการจัดวางลําดับของพืน้ ที่ การวางเรือนใหความสําคัญกับแกนตะวันออก-ตะวันตกตามการ
โคจรของดวงอาทิตย ซึ่งจุดนี้แตกตางไปจากคติความเชื่อในการวางเรือนของไทลาวหลวงพระบาง ที่
ใหความสําคัญกับทิศตนนํ้าและทายนํ้า จึงทําใหการวางเรือนจะขนานกับแมนํ้า ทั้งนี้การจัดวางพื้นที่
ใชสอยภายในเรือนไทหลมจึงเรียงลําดับโดยถือเอาทิศตะวันออกเปนหมุดหมายสําคัญ
นอกจากนี้ ภูมิปญญาการกอสรางเปนเรือนยกพื้นสูง และตั้งเสาบนหินนั้นเปนภาพสะทอน
ความสัมพันธอันแนนเหนียวในประวัติศาสตรของผูคนชาว “ไทหลม” กับ “ไทลาว” โดยเฉพาะหลวง
พระบาง นอกเหนือจากการบงชีค้ วามสัมพันธดว ยการใชสาํ เนียงภาษาพูดซึง่ มีความมีพลวัตไปตามการ
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, Petchabun 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

ในพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดเพชรบูรณแถบอําเภอหลมสัก และอําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ มีการตัง้ ถิน่ ฐานของกลุม ชนชาติพนั ธุผ พู ดู ภาษาตระกูลไททีม่ อี ตั ลักษณทางวัฒนธรรมทีแ่ สดงออก
ผานสําเนียงภาษา การแตงกาย ประเพณี และพิธีกรรม ตลอดจนมีวิถีชีวิตและการสรางสรรคที่อยูอาศัย ซึ่ง
ภาษาสําเนียงในการพูดนั้นมีความสัมพันธกับการพูดของ “กลุมชนชาติพันธผูพูดภาษาตระกูลไท-กลุมลาว
หลวงพระบาง” ซึง่ สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธทางวัฒนธรรมทีส่ บื ทอดกันมาตัง้ แตโบราณ เนือ่ งจากพืน้ ที่
วิจยั นั้นเปนเสนทางติดตอสําคัญระหวางเมืองโบราณในเขตประเทศไทยกับพื้นที่เมืองในวัฒนธรรมลานชาง
ที่หลวงพระบาง ซึ่งในการศึกษานี้ เรียกกลุมคนดังกลาววา “ไทหลม”
ในการศึกษานี้ มุงศึกษาภูมิปญญาเชิงชางในการปลูกสรางเรือนอันเปนเอกลักษณของกลุม “ไท
หลม” ในโดยเฉพาะเรือนพื้นถิ่นที่พักอาศัยที่มีภูมิปญญาในการปลูกสรางเรือน โดยตั้งเสาโครงสรางของ
เรือนบนกอนหิน หรือที่เรียกวา “เรือนเสายองหิน” ซึ่งออกเสียงตามภาษาทองถิ่นไทหลมวา “เฮียนเสา
ยองหิน” ซึ่งในบทความนี้จะใชคําเรียกในภาษาถิ่นดังกลาว ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา เรือนดังกลาวนั้นใน
ปจจุบันอยูในภาวะเสีย่ งตอการสิน้ สูญ เนื่องจากในสถานการณปจจุบันมีการรือ้ เรือนดังกลาวลงดวยเหตุผล
ที่หลากหลาย จนทําใหมีเรือนแบบดังกลาวหลงเหลืออยูในพื้นที่ศึกษาไมมากนัก
ในการนี้ ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษา สํารวจ รังวัดอาคาร และบันทึกขอมูลไวเพื่อ
สําหรับการอางอิง และเปนประโยชนตอการศึกษาตอยอดในอนาคต ในกรณีที่เรือนลักษณะดังกลาวไดถูก
รื้อลงไปจนหมดสิ้น ตลอดจนเพื่อสรางองคความรูอันจะนําไปสูความเขาใจในคุณคาซึ่งอาจจะนําไปสูการ
อนุรักษเรือนดังกลาวใหคงอยูตอไป นอกเหนือจากองคความรูทางสถาปตยกรรมที่คาดวาจะไดรับ
2. วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเรือนที่อยูอาศัยของ “ชาวไทหลม” ที่มีลักษณะเปน
เรือนยกพื้นตั้งเสาบนกอนหิน หรือที่เรียกในภาษาถิ่นวา “เฮียนเสายองหิน” เพื่ออธิบายถึงลักษณะทาง
สถาปตยกรรม โครงสรางทางสถาปตยกรรม การจําแนกพื้นที่ และลําดับศักดิ์ของพื้นที่เพื่อเปนองคความรู
ของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไท รวมทั้งเพื่อใชเปนขอมูลอันแสดงหลักฐาน
ความสัมพันธระหวางกลุม “ไทหลม” กับ “ไทลาว” นอกเหนือไปจากการใชสําเนียงการพูดเพียงอยางเดียว
3. ความแพรหลายสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเรือนยกพื้นสูงที่วางเสาไมบนกอนหิน

จากการศึกษา ภาพรวมของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่มีการวางเสาไมโครงสรางของอาคารบนกอน
หินนั้น พบวา ในวัฒนธรรมการกอสรางของกลุมคนผูพูดภาษาตระกูลไทนั้นมีการใชภูมิปญญาดังกลาวใน
การกอสรางทั้งอาคารพุทธศาสนสถาน ตลอดจนสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเรือนที่อยูอาศัย ทั้งนี้จากการสํารวจ
องคความรูจากการศึกษาที่ผานมารวมกับการลงภาคสนามสํารวจในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้น
ทวีปในเขตที่อยูภายใตอิทธิพลของกลุมคนผูพูดภาษาตระกูลไท ทั้งนี้ แหลงที่พบเรือนที่มีตีนเสาหิน ไดแก
ชุมชนของกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไท และกลุมชนชาติพันธุกลุมนอยอื่นๆ ที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่
ภาคเหนือของสปป.ลาว (Clement Chapenter: 2003), ชุมชนของกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไท
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ที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ภาคเหนือเวียดนาม, ชุมชนของกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไทที่ตั้งถิ่นฐาน
ในพื้นที่รัฐฉาน เมียนมา ตลอดจนพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ทั้งนี้ สําหรับเรือนที่มีตีนเสาเปนกอนหิน หรือที่ในพื้นที่ศึกษาเรียกวา “เฮียนเสายองหิน”
พบที่บานศิลา ตําบลศิลา, บานแกงโตน บานนาซํา บานนาบง ตําบลนาซํา, บานภูผักไซ ตําบลหิน
ฮาว ซึ่งทั้งหมดนั้นอยูในเขตอําเภอหลมเกา และที่บานสักหลง บานทาอิบุญ ในอําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณ
อยางไรก็ดี วิธีการกอสรางที่ใชภูมิปญญาการกอสรางดวยการตั้งเสาไมบนกอนหินนั้น
นอกจากเปนภูมิปญญาสรางสรรคที่อยูอาศัยของกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไทแลว ยังพบ
มีการใชภูมิปญญาดังกลาวอยางแพรหลายในกลุมชนชาติพันธุอื่นๆ โดยเฉพาะกลุมชาวจีน ซึ่งอาจ
เปนไปไดวาภูมิปญญาดังกลาวนั้น กลุมคนผูพูดภาษาตระกูลไทนั้นอาจจะไดรับการถายทอดมาจาก
วัฒนธรรมการกอสรางของจีน ตั้งแตเมื่อครั้งยังปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรมจีนในถิ่นฐานดั้งเดิมในแถบ
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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A-240 หน
วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพที่ 4: เรือนชาวไทดําที่เมืองเซินลา เวียดนาม เปนเรือนที่ตั้งเสาไมบนกอนหิน
ที่มา: เกรียงไกร เกิดศิริ

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

การศึกษานีเ้ ปนการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใชวธิ กี ารเก็บขอมูลทัง้ ปฐมภูมจิ ากการสํารวจรังวัด
สถาปตยกรรมเรือนพื้นถิ่นที่อยูอาศัยที่เปนเรือนที่ตั้งเสาไมบนกอนหิน และการสํารวจขอมูลทุติยภูมิ
ประเภทตางๆ จากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง โดยเรือนกรณีศึกษานั้นเปนเรือนที่ตั้งเสาบนกอน
หิน ทีม่ อี ายุการกอสรางตัง้ แต 50 ป ขึน้ ไป และเปนเรือนทีส่ มั พันธกบั วัฒนธรรมไทหลม กลาวคือ ปลูก
สรางโดยเจาของเรือน และหรือญาติพี่นอง โดยไมไดมาจากการจางคนนอกพื้นที่มาเปนผูสราง
ทัง้ นี้ เรือนกรณีศกึ ษาทีต่ รงตามเงือ่ นไขการเลือกกรณีศกึ ษาดังกลาวมาขางตน ในชุมชนบาน
แกงโตน ต.นาซํา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ซึ่งยังคงหลงเหลืออยูจํานวน 5 หลัง ซึ่งผูวิจัยไดลงสํารวจ
รังวัดเก็บขอมูลภาคสนาม ตลอดจนการสัมภาษณเจาของเรือนเพื่อทราบขอมูลเชิงลึก
5. ไทหลมคือใคร

“ไทหลม” เปนกลุม ชนชาติพนั ธุผ พู ดู ภาษาตระกูลไททีม่ กี ารออกเสียง “สัทลักษณ” ซึง่ หมาย
ถึงมี “สําเนียง” ทีเ่ ปนเสียงเฉพาะถิน่ โดยตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ นอําเภอหลมเกา และอําเภอหลมสัก ซึง่ อยูท าง
ตอนเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ จากการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นกลาววาเรื่องราวเกี่ยวกับผูคน

ฉบับที่ 30 (มกราคม-ธันวาคม 2559) A-241

เมืองหลมกลาววา ผูคนชาวไทหลมสืบสายวงศวานมาตั้งแตบรรพบุรุษมาจาก “เมืองหลวงพระบาง”
ซึ่งเรียกวาเปนกลุม “ลาวหลวงพระบาง” ซึ่งมีเสนทางการเชื่อมตอมายังหลมสักได 3 เสนทาง คือ 1)
เดินทางมายังพื้นที่ “นํ้าปาดแสนตอ” “ทาสัก” “นครไทย” และลงหลักปกฐานที่ “เมืองหลม” และ
อีกเสนทาง คือ 2) เดินทางมาตามเสนทางยังพืน้ ที่ “แกนทาว” “เหมืองแพร” “ดานซาย” “นครไทย”
และลงหลักปกฐานที่ “เมืองหลม” และ 3) เดินทางมาจาก “เมืองนาน” ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียง
ใตของหลวงพระบางติดแมนํ้าโขง ซึ่งมีเสนทางเดินตอมายัง “เมืองปากลาย” “เมืองไซยะบุรี” “เมือง
แกนทาว” “เมืองเลย” “เมืองดานซาย” และลงหลักปกฐานที่ “เมืองหลม” เชนเดียวกัน ซึง่ จะเห็นได
วาเสนทางเดินทางเคลือ่ นยายดังกลาวนัน้ เปนเสนทางการคาขายและการเดินทัพมาตัง้ แตอดีต เพราะ
ฉะนัน้ การเคลือ่ นยาย และการกระจายตัวของประชากรดังกลาวนัน้ จึงเกิดขึน้ ทัง้ จากปจจัยพืน้ ฐานของ
การขยายตัวในการตั้งถิ่นฐานและการแสวงหาที่ทํากินใหม รวมทั้งการเคลื่อนยายภายใตความกดดัน
อันเปนผลพวงจากสงคราม ทัง้ นี้ พบวาชาวไทหลมผูพ ดู ภาษาสําเนียงละมายสําเนียงหลวงพระบางนัน้
มีกีตั้งถิ่นฐานอยูมากในเขตอําเภอหลมเกา และเมื่อมีการการตั้งเมืองหลมสักก็มีการเคลื่อนยายไปลง
หลักปกฐานที่เมืองหลมสักดวย
นอกจากนี้ ยังมีกลุมคนจาก “เวียงจันทน” หรือที่เรียกกันวา “ลาวเวียง” ซึ่งเคลื่อนยายเขา
มาตั้งถิ่นฐานรวมกับกลุมคนผูพูดภาษาสําเนียงคลางคลึงกับสําเนียงหลวงพระบางเดิม ทวาก็มีการ
วิวัฒนแรกรับปรับเปลี่ยนของภาษาอยางเปนพลวัต ทั้งนี้ กลุมชาวลาวเวียงนั้นไดเดินทางจากแถบ
เวียงจันทนมาทาง “ปากเหือง” เขาสูเขต “เมืองเลย” และมาปกหลักตั้งถิ่นฐานยัง “เมืองหลมสัก”
ซึ่งทําใหเกิดการผสาน “สําเนียงไทหลมเดิม” ซึ่งเปนสําเนียงหลวงพระบางกลับสําเนียงเวียงจันทน
มาเปน “สําเนียงไทหลมใหม” ซึ่งใชกันในแถบอําเภอหลมสัก รวมทั้งยังสันนิษฐานวามีกลุม “ชาว
ไทพวน” ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยูแถบเชียงขวางเขามาตั้งถิ่นฐานอยูรวมกันดวย เนื่องจากปรากฏนาม
หมูบานวา “บานพรวน” และนอกจากนี้ ในพื้นที่แถบจังหวัดเลยซึ่งเขตติดตอสัมพันธก็มีชาวพวนมา
ตั้งถิ่นฐานอยูดวยเชนกัน

ภาพที่ 6: แผนทีแ่ สดงเสนทางการ
เคลือ่ นยายของผูค นจากแถบเมือง
หลวงพระบาง และเวียงจันทน
เขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ศึกษา

าจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
A-242 หน
วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

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 โดยพบทําเลที่ตั้งเหมาะสมแกการตั้งถิ่นฐานที่เมืองดานซาย ตอมาเมื่อผูคนมี
การขยายตัวมากขึ้น นายอดทนจึงไดพาคนสวนหนึ่งเดินทางเขามาหาแหลงทํากินใหมจนมาถึงที่ราบลุมไมไกลจากเชิง
เขา ลักษณะเปนโคกหรือเขาเตี้ยๆ สลับกับที่ราบลูกคลื่น มีลํานํ้าพุงไหลผานระหวางกลางหมูบานและคดเคี้ยวตามรอง
เขาไหลจากทิศเหนือลงสูท ศิ ใต จึงเปนทําเลทีม่ นี าํ้ ทา และทรัพยากรตางๆ อุดมสมบูรณจึงเริม่ ลงหลักปกฐานสรางเรือน
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
ไมไดตงั้ อยูช ิดติดกับริมแมนาํ้ เสียเลยทีเ่ ดียว ทัง้ นีต้ งั้ เรือนเรียงรายไปตามทีร่ าบริมฝง แมนาํ้ และมีการจัดวางทิศทางของ
เรือนประธานที่สัมพันธกับแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก

ภาพที่ 8: แสดงลักษณะทางภูมิศาสตรบานแกงโตน

ฉบับที่ 30 (มกราคม-ธันวาคม 2559) A-243

ตารางที่ 1: แสดงรูปแบบเรือนกรณีศึกษา บานแกงโตน ต.นาซํา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

าจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
A-244 หน
วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

6.1 ผังบริเวณ

ผังบริเวณเรือนกรณีศึกษา ประกอบไปดวย ลานบาน เรือนใหญ เลาขาว เลาสัตว เรือนครัว
สวม และมีพนื้ ทีป่ ลูกผักสวนครัวในบริเวณบาน รวมทัง้ มีสวนผลไมบริเวณหลังบาน ทัง้ นี้ ในการวางตัว
เรือนในผังบริเวณ จะวางใหคอนไปทางฝงใดฝงหนึ่งของพื้นที่ผังบริเวณเพื่อใหเกิดพื้นที่โลงสําหรับ
ใชสอยอยางเหมาะสม โดยวางพื้นที่สวนเรือนครัวไวในพื้นที่ดานใน แตทวาก็เวนเปนลานสําหรับการ
เชื่อมตอ และทางเขา-ออก
สําหรับการจัดวางทําเลที่ตั้งของเลาขาวนั้นไมมีการกําหนดตําแหนงที่แนนอน ทวาจะวาง
อยูหางจากตัวเรือนใหญเล็กนอย นอกจากนี้ เรือนที่มีการเลี้ยงสัตวประเภทเปด-ไกจะมีเลาวางตัวอยู
ติดกับเลาขาว หรือบางเรือนไวทใี่ ตถุนเรือน มีศาลานัง่ เลนอยูช ดิ ริมรัว้ หรือแนวเขตทีด่ นิ ซึง่ สามารถเขา
ถึงไดงายจากลานบาน สําหรับหองสุขาจะวางไวตําแหนงดานหลังเรือน การเขาถึงจากตัวเรือนมักใช
บันไดขึ้น-ลงทางดานเรือนครัวเชื่อมตอดวยลานเล็กๆ
6.2 ภาพรวมของคุณลักษณะทางสถาปตยกรรมเรือนยองหินไทหลมบานแกงโตน

สําหรับประเด็นเรื่องคุณลักษณะทางสถาปตยกรรมของเรือนยองหินของชาวไทหลมบาน
แกงโตนนี้ อภิปรายผลจากการสํารรวจภาคสนามจากเรือนกรณีศึกษาจํานวน 5 หลัง ที่ยังคงหลง
เหลืออยูภายในพื้นที่ สําหรับรูปสถาปตยกรรมในภาพรวมจะมีลักษณะเปน “เรือนรูปทรงรวมบริบท
ปจจุบนั ” ไมไดมลี กั ษณะเปนเรือนทีม่ รี ปู ทรงทางสถาปตยกรรมเปนเรือนแบบดัง้ เดิมทีพ่ บในลาว 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

ฉบับที่ 30 (มกราคม-ธันวาคม 2559) A-245

6.2.1 ระบบโครงสรางของเรือน

สําหรับเสาโครงสรางหลักของเรือนนั้นตั้งอยูบนตีนเสาที่ใชกอนหินขนาดยอมมารองดานใตเสาซึ่งเปน
สัมภาระทางวัฒนธรรมดานภูมปิ ญ
 ญาในการปลูกสรางเรือนพืน้ ถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัยของกลุม ชนชาติพนั ธุผ พู ดู ภาษาตระกูล
ไท โดยมีกรรมวิธีเตรียมพื้นที่สําหรับการปลูกสรางและการหาวัสดุกอสรางดังนี้ คือ การเตรียมที่ดินใหบดอัดดินตรง
ตําแหนงที่จะทําการกอสรางใหแนนกอนที่จะวางกอนหินตามตําแหนงที่กําหนด หินที่นํามารองใตเสาเปนวัสดุที่หา
ไดในทองถิน่ นัน้ จากธรรมชาติ เชน ตามลําหวย โคก หรือพืน้ ทีไ่ รนา โดยคัดเลือกลักษณะหินทีม่ ผี วิ ดานหนาคอนขาง
เรียบทั้งสองดานเพื่อใหวางทาบลงบนพื้นดินไดสนิท และใหวางตีนเสาไมไดโดยไมไถลนั่นเอง
อยางไรก็ตาม วิธีการปลูกสรางเรือนที่วางเสาไมตั้งบนตีนเสาหินดังกลาวนี้ก็เปนวิธีการกอสรางที่มีความ
แตกตางไปกับการปลูกสรางเรือนในพื้นที่ราบลุมภาคกลางที่ปกเสาลงในดินโดยมีโครงสรางตีนเสาที่เรียกวา “งัว”
หรือ “แระ” ซึ่งตองทําการศึกษาเชิงลึกตอไปถึงสาเหตุวา เพราะเหตุใดเรือนไทยภาคกลางซึ่งเปนเรือนที่อยูอาศัย
ของกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไทเชนเดียวกันทวามีภูมิปญญาในการกอสรางที่แตกตางกันออกไป
วัสดุกอ สรางเปนไมจริงทีห่ าไดในปาละแวกหมูบ า น ทัง้ นี้ เรือนใหญจะใชโครงสรางไมจริงทัง้ หมด มุงหลังคา
ดวยสังกะสี บางเรือนมีหลังคามุงหญาคาผสมอยูดวย มักจะมุงบริเวณชาน และเรือนครัว ฝาเรือนตีซอนเกล็ดแนว
นอนดวยไมเปอย สวนเรือนครัวนิยมใชฝาทําจากฟากไมไผ ชองลมเหนือฝาเรือนตีเปนไมระแนงเวนรองหาง เจาะ
ชองหนาตางบริเวณฝาเรือนดานขางและดานหลังของเรือน

ภาพที่ 10: แสดงรูปแบบของฐานรากแบบตางๆ ของเรือน

ภาพที่ 11: แสดงแบบขยายเสาและโครงหลังคาเรือน
เสาที่วางตั้งบนกอนหิน

เสาทุกตนของตัวเรือนหลักเปนเสาไมจริงที่วางตั้งอยูบนกอนหินธรรมชาติ และมีความสูงของพื้นพอพน
ศีรษะเล็กนอย เรียกในภาษาถิ่นวา “พอหวิดหัว” สําหรับระบบโครงสรางรับพื้นเปนระบบเสา-คาน-ตง และวางไม
แปนพืน้ ทัง้ นี้ คานที่สอดทะลุเสาจะเปนตัวรัดรอยโครงสรางเสาทั้งหมดตามพิกัดอยางเปนระบบซึ่งถือเปนหัวใจหลัก
สําคัญของเรือนยองหินที่โครงสรางจะตองรอยรัดกันอยางแนนหนา และมีการตอกอัดตรงจุดรอยใหแนนดวยลิ่มไม
เพื่อยึดโครงสรางตางๆ เขาเปนระบบโครงสรางที่ยึดโยงกัน
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6.2.2 การจัดวางพื้นที่ภายในเรือน

1. พื้นที่ใตถุนเรือน เรียกในภาษาถิ่นวา “กองตาลาง” ใชประโยชนอเนกประสงค ในอดีตนั้นกั้นเปน
คอกสัตว แตตอมาในชั้นหลังเมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปก็มีการดัดแปลงใตถุนใหทําหนาที่ที่หลากหลาย บาง
เรือนมีการกั้นพื้นที่ปดลอมเก็บอุปกรณการเกษตร เชน คราด ลอเหล็กรถไถ สายยาง เครื่องสูบนํ้า เปนตน
สําหรับพื้นที่สวนเปดโลงใชเก็บกองไมฟน แขวนอุปกรณการทําประมง รวมทั้ง ในฤดูเก็บเกี่ยวยังใชเก็บวาง
ผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังตั้งเตียงสําหรับพักผอน ซึ่งเรียกในภาษาถิ่นวา “เตียงสะแนน” สําหรับ
นั่งเลนหลบรอนในตอนกลางวันเพราะรมเงาและลมพัดผานไดดี สําหรับคอกสัตวและเลาสัตวปกมักใชพื้นที่
ใตถุนเรือนครัว
2. พื้นที่ในเรือน หรือหองนอน เปนพื้นที่ดานในสุดของเรือน ปดลอมมิดชิดดวยผนัง 4 ดาน ชองเปด
ประตูนิยมบานคู มี 2 ชอง ชองหนึง่ เปดเขาดานทิศตะวันออกของหองซึง่ เปนสวนนอนของพอและแม ชองหนึง่
เปดเขาฝงทิศตะวันตกของหองในสวนนอนของลูก หนาตางดานสกัดดานละ 1 ชอง ดานยาวชวงเสาละ 1 ชอง
ยกเวนเรือนกรณีศึกษาที่ 3 และ 4 ไมพบวามีหนาตางดานดังกลาว ดานบนของผนังเวนชองลมโดยรอบ ดาน
ทิศตะวันออกของหองเหนือหัวนอนของพอแม จัดวางโตะหรือหีบเตี้ยๆสําหรับวางพระพุทธรูป 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
มีประตูไมเล็กๆกัน้ เพือ่ รักษาความปลอดภัยและเปนสัญลักษณของการแสดงออกถึงพืน้ ทีส่ ว นตัว มีลกั ษณะโลง
ปดลอมบางสวนดวยราวไมไผหรือไมจริงตีติดกับเสาเรือนสูงประมาณ 70–90 เซนติเมตร สําหรับกันตกและใช
เปนทีพ่ าด แขวนเสือ้ ผา ตลอดจนเครือ่ งมืออุปกรณการเกษตรหลังจากกลับจากนา มีหลังคาคลุมตลอดทางเดิน
ยกเวนเรือนกรณีศึกษาที่ 3 และ 4 เพราะเปนทั้งชานทางเดินและชานแดด สุดปลายทางเดินมีรานนํ้ากิน โดย
นิยมใชโองขนาดเล็ก 2 ใบ บางเรือนวางโองนํ้าใช 1 ใบ สําหรับลางมือ-เทา หรือลางตัวกอนขึ้นเรือน
4. กันสาด หรือ ชานอเนกประสงค เรียกในภาษาถิ่นวา “กั๊นซาด” คือ พื้นที่ใตหลังคาคลุมยาวตั้งแต
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. ชานลางหรือชานแดด เปนพืน้ ทีโ่ ลง ไมมหี ลังคาคลุม พืน้ ไมตเี วนรองเพือ่ ระบายนํา้ เพือ่ เปนพืน้ ที่
รองรับการใชสอยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับครัวและซักลางตางๆ หรือกิจกรรมตางๆทีต่ อ งใชนาํ้ มากเพือ่ การลางทําความ
สะอาด และมีรานนํ้าสําหรับบริโภคอยูตรงชานแดด คือ เรือนกรณีศึกษาที่ 1, 2, 3, และ 4, ยกเวนเรือนกรณี
ศึกษาที่ 5 ติดกับชานทางเดิน
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6. เรือนครัว เรียกในภาษาถิ่นวา “เฮียนนอย” ทั้งนี้ตัวเรือนจะวางแยกออกจากตัวเรือนใหญ ทั้งนี้มีทั้ง
ที่วางตัวพื้นที่ประกบติดอยูกับเรือนใหญ และแบบที่วางตัวแยกออกจากเรือนใหญแลวเชื่อมกันดวยชาน ปดลอม
พืน้ ทีด่ ว ยฝาฟากไมไผสลับกับไมจริงตีปด เวนรองเพือ่ ใหสามารถระบายควันไฟออกไปได ดานหนึง่ จัดวางเตาไฟ มี
ตะกราซึ่งเรียกในภาษาถิ่นวา “กะตา” สําหรับใสไมฟนและซังขาวโพดสําหรับทําเชื้อเพลิง
6.2.3 ฐานานุศักดิ์ของพื้นที่ภายในเรือน

ชาวไทหลมใหความสําคัญกับลําดับของฐานานุศักดิใ์ นมิตติ า งๆ ดังแสดงออกผานการจําแนกระดับของ
พืน้ ทีใ่ ชสอยสวนตางๆ ทีส่ มั พันธผใู ชสอยพืน้ ที่ นอกจากนี้ ในการปลูกเรือนใหมของลูกหลาน ทัง้ นี้ มักจะเปนเรือน
ของลูกเขยกับลูกสาวคนสุดทองของเรือน และมีการกอสรางพื้นที่เชื่อมตอกับเรือนเดิมดวยชานทางเดินนั้น หาก
พิจารณาผานผังพื้นจะรูสึกเสมือนวาเปนเรือนเดียวกัน แตในความเปนจริงแลวในการปลูกสรางเรือนใหมนั้นจะ
ลดระดับพื้นภายในเรือนและระดับความสูงของหลังคาใหตํ่ากวาเรือนดั้งเดิมของพอแม
ทั้งนี้ การวางเรือนที่ปลูกสรางใหมจะมีธรรมเนียมในการปลูกสรางเรือนใหมใหอยูทางดานทิศใต หรือ
ตะวันตกของเรือนเดิมตามความเชื่อเกี่ยวกับทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย ยึดถือทิศตะวันออกเปนสําคัญ จัด
เรียงลําดับจึงใหสงิ่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ อยูเ ปนอันดับแรก เรือนทีป่ รากฏมีเรือนของลูกเขยขยายตอออกจากเรือนเดิมของ
พอแมมีดวยกัน 2 หลัง คือ เรือนกรณีศึกษาที่ 2 ถูกปรับปรุงสวนดานหนาเรือนบริเวณกันสาด และเรือนนอย
โดยยายเรือนนอยไปไวดานทิศตะวันออกติดกับเรือนลูกเขยที่ปลูกขึ้นใหมเปนเรือนตั้งเสาบนกอนหิน และมีการ
ลดระดับพื้นในเรือนกับความสูงหลังคาตํ่ากวาระดับเรือนเดิม (ดูภาพที่ 12)
เรือนของกรณีศกึ ษาที่ 5 ถูกปรับปรุงสวนเรือนนอยยายออกเพือ่ ปลูกเรือนหลังใหมของลูกเขยกับลูกสาว
คนสุดทอง เรือนทัง้ สองถูกเชือ่ มดวยชานทางเดินตรงบริเวณกันสาด เรือนลูกเขยทีป่ ลูกใหมนนั้ ก็มผี งั คลายกับเรือน
เดิม และยายเรือนนอยกับชานแดดมาไวติดกับกันสาดฝงเรือนของลูกเขย ตัวเรือนและระดับพื้นในเรือนลดระดับ
ตํ่ากวาเรือนเดิม (ดูภาพที่ 13)

ภาพที่ 12: เรือนกรณีศึกษาที่ 2 แสดงระดับสูง–ตํ่า ของ ภาพที่ 13: เรือนกรณีศึกษาที่ 5 แสดงระดับสูง–ตํ่า ของ
เรือนลูกเขยกับเรือนพอแม จะเห็นวาเรือนที่ปลูกสรางใหม เรือนลูกเขยกับเรือนพอแม จะเห็นวาเรือนที่ปลูกสรางใหม
จะลดระดับของพืน้ และหลังคาใหตาํ่ กวาเรือนเดิมของพอแม จะลดระดับของพืน้ และหลังคาใหตาํ่ กวาเรือนเดิมของพอแม
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การกําหนดพื้นที่ใหมีระดับสูง-ตํ่า นอกจากเปนการแบงหนาที่ใชสอยตามลักษณะทาง
กายภาพเรือนแลว ยังเปนสวนกัน้ อาณาเขตแสดงความเปนสวนตัวของเจาของเรือนดวย 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 ยังใชเปนทีว่ างตากเมล็ดพันธตา งๆ ในสมัยกอนใชเปนทีเ่ ลีย้ งไหมสําหรับ
การทอผา เรียกในภาษาถิน่ วา “ตํา่ หูก” ทัง้ นี้ มีความสูงจากระดับพืน้ ใตถนุ ประมาณ 1.20–1.40 เมตร
3. พื้นที่สวน “ครัว” ซึ่งเรียกในภาษาถิ่นวา “เฮียนนอย” ซึ่งเรือนครัวของบางเรือนจะแยก
ออกเปนหลังชัดเจนดวยมีฝากั้นและประตูเปด-ปด บางเรือนแบงแยกดวยระดับ ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยูใน
ระดับที่ตํ่ากวากั๊นซาด ทั้งนี้ มีความสูงจากระดับพื้นใตถุนประมาณ 1.40–1.80 เมตร
4. พื้นที่สวน “กันสาด” หรือชานอเนกประสงค เปนสวนที่มีพื้นที่มากที่สุดของพื้นที่เทิง
เรือนทั้งหมด แบงเปน 1-2 ระดับ ตามแตเจาของเรือน ทั้งนี้ มีความสูงจากระดับพื้นใตถุนประมาณ
1.60 – 1.80 เมตร
5. พืน้ ทีส่ ว น “ในเรือน” หรือ “หองนอน” เปนพืน้ ทีส่ ว นทีม่ รี ะดับสูงทีส่ ดุ ของเรือน 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 ประโยชนการใชสอยที่สําคัญและเปนสวนตัวไดรับการจัดระดับ
ใหอยูในระดับสูง และลดตํา่ ลงมาตามลําดับในประโยชนใชสอยทีม่ ีความสําคัญและตองการความเปน
สวนตัวนอย” (Inpuntung: 2012). กลาวคือเมื่อมีแขกมาเยือนถึงเรือนจะขึ้นมาหยุดอยูที่ระดับ 1, 2
เทานัน้ กอนทีจ่ ะขึน้ ไปยังระดับที่ 3, 4 จะตองมีการบอกกลาวแกเจาของเรือนเสียกอน ดวยความรูส กึ
ไดวาจะตองหยุดรอ ในขณะที่สวนที่มีระดับสูงที่สุดของเรือน คือ ระดับที่ 5 นั้นเจาของเรือนจะตอง
ทําการบอกกลาวแกของรักษาภายในเรือนเสียกอนเพื่อไมใหเกิดโทษภัยแกแขกและคนในเรือน
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7. สรุปผลการศึกษา

องคความรูจ ากการศึกษาพบวา สถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ เรือนอยูอ าศัยของชาวไทหลม หมูบ า น
แกงโตนที่เรียกวา “เฮียนเสายองหิน” ปลูกสรางขึ้นภายใตเงื่อนไขของสภาพแวดลอมและความเชื่อ
ซึ่งเปนผลพวงมาจากสัมภาระทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไท-กลุมลาวหลวง
พระบาง
จากการศึกษาพบวา ชาวไทหลมใหความสําคัญกับลําดับศักดิ์ของพื้นที่ที่สัมพันธกับการ
ใชสอยเชนเดียวกับกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาไทและนับถือพุทธศาสนากลุมอื่นๆ ซึ่งแสดงใหเห็น
ผานระดับ และการจัดวางลําดับของพืน้ ที่ การวางเรือนใหความสําคัญกับทิศตะวันออก-ตะวันตกตาม
การโคจรของดวงอาทิตย ทั้งนี้การจัดวางพื้นที่ใชสอยภายในเรือนจึงเรียงลําดับโดยถือเอาทิศตะวัน
ออกเปนหมุดหมายสําคัญ นอกจากนี้ ในภูมิปญญาการกอสรางเปนเรือนยกพื้นตั้งเสาบนหินดังกลาว
นั้นยังเปนภาพแสดงความสัมพันธอันแนนเหนียวในประวัติศาสตรของผูคนชาว “ไทหลม” กับ “ไท
ลาว” โดยเฉพาะหลวงพระบาง นอกเหนือจากกการบงชี้ดวยการใชสําเนียงการพูดซึ่งมีพลวัตไปตาม
การปฏิสัมพันธกับบริบทวัฒนธรรมที่เขามาโอบลอม
8. ขอจํากัดในการศึกษา และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต

จํานวนกรณีศึกษาเรือนเสายองหินในพื้นที่ศึกษามีจํานวนหลงเหลืออยูไมมากนัก เนื่องจาก
ไดถกู รือ้ ลงและเปลีย่ นแปลงเปนบานเรือนแบบรวมสมัย จึงทําใหมีกรณีศึกษาทีต่ รงตามเกณฑการคัด
เลือกในการศึกษาจํานวนเพียง 5 หลัง นอยกวาที่ผูวิจัยมีความคาดหวังไว
อยางไรก็ตาม ในเขตอําเภอหลมเกายังคงมีอีกหลายหมูบานที่มีเรือนเสายองหิน แตก็มี
จํานวนหลงเหลืออยูนอยเต็มที หากไดทําการเก็บขอมูลทั้งหมดแลวนํามาเรียงลําดับอายุเรือน ก็อาจ
จะไดคําตอบการเชื่อมโยงความสัมพันธกันของกลุมชนชาติพันธุผูพูดภาษาตระกูลไทกลุมอื่นๆ ทั้งใน
พืน้ ทีศ่ กึ ษาเดียวกัน และตางพื้นทีศ่ ึกษา ผานเสนทางการกระจายตัวของวัฒนธรรมเรือนยกพืน้ ตั้งเสา
บนกอนหินตอไป
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