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MR. NARATHIP THUBTHUN : THE TRANSFERABILITY OF CULTURAL BAGGAGE 
AND MAINTENANCE OF IDENTITY OUTSIDE TRADITIONAL CULTURAL BOUNDARIES IN 
YUAN-CHIANG SAEN HOUSES: A CASE STUDY OF YUAN COMMUNITY, SIKHIO DISTRICT, 
NAKHON RATCHASIMA, THAILAND THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR CHINASAK 
TANDIKUL 

Yuan-Sikhio community is a community of Tai Yuan ethnic that settle outside Lanna traditional 
culture boundaries which an appearance of the proof of vernacular house that has key characteristics 
coordination with Tai Yuan traditional houses in literatures. This led to the question “How Yuan-Sikhio houses 
preserve their ethnic identity under various context? Under which process and condition?” This research 
objectives are studied circumstances and conditions of establishment of Yuan-Sikhio vernacular houses, including 
seek for generalization of the culture of Yuan-Sikhio people which appeared in the study.                              
                   The method of this study is qualitative research that uses a specific sampling technique where 
choosing representatives of Yuan vernacular houses in Sikhio district that are between 58 to 100 years old, for a 
number of 13 houses. Gathering data with architectural measure work, observe, capture, and interview then 
analyze the information with morphological analysis together with comparative analysis, under a margin concept 
of ethnical identity and cultural diffusion.                                                                                                
                    Research result shows that at a period of time, Yuan-Sikhio vernacular houses can preserve their 
ethnic identity where it appears on functional areas, floor level split, and house form. Plus, with a small quantity 
of cultural borrowing method of major population to present a similar characteristic through architectural exterior 
as a tool to cover important parts that are hidden dimension which needed to be preserved traditionally. 
Consequently, Yuan-Sikhio vernacular houses have shown a plural identity form where they have similarity and 
difference from Tai Yuan houses in literatures and established as a new model of Tai Yuan houses that has a 
unique characteristic. Under an area of basin of river margin in central and highlands in Korat. Thus, this 
phenomenon shows that an existence of plural identity is an important condition to support subordinate cultural 
group to be able to preserve ethnic identity and dwell together with larger society integrality. Through having an 
acceptance of plural cultures from social context which is an important factor that support an appearance 
preservation of ethnic identity to strengthen.                                                                                            
                    In conclusion, the transferability of cultural baggage on Yuan-Sikhio vernacular houses is a dynamic 
of negotiation and perseverance of identity under ethnical conscious in a different social context. Through using 
architectural exterior adjustments to blend in with major social context. For the real matter internally, the 
identity still stay original and traditional. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 

สังคมไทยประกอบด้วยประชากรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิหลังทาง
ชาติพันธุ์ที่แตกต่าง นอกเหนือจากวัฒนธรรมไทยอันเป็นวัฒนธรรมกระแสหลักของรัฐชาติแล้ว ใน
ท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆ ยังมีการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมย่อยและส านึกทาง
ชาติพันธุ์เฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้ยังปรากฏกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมข้ามพรมแดนตั้งถิ่นฐานอยู่ในพ้ืนที่
ต่างๆ1 ซึ่งส่วนหนึ่งของประชากรเหล่านี้ยังสามารถธ ารงความเป็นตัวตนเอาไว้ได้อย่างโดดเด่น
ท่ามกลางสังคมแวดล้อมที่แตกต่าง แม้ว่าจะมีการปฏิสัมพันธ์และปะทะสังสรรค์กับชนกลุ่มอ่ืนมาโดย
ตลอด เกิดเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในการธ ารงตัวตนของกลุ่มประชากรที่ตั้งถิ่นฐานข้ามพรมแดน
วัฒนธรรม ภายใต้กระบวนการสร้างสมดุลกับสังคมของคนกลุ่มใหญ่และวัฒนธรรมไทยกระแสหลัก 
สะท้อนไปสู่ลักษณะโครงสร้างของสังคมไทยที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายและยังมีการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอยู่มาก ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ยังคงปรากฏอยู่ทั่วไปและ
ด ารงอยู่แม้ในปัจจุบัน ดังนั้น การศึกษาปรากฏการณ์การธ ารงตัวตนของกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมข้าม
พรหมแดน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแสวงหาองค์ความรู้ เพ่ือน าไปสู่การท าความเข้าใจและเป็น
พ้ืนฐานไปสู่ทางเลือกในการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้นในอนาคต 

ยวน หรือ ไตยวน (Tai Yuan) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทกลุ่มหนึ่ง ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณตอนใต้ของ
ประเทศจีนมาแต่โบราณ และเป็นชนกลุ่มใหญ่ในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย2ในสมัยแคว้นโยนก
และรัฐจารีตล้านนา นอกจากนี้ ภายใต้เงื่อนไขและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ยังส่งผลให้มีชาวยวน

                                                           
1 เกิดจากการอพยพหรือเคลื่อนย้ายประชากรออกจากมาตุภูมิหรือขอบเขตพ้ืนที่ซึ่งมีสังคมวัฒนธรรมเดียวกัน ไป

ยังพ้ืนที่อื่นและกลายเป็นประชากรกลุ่มน้อยของสังคมใหม่ (ในภาษาอังกฤษนิยมใช้ค าว่า “diaspora” ส าหรับนิยามกลุ่มคนที่มี
เงื่อนไขดังข้างต้น) 

2 ประกอบด้วยพ้ืนที่ 9 จังหวัดซึ่งมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน 
พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน และอุตรดิตถ์ ตามการแบ่งภูมิภาคของประเทศไทยแบบ 6 ภูมิภาค ซึ่งก าหนดโดย
คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติเมื่อ พ.ศ.2520 และประกาศใช้โดยราชบัณฑิตยสถาน (นฤมล บุญแต่ง, ม.ป.ป.) พ้ืนที่โดยรวม
ของภูมิภาคดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับรัฐจารีตล้านนาในอดีต โดยมีจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพ้ืนที่
ซึ่งมีความคาบเกี่ยวและถือเป็นชายขอบของเขตวัฒนธรรมดังกล่าว  



  
 

2 

บางกลุ่มตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย3 ซึ่งอยู่นอกขอบเขตพรมแดน
วัฒนธรรมดั้งเดิมและมีบริบทแวดล้อมที่แตกต่าง บรรพชนของชาวยวนในบริเวณตอนกลางของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่ได้เคลื่อนย้ายมาจากกลุ่มเมืองเชียงแสนเมื่อสมัยรัชกาลที่  1 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ หลังจากเหตุการณ์ “ศึกเชียงแสน” ในปี พ.ศ.2347 ประชากรชาวยวนกลุ่มนี้ถือเป็น
ตัวแทนที่มีความส าคัญต่อการศึกษาและเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ยวน ด้วยบรรพชน
ของประชากรกลุ่มดังกล่าวได้เคลื่อนย้ายออกจากดินแดนภาคเหนือของไทยก่อนที่ภูมิภาคดังกล่าวจะ
มีการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรครั้งใหญ่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น4 ชาวยวนในบริเวณตอนกลาง
ของประเทศไทยจึงเป็นร่องรอยของกลุ่มชาติพันธุ์ยวนหรือประชากรที่สืบทอดวัฒนธรรมล้านนา ซึ่ง
มิได้ผสานอัตลักษณ์กลายเป็น “คนเมือง” ดังเช่นประชากรกลุ่มใหญ่ในภาคเหนือ  

ถึงแม้ว่าบรรพชนของประชากรชาวยวนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ ในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยวนที่เคลื่อนย้ายมาจากกลุ่มเมืองเชียงแสน ได้เคลื่อนย้ายออกนอกมาตุภูมิดั้งเดิม
มานานกว่า 200 ปีแล้ว ทว่า ส่วนหนึ่งของประชากรเหล่านี้ยังแสดงส านึกทางชาติพันธุ์และธ ารง
สัมภาระทางวัฒนธรรมบางประการของกลุ่มชาติพันธุ์ยวนเอาไว้อย่างโดดเด่น รวมถึงการปรากฏตัว
ของเรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่นที่มีลักษณะส าคัญร่วมกับเรือนพ้ืนถิ่นในภาคเหนือและมีแบบแผนการใช้พ้ืนที่
ภายในสอดคล้องกับจารีตล้านนา อันน าไปสู่ประเด็นความสนใจในการศึกษากายภาพสรรค์สร้างของ
กลุ่มชาวยวนซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่นอกพรมแดนวัฒนธรรมดั้งเดิม ผ่านการก่อรูปของเรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่น 
ทั้งนี้ จากการทบทวนสารสนเทศทางประวัติศาสตร์และการส ารวจภาคสนาม พบว่า ชุมชนชาวยวนใน
พ้ืนที่อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยรัชกาล
ที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ถือเป็นชุมชนชาวยวนเชียงแสนในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยที่มี
ความเก่าแก่ที่สุด รองลงมาคือชุมชนชาวยวนในอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประชากรชาว
ยวนที่แยกออกมาจากเมืองสระบุรีในสมัยรัชกาลที่ 2 อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจในภาคสนาม พบว่า

                                                           
3 ในที่นี้มิได้หมายถึงขอบเขตของภูมิภาคตามเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์หรือการปกครอง หากแต่หมายถึงภูมิลักษณ์

การตั้งถิ่นฐานของชาวยวนที่มีการเคลื่อนย้ายอยู่ในต าแหน่งคาบเกี่ยวบริเวณศูนย์กลางของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยขอบเขต
พ้ืนที่ภาคกลาง รวมไปถึงพ้ืนที่ภาคตะวันตก พ้ืนที่ภาคตะวันออก และพ้ืนที่บริเวณชายขอบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน
ซึ่งมีความต่อเนื่องกับเขตภาคกลาง 

4 นักวิชาการท้องถิ่นภาคเหนือนิยมเรียกช่วงเวลาดังกล่าวว่า “สมัยเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง” ซึ่งเป็นเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นหลังจากศึกเชียงแสน โดยมีการเคลื่อนย้ายประชากรกลุ่มใหญ่จากดินแดนลุ่มน้ าโขงและลุ่มน้ าสาละวิน เช่น 

ชาวกระเหร่ียง ชาวไทใหญ่ ชาวไทเขิน ชาวไทลื้อ และชาวเมืองยอง เข้ามาเติมเต็มบ้านเมืองในดินแดนภาคเหนือ อันเป็นปัจจัย

ส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากร พัฒนาการทางสังคม และการผสมผสานวัฒนธรรมของภูมิภาคดังกล่าวในสมัย

ต่อมา 
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เรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่นในชุมชนของชาวยวนที่อ าเภอสีคิ้วสามารถธ ารงลักษณะส าคัญร่วมกับเรือนพ้ืนถิ่น
ในภาคเหนืออย่างชัดเจน ในขณะที่แห่งอ่ืนไม่อาจธ ารงอยู่ได้หรือปรากฏอย่างชัดเจนนัก สอดคล้องกับ
ผลการส ารวจของ ลัดดา ปานุทัย และคณะ (2526) ที่ได้อธิบายไว้ว่า “เรือนชาวยวนในอ าเภอสีคิ้วมี
ลักษณะแตกต่างจากเรือนของชาวยวนพ้ืนที่อ่ืนๆ (ในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย) เรือนชาว
ยวนที่อ าเภอเสาไห้ (จังหวัดสระบุรี) ส่วนใหญ่จะมีลักษณะทั่วไปเป็นแบบเรือนภาคกลาง และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเรือนชาวยวนที่บ้านหนองโพ บ้านคูบัว และบ้านดอนแร่ (อ าเภอโพธาราม และอ าเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี) เรือนชาวยวนในอ าเภอสีคิ้วก็ยังมีลักษณะคล้ายเรือนภาคเหนือมากกว่า ทั้ง
ลักษณะรูปทรงและการเรียกชื่อส่วนต่างๆ ของเรือน” นอกจากนี้ ชุมชนชาวยวนในอ าเภอสีคิ้วหรือที่
มักเรียกว่า “ชุมชนยวนสีคิ้ว” ยังมีล าดับเส้นทางการเคลื่อนย้ายและตั้งถิ่นฐานที่โดดเด่นกว่าชุมชน
ชาวยวนพ้ืนที่อ่ืนๆ เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนวัฒนธรรมถึงสองครั้ง ครั้งแรกเป็นการ
เคลื่อนย้ายจากเมืองเชียงแสนเข้าสู่บริเวณลุ่มน้ าภาคกลาง (ลุ่มน้ า ป่าสักในเขตเมืองสระบุรี) และได้
เคลื่อนย้ายอีกครั้งเข้าสู่บริเวณท่ีราบสูงโคราช (ลุ่มน้ าล าตะคองในเขตเมืองนครราชสีมา) ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 3 ยังมีประชากรชาวยวนเชียงแสนจากเมืองเวียงจันทน์เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชน
ยวนสีคิ้วด้วย ชุมชนยวนสีคิ้วจึงเป็นตัวแทนที่เข้มข้นส าหรับการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ยวนที่ตั้งถิ่นฐาน
นอกพรมแดนวัฒนธรรมดั้งเดิมในบริบทที่แตกต่าง ซึ่งยังสามารถธ ารงความเป็นตัวตนทางชาติพันธุ์
เอาไว้อย่างโดดเด่นท่ามกลางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หลากหลาย  
 

   

ภาพที่ 1 ตัวอย่างเรือนพ้ืนถิ่นในชุมชนชาวยวนสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
ที่มา : การส ารวจภาคสนาม พ.ศ.2557 

 
ถึงแม้ว่าชาวยวนสีคิ้วในปัจจุบันจะมิได้ปลูกสร้างบ้านเรือนตามจารีตแบบแผนไตยวน

อีกแล้ว เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปลูกสร้างอาคารพักอาศัยตามวิถีชีวิตร่วมสมัย
ตั้งแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 เป็นต้นมา ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
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รวดเร็ว อย่างไรก็ดี ร่องรอยของเรือนพ้ืนถิ่นจ านวนหนึ่งที่ปรากฏในชุมชนยวนสีคิ้วซึ่งแสดง
คุณลักษณะส าคัญร่วมกันกับเรือนแบบแผนไตยวนในวรรณกรรมอย่างชัดเจน ถือเป็นกรณีศึกษาที่
ส าคัญส าหรับการศึกษาการเปลี่ยนถ่ายสัมภาระวัฒนธรรมและการธ ารงอัตลักษณ์ของเรือนแบบแผน
ไตยวนนอกพรมแดนวัฒนธรรมดั้งเดิม ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ในขณะที่เรือนแบบแผนไตยวนในชุมชนแห่ง
อ่ืนไม่อาจธ ารงอยู่ได้หรือปรากฏอย่างชัดเจนนัก ทั้งนี้ จากการทบทวนสถานภาพองค์ความรู้ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ยวน ยังไม่ปรากฏผลการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ยวนบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ในมิติทางสถาปัตยกรรมโดยตรง ดังนั้น การศึกษา “การเปลี่ยนถ่ายสัมภาระวัฒนธรรมและการ
ธ ารงอัตลักษณ์ของเรือนชาวยวนเชียงแสนนอกพรมแดนวัฒนธรรมดั้งเดิม กรณีศึกษาชุมชนชาวยวน 
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา” จึงเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ยวนในวงวิชาการให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และสร้างความเข้าใจในสังคมมนุษย์ที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมผ่านองค์ความรู้
ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีเรือนพักอาศัยเป็นตัวแทนหนึ่งของปัจจัยสี่ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ 
 
1.2 ค าถามของการศึกษา 

ค าถามหลัก  
  เรือนพักอาศัยของชาวยวนสีคิ้วสามารถธ ารงตัวตนทางชาติพันธุ์ภายใต้บริบท
แวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างไร? มีการปรับตัวภายใต้กระบวนการและเงื่อนไขใด? 

ค าถามรอง 
1) เรือนพ้ืนถิ่นของชาวยวนสีคิ้ว แตกต่างจากเรือนแบบแผนไตยวนในวรรณกรรม

อย่างไร? 
2) สิ่งใดคือความเป็นสามัญการ (Generalization) ที่ปรากฏในเรือนพื้นถิ่นของชาว

ยวนสีคิ้ว และสิ่งนั้นสามารถใช้อธิบายความเป็นสามัญการในเรือนพ้ืนถิ่นดั้งเดิม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ยวนพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้หรือไม?่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

5 

1.3 ข้อสังเกต/สมมุติฐาน 
 
แผนภูมทิี่ 1 แสดงข้อสังเกตและสมมุติฐานของการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 
 ชาวยวนสีคิ้วได้มีการปะทะสังสรรค์และปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชนอ่ืนๆ ในบริบทที่แตกต่าง โดยมี
สภาพเป็นชนกลุ่มน้อยของสังคมแวดล้อม เช่นเดียวกันกับชาวยวนในพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่นอก
เขตวัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิม ทว่า เรือนพ้ืนถิ่นของชาวยวนสีคิ้วยังสามารถธ ารงลักษณะส าคัญของ
เรือนพ้ืนถิ่นภาคเหนือเอาไว้อย่างชัดเจน ควบคู่กับการเปลี่ยนถ่ายลักษณะทางสถาปัตยกรรมบาง
ประการให้กลมกลืนกับกลุ่มวัฒนธรรมแวดล้อม ปรากฏการณ์ข้างต้นแสดงสมมุติฐานโดยนัยแล้วว่า 
ชุมชนยวนสีคิ้วมีเงื่อนไขการก่อตัวของเรือนพ้ืนถิ่นที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ และมีกระบวนการธ ารง
ความเป็นตัวตนเอาไว้อย่างผสมผสานและยืดหยุ่น (ซึ่งสอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมตาม
แนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และแนวคิดการแพร่กระจายวัฒนธรรม) 
 
1.4 วัตถุประสงค์ 

1) ศึกษาปรากฏการณ์และเงื่อนไขการก่อตัวของเรือนพ้ืนถิ่นยวนสีคิ้ว 
2) ค้นหาความเป็นสามัญการของชาวยวนสีคิ้วที่ปรากฏในเรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่นกรณีศึกษา 
3) อธิบายทฤษฎีหรือพัฒนาชุดความคิดจากปรากฏการณ์การเปลี่ยนถ่ายสัมภาระทาง

วัฒนธรรมและกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ที่ปรากฏในเรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่นของชาวยวน
สีคิ้ว 

 

 

 
 

ชุมชนชาวยวน 
ท่ีตั้งอยู่นอก 

เขตวัฒนธรรม
ดั้งเดิม 

กระบวนการก่อตัวทางสถาปัตยกรรม 
(ตามแนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และการแพร่กระจายวัฒนธรรม) 

ไม่ปรากฏ 
 
เรือนยวนสีค้ิว 
 
 

เรือนยวนพื้นที่อื่น 

เรือนท่ีมีอัตลักษณ์ดั้งเดิมบางอย่าง ควบคู่กับการผสมผสาน 

 

เรือนท่ีไม่ปรากฏลักษณะดั้งเดิมอย่างชัดเจน  
หรือเรือนท่ีได้ละท้ิงแบบแผนดั้งเดิมไปแล้ว 

ผสมผสาน 

กลืนกลาย 

ละท้ิง 

ต่อต้าน 
บริบทแวดล้อมและ 
เงื่อนไขที่แตกต่าง 
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1.5 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการด าเนินงาน 

ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 1.5.1 ขอบเขตเนื้อหาหลักทางสถาปัตยกรรม 
1) รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
2) รูปทรงและการสร้างมวล 
3) การวางผัง 
4) การใช้สอยพื้นที่และการจัดกลุ่มอาคาร 
5) เทคโนโลยีก่อสร้างหรือเทคนิคเชิงช่าง และวัสดุ 
6) วัฒนธรรมการอยู่อาศัยและความเชื่อท่ีปรากฏในเรือน  

 1.5.2 ขอบเขตเนื้อหาที่เก่ียวข้อง (สภาพแวดล้อมองค์รวม) 
1) ความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์และสังคม 
2) การตั้งถ่ินฐาน  
3) กายภาพชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ 
4) ภูมิอากาศวิทยาและสภาวะสบายเชิงอุณหภูมิ 
5) วิถีชีวิต ประเพณี สังคม และวัฒนธรรม 

1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ขอบเขตของการวิจัยนี้ มีพ้ืนที่ศึกษาและส ารวจคือ ชุมชนชาวยวนในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1) สามารถเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ยวนให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
2) มีองค์ความรู้ใหม่ทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
3) สามารถอธิบายทฤษฎีหรือพัฒนาชุดความคิดจากเงื่อนไขการก่อรูปและ เปลี่ยนถ่าย

สัมภาระทางวัฒนธรรมในเรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่นของชาวยวนในพื้นท่ีศึกษา  
 4) มีฐานข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นของชุมชนชาวยวนสีคิ้ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และการพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงใช้ส าหรับอ้างอิงในการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมได้ในอนาคต 
 5) สามารถขยายแนวทางในการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นภายใต้การบูรณาการกับศาสตร์แขนง
อ่ืนๆ ซึ่งช่วยสร้างมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมและมนุษย์ในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น 
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1.7 ข้อตกลงของการศึกษา 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่นในชุมชนของชาวยวนซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่นอกพรมแดน
วัฒนธรรมดั้งเดิม (นอกเขตภาคเหนือของประเทศไทย) เจาะจงกลุ่มประชากรที่ยึดถือความเชื่อ
เชิงอัตวิสัยร่วมกันว่า ตนสืบเชื้อสายมาจากบรรพชนที่เคลื่อนย้ายออกมาจากกลุ่มเมืองเชียงแสน จาก
เหตุการณ์ “ศึกเชียงแสน” ในปี พ.ศ.2347 โดยเลือกชุมชนชาวยวนในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เป็นพื้นที่กรณีศึกษา และเรียกประชากรกลุ่มนี้ว่า “ยวน5” อันเป็นชื่อสามัญที่ประชากร
กลุ่มดังกล่าวรับรู้และใช้เรียกตนเองมาแต่ดั้งเดิม  

ในปัจจุบัน เป็นที่รับรู้ว่าคนกลุ่มใหญ่ในภาคเหนือของไทยมิได้เรียกตนเองว่า “คนยวน” อีก
แล้ว แต่รับรู้และเรียกตนเองว่า “คนเมือง” หรือเป็นคนไทยในบริบทของรัฐสมัยใหม่ นอกจากนี้ 
นักวิชาการท้องถิ่นภาคเหนือยังมักใช้ค าว่า “ล้านนา” ในหลายกรณีเพ่ือสื่อถึงดินแดน วัฒนธรรม หรือ
ประชากรกลุ่มใหญ่ของภาคเหนือซึ่งสืบทอดหรือมีรากฐานทางวัฒนธรรมมาจากรัฐจารีตล้านนา 
ดังนั้น การอ้างอิงข้อมูลบางส่วนซึ่งปรากฏในงานวิจัยนี้ จึงอาจพบค าว่า “ชาวล้านนา” “ไทล้านนา” 
หรือ “ไทยล้านนา” ในบริบทที่หมายถึงคนยวนหรือประชากรที่สืบทอดวัฒนธรรมไตยวนเป็นส าคัญ  

 
1.8 นิยามศัพท์ 

ยวน (Yuan) ; กลุ่มชาติพันธุ์ยวน ไตยวน หรือชาวยวน 
ยวนเชียงแสน (Chiang Saen’s Yuan) ; ในที่นี้หมายถึงประชากรชาวยวนกลุ่มที่มี

หลักฐานหรือมีความเชื่อว่าตนสืบเชื้อสายมาจากบรรพชนชาวยวนที่เคลื่อนย้ายออกมาจากเมือง
เชียงแสน เช่น ชาวยวนกลุ่มใหญ่ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดราชบุรี สระบุรี และนครราชสีมา หลังจาก
เหตุการณ์ “ศึกเชียงแสน” ในปี พ.ศ.2347 

ยวนสีคิ้ว (Sikhio’s Yuan) ; ชาวยวนที่ตั้งถ่ินฐานอยู่ในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
เรือนยวน ; เรือนไตยวน ; เรือนพักอาศัยที่ปลูกสร้างตามแบบแผนและจารีตวัฒนธรรม

ไตยวน 

                                                           
5 นอกจากค านี้แล้ว แหล่งข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ยังพบการใช้ค าว่า “ไตยวน” ควบคู่กับค าว่า “ไทยวน” 

และ “ไท-ยวน” ส าหรับสื่อความหมายเดียวกัน และยังมีค าว่า “ไทยยวน” ที่เป็นผลจากการเมืองการปกครองของรัฐไทยสมัยใหม่ 
ซึ่งเจาะจงว่าเป็นชาวยวนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้จะเลือกใช้ค าว่า “ยวน” เป็นหลัก และในบางกรณี
อาจจะใช้ค าว่า “ไตยวน” ซึ่งเป็นการถอดเสียงตามส าเนียงการพูดในภาษายวนหรือภาษาไทยถิ่นภาคพายัพ (ที่ออกเสียง “ท” เป็น 
“ต”) 
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เรือนไทยภาคกลาง ; เรือนพักอาศัยที่ปลูกสร้างขึ้นโดยมีแบบแผนวัฒนธรรมของชาวไทยใน
บริเวณลุ่มน้ าภาคกลางเป็นแกนกลาง 

เรือนโคราช ; เรือนพ้ืนถิ่นโคราช หรือเรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปลูก
สร้างข้ึนโดยมีแบบแผนวัฒนธรรมของชาวไทโคราชเป็นแกนกลาง ในบริบทนี้หมายรวมถึงเรือนพ้ืนถิ่น
ของชาวลาวบางกลุ่มในเขตจังหวัดนครราชสีมาซึ่งรับแบบแผนเรือนโคราชไปใช้ด้วย 

สัมภาระทางวัฒนธรรม (Cultural Baggage) ; การแสดงออกทางวัฒนธรรม อันเป็น
ผลลัพธ์จากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมภายใต้การเปลี่ยนผ่านช่วงเวลาและสถานที่ (เช่น การอพยพ การ
ย้ายถิ่นฐาน หรือการเปลี่ยนแปลงบริบทของพ้ืนที่) 

พรมแดนวัฒนธรรมดั้งเดิม ; เขตวัฒนธรรมดั้งเดิม ; ขอบเขตพ้ืนที่ซึ่งมีภูมิลักษณ์ของ
ประชากรที่มีลักษณะร่วมทางชาติพันธุ์หรือสังคมวัฒนธรรม และเป็นที่ยอมรับหรือมีประวัติศาสตร์
การตั้งถิ่นฐานมายาวนานหลายชั่วอายุคน เช่น ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นเขตวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ยวนหรือชาวล้านนา 

ดินแดนวัฒนธรรมล้านนา ; พรมแดนวัฒนธรรมล้านนา ; เขตวัฒนธรรมล้านนา ; 
ขอบเขตพ้ืนที่ซึ่งมีภูมิลักษณ์ของประชากรที่แสดงตัวตนและวัฒนธรรมซึ่งเชื่อว่าสืบทอดมาจาก
รากฐานของวัฒนธรรมไตยวนหรือวัฒนธรรมในสมัยรัฐจารีตล้านนา ในที่นี้คือ ขอบเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ
ของประเทศไทยและพ้ืนที่ชายขอบซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องกัน 
 กลุ่มประชากรที่ตั้งถิ่นฐานนอกพรมแดนวัฒนธรรมดั้งเดิม ; กลุ่มประชากรที่ตั้งถิ่นฐาน
ข้ามพรมแดนวัฒนธรรม ; กลุ่มประชากรที่มีชาติพันธุ์ วัฒนธรรม หรือลักษณะทางสังคมร่วมกัน ซึ่ง
ได้เคลื่อนย้ายหรือโยกย้ายออกจากถิ่นฐานหรือขอบเขตพรมแดนของสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิม โดย
ตั้งถิ่นฐานและเป็นพลเมืองในพ้ืนที่ใหม่ซึ่งอยู่ห่างไกลจากมาตุภูมิหรือถิ่นฐานดั้งเดิม6 
 
 
 
 
 

                                                           
6 เงื่อนไขข้างต้นตรงกับค าว่า “Diaspora” ในภาษาอังกฤษ ทว่า ตามพจนานุกรมทั่วไปได้ให้ความหมายค านี้ใน

ภาษาไทยว่า “พลัดถิ่น” ซึ่งสื่อความหมายในเชิงลบหรือสื่อว่าประชากรกลุ่มนี้อยู่ในฐานะผู้ถูกกระท าแต่เพียงด้านเดียว ส าหรับ
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการสื่อความหมายค าว่า “Diaspora” อย่างเป็นกลาง พร้อมกับปรับให้เข้ากับบริบทและเงื่อนไขของงานวิจัย 
จึงได้เลือกใช้ประโยค “กลุ่มประชากรที่ตั้งถิ่นฐานนอกพรมแดนวัฒนธรรมดั้งเดิม” หรือ “กลุ่มประชากรที่ตั้งถิ่นฐานข้ามพรมแดน
วัฒนธรรม” ส าหรับเรียกกลุ่มประชากรที่มีเงื่อนไขดังกล่าว แทนการใช้ค าว่า “พลัดถิ่น” 
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บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม สารสนเทศ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

การประมวลองค์ความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับศึกษาการเปลี่ยนถ่ายสัมภาระวัฒนธรรมและ
การธ ารงอัตลักษณ์ของเรือนชาวยวนเชียงแสนนอกพรมแดนวัฒนธรรมดั้งเดิม กรณีศึกษาชุมชนชาว
ยวน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยเนื้อหา 2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรกเป็นเรื่องของพ้ืนฐาน
ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ยวน ส่วนกลุ่มหลังเป็นกรอบแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ว่าด้วยเรื่องพ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ยวน 
2.1  ชาติพันธุ์ยวน (Tai Yuan ; ไตยวน) 
2.2  ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเรือนพ้ืนถิ่นภาคเหนือ (ในฐานะเรือนพักอาศัยของ

ประชากรผู้สืบทอดจารีตล้านนาและวัฒนธรรมไตยวน) 
2.3  ภูมิหลังการเคลื่อนย้ายประชากรชาวยวนเชียงแสนออกจากเขตวัฒนธรรมดั้งเดิม 

และการตั้งถิ่นฐานในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา 
2.4 แนวคิดชาติพันธุ์ (Ethnicity) และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) 
2.5  แนวคิดการแพร่กระจายวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) 
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2.1 ชาติพันธุ์ยวน (Tai Yuan ; ไตยวน) 
 
ชาติพันธุ์ยวน (Tai Yuan ; ไตยวน) หรือชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ไทยวน ไทยยวน ยน โยน  

โยนก ไทล้านนา ไทยถิ่นเหนือ ไทยพายัพ หรือคนเมือง และในอดีตยังเคยถูกเรียกว่า ลาว ลาวยวน 
และลาวพุงด า เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทกลุ่มหนึ่งที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง โดยใช้ภาษาไทยถิ่น
ภาคพายัพ (ภาษายวน ; ค าเมือง) อันเป็นภาษาย่อยของกลุ่มภาษาเชียงแสนในตระกูลภาษาไท-กะได 
ตามต านานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์สนับสนุนว่า บรรพชนของชาวยวนอาจเป็นกลุ่มคนผู้พูด
ภาษาตระกูลไทกลุ่มแรกท่ีเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานและสร้างบ้านแปงเมืองในเขตแดนประเทศไทย 
โดยพบการตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนมาแต่โบราณ และเป็นชนกลุ่มใหญ่ในพ้ืนที่
ภาคเหนือของไทยในสมัยแคว้นโยนกและรัฐจารีตล้านนา สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อนที่
จะมีกระบวนการเปลี่ยนผ่านของท้องถิ่นล้านนาซึ่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ 
 

 

ภาพที่ 2 จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน แสดงลักษณะชายและหญิงชาวยวนในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยผู้ชายมีวัฒนธรรมการสักลายด้วยหมึกสีเข้มตามตัวตั้งแต่ช่วงเอว
หรือพุงลงไปถึงขา อันเป็นที่มาของชื่อ “ลาวพุงด า” 
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ความเป็นมาของชาติพันธุ์ยวน 
ต านานพงศาวดารล้านนา เช่น ต านานเมืองสุวรรณโคมค า ต านานสิงหนวัติ และ พงศาวดาร

เมืองเงินยางเชียงแสน ได้กล่าวถึงการอพยพผู้คนเข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ าโขงตอนกลาง บริเวณที่ราบลุ่ม
ในเขตจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากนั้นได้มีการสร้างบ้านแปงเมืองหลายครั้งและ
สืบทอดต่อมาอีกหลายชั่วคนจนถึงผู้ปกครองในราชวงศ์มังราย จึงได้เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ไทใน
ดินแดนภาคเหนือ7 เมื่อมีบันทึกกล่าวถึงการรวบรวมดินแดนในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ ากก แม่น้ าลาว 
และแม่น้ าอิง (แคว้นโยน หรือ โยนรัฐ) โดยพญามังราย จากนั้นได้ขยายอ านาจไปสู่ลุ่มแม่น้ าปิง (แคว้น
หริภุญไชย8) และพ้ืนที่โดยรอบ มีศูนย์กลางอ านาจอยู่ที่เมืองเชียงราย เวียงฝาง เวียงกุมกาม และ
เชียงใหม่9 ตามล าดับ ในเวลาต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่ออาณาจักรล้านนา10ซึ่งหลอมรวมประชากรในเขต
อ านาจและวัฒนธรรมเดียวกัน โดยมี “ชาวยวน” เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของ
ตนเอง  

ธิดา สาระยา (2553) อธิบายถึงภูมิหลังความเป็นมาของรัฐชนชาติไทในดินแดนภาคเหนือ 
โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวของชนเผ่าในหลายระดับ ด้วยการขยาย
โคตรวงศ์ของพญามังรายมีจุดเริ่มต้นมาจากการรวมตัวแบบเครือญาติระหว่างชนชั้นปกครองของ
ชนชาติที่พูดภาษาตระกูลไทแถบสิบสองปันนาและตอนเหนือของที่ ราบลุ่มเชียงราย ซึ่งในสมัยที่
พญามังรายเริ่มสร้างบ้านเมือง ยังปรากฏชนชาติและชนเผ่าต่างๆ ปะปนกันอยู่ในดินแดนภาคเหนือ
ของไทย ในต านานเรียกว่า เมงค์-มอญ ม่าน เงี้ยว ข่า ลัวะ ไต กร๋อม ฯลฯ โดยมีทั้งกลุ่มที่รวมตัวกัน
เป็นแคว้น (เช่น หริภุญไชย และพะเยา) และกระจัดกระจายอยู่ในที่สูงและที่ราบ การขยายอ านาจ
ของพญามังรายในบริเวณที่ราบลุ่มเชียงรายจึงเริ่มต้นด้วยการปราบปรามกวาดต้อนและจัดระบบ
ชนเผ่า ซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชาติพันธุ์ยวนในเวลาต่อมา 

ชาติพันธุ์ยวนจึงเป็นผลและร่องรอยจากการรวมประชากรกลุ่มต่างๆ อย่างเข้มข้นในยุครัฐ
จารีตล้านนา ภายใต้อ านาจกระแสหลักของกลุ่มวัฒนธรรมไทในดินแดนภาคเหนือ จนมีอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์ที่ชัดเจน หลังจากสถาปนาอาณาจักรได้สองร้อยปีเศษ อาณาจักรล้านนาของชาวยวนเริ่ม

                                                           
7 อ้างอิงจากหลักฐานการใช้ตัวอักษรไทที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนล้านนาคือ “จารึกวัดพระยืน” ซึ่งใช้อักษรไทฝักขาม 

สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ.1913 ในรัชสมัยของพระเจ้ากือนาธรรมิกราช กษัตริย์ล าดับที่  6 แห่งราชวงศ์มังราย (ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, 2558) 

8 ต่อมาคือ แคว้นพิงค์ บ้างก็เรียกว่า พิงครัฐ หรือ สมันตรประเทศ  
9 นับตั้งแต่สมัยพญาแสนภู กษัตริย์ล าดับที่ 3 แห่งราชวงศ์มังราย เป็นต้นมา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมือง

เชียงแสนเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความส าคัญในฐานะเมืองใหญ่หรือเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งทางตอนบนของล้านนาควบคู่กับเมืองเชียงใหม่  
10 ค าว่า “ล้านนา” ถูกใช้ในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1984 - 2030) รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย 

(สรัสวดี อ๋องสกุล, 2554) 
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เสื่อมอ านาจลงและถูกปกครองในฐานะรัฐบรรณาการของอาณาจักรอ่ืนจนสิ้นฐานะความเป็น
อาณาจักรในเวลาต่อมา สิ่งที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน คือร่องรอยทางภาษาและวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาวไทยในภาคเหนือ  
 

 

ภาพที่ 3 แผนที่อาณาจักรล้านนาเมื่อราว พ.ศ.2093 จากข้อมูลในเอกสารจีนโบราณที่เรียกล้านนาว่า 
“ปาไป่ฯ (ปาไป่สีฟู่-ปาไป่ต้าเตี้ยน)” ซึ่งในขณะนั้นมีศูนย์กลางอยู่ 2 แห่ง คือ ปาไป่ฯใหญ่ใน
บริเวณแอ่งเชียงใหม่-ล าพูน และปาไป่ฯน้อยในบริเวณท่ีราบลุ่มน้ ากก 

ที่มา: Foon Ming Liew-Herres, Grabowsky, and Aroonrut Wichienkeeo (2008) 
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การตั้งถิ่นฐาน 
ศรีศักร วัลลิโภดม (2534) อธิบายว่า ชาวไทภาคเหนือหรือชาวล้านนา อันหมายถึงชาวยวน 

ส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุ่มในหุบเขา ตามล าน้ า ด้วยมีอาชีพท านา ลักษณะการขยายตัว
ของชุมชนจะเคลื่อนย้ายเข้าไปหักร้างถางพงตามหุบเขาที่รกร้าง  จนกระทั่งในปัจจุบันแทบไม่พบ
หุบเขาใดในภาคเหนือที่ว่างจากการตั้งถิ่นฐานของผู้คน การตั้งถิ่นฐานในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้
ชุมชนหรือบ้านเมืองต่างๆ ตั้งอยู่กระจายและแยกออกจากกัน ในอดีตจะมีความสัมพันธ์กันทาง
การเมอืงและวัฒนธรรม โดยชุมชนและเมืองในแต่ละหุบเขาจะเป็นเครือข่ายในการปกครองของเมือง
ที่เป็นศูนย์กลาง มีการประกอบพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างร่วมกัน ส่วนในด้าน
สังคมและเศรษฐกิจจะจ ากัดอยู่ในกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นส าคัญ (โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2556) 
 

 

ภาพที่ 4 แสดงต าแหน่งบ้านเมืองส าคัญบริเวณที่ราบแอ่งหุบเขาในเขตภูมิลักษณ์ภาคเหนือของไทย ซึ่งในสมัย
รัชกาลที่ 5 อาณาบริเวณนี้คือ “มณฑลพายัพ” ซึ่งเกิดจากการผนวกหัวเมืองใหญ่ที่สืบทอดมาจากรัฐ
จารีตล้านนาดั้งเดิม ได้แก่ นครเชียงใหม่ (ครอบคลุมเมืองเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย) นครล าพูน 
นครล าปาง นครน่าน นครแพร่ และนครเถิน เข้ามารวมกับรัฐสยามสมัยใหม่ (ทั้งนี้ไม่รวมถึงเมือง
อุตรดิตถ์ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชายขอบวัฒนธรรมล้านนา และถูกจัดให้รวมเข้ากับเขตภาคเหนือในภายหลัง) 

ที่มา: Hdamm (2008) จาก http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lanna-Map.svg 
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พรชัย สุจิตต์ (2537) อธิบายว่า ชุมชนในภาคเหนือส่วนใหญ่ตั้งเป็นกระจุกเล็กๆ มีวัดเป็น
ศูนย์กลาง วัดแต่ละแห่งจะมีขนาดไม่ใหญ่โตมากนัก กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ในแต่ละหุบเขาหรือท้องถิ่น
ใหญ่ๆ ที่มีหลายชุมชนอยู่รวมกัน โดยมักจะสร้างวัดหรือสถูปเจดีย์ขึ้นตามไหล่เขาหรือบนเขาที่
สามารถมองเห็นแต่ไกลเพ่ือให้ผู้คนได้กราบไหว้และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งจัดงาน
ประเพณีรื่นเริงร่วมกัน ลักษณะเด่นชัดทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในภาคเหนือก็คือ  บรรดา
ชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ในหุบเขาเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
อย่างใกล้ชิด เห็นได้จากความร่วมมือกันในการท าชลประทานเหมืองฝาย โดยแต่ละชุมชนจะต้อง
มาร่วมกันลงแขกท าฝายหรือเขื่อนกั้นน้ าและขุดลอกล าเหมืองเพ่ือระบายน้ าจากฝายที่กั้นล าน้ าไป
เลี้ยงที่นาของแต่ละชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากในแต่ละหุบเขามีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลาดลงสู่บริเวณที่
เป็นแอ่งกระทะตอนกลางที่มีล าน้ าไหลผ่าน ล าน้ าดังกล่าวเกิดจากล าธารหรือล าน้ าสาขาที่ไหลล ง
จากที่สูงโดยรอบข้างหุบเขามาสมทบด้วย ซึ่งล าน้ าเหล่านี้มักมีปริมาณจ ากัดและไม่เพียงพอแก่การ
เพาะปลูกของชุมชน จึงจ าเป็นต้องท าฝายทดน้ า และขุดเหมืองจากบริเวณล าน้ าหรือธารน้ านั้นเข้าไป
เลี้ยงที่นาและใช้สอยในชุมชน จึงต้องมีการออกแรงร่วมกัน เกิดเป็นกฎเกณฑ์และแบบแผนในการร่วม
แรงกันท าเหมืองฝายมาแต่โบราณ  

เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ (2552) ศึกษาชุมชนโบราณสมัยล้านนาในพ้ืนที่เชียงใหม่-ล าพูน 
พบว่าร่องรอยของการตั้งถิ่นฐานในสังคมโบราณของล้านนา มีลักษณะเป็นล าดับชั้น โดยแอ่งที่ราบหุบ
เขาแต่ละแห่งที่เป็นพ้ืนที่เมืองโบราณที่ปรากฏเวียงศูนย์กลางของเมือง  ซึ่งมีอ านาจในการปกครอง
ดูแลตนเอง แวดล้อมไปด้วยการจัดแบ่งพ้ืนที่ตามระบบพันนา เวียงที่มีล าดับชั้นสูงในฐานะศูนย์กลาง
ของเมืองจะมีขอบเขตอ านาจครอบคลุมแอ่งที่ราบแต่ละแห่ง โดยต่างมีลักษณะทางกายภาพของเวียง
ที่โดดเด่น ทั้งในเรื่องขนาดพื้นที่และรูปร่างของเวียงรวมทั้งลักษณะสภาพที่ตั้งและอยู่ใกล้แหล่งน้ าที่ใช้
ในการติดต่อคมนาคม ส าหรับชุมชนระดับหมู่บ้าน พบการกระจายตัวและความต่อเนื่องระหว่าง
ชุมชนหมู่บ้านในแอ่งที่ราบแต่ละแห่งมีระยะทางห่างกันประมาณ 1 - 3 กิโลเมตร ตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่และปัจจัยด้านอื่นๆ  
 

จุดเปลี่ยนของประชากรชาวยวนในดินแดนภาคเหนือ 
นับตั้งแต่อาณาจักรล้านนาของชาวยวนได้สิ้นสภาพความเป็นอาณาจักร โดยกลายเป็นรัฐ

บรรณาการของอาณาจักรพม่า (ราชวงศ์ตองอู-ราชวงศ์คองบอง) ในระหว่างปี พ.ศ.2101 จนถึง พ.ศ.
2317 ถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่สามารถด ารงความเป็นแคว้นอิสระได้ หากแต่สภาพบ้านเมืองก็ไร้
เสถียรภาพ โดยเฉพาะในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย ดินแดนล้านนาอันหมายถึงบ้านเมืองในบริเวณ
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ภาคเหนือของประเทศไทยได้แตกแยกออกเป็นเขตแคว้นและบ้านเมืองอิสระ11 โดยได้รบพุ่งกันเอง
เพ่ือแย่งชิงทรัพย์สินและผู้คน และถูกพม่าตีได้อีกครั้งในช่วงปี พ.ศ.2304 - 2305 โดยถูกกวาดต้อน
ประชากรจ านวนมากไปเป็นเชลย เพ่ือลดทอนประชากรและก าลังมิให้สามารถต่อต้านการปกครอง
ของพม่าได้โดยง่าย จากนั้นในระหว่างช่วงสมัยธนบุรีไปจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ ดินแดนล้านนายังเป็น
สมรภูมิแห่งการช่วงชิงอ านาจระหว่างสยามกับพม่า ประชากรชาวล้านนาได้รับความเดือดร้อนจาก
การเกณฑ์แรงงานและผู้คนไปใช้ในสงคราม และยังถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยในดินแดนอ่ืนเป็นจ านวน
มาก บางส่วนจึงได้หลบหนีเข้าป่า ทิ้งบ้านเมืองรกร้าง ส่งผลให้หัวเมืองล้านนาส่วนใหญ่กลายเป็นเมือง
ร้าง ต านานสิบห้าราชวงศ์ ได้กล่าวถึงสภาพบ้านเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมล้านนา 
ความว่า “...ยามนั้นในเวียงเชียงใหม่ เป็นป่ารุกอุกหนาตันด้วยคุ่มไม้เครือเขาเถาวัลย์  เป็นที่อยู่แรด 
ช้าง เสือ หมี ผู้คนก็บ่หลาย ข้อนกันอยู่ เท่าพอหมดแต่ร่มชายคาและหนทางเทียวไปมาหากัน เหตุว่า
บ่มีโอกาสจักได้ถาง...12” จนกระทั่ง พระเจ้ากาวิละแห่งราชวงศ์ทิพย์จักร (พระยานครล าปางผู้ได้รับ
การสถาปนาเป็นพระเจ้านครเชียงใหม่) ได้ฟ้ืนฟูบ้านเมืองขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ โดย
การเคลื่อนย้ายประชากรจากดินแดนลุ่มน้ าโขงในบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนและลุ่มน้ าสาละวิน 
อาทิ กะเหรี่ยง ไทใหญ่ ลื้อ ยอง และเขิน เข้ามาเติมเต็มประชากรในดินแดนล้านนา (นัก
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนิยมเรียกช่วงเวลานี้ว่า “สมัยเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง”) จนสามารถฟ้ืนฟู
บ้านเมืองได้ส าเร็จ และถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรในดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย
ครั้งใหญ่  
 ไกรศรี นิมมานเหมินท์ นักวิชาการด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา ได้เคย
ประมาณไว้ว่า ร้อยละ 60 ของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่เป็นลูกหลานเชลยศึกหรือผู้อพยพ ส่วนที่
จังหวัดล าปางและล าพูนมีสัดส่วนประชากรผู้สืบเชื้อสายเชลยหรือผู้อพยพสูงกว่าคือร้อยละ 8013 
สอดคล้องกับบันทึกของ ริชาร์ดสัน (Dr. Richardson)14 นักการทูตอังกฤษที่เมืองตะนาวศรี ซึ่งเคย
ส ารวจเมืองเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ในช่วงปี พ.ศ.2372 - 2373 (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3) โดยได้อธิบาย

                                                           
11 ในปี พ.ศ.2244 ราชส านักพม่า (อังวะ) ได้แบ่งแยกการปกครองในดินแดนล้านนาออกเป็น 2 แคว้น โดยแยก

กลุ่มเมืองเชียงแสนออกจากแคว้นเชียงใหม่เดิม จากนั้นในปี พ.ศ.2275 ดินแดนล้านนาได้แตกแยกออกเป็นแคว้นส าคัญ 4 แคว้น 
ได้แก่ แคว้นเชียงใหม่ แคว้นเชียงแสน-เชียงราย แคว้นน่าน และแคว้นล าปาง รวมถึงบ้านเมืองเล็กๆ บางเมืองที่ตั้งตัวเป็นอิสระ
และยกก าลังเข้าตีปล้นบ้านเมืองที่อยู่ใกล้ๆ เพ่ือแย่งชิงทรัพย์สินและเชลย (สืบศักดิ์ พรหมแย้ม และคณะ, 2546) 

12 เนื้อความจาก “ต านานสิบห้าราชวงศ ์ผูกที่ 6” สอบช าระโดย สมหมาย เปรมจิตต์ (2540) 
13 อ้างใน ฟอลเกอร์ กราบ๊อฟสกี้ (2538), “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ใน ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 

มกราคม 2538, หน้า 110. 
14 อ้างใน Blundell (1836) 
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ว่า ชาวล้านนาดั้งเดิม (ไตยวน) ขณะนี้เป็นคนส่วนน้อย บางทีอาจจะมีไม่ถึงหนึ่งในสามของประชากร
ทั้งหมด จากความข้างต้นให้ข้อสังเกตว่า ชาวยวนอาจมิใช่ประชากรกลุ่มใหญ่ของภาคเหนืออีกแล้ว  

ปัจจุบันประชากรกลุ่มใหญ่ในภาคเหนือของไทยมิได้เรียกตนเองว่า “คนยวน” อีกแล้ว แต่มี
ส านึกเป็น “คนเมือง” และเรียกภาษาที่ตนพูดว่า “ค าเมือง” ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า “คนเมือง” ถูกใช้
เรียกเฉพาะคนพ้ืนเมืองกลุ่มใหญ่ที่อยู่บริเวณรัฐจารีตล้านนาดั้งเดิมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
เท่านั้น ส่วนประชากรชาวยวนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่นอกเขตแดนดังกล่าว เช่น ในจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ 
สระบุรี ลพบุรี ราชบุรี นครปฐม นครราชสีมา และภาคเหนือของประเทศลาว มีหลายกลุ่มที่ยังเรียก
ตนเองว่าคนยวนเช่นเดิม  

สรัสวดี อ๋องสกุล ยืนยันถึงค าว่า “คนเมือง” มีปรากฏครั้งแรกในรายงานของกรมหมื่นพิชิต
ปรีชากรที่ขึ้นไปปฏิบัติราชการในหัวเมืองล้านนา เมื่อ พ.ศ.2427 (ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)15 จิตร ภูมิศักดิ์ (2519) เสนอว่า การเรียกตนเองว่าคนเมืองเป็นการ
โต้ตอบการถูกเหยียดหยามจากพม่าและสยาม ส่วน ชยันต์ วรรธนะภูติ (2549) อธิบายถึงค าว่า 
“เมือง” ในความหมายของกลุ่มคนที่มีรูปแบบทางสังคมและระบบการปกครองแบบเมือง “คนเมือง” 
จึงเป็นค าที่มีความหมายแสดงสถานะทางสังคมและอ านาจที่เหนือกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ ในดินแดน
ล้านนา ธเนศวร์ เจริญเมือง (2546) อธิบายที่มาของ “คนเมือง” ว่า เป็นค าที่คนยวนใช้เรียกตนเอง
ตั้งแต่สมัยช่วงต้นรัตนโกสินทร์ คาดว่าเกิดขึ้นหลังปี พ.ศ.2348 ที่ได้กวาดต้อนประชากรจากถิ่นอ่ืน
โดยเฉพาะคนเมืองยองเข้ามาในแผ่นดินล้านนาจ านวนมาก ขณะที่สภาพบ้านเมืองล้านนามีประชากร
ชาวยวนลดน้อยลง การใช้ค าว่า “คนเมือง” ในระยะแรกเป็นการแสดงออกต่อประชากรกลุ่มอ่ืนๆ 
เพ่ือบอกว่าตนเป็นคนพื้นเมือง หากแต่ในระยะที่สอง ค าว่า “คนเมือง” ถูกใช้อย่างมีนัยทางสังคมเพ่ือ
แสดงว่าตนเป็น “คนเมือง” ไม่ใช่ “ลาว” อย่างที่ชาวไทยสยามเรียก ส่วน กัญญา ลีลาลัย (2544) 
อธิบายว่า คนไทพ้ืนเมืองของภาคเหนือหรือที่มักเรียกว่า คนเมือง เป็นกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรม ประเพณี 
รวมทั้งภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ ในที่นี้ได้แก่ ไทยวน ไทยอง ไทลื้อ และไทเขิน จากความข้างต้น สรุป
ได้ว่า ประชากรกลุ่มใหญ่ในภาคเหนือของไทย ซึ่งเชื่อว่ามีการหลอมรวมเอาคนหลากหลายกลุ่มเข้ามา
อยู่รวมกันโดยมีวัฒนธรรมไตยวนของชนชั้นปกครองเป็นรากฐานและศูนย์กลาง  ได้สร้างอัตลักษณ์
ท้องถิ่นปะทะกับส่วนกลาง โดยมีส านึกใหม่เป็น “คนเมือง” อย่างไรก็ดี คนเมืองกับคนยวนเป็นการจัด
กลุ่มบนฐานจ าแนกคนละระบบ เนื่องจาก “คนเมือง” มีความเป็นอัตลักษณ์ทางสังคม (Social 
Identity) มากกว่าจะเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) และคนเมืองมิได้หมายถึง
                                                           

15 สรุปจาก เอกสารจากการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง คนเมืองท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลง โดย ธเนศวร์ 
เจริญเมือง และวสันต์ ปัญญาแก้ว (2543) ภาควิชารัฐศาสตร์ และ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธันวาคม 2543 
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ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ยวนแต่เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น หากแต่รวมถึงประชากรพ้ืนเมืองในภาคเหนือ
กลุ่มต่างๆ ที่มีส านึกและการแสดงออกทางสังคมร่วมกันว่าตนเป็นกลุ่มชนท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง ที่สะท้อน
กระบวนการเปลี่ยนผ่านของท้องถิ่นล้านนาซึ่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ 

 
2.2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเรือนพื้นถิ่นภาคเหนือ 

(ในฐานะเรือนพักอาศัยของประชากรผู้สืบทอดจารีตล้านนาและวัฒนธรรมไตยวน) 
 

เรือนพ้ืนถิ่นภาคเหนือภายใต้บริบทที่หมายถึงเรือนพักอาศัยของประชากรผู้สืบทอดจารีต
ล้านนาและวัฒนธรรมไตยวนนั้น สามารถแบ่งตามชนิดของวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 1) เรือนไม้บั่ว (ไม้ไผ่) หรือเรือนเครื่องผูก ทางภาคเหนือเรียกเรือนประเภทนี้ว่า “ตูบ” 
และ 2) เรือนไม้จริงหรือเรือนเครื่องสับ (อัน นิมมานเหมินท์, 2521) หากแบ่งตามสภาพการใช้งานจะ
มี 3 ประเภท ได้แก่ เรือนชนบท (หรือเรือนชาวนาชาวไร่) เรือนไม้ และ เรือนกาแล (อนุวิทย์ เจริญศุภ
กุล และวิวัฒน์ เตมียพันธ์, 2539) หากแบ่งตามคุณลักษณะของการใช้สอยที่ว่างอาคาร ในส่วนของ
เรือนแบบดั้งเดิมที่ใช้ส าหรับพักอาศัยจะแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ 1) เรือนเดี่ยว และ 2) เรือนแฝด 
(สมคิด จิระทัศนกุล, 2543) 

 

   

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะเรือนไม้ (ซ้าย) และเรือนกาแล (ขวา) ณ ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
อัน นิมมานเหมินท์ (2521) อธิบายว่า เรือนของชาวล้านนา อันหมายถึงชาวยวนเป็นส าคัญ

นั้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วยอาคารอย่างน้อย 2 หลัง คือ 1) เรือนใหญ่ ส าหรับเป็นที่พักหลับนอน มี
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ส่วนระเบียงภายใต้หลังคา เรียกว่า “เติ๋น” เป็นที่นั่งเล่น รับแขก หรือเป็นที่นอนแขกในเวลากลางคืน 
2) เรือนครัว ส าหรับเป็นที่ปรุงอาหาร ส าหรับครอบครัวใหญ่อาจมีเรือนใหญ่เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งหลัง หรือ
สร้างเรือนขวางส าหรับรับแขกและนั่งเล่น อาคารหลังต่างๆ เหล่านี้ บางทีก็แยกออกจากกัน บางทีก็มี
ชายคาชนกันและมีรางระบายน้ าอยู่ตรงกลาง โดยทั่วไปแล้วจะมีชานเชื่อมติดต่อกันตลอด เมื่อมีความ
จ าเป็นจะต้องขยายเนื้อที่ก็ใช้วิธีต่อเติมสร้างหลังใหม่ให้มีชายคาชนกัน หรือโดยวิธียื่นชายคาลงไป
พร้อมกับลดระดับพ้ืนเป็นแบบเล่นระดับ (Split Level) การประกอบตัวอาคารต่างๆ ไม่นิยมท าเป็น
แบบสมมาตร (Symmetry) หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นเรือนพักอาศัยแบบประกอบด้วยหลายหน่วยหรือ
หลายหลังที่เชื่อมกันอย่างหลวมๆ เป็นสมดุลแบบพลวัต (Dynamic Balance) เรือนล้านนาถือว่าด้าน
จั่วเป็นด้านส าคัญ ส่วนใหญ่จะหันจั่วไปรับลมประจ าทิศใต้ ฝาเรือนจะสอบออก เมื่อการช่างก้าวหน้า
ขึ้นได้ท าชิ้นส่วนบางอย่างแบบส าเร็จรูป (Prefab) ไม้ปั้นลมหน้าจั่วมักจะต่อให้สูงพ้นหลังคาเป็นรูปตัว 
V เรียกว่า “กาแล” ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสิริมงคล  

ไกรศรี นิมมานเหมินท์ (2521) อธิบายว่า เรือนแบบล้านนามักจะปลูกเป็นเรือน 2 หลังฝา
แฝดติดกัน เรียกว่า “เรือนสองหลังร่วมพ้ืน” ใช้ด้านหน้าจั่วเป็นด้านหน้าของเรือน ซึ่งมีชานกว้าง ถัด
เข้าไปเป็นเฉลียงเรียกว่า “เติ๋น” เป็นที่โล่งกั้นฝาด้านเดียว ด้านหน้าของเติ๋นเปิดเป็นโถงโล่ง ใช้เป็นที่
นั่งเล่นและรับแขก บางทีก็ใช้เป็นที่นอนของผู้เฒ่าผู้แก่ เด็กวัยรุ่น หรือแขกผู้มาเยือนซึ่งเป็นผู้ชาย ส่วน
ใหญ่จะมีหิ้งพระตั้งติดอยู่ที่ฝาข้างเรือนที่เป็นเติ๋นนี้ ถัดต่อไปจะเป็นฝาทึบและมีประตูเปิดเข้าไปภายใน
เรือนหลังละ 1 ประตู บนเหนือประตูนี้มีแผ่นไม้แกะสลักลวดลายแบบต่างๆ ตามรสนิยมของเจ้าของ
เรือน เรียกว่า “ห ายน”  ไม้แผ่นนี้มิได้เป็นเพียงของประดับเรือนเท่านั้น แต่ยังเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง
ติดตั้งไว้เพ่ือป้องกันอันตรายต่างๆ ที่จะผ่านประตูเรือนเข้าไป เมื่อเข้าไปในเรือนจะเป็นห้องนอนซึ่งมี
ขนาดตามจ านวนสมาชิกในครอบครัวหรือความมั่งคั่งของผู้อาศัย ในห้องนอนบริเวณฝาเรือนที่อยู่ติด
กับเสาเอกจะมีหิ้งส าหรับตั้งเครื่องบูชา “ผีปู่ย่า” เป็นผีของบรรพบุรุษและบรรพสตรีของเจ้าบ้าน ส่วน
ครัวจะแยกไว้นอกชานอีกด้านหนึ่ง (แตกต่างกับเรือนของชาวลื้อและชาวยองที่ตั้งเตาไฟและมีครัวอยู่
ในห้องนอน) เรือนล้านนามีเอกลักษณ์ดังนี้ 1) มี “เติ๋น” อยู่ด้านจั่วตอนหน้าของเรือน และมีนอกชาน
ตั้งอยู่ทั้งทางด้านจั่วหน้าและตอนหลังของเรือน 2) นอกชานมี “ร้านน้ า” ส าหรับตั้งหม้อน้ าดื่ม 3) 
บริเวณเติ๋นมีหิ้งบูชาพระ 4) มี “ห ายน” อยู่เหนือประตูเข้าห้องนอนรวม 5) ในห้องนอนรวมมีหิ้งบูชา
ผีปู่ย่า แต่บางแห่งอาจตั้งเป็นศาลเล็กๆ ไว้ในบริเวณบ้าน 6) มักจะสร้างเป็นเรือนแฝด เรียกว่า “เรือน
สองหลังร่วมพ้ืน” 7) ฝาเรือนด้านข้างจะเอน ไม่ตั้งฉากกับพ้ืนและเสา โดยตอนบนของฝาจะเอนออก
ข้างนอก 8) มีไม้ปั้นลมยาวไขว้กันอยู่บนจั่วหลังคา เรียกว่า “กาแล” 9) ครัวที่ใช้ท าอาหารจะแยก
ออกมาอยู่ที่นอกชาน (มิได้อยู่ในห้องนอน) 10) ใต้ถุนเรือนยกสูง เพียงพอส าหรับใช้เก็บเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการเกษตร สามารถตั้งหูกทอผ้าและยกร้านเตี้ยๆ ส าหรับเป็นที่นั่งได้ 
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เฉลียว ปิยะชน (2537) อธิบายว่า เรือนกาแลประกอบด้วยเรือนอย่างน้อยสองหลังปลูก
คู่ขนานกัน เป็นเรือนแฝดอย่างที่เรียกว่า “เรือนสองหลังร่วมพ้ืน” อย่างไรก็ตาม ชื่อนี้หมายถึงเพียง
เรือนที่ปลูกไว้คู่กันสองหลังและมีพ้ืนติดต่อกันเท่านั้น ซึ่งพบได้เสมอและมีจ านวนหนึ่งที่เรือนครัวเป็น
หลังหนึ่งในจ านวนสองหลัง นอกจากเรือนครัวจะมีขนาดเล็กกว่าเรือนประธานแล้ วยังมักมีความ
ประณีตในการปลูกสร้างน้อยกว่า และอาจพบกลุ่มเรือนอีกจ านวนไม่มากนักที่ประกอบด้วยสามหลัง
หรือมากกว่า กลุ่มเรือนกาแลที่ประกอบด้วยเรือนอย่างน้อยสองหลังนั้นจะมีขนาดไม่เท่ากัน หลังที่
เป็นเรือนประธาน (เรือนนอน) จะมีขนาดใหญ่กว่าเรือนครัวหรือเรือนนอนอีกหลังหนึ่ง โดยเรือนหลัง
ใหญ่มักจะอยู่ทางทิศตะวันออก ทิศทางการปลูกเรือนคือหันจั่วเรือนไปสู่ทิศเหนือ -ใต้ โดยส ารวจพบ
เรือนหันหน้าไปทางทิศใต้มากกว่า และไม่พบเรือนกาแลปลูกหันหน้าไปทางทิศตะวันออก -ตะวันตก
แม้แต่หลังเดียว  

อรศิริ ปาณินท์ (2539) อธิบายว่า เรือนยวนมีองค์ประกอบพื้นฐานเหมือนกันคือ เป็นเรือน
ใต้ถุนสูง ชั้นล่างโล่งใช้งานอเนกประสงค์ บันไดขึ้นเรือนจะเป็นบันไดขึ้นใต้ชายคาไปถึงชานหน้าเรือน 
และต่อด้วยพ้ืนที่ซึ่งเรียกว่า “เติ๋น” ที่เป็นบริเวณโล่งมีฝากั้นด้านเดียว จั่วเรือนหันทางทิศเหนือ-ใต้ 
เนื่องจากชาวยวนถือว่าการหันจั่วไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตกเป็นการอัปมงคล (ซึ่งอาจเป็นการ
เลี่ยงไม่ให้ซ้ ากับแกนการวางทิศทางของวัดซึ่งจะวางในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก) บริเวณเติ๋นเป็น
ส่วนใช้งานอเนกประสงค์ เพราะใช้ทั้งพักผ่อน รับแขก ที่นอนส าหรับลูกชายหรือพ่อ และยังใช้เป็น
ที่ตั้งศพเวลามีคนในบ้านตายลงด้วย เมื่อพิจารณาตามสภาพดินฟ้าอากาศ จะพบว่าเรือนแถบนี้
ต้องการแดดในช่วงฤดูหนาว ถ้าเติ๋นหันไปทางทิศใต้และทิ้งชายคายาวให้คลุมกันแดดฝน จะท าให้การ
ใช้สอยคล่องตัวขึ้น บริเวณเติ๋นนี้จะพบร้านน้ าดื่มซึ่งเป็นชั้นสูงจากพ้ืนประมาณ 80 เซนติเมตร วาง
หม้อน้ าดื่มพร้อมกระบวยเพ่ือต้อนรับแขกผู้มาเยือนและใช้ดื่มเองด้วย บริเวณเพดานของเติ๋นมักห้อย
โครงไม้เพ่ือเก็บของเครื่องใช้ โครงนี้เรียกว่า “ควั่น” ด้านทิศตะวันออกของเติ๋นจะเป็นหิ้งพระและสิ่ง
สักการบูชาอื่นๆ ตามแบบแผนของการปลูกเรือนยวนที่ต าแหน่งเติ๋นอยู่ทางทิศบังคับคือทิศใต้นี้ ท าให้
ส่วนใช้งานประจ าของบ้านมีความอบอุ่นตลอดเวลา ถัดจากเติ๋นจะเป็นห้องนอนซึ่งเป็นสัดส่วนเฉพาะ
ของบ้าน เป็นห้องปิดมีฝาทั้ง 4 ด้าน ป้องกันอากาศหนาวเย็นและเพ่ือความปลอดภัย การใช้สอยพ้ืนที่
ภายในห้องนอนแบ่งเป็นส่วนนอน และส่วนเก็บของ (เสื้อผ้า เครื่องใช้) ซึ่งจะอยู่ปลายเท้า ส าหรับส่วน
ครัวไฟ ถ้าเป็นเรือนไม้บั่วครัวไฟจะไม่แยกต่างหาก ถ้าเป็นเรือนไม้จริงครัวไฟจะแยกเป็นสัดส่วน
ต่างหาก สิ่งส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของชาวยวนในบริเวณบ้านยังมียุ้งข้าว ครกกระเดื่อง โรงเลี้ยงสัตว์ 
และบ่อน้ าใช้ ท าให้บ้านยวนมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น 

อนุวิทย์ เจริญศุภกุล และวิวัฒน์ เตมียพันธ์ (2539) และ อนุวิทย์ เจริญศุภกุล (2553) เรือน
ล้านนาแบ่งออกเป็น 1) เรือนชนบท หรือ เรือนชาวนาชาวไร่ ส่วนใหญ่เป็นเรือนโดดๆ สร้างด้วยวัสดุ
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กึ่งถาวร เช่น ไม้ไผ่ แฝก ใบพลวง เรือนพักอาศัยขนาดมาตรฐานของชาวเหนือโดยทั่วไป ใช้เรือน
ขนาด 1 ห้องนอนเป็นเกณฑ์ 2) เรือนไม้ เป็นเรือนที่ใช้วัสดุถาวร เช่น ไม้เนื้อดี หลังคามุงกระเบื้อง 
แบบแผนการออกแบบเนื้อที่ต่างๆ จะสอดคล้องกับประเพณีเดิมดังเช่นเรือนชนบท แต่ขนาดของเนื้อที่
ได้ขยายตัวหลวมขึ้น 3) เรือนกาแล เป็นเรือนพักอาศัยของผู้มีอันจะกินหรือบุคคลชั้นสูงในวงสังคม 
เรือนประเภทนี้มีลักษณะพิเศษที่ยอดจั่วประดับกาแลไม้สลักอย่างงดงาม ใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพดี
เยี่ยม งานช่างฝีมือมีความประณีต แต่มีแบบแผนค่อนข้างตายตัว ส่วนใหญ่จะเป็นเรือนแฝด ชานกว้าง 
มีขนาดตั้งแต่หนึ่งห้องนอนขึ้นไป เรือนกาแลจะมีแผนผังสองแบบใหญ่ๆ คือ แบบเอาบันไดขึ้นตรงติด
ชานนอกโดดๆ กับ แบบเอาบันไดอิงชิดแนบฝาใต้ชายคาคลุม แต่ทั้งสองแบบจะใช้ร้านน้ าตั้งเป็น
หน่วยโดดๆ มีโครงสร้างของตนเอง และไม่นิยมตีฝ้าเพดาน 

สมคิด จิระทัศนกุล (2543) อธิบายว่า เรือนล้านนาหมายถึงเรือนพักอาศัยของชนที่มีเชื้อสาย 
“ไท” ในดินแดนแถบภาคเหนือของประเทศไทยที่แสดงลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะถิ่น 
ภายใต้พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมบนกรอบโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่าบางพ้ืนที่จะต่างสายพันธุ์ก็ตาม 
เรือนล้านนาแบบดั้งเดิมที่สร้างส าหรับพักอาศัยนั้น แบ่งออกเป็น 1) เรือนเดี่ยว หมายถึง เรือนหลัง
เดียว ขนาดค่อนไปทางเล็กมีทั้งประเภทที่เป็นเรือนไม้บั่ว (ไม้ไผ่) และเรือนไม้จริง ส่วนใหญ่มักเป็น
เรือนของผู้ที่มีฐานะไม่สู้จะดีนักหรือเป็นเรือนของครอบครัวที่ตั้งต้นใหม่ โดยเป็นเรือนขนาด 3 ช่วงเสา 
ห้องแรกของส่วนหน้าเป็นเติ๋น ส่วนหลังกั้นเป็นห้องนอน หน้าเติ๋นลดระดับลงเป็นชานแคบๆ โดยมี
บันไดซึ่งมีชายคาคลุมพาดขึ้นเรือน ด้านข้างเรือนด้านหนึ่งเป็นชานยาวจากหน้าเรือนไปจรดส่วนครัว
ท้ายเรือน เรือนประเภทนี้หากเป็นเรือนไม้จริงจะใช้ไม้กระดานตีกั้นฝาอย่างหยาบๆ เช่นเดียวกับพ้ืน
เรือนซึ่งอาจใช้ไม้กระดานหรือฟาก ส่วนเครื่องมุงหลังคาใช้ใบตองตึงหรือแป้นเกล็ด แต่ถ้าเป็นเรือน
ไม้บั่ว ส่วนใหญ่จะใช้ฝาขัดแตะ พ้ืนฟาก หลังคามุงด้วยใบตองตึงหรือแฝก 2) เรือนแฝด หมายถึง 
เรือนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ซึ่งท าเป็นเรือนไม้สองหลังขนาบติดกัน หันจั่วเรือนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยเรือนหลังหนึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าอีกหลังหนึ่ง เรือนประเภทนี้มักใช้ไม้จริงเป็นวัสดุหลักทั้งหมด ตัว
เรือนหลังใหญ่ใช้เป็นเรือนประธานหรือเรือนนอน ส่วนเรือนหลังเล็กส่วนใหญ่ใช้เป็นเรือนครัว ในกรณี
ที่มีกลุ่มอาคารรวมกันมากกว่าสองเรือนขึ้นไป จะมีเรือนหลังเล็กถูกใช้เป็นเรือนนอนประกอบอีกหลัง
หนึ่ง เรือนแบบอย่างนี้ส่วนใหญ่มักเป็นเรือนของผู้ที่มีฐานะทางสังคมอยู่ในระดับที่ดี รวมไปถึงเป็น
ลักษณะของครอบครัวขยายที่มีความมั่นคงพอสมควรแล้ว อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าเรือนแฝดจะมีขนาด
พ้ืนที่ องค์ประกอบ และรูปทรงที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่การจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยโดยรวมยังคงเป็นไปตาม
สัดส่วนและระบบการใช้งานแบบเดียวกับเรือนเดี่ยว แม้ว่าขนาดอาคารจะขยายขึ้นเป็น 5 ช่วงเสาก็
ตาม  
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ฐาปนีย์ เครือระยา (2554) อธิบายถึงหลักการส าคัญของการสร้างเรือนล้านนาไว้ว่า ทิศหัว
นอนต้องอยู่ทางทิศตะวันออกจึงจะเป็นมงคล โดยเรือนจะหันด้านหน้าจั่วออกสู่ทิศเหนือและทิศใต้
เสมอ ซึ่งในทางช่างเรียกว่า “เรือนขวางตะวัน” นอกจากทิศหัวนอนต้องอยู่ทางทิศตะวันออกแล้ว 
ชาวล้านนายังเชื่อว่าที่นอนของคนต้องอยู่ระหว่างเสา ห้ามนอนในแนวใต้ขื่อซึ่งถือว่าเป็นที่ของคนตาย 
สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งใน “ขึด” หรือข้อห้ามส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

วิวัฒน์ เตมียพันธ์ (2557) อธิบายว่า เรือนชาวยวนหรือเรือนล้านนามีการจัดวางอาคารอิง
แนวขื่อที่เป็นด้านสกัดของเรือน (มิใช่แนวอกไก่หรือสันหลังคา) โดยให้ความส าคัญกับการวางแนวขื่อ
ตามตะวันหรือวางขื่อในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งสอดคล้องกับแนวขื่อเมืองและแปเมืองใน
วัฒนธรรมล้านนา หากไม่เป็นดังนี้ ชาวยวนถือว่า “ขึด” หรือเป็นเสนียดแก่ผู้อยู่อาศัย 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงรูปแบบเรือนของประชากรผู้สืบทอดวัฒนธรรมไตยวนในภาคเหนือ ประกอบด้วย 
(ก) เรือนไม้บั่ว (ข) เรือนไม้พ้ืนถิ่น และ (ค) เรือนกาแล 

ที่มา : คัดลอกจากข้อมูลของ อัน นิมมานเหมินท์ (2521) อนุวิทย์ เจริญศุภกุล และวิวัฒน์ เตมียพันธ์ (2539) และ สมคิด จิระ
ทัศนกุล (2543) 

 
สรุปได้ว่า เรือนพ้ืนถิ่นภาคเหนือหรือเรือนล้านนา ภายใต้บริบทที่หมายถึงเรือนของประชากร

ผู้สืบทอดวัฒนธรรมยวนในภาคเหนือนั้น แบ่งออกเป็นเรือนเครื่องผูก (เรือนไม้บั่ว ; เรือนไม้ไผ่) และ
เรือนเครื่องสับ (เรือนไม้จริง) โดยมีองค์ประกอบพ้ืนฐานร่วมกันคือ เป็นเรือนยกใต้ถุน ชั้นล่างโล่งใช้
งานอเนกประสงค์ หลังคาทรงจั่ว จัดวางเรือนแบบ “ขวางตะวัน” คือ วางแนวสันหลังคาของเรือนอยู่
ในแนวตั้งฉากกับการโคจรของดวงอาทิตย์ หันหน้าจั่วเรือนไปทางทิศเหนือ-ใต ้เนื่องจากชาวยวนถือว่า
การหันหน้าจั่วไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตกเป็นการอัปมงคล มีการให้ความส าคัญกับด้านหน้าจั่ว
และใช้เป็นด้านหน้าของเรือน เรือนส่วนใหญ่หันไปทางทิศใต้ มีบันไดขึ้นเรือนจากใต้ชายคาไปถึงชาน
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หน้าเรือน และต่อด้วยพ้ืนที่ “เติ๋น” เป็นส่วนใช้งานอเนกประสงค์ ใช้ทั้งพักผ่อน รับแขก ที่นอน
ส าหรับลูกชายหรือพ่อ และเป็นที่ตั้งศพเวลามีคนในบ้านตาย เพดานของเติ๋นมักห้อยโครงไม้เพ่ือเก็บ
ของเครื่องใช้ เรียกโครงไม้นี้ว่า “ควั่น” ฝาเรือนด้านทิศตะวันออกของเติ๋นเป็นหิ้งพระและสิ่ง
สักการบูชาอื่นๆ ถัดจากเติ๋นจะเป็นห้องนอนซึ่งมีฝามิดชิดทั้ง 4 ด้าน ป้องกันอากาศหนาวเย็นและเพ่ือ
ความปลอดภัย โดยมีทิศหัวนอนอยู่ทางทิศตะวันออก การใช้สอยพื้นที่ภายในแบ่งเป็นส่วนที่นอน ส่วน
เก็บสิ่งของซึ่งอยู่ปลายเท้า และมีหิ้งส าหรับตั้งเครื่องบูชา “ผีปู่ย่า” เป็นผีของบรรพชนของเจ้าบ้านอยู่
ด้านหัวนอน ส าหรับส่วนครัวไฟ ถ้าเป็นเรือนไม้บั่วจะรวมครัวไฟอยู่ในเรือนหลังเดียวกัน ถ้าเป็นเรือน
ไม้จริงจะแยกเรือนครัวออกเป็นสัดส่วนต่างหาก นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่ส าคัญต่อ
ชีวิตประจ าวันของชาวยวน เช่น ยุ้งข้าว ครกกระเดื่อง โรงเลี้ยงสัตว์ และบ่อน้ าใช้  

เรือนเครื่องผูกหรือเรือนไม้บั่ว เป็นเรือนยุคแรกๆ ของชาวยวน มีลักษณะเป็นเรือนกึ่งถาวร 
ปลูกสร้างด้วยวัสดุในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ แฝก ใบพลวง และอาจใช้ไม้จริงในบางส่วน โดยทั่วไปมักเป็น
เรือนโดดๆ หลังคาจั่ว มีขนาดหนึ่งห้องนอนและมีพ้ืนที่ใช้สอยกระชับ สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน
และการใช้ประโยชน์ ส่วนเรือนเครื่องสับหรือเรือนไม้จริง เป็นพัฒนาการต่อจากเรือนไม้บั่ว เป็นเรือน
พักอาศัยของชาวบ้านซึ่งตั้งถิ่นฐานอย่างม่ันคงหรือผู้มีอันจะกิน ปลูกสร้างด้วยวัสดุถาวร ส่วนใหญ่เป็น
ไม้จริง หลังคามุงกระเบื้องหรือแผ่นไม้ เมื่อการช่างก้าวหน้าขึ้นได้ท าชิ้นส่วนบางอย่างแบบประกอบ
ส าเร็จรูป ส่วนแบบแผนการใช้พ้ืนที่ภายในยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตและประเพณีเดิมดังเช่นเรือนไม้บั่ว 
แต่ขนาดของเนื้อที่ได้ขยายตัวให้ใหญ่ขึ้น ประกอบด้วยเรือนหลายหน่วยหรือหลายหลังที่เชื่อมกัน
อย่างหลวมๆ มีพ้ืนที่ใช้สอยร่วมกัน เรือนไตยวนที่สร้างด้วยไม้จริงสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท 
คือ เรือนไม้พ้ืนถิ่น (ชาวภาคเหนือเรียกเรือนประเภทนี้ ว่า “เรือนไม้บะเก่า”) และเรือนกาแล 
โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นเรือนอย่างน้อยสองหลังที่ปลูกชิดขนานกัน เรียกว่า “เรือนสองหลังร่วมพ้ืน” 
ในที่นี้หมายถึงเรือนที่ปลูกไว้คู่กันสองหลังและมีพื้นติดต่อกันเท่านั้น นอกจากเรือนคู่กันสองหลังแล้ว
ยังอาจพบกลุ่มเรือนอีกจ านวนไม่มากนักที่ประกอบด้วยสามหลังหรือมากกว่า มีขนาดตั้งแต่หนึ่ง
ห้องนอนขึ้นไป หลังที่เป็นเรือนประธานหรือเรือนนอนหลักมีขนาดใหญ่กว่าเรือนครัวหรือเรือน
นอนอีกหลังหนึ่ง โดยเรือนหลังใหญ่มักจะอยู่ทางทิศตะวันออกเสมอ ส่วนบันไดขึ้นเรือนจะเป็น
แบบขึ้นตรงติดชานนอกหรือแบบบันไดอิงชิดแนบฝาใต้ชายคาคลุม กลุ่มเรือนเหล่านี้จะมีโถงทางเดิน
ระหว่างเรือนที่เรียกว่า “ชานฮ่อม” เป็นพ้ืนที่ใต้ส่วนชายคาซึ่งชนกันและมีรางระบายน้ าอยู่ตรงกลาง
โดยมีชานเชื่อมต่อกันตลอด เมื่อมีความจ าเป็นต้องขยายเนื้อที่ก็ใช้วิธีต่อเติมโดยสร้างเรือนหลังใหม่ให้
มีชายคาชนกันกับเรือนเดิม หรือโดยการยื่นชายคาลงไปพร้อมกับลดระดับพื้นให้สัมพันธ์กับระดับ
ชายคาของจั่วคู่ที ่ลดต่ าลงมาเป็นแบบเล่นระดับ ส าหรับเรือนกาแล อันเป็นเรือนของผู้มีอันจะกิน 
เช่น เจ้านาย ผู้น าชุมชน หรือผู้มีฐานะทางสังคม มีลักษณะโดยรวมเช่นเดียวกันกับเรือนไม้บะเก่า แต่
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มักใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพดีและงานช่างมีความประณีตสูง โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ ไม้ปั้นลม
ของหน้าจั่วที่ต่อให้สูงพ้นหลังคาเป็นรูปตัว V เรียกว่า “กาแล” ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสิริมงคล 
ในส่วนฝาเรือนทีม่ีประตูเข้าสู่ห้องนอน (ในเฮือน) ยังมักประดับแผ่นไม้แกะสลักลวดลายแบบต่างๆ ติด
ไว้เหนือประตู เรียกว่า “ห ายนต์16” เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์เพ่ือป้องกันอันตรายต่างๆ ที่จะผ่านประตูเรือน
เข้าไป และมักติดตั้งฝาเรือนในด้านยาว (ซึ่งเป็นฝาแผงประกอบ) ล้มเอียงไม่ตั้งฉากกับพื้นและเสา โดย
ให้ตอนบนของฝาผายออกข้างนอก 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงเรือนที่มีไม้ปั้นลมยาวไขว้กันและฝาเรือนผายออก จากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ 
(หลังเก่า) ของวัดจันทบุรี จ.สระบุรี เป็นร่องรอยหนึ่งของชาวยวนกลุ่มเชียงแสนที่ตั้งถิ่นฐานใน
เมืองสระบุรี ซึ่งโน้มน้าวว่าคนกลุ่มนี้เคยอยู่อาศัยในบ้านเรือนที่มีลักษณะร่วมกันกับเรือน
กาแลในวรรณกรรม ทว่า ในปัจจุบันไม่พบเรือนลักษณะนี้แล้ว 

                                                           
16 มีการเขียนหลายแบบ เช่น ห ายน ห ายนต์ และหัมยนต์ ซึ่งหลังจากนี้จะเลือกใช้ค าว่า “ห ายนต์”  
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2.3 ภูมิหลังการเคลื่อนย้ายประชากรชาวยวนเชียงแสนออกจากเขตวัฒนธรรมดั้งเดิม และการ
ตั้งถิ่นฐานในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
ในช่วงตอนปลายของยุคสมัยที่พม่าปกครองดินแดนล้านนา (ระหว่างสมัยธนบุรีจนถึง

รัตนโกสินทร์ตอนต้น) ประชาชนชาวยวนได้รับความเดือดร้อนจากผู้ปกครองชาวพม่า อันเนื่องมาจาก
การแสวงหาผลประโยชน์จากการเก็บส่วยและภาษีอากร รวมถึงถูกเกณฑ์แรงงานและผู้คนไปใช้ใน
สงคราม เป็นปัจจัยที่น าไปสู่การ “ฟ้ืนม่าน17” หรือการต่อต้านการปกครองจากพม่าในดินแดนล้านนา 
เมื่อพระยาจ่าบ้านเมืองเชียงใหม่และพระยากาวิละเมืองล าปางได้หันไปร่วมมือกับพระเจ้ากรุงธนบุรี
เพ่ือขับไล่พม่าออกไปจากเมืองเชียงใหม่และดินแดนใกล้เคียง ส่งผลให้ดินแดนภาคเหนือของประเทศ
ไทยในช่วงระหว่างสมัยธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กลายเป็นสมรภูมิแห่งการช่วงชิงอ านาจ
ระหว่างไทยกับพม่า ถึงแม้ว่าท้ายที่สุดจะสามารถขับไล่พม่าออกไปจากดินแดนล้านนาได้ส าเร็จ 
หากแต่สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้ประชากรในดินแดนล้านนามากมายถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย
ศึกหรือต้องอพยพหลบหนีภัยสงคราม บ้านเมืองหลายแห่งถูกทิ้งรกร้างเนื่องจากมีประชากรไม่
เพียงพอจะรักษาเมืองได้อย่างมั่นคง หากแต่ว่า เมืองเชียงแสนซึ่งเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตอนบนของ
ดินแดนวัฒนธรรมล้านนา ยังมีประชากรชาวยวนอาศัยอยู่จนถึงการฟื้นม่าน 
 

ศึกเชียงแสน 
ตามพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ฯ (ข า 

บุนนาค) ไดก้ล่าวถึงเหตุการณ์ที่กองทัพสยามเข้าตีเมืองเชียงแสน (ในขณะนั้นหัวเมืองล้านนาส่วนใหญ่
ได้เป็นอิสระจากพม่าแล้วตั้งแต่สมัยธนบุรี เหลือแต่กลุ่มเมืองเชียงแสนซึ่งเป็นเมืองในดินแดนล้านนา
กลุ่มสุดท้ายที่ยังอยู่ในการปกครองของพม่า) ซึ่งเป็นปฐมเหตุที่น าไปสู่การเคลื่อนย้ายและการตั้ง
ถิ่นฐานของชาวยวนในท้องที่ต่างๆ นอกเขตภาคเหนือของไทย ดังเนื้อความว่า “...ลุจุลศักราช 1166 
ปีชวดฉศก (พ.ศ.2347) เป็นปีที่ 23 ในรัชกาลที่ 1 เมื่อเดือน 5 กรมหลวงเทพหริรักษ์ พระยายมราช 
นายทัพ นายกอง ไทย ลาว (หมายถึงลาวพุงด า; ยวนล้านนา และลาวพุงขาว; ลาวล้านช้าง) ก็ยกข้ึนไป
เมืองเชียงแสน พม่ามิได้ออกสู้รบ เป็นแต่รักษาเมืองมั่นอยู่ กองทัพเข้าตั้งล้อมเมืองอยู่เดือนเศษจะหัก
เอามิได้ ด้วยพม่าอยู่ประจ ารักษาหน้าที่และบนก าแพงเมืองเป็นสามารถ และกองทัพก็ขัดเสบียง

                                                           
17 การฟ้ืนม่านที่ส าคัญ เกิดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อพระยาจ่าบ้านเมืองเชียงใหม่และพระยากาวิละเมืองล าปาง

ได้หันไปร่วมมือกับพระเจ้ากรุงธนบุรีเพ่ือขับไล่พม่าออกไปจากเมืองเชียงใหม่และเขตแดนใกล้เคียง  จากนั้นได้มีการฟื้นม่านใน
หัวเมืองต่างๆ ต่อเนื่องไปจนถึงการปลดปล่อยหัวเมืองล้านนากลุ่มสุดท้ายใน “ศึกเชียงแสน” เมื่อปี พ.ศ.2347 ซึ่งตรงกับสมัย
รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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อาหาร แล้วได้ข่าวว่ากองทัพเมืองอังวะจะยกมาช่วยเมืองเชียงแสน ครั้นเดือน 6 ข้างแรมเป็นเทศกาล
ฝนตกประปรายลงมาแผ่นดินก็ร้อนขึ้น ผู้คนในกองทัพเจ็บป่วยมาก... ...กรมหลวงเทพหริรักษ์ก็ให้ล่า
ทัพลงมา ยังแต่ทัพลาว พวกลาวในเมืองเชียงแสน อดเสบียงอาหาร ฆ่าโค กระบือ ช้าง ม้า กินจนสิ้น 
พวกลาวชาวเมือง (เชียงแสน) ก็ยอมสวามิภักดิ์แก่กองทัพเมืองลาว... ...กองทัพได้ครอบครัว 23 ,000 
เศษ ก็รื้อก าแพงเผาบ้านเมืองเสีย แล้วแบ่งครอบครัวกันเป็น 5 ส่วน ให้ไปเมืองเชียงใหม่ส่วน 1 เมือง
นครล าปางส่วน 1 เมืองน่านส่วน 1 เมืองเวียงจันทน์ส่วน 1 อีกส่วน 1 ถวายลงมา ณ กรุงเทพฯ โปรดให้
ตั้งบ้านเรือนอยู่เมืองสระบุรีบ้าง แบ่งไปอยู่เมืองราชบุรีบ้าง...” (ทิพากรวงศ,์ 2531) 

ผลจากการล่มสลายของเมืองเชียงแสน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มประชากรให้กับหัวเมือง
อ่ืนๆ ในภาคเหนือของไทยซึ่งก าลังขาดสมดุลเชิงประชากรและแรงงาน ส าหรับประชากรชาวยวนเมือง
เชียงแสนกลุ่มท่ีถูกเคลื่อนย้ายไปเมืองเชียงใหม่ เมืองล าปาง และเมืองน่าน ยังถือว่าได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
เขตแดนวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวยวน ส่วนประชากรชาวยวนเมืองเชียงแสนกลุ่มที่ ถูกเคลื่อนย้ายไป
ยังเมืองสระบุรี เมืองราชบุรี และเมืองเวียงจันทน์ ต้องกลายเป็นชาวยวนนอกพรมแดนวัฒนธรรม
ล้านนาที่ตั้งถ่ินฐานอยู่ห่างไกลจากดินแดนมาตุภูมิและเขตแดนวัฒนธรรมดั้งเดิม 

 
ชาวยวนเชียงแสนในเขตแดนวัฒนธรรมใหม่ 
ผลจากศึกเชียงแสนในปี พ.ศ.2347 ได้มีการกวาดต้อนประชากรชาวยวนเชียงแสนกลุ่มใหญ่

ออกจากดินแดนวัฒนธรรมล้านนา โดยกลุ่มประชากรที่ถูกส่งไปให้กรุงเทพฯนั้น ได้ไปตั้งถิ่นฐานใน
เมืองสระบุรีและเมืองราชบุรีอันเป็นหัวเมืองชั้นในของกรุงรัตนโกสินทร์   

บังอร ปิยะพันธุ์ (2541) อธิบายว่า สาเหตุส าคัญที่กลุ่มประชากรชาวลาว (หมายรวมถึงชาว
ยวนเชียงแสน ; ลาวยวน หรือ ลาวพุงด า) ถูกส่งไปหัวเมืองชั้นในในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะ
เมืองเหล่านี้อยู่ไกลจากแหล่งที่อยู่อาศัยดั้งเดิมจึงเป็นการป้องกันการหลบหนี และเป็นก าลังให้กับ
เมืองชั้นในในการป้องกันราชธานียามศึกสงคราม รวมถึงเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม เป็นก าลังคน
ในการฟ้ืนฟูบ้านเมือง และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้าแผ่นดิน ซึ่งรัฐมักจะให้ตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็น
กลุ่มเป็นกองตามเชื้อชาติ แยกออกจากกลุ่มชาวไทยพ้ืนเมือง แต่ละกองหรือชุมชนมีหน้าที่ส่งส่วย
ให้กับเมือง ซึ่งมีการควบคุมผ่านระบบไพร่สังกัดมูลนายต่างๆ  

ส่วนประชากรชาวยวนเชียงแสนกลุ่มที่ถูกส่งไปเมืองเวียงจันทน์นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานการ
ตั้งถิ่นฐานที่ชัดเจน หากแต่ในภายหลังเชื่อว่าถูกกวาดต้อนเข้ามายังเมืองนครราชสีมาและเมืองสระบุรี
พร้อมกับประชากรชาวลาว หลังจากเหตุการณ์ปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ในช่วงปลายสมัย
รัชกาลที่ 3 
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ภาพที่ 8 ภาพถ่ายทางอากาศพ้ืนที่บางส่วนของประเทศไทย แสดงเส้นทางการเคลื่อนย้ายประชากร
ชาวยวนออกจากเมืองเชียงแสน โดยส่วนหนึ่งได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านสีคิ้ว (เขตเมือง
นครราชสีมา) ผ่านทางเมืองสระบุรีและเวียงจันทน์ 

ที่มา : ปรับปรุงจากภาพถ่ายทางอากาศของเครือข่ายดาวเทียม Google, 2559 

 
การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาวยวนในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
ชาวยวนสีคิ้วมีความเกี่ยวข้องกับประชากรชาวยวนซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองสระบุรี  จาก

เนื้อความในประวัติวัดไผ่ล้อม18 ได้กล่าวถึงชาวยวนเมืองสระบุรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย (รัชกาลที่ 2) ความว่า ปู่คัมภีระผู้น าชาวยวนบ้านไผ่ล้อม ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้ากองโค 
มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยารัตนกาษ มีหน้าที่ขนถ่ายสินค้าจากบ้านเมืองที่ห่างไกลไปยังกรุงเทพฯ และ
คุมก าลังเสบียงส าหรับส่งกองทัพในยามเกิดศึกสงคราม มีการส่งชาวยวนเป็นกองออกไปตั้งเป็นชุมชน
กระจายอยู่โดยรอบ มีกองเลี้ยงโคที่ส าคัญอยู่ที่บ้านโคกกลาง19 บ้านโคกแย้20 และบ้านสีคิ้ว21 โดยมี
                                                           

18 ปัจจุบันตัง้อยู่ในเขตอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบรีุ 
19 ปัจจุบันตัง้อยู่ในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
20 ปัจจุบันตัง้อยู่ในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
21 ปัจจุบันตัง้อยู่ในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
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กองม้าอยู่ที่บ้านยาง22 เป็นหน่วยคุ้มกันกองเสบียง ((กองพุทธสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
2552) และสรุปจากการสัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์, จังหวัดสระบุรี วันที่ 17 มีนาคม 2559) 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ได้เกิดเหตุการณ์กบฏเจ้า
อนุวงศ์แห่งล้านช้างเวียงจันทน์ในระหว่างปี พ.ศ.2369 - 2371 เป็นเหตุให้กองทัพสยามเข้าตี
เวียงจันทน์และได้กวาดต้อนประชากรจากเวียงจันทน์เข้าสู่หัวเมืองชั้นในของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี
ชาวยวนสมทบมาด้วย  

เมื่อกองเชลยผ่านมาถึงเขตนครจันทึก23 ชาวยวนจากเวียงจันทน์ได้พบว่าชาวยวนบ้านสีคิ้วมีเชื้อ
สายเดียวกับพวกตน จึงขออนุญาตลงหลักปักฐานอยู่ร่วมกับชาวยวนที่บ้านสีคิ้ว ต่อมาภายหลังกองเลี้ยง
โคบ้านสีคิ้วเริ่มแออัดคับแคบ จึงได้อพยพออกไปบุกเบิกท่ีท ากินใหม่และตั้งถิ่นฐานที่บ้านโนนกุ่ม บ้าน
ถนนคด บ้านโนนแต้ บ้านน้ าเมา บ้านโนนทอง และบ้านไก่เส่า (สุรมน บุญเติม และสนิท เมนะรัตน์, 2523) 

ตามบันทึกของคณะนักส ารวจชาวฝรั่งเศสน าโดย เอเตียน แอมอนิเย ที่ได้เดินทางจากเขมรไปลาว
และบางกอกในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่ 5 โดยได้เดินทางถึงบ้านสีคิ้ว ในปี พ.ศ.2427 ซึ่งพบว่าในขณะนั้น 
บ้านสีคิ้วเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และมีบ้านเรือนราว 200 - 300 หลังคาเรือนแล้ว (Étienne, 2000) 
 

 

ภาพที่ 9 แสดงแผนที่การเดินทางของเอเจียน แอมอนิเย ช่วงจากเมืองนครราชสีมา (Korat) ถึงบริเวณ
ปากช่อง (เป็นเส้นทางต่อไปยังเมืองสระบุรี) โดยแสดงต าแหน่งบ้านสีคิ้ว (Ban Si Khieu) ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ก่อนที่จะเข้าสู่เขตภูเขาและชายป่าดงพญาไฟ 

ที่มา : Étienne (2000) 

                                                           
22 ปัจจุบันตัง้อยู่ในเขตอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบรีุ 
23 ช่วงเวลาดังกล่าวควรจะมีฐานะเป็น “ด่านจันทึก” ซึ่งเป็นหน้าด่านทางด้านทิศตะวันตกของเมืองนครราชสีมาใน

สมัยโบราณ (มีอาณาบริเวณโดยรวมครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอสีคิ้วและอ าเภอปากช่องของจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน) หลังจาก
เหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งล้านช้างเวียงจันทน์จึงได้ตั้งเป็นเมืองจันทึกหรือนครจันทึก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้จัดตั้งเป็น
อ าเภอจันทึก และมีการย้ายที่ว่าการอ าเภอถึง 2 คร้ัง จนท้ายที่สุดได้ตั้งที่ว่าการอ าเภออยู่บริเวณบ้านสีคิ้ว ในชั้นหลังจึงได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นอ าเภอสีคิ้ว 
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2.4 แนวคิดชาติพันธุ์ (Ethnicity) และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) 

 ค าว่า “ชาติพันธุ์” และ “อัตลักษณ์” มักถูกกล่าวถึงควบคู่กันในการศึกษาประชากรที่
มีเชื้อชาติเดียวกันและวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม โดยเป็นแนวคิดหนึ่งในการศึกษาการแสดงออกทางสังคม
ของกลุ่มชน ซึ่งในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งภายในกลุ่ม และ
ภายนอก (ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงบริบทของรัฐชาติและกระแสสังคมโลก) 

 
 ชาติพันธุ์ (Ethnicity) 
 แนวคิดชาติพันธุ์เป็นผลจากความพยายามที่จะนิยามหรือแยกแยะความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของมนุษย์กลุ่มต่างๆ อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2553) อธิบายว่า ในระยะแรกๆ นั้น มักจะ
แยกแยะกันตามลักษณะรูปธรรมของวัฒนธรรมที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น ความแตกต่างของภาษาพูด 
เครื่องแต่งกาย และวิธีการด ารงชีวิต แต่หลังจากลัทธิล่าอาณานิคมได้ขยายตัวออกไปทั่วโลก  ชาว
ยุโรปตะวันตกได้เริ่มใช้ความอคติทางชาติพันธุ์ (Ethnocentrism) มาเป็นพ้ืนฐานในการแยกแยะ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากขึ้น โดยการจัดแบ่งประชากรในโลกออกเป็นเชื้อชาติตามสีผิว 
(Race) ซึ่งแฝงนัยของล าดับชั้นเอาไว้ด้วย เนื่องจากมักจะจัดให้คนผิวขาวเช่นตนเองนั้นเป็นเชื้อชาติที่
ยิ่งใหญ่ที่สุด ส่วนคนสีผิวอ่ืนๆ ก็จะลดล าดับความส าคัญลงมา ต่อมาเมื่อ ฟรานซ์ โบแอส (Boas, 
1940) ได้น าเสนอข้อค้นพบทางวิชาการจ านวนมากที่ชี้ว่าการศึกษาประชากรมนุษย์จากเชื้อชาติ 
(Race) ภาษา (Language) และวัฒนธรรม (Culture) ไม่จ าเป็นจะสอดคล้องต้องกันเสมอไป พร้อม
กับเสนอให้แยกประเด็นทางชีววิทยา (เรื่องเชื้อชาติ) และทางสังคม (เรื่องภาษาและวัฒนธรรม) ออก
จากกัน ควบคู่กับการต่อต้านการเหยียดสีผิว หลังจากปี ค.ศ. 1970 นักมานุษยวิทยาจึงเสนอให้หัน
มาเน้นการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นชาติพันธุ์ (Ethnicity) เพราะเป็นกระบวนการแสดงความเป็น
ตัวตนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชน แทนการจัดล าดับเชื้อชาติตามสีผิว  ซึ่งถือเป็น
กระบวนการกีดกันทางสังคม นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (ม.ป.ป.) อธิบายถึงค าว่า “Ethnic” มีรากศัพท์มา
จากค าว่า “Ethnos” ในภาษากรีก หมายถึงกลุ่มคนที่มีขนบธรรมเนียมเดียวกัน ค านี้ปรากฏใน
ภาษาอังกฤษในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยใช้อธิบายประเทศที่มีประชากรมิใช่ชาวยิว
หรือคริสเตียน เช่น พวกป่าเถ่ือนหรือนอกรีต ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ค านี้ใช้อธิบายความหมาย
ที่ใกล้เคียงกับเชื้อชาติและประเทศ  ความหมายของ Ethnicity จึงหมายถึงกลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์เป็น
ของตัวเอง เป็นความต่างของขนบธรรมเนียมประเพณี การมีประวัติศาสตร์ของกลุ่มที่ต่างกัน และมี
เอกราชทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นความหมายที่ใช้ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 20  
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 แม็ก เวเบอร์ (Weber, 1978) อธิบายว่า กลุ่มชาติพันธุ์คือกลุ่มคนที่ยึดถือความเชื่อ
ร่วมกันว่าพวกตนมีเชื้อสายหรือต้นก าเนิดอันเดียวกัน จากการมีรูปร่างหน้าตาหรือมีภาษาและ
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน หรือมีความทรงจ าร่วมกันในการตั้งถิ่นฐานหรือการอพยพย้ายถิ่น 
ความหมายส าคัญของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์อยู่ที่ส านึกหรือความรู้สึกในความเหมือนกัน ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการสืบสายเลือดเหมือนกับความสัมพันธ์แบบเครือญาติ แต่เน้นส านึกที่มีต่อกลุ่มและ
ความเชื่อร่วมกันบางอย่างท่ีฝังแน่นอยู่ในส านึกของสมาชิกแต่ละคน 
 อมรา พงศาพิชญ์ (2537) และอมรา พงศาพิชญ์ (2541b) อธิบายว่า กลุ่มชาติพันธุ์คือ
กลุ่มคนที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูด และวิถีชีวิตเหมือนกัน อาจอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน
หรือแยกกันอยู่ แต่เป็นกลุ่มคนที่มีจิตส านึกของความเป็นสมาชิกของเผ่าพันธุ์เดียวกัน ภาษาพูดอาจ
แตกต่างกันบ้างที่ส าเนียง และความหมายของค าบางค าอาจผิดกัน แต่โดยทั่วไปสื่อความหมายกันได้
และเป็นภาษาเดียวกัน เช่น ภาษาไทยภาคกลาง ไทยภาคเหนือ ไทยอีสาน และไทยปักษ์ใต้ ส าหรับ
การมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์คือกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันนั้น ด้วยในระยะแรกมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่มเล็กๆ มีลักษณะคล้ายครอบครัวขนาดใหญ่ เมื่อคนกลุ่มเล็กอาศัยอยู่ด้วยกัน ก็สามารถเข้าใจกัน 
และประพฤติปฏิบัติต่อกันได้ โดยไม่มีความขัดแย้งเท่าใดนัก แต่เมื่อสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีคน
หลายครอบครัวอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ส่งผลให้การด าเนินวิถีชีวิตอาจแตกต่างกันบ้าง ความคิด
อาจไม่สอดคล้องกัน และปัญหาเรื่องความขัดแย้งก็คงจะตามมา ฉะนั้นเมื่อสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้นก็
จ าเป็นต้องมีระบบระเบียบมากขึ้น จึงมีข้อตกลงเกี่ยวกับวิถีชีวิต การประพฤติปฏิบัติ และความคิด
ความเชื่อ เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ และเรียกรวมๆ ว่า “วัฒนธรรม” ดังนั้น กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม
ร่วมกันจึงเรียกได้ว่าเป็นคนชาติพันธุ์เดียวกัน โดยปัจจัยส าคัญในการจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ ก็คือ 
“ความส านึก” ของคนในกลุ่มนั้นว่าเป็นชาติพันธุ์ใด ปัจจัยทางด้านภาษาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
ก าหนดชาติพันธุ์ได้ ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมถือเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญกว่า นอกจากนี้ คนบาง
คนยังไม่อาจจะยึดในกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ตลอดไป เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งก็มีส านึก
อย่างหนึ่ง เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปก็มีส านึกอย่างหนึ่ง (เช่น คนภาคอีสานของไทยอาจจะเป็นคนลาว 
คนอีสาน หรือคนไทยก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม) การที่คนๆ เดียวมีความรู้สึกว่าเป็นหลายกลุ่ม
ชาติพันธุ์ได้ มิใช่เรื่องประหลาดและมิใช่เรื่องผิดหรือถูก แต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าความส านึกในเรื่องกลุ่ม
ชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และไม่ถาวร ทั้งนี้ เมื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีส านึกในกลุ่มชาติพันธุ์
ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง คนกลุ่มนั้นมักจะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และ
สัญชาติ สอดคล้องกัน  
 อมรา พงศาพิชญ์ (2541a) อธิบายว่า “ชาติพันธุ์” คือการมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน โดยเป็นกลุ่มคนที่



  
 

30 

สืบทอดมาจากบรรพบุรุษในทางสายเลือด มีลักษณะทางชีวภาพและรูปพรรณ (เชื้อชาติ ; Race) 
เหมือนกัน รวมถึงการสืบทอดบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมด้วย ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจะมี
ความรู้สึกผูกพันทางสายเลือดและวัฒนธรรมพร้อมๆ กันไป เป็นความรู้สึกผูกพันที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์
ของบุคคลและชาติพันธุ์ และในขณะเดียวกันก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นับถือศาสนาเดียวกัน ความรู้สึก
ผูกพันนี้อาจเรียกว่า "ส านึก" ทางชาติพันธุ์หรือชาติลักษณ์ (Ethnic Identity)24 
 นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2546) อธิบายว่า Ethnicity หมายถึง ความเป็นกลุ่มทางชาติพันธุ์ที่
สมาชิกในกลุ่มมีวัฒนธรรมและการแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา ศาสนา ความเชื่อ การแต่งกาย หรือการท ามากินแบบเดียวกัน บ่งชี้ให้
ทราบความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณี การมีประวัติศาสตร์ของกลุ่มที่ต่างกัน และมีเอกราช
ทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง 
 สรุปได้ว่า “ชาติพันธุ์” คือ อัตลักษณ์ของกลุ่มคนที่เชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพชนกลุ่ม
เดียวกัน หรือเป็นกลุ่มคนที่มีส านึกความเป็นตัวตนทางชาติพันธุ์เดียวกัน โดยมีการแสดงออกทาง
สังคมวัฒนธรรมเป็นแบบแผนเดียวกัน ดังนั้น แนวคิดชาติพันธุ์จึงเป็นการนิยามบ่งชี้ความแตกต่างกัน
ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคน พร้อมกับจัดกลุ่มหรือจ าแนกหน่วยทางวัฒนธรรม 
 
 อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) 
 การใช้แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในการอธิบายความแตกต่างของสังคมมนุษย์ 
เริ่มขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา โดยมีทฤษฎีภาษาศาสตร์หรือนิรุกติศาสตร์ 
(Linguistic Theories) เป็นศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลในการจัดกลุ่มทางชาติพันธุ์หรือค้นหาหน่วยทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นแนวคิดและวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ ที่สามารถตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา แนวทางของค าถามโดยนัก
มานุษยวิทยาในเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ด้วยอิทธิพลจาก
ผลงานของ เอ็ดมันด์ อาร์ ลีช (Edmund R. Leach, 1954) ซึ่งมีมุมมองใหม่ที่ทวนกระแสความเชื่อ
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่มีขอบเขตและมีต าแหน่ง
แห่งที่ตายตัว โดยเสนอแนวคิดเรื่องการข้ามไปมาระหว่างวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่แปร
ผันไปตามสถานการณ์ (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2546) 

                                                           
24 อมรา พงศาพิชญ์ (2541a).  “ชาติพันธุ ์” ใน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 23 .  กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ . เผยแพร่ออนไลน์ใน 
http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php สืบค้นเมื่อ 28 มีนาคม 2559. 
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 เฟรดริก บาร์ท (Fredrik Barth 1969, อ้างถึงใน ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2546)) 
อธิบายขยายแนวคิดเรื่องเส้นขอบเขตอันยืดหยุ่นของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ว่า เกิดจากการที่สมาชิก
ในกลุ่มสามารถที่จะเลือกใช้คุณสมบัติทางวัฒนธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ ในการนิยามความเป็น
ตัวตนของตนเอง วัฒนธรรมจึงไม่ใช่แบบแผนปฏิบัติหรือความเชื่ออันเดียว (a Culture) ที่สืบทอดกัน
มาแต่โบราณ แต่เป็นพหุวัฒนธรรม (Cultures) ที่กลุ่มคนเลือกและปรับเปลี่ยนเพ่ือน ามานิยามตนเอง
และกลุ่ม หรือใช้นิยามความเป็นสมาชิกภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้น อัตลักษณ์หรือตัวตนจึงเป็นสิ่งที่
ขยับเขยื้อนและเปลี่ยนแปลงไปมาได้ 
 ชาร์ล คายส์ (Charles Keyes 1976, อ้างถึงใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547)) น าเสนอว่า อัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นการหล่อหลอมที่มีมายาวนานภายใต้ความรู้สึกร่วมกันในสายเลือด (Shared 
Descent) เช่น ภาษาที่สมาชิกในกลุ่มใช้สื่อสารกัน นิทานหรือเรื่องเล่าที่สมาชิกในกลุ่มเชื่อว่ามีจุด
ก าเนิดร่วมกัน และบริบททางประวัติศาสตร์ที่สมาชิกในกลุ่มประสบมาด้วยกัน เป็นต้น 
 ในช่วงประมาณทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ได้เกิดแนวคิดในกระบวนทัศน์ว่าด้วยการสร้าง 
(Constructivist Paradigm) ส าหรับการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ โดยมองว่าตัวตนหรืออัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์นั้นมีความหลากหลายและเป็นพลวัต (ที่มีความลื่นไหลและสามารถเปลี่ยนแปลงได้) และเป็น
สิ่งที่สามารถสร้างข้ึนใหม่ภายใต้บริบทของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น โดยที่กลุ่มชาติพันธุ์ได้มีกระบวนการ
ช่วงชิง ขัดขืน ต่อรอง และตอบโต้ด้วยการสร้างใหม่ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์อยู่ตลอด  (ประสิทธิ์ 
ลีปรีชา, 2557) 
 ริชาร์ด เจนกินส์ (Richard Jenkins 1996, อ้างถึงใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547)) เสนอว่า 
อัตลักษณ์มิใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของมันเอง หรือก าเนิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของ แต่เป็นสิ่งที่
ถูกสร้างข้ึนและมีลักษณะของความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา  
 ฉลาดชาย รมิตานนท์ (ม.ป.ป.) อธิบายว่า อัตลักษณ์ก่อรูปขึ้นมาภายในวัฒนธรรม ณ 
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยเป็นสิ่งสร้างทางสังคม (Social Construct) ซึ่งมีลักษณะของความเป็น
พลวัตอยู่ตลอดเวลา โดยอัตลักษณ์ทั้งหลายทั้งปวงได้ถูกผลิต (Produced) ขึ้นมา ถูกบริโภค 
(Consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) ภายในวัฒนธรรม พร้อมกับการสร้างความหมาย 
(Creating Meanings) ผ่านระบบต่างๆ ของการสร้างภาพตัวแทน (Symbolic Systems of 
Representation) 
 สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ คือ คุณสมบัติทางวัฒนธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถูก
สร้างข้ึนและมีความยืดหยุ่นในการแสดงความเฉพาะทางชาติพันธุ์ ภายใต้ขอบเขตความเป็นตัวตนและ
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนที่มีหรือรับรู้ร่วมกัน โดยเป็นเส้นขอบเขตที่ท าให้รับรู้ว่าตนเองคือใคร  หรือ
บ่งบอกว่าใครเป็นชาติพันธุ์เดียวกันและแตกต่างออกไป  
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 งานวิจัยนี้ ใช้กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นแนวทางส าหรับอ่านความเป็น
ตัวตนของชาวยวนสีคิ้วที่ปรากฏอยู่ในเรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่น โดยเชื่อว่ามีการแสดงออกทางสังคม
วัฒนธรรมเป็นแบบแผนเดียวกันภายในกลุ่ม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากกลุ่มชนอ่ืน และยังอาจมี
พลวัตเฉพาะในการนิยามตนเองที่มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่างจากกลุ่มชาวยวนในพื้นที่อ่ืนๆ 
 
2.5 แนวคิดการแพร่กระจายวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) 

พ้ืนฐานแนวคิดการแพร่กระจายวัฒนธรรม (Cultural Diffusionism) พัฒนาขึ้นโดย
ศาสตราจารย์ ฟรานซ์ โบแอส (Franz Boas) แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย แนวทางการศึกษาและสร้าง
ทฤษฎีของส านักนี้มีลักษณะอนุมานแบบอุปนัย (Inductive) จากข้อมูลภาคสนามหรือข้อมูลที่สังเกตได้ 
(Boas, 1940) 

ฟรานซ์ โบแอส  (Franz Boas) ท าวิจัยสนามโดยเข้าไปอาศัยอยู่ร่วมกับชาวเอสกิโมระหว่างปี 
ค.ศ.1883 - 1884 เพ่ือพิสูจน์แนวความคิดที่ว่า “สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
ของคนในสังคมจริงหรือไม”่ ณ ที่นั้น เขากลับพบว่า จริงอยู่ที่สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่ชาวเอสกิโม
อาศัยอยู่มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมขึ้น แต่สภาพแวดล้อมมิได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ก าหนด
พฤติกรรมของพวกเขา ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยอื่น เช่น ปัจจัยด้านกฎเกณฑ์ทางประเพณีและประวัติศาสตร์
ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมมานาน และปัจจัยด้านการติดต่อกับผู้คนที่มาจากภายนอกหรือจากชุมชนอ่ืน ได้
ส่งผลให้เกิดการหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมที่ใช้ในการด าเนินชีวิตของชาวเอสกิโมเผ่าที่เขาก าลังศึกษาซึ่ง
จะเป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะแปลกแตกต่างไปจากวัฒนธรรมของคนกลุ่มอ่ืน (ศุภรัศม์ิ ฐิติกุลเจริญ, 
2540) 

ความคิดพ้ืนฐานของโบแอสในระยะแรก คือการปฏิเสธแนวคิดของส านักวิวัฒนาการ (ที่เชื่อ
ว่าสังคมมนุษย์มีจุดก าเนินร่วมกันแต่เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไปสู่รูปแบบต่างๆ ตาม
สภาพแวดล้อม) โบแอสมองว่าสังคมและวัฒนธรรมของคนอาจมีจุดเริ่มต้นที่ เป็นอิสระและไม่เกี่ยวกัน 
เขาไม่เชื่อความเป็นหนึ่งเดียวของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติ และเชื่อว่าการท่ีสังคมหลายๆ สังคมมีวัฒนธรรม
เหมือนกันเป็นเพราะการแพร่กระจายของวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) จากสังคมหนึ่งไปอีกสังคม
หนึ่ง การยอมรับวัฒนธรรมใหม่ท าให้สังคมมีวัฒนธรรมเหมือนกันได้โดยไม่จ าเป็นว่าเป็นเพราะมีจุด
ก าเนิดร่วมกัน แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่าวัฒนธรรมมีศูนย์กลางและแพร่กระจายสู่
ชายขอบและสังคมอ่ืนๆ การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมท าให้เกิดการยอมรับวัฒนธรรมของกันและ
กัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเป็นผลจากการที่วัฒนธรรมพัฒนาการแตกต่างกัน และมีการ
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ผสมผสานเอาบางส่วนของวัฒนธรรมอ่ืนมาด้วย การปรับรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนี้มีรูปแบบต่างๆ 
ขึ้นอยู่กับกระบวนการปรับตัวที่เกิดขึ้นในอดีต (อมรา พงศาพิชญ์, 2549) 

อมรา พงศาพิชญ์ (2549) เชื่อว่าแนวคิดวิวัฒนาการและแนวคิดการแพร่กระจายวัฒนธรรม
ไม่ได้ขัดแย้งกันและมีส่วนส่งเสริมซึ่งกันและกันด้วย ในการพิจารณาปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมจึง
รวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากพัฒนาการของสังคมที่ไม่เท่ากัน และความสัมพันธ์ของสังคมกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันได้ชี้ให้เห็นความ
หลากหลายของรูปแบบความสัมพันธ์นี้ได้ดี การพิจารณาปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม  (Cultural 
Interaction) มีทั้งลักษณะที่สอดคล้องและขัดแย้งกัน และมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน การอธิบาย
กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้มีศัพท์ที่ใช้อยู่หลายค า เช่น การปรับตัว (Adaption) การสังสรรค์ทาง
วัฒนธรรมหรือการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation) การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม 
(Cultural Assimilation) บูรณาการทางวัฒนธรรม (Cultural Integration) ทวิลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
(Double Ethnic Identity) และความขัดแย้งทางวัฒนธรรม (Cultural Conflict) 

 งานวิจัยนี้ ใช้กรอบแนวคิดการแพร่กระจายวัฒนธรรมเป็นแนวทางส าหรับเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่างระหว่างเรือนยวนสีคิ้วกับเรือนพ้ืนถิ่นในภาคเหนือ และเรือนพ้ืนถิ่นของ
กลุ่มชนอ่ืนๆ ภายใต้ความเชื่อที่ว่า การก่อตัวของเรือนพ้ืนถิ่นยวนสีคิ้วเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมกับกลุ่มชนต่างๆ ที่อยู่แวดล้อม โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยและเงื่อนไขทางสังคมเป็นหลัก 
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บทที่ 3 

 
วิธีการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่นเป็นกรณีศึกษา 

ด าเนินการรวบรวมและอ่านข้อมูลด้วยวิธีการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์บูรณาการร่วมกับกรอบ
แนวคิดทางสังคมศาสตร์ โดยมีชุมชนยวนสีคิ้ว (ชุมชนชาวยวนในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา) 
เป็นพ้ืนที่ศึกษา เนื้อหาสาระในบทนี้ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนกรณีศึกษา กรอบแนวคิดใน
การศึกษา การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล อันเป็นขั้นตอนส าคัญในการได้มาซึ่งข้อมูลและ
วิธีการอ่านข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ชุมชนกรณีศึกษา : ชุมชนยวนสีคิ้ว 
 

ชุมชนยวนสีคิ้ว คือ หมู่บ้านหรือชุมชนของประชากรที่มีวัฒนธรรมไตยวนในเขตอ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา คนกลุ่มนี้สืบเชื่อสายมาจากชาวเมืองเชียงแสน (ในเขตจังหวัดเชียงราย) ซึ่งเป็น
อาณาบริเวณที่เคยมีประชากรและวัฒนธรรมไตยวนที่เข้มข้น แต่ด้วยเงื่อนไขทางการเมืองและ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (เหตุการณ์ “ศึกเชียงแสน” ในปี พ.ศ.2347) 
ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรกลุ่มนี้ลงมายังลุ่มน้ าภาคกลางของประเทศไทย และส่วนหนึ่งได้
เคลื่อนย้ายเข้าสู่ลุ่มน้ าล าตะคองในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผ่านทางเมืองสระบุรีและเวียงจันทน์ 

การตั้งถิ่นฐาน 
นราธิป ทับทัน (2561) อธิบายว่า ชุมชนยวนสีคิ้วมีพัฒนาการมาจากชุมชนกองโค-กองเสบียง

ของเมืองสระบุรี25 ในอดีตชาวบ้านประกอบอาชีพท านาและเลี้ยงวัวเพ่ือต่างสินค้าระหว่างโคราชและ
                                                           

25 เนื้อความในหนังสือ “ชีวประวัติพ่อเฒ่าคัมภีระ” (หรือปู่คัมภีระ ผู้เป็นหัวหน้ากองโคหลวงและเจ้าเมืองสระบุรีในสมัยรัชกาลที่ 2 - 
3) ได้อธิบายว่า “กองโคบ้านสีคิ้วตั้งขึ้นโดยด าหริของเจ้าเมืองสระบุรี และถือเป็นไพร่สังกัดเมืองสระบุรี โดยเป็นกองโคที่ใหญ่กว่ากองโคทุกกองของเมือง
สระบุรี และมีคนไปอยู่มาก ต่อมางานกองโคจึงได้เลิกไปรวมขึ้นกับอ าเภอในสมัยรัชกาลที่ 5” (ย้อย คัมภิรานนท์, ม.ป.ป.) สอดคล้องกับ ขจีรัตน์ 
ไอราวัณวัฒน์ (2532) ที่อธิบายไว้ว่า “ราษฎรที่ขึ้นบัญชีไพร่พลเมืองนครราชสีมาในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่ได้รวมถึงชาวยวนจากเมืองสระบุรีที่เข้ามา
ตั้งกองโคที่บ้านสีคิ้ว” ถึงแม้ว่าที่ตั้งของบ้านสีคิ้วจะอยู่ในอาณาเขตของด่านจันทึก เมืองนครราชสีมา แต่รูปแบบการปกครองตามระบบไพร่ในขณะนั้นได้
ให้ความส าคัญกับการจัดการผู้คน (ในสังกัดกับมูลนาย) มากกว่าอาณาเขต อนึ่ง ผู้วิจัยไม่พบแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ว่าบ้านสีคิ้วเร่ิมเข้ามาอยู่ในปกครองของ
เมืองนครราชสีมาตั้งแต่เมื่อใด แต่หลักฐานแวดล้อมได้โน้มน้าวว่า อาจเป็นช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการจัดตั้งมณฑลนครราชสีมาในปี พ.ศ.2436 เนื่องจาก
เป็นระบบการปกครองส่วนภูมิภาคที่มีการก าหนดอาณาเขตทางการปกครองเอาไว้อย่างชัดเจน พร้อมๆ  กับการยกเลิกระบบไพร่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน 



  
 

35 

สระบุรี26 เมื่อครั้งที่ชาวยวนกลุ่มแรกเข้ามาบุกเบิกและจับจองที่ท ากินบริเวณบ้านสีคิ้วอันเป็นเขต
ชายป่าของดงพญาไฟ27 ขณะนั้นยังมีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่ในอาณาบริเวณนี้อย่างเบาบาง28 ชาวยวนจึง
สามารถจับจองพื้นที่รกร้างได้อย่างอิสระ โดยสร้างบ้านเรือนอยู่บนที่สันดอน (โคก) บริเวณริมน้ า
ล าตะคอง29 เพ่ืออาศัยแหล่งน้ าส าหรับเลี้ยงโคและใช้ที่ราบบริเวณริมล าน้ าส าหรับท านา พร้อมกับน า
ภูมิปัญญาระหัดวิดน้ าและเหมืองฝายเข้ามาบุกเบิกพ้ืนที่ชลประทาน จนสามารถขยายพ้ืนที่การเกษตร 
(ที่นา) ได้กว้างขวางและสามารถตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเกษตรกรรมขนาดใหญ่บริเวณตอนกลางของ
ลุ่มน้ าล าตะคอง ต่อมากลุ่มชาวยวนบ้านสีคิ้วได้ขยายออกไปตั้งหมู่บ้านในบริเวณต่างๆ ตามล าน้ า
ล าตะคองและล าน้ าสาขา โดยมักตั้งถิ่นฐานอยู่บนโคกใกล้กับที่ราบริมล าน้ าในบริเวณที่เอ้ือต่อการใช้
ภูมิปัญญาเหมืองฝายหรือระหัดวิดน้ าส าหรับพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรกรรม 

หมู่บ้านขยายของชาวยวนสีคิ้วที่ปรากฏในปัจจุบันเริ่มเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากที่มี
การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาค (จัดตั้งมณฑลนครราชสีมา) ยกเลิกระบบไพร่-ทาส และมีเส้นทาง
รถไฟถึงเมืองนครราชสีมาแล้ว หมู่บ้านรุ่นแรกๆ ที่ขยายออกจากบ้านสีคิ้ว ได้แก่ บ้านโนนกุ่ม 30 และ

                                                           
26 โดยผ่านเส้นทาง “ช่องดงพญาไฟ” ซึ่งเป็นทางเดินที่ใกล้ที่สุดระหว่างเมืองหลวง (กรุงเทพฯ) ผ่านเมืองสระบุรี

และไปยังเมืองนครราชสีมา เนื่องจากต าแหน่งของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ห่างจากราชธานีเดิม (อยุธยา) ลงไปทางใต้ราว 80 กิโลเมตร 
การติดต่อระหว่างเมืองหลวงและเมืองนครราชสีมาในสมัยรัตนโกสินทร์จึงนิยมใช้เส้นทางนี้ แทนการเดินทางอ้อมขึ้นไปทาง
ชัยบาดาล (ลพบุรี) ที่ผู้คนทั่วไปนิยมใช้ในสมัยอยุธยา  

27 เป็นป่าบริเวณรอยต่อของจังหวัดสระบุรีกับนครราชสีมา มีลักษณะเป็นปราการธรรมชาติที่กั้นเขตแดนระหว่างลุ่มน้ า
ภาคกลางและที่ราบสูงโคราช เส้นทางโบราณผ่านป่านี้เรียกว่า “ช่องดงพญาไฟ” มีสภาพเป็นป่าดงดิบทึบและมีพ้ืนที่กว้างใหญ่ ภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นหินปูน มีความสลับซับซ้อน เคยเป็นที่เลื่องลือด้านความทุรกันดาร ชุกชุมไปด้วยสัตว์ดุร้าย สัตว์มีพิษ ไข้ป่า และโจรผู้ร้าย การ
เดินทางไป-มาระหว่างเมืองสระบุรีและเมืองนครราชสีมาในสมัยอยุธยา ผู้คนมักจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว โดยการอ้อมขึ้นไปทางชัยบาดาล 
(ลพบุรี) ซึ่งมีระยะทางไกลขึ้นแต่ปลอดภัยมากกว่า ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการสร้างทางรถไฟจากอยุธยาไปถึงนครราชสีมา โดยตัดผ่านป่า
ทางช่องดงพญาไฟ จึงเร่ิมมีผู้คนทยอยเข้าไปบุกเบิกที่ท ากินและตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มากขึ้นเป็นล าดับ และเปลี่ยนชื่อเรียกป่านี้เป็น “ดงพญาเย็น” 

28 เนื่องจากกายภาพของอ าเภอสีคิ้วอยู่ในเขตชายป่าและมีสภาพเป็นที่ดอนเชิงเขา บริเวณริมล าตะคองเป็นที่
ราบแคบๆ และมีตลิ่งสูงชัน แตกต่างจากเขตที่ราบลุ่มของล าตะคองในบริเวณอ าเภอเมืองนครราชสีมาและอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ซึ่งเป็นที่ราบกว้างสามารถท านาได้มากและมีชาวไทโคราชตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่น  

29 ล าตะคองเป็นล าน้ าสาขาหนึ่งของแม่น้ ามูล ต้นน้ าล าตะคองเร่ิมจากบริเวณเทือกเขาสันก าแพง (เขตอ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก) ไหลลงสู่จังหวัดนครราชสีมา ผ่านที่เชิงเขาและที่ลาดชันในเขต
อ าเภอปากช่อง โดยเร่ิมมีที่ราบแคบๆ ริมล าน้ าเมื่อถึงบริเวณอ าเภอสีคิ้ว ลักษณะเป็นที่ดอนราบสองฝั่งล าน้ าต่อเนื่องกันไปจนถึงอ าเภอ
สูงเนิน และเร่ิมเป็นที่ราบลุ่มเมื่อผ่านอ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา และไหลลงสู่แม่น้ ามูลที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
ล าน้ ามีความยาวตลอดสายประมาณ 220 กิโลเมตร และมีขอบเขตลุ่มน้ าครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 3,518 ตารางกิโลเมตร 

30 ในวันที่ 1 มีนาคม 2542 อาจารย์สุริยา สมุทคุปติ์ ได้สัมภาษณ์ นายทอง โสมานุสรณ์ (ขณะนั้นอายุ 99 ปี) 
ประชากรอาวุโสและอดีตผู้ใหญ่บ้านโนนกุ่ม ผู้ที่ย้ายตามพ่อแม่พ่ีน้องจากบ้านสีคิ้วออกมายังบ้าน โนนกุ่มเป็นกลุ่มแรก เมื่ออายุ
ประมาณ 12 - 13 ปี ได้ความว่า “...พ.ศ.2454 ย้ายจากบ้านสีคิ้วมาอยู่ตามไร่ตามนา เพราะเดินทางไปมาไม่สะดวก ตอนแรกมา
กันแค่ 3 ครอบครัว พ.ศ.2456 ย้ายตามกันมาอีกประมาณ 30 ครอบครัว...” (สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา, 2544) 
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บ้านถนนคด31 (และยังเคยมีบ้านดอนต าแย32) โดยเกิดจากชาวยวนบ้านสีคิ้วบางส่วนได้เคลื่อนย้าย
ออกไปตั้งบ้านเรือนอยู่ตามไร่นาของตน และมีการตั้งถิ่นฐานอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนสามารถรวมกัน
ตั้งเป็นหมู่บ้านในที่สุด ต่อมาเมื่อหมู่บ้านเหล่านี้มีประชากรเพ่ิมมากขึ้น จึงมีการบุก เบิกที่ท ากิน
เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ห่างไกลออกไปทางทิศตะวันตก33 (นราธิป ทับทัน, 2561) 

 

 

ภาพที่ 10 แผนที่บริเวณอ าเภอสีคิ้วแสดงต าแหน่งหมู่บ้านของชาวยวน 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่อ าเภอสีคิ้ว ของกรมแผนที่ทหาร (2549) 

                                                           
31 ไม่ปรากฏแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงถึงประวัติการตั้งหมู่บ้าน แต่มีหลักฐานการสร้างโบสถ์วัดถนนคตในปี พ.ศ.2464 
32 บ้านดอนต าแย เคยตั้งอยู่ระหว่างบ้านถนนคดและบ้านสะพานด า (บริเวณที่สันดอนริมคลองสามหงส์ ทางทิศ

ตะวันออกของบ้านถนนคด) แต่เนื่องจากเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กและเคยถูกโจรปล้นหลายคร้ัง ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ชาวบ้านทั้งหมดจึงได้ย้ายออกไปรวมกับบ้านถนนคดและบ้านสะพานด า หรืออพยพไปที่อื่นๆ และได้ยุบบ้านดอนต าแยลงไป 
(สัมภาษณ์ นายธรรมนูญ ยิ่งยืน บ้านถนนคด ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 ธันวาคม 2559 และนาง
ทองหลอม ปันจันทึก บ้านถนนคด ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 ตุลาคม 2560) 

33 ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการก่อสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปถึงเมืองนครราชสีมาในสมัยรัชกาลที่ 5 
ซึ่งได้มีการแผ้วถางพ้ืนที่ข้างแนวรางรถไฟให้เป็นที่โล่งไปตลอด ท าให้ชาวบ้านสามารถใช้เป็นทางสัญจรและเข้าถึงพ้ืนที่ทางด้าน
ตะวันตก (ซึ่งเคยเป็นป่ารก) ได้สะดวก  
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จากข้อมูลสารสนเทศและการส ารวจภาคสนามพบชาวยวนตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มใหญ่อยู่ที่บ้าน
สีคิ้ว (ชุมชนบ้านเหนือ บ้านกลาง และบ้านใต้) บ้านโนนกุ่ม (ชุมชนโนนกุ่มเหนือ และโนนกุ่มใต้) บ้าน
ถนนคด บ้านโนนแต้ บ้านน้ าเมา บ้านโนนทอง (ปัจจุบันคือ บ้านโนนทอง และบ้านแผ่นดินธรรม) 
บ้านโนนนา และบ้านโนนสว่าง นอกจากนี้ ยังมีชาวยวนบางส่วนได้ตั้งถิ่นฐานร่วมกับกลุ่มคน
วัฒนธรรมอื่นๆ เช่น บ้านหนองน้ าขุ่น บ้านสะพานด า และบ้านไก่เส่า 

 
กายภาพของหมู่บ้านและชุมชนยวนสีคิ้ว  
นราธิป ทับทัน (2561) อธิบายว่า หมู่บ้านชาวยวนสีคิ้วมีลักษณะเป็นชุมชนที่ตั้งบ้านเรือน

รวมเป็นกลุ่ม (Cluster) อยู่บนเนินหรือที่สันดอน (บ้านโคก34) บริเวณใกล้กับที่ราบที่มีล าน้ าไหลผ่าน 
โดยจะใช้ที่ราบริมล าน้ าส าหรับท าเกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังมีพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ของชุมชน เช่น 
เดิ่นกลางบ้าน ศาลตาปู่ วัด และป่าเห้ว บางหมู่บ้านอาจมีบึงหรือแหล่งน้ าส าหรับใช้ร่วมกันในชุมชน 
อย่างไรก็ดี การขยายตัวของชุมชนในปัจจุบันและการปรับเปลี่ยนภูมิประเทศ (เช่น การขุดสระ การ
ถมที่นา) ส่งผลให้บางชุมชนหรือหมู่บ้านไม่ปรากฏร่องรอยการตั้งถ่ินฐานเป็นกลุ่มบนที่สันดอนได้อย่าง
ชัดเจน 

 

 

ภาพที่ 11 ภาพถ่ายมุมสูงบริเวณชุมชนเมืองของตัวอ าเภอสีคิ้ว ซึ่งพัฒนาและขยายตัวมาจากบ้านสีคิ้วเดิม 
                                                           

34 เป็นการตั้งถิ่นฐานภายใต้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของภาคอีสาน ซึ่งมักมีน้ าป่าไหลหลากล้นตลิ่งและท่วมที่ราบ
ริมน้ าในฤดูน้ าหลาก 
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ชาวยวนสีคิ้วมีลักษณะภูมินามอย่างหนึ่งส าหรับใช้เรียกบริเวณต่างๆ ของหมู่บ้านอิงกับการ
โคจรของดวงอาทิตย์ โดยจะเรียกทิศทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นทิศเหนือ บริเวณชุมชนหรือคุ้มบ้านที่
ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของหมู่บ้านจึงถูกเรียกว่า “บ้านเหนือ” หรือ “คุ้มบ้านเหนือ” ส่วนชุมชนที่
อยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกจะเรียกว่า “บ้านใต้” หรือ “คุ้มบ้านใต้” ภูมินามลักษณะนี้ปรากฏอย่างชัดเจน
ที่บ้านสีคิ้ว (มีบ้านเหนือ บ้านกลาง และบ้านใต้) บ้านโนนกุ่ม (มีบ้านเหนือและบ้านใต้) และบ้าน
ถนนคด (มีบ้านเหนือและบ้านใต้) (นราธิป ทับทัน, 2561) 

วิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชาวยวนสีคิ้ว 
นราธิป ทับทัน (2561) อธิบายว่า ในอดีตชาวยวนสีคิ้วส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร ท านาตาม

ฤดูกาลและเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงวัวควายเอาไว้กิน ขาย และใช้งาน ครอบครัวชาวยวนส่วนใหญ่มักจะมีที่นา
ทั้งในบริเวณที่ราบริมน้ า (นาร่อง-นาตะคอง) และที่ดอน (นาบน-นาโคก) ซึ่งเป็นหลักประกันส าคัญของระบบ
การผลิตในครัวเรือน หากปีไหนแล้งน้ าจนท าให้นาโคกเสียหายหรือได้ข้าวน้อย จะสามารถพ่ึงพาผลผลิตหลัก
จากนาตะคองได้ ส่วนปีไหนที่มีน้ ามากหรือเกิดอุทกภัยท าให้นาตะคองเสียหาย ก็ยังมีผลผลิตจากนาโคก 
นอกจากนี้ ยังมีชาวยวนบางส่วนขึ้นไปบุกเบิกที่ท าไร่บนโคก (บริเวณที่ดอนเชิงเขา) ควบคู่กับการท านา เมื่อ
เว้นว่างจากท านาจะเป็นช่วงปล่อยวัวควายลงไปเลี้ยงในทุ่ง ปลูกผัก เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ หาปลา ท าเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน ทอผ้า และเป็นเวลาพบปะสังสรรค์ทางสังคมตามประเพณีต่างๆ หรือท ากิจกรรมทางศาสนา35 

 

 

ภาพที่ 12 บ้านถนนคดเป็นตัวอย่างชุมชนชาวยวนในอ าเภอสีคิ้วที่ยังปรากฏร่องรอยของชุมชนเกษตรกรรมที่ชัดเจน 
                                                           

35 สรุปจากการสัมภาษณ์ 1) นางค าแปลง ยาวจันทึก อายุ 69 ปี บ้านโนนกุ่ม (ชุมชนโนนกุ่มใต้) ต าบลมิตรภาพ 
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559, 2) นายเพ้ียน ทีจันทึก อายุ 81 ปี บ้านโนนกุ่ม (ชุมชนโนนกุ่มเหนือ) 
ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2559, 3) นายหลอด อ้ายจันทึก อายุ 86 ปี บ้านสีคิ้ว (ชุมชนบ้าน
เหนือ) ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 เมษายน 2560 และ 3 มิถุนายน 2560 และ 4) นางน้อม ดิษฐานุสรณ์ 
อายุ 77 ปี บ้านสีคิ้ว (ชุมชนบ้านเหนือ) ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2 มิถุนายน 2560 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงปฏิทินวิถีดั้งเดิมของชาวยวนสีคิ้วในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 - ต้นพุทธศตวรรษที่ 26 
 

 
ที่มา : นราธิป ทับทัน และคณะ (2560) 

 
ภายใต้กระแสการพัฒนา สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ชาวยวนสีคิ้วมี

วิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม ปัจจุบันชาวยวนที่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรส่วนใหญ่จะท าการ
เกษตรกรรมเพ่ือการพาณิชย์เป็นหลัก โดยบางส่วนได้เปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ แทนการ
ปลูกข้าว หรือเปลี่ยนไปท าอาชีพอ่ืนๆ ตามสภาพเศรษฐกิจและวิถีทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ชาว
ยวนที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองจะประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น ค้าขาย รับจ้าง ข้าราชการ และ
อ่ืนๆ ตามสภาพของชุมชนที่อยู่อาศัย และมีสัดส่วนการท าอาชีพเกษตรกรลดน้อยลงไปตามล าดับ 
(นราธิป ทับทัน, 2561) 
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ในปัจจุบัน ชาวยวนในอ าเภอสีคิ้วยังแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์อย่างโดดเด่น โดยนิยมใช้
ภาษายวน (ฟู่ยวน36) สื่อสารกันภายในกลุ่ม ท าอาหารพื้นบ้าน และแต่งกายด้วยผ้าทอพ้ืนเมือง (ผ้าซิ่น
ยวน ผ้ามุก และผ้าขาวม้า) เป็นเอกลักษณ์ และนอกเหนือจากประเพณีไทยสมัยนิยมซึ่งถือปฏิบัติกัน
โดยทั่วไปแล้ว (เช่น การท าบุญปีใหม่ เล่นสงกรานต์ ลอยกระทง และการท าบุญในวันส าคัญทาง
ศาสนา) ชาวยวนสีคิ้วยังได้สืบทอดจารีตประเพณีดั้งเดิมซึ่งมีความคล้ายคลึงกับประเพณีที่พบใน
ภาคเหนือ (เช่น การด าหัวในวันสงกรานต์37 ประเพณีตานก๋วยสลาก38 ตานขันข้าว39 และปอย
พะสังฆ์40) และยังมีมรดกทางวัฒนธรรมเก่าแก่ในด้านอ่ืนๆ ที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน (นราธิป ทับทัน, 
2561) 
 

 

ภาพที่ 13 สตรีชาวยวนสีคิ้วหลายคนยังนิยมนุ่งผ้าซิ่นยวนในชีวิตประจ าวัน 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นางสุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ, 2558 
                                                           

36 หมายถึง พูดยวน (ค าว่า “พูด” ในกลุ่มชาวยวนสีคิ้ว ยวนสระบุรี และยวนราชบุรี จะใช้ค าว่า “ฟู่” แต่ชาว
ภาคเหนือส่วนใหญ่จะใช้ค าว่า “อู”้) 

37 โดยรวมจะเหมือนกับประเพณีสงกรานต์ของคนไทยทั่วไป แต่จะเน้นการ “ด าหัว” (สรงน้ าพระ เณร และรดน้ า
ด าหัวเพ่ือขอขมา-ขอพรผู้ใหญ่)  

38 หรืองานก๋วยตี๋นกิ๋นสลาก จัดในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 10 ถือเป็นการท าบุญกลางพรรษาและท าบุญอุทิศส่วน
กุศลไปให้บรรพบุรุษและญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว ผ่านสิ่งที่เรียกว่า “ก๋วยสลาก” หรือ “ก๋วยตี๋น” (เป็นเคร่ืองจักสานบรรจุ
อาหารและของใช้จ าเป็น แต่ในปัจจุบันนิยมท าเป็น “ต้นดอกไม้” แทน) โดยถวายแด่พระสงฆ์ พร้อมกับเขียนชื่อญาติพ่ีน้องที่
เสียชีวิตไปแล้ว เพ่ือให้พระสงฆ์กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลตามรายชื่อดังกล่าว 

39 เป็นการท าบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์พร้อมกับกรวดน้ า เพ่ืออุทิศให้บรรพบุรุษและญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไป
แล้ว โดยจะท าทุกวันพระ ในเวลาเช้ามืด (ก่อนเวลาตักบาตร) 

40 เป็นการท าบุญใหญ่เพ่ืออุทิศให้บรรพบุรุษและญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว สามารถท าได้ตลอดทั้งปีตามวันที่สะดวก 
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3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

กรอบแนวคิดของการศึกษานี้เป็นมุมมองความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแบบเชิงเปรียบเทียบ 
ซึ่งเกิดจากพลวัตของเรือนพ้ืนถิ่นชาวยวนสีคิ้ว (ที่สามารถธ ารงอัตลักษณ์เอาไว้ได้อย่าง ไม่เท่ากันกับ
เรือนพ้ืนถิ่นของชาวยวนนอกเขตวัฒนธรรมดั้งเดิมพ้ืนที่อ่ืนๆ ในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย) ใช้
กระบวนการอ่านข้อมูลด้วยวิธีการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ผ่านกรอบแนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 
(Ethnic Identity)  และกรอบแนวคิดการแพร่กระจายวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) โดยการ
เปรียบเทียบเรือนยวนสีคิ้วกับเรือนพ้ืนถิ่นในภาคเหนือ (จากการทบทวนวรรณกรรม) และพัฒนาการ
ของเรือนในชุนชนกรณีศึกษา เพ่ือท าความเข้าใจเงื่อนไขการแปรเปลี่ยนและกระบวนการก่อรูปเรือน
พักอาศัยของชุมชนชาวยวนสีคิ้ว  
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3.3 การรวบรวมข้อมูล 

3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยใช้เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นของชาวยวน
ในอ าเภอสีคิ้วเป็นประชากรในการศึกษา การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการ
ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกเรือนกรณีศึกษาที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

1) เป็นเรือนพักอาศัยซึ่งเชื่อได้ว่าปลูกสร้างโดยครอบครัวของชาวยวน 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 50 ปี 
3) มีลักษณะโดยรวมสัมพันธ์กับเรือนยวนแบบแผนดั้งเดิม 

การอ้างอิงลักษณะของเรือนยวนแบบแผนดั้งเดิม ใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์
ประชากรอาวุโสในชุมชนยวนสีคิ้ว ควบคู่ข้อมูลทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเรือนพื้นถิ่น
ภาคเหนือ (ในบริบทที่เจาะจงถึงเรือนพ้ืนถิ่นของกลุ่มประชากรที่สืบทอดวัฒนธรรมไตยวน) การ
ก าหนดคุณลักษณะหรือเกณฑ์ข้างต้น มีจุดประสงค์เพ่ือให้ได้เรือนตัวอย่างที่สะท้อนภาพโดยรวมของ
เรือนพ้ืนถิ่นดั้งเดิมของชุมชนยวนสีคิ้ว จากตัวอย่างของเรือนรุ่นเก่าที่สุดที่ปรากฏในชุมชน ไปจนถึง
พัฒนาการของเรือนในรุ่นสุดท้าย (ก่อนที่ชาวยวนสีคิ้วจะละทิ้งรูปแบบเรือนพักอาศัยแบบประเพณี
และเปลี่ยนไปปลูกสร้างอาคารพักอาศัยตามสมัยนิยม ซึ่งเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเมื่อราว 50 ปี ที่ผ่าน
มา) 

 
3.3.2 วิธีการเก็บข้อมูล 

 การเก็บข้อมูลจากเรือนกรณีศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาหลักทางสถาปัตยกรรม และยังรวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการปลูกสร้าง การอยู่อาศัย การปรับปรุงหรือต่อเติมเรือน และร่องรอยความ
เชื่อที่ปรากฏในเรือน โดยก าหนดตัวแปรหลักเอาไว้ดังนี้ 

1) รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
2) รูปทรงและการสร้างมวล 
3) การวางผัง 
4) การใช้สอยพื้นที่และการจัดกลุ่มอาคาร 
5) เทคโนโลยีก่อสร้างหรือเทคนิคเชิงช่าง และวัสดุ 
6) วัฒนธรรมการอยู่อาศัยและความเชื่อท่ีปรากฏในเรือน  
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การเก็บข้อมูลใช้วิธีการรังวัดและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม และบันทึกภาพ ควบคู่กับการ
สัมภาษณ์ประชากรในชุมชนกรณีศึกษา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือแบบปลายเปิด 
(Unstructured or Open-Ended Interviews) อันเป็นวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการพูดคุยและสอบถาม
ด้วยค าถามที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการพูดคุยและเก็บข้อมูล
มากกว่า 1 ครั้ง ในระหว่างปี 2558 - 2561 ตามกาลเทศะและโอกาสที่เอ้ืออ านวย เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยและความไว้วางใจ ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่การเปิดใจและการให้ข้อมูลที่เป็นความจริง รวมถึง
ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดและลึกซึ้งจากประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์  
 
3.4 การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูล 

Oliver (1997) ได้เสนอแนะแนวทางการจ าแนก (Typologies) งานสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น
เอาไว้ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ ลักษณะของรูปด้าน (Elevation) รูปทรง 
(Forms) ผังพ้ืน (Plan) ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่-ที่ว่าง (Spatial Relationships) และลักษณะ
โครงสร้าง (Structural Types) ส่วน วีระ อินพันทัง และคณะ (2558) อธิบายแนวทางการศึกษา
เอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณีที่ส่งผลต่อการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม โดยใช้กรอบ
ปัจจัยในการศึกษา 3 ประการ ได้แก่ การวางผัง (ทิศทาง แนวแกน ล าดับ และระดับ) การจัดกลุ่ม
อาคาร และการสร้างมวล จากแนวทางข้างต้น ผนวกกับมุมมองทางด้านสังคมและวัฒนธรรมการอยู่
อาศัย สามารถก าหนดปัจจัยส าหรับการอ่านและวิเคราะห์เรือนยวนสีคิ้วได้ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยส าหรับการอ่านและวิเคราะห์เรือนยวนสีคิ้ว 

ปัจจัยทางสถาปัตยกรรม ปัจจัยทางสังคม 

สิ่งที่ปรากฏ 
และรับรู้จากภายใน 

สิ่งที่ปรากฏ 
และแสดงสู่ภายนอก 

อื่นๆ วิถีชีวิตและความเชื่อ 

ผังพ้ืนและการจัดพ้ืนที่ใช้สอย รูปแบบหรือรูปทรง เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคนิคเชิงช่าง วิถีชีวิตและการใช้สอยพ้ืนที่ 

ล าดับหรือระดับ ทิศทางหรือแนวการวางอาคาร วัสด ุ ความเชื่อที่ปรากฏในเรือน 

 ลักษณะที่ปรากฏในรูปด้าน   

 การตกแต่งหรือประดับประดา   

 
การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ ใช้วิธีสัณฐานวิทยาวิเคราะห์ (Morphological 

Analysis) ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) เป็นแนวทางในการ
อธิบายปรากฏการณ์และเงื่อนไขการก่อตัวของเรือนพ้ืนถิ่นยวนสีคิ้ว และน าไปสู่การค้นหาความเป็น
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สามัญการของชาวยวนสีคิ้วที่ปรากฏในเรือนกรณีศึกษา โดยใช้ข้อมูลทางสถาปัตยกรรมเป็นเนื้อหาใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.4.1 สัณฐานวิทยาวิเคราะห์ (Morphological Analysis) 
วิธีสัณฐานวิทยาวิเคราะห์ใช้ข้อมูลจากการรังวัดและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม และ

ภาพถ่าย เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะของเรือน โดยครอบคลุมเนื้อหาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ตามตัวแปร
ของการเก็บข้อมูลทั้ง 6 ข้อในข้างต้น 

3.4.2 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) 
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเป็นวิธีการส าหรับพิจารณาหาความเหมือนและแตกต่างระหว่าง

เรือนกรณีศึกษาและเรือนพ้ืนถิ่นในภาคเหนือ (เรือนแบบแผนไตยวนในวรรณกรรม) โดยใช้เนื้อหาที่
อ่านไดจ้ากแบบสถาปัตยกรรมและข้อมูลจากภาคสนาม (ข้อมูลปฐมภูมิ) และการทบทวนวรรณกรรม 
(ข้อมูลทุติยภูมิ) ขั้นตอนแรกเป็นการน าข้อมูลเรือนกรณีศึกษากลุ่มที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเปรียบเทียบกับ
เรือนพื้นถิ่นในภาคเหนือ โดยยึดข้อมูลของเรือนพื้นถิ่นในวรรณกรรมเป็นพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบ 
ด้วยเชื่อว่าเป็นต้นแบบของเรือนไตยวนแบบแผนดั้งเดิมและมีการสืบทอดอยู่ในพรมแดนวัฒนธรรม
ล้านนา จากนั้นจึงเปรียบเทียบระหว่างเรือนกรณีศึกษาด้วยกันโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามช่วงอายุของเรือน 
เพ่ือหาความเหมือนและแตกต่างของเรือนกรณีศึกษาแต่ละช่วงอายุ ซึ่งความเหมือนและแตกต่างของ
เรือนกรณีศึกษาแต่ละช่วงอายุจะชี้ให้เห็นกระบวนการก่อรูปและพัฒนาการของเรือนยวนสีคิ้ว โดย
ความเหมือนคือลักษณะร่วมของเรือนยวนสีคิ้วที่สามารถธ ารงเอาไว้ ส่วนความต่างจะเป็นตัวแปรใน
การวิเคราะหเ์งื่อนไขการแปรเปลี่ยนและกระบวนการก่อรูปของเรือนกรณีศึกษาในช่วงเวลาต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

46 

 
 

บทที่ 4 
 

ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

อ าเภอสีคิ้ว เป็นอ าเภอเก่าแก่ของจังหวัดนครราชสีมา แต่เดิมชื่อว่าอ าเภอจันทึก เคยมี
ศูนย์กลางอยู่บริเวณบ้านจันทึก (เก่า) ซึ่งในปัจจุบันได้จมอยู่ใต้ระดับเก็บกักน้ าของอ่างเก็บน้ าล าตะคอง 
ทั้งนี้ บริเวณดังกล่าวยังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีแสดงร่องรอยของชุมชนระดับเมืองขนาดเล็กใน
สมัยวัฒนธรรมทวารวดี จนกระทั่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการยกบ้านจันทึก41ขึ้นเป็นหน้าด่านทาง
ทิศตะวันตกของเมืองนครราชสีมา เรียกว่า “ด่านจันทึก” หรือ “ด่านบ้านจันทึก” ต่อมาในสมัย
รัตนโกสินทร์ ภายหลังจากเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งล้านช้างเวียงจันทน์ซึ่ง เกิดขึ้นในสมัยรัชกาล
ที่ 342 ได้มีการยกด่านบ้านจันทึกตั้งข้ึนเป็น “เมืองจันทึก” หรือ “นครจันทึก” จากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 
5 จึงได้มีการจัดตั้งเป็นอ าเภอจันทึก ภายใต้นโยบายปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาค 

อ าเภอจันทึกตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2441 โดยมีที่ว่าการอ าเภออยู่ที่บ้านจันทึก (เก่า) ต่อมาในปี 
พ.ศ.2444 ได้มีการย้ายที่ว่าการอ าเภอจันทึกไปตั้งที่บ้านหนองบัว43 จากนั้นในปี พ.ศ. 2449 ได้ย้าย
ที่ว่าการอ าเภอจันทึกอีกครั้ง มาตั้งอยู่ที่บ้านสีคิ้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งของอ าเภอสีคิ้วในปัจจุบัน  สาเหตุที่ต้อง
ย้ายที่ว่าการอ าเภอถึงสองครั้ง เนื่องจากบ้านจันทึกและบ้านหนองบัวเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กและตั้งอยู่
ในอาณาบริเวณของป่าดงพญาไฟ ซึ่งเป็นที่เลื่องลือว่าชุกชุมไปด้วยสัตว์ดุร้ายและไข้ป่า จึงเป็นที่
เกรงกลัวของข้าราชการจนไม่อยากเข้าไปประจ าการ ต่างจากบ้านสีคิ้วที่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และ
ตั้งอยู่นอกเขตป่าดงพญาไฟ อย่างไรก็ดี หลังจากย้ายที่ว่าการอ าเภอจันทึกมาตั้งที่บ้านสีคิ้ว ปรากฏว่า
ประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบว่าได้ย้ายที่ว่าการอ าเภอแล้ว หรือมักจะเข้าใจผิด โดยเดินทางไปติดต่อ
ราชการที่บ้านจันทึกหรือโดยสารรถไฟไปลงที่สถานีจันทึกอยู่บ่อยๆ  ในปี พ.ศ.2482 ทางราชการจึงได้

                                                           
41 คือบริเวณบ้านจันทึกเก่า (ต าบลจันทึก อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) ซึ่งในปัจจุบันบริเวณดังกล่าวได้

จมอยู่ใต้ระดับเก็บกักน้ าของอ่างเก็บน้ าล าตะคอง ส่วนบ้านจันทึกที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันได้ถูกตั้งขึ้นใหม่ เนื่องจากมีการสร้างเขื่อน
ล าตะคอง โดยมีการย้ายสถานีรถไฟจันทึก (เก่า) และประชาชนบางส่วนจากบ้านจันทึก (เก่า) ขึ้นมาตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่นอกบริเวณ
กักเก็บน้ าของอ่างเก็บน้ าล าตะคอง 

42 วิทยานิพนธ์ของ ขจีรัตน์ ไอราวัณวัฒน์ (2532) อธิบายไว้ว่า การยกด่านจันทึกขึ้นเป็นเมือง เกิดขึ้นปีใดปีหนึ่ง
ในช่วงทศวรรษที่ 2370 หลังจากที่พบแหล่งทองแดง 

43 ปัจจุบันคือบริเวณบ้านหนองบัว หมู่ 1 ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (เป็นที่ตั้งของสถานี
รถไฟลาดบัวขาว) 
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เปลี่ยนชื่อจากอ าเภอจันทึกเป็น “อ าเภอสีคิ้ว44” ตามชื่อของหมู่บ้านและสถานีรถไฟซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ที่ว่าการอ าเภอ เพ่ือมิให้ประชาชนเกิดความสับสนในการติดต่อราชการ45 

 
ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 

 

   

ภาพที่ 14 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อของอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
ที่มา : ภาพซ้าย ปรับปรุงจาก “Thailand Nakhon Ratchasima locator map” (NordNordWest, 2011) 

ภาพขวา ปรับปรุงจาก “Map of Nakhon Ratchasima Province, Thailand, highlighting the district Sikhio” (Hdamm, 2015) 

 
อ าเภอสีคิ้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง

ประมาณ 233 เมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 1,225 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 765,625 ไร่ ที่ว่าการ
อ าเภอสีคิ้วตั้งอยู่ริมถนนชุมค้า (เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดิน 201 สายเก่า หรือถนนสาย
สีคิ ้ว -ชัยภ ูม ิ)  ห่างจากทางแยกถนนมิตรภาพประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด

                                                           
44 ขณะนั้นมีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ของอ าเภอสีคิ้วและอ าเภอปากช่องในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ.2500 จึง

มีการแยก 4 ต าบลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยตั้งเป็นกิ่งอ าเภอปากช่อง และยกเป็นอ าเภอปากช่องในปี พ.ศ.2501 (สรุปจาก 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอนที่ 8 ง, 22 มกราคม 2500: 224–225, และ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 75 ตอนที่ 55 ก, 22 
กรกฎาคม 2501: 321–327) 

45 สรุปจากข้อมูลของ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา (ม.ป.ป.)  
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นครราชสีมาประมาณ 45 กิโลเมตร อ าเภอสีคิ้วมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ (ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา, 
ม.ป.ป.) 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอปากช่อง และอ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี และอ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 
 
การปกครอง  

อ าเภอสีคิ้วแบ่งการปกครองออกเป็น  12  ต าบล ประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน 169  หมู่บ้าน 
โดยมีหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว เทศบาลต าบลลาดบัวขาว เทศบาล
ต าบลคลองไผ่ เทศบาลต าบลหนองน้ าใส  และองค์การบริหารส่วนต าบล 11 แห่ง ยกเว้นต าบล
หนองน้ าใสที่ไม่มีองค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบลมีฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
(ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา, ม.ป.ป.) 

 

 

ภาพที่ 15 แสดงแผนที่อ าเภอสีคิ้ว และเขตการปกครองระดับต าบล 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นครราชสีมา (2554) (http://r03.ldd.go.th/MIS/MAIN/NR/NR_20.html) 
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สภาพภูมิศาสตร์และฤดูกาล 

ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ของอ าเภอสีคิ้วโดยทั่วไปเป็นเขตภูเขาและที่ราบสูง สลับกับที่ราบริมน้ า ลักษณะ

พ้ืนที่ทางตอนเหนือของอ าเภอเป็นที่ดอนลูกคลื่น พ้ืนที่ทางตอนใต้และตะวันตกของอ าเภอเป็นเขต
ภูเขาและที่ราบเชิงเขา ส่วนพ้ืนที่ทางตะวันออกเป็นพ้ืนที่ราบริมน้ า มีล าน้ าที่ส าคัญคือ “ล าตะคอง” 
ซึ่งไหลมาจากทางทิศตะวันตก ผ่านพ้ืนที่เขตต าบลคลองไผ่ ต าบลลาดบัวขาว ต าบลมิตรภาพ และ
ต าบลสีคิ้ว จากนั้นจึงไหลไปยังอ าเภอสูงเนิน อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา และไหลลง
สู่แม่น้ ามูลที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ (ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา, ม.ป.ป.) 

 

 

ภาพที่ 16 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
ที่มา : ปรับปรุงจาก “แผนที่ยุทธการร่วม (ส าหรับหน่วยทางอากาศ) ล าดับชุด 1501 AIR อากาศ” ของกรมแผนที่ทหาร (2548) 

 
 ข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินระบุว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอสีคิ้วไม่ได้มีความเหมาะสม
ส าหรับปลูกข้าว มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวสูง โดยเป็นพื้นที่
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บริเวณริมน้ าล าตะคองและล าน้ าสาขาในเขตต าบลลาดบัวขาว ต าบลมิตรภาพ และต าบลสีคิ้ว และ
บริเวณท่ีลุ่มทางตอนใต้ของต าบลกุดน้อย46 
 

 

ภาพที่ 17 แสดงลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอสีคิ้ว (มุมมองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นเขตภูเขาและ
ป่าไม้) 
 

สภาพภูมิอากาศ47 
 ลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ าฤดูกาล 
2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุม
ประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวของ
ประเทศไทย ท าให้จังหวัดนครราชสีมามีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จะพัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ท าให้มีฝนตกชุกทั่วไป โดยมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี
ประมาณ 27.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
                                                           

46 สรุปจาก “แผนที่เขตเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.2556” (กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นครราชสีมา, 2557) 

47 ข้อมูลส่วนนี้อ้างอิงจากข้อมูลของศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) โดยใช้
ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนครราชสีมา เนื่องจากเป็นสถานีตรวจอากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู่ใกล้กับอ าเภอสีคิ้วมากที่สุด  
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32.9 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี ส่วนในช่วง
เดือนธันวาคมถึงมกราคมจะมีอากาศหนาวที่สุด ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,034.7 มิลลิเมตร และมี
จ านวนวันที่ฝนตกในรอบปีเฉลี่ย 108.2 วัน ช่วงเดือนกันยายนจะมีฝนตกชุกมากที่สุด นอกจากนี้ 
จังหวัดนครราชสีมายังมีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อน ซึ่งมีแหล่งก าเนิดมาจากทะเลจีนใต้และ
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ โดยเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว ก่อนจะเข้าสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท าให้พายุหมุนเขตร้อนส่วนใหญ่มักอ่อนก าลังเป็นพายุ
ดีเปรสชัน ส าหรับช่วงเวลาที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านหรือเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาจะเริ่ม
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะในเดือนกันยายนถือเป็นช่วงที่พายุ
หมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดนี้มากที่สุด (ศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2560) 
 

ฤดูกาล 
จังหวัดนครราชสีมามี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน โดยฤดูหนาวจะเริ่มต้น

ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ เดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่
ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ส่วนฤดูร้อนจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี ส าหรับฤดู
ฝนจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝน
ตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี และหลังจากกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มลดน้อยลงอย่าง
รวดเร็ว (ศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560) 
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แผนภูมิที่ 4 สรุปข้อมูลภูมิอากาศในรอบ 30 ปี ของจังหวัดนครราชสีมา 
 

 

ที่มา : จัดท าขึ้นจากการสรุปข้อมูลภูมิอากาศจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2521 - 2550 

 
ทรัพยากรป่าไม้ 

 ในอดีตพ้ืนที่อ าเภอสีคิ้วเคยแวดล้อมด้วยป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีพรรณไม้
ที่ส าคัญมากมาย ทว่าในปัจจุบันอ าเภอสีคิ้วมีพ้ืนที่ป่าไม้หลงเหลืออยู่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นเขตป่า
สงวนแห่งชาติซึ่งอยู่บริเวณทิศใต้และตะวันตกของอ าเภอ เช่น “ป่าเขาเตียนและป่าเขาเขื่อนลั่น” ที่มี
ร่องรอยว่าเคยมีไม้ตะเคียน และไม้มะค่า48 ส่วน “ป่าดงพญาเย็น” มีร่องรอยว่าเคยมีไม้เต็ง ไม้รัง 
                                                           

48 “ป่าเขาเตียนและป่าเขาเข่ือนลั่น” ในเขตต าบลคลองไผ่ต่อเนื่องไปถึงพ้ืนที่ของอ าเภอปากช่อง ความตอนท้าย
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2508) ออกตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 อธิบายเหตุผลในการประกาศให้ป่า
เขาเตียนและป่าเขาเข่ือนลั่นเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ความว่า “...เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ตะเคียน ไม้มะค่า และไม้ชนิดอื่นๆ ซึ่งมี
ค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย...” 
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ไม้แดง ไม้มะค่าแต้ ไม้ประดู่ ไม้กราด ไม้ตะแบก ไม้กะบก และไม้ตะคร้อ49 “ป่าปากช่องและป่าหมูสี” 
มีร่องรอยว่าเคยมีไม้ยาง ไม้ตะเคียนหิน ไม้ตะแบก ไม้มะค่าโมง ไม้นางด า และไม้นนทรี 50 และ “ป่า
เขาซับประดู่ และป่าเขามะกอก” มีร่องรอยว่าเคยมีไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหียง ไม้ตะคร้ า ไม้ตะเคียน ไม้ยาง 
และไม้กะบาก51 นอกจากนี้ทางตอนบนของอ าเภอยังมี “ป่าดงกะสังและป่าล าพญากลาง” ที่เคยมีไม้
ยาง ไม้มะค่าโมง ไม้ตะเคียน ไม้แดง  ไม้เต็ง  ไม้รัง  ไม้พลวง และไม้ชนิดอ่ืนซึ่งมีค่าจ านวนมาก52 
 
การคมนาคม  

อ าเภอสีคิ้วตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 210 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอเมือง
นครราชสีมา 45 กิโลเมตร ปัจจุบันมีเส้นทางคมนาคมหลัก 2 ทาง คือ ทางรถยนต์และทางรถไฟ โดย
มีถนนมิตรภาพหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ซึ่งเป็นทางหลวงสายประธานของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านพ้ืนที่ต าบลคลองไผ่ ต าบลลาดบัวขาว และต าบลมิตรภาพ (ทางแยกถนน
มิตรภาพห่างจากที่ว่าการอ าเภอสีคิ้วราว 2 กิโลเมตร) และมีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยมีสถานีคลองไผ่ สถานีลาดบัวขาว สถานีบ้านใหม่ส าโรง สถานีหนองน้ าขุ่น สถานีสีคิ้ว และสถานี

                                                           
49 “ป่าดงพญาเย็น” ในเขตต าบลคลองไผ่ ต าบลดอนเมือง ต าบลหนองน้ าใส ต าบลหนองหญ้าขาว ต าบล

วังโรงใหญ่ และต าบลกฤษณา ต่อเนื่องไปถึงพ้ืนที่ของอ าเภอปากช่อง ความตอนท้ายของกฎกระทรวง ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2505) 
ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 อธิบายเหตุผลในการประกาศให้ป่าดงพญาเย็นเป็นเขตป่าสงวน 
ความว่า “...เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ชนิดดีมีค่าเป็นปริมาณมาก เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ไม้มะค่าแต้ ไม้ประดู่ ไม้กราด ไม้ตะแบก 
ไม้กะบก ไม้ตะคร้อ ฯลฯ...” 

50 “ป่าปากช่องและป่าหมูสี” ในเขตต าบลคลองไผ่ ต าบลลาดบัวขาว และต าบลมิตรภาพ ต่อเนื่องไปถึงพ้ืนที่ของ
อ าเภอปากช่องและอ าเภอสูงเนิน ความตอนท้ายของกฎกระทรวง ฉบับที่ 974 (พ.ศ.2525) ออกตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507 อธิบายเหตุผลในการประกาศให้ป่าปากช่องและป่าหมูสีเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ความว่า “...มีไม้ยาง ไม้
ตะเคียนหิน ไม้ตะแบก ไม้มะค่าโมง ไม้นางด า ไม้นนทรี และไม้ชนิดอื่นที่มีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ด้วย...” 

51 “ป่าเขาซับประดู่และป่าเขามะกอก” ในเขตต าบลมิตรภาพต่อเนื่องไปถึงพ้ืนที่ของอ าเภอสูงเนิน ความ
ตอนท้ายของกฎกระทรวง ฉบับที่ 160 (พ.ศ.2509) ออกตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  อธิบายเหตุผลในการ
ประกาศให้ป่าเขาซับประดู่ และป่าเขามะกอกเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ความว่า “...เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหียง ไม้
ตะคร้ า ไม้ตะเคียน ไม้ยาง ไม้กะบาก และไม้ชนิดอื่นๆ ซึ่งมีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย...” 

52 “ป่าดงกะสังและป่าล าพญากลาง” ในเขตต าบลหนองบัวน้อยต่อเนื่องไปถึงพ้ืนที่ของอ าเภอด่านขุนทด ความ
ตอนท้ายของกฎกระทรวง ฉบับที่ 393 (พ.ศ.2512) ออกตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  อธิบายเหตุผลใน
การประกาศให้ป่าดงกะสังและป่าล าพญากลาง เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ความว่า “...เนื ่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ยาง ไม้
มะค่าโมง ไม้ตะเคียน ไม้แดง  ไม้เต็ง  ไม้รัง  ไม้พลวง และไม้ชนิดอื่นซึ่งมีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ด้วย...” 
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โคกสะอาด เป็นทางผ่านของขบวนรถไฟหลักสายกรุงเทพฯ–หนองคาย และสายกรุงเทพฯ–
อุบลราชธานี  
 
สภาพเศรษฐกิจ 

อ าเภอสีคิ้วมีสถานประกอบการอุตสาหกรรม 190 แห่ง และมีนิติบุคลที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 
366 ราย (ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา, 2560) ประชากรในอ าเภอสีคิ้วมีรายได้เฉลี่ย 94,593 
บาทต่อคนต่อปี ซึ่งมากเป็นอันดับสองของจังหวัด ส่วนรายจ่ายเฉลี่ย 55 ,696 บาทต่อคนต่อปี มาก
เป็นอันดับสามของจังหวัด (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, 2559) ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง ส่วนอาชีพอ่ืนๆ 
เช่น ค้าขาย รับราชการ และการอุตสาหกรรม มีอยู่ไม่มาก ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ อ้อย 
มันส าปะหลัง และข้าวโพด การอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลางและ
เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก (ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา, 
ม.ป.ป.) ส าหรับด้านปศุสัตว์ เกษตรกรในอ าเภอสีคิ้วมีครัวเรือนที่ท าปศุสัตว์เลี้ยงโคมากที่สุด รองลงมา
คือ สุกร ไก่ กระบือ เป็ด และแพะ ตามล าดับ (ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา, 
ม.ป.ป.) 
 
ศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่ในอ าเภอสีคิ้วนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดจ านวนทั้งสิ้น 105 แห่ง  และที่
พักสงฆ์จ านวน 75 แห่ง (ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา, 2560) นอกจากนี้ยังส ารวจพบโบสถ์
คริสต์จ านวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนกุ่ม ต าบลมิตรภาพ บ้านสุชัยพัฒนา ต าบลสีคิ้ว และบ้านหัน 
ต าบลบ้านหัน และมีมัสยิดจ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านเขายายเที่ยงใต้ ต าบลคลองไผ่ 

 
ประชากร 

ในปี พ.ศ.2559 อ าเภอสีคิ้วมีประชากรทั้งสิ้น 125 ,619 คน อยู่ในเขตเทศบาล (เขตเมือง) 
ร้อยละ 31 และอยู่นอกเขตเทศบาล (ชนบท) ร้อยละ 69 (ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา, 2560) 
ซึ่งประกอบด้วยประชากรหลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรม โดยมีประชากรกลุ่มใหญ่คือ ชาวไท
โคราช ชาวลาว ชาวยวน และชาวจีน  
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การตั้งถิ่นฐานและหมู่บ้านดั้งเดิมในเขตอ าเภอสีคิ้ว 

หมู่บ้านดั้งเดิมในเขตอ าเภอสีคิ้ว แบ่งเป็นกลุ่มหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณริมล าตะคอง รวมถึง
ล าน้ าสาขาส าคัญ53 ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายผู้คนเข้ามาบุกเบิกพ้ืนที่ซึ่งเอ้ือต่อการท านาในบริเวณที่
ราบริมล าตะคอง และมีการตั้งถิ่นฐานรวมกันเป็นหมู่บ้านต่างๆ อาทิ บ้านลาดบัวขาว บ้านน้ าเมา บ้าน
คลองตะแบก บ้านกุดชะนวน บ้านถนนคด บ้านสีคิ้ว บ้านโนนกุ่ม และบ้านบุ่งล าไย นอกจากนี้ยังมี
หมู่บ้านดั้งเดิมอีกบางส่วนที่ตั้งอยู่ห่างจากล าตะคองออกไป อยู่บนโคกที่ใกล้หนองน้ าหรือล าห้วยสาขา
ของล าตะคอง อาทิ บ้านสุมทุม บ้านห้วยลึก บ้านกุดน้อย และบ้านหัน โดยมีบางหมู่บ้านในข้างต้นได้
พัฒนาเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ จนสามารถตั้งเป็นต าบลต่างๆ ในเวลาต่อมา อาทิ ต าบลลาดบัวขาว 
(พัฒนาจากบ้านลาดบัวขาวของชาวไทโคราช) ต าบลสีคิ้ว (พัฒนาจากบ้านสีคิ้วของชาวยวน) ต าบล
บ้านหัน (พัฒนาจากบ้านหันของชาวลาว) และต าบลกุดน้อย (พัฒนาจากบ้านกุดน้อยหรือกุดล าน้อย
ของชาวลาว)54 ต่อมายังมีการขยายชุมชนโดยเคลื่อนย้ายออกไปบุกเบิกที่ท ากินและตั้งเป็นหมู่บ้าน
ใหม่เพ่ิมเติมดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนกลุ่มใหม่อีกหลาย
ระลอก เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนหมู่บ้านของกลุ่มสังคม เครือญาติ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่ง
กระจายอยู่หนาแน่นตามแนวล าตะคอง ทั้งนี้หมู่บ้านดั้งเดิมส่วนใหญ่ในอ าเภอสีคิ้วล้วนมีลักษณะเป็น
ชุมชนบ้านนาหรือบ้านไร่ที่ตั้งอยู่บนโคก (ที่ดอน) ทั้งสิ้น เนื่องจากที่นาในเขตอ าเภอสีคิ้วส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็นนาดอนที่อาศัยน้ าจากฝนและการทดน้ าจากล าน้ าธรรมชาติ ส่วนบริเวณริมล าตะคองจะมี
ลักษณะเป็นนาทามที่มีน้ าท่วมถึงเป็นครั้งคราว (นราธิป ทับทัน และคณะ, 2560) 

อ าเภอสีคิ้วมีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นบริเวณล าตะคองและล าน้ าสาขา โดยเฉพาะใน
เขตต าบลลาดบัวขาว ต าบลสีคิ ้ว และต าบลมิตรภาพ จะมีหมู ่บ้านตั ้งอยู ่ห่างกันประมาณ 1.5 
กิโลเมตร ซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ของอ าเภอ และส่งผลให้บริเวณล าตะคองและล าน้ า
สาขาเป็นแหล่งประชากรที่หนาแน่นและมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยมีประชากรกลุ่มใหญ่
คือ ชาวไทโคราช ชาวลาว และชาวยวน นอกจากนี้ ยังมีชาวจีนที่ตั ้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นในย่าน
พาณิชยกรรมหลักของตัวอ าเภอ 

                                                           
53 ได้แก่ 1) เหมืองแควพญา (หรือคลองแควพญา) 2) คลองสามหงษ์ 3) เหมืองตะกุด (หรือคลองหลอด ) และ 

4) คลองตูม เป็นล าน้ าที่ไหลแยกออกจากล าน้ าหลักของล าตะคองในบางช่วง โดยมักจะไหลในแนวขนานกันไปและกลับมารวมกับ
ล าน้ าหลักในที่สุด (เฉพาะคลองตูมจะไหลแยกไปรวมกับล าน้ าอื่น) 

54 ช่วงก่อนปี พ.ศ.2513 อ าเภอสีคิ้วมีอยู่เพียง 4 ต าบล คือ ต าบลสีคิ้ว ต าบลลาดบัวขาว ต าบลบ้านหัน และ
ต าบลกุดน้อย โดยแต่ละต าบลล้วนพัฒนามาจากหมู่บ้านดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นสี่บ้านหลักของอ าเภอมาแต่เดิม (และยัง
เคยมีต าบลปากช่อง ต าบลจันทึก ต าบลกลางดง และต าบลหมูสี ขึ้นอยู่กับอ าเภอสีคิ้วด้วย แต่ได้แยกออกไปตั้งเป็นกิ่งอ าเภอ
ปากช่องเมื่อปี พ.ศ.2500) 
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ภาพที่ 18 แผนที่เครือข่ายของหมู่บ้านต่างๆ บริเวณล าตะคองและล าน้ าสาขาในเขตอ าเภอสีคิ้ว 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ของ NOSTRA MAP APPLICATION (https://map.nostramap.com/Nostramap/map.aspx) 

 

 

ภาพที่ 19 แผนที่หมู่บ้านของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ บริเวณล าตะคองและล าน้ าสาขาในเขตอ าเภอสีคิ้ว 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ของ NOSTRA MAP APPLICATION (https://map.nostramap.com/Nostramap/map.aspx) 
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บทที่ 5 
 

เรือนยวนสีคิ้วรุ่นเก่า ; ร่องรอยจากข้อมูลทุติยภูมิและการส ารวจในภาคสนาม 
 

การพิจารณารูปแบบของเรือนพ้ืนถิ่นรุ่นเก่าในชุมชนยวนสีคิ้ว เป็นการอ้างอิงข้อมูลจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ภาพถ่ายเก่า และเทียบเคียงกับข้อมูลจากภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ประชากร
อาวุโสและการศึกษาตัวแทนของเรือนรุ่นเก่าที่ยังหลงเหลือร่องรอยอยู่ในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data Triangulation) เพ่ือแสวงหาความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งที่
แตกต่างกัน  

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงและเรือนพักอาศัยรุ่นเก่าที่ใช้ในการศึกษานี้สามารถสืบย้อนไปได้
ประมาณ 100 ปีเศษเท่านั้น ดังนั้น รูปแบบเรือนยวนสีคิ้วรุ่นเก่าที่ปรากฏในภาคสนามในที่นี้ จึง
หมายถึงรูปแบบของเรือนในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นหลัก 
 
5.1 ข้อมูลจากวรรณกรรม 

ลัดดา ปานุทัย และคณะ (2526)  ได้ศึกษา “วัฒนธรรมพ้ืนบ้านยวนสีคิ้ว จั งหวัด
นครราชสีมา” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เห็นภาพรวมวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวยวนในเขตอ าเภอสีคิ้ว โดย
มีเนื้อหาส่วนหนึ่งได้อธิบายถึงลักษณะบ้านเรือนของชาวยวนสีคิ้ว ความว่า “...เรือนสีคิ้วมีลักษณะ
คล้ายเรือนภาคเหนือ เป็นเรือนเครื่องสับ ใต้ถุนสูง หลังคามุงหญ้า กระเบื้องดินเผา กระเบื้องหน้าวัว 
และสังกะสี มีรูปทรงเป็นเรือนหลังคาแฝดสองหลังบ้าง สามหลังบ้าง นิยมสร้างหลังคาคลุมชานและ
บันได ชานสร้างคู่กับตัวเรือนหรือสร้างด้านสกัดที่หัวเรือนและท้ายเรือน ครัวอาจจะปลูกต่างหาก
หรือกั้นห้องไว้ที่ตัวเรือนอีกหลังหนึ่ง พ้ืนเรือนจะปูลดหลั่นกันกับชาน ฝาสร้างส าเร็จ มีหน้าต่างน้อย
และเป็นบานหน้าต่างเล็ก ประตูบ้านมีรูปเคารพบูชา พื้นที่ใช้สอยหลักบนเรือนมีเติ๋น ห้องนอน และ
ชาน...” 
 
5.2 ข้อมูลจากภาพถ่ายในอดีต 

 ภาพถ่ายเก่าที่สืบค้นได้จากชุมชนชาวยวนในอ าเภอสีคิ้ว เป็นแนวทางหนึ่งในการอ้างอิง
รูปแบบเรือนพื้นถ่ินของชาวยวนในอดีต จากลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏในภาพถ่าย  
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ภาพที่ 20 เป็นภาพถ่ายการปลูกสร้างเรือน แสดงเสาเรือนที่เหลาหน้าตัดเป็นสิบหกเหลี่ยม 
และจากการสอบถามเพ่ิมเติม ยังสามารถยืนยันได้ว่า เรือนที่อยู่ด้านหลังมีบันไดส าหรับขึ้นเรือนและ
ชานอยู่ทางด้านหน้าเรือนในด้านสกัดหรือด้านหน้าจั่ว ส่วนภาพที่ 21 แสดงการใช้ฝาเรือนประกอบ
ส าเร็จ ลักษณะคล้ายฝาปะกนผสมกับฝาสายบัว แผ่นฝาวางบนพรึง และใช้โครงสร้างแบบมีเสาดั้งวาง
คร่อมอยู่บนรอด 

 

 

ภาพที่ 20 แสดงลักษณะของเสาเรือน และลักษณะทางขึ้นเรือนของเรือนในด้านหลัง (บริเวณบ้านเหนือ) 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นางสาวประยูร เจือจันทึก (จากอัลบั้มภาพของครอบครัว ถ่ายเมื่อประมาณทศวรรษที่ 2500) 

 

 

ภาพที่ 21 แสดงลักษณะของฝาเรือนและเทคนิคทางโครงสร้างของเสาดั้ง (บริเวณบ้านเหนือ) 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นางสาวประยูร เจือจันทึก (จากอัลบั้มภาพของครอบครัว ถ่ายเมื่อประมาณทศวรรษที่ 2500) 
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 ภาพที่ 22 แสดงเรือนชาวยวนสีคิ้วที่มีหลังคาทรงจั่ว ปั้นลมยอดแหลม (คาดว่าเป็นปั้นลมแบบ
มีเหงา แต่ตัวเหงาหลุดออกไปแล้ว) และมีการชักหลังคาปีกนกออกมาคลุมพ้ืนที่ส่วนหน้าของเรือนใหญ่ 
ท าให้มุมมองด้านหน้าเรือนมีลักษณะหลังคาที่ดูคล้ายกับทรงมะนิลา นอกจากนี้ยังมีร่องรอยการใช้ฝา
ประกอบส าเร็จที่มีลักษณะคล้ายฝาปะกนผสมกับฝาสายบัว หน้าต่างห้องนอนมีขนาด เล็ก และใช้
ลักษณะโครงสร้างของเสาดั้งต้นที่อยู่ด้านหน้าเป็นแบบเสาต้นเดียวยาวจากพ้ืนดินขึ้นมาถึงโครงหลังคา 
ส่วนฝาชั้นล่างเป็นส่วนต่อเติมภายหลัง ใช้ฝาไม้กระดานตีซ้อนเกล็ดแนวนอน มีหน้าต่างขนาดใกล้เคียง
กับหน้าต่างของบ้านเรือนทั่วไปในสมัยปัจจุบัน ส่วนภาพที่ 23 แสดงไม้ปั้นลมแบบตัวเหงาที่สมบูรณ์ 
 

 

ภาพที่ 22 แสดงรูปทรงหลงัคา ลกัษณะฝาเรือน และระบบโครงสร้างของเสาดั้งต้นที่อยู่ด้านหน้า (บรเิวณบ้านเหนือ) 
ที่มา :  เว็บเพจ “คนไท-ยวนบ้านโนนกุ่ม โคราช Thai-Yuan Korat” (https://www.facebook.com/pg/คนไท-ยวนบ้านโนนกุ่ม โคราช Thai-Yuan Korat-1564181077175561) 

 

 

ภาพที่ 23 แสดงรูปทรงหลังคา ไม้ปั้นลมแบบมีตัวเหงา และฝาเรือนรุ่นหลังที่ท าเป็นฝาไม้กระดานตีเกล็ด (บริเวณบ้านใต้) 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นางสุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ, ถ่ายเมื่อประมาณปี พ.ศ.2553 
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ภาพที่ 24 แสดงลักษณะของเรือนสามจั่ว (ภาพซ้าย) และเรือนสองจั่ว (ภาพขวา) โดยเรือน
ทั้งสองมีหลังคามุงด้วยสังกะสี และท าหลังคาปีกนกในด้านสกัด บันไดและชานมีหลังคาคลุม มีประตู
หรือต าแหน่งทางเข้าสู่เรือนอยู่ในด้านสกัด ส่วนฝาเรือนเป็นลักษณะของฝาในรุ่นหลัง ที่มักจะเปลี่ยน
จากฝาประกอบส าเร็จมาเป็นฝาไม้กระดานตีซ้อนเกล็ด หรือฝาลักษณะอ่ืนๆ 

 

   

ภาพที่ 24 แสดงเรือนสามจั่ว ณ บ้านกลาง (ภาพซ้าย) และเรือนสองจั่ว ณ บ้านใต้ (ภาพขวา)  
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นางสุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ, ถ่ายเมื่อประมาณปี พ.ศ.2553 

 
5.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชากรอาวุโส 

การสัมภาษณ์ประชากรอาวุโสเพ่ือสืบค้นลักษณะบ้านเรือนของชาวยวนสีคิ้วในอดีต ได้เลือก
ตัวแทนประชากรชาวยวนสีคิ้วที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเกิดและโตในชุมชนแห่งนี้ เจาะจงผู้ที่ยังมี
ความจ าและสุขภาพเอ้ืออ านวยต่อการให้ข้อมูล รวมถึงมีบุคลิกหรือคุณลักษณะที่เชื่อว่าจะสามารถ
เรียบเรียงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือนยวนสีคิ้วในอดีตได้  

นายเฉลิม แสนธิ (2558) ประชากรอาวุโสและช่างพ้ืนบ้านชาวยวนสีคิ้ว อธิบายว่า “...เรือน
ยวนสีคิ้วแต่เดิมมีรูปแบบเป็นเรือนสองจั่วหรือสามจั่ว ส่วนใหญ่หันหน้าไปทางทิศเหนือ เรือนใหญ่
เรียก “เฮือนป้อแม่ (เรือนพ่อแม่)” มีเติ๋นอยู่หน้าห้องนอน เรียกห้องนอนว่า “ในเฮือน” ส่วนชาน
กับครัวจะอยู่เรือนน้อยหรือ “เฮือนลูก (เรือนลูก)” พื้นของเรือนใหญ่จะมีระดับสูงกว่าเรือนน้อย
เสมอ ตามความเชื่อที่ว่า ไม่ควรยกพื้นของเรือนลูกให้สูงข่มเรือนพ่อแม่ เนื่องจากจะท าให้บุพการี
อายุสั ้นและท าให้ผู ้อยู่อาศัยไม่เจริญ การปลูกสร้างเรือนแต่ละหลังจะใช้เวลาสะสมไม้หลายปี 
เพราะต้องใช้เวลาช่วงที่เว้นว่างจากการท านา ขึ้นไปตัดไม้บนเขาและใส่ เกวียนลากลงมา แต่ละเที่ยว
จะลากเสาไม้มาได้ทีละต้น ถ้ามากกว่านี้วัวจะลากไม่ไหว เสาไม้เหลาเป็นเหลี่ยม แปดเหลี่ยมก็มี  
สิบหกเหลี่ยมก็มี...” (สัมภาษณ์ นายเฉลิม แสนธิ อายุ 73 ปี บ้านเหนือ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา, ตุลาคม 2558) 
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 นายหลอด อ้ายจันทึก (2560) ประชากรอาวุโสและช่างพ้ืนบ้านชาวยวนสีคิ้ว อธิบายว่า “...บ้าน
คนยวนสมัยก่อนเป็นเรือนยกพ้ืนสูงพ้นหัว ส่วนใต้ถุนใช้เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย บนเรือนมีส่วนในเฮือน 
(ห้องนอน) เติ๋น ชาน ฯลฯ ส่วนสุขาท าแยกออกจากเรือน หลังคาเรือนสมัยก่อนมีไม้ปั้นลมเป็นยอด
แหลม เรียกว่า “กาแล” เสา (และส่วนโครงสร้างอ่ืนๆ) นิยมใช้ไม้มะค่าแต้ ไม้มะค่าแต้นี้ทน อยู่กันมา
สามชั่วโคตรยังไม่พัง เรือนเก่าๆ ที่ยังเหลือมาถึงสมัยนี้ ถ้าเห็นเป็นไม้สีด าๆ ก็น่าจะเป็นไม้มะค่าแต้
ทั้งนั้น คนรุ่นหลังๆ หรือครอบครัวที่มีฐานะไม่ดีเขาอาจใช้ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง หรือไม้ประดู่ เพราะไม้
มะค่าหายากขึ้น บนประตูเข้าในเฮือนแต่ก่อนเขาท าเป็นบานเกล็ด บางคนท าเป็นป่องลม (ช่องลม) 
บางคนท าฝาทึบ หรือท าเป็นไม้แกะสลักก็มี แล้วแต่เขาจะท า ...” (สัมภาษณ์ นายหลอด อ้ายจันทึก 
อายุ 86 ปี บ้านเหนือ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา, วันที่ 27 เมษายน 2560) 
 
5.4 ตัวแทนของเรือนรุ่นเก่าที่สุดซ่ึงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ศึกษา 

จากการส ารวจหมู่บ้านและชุมชนของชาวยวนในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบ
เรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่นของชาวยวนที่มีอายุมากกว่า 80 ปีหลงเหลือและปรากฏอยู่ในบริเวณบ้านสีคิ้ว
เป็นหลัก โดยเรือนที่มีอายุมากที่สุดและมีสภาพที่พอจะใช้เป็นกรณีศึกษาได้ จะมีอายุประมาณ 100 ปี
เศษ และไม่พบหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลในภาคสนามที่เพียงพอส าหรับการศึกษาเรือนที่มีอายุ
มากกว่านี้อีกแล้ว ดังนั้น การศึกษาจากตัวแทนของเรือนรุ่นเก่าที่สุดซึ่งหลงเหลืออยู่ในพ้ืนที่ศึกษาแห่ง
นี้ จึงเป็นการอธิบายลักษณะของเรือนพ้ืนถิ่นที่มีอายุประมาณ 81 - 100 ปี หรือเรือนที่ปลูกสร้าง
ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2460 ถึง พ.ศ.2480 เป็นหลัก 

 
แผนภูมิที่ 5 แสดงช่วงอายุโดยประมาณของเรือนรุ่นเก่าที่สุดซึ่งหลงเหลือในพ้ืนที่ศึกษา (อายุระหว่าง 81 - 100 ปี) 
 

 
 

บ้านสีคิ้วสามารถแบ่งย่อยออกเป็นบ้านใต้ บ้านกลาง และบ้านเหนือ ในปัจจุบันมีฐานะเป็น
ชุมชนบ้านใต้ ชุมชนบ้านกลาง และชุมชนบ้านเหนือ ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว  โดยถือเป็นพ้ืนที่ติดต่อ
กับเขตศูนย์กลางของหน่วยงานทางราชการและเป็นย่านพาณิชยกรรมหลักของอ าเภอ จากข้อมูล
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ของอ าเภอสีคิ้วในปี พ.ศ.2560 ระบุว่าทั้งสามชุมชนมีจ านวนหน่วย
ครอบครัวรวมทั้งสิ้น 854 หลังคาเรือน โดยมีประชากรทั้งสิ้น 2,840 คน 
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5.4.1 เรือนกรณีศึกษา 
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผู้อาวุโสในชุมชนยวนสีคิ้ว สามารถสรุปใน

เบื้องต้นได้ว่า ลักษณะดั้งเดิมของเรือนพักอาศัยของชุมชนแห่งนี้เป็น “เรือนไม้ยกใต้ถุนที่มีหลังคาทรง
จั่ว โดยมีลักษณะเป็นเรือนสองหลังร่วมพ้ืนหรือเรือนสามหลังร่วมพ้ืน (กลุ่มเรือนสองหลังหรือสามหลัง
ซึ่งปลูกชิดและขนานกัน) มีพ้ืนที่ใช้สอยหลักคือในเฮือน เติ๋น และชาน” การส ารวจในภาคสนาม
สามารถพบเรือนพักอาศัยจ านวนหนึ่งที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับลักษณะดังข้างต้น ซึ่งพอจะใช้เป็น
กรณีศึกษาได้ตามสมควร อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนนี้ได้พิจารณาเลือกเฉพาะเรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่นของ
ครอบครัวชาวยวนซึ่งมีลักษณะดั้งเดิมดังที่ได้กล่าวไว้ และมีอายุระหว่าง 81 - 100 ปี อันเป็นช่วงอายุ
ของกลุ่มเรือนที่มีความเก่าแก่ที่สุดซึ่งพบจากการส ารวจภาคสนาม เพ่ือเป็นตัวแทนในการศึกษาเรือน
พ้ืนถิ่นของชาวยวนสีคิ้วรุ่นเก่าที่สุดซึ่งปรากฏหลักฐานให้สืบค้นได้ โดยพบเรือนที่สามารถใช้เป็น
กรณีศึกษาได้จ านวน 5 หลัง ดังต าแหน่งที่แสดงในภาพที่ 25 และข้อมูลในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงภาพถ่ายและข้อมูลเบื้องต้นของเรือนกรณีศึกษา 

เรือนกรณีศึกษาที่ 1 เรือนกรณีศึกษาที่ 2 

  
เรือนนางชลธิชา พลอยเพ็ชร 
ที่ตั้ง : เลขที่ 48 หมู่ 2 บ้านใต้ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
อายุเรือน : ประมาณ 90 ปี / ไม่ทราบปีที่ก่อสร้าง 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'20.2"N 101°43'20.9"E 

เรือนนางมูล ค่ าสูงเนิน 
ที่ตั้ง : เลขที่ 53 หมู่ 2 บ้านใต้ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
อายุเรือน : ประมาณ 90 ปี / สรา้งประมาณปี พ.ศ.2470 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'19.4"N 101°43'22.7"E 

หมายเหตุ : เนื่องจากการส ารวจและเก็บข้อมูลในปี พ.ศ.2557 พบว่าเรือนกรณีศึกษาที่ 1 ก าลังร้ือถอนบางส่วนออกไป ในตารางนี้
จึงใช้ภาพถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2553 เพ่ือแสดงลักษณะที่สมบูรณ์ของเรือน (อนุเคราะห์ภาพถ่ายเรือนกรณีศึกษาที่ 1 โดย นางสุธัญญา 
สิทธกูลเกียรติ, 2553) 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายและข้อมูลเบื้องต้นของเรือนกรณีศึกษา 

เรือนกรณีศึกษาที่ 3 เรือนกรณีศึกษาที่ 4 

  
เรือนนางสมใจ มกรพงศ์ 
ที่ตั้ง : เลขที่ 177 หมู่ 9 บ้านกลาง ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
อายุเรือน : ประมาณ 84 ปี / ไม่ทราบปีท่ีก่อสร้าง 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'16.1"N 101°43'29.6"E 

เรือนนางศรีนวล เมืองจันทึก 
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 หมู่ 4 บ้านเหนือ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
อายุเรือน : ประมาณ 100 ปี / ไม่ทราบปีท่ีก่อสร้าง 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'15.8"N 101°43'34.8"E 

เรือนกรณีศึกษาที่ 5  

 

 

เรือนนางไอ่ ค่ าสูงเนิน 
ที่ตั้ง : เลขที่ 89 หมู่ 4 บ้านเหนือ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
อายุเรือน : ประมาณ 81 ปี / สร้างเมื่อ พ.ศ. 2479 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'14.6"N 101°43'48.0"E 
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ภาพที่ 26 แสดงผังพ้ืนชั้นบนและรูปด้านของเรือนกรณีศึกษาท่ี 1 
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ภาพที่ 27 แสดงผังพ้ืนชั้นบนและรูปด้านของเรือนกรณีศึกษาท่ี 2 
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ภาพที่ 28 แสดงผังพ้ืนชั้นบนและรูปด้านของเรือนกรณีศึกษาท่ี 3 
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ภาพที่ 29 แสดงผังพ้ืนชั้นบนและรูปด้านของเรือนกรณีศึกษาท่ี 4 
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ภาพที่ 30 แสดงผังพ้ืนชั้นบนและรูปด้านของเรือนกรณีศึกษาท่ี 5 
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5.4.2 รูปแบบเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นของชาวยวนสีคิ้ว (จากการศึกษาเรือนที่มีอายุระหว่าง 81 - 100 ปี) 

1) รูปแบบเรือน เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาเป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่วมีชายคาปีกนก
ด้านสกัด มีหลังคาคลุมชานและบันได ในหนึ่งครัวเรือนจะประกอบด้วยอาคารอย่างน้อยสองหลัง ซึ่ง
ปลูกขนานชิดกันและมีพ้ืนที่ภายในต่อเนื่องถึงกัน โดยมีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนที่มีอาคารหลังคาสองจั่ว
หรือสามจั่ว ชาวภาคเหนือเรียกเรือนลักษณะนี้ว่า “เฮือนสองหลังฮ่วมปื๊น (เรือนสองหลังร่วมพ้ืน)” 
หรือ “เฮือนสามหลังฮ่วมปื๊น (เรือนสามหลังร่วมพ้ืน)” หลังคามุงด้วยแผ่นสังกะสีทดแทนการมุงแฝก
แบบดั้งเดิม หัวแปมีไม้ปั้นลมแบบตัวเหงาซึ่งชาวยวนในอ าเภอสีคิ้วจะเรียกส่วนปั้นลมนี้ว่า “กาแล” 
เสาเรือนเป็นเสาไม้ต้นเดียวมีหน้าตัดแปดเหลี่ยมหรือสิบหกเหลี่ยม ฝาเรือนมีลักษณะคล้ายฝาปะกน
ผสมฝาสายบัว ฝาไม้กระดานตีตามนอนแบบซ้อนเกล็ด ฝาไม้บังใบตีแนวตั้ง และฝาระแนงหรือลูกกรง
ไม้ เมื่อแรกสร้างเรือนกรณีศึกษาทุกหลังจะมีบันไดช่วงเดียวขึ้นเรือนจากทางทิศเหนือ (แต่ปัจจุบัน
เรือนกรณีศึกษาที่ 2 ได้เปลี่ยนบันไดไปอยู่ทางทิศใต้) และเรือนบางหลังเคยมีนอกชานอยู่ท้ายเรือน
และมีบันไดลงด้านหลัง แต่ในปัจจุบันได้รื้อนอกชานท้ายเรือนหรือชานหลังบ้านออกไปหมดแล้ว 
 

 

ภาพที่ 31 แสดงรูปแบบของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 
 

 

ภาพที่ 32 แสดงรูปแบบของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 
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ภาพที่ 33 แสดงรูปแบบของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 
 

 

ภาพที่ 34 แสดงรูปแบบของเรือนกรณีศึกษาที่ 4 
 

 

ภาพที่ 35 แสดงรูปแบบของเรือนกรณีศึกษาที่ 5 
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ปัจจุบัน เรือนกรณีศึกษาแทบทุกหลังถูกต่อเติมหรือปรับปรุงพ้ืนที่ใช้สอยจนมีขนาด
เปลี่ยนแปลงไปจากตอนแรกสร้าง แต่ยังปรากฏร่องรอยของเรือนประธานดั้งเดิมที่มีส่วนในเฮือนหรือ
ห้องนอนหลักยาว 2 ช่วงเสาเสมอ55 โดยแต่แรกสร้างจะนิยมปลูกเรือนที่มีจ านวน 1 ห้องนอนเท่านั้น 

2) การวางตัวเรือน เรือนกรณีศึกษาทั้งหมดวางอาคารให้แนวสันหลังคาของเรือนประธาน
อยู่ในแนวตั้งฉากหรือตัดกับแนวโคจรของดวงอาทิตย์ หน้าจั่วเรือนหันสู่ทิศเหนือ -ใต้ ตามแบบแผน
และกฎเกณฑ์ทางสังคมของเรือนไตยวนในภาคเหนือ ซึ่งในมุมมองทางช่างทั่วไปและช่างร่วมสมัยจะ
อ้างอิงการวางเรือนกับแนวอกไก่หรือสันหลังคา ในปัจจุบันจึงเรียกเรือนลักษณะนี้ว่า “เรือนขวาง
ตะวัน” ถึงแม้ว่าจารีตดั้งเดิมของชาวยวนจะมิได้มีคติการวางทิศทางเรือนให้ขวางกับอะไรก็ตาม ทั้งนี้ 
วิวัฒน์ เตมียพันธ์ (2557) อธิบายว่า เรือนชาวยวนหรือเรือนล้านนามีการจัดวางอาคารอิงแนวขื่อที่
เป็นด้านสกัดของเรือน (มิใช่แนวสันหลังคา) โดยให้ความส าคัญกับการวางแนวขื่อตามตะวันหรือวาง
ขื่อในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งสอดคล้องกับแนวขื่อเมืองและแปเมืองในวัฒนธรรมล้านนา หาก
ไม่เป็นดังนี้ ชาวยวนถือว่า “ขึด” หรือเป็นเสนียดแก่ผู้อยู่อาศัย (อย่างไรก็ดี เพ่ือให้สะดวกต่อการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะทางสถาปัตยกรรม งานวิจัยนี้จะเรียกการวางเรือนลักษณะนี้ว่า “ขวาง
ตะวัน” ตามมุมมองทางช่างร่วมสมัย) 

 

 

ภาพที่ 36 ภาพถ่ายทางอากาศของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 - 5 แสดงการวางตัวเรือนขวางตะวัน 
ที่มา : เฉพาะภาพเรือนกรณีศึกษาที่ 1 ปรับปรุงมาจากภาพถ่ายทางอากาศของเครือข่ายดาวเทียม Google, 2553 

 
ถึงแม้ว่าเรือนกรณีศึกษาทั้งหมดจะเป็นเรือนขวางตะวันตามแบบแผนของเรือนภาคเหนือ 

หากแต่มีข้อแตกต่างบางประการคือ เรือนยวนสีคิ้วมักหันด้านหน้าเรือนออกสู่ทิศเหนือ แตกต่างกับ
เรือนส่วนใหญ่ในภาคเหนือที่มักหันหน้าเรือนไปทางทิศใต้56 ส่วนข้อมูลของ คมกริช โกศล (2554) ได้
อธิบายลักษณะเรือนกรณีศึกษาของชาวยวนในจังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่ยังนิยมหันหน้าเรือนไปทางทิศ
ใต้เช่นเดียวกับเรือนในภาคเหนือ  
                                                           

55 ตามแบบแผนของเรือนไทยจะเรียกเรือนลักษณะนี้ว่า “เรือนสองห้อง” 
56 การวางตัวเรือนของเรือนภาคเหนือ อ้างอิงจากข้อมูลของ เฉลียว ปิยะชน (2537) 



  
 

73 

3) ผังพ้ืนและการแบ่งพื้นที่ใช้สอย เรือนกรณีศึกษาท้ัง 5 หลังได้แสดงระบบผังพ้ืนเรือนยวน
สีคิ้วที่มีล าดับความส าคัญจากทางทิศตะวันออกไล่ไปทางทิศตะวันตก โดยมีเรือนประธาน ( เฮือนพ่อ
แม่) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกภายใต้หลังคาจั่วขนาดใหญ่และมีระดับพ้ืนสูงที่สุด ส่วนเรือนโถง ( เฮือน
ลูก) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกภายใต้หลังคาจั่วขนาดย่อมลงมาและมีระดับพ้ืนต่ ากว่าเรือนประธาน ใน
กรณีท่ีปลูกสร้างเป็นเรือนจั่วสามหลัง เรือนโถงนี้จะอยู่ในต าแหน่งกลาง และจะมีเรือนอีกหลังหนึ่งอยู่
ทางทิศตะวันตกส าหรับเป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์ (เติ๋น) หรือกั้นห้องเป็นพ้ืนที่ใช้สอยอ่ืนๆ ส่วนพ้ืนที่
ด้านหน้าเรือนและบริเวณรอบๆ มักเป็นลานโล่งเช่นเดียวกับ “ข่วงบ้าน” ในภาคเหนือ แต่ชาวยวน
สีคิ้วเรียกข่วงหรือลานบ้านว่า “เดิ่น” ตามภาษาไทโคราชและไทยถิ่นอีสาน 

การใช้สอยพ้ืนที่ในเรือน จากบันไดขึ้นไปถึงชาน57 (ชานหน้าเรือนหรือชานโถงในเรือน) เป็น
ลักษณะการเข้าสู่อาคารในเรือนโถง (เฮือนลูก ; เรือนที่อยู่ตรงกลางหรือเรือนฝั่งทิศตะวันตก) ก่อน
เสมอ จากชานโถงจะต่อเนื่องไปยังส่วนครัวและนอกชาน (ชานหลัง) ที่อยู่ท้ายเรือน ส่วนด้านทิศ
ตะวันออกของชานโถงจะเป็นเรือนประธาน (เฮือนพ่อแม่) ที่มีระดับพ้ืนสูงกว่าเรือนโถงราว 1 คืบ 
(ประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร) พ้ืนที่ตอนหน้าของเรือนประธานเรียกว่า “เติ๋น” มีลักษณะเป็นพ้ืนที่
ซึ่งเปิดฝาโล่งอย่างน้อย 1 ด้าน ส าหรับใช้งานอเนกประสงค์ เช่น รับแขก ท างาน หรือพักผ่อน ถัดจาก
เติ๋นจะเป็นฝากั้นห้องและมีประตูเข้าสู่ห้องนอนหลัก (ในเฮือน) ซึ่งเป็นพ้ืนที่รโหฐานและมักไม่เปิดให้
คนนอกเข้าถึงในส่วนนี้ โดยมีฝากั้นทั้งสี่ด้าน ขนาดห้องมาตรฐานของเรือนยวนสีคิ้ว ในด้านกว้างจะมี
ระยะ 1 ช่วงเสาเรือน (ไม่นับรวมเสาดั้ง) และด้านยาวมีระยะ 2 ช่วงเสาเรือน  

การใช้สอยเรือนในแนวดิ่ง ชั้นบนจะเป็นพ้ืนที่หลักของผู้อาศัย โดยมีระดับพ้ืนบนเรือน
แตกต่างเพ่ือล าดับความส าคัญและแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยออกจากกัน โดยมีเรือนประธานเป็นพ้ืนที่ส าคัญ
และมีระดับพ้ืนสูงที่สุด เรือนโถงและเรือนขยายจะมีระดับต่ าลงมา ส่วนใต้ถุนถือเป็นพ้ืนที่ส าหรับใช้
งานอเนกประสงค์และพ้ืนที่ส าหรับสัตว์ (เช่น การท างานหัตถกรรมพื้นบ้าน เลี้ยงเป็ด-ไก่-วัว-ควาย-ม้า 
และเก็บของ) ส่วนยุ้งข้าว สุขา และคอกสัตว์ขนาดใหญ่ (หมู-วัว-ควาย) มักจะแยกออกจากตัวเรือน 

                                                           
57 เนื่องจากในบางกรณี ชาวยวนสีคิ้วมักเรียกพ้ืนที่ส่วนชานระเบียงหรือชานด้านหน้าเรือน (ชานหน้า) ชาน

กลางบ้าน (ชานโถง) และนอกชานท้ายเรือน (ชานหลัง) ว่า “ชาน” เช่นเดียวกัน ในที่นี้จะแบ่งการเรียกส่วนดังกล่าวเป็น “ชาน
หน้า” “ชานโถง” และ “ชานหลัง” เพ่ือให้สะดวกต่อการสื่อสาร 
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ภาพที่ 37 แสดงตวัอย่างผังพ้ืนดั้งเดิมและแบบแผนพ้ืนที่ใช้สอยของเรือนยวนสีคิ้ว (เรือนสองหลังร่วมพ้ืน) 

 

 
 

 

 
ภาพที่ 38 แสดงตวัอย่างผังพ้ืนดั้งเดิมและแบบแผนพ้ืนที่ใช้สอยของเรือนยวนสีคิ้ว (เรือนสามหลังร่วมพ้ืน) 
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ผังพ้ืนของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 - 5 แสดงให้เห็นว่าเรือนประธานของเรือนกรณีศึกษาข้างต้น 
มีขนาดความยาวที่แตกต่างกันระหว่าง 3 - 6 ช่วงเสา เมื่อพิจารณาจ านวนช่วงเสาด้านยาวของเรือน
ประธานควบคู่กับพื้นท่ีใช้สอยจะพบว่า พื้นที่ใช้สอยหลักของเรือนประธานจะมี “ในเฮือน” และ “เติ๋น 
(หน้าห้องนอน)” เป็นส่วนส าคัญซึ่งปรากฏอยู่เฉพาะในพ้ืนที่ความยาว 3 หรือ 5 ช่วงเสาแรกของเรือน
กรณีศึกษาทั้งหมด58 โดยพ้ืนที่ส่วนในเฮือนจะมีความยาว 2 ช่วงเสาเสมอ ส่วนพ้ืนที่เติ๋นที่อยู่หน้า
ห้องนอนหลักนั้นจะมีขนาดไม่ตายตัว โดยพบความยาวระหว่าง 1 - 3 ช่วงเสา และจะมีต าแหน่ง
เสาดั้งเป็นจุดแบ่งพ้ืนที่ระหว่างในเฮือนและเติ๋นอย่างชัดเจน ดังนั้น พ้ืนที่ในความยาว 3 หรือ 5 ช่วง
เสาของเรือนกรณีศึกษาซึ่งเป็นส่วนในเฮือนและเติ๋น (เติ๋นหลักหน้าห้องนอน 59) นี้ จึงเป็นแบบแผน
ส าคัญของเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษา60 และอาจเป็นแบบแผนของจ านวนช่วงเสาด้านยาวของเรือน
ประธานแบบดั้งเดิม โดยมีเสาดั้งเป็นจุดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยต่างๆ ภายในเรือน 

 

 

ภาพที่ 39 แสดงผังพ้ืนของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 และ 3 ซึ่งมีต าแหน่งของเสาดั้งแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่างชัดเจน 

                                                           
58 นับความยาว 3 หรือ 5 ช่วงเสาแรก โดยเร่ิมจากแนวเสาทางด้านท้ายเรือน 
59 โดยจะมีเสาดั้งเป็นขอบเขตของ “เติ๋นหลัก” หรือ “เติ๋นหน้าห้องนอน” ซึ่งเรือนกรณีศึกษาทั้งหมดยังแสดงว่า 

ส่วนเติ๋นหลักนี้จะอยู่ใต้หลังคาทรงจั่วของเรือนประธานเท่านั้น ส่วนเติ๋นที่ถัดจากเสาดั้งออกไปด้านหน้าหรือเติ๋นน้อยที่ต่อเนื่องกัน
ไปนั้นอาจจะอยู่ภายใต้หลังคาจั่วเดียวกันหรืออาจอยู่ภายใต้หลังคาปีกนกก็ได้ (เรือนกรณีศึกษาที่ 1 พ้ืนที่ส่วนเติ๋นน้อยด้านหน้าจะ
อยู่ภายใต้หลังคาปีกนก ส่วนเรือนกรณีศึกษาที่ 4 พ้ืนที่ส่วนเติ๋นที่ถัดจากเสาดั้งออกไปด้านหน้าจะอยู่ภายใต้หลังคาปีกนก และ
เรือนกรณีศึกษาที่ 5 พ้ืนที่ส่วนเติ๋นน้อยด้านหน้าจะอยู่ภายใต้หลังคาจั่วเดียวกันกับเรือนประธาน) 

60 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เฉลียว ปิยะชน (2537) ซึ่งท าการส ารวจเรือนกาแลในเขตจังหวัดเชียงใหม่และ
ล าพูน ระหว่างปี พ.ศ.2528 - 2530 โดยพบว่า เรือนกาแลส่วนใหญ่มีขนาดยาว 5 ช่วงเสา และพบเรือนขนาดยาว 3 ช่วงเสาด้วย 
แต่มีจ านวนน้อย นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสารสนเทศเกี่ยวกับเรือนกาแล ความว่า เอกสารต่างๆ มั กจะอธิบายถึงเรือนกาแลว่ามี
ขนาด 5 ช่วงเสาเสมอ 
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ส าหรับเรือนกรณีศึกษาบางหลังซึ่งปรากฏเรือนประธานที่มีขนาดความยาว 4 และ 6 ช่วงเสา
นั้น มักจะพบส่วนเติ๋นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีเสาดั้งตั้งอยู่ในพ้ืนที่เติ๋น หรือมี “เติ๋นน้อย” ปรากฏ
เพ่ิมเติมอยู่หน้าเรือนทางด้านสกัด โดยต่อออกมาจากส่วนเติ๋นหน้าห้องนอนอีก 1 ช่วงเสา และใน
เรือนบางหลังยังพบการชักหลังคาปีกนกออกมาคลุมพ้ืนที่ 1 ช่วงเสาด้านหน้าของเรือน จึงน าไปสู่
ข้อสังเกตที่ว่า เรือนกรณีศึกษาที่มีขนาดความยาวของเรือนประธานจ านวน 4 และ 6 ช่วงเสานี้ อาจ
เป็นผลจากความต้องการปลูกสร้างเรือนให้มีพ้ืนที่ใช้สอยมากขึ้น แต่ยังคงพ้ืนที่ใช้สอยส าคัญเอาไว้ตาม
แบบแผนดั้งเดิม จึงท า “เติ๋นน้อย” แยกออกจากพ้ืนที่ใช้สอยส าคัญตามแบบแผนดั้งเดิม (เช่น เรือน
กรณีศึกษาที่ 1 และ 5) หรือชักหลังคาปีกนกออกมาคลุมพ้ืนที่เพ่ิมเติมเหล่านี้เพ่ือให้เกิดความแตกต่าง
กับพ้ืนที่ใช้สอยส าคัญซึ่งจะอยู่ใต้หลังคาจั่วหลักของเรือนประธาน (เช่น เรือนกรณีศึกษาที่ 1 และ 4) 
นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่เรือนประธานซึ่งมีขนาดความยาว 4 และ 6 ช่วงเสานี้ อาจจะถูก
ต่อเติมมาจากเรือนเดิมที่มีขนาดความยาว 3 และ 5 ช่วงเสา ก็เป็นได้ 

 

 

ภาพที่ 40 ผังพ้ืนของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 4 และ 5 แสดงส่วนในเฮือนและเติ๋นหลักซึ่งรวมอยู่ในระยะ 3 หรือ 5 ช่วงเสา 
 

นอกเหนือจากเรือนกรณีศึกษาที่ 1 - 5 แล้ว ในภาคสนามยังปรากฏร่องรอยของเรือนยวน
สีคิ้วที่มีอายุไล่เลี่ยกันอยู่อีกจ านวนหนึ่ง โดยพบว่ามีการหันหน้าเรือนหรือจัดผังพ้ืนแตกต่างออกไปจาก
เรือนกรณีศึกษาทั้ง 5 หลังในข้างต้น เช่น มีเรือนที่หันหน้าไปทางทิศใต้และมีต าแหน่งเรื อนประธาน
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก มีเรือนที่หันหน้าไปทางทิศใต้และมีต าแหน่งเรือนประธานตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออก และมีเรือนที่หันหน้าไปทางทิศเหนือแต่ต าแหน่งของเรือนประธานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก 
(ดังตัวอย่างในภาพที่ 41) แต่ด้วยสภาพที่ไม่สมบูรณ์ของอาคารหรือข้อจ ากัดบางประการท าให้ไม่
สามารถใช้เรือนเหล่านี้เป็นกรณีศึกษาได้  



  
 

77 

    

ภาพที่ 41 แสดงเรือนของนางลอง สมใจเพ็ง ที่หันหนา้เรือนไปทิศเหนือแต่ต าแหน่งเรือนประธานอยู่ทางทิศตะวันตก 
 

ดังนั้น ในที่นี้จึงขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เรือนกรณีศึกษาที่ 1 - 5 ซึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือและมี
เรือนประธานตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ถือเป็นตัวแทนของเรือนส่วนใหญ่ที่พบในพ้ืนที่ศึกษาเท่านั้น ใน
ภาคสนามยังปรากฏเรือนที่หันหน้าไปทางทิศใต้และมีต าแหน่งของเรือนประธานตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกด้วย อย่างไรก็ดี เรือนเหล่านี้ล้วนเป็นเรือนที่วางขวางตะวันทั้งสิ้น 

4) เทคนิคการก่อสร้างและวัสดุ เรือนกรณีศึกษาทุกหลังปรากฏร่องรอยว่าก่อสร้างด้วย
ระบบส าเร็จรูปแบบถอดประกอบได้ งานฝีมือเชิงช่างมีลักษณะประณีต โครงสร้างเรือนเป็นระบบเสา
และคาน (Column and Beam Construction) โดยนิยมใช้ไม้มะค่าซึ่งเป็นไม้เนื้อดีและเคยมีอยู่มาก
ในท้องถิ่น การท าเสาเรือนใช้ไม้ต้นเดียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 8 นิ้ว แต่งผิวให้มีหน้าตัดเสาเป็น
แปดเหลี่ยมหรือสิบหกเหลี่ยม ปลายเสาเหลาเป็นเดือย (หัวเทียน) ส าหรับสอดยึดกับขื่อและแปที่
ศูนย์กลางเสา ตอนบนของเสาเจาะรูส าหรับสอดเต้า ส่วนตอนกลางเสาเจาะรูส าหรับสอดรอดเพ่ือยึด
โครงสร้างในลักษณะ “รอดสอดเสา” ส่วนโคนเสาฝังลงดินลึกประมาณ 1 - 2 ศอก (0.5 - 1 เมตร) 
วิธีการก่อสร้างเรือนแต่เดิมเข้าไม้ด้วยการบาก สอด สลักและเข้าเดือย วัสดุมุงหลังคาแต่เดิมได้จาก
การกรองหญ้าแฝกเป็นตับน าไปมัดติดกับกลอนไม้ไผ่ หรือมุงด้วยแผ่นไม้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นแผ่นสังกะสี
ยึดกับแปไม้จริง ฝาเรือนเป็นแผงฝาประกอบวางบนพรึง ฝาส่วนครัวเคยท าเป็นฝาไม้ไผ่ขัดแตะ ต่อมา
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนไปใช้ฝาไม้กระดานตีตามนอนแบบซ้อนเกล็ดบนโครงเคร่า ฝาไม้บังใบตีแนวตั้ง 
และฝาระแนง จึงเริ่มใช้ตะปูประกอบการท าฝา พื้นเรือนใช้แผ่นไม้กระดานวางพาดบนตง หากเป็นพ้ืน
ของเรือนโถงบางเรือนอาจวางแผ่นไม้พาดบนรอด (โดยไม่มีตง) เฉพาะพ้ืนเรือนครัวและนอกชานจะ
วางแผ่นไม้ห่างกันประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 42 แสดงส่วนประกอบและเทคนิคก่อสร้างของเรือนกรณีศึกษาที่ 1  (มุมมองด้านสกัดข้าง
หลังเรือน) 

 
เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาทั้ง 5 หลัง มีระบบโครงสร้างและเทคนิคการก่อสร้างเป็นแบบแผน

เดียวกัน ยกเว้นในกรณีของ “เสาดั้ง” ซึ่งมีความแตกต่างกันในบางหลัง โดยพบเรือนที่ใช้เสาดั้งที่วาง
บนรอดโดยมีเสาตอม่อรองรับ จ านวน 1 หลัง คือ เรือนกรณีศึกษาที่ 1 และพบเรือนที่ใช้เสาดั้งคร่อม
อยู่บนรอดโดยไม่มีเสาตอม่อรองรับ จ านวน 4 หลัง คือ เรือนกรณีศึกษาท่ี 2 - 5 

ประชากรในพ้ืนที่ศึกษาอธิบายว่า นอกจาก “ควั่น” หรือ “ค่วน” ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นไม้
กระดานพาดอยู่บนเต้า ใช้เป็นหิ้งส าหรับเก็บของอยู่นอกแนวฝาเรือน ในส่วนใต้ชายคายาวตลอดแนว 
(ดังในภาพที่ 42) ในอดีต เรือนยวนสีคิ้วยังเคยมีการใช้ “ควั่น” ที่มีลักษณะเป็นหิ้งไม้วางขัดหรือพาด
บนขื่อและแปหัวเสา ใช้ส าหรับเก็บของบริเวณเหนือศีรษะในพ้ืนที่ภายในเรือนด้วย (ดังในภาพที่ 43) 
แต่ในช่วงหลังได้มีการรื้อถอนออกไปหมดแล้ว ดังนั้น ผลการส ารวจในภาคสนามจึงพบเฉพาะควั่น
แบบที่อยู่ใต้ชายคาเท่านั้น (ควั่นในภาพที่ 43 นี้เป็นลักษณะเดียวกันกับควั่นของเรือนไตยวนใน
วรรณกรรม และสามารถพบได้ท่ัวไปในเรือนพ้ืนถิ่นภาคเหนือ) 
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ภาพที่ 43 ลักษณะของ “ควั่น” หรือหิ้งเก็บของเหนือพ้ืนที่ภายในเรือน ซึ่งเคยปรากฏในเรือนยวนสีคิ้ว 
ที่มา : ลัดดา ปานุทัย และคณะ (2526) 

 

 

ภาพที่ 44 แสดงส่วนประกอบและเทคนิคก่อสร้างของเรือนกรณีศึกษาที่ 4  (มุมมองด้านสกัดข้าง
หลังเรือน) 
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ตารางที่ 3 แสดงรูปแบบ เทคนิคการก่อสร้าง และวัสดุของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 - 5 

 เรือนกรณีศึกษาที่ 1 เรือนกรณีศึกษาที่ 2 เรือนกรณีศึกษาที่ 3 เรือนกรณีศึกษาที่ 4 เรือนกรณีศึกษาที่ 5 
การวาง ขวางตะวัน (จั่วหันไปทิศเหนือ-ใต้) หน้าเรือนหันไปทางทิศเหนือ 

พื้นที่ใช้
สอย

เม่ือแรก
สร้าง 

ชานโถง 

ชานบนัได (มีหลังคาคลุม) ชานบนัได (มีหลังคาคลุม) 

ชานโถง 

ชานบนัได (มีหลังคาคลุม) 

ชานโถง ชานโถง ชานโถง 

ชานแดดท้ายเรือน (รื้อออกแล้ว) ชานแดดท้ายเรือน ชานแดดท้ายเรือน 

เต๋ิน 

ห้องนอน (จ านวน 1 ห้อง) 

ครัว 

ใต้ถุนอเนกประสงค์ 

รูปแบบ 
เรือนยกใต้ถุนสองหลังซึ่งปลูก
ชิดขนานกนัและมพีื้นท่ีใชส้อย

ติดต่อกัน (เรือนสองจั่ว) 

เรือนยกใต้ถุนสามหลังซึ่งปลูก
ชิดขนานกนัและมพีื้นท่ีใชส้อย

ติดต่อกัน (เรือนสามจั่ว) 

เรือนยกใต้ถุนสามหลังซึ่งปลูก
ชิดขนานกนัและมพีื้นท่ีใชส้อย

ติดต่อกัน (เรือนสามจั่ว) 

เรือนยกใต้ถุนสองหลังซึ่งปลูก
ชิดขนานกนัและมพีื้นท่ีใชส้อย

ติดต่อกัน (เรือนสองจั่ว) 

เรือนยกใต้ถุนสามหลังซึ่งปลูก
ชิดขนานกนัและมพีื้นท่ีใชส้อย

ติดต่อกัน (เรือนสามจั่ว) 

ขนาด 

เรือนนอน (ในเฮือน) ลักษณะเป็น “เรือนสองห้อง” คือ ห้องนอนหลักมีด้านยาว 2 ช่วงเสาเรือน ส่วนด้านกว้างมี 1 ช่วงเสาเรือน (ไม่รวมเสาด้ัง) 

ความยาวของเรือนประธาน
มี 6 ช่วงเสา (ต่อเติมมาจาก

เรือน 5 ช่วงเสา) 

ความยาวของเรือนประธาน
มี 3 ช่วงเสา 

ความยาวของเรือนประธาน
มี 5 ช่วงเสา 

ความยาวของเรือนประธานมี 4 ช่วงเสา (ต่อเติมมาจากเรือน 3 
ช่วงเสา) 

ลักษณะ
หลังคา 

ทรงจั่ว ลาดเอียงประมาณ 40 องศา มีชายคาปีกนกในด้านสกัด มุงด้วยสังกะสี (เดิมมุงแฝก) ปั้นลมแบบตัวเหงา เรียกว่า “กาแล” (เรือนบางหลังปั้นลมหลุดไปแล้ว) 

หน้าจั่วไม้กระดานซ้อนเกล็ด
แนวนอนปิดทึบ 

หน้าจั่วไม้กระดานซ้อนเกล็ด
แนวนอนปิดทึบ 

หน้าจั่วไม้กระดานซ้อนเกล็ด
แนวนอน มีการเปิดช่อง
ระบายอากาศในช่วงบน 
ลักษณะคล้ายรัศมีดวง

อาทิตย์ หรือ นกยูงล าแพน 

หน้าจั่วไม้กระดานซ้อนเกล็ด
แนวนอนปิดทึบ 

หน้าจั่วไม้กระดานซ้อนเกล็ด
แนวนอน มีการเปิดช่อง
ระบายอากาศในช่วงบน 
ลักษณะคล้ายรัศมีดวง

อาทิตย์ หรือ นกยูงล าแพน 

วัสดุหลัก ไม้เนื้อแข็ง (ไม้มะค่า ไม้ประดู่ และไม้ตะเคียน) ไม้ไผ่ (เดิมใช้เป็นฝาครัว) และหลังคามุงสังกะสี (เดิมใช้แฝก) 

ลักษณะ
โครง 
สร้าง 

เรือนแต่ละหลังมีโครงสร้าง (เสาและรอด) แยกออกจากกัน 

เสาเรือนใช้ไม้ต้นเดียว มีรอดและเต้าสอดทะลุเสา ปลายเสาเหลาเป็นเดือย (หัวเทียน) โคนเสาฝังลงดิน 1 ศอก 

ข่ือและแปสวมกับหัวเทียนท่ีศูนย์กลางเสา มีจันทันวางยันกับแป 

เสาหน้าตัดแปดเหลี่ยม เสาหน้าตัดสิบหกเหลี่ยม 
เสาหน้าตัดแปดเหลี่ยม และ

สิบหกเหลี่ยม 

เสาด้ังวางคร่อมบนรอด และ
มีเสาตอม่อรับ 

เสาด้ังวางคร่อมบนรอด (ไม่มีเสาต่อม่อรับ) 

 
เสาต้นเดียวยาวจากพืน้ดิน

ถึงอกไก่ 

 
ส่วนต่อเติมวางตงแนวนอน

รับพื้นเรือน 
ส่วนเรือนด้ังเดิมวางตง
แนวนอนรับพืน้เรือน 

วางตงแนวต้ังรับพื้นเรือน เรือนท่ีมีระดับต่ ากว่าเรือนประธานอาจวางแผ่นพื้นบนรอดโดยไม่มีตง 

ลักษณะ
ฝาเรือน 

(มีร่องรอยของแผ่นฝา
ประกอบ วางบนพรึง) 

 
ลักษณะคล้ายฝาปะกนผสม
กับฝาสายบัว วางบนพรึง 

(มีร่องรอยของแผ่นฝา
ประกอบ วางบนพรึง) 

ลักษณะคล้ายฝาปะกนผสม
กับฝาสายบัว วางบนพรึง 

ฝาไม้กระดานตีตามนอนแบบซ้อนเกล็ด ตีกับโครงเคร่า 

  ฝาไม้บังใบตีแนวต้ังตีกับโครงเคร่า ฝาระแนงแนวต้ัง ตีกับโครงเคร่า 

 ฝาระแนงตีไม้ไขว้เป็นตาราง ตีกับโครงเคร่า   

 มีห ายนต์เหนือประตูเข้าในเฮือน  
ฝาตาผ้า (แหนบเต๋ิน; ส่วนฝา

กั้นห้องท่ีสูงต่อเนื่องไปถึงหลังคา) 
 

หมายเหตุ :  ช่องที่แรเงาน้ าหนักเข้ม คือมีลักษณะร่วมกันทั้ง 5 หลัง       
 ช่องที่แรเงาน้ าหนักอ่อน คือมีลักษณะร่วมกันอย่างน้อย 2 หลัง แต่ไม่ถึง 5 หลัง 
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จากร่องรอยของเรือนกรณีศึกษาชี้ว่า เรือนยวนสีคิ้วดั้งเดิมใช้วัสดุไม้เนื้อแข็งและไม้ไผ่ 
ร่วมกับวัสดุมุงที่หลากหลาย นอกเหนือจากหลังคามุงแฝกและสังกะสีแล้ว ยังเคยมุงด้วยแผ่นไม้
แป้นเกล็ด ส่วนข้อมูลของ ลัดดา ปานุทัย และคณะ (2526) ซึ่งส ารวจชุมชนยวนสีคิ้วในปี พ.ศ.2526 
ได้พบเรือนชาวยวนสีคิ้วที่มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาและกระเบื้องหน้าวัว 61ด้วย ต่อมาเมื่อไม้ไผ่ 
แฝก แผ่นไม้แป้นเกล็ด กระเบื้องดินเผา และกระเบื้องหน้าวัวหมดความนิยม จึงปรากฏเฉพาะวัสดุไม้
เนื้อแข็งและการมุงหลังคาด้วยสังกะสีเป็นหลัก 

5) ความเชื่อเกี่ยวกับเรือน เรือนพ้ืนถิ่นของชาวยวนสีคิ้วยังปรากฏร่องรอยความเชื่อบาง
ประการที่สอดคล้องกับคติความเชื่อของคนกลุ่มใหญ่ในภาคเหนือ จากการสัมภาษณ์นางชลธิชา 
พลอยเพ็ชร นางมูล ค่ าสูงเนิน นางสมใจ มกรพงศ์ นางสุดา เอกะสิงห์ นางไอ่ ค่ าสูงเนิน และ
ประชากรในพ้ืนที่ศึกษา พบความเชื่อบางประการที่เกี่ยวข้องกับเรือน โดยมีตัวอย่างดังนี้ 

การปลูกเรือน : พ้ืนที่ปลูกเรือน “...เวลาจะปลูกเรือน ให้ดูว่าบริเวณที่จะสร้างบ้านเป็นที่มี
อาถรรพณ์หรือไม่  (เพ่ือความสบายใจ) ให้ท าเครื่องเซ่นไหว้ใส่กระทง
หน้าวัว และนิมนต์พระ 4 รูป มาสวดเพ่ือถอนสิ่งไม่ดีหรืออาถรรพณ์ของ
พ้ืนที่ที่จะปลูกสร้างเรือน...62” ความเชื่อแต่โบราณจะนิยมวางเรือนให้แนว
ขื่อตามตะวันหรือวางขื่อในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก จั่วเรือนหันทางทิศ
เหนือ-ใต้ เนื่องจากเชื่อว่าการหันจั่วไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตกถือเป็น
การอัปมงคล ส่วนการสร้างเรือนโถงหรือต่อเติมเรือนขยาย (ซึ่งถือเป็นเรือน
ลูก) จะไม่สร้างยกพ้ืนเรือนให้สูงกว่าระดับพ้ืนเรือนประธาน (เรือนพ่อแม่) 
เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นการข่มเรือนพ่อแม่ จะท าให้บุพการีอายุสั้นและผู้
อยู่อาศัยไม่เจริญ 

การเกิด : เมื่อมีการคลอดบุตร ชาวยวนสีคิ้วมีแนวปฏิบัติในการน ารกของเด็กไปฝังไว้
ใต้บันไดเรือน โดยเชื่อว่าจะท าให้เด็กที่เกิดมาอยู่ติดบ้าน เมื่อโตขึ้นจะได้อยู่
ร่วมกัน ไม่ออกไปมีครอบครัวต่างบ้านหรือไปท ามาหากินไกลๆ (ในอดีตใช้
พ้ืนที่ “ในเฮือน” ส าหรับคลอดบุตรและอยู่ไฟ ปัจจุบันนิยมคลอดบุตรที่
สถานพยาบาล แต่ยังมีความเชื่อในการฝังรกเอาไว้ใต้บันไดเรือนปรากฏอยู่
หลายครอบครัว) 

                                                           
61 กระเบื้องซีเมนต์รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
62 ถอดความจากเนื้อความ “...เวลาจะยกบ้าน กะดูว่าที่บ้านนี้มันแข็งบ่ หื้อท ากระทงหน้างัว พาพระ 4 องค์

มาสวดถอนของที่บ่ดีออก...” (สัมภาษณ์ นายหลอด อ้ายจันทึก อายุ 86 ปี วันที่ 27 เมษายน 2560) 
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การอยู่อาศัย : พ้ืนที่ซึ่งสมควรใช้หลับนอนคือ “ในเฮือน” หรือ “เติ๋น” โดยจะนอนหันหัว
ออกนอกเรือนเพ่ือไม่ให้ผู้ที่อยู่ในเรือนมาเดินผ่านศีรษะซึ่งถือเป็นการเดิน
ข้ามหัว เพราะเชื่อว่าจะท าให้ขวัญเสีย สติไม่อยู่กับร่องกับรอย ส่วนผู้ ที่มี
อาคมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวก็จะเสื่อม และห้ามนอนใต้ขื่อบ้านหรือนอน
ขวางแนวขื่อเพราะเชื่อว่าผีจะอ า แต่เดิมชาวยวนสีคิ้วมักหันหัวนอนไปทาง
ทิศตะวันออกเพราะถือเป็นทิศมงคล นอกจากนี้ ยังมีการตั้งหิ้งบูชาพระ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ พระบรมฉายาลักษณ์ หรือภาพบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วไว้
บริเวณฝาเรือนกั้นห้องและเหนือประตูเข้าในเฮือน ซึ่งถือเป็นที่เหมาะสม
และเชื่อว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้อยู่อาศัยภายในเรือน  

การตาย : เมื่อผู้อาศัยในเรือนเสียชีวิต จะตั้งศพไว้บริเวณเติ๋น แต่ถ้าหากศพนั้นตายผิด
ธรรมดา (ตายโหง) จะไม่ตั้งศพไว้ที่บ้าน จะต้องไปตั้งศพไว้ที่วัดเท่านั้น  

 ความเชื่อเรื่องผีปู่ย่า เป็นรูปธรรมหนึ่งที่แสดงพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อดั้งเดิมของชาวยวน 
จากข้อมูลของ สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา (2544) ที่ส ารวจบ้านสีคิ้วและบ้านโนนกุ่มในช่วง
ปี พ.ศ.2542 และได้สัมภาษณ์พ่อใหญ่ทอง โสมานุสรณ์ อายุ 99 ปี ผู้อาวุโสชาวยวนบ้านโนนกุ่ม ได้
ความว่า “...ชาวบ้านมีผีปู่ย่าไว้ในเรือนหรือที่อยู่อาศัย ผีปู่ย่าปกปักรักษาลูกสาวไม่ให้มีใครมาล่วง
ละเมิดได้... ...ผีปู่ย่ามีตูบไว้ในพ้ืนที่บ้านและหิ้งผีปู่ย่าบนบ้าน เจ้าของบ้านต้องบอกกล่าวก่อนงาน
แต่งงานของลูกๆ โดยเฉพาะลูกสาว และต้องท าพิธีเลี้ยงประจ าปีด้วย...” ข้อมูลข้างต้นเป็นร่องรอย
หนึ่งที่ยืนยันได้ว่า ชาวยวนสีคิ้วเคยนับถือผีปู่ย่าเช่นเดียวกับชาวภาคเหนือ ทว่าในปัจจุบันไม่ปรากฏ 
“หิ้งผีปู่ย่า” ในเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาทุกหลัง63 แต่พบสัญลักษณ์แสดงการเคารพบูชาบรรพชนผู้
ล่วงลับอยู่ในพ้ืนที่เติ๋น โดยการแขวนภาพถ่ายผู้ล่วงลับไว้กับฝาเรือน หรือตั้งอัฐิบูชาไว้กับหิ้งพระหรือ
ตั้งหิ้งแยกไว้ใกล้ๆ กัน นอกจากนี้ ในปัจจุบันชาวยวนสีคิ้วส่วนใหญ่ยังละเลิกพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ย่าลงไป 
คงไว้แต่พิธีกรรมทางพุทธส าหรับแสดงความกตัญญูต่อบรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้ว เช่น การท าบังสุกุล

                                                           
63 เหตุผลส าคัญคือ เรือนกรณีศึกษาทุกหลังไม่ใช่เรือนเจ้าก๊ก เนื่องจากการบูชาผีปู่ย่าของชาวยวนสีคิ้วจะอยู่ที่

บ้านของต้นบรรพชนที่เรียกว่า “เจ้าก๊ก” เท่านั้น โดยมีการสืบต่อผ่านทางเครือญาติฝ่ายหญิง คือ พ่อแม่จะยกเรือนให้กับลูกสาว
คนเล็กซึ่งจะต้องรับผีปู่ย่ามาบูชาต่อด้วย ดังนั้น ชาวยวนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ในอ าเภอสีคิ้วส่วนใหญ่จะต้องไปบูชาผี
ปู่ย่าก๊กใหญ่ของตนที่บ้านเดิมต้นบรรพชนซึ่งอยู่ที่บ้านสีคิ้ว (นอกจากนี้ยังเคยปรากฏร่องร่อยการบูชาผีปู่ย่าที่บ้านโนนกุ่มด้วย) แต่
ในปัจจุบันไม่มีครอบครัวที่สืบทอดผีปู่ย่าหรือเจ้าก๊กอยู่อาศัยในเรือนแบบแผนไตยวนอีกแล้ว ในปัจจุบันครอบครัวที่ดูแลเจ้าก๊ก
ทั้งหมดอยู่อาศัยในเรือนร่วมสมัยหรือบ้านปูน ซึ่งในบางครอบครัวยังมีการเลี้ยงผีปู่ย่าเจ้าก๊กอยู่ และมีบางครอบครัวที่ไม่ปรากฏห้ิง
หรือสัญลักษณ์รูปธรรมของผีปู่ย่าแต่อย่างใด แต่จะท าการไหว้หรือบูชาในต าแหน่งบริเวณหัวนอน 
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ให้แก่บรรพชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การท าบุญถึงญาติผู้ล่วงลับในพิธีตานก๋วยสลากในช่วงเดือน
สิบ (สารทยวน) และการท าตานขันข้าว64  

 

   

ภาพที่ 45 แสดงภาพถ่ายบรรพบุรุษผู้ล่วงลับในส่วนเติ๋นของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 (ซ้าย) และเรือน
กรณีศึกษาที่ 5 (ขวา) 

 
นอกเหนือจากความเชื่อข้างต้นแล้ว ในปัจจุบันชาวยวนสีคิ้วมีความเชื่อโดยรวมคล้ายคลึงกับ

คนกลุ่มใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาและสอดคล้องกับประเพณีไทยสากล เช่น การจัดงานศพโดยหัน
หัวศพไปทางทิศตะวันตก และความเชื่อเรื่องห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเพราะถือเป็นทิศของ
คนตาย อย่างไรก็ดี การส ารวจในภาคสนามได้พบว่าเรือนบางหลังมีการจัดที่นอนโดยหันหัวนอนไป
ทางทิศตะวันตกด้วย65 อีกทั้งความเชื่อเรื่องทิศคนตายของชาวยวนในสมัยโบราณนั้นก็แตกต่างจาก
ชาวไทยทั่วไป66 จึงเชื่อได้ว่าความเชื่อเรื่องห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกของชาวยวนสีคิ้วอาจ
เกิดข้ึนในภายหลัง และคงไม่ยึดถือเคร่งครัดนักในบางครอบครัว 

 

                                                           
64 ตานขันข้าว หรือทานขันข้าว คือ การท าบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์พร้อมกับกรวดน้ าในช่วงเวลาเช้ามืด 

(ท าที่วัดก่อนเวลาตักบาตร ทุกวันพระ) เพ่ืออุทิศให้แก่บรรพชนและญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว 
65 พบทั้งในเรือนขวางตะวันที่มีเรือนนอนอยู่ด้านทิศตะวันตก และเรือนที่ปรับใช้พ้ืนที่ส่วนเติ๋นหรือชานโถงด้าน

ทิศตะวันตกเป็นที่นอน 
66 คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช (2546) อธิบายถึงความเชื่อพ้ืนบ้านล้านนาว่า สมัยก่อนคนโบราณท่านห้ามไม่ให้

นอนหลับโดยหันศีรษะไปทางทิศเหนือ เพราะถือว่าเป็นทิศที่เขาหันศีรษะคนตายไปทางนั้น เรียกว่า “ทิศผีนอน” สอดคล้องกับ 
สนั่น ธรรมธิ (2556) ที่อธิบายว่า ชาวล้านนาหรือชาวยวนเชื่อว่าทิศเหนือเป็นทิศแห่งความตายที่เรียกว่า “ทิศผีตาย” โดยเป็นทิศ
ที่ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวัณเจ้าแห่งผีสถิตอยู่ และสังเกตได้ว่า กองฟอน (ทางภาคเหนือเรียก “เตาเอ่า”) ทุกป่าช้าจะหันด้าน
หัวศพไปทางทิศเหนือ 
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5.5 การเปรียบเทียบระหว่าง “เรือนยวนสีคิ้ว” “เรือนไม้บะเก่า” และ “เรือนกาแล” 

 เพ่ือแยกแยะลักษณะร่วมและความแตกต่างระหว่างเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษา (ที่มีอายุ
ระหว่าง 81 - 100 ปี) กับเรือนไตยวนในภาคเหนือ ในที่นี้ได้ใช้การเปรียบเทียบรูปแบบ การแบ่งพ้ืนที่
ใช้สอย ส่วนประกอบ และเทคนิคการก่อสร้าง ของเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษากับเรือนไม้บะเก่า 67และ
เรือนกาแล68 โดยอ้างอิงข้อมูลเรือนไตยวนในภาคเหนือจากการทบทวนวรรณกรรมในข้างต้น  
 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง “เรือนยวนสีคิ้ว” “เรือนไม้บะเก่า” และ “เรือนกาแล” 

  เรือนยวนสีค้ิวกรณีศึกษา เรือนไม้บะเก่า เรือนกาแล 

ลัก
ษณ

ะ 
รูป

แบ
บ 

แล
ะร

ูปร
่าง

 

ลักษณะ เรือนยกใต้ถุน หลังคาจั่ว มีชายคาปีกนกในด้านสกัด มีหลังคาคลุมชานและบันได 
รูปแบบ เรือนสองหลังร่วมพื้น หรือ เรือนสามหลังร่วมพืน้ 

การวางตัวเรือน เรือนขวางตะวัน (หน้าจั่วเรือนหันไปทิศเหนือ-ใต้) 

ด้านหน้าเรือน 
ด้านสกัดหรือด้านหนา้จั่ว 

ส่วนใหญ่หันหน้าเรือนไปทางทิศเหนือ หันหน้าเรือนไปทางทิศใต้และเหนือ (ส่วนใหญ่หันไปทางทิศใต้) 

ขนาดด้านยาว 
(ช่วงเสา) 

ขนาด 3 หรือ 5 ช่วงเสา 

(ปัจจุบันพบการต่อเติมด้านยาว 4 - 6 ช่วงเสา) (ส่วนใหญ่ยาว 5 ช่วงเสา ส่วนน้อยมี 3 ช่วงเสา) 

ขนาดยาวห้องนอน ยาว 2 ช่วงเสา ยาว 2 - 3 ช่วงเสา 
ส่วนใหญ่ยาว 3 ช่วงเสา (พบยาว 2 ช่วงเสาเป็น

ส่วนน้อย เฉพาะในเรือนกาแลขนาดเล็ก) 

ขนาดกว้างห้องนอน 1 ช่วงเสาเสมอ (ไม่นับรวมเสาด้ัง) 

หน้าจั่ว 
 

จั่วปิดทึบ กรุด้วยแผ่นไม้เรียบๆ หรือกรุด้วย
แผ่นไม้แป้นเกร็ด 

จั่วปิดทึบ กรุด้วยแผ่นไม้แป้นเกร็ด หรือกรุ
ด้วยแผ่นไม้ตีกรอบแบ่งเป็นช่องรูปแบบ
ต่างๆ และอาจมีการตกแต่งเป็นลวดลาย 

หน้าจั่วท่ีมีการเปิดช่องระบายอากาศในช่วงบน 
(ลักษณะคล้ายรัศมีดวงอาทิตย์หรือนกยูงล าแพน) 

ปั้นลม ปั้นลมแบบตัวเหงา ปั้นลมแบบเรียบง่าย อาจมีการตกแต่งด้วย ปั้นลมต่อยอดเป็นตัว V เรียกว่า “กาแล” 

จันทัน จันทันตรง (ไม่โค้งแอ่นแบบเรือนไทยภาคกลาง) 

ลัก
ษณ

ะ 
รูป

แบ
บ 

แล
ะร

ูปร
่าง

 

ฝา 

มีลักษณะคล้ายฝาปะกนผสมฝาสายบัว 
(ใช้ระบบฝาประกอบส าเร็จวางบนพรึง) 

 

ฝาตาผ้า (คล้ายฝาปะกน) 

ฝาแป้นหลั่ง (คล้ายฝาสายบัว) 

ฝาระแนงแนวต้ัง ตีกับโครงเคร่า 

ฝาไม้กระดานตีตามนอนแบบซ้อนเกล็ด  

ในอดีตใช้ฝาไม้บั่ว (ไม้ไผ่สาน) ในส่วนครัว 

เสาด้ัง หน้าตัดแปดเหลี่ยม มีการเหลาตกแต่งปลายเสา หน้าตัดเสากลม แปดเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยม 

เสาเรือน 
เสาต้นเดียว หน้าตัดแปดเหลี่ยม และสิบหกเหลี่ยม 

 เสาหน้าตัดกลม (หน้าตัดสี่เหลี่ยมส่วนน้อย) 

บันได บันไดช่วงเดียวมีหลังคาคลุม 

หมายเหตุ :       ช่องที่แรเงาน้ าหนักเข้ม คือมีลักษณะร่วมกันทั้ง 3 กลุ่ม        
  ช่องที่แรเงาน้ าหนักอ่อน คือมีลักษณะร่วมกันมากกว่า 1 กลุ่ม แต่ไม่ถึง 3 กลุ่ม 

                                                           
67 ในฐานะเรือนพ้ืนถิ่นไตยวนซึ่งเป็นตัวแทนของเรือนชาวบ้าน โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ อัน นิมมานเหมินท์ 

(2521) ไกรศรี นิมมานเหมินท์ (2521) อนุวิทย์ เจริญศุภกุล และวิวัฒน์ เตมียพันธ์ (2539) อนุวิทย์ เจริญศุภกุล (2553) อรศิริ 
ปาณินท์ (2539) สมคิด จิระทัศนกุล (2543) ฐาปนีย์ เครือระยา (2554) และ วิวัฒน์ เตมียพันธ์ (2557) 

68 ในฐานะเรือนประเพณีซึ่งเป็นตัวแทนของเรือนชาวยวนผู้มีฐานะหรือชนชั้นปกครอง โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ 
อัน นิมมานเหมินท์ (2521) ไกรศรี นิมมานเหมินท์ (2521) เฉลียว ปิยะชน (2537) อนุวิทย์ เจริญศุภกุล และวิวัฒน์ เตมียพันธ์ 
(2539) และ ฐาปนีย์ เครือระยา (2554) 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง “เรือนยวนสีคิ้ว” “เรือนไม้บะเก่า” และ “เรือนกาแล” 
  เรือนยวนสีค้ิวกรณีศึกษา เรือนไม้บะเก่า เรือนกาแล 

ผัง
พื้น

แล
ะก

าร
แบ

่งพ
ื้นท

ี่ใช
้สอ

ย 

รูปแบบผังเรือน เรือนเคียงชานซึ่งมีหลังคาคลุม อาจมีชานหน้าและหลังเรือน 

ต าแหน่งเรือนหลัก ทิศตะวันออก 

ทิศหัวนอน ทิศตะวันออก 

ทางเข้าห้องนอน เข้าจากเต๋ินในด้านสกัด ไม่แน่นอน เข้าจากเต๋ินในด้านสกัด หรือเข้าจากชานฮ่อมในด้านยาว 

จ านวนห้องนอน แรกสร้างจะมีจ านวน 1 ห้องนอนเสมอ จ านวน 1 - 2 ห้องนอน 

ชานแดด หากมีมักจะต่อกับครัวอยู่ท้ายเรือน พบทั้งหน้าเรือนและหลังเรือน (ในภาคเหนือนิยมเรียกว่า “ชานฝน”) 

ระดับแนวด่ิง เต๋ินและห้องนอนมีระดับสูงกว่าชานและครัว 

ส่ว
นป

ระ
กอ

บอ
ื่นๆ

 

ห ายนตร์ อยู่เหนือประตูเข้าห้องนอน (พบไม่มากนัก) อยู่เหนือประตูเข้าห้องนอน 

ห้ิงผีปู่ย่า ไม่พบ 
เป็นห้ิงที่ฝาเรือนด้านหัวนอน ตรงมุมห้องอยู่ติดเสา หรือระหว่างเสามงคลและเสาท้ายสุด

ของเรือน 

ฮ่อมริน ชายคาของเรือนประธานกับเรือนโถงมาจรดกันเหนือช่องทางเดินหรือชาน มีรางน้ าส าหรับรองน้ าฝนจากหลังคา 

ฝาลับนาง เป็นฝาเรือนซีกปลายเท้าย่ืนเลยจากตัวเรือนนอนเลยเข้ามายังส่วนเต๋ินประมาณ 2 คืบ  

ควั่น (ห้ิงเก็บของ) 

 
เป็นโครงไม้จริงหรือไม้ไผ่วางขัดกันเป็นตะแกรง ติดต้ังอยู่เหนือศีรษะในระดับข่ือและแป

หัวเสา 
เป็นแผ่นไม้กระดานหรือไม้ไผ่วางพาด
บนเต้า อยู่ใต้ชายคายาวตลอดแนว 

ฮ้านน้ า (ร้านน้ า) เคยปรากฏอยู่ในส่วนชานหน้าเรือน ห้ิงส าหรับวางหม้อน้ าด่ืม สูงประมาณ 80 - 100 เซนติเมตร ต้ังอยู่บริเวณชานหน้าเรือน 

เท
คน

ิคก
าร

ก่อ
สร

้าง
แล

ะว
ัสดุ

 

ลักษณะโครงสร้าง รอดสอดเสา โครงสร้าง (เสาและรอด) ของเรือนแต่ละหลังแยกออกจากกัน 

การวางข่ือและแป สวมกับหัวเทียนที่ต าแหน่งศูนย์กลางเสาเรือน 

เสาด้ัง 

เสาที่ต้ังบนรอดยาวถึงข่ือ มีเสาตอม่อรับ 

เสาด้ังวางบนรอด (ไม่มีตอม่อรับ) เสาต้นเดียวยาวจากพื้นดินถึงข่ือ 

เสาต้นเดียวยาวจากพื้นดินถึงอกไก่ 

ระบบฝา 
แผงฝาส าเร็จรูปวางบนพรึง (ดั้งเดิม) มัก

มีความยาวตามช่วงเสา 

แผงฝาชิ้นเดียวยาวตลอดด้านยาวและด้านกว้างของเรือน ฝาด้านยาวหุ้มฝาด้านสกัด 
ฝาด้านยาววางบนรอด ฝาด้านสกัดวางบนพื้นหรือยึดกรอบล่างของฝาปิดหัวตง และ

อาจผายฝาออก 

ฝาไม้กระดานตีบนโครงเคร่า (สมัยหลัง)  

ตง 
วางตงแนวนอน ตงถ่ี (ลักษณะด้ังเดิม) 

วางตงแนวต้ัง (สมัยหลัง) 

วัสดุมุง 

แฝก ไม้แป้นเกล็ด (ในอดีต) 

กระเบื้องดินเผา หรือ กระเบื้องดินขอ (ในอดีต) กระเบื้องดินเผา (ปัจจุบัน) 

กระเบื้องหน้าวัว (ในอดีต) ใบตองตึง หญ้าคา (ในอดีต) 

สังกะสี (ปัจจุบัน) 

วัสดุโครงสร้าง ไม้มะค่า ไม้สัก (ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ตะเคียน และไม้แดง เป็นส่วนน้อย) 

หมายเหตุ :       ช่องที่แรเงาน้ าหนักเข้ม คือมีลักษณะร่วมกันทั้ง 3 กลุ่ม        
  ช่องที่แรเงาน้ าหนักอ่อน คือมีลักษณะร่วมกันมากกว่า 1 กลุ่ม แต่ไม่ถึง 3 กลุ่ม 
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5.6 ลักษณะร่วมของเรือนไตยวนและสัมภาระวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาจากเรือนภาคเหนือดั้งเดิม  

เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาทุกหลังมีลักษณะร่วมกันคือ เป็นกลุ่มเรือนสองหลังหรือสามหลังซึ่ง
ปลูกชิดขนานกันและมีพ้ืนที่ใช้สอยติดต่อกัน เรียกว่า “เรือนสองหลังร่วมพ้ืน” หรือ “เรือนสามหลัง
ร่วมพ้ืน” แต่ละเรือนมีโครงสร้าง (เสาและรอด) เฉพาะแยกออกจากกัน โดยวางตัวเรือนแบบ “ขวาง
ตะวัน” ทิศหัวนอนและเรือนประธานอยู่ทางตะวันออก เรือนประธานมีด้านยาวขนาด 3 หรือ 5 ช่วง
เสา ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับเรือนไม้บะเก่าและเรือนกาแล โดยคงรูปแบบเป็นเรือนยกใต้ถุน หลังคา
ทรงจั่ว มีจันทันตรง (ไม่โค้งแอ่นเหมือนเรือนไทยภาคกลาง) มีชายคาปีกนกในด้านสกัด เสาเรือนเป็น
เสาต้นเดียวมีหน้าตัดแปดเหลี่ยมหรือสิบหกเหลี่ยม วางแปหัวเสาและขื่อร้อยกับหัวเทียนที่ศูนย์กลาง
เสา และมีหลังคาคลุมชานและบันไดเช่นเดียวกับเรือนไม้บะเก่าในภาคเหนือ รวมไปถึงมีแบบแผนการ
ใช้พ้ืนที่ภายในเรือนที่สอดคล้องกับจารีตดั้งเดิมของชาวยวน และจัดอันดับพ้ืนเรือนอย่างเป็นระบบ 
โดยก าหนดให้พ้ืนส่วนเติ๋นและในเฮือนมีระดับสูงที่สุด รองลงมาคือส่วนครัว ชานโถง และชานหน้า/
ชานหลัง ตามล าดับ 
 

   

ภาพที่ 46 ลักษณะของเสาเรือนหน้าตัดแปดเหลี่ยม และการวางแปหัวเสาและขื่อร้อยกับหัวเทียนที่ศูนย์กลางเสา 
 

นอกจากนี้ ในเรือนบางหลังยังปรากฏองค์ประกอบและเทคนิคก่อสร้างเฉพาะตัว เช่น  
“ฝาลับนาง69” “แหนบเติ๋น70” และ “ห ายนตร์71” รวมถึงเทคนิคการใช้เสาดั้งที่วางบนรอดโดยมีเสา
ตอม่อรองรับ และลักษณะการวางตงแนวนอน ซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรือนพ้ืนถิ่นดั้งเดิมใน
ภาคเหนือเช่นกัน 
                                                           

69 ฝาเรือนซีกปลายเท้ายื่นจากเรือนนอนเลยเข้ามาส่วนเติ๋น ส าหรับบังสายตาและบังลม 
70 ฝาประกอบซึ่งมีจั่วกรุส าหรับกั้นพ้ืนที่ระหว่างในเฮือนและเติ๋น และนิยมเจาะช่องอากาศในส่วนฝาจั่ว 
71 แผ่นไม้แกะสลักเหนือประตูห้องนอน 
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ภาพที่ 47 ลักษณะของ “ฝาลับนาง” ของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 (ซ้าย) และเรือนกรณีศึกษาที่ 5 (ขวา) 
 

 

ภาพที่ 48 ลักษณะของ “แหนบเติ๋น” ของเรือนกรณีศึกษาที่ 4 
ที่มา: อนุเคราะห์ภาพโดย นางสาวปรียานุช ค าสนอง, 2558 
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ภาพที่ 49 ลักษณะของ “ห ายนตร์” เหนือประตูเข้าห้องนอน ที่พบในเรือนกรณีศึกษาท่ี 2 
 

   

ภาพที่ 50 ลักษณะของ “เสาดั้งวางบนรอดซึ่งมีเสาตอม่อรับ (ดูคล้ายกับต่อเสา)” ที่พบในเรือนกรณีศึกษาที่ 1 
 

 

ภาพที่ 51 ลักษณะของ “การวางตงแนวนอน” ในส่วนของเรือนประธานที่พบในเรือนกรณีศึกษาที่ 5 
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ส าหรับในกรณีของรูปทรงหลังคาเรือนยวนสีคิ้ว นอกจากจะพบหลังคาทรงจั่วที่ท าหลังคา
ปีกนกยื่นออกมาจากแนวฝาเรือนด้านสกัด อันเป็นรูปแบบเดียวกันกับหลังคาของเรือนไตยวนที่
กล่าวถึงในวรรณกรรมทั่วไปแล้ว เรือนยวนสีคิ้วบางหลัง ได้แก่ เรือนกรณีศึกษาที่ 1 และ 4 (รวมถึง
ร่องรอยของเรือนยวนสีคิ้วในอดีตซึ่งปรากฏในภาพที่ 22) ยังปรากฏรูปแบบหลังคาทรงจั่วที่มีหลังคา
ปีกนกขนาดใหญ่คลุมพื้นที่ 1 ช่วงเสาด้านหน้า ท าให้มุมมองด้านหน้าของเรือนประธานดูคล้ายกับเป็น
หลังคาทรงมะนิลา โดยมีลักษณะเฉพาะคือ ส่วนผืนหลังคาทรงจั่วและหลังคาปีกนกด้านหน้ามิได้
ต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกัน (ดังภาพที่ 52) ซึ่งหลังคารูปแบบนี้มิใช่รูปแบบของหลังคาที่สามารถพบเห็น
ได้ทั่วไปจากเรือนไม้บะเก่าและเรือนกาแลในภาคเหนือปัจจุบัน72 

 

   

ภาพที่ 52 แสดงเรือนกรณีศึกษาท่ี 1 และ 4 ที่มีหลังคาทรงจั่วท าหลังคาปีกนกขนาดใหญ่คลุมพ้ืนที่ 1 
ช่วงเสาด้านหน้า 

 
เมื่อเทียบเคียงกับรูปภาพบ้านเรือนในงานจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ที่ปรากฏในภาคเหนือ (ดัง

ภาพที่ 53) ได้พบรูปภาพเรือนบางหลังที่มีรูปลักษณ์ของหลังคาคล้ายคลึงกับหลังคาปีกนกด้านหน้า
ขนาดใหญ่ของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 และ 4 จึงเป็นข้อสังเกตว่า “รูปแบบหลังคาทรงจั่วที่มีการชัก
หลังคาปีกนกขนาดใหญ่คลุมพ้ืนที่ 1 ช่วงเสาด้านหน้า โดยที่ส่วนผืนหลังคาจั่วและหลังคาปีกนก
ด้านหน้ามิได้ต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกัน” อาจเป็นอีกร่องรอยหนึ่งของเรือนแบบแผนไตยวนดั้งเดิมที่เคย
ปรากฏอยู่ในภาคเหนือเช่นกัน แต่ได้สูญหายหรือหมดความนิยมลงไปแล้วในปัจจุบัน ดังนั้น เรือน

                                                           
72 เรือนไม้บะเก่าและเรือนกาแลในภาคเหนือปัจจุบัน มักเป็น “หลังคาทรงจั่ว” ที่มีหลังคาปีกนกยื่นออกมาจาก

แนวฝาเรือนด้านสกัดและอาจมีหลังคาปีกนกในด้านยาวด้วย หรือเป็น “หลังคาทรงมะนิลา” ที่บางแหล่งข้อมูลเรียกว่า “หลังคา
ทรงปั้นหยาเปิดจั่ว” ซึ่งมีขอบผืนหลังคาทางด้านยาวและด้านสกัดชนกันเป็นชิ้นเดียว 
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ไม้บะเก่าและเรือนกาแลในภาคเหนือจึงมักจะมีหลังคาทรงจั่วที่ท าหลังคาปีกนก หรือเป็นหลังคาทรง
มะนิลา73 ดังที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมและแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ัวไป 

 

 

ภาพที่ 53 แสดงเรือนที่มีหลังคาทรงจั่วและท าหลังคาปีกนกด้านหน้า โดยมิได้ต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกัน 
จากจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายค า74วัดพระสิงห์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถูกวาดขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 

ที่มา : addsiripun (https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=addsiripun&month=14-01-2011&group=12&gblog=87) 

 
5.7 รูปแบบและองค์ประกอบของเรือนยวนสีคิ้วที่แตกต่างจากเรือนไตยวนในวรรณกรรม 

เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาทุกหลังมีองค์ประกอบเมื่อแรกสร้างเป็นเรือนที่มีจ านวน 1 ห้องนอน
เท่านั้น (ส่วนเรือนไตยวนภาคเหนือที่ปรากฏในวรรณกรรมจะมีจ านวนไม่แน่นอน ระหว่าง 1  - 2 
                                                           

73 บางแหล่งข้อมูลเรียกว่า “หลังคาทรงปั้นหยาเปิดจั่ว” 
74 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (2502) ได้กล่าวถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายค า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

จังหวัดเชียงใหม่ เอาไว้ว่า “…จิตรกรทางภาคเหนือนิยมเขียนภาพชีวิตประจ าวัน... …ลักษณะก็ยังเป็นภาพเหมือนชีวิตจริง ถ้าเรา
มองดูภาพที่งดงามเร่ืองสังข์ทองในวิหารลายค า วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ เราจะรู้สึกคล้ายกับว่าเราเข้าไปอยู่ในสภาพการณ์ที่
เป็นจริงตามความเป็นอยู่เมื่อ 100 ปีก่อน…” (ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงแปลไว้ในบทความเร่ือง “วิวัฒนาการแห่งจิตรกรรมฝาผนัง
ของไทย” จากหนังสือ อักษรศิลป์ พีระศรี. ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537. หน้า 236 - 255) 
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ห้องนอน) โดยมีประตูเข้าสู่ห้องนอนจากส่วนเติ๋นเป็นหลัก ส่งผลให้เรือนประธานมีระดับพ้ืนสูงกว่า
เรือนจั่วหลังที่สองหรือเรือนลูกเสมอ เนื่องจากใช้เรือนลูกเป็นเรือนโถง ข้อแตกต่างดังกล่าวส่งผลให้
เรือนยวนสีคิ้วมีพ้ืนที่ชานโถงหรือชานกลางบ้านกว้างขวางกว่าเรือนไม้บะเก่าและเรือนกาแลที่สร้าง
เป็นเรือนจ านวน 2 ห้องนอน75 และด้วยระดับของพ้ืนเรือนประธานและเรือนลูกที่มีความแตกต่างกัน
จึงปรากฏ “แป้นเลียบ76” เพ่ือทอนระดับพ้ืนที่แตกต่าง นอกจากนี้ เรือนไตยวนในภาคเหนือทั่วไปยัง
มีต าแหน่งประตูเข้าสู่ห้องนอนที่หลากหลาย โดยพบท้ังการท าประตูเข้าห้องนอนจากส่วนเติ๋นและจาก
ชานฮ่อม ส่วนชานด้านหน้าหรือชานระเบียงของเรือนกาแลยังนิยมท าเป็นนอกชานซึ่งไม่มีหลังคาคลุม 
ซึ่งแตกต่างไปจากเรือนยวนสีคิ้วและเรือนไม้บะเก่าที่นิยมท าหลังคาคลุมชาน 
 

   

ภาพที่ 54 แสดงลักษณะของ “แป้นเลียบ” 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นายรุ่งกิจ เจริญวัฒน์, 2557 

 
พ้ืนที่ “ชานโถง (ชานกลางบ้าน)” ของเรือนยวนสีคิ้วมีบทบาทและความส าคัญมากกว่าเรือน

ไตยวนในภาคเหนือ เนื่องจากชาวยวนสีคิ้วนิยมใช้ชานโถงเป็นพ้ืนที่รองรับกิจกรรมอเนกประสงค์บน
เรือนควบคู่กับส่วนเติ๋น ผังพื้นของเรือนกรณีศึกษาทุกหลังจึงมีชานโถงขนาดใหญ่ แตกต่างจากผังเรือน
ไตยวนภาคเหนือที่มีพ้ืนที่ชานโถงเพียงเล็กน้อยเพ่ือใช้เป็นทางสัญจร แต่มีพ้ืนที่เติ๋นกว้างขวาง
เนื่องจากนิยมใช้พื้นที่เติ๋นส าหรับรองรับกิจกรรมอเนกประสงค์เป็นหลัก  

                                                           
75 ซึ่งมีห้องนอนเจ้าของเรือนอยู่ที่เรือนประธานและมีอีกห้องนอนหนึ่งวางขนานกันอยู่ที่เรือนลูก ส่งผลให้เรือน

ภาคเหนือที่มีจ านวน 2 ห้องนอนมักจะมีระดับพ้ืนของเรือนประธานกับเรือนลูกไม่แตกต่างกัน และมีโถงกลางบ้านเป็นเพียงพ้ืนที่
ทางเดินแคบๆ เท่านั้น 

76 มีลักษณะเป็นแผ่นไม้กระดานอยู่ระหว่างพ้ืนชานและพ้ืนเรือนประธาน ใช้ส าหรับนั่ง วางของ และใช้เป็น
แนวทางเดินเลียบไปด้านหลังเรือน 
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ชานโถงของเรือนยวนสีคิ้วเป็นพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมล าลองทั่วไปในชีวิตประจ าวันแบบ
เดียวกับเติ๋น และสามารถรองรับผู้คนได้จ านวนมากเมื่อมีการจัดกิจกรรมทางสังคมบนเรือน 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวยวนสีคิ้วที่มีลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมภายในกลุ่มสูง ควบคู่
กับคติความเชื่อในการถือหัวที่สืบทอดมาแต่เดิม จึงไม่นิยมใช้พ้ืนที่ใต้ถุนส าหรับรับแขกส าคัญหรือท า
กิจกรรมทางสังคม 

 

   

ภาพที่ 55 แสดงตัวอย่างการใช้พ้ืนที่ชานโถงหรือชานกลางบ้านส าหรับรองรับกิจกรรมล าลองที่หลากหลาย 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นางสุดา เอกะสิงห์ (ภาพซ้าย) และนางชลธิชา พลอยเพ็ชร (ภาพขวา) 

 

 

ภาพที่ 56 แสดงงานแต่งงานโดยใช้พ้ืนที่ชานโถงส าหรับกิจกรรมการผูกข้อมือ (ทดแทนส่วนเติน๋ที่คับแคบ) 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นางสุดา เอกะสิงห์ 
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ภาพที่ 57 แสดงงานศพโดยมีการตั้งศพและรับรองพระสงฆ์ในบริเวณเติ๋น (ซ้าย) และใช้พ้ืนที่ชานโถง
หรือชานกลางบ้านส าหรับรับรองชาวบ้าน (ขวา) 

ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นางสุดา เอกะสิงห์ 

 
ส าหรับกรณีที่เรือนกรณีศึกษากลุ่มนี้ได้หันหน้าไปทางทิศเหนือทั้งหมด ในขณะที่เรือนไตยวน

ในวรรณกรรมส่วนใหญ่จะหันหน้าไปทางทิศใต้ เมื่อพิจารณาตามสภาพดินฟ้าอากาศจะพบว่าเรือน
แถบนี้ต้องการหลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วงเวลากลางวัน การหันหน้าเรือนไปทางทิศเหนือจะท าให้ส่วน
เติ๋นได้รับร่มเงาและเอ้ือต่อการใช้สอยพ้ืนที่ดังกล่าว 

วิถีชีวิตและบริบทแวดล้อมใหม่เป็นปัจจัยให้เกิดการปรับปรุงรูปแบบบางประการในเรือนยวน
สีคิ้วให้แตกต่างออกไปจากเรือนไตยวนดั้งเดิมในภาคเหนือ โดยพบการใช้ฝาเรือนที่มีลักษณะคล้ายฝา
ปะกนผสมกับฝาสายบัว เป็นแผ่นฝาประกอบส าเร็จวางบนพรึง อันเป็นระบบฝาเรือนที่เป็นเอกลักษณ์
ของเรือนไทยภาคกลาง รวมไปถึงการใช้เสาดั้งคร่อมอยู่บนรอดโดยไม่มีเสาตอม่อรับ (ในลักษณะ
เดียวกับเรือนไทยภาคกลางและเรือนโคราช) และพบการปรับวางตงเป็นแนวตั้ง (ในลักษณะเดียวกับ
โครงสร้างเรือนร่วมสมัย) แสดงให้เห็นว่าเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาเหล่านี้ปลูกสร้างและปรับปรุงใน
ช่วงเวลาของ “การเปลี่ยนถ่ายเทคนิคการก่อสร้าง” 
 

   

ภาพที่ 58 แสดงระบบแผ่นฝาประกอบวางบนพรึงของเรือนกรณีศึกษาที่ 5 ลักษณะคล้ายฝาปะกนผสมฝาสายบัว 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นายรุ่งกิจ เจริญวัฒน์, 2557 
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ภาพที่ 59 แสดงร่องรอยการใช้ฝาเรือนที่คล้ายกับฝาปะกันผสมฝาสายบัววางบนพรึง ในเรือนกรณีศึกษาที่ 3 
 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน เรือนกรณีศึกษาที่ 1 2 และ 4 จะเป็นฝาไม้กระดานตีตามนอนแบบ

ซ้อนเกล็ดบนโครงเคร่า แต่เรือนกรณีศึกษาข้างต้นยังปรากฏร่องรอยของ “พรึง” อยู่ในส่วนตีนฝา ซึ่ง
ส่วนพรึงนี้ไม่ใช่องค์ประกอบที่จ าเป็นในระบบฝาโครงเคร่าแต่อย่างใด แต่เป็นส่วนประกอบของระบบ
ฝาเรือนประกอบส าเร็จ ใช้ส าหรับรองรับแผงฝาประกอบ จึงเชื่อได้ว่าแต่เดิมเรือนเหล่านี้อาจเคยใช้
ระบบฝาประกอบส าเร็จวางบนพรึงมาก่อน ซึ่งหลักฐานแวดล้อมโน้มน้าวว่าควรจะเป็นฝาปะกนผสม
กับฝาสายบัว หรือฝาประกอบส าเร็จชนิดอื่นๆ 

 

   
 

 

ภาพที่ 60 แสดง “พรึง” ที่ปรากฏในส่วนตีนของฝาเรือนกรณีศึกษาท่ี 1 2 และ 4 
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นอกเหนือจากเรือนกรณีศึกษาที่ 1 - 5 แล้ว ในภาคสนามยังปรากฏร่องรอยของเรือนยวน
สีคิ้วซึ่งมีอายุมากกว่า 80 ปีอยู่อีกจ านวนหนึ่งที่ใช้ฝาประกอบส าเร็จวางบนพรึงเช่นกัน ส่วนใหญ่เป็น
เรือนที่มีสภาพทรุดโทรมหรือหลงเหลืออยู่เพียงองค์ประกอบบางส่วนของเรือน เช่น เรือนของนางลอง 
สมใจเพ็ง (ในภาพที่ 61) ซึ่งถือเป็นหลักฐานแวดล้อมสนับสนุนว่าเรือนยวนสีคิ้วที่ปลูกสร้างในช่วงสมัย
ดังกล่าวมีการใช้ฝาประกอบส าเร็จอย่างแพร่หลาย 
 

 

ภาพที่ 61 แสดง “ฝาประกอบส าเร็จ” ของเรือนนางลอง สมใจเพ็ง ที่ชุมชนบ้านเหนือ (เรือนอายุประมาณ 100 ปี) 
 

ถึงแม้ว่าเรือนพื้นถ่ินของชาวไทยในจังหวัดนครราชสีมา (ในบริบทนี้ มิได้รวมถึงชาวยวนสีคิ้ว) 
หรือที่รู้จักในชื่อ “เรือนโคราช77” จะใช้ระบบฝาประกอบส าเร็จวางบนพรึงเช่นเดียวกันกับเรือนไทย
ภาคกลาง แต่เรือนโคราชจะใช้ฝาประกอบประเภท “ฝาปรือ” หรือ “ฝาปรือกรุเซงด า” เป็น

                                                           
77 กาญจนา ตัณสุวรรณรัตน์ (2546) อธิบายว่า เรือนโคราชเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวยกพ้ืนสูง ใต้ถุนโล่ง หลังคาทรงจั่ว 

โครงสร้างระบบเสาและคาน ใช้เสากลม ส่วนใหญ่ใช้ไม้เต็ง ไม้รัง วิธีการก่อสร้างหรือ “ปรุงเรือน” เป็นระบบส าเร็จรูปแบบถอด
ประกอบได้ ฝาเรือนใช้แผงฝาส าเร็จรูปที่ประกอบเสร็จแล้วยกขึ้นวางบนพรึง เร่ิมจากฝาปรือกรุเซงด า ที่ใช้ไม้จริงท ากรอบฝาและ
ลูกตั้ง ใช้ไม้ไผ่ท าลูกนอก (เซง) และใช้ปรือเป็นวัสดุกรุ ต่อมาจึงปรับเป็นฝาไม้กระดานเพ่ือความคงทนกว่า ลักษณะเป็นฝา
ประกอบส าเร็จที่มีเคร่าตั้งด้านในตีฝากระดานทางนอนและตีไม้ทับเกล็ดด้านนอกเป็นช่องจังหวะคล้ายกับฝาปรือกรุเซงด า และฝา
อื่นๆ เรือนดั้งเดิมแบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ได้แก่ ในเรือน ระเบียง นอกชาน และครัว ผังพ้ืนเรือนมี 2 ลักษณะ ได้แก่ “เรือน 2 ห้อง” 
หมายถึง เรือนนอนที่มีความยาว 2 ช่วงเสาและมีความกว้าง 1 ช่วงเสา และ “เรือน 3 ห้อง” เรือนนอนที่มีความยาว 3 ช่วงเสา
และมีความกว้าง 1 ช่วงเสา โดยส่วนใหญ่เป็นเรือน 3 ห้องซึ่งแบ่งได้ 4 ลักษณะคือ เรือน 3 ห้องแบบดั้งเดิม เรือน 3 ห้องแบบเพ่ิมจั่ว 
เรือน 3 ห้องแบบจั่วแฝด และเรือน 3 ห้องแบบสามจั่ว เรือนโคราชส่วนใหญ่หันจั่วด้านสกัดรับตะวันคือหันทางตะวันออก -
ตะวันตก เรียกว่า “ล่องตะวัน”  
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เอกลักษณ์ ซึ่งมิใช่ฝาปะกนหรือฝาสายบัวแต่อย่างใด นอกจากนี้ กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ (2561) ได้
อธิบายเพ่ิมเติมว่า “จากประสบการณ์การส ารวจเรือนโคราชจ านวนมากกว่า 100 หลัง ในช่วงเวลา 
20 ปี ได้พบเรือนที่ใช้ฝาประกอบส าเร็จซึ่งมีลักษณะคล้ายกับฝาปะกนและฝาตั้งคล้ายกับฝาสายบัว
จ านวนน้อย พบเพียงอย่างละ 2 หลังเท่านั้น งานฝีมือไม่ประณีตเท่ากับฝาปะกนและฝาสายบัวของ
เรือนภาคกลาง78” ฝาประกอบส าเร็จที่มีลักษณะคล้ายกับฝาปะกนและฝาสายบัวจึงไม่ใช่ฝาเรือนที่พบ
โดยทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมาและไม่อาจนิยามเป็นฝาสามัญของเรือนโคราชได้  ดังนั้น ฝาประกอบ
ส าเร็จที่มีลักษณะคล้ายกับฝาปะกนผสมฝาสายบัวของเรือนยวนสีคิ้วจึงมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
เรือนไทยในลุ่มน้ าภาคกลางมากที่สุด ทั้งนี้ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและล าดับการปกครองของ
ชุมชนยวนสีคิ้วได้สนับสนุนว่า ฝาเรือนลักษณะดังกล่าวควรจะได้รับแบบอย่างมาจากฝาปะกนและฝา
สายบัวของเรือนไทยภาคกลาง ผ่านความสัมพันธ์กับเมืองสระบุรีเป็นหลัก 
 

   

ภาพที่ 62 แสดงลักษณะ “ฝาปรือ” ของเรือนพ้ืนถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
 
เรือนยวนสีคิ้วได้ปรับปรุงรูปแบบบางประการให้สอดคล้องกับสภาพอากาศของจังหวัด

นครราชสีมาที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากกว่าทางภาคเหนือ การสร้างสภาวะสบายในการอยู่อาศัยจึง
ต้องการระบายอากาศเพ่ือถ่ายเทความร้อนเป็นหลัก โดยพบว่าเรือนยวนสีคิ้วทุกหลังมีการยกใต้ถุนสูง
พ้นหัว เนื่องจากสภาพอากาศและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวยวนสีคิ้วที่นิยมเลี้ยงวัว -ควายไว้ใต้ถุนเรือน 
ส่วนฝาเรือนที่ปรับปรุงในชั้นหลังยังมีความโปร่งหรือเปิดช่องให้เกิดการถ่ายเทอากาศมากยิ่งขึ้น ควบคู่
กับการเปิดช่องแสงหรือช่องระบายอากาศในส่วนหน้าจั่ว79 ส่งผลให้พ้ืนที่ภายในของเรือนยวนสีคิ้วมี
การถ่ายเทอากาศได้ดีและมิได้มืดทึบดังเช่นเรือนพ้ืนถิ่นทั่วไปในภาคเหนือ 

                                                           
78 สรุปจากการสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 มกราคม 2561 
79 หน้าจั่วของเรือนพ้ืนถิ่นในภาคเหนือส่วนใหญ่จะปิดทึบเพ่ือป้องกันลมหนาว 
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ภาพที่ 63 ช่องระบายอากาศที่หน้าจั่วเรือนกรณีศึกษาที่ 3 ลักษณะคล้าย “รัศมีดวงอาทิตย์” บ้างก็ว่า “นกยูงล าแพน” 
 

     

ภาพที่ 64 เรือนกรณีศึกษาที่ 5 สามารถถ่ายเทอากาศและรับแสงธรรมชาติได้ดีด้วยช่องเปิดส่วนหน้าจั่วและฝาเรือน 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นายรุ่งกิจ เจริญวัฒน์, 2557 

 
เอกลักษณ์โดดเด่นของเรือนยวนสีคิ้วคือการใช้ปั้นลมแบบตัวเหงา ซึ่งแตกต่างจากปั้นลม

ทั่วไปในเรือนภาคเหนือ ทว่า ชาวยวนสีคิ้วยังคงเรียกส่วนปั้นลมนี้ว่า “กาแล” รวมถึงปรากฏส่วน 
“ควั่น” ที่มีลักษณะเป็นหิ้งส าหรับเก็บของ โดยใช้แผ่นไม้กระดานพาดไว้บนเต้ายาวตลอดแนวชายคา 
ซึ่งส่วนประกอบนี้มิได้ปรากฏอยู่ทั่วไปในเรือนภาคเหนือและแตกต่างจากควั่นของเรือนแบบแผน
ไตยวนในวรรณกรรม80 ที่เป็นโครงไม้จริงหรือไม้ไผ่ วางขัดกันเป็นตะแกรงหรือวางเรียงชิดคล้ายโครง
ฝ้าเพดาน โดยติดตั้งอยู่เหนือศีรษะในระดับข่ือและแปหัวเสา หากแต่มีประโยชน์ใช้สอยเป็นที่ เก็บของ
เช่นเดียวกัน  

                                                           
80 ในที่นี้คือ ข้อมูลทุติยภูมิที่อธิบายแบบแผนของเรือนไตยวนเอาไว้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลการศึกษาเรือนพักอาศัย

ของประชากรผู้สืบทอดวัฒนธรรมไตยวน (คนเมือง) ในบริเวณแอ่งเชียงใหม่-ล าพูนเป็นส าคัญ 
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ภาพที่ 65 ปั้นลมแบบตัวเหงา 

  

ภาพที่ 66 “ควั่น” มุมมองจากภายใน (ซ้าย) และภายนอกเรือน (ขวา) 
 
5.8 สรุป (ร่องรอยของเรือนยวนสีคิ้วรุ่นเก่าที่ปรากฏในภาคสนาม) 

เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาที่มีอายุระหว่าง 81 - 100 ปี ได้แสดงลักษณะส าคัญที่มีร่วมกันกับ
เรือนไตยวนในภาคเหนือและมีแบบแผนการใช้พ้ืนที่ภายในสอดคล้องกับประเพณีดั้งเดิมของชาวยวน
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนปกปิด ขอบเขตส่วนตัว หรือส่วนที่รับรู้จากการใช้สอยพ้ืนที่ภายใน
เรือน (ได้แก่ ผังพ้ืน การจัดพ้ืนที่ใช้สอย และการจัดระดับหรืออันดับในเรือน) รวมไปถึงการคงรูปทรง 
ทิศทางการวางอาคาร และระบบโครงสร้างหลักแบบเรือนภาคเหนือเอาไว้  อย่างไรก็ดี เรือน
กรณีศึกษาได้มีการปรับใช้วัสดุในท้องถิ่น และแสดงเปลือกภายนอกทางสถาปัตยกรรมที่มีรูปลั กษณ์
บางประการของเรือนไทยภาคกลาง (ได้แก่ การใช้ปั้นลมแบบตัวเหงา ระบบฝาประกอบส าเร็จวางบน
พรึง และการวางตีนเสาดั้งคร่อมบนรอดโดยไม่ใช้เสาตอม่อรับ) 

นอกจากนี้  ภายใต้บริบทแวดล้อมใหม่นอกเขตวัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิม ยังปรากฏ
คุณลักษณะและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบางอย่างที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง กล่าวคือ 
เรือนยวนสีคิ้วส่วนใหญ่หันหน้าไปทางทิศเหนือ เมื่อแรกสร้างจะมีจ านวนหนึ่งห้องนอนเป็นมาตรฐาน 
และยกใต้ถุนให้สูงพ้นหัวเสมอ ทางด้านการใช้สอยพ้ืนที่จะให้ความส าคัญกับส่วนชานโถงหรือชาน
กลางบ้านซึ่งมักถูกใช้ในกิจกรรมอเนกประสงค์ควบคู่กับส่วนเติ๋น และปรากฏส่วนควั่นอยู่ใต้ชายคา
เรือน ส่วนในด้านงานเชิงช่างมีความประณีตในการเหลาตกแต่งเสาดั้ง และมีการเปิดช่องแสงหรือช่อง
ระบายอากาศในส่วนหน้าจั่วซึ่งมีลักษณะคล้ายรัศมีดวงอาทิตย์หรือนกยูงล าแพน ส่วนทางด้านวัสดุจะ
นิยมใช้ไม้มะค่าเป็นวัสดุโครงสร้างหลัก โดยเป็นวัสดุท้องถิ่นซึ่งค่ามีกลสมบัติ (Strength Properties) 
สูงกว่าไม้สัก81 จึงเอ้ือต่อเทคนิคก่อสร้างบางประการที่ก้าวหน้ากว่าเรือนไตยวนดั้งเดิม เช่น การวาง

                                                           
81 สรุปจากการเทียบเคียง “ค่ากลสมบัติ” ระหว่างไม้มะค่าและไม้สัก โดยอ้างอิงข้อมูลของ ส่วนพัฒนาผลิตผล

ป่าไม้ ส านักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้ (2547). คุณลักษณะของไม้ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย 
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เสาดั้งคร่อมบนรอดโดยไม่ใช้เสาตอม่อรับ ซึ่งเป็นเทคนิคก่อสร้างที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลจากเรือนไทย
ภาคกลาง 

 

     

ภาพที่ 67 ตัวอย่างการเหลาตกแต่งเสาดั้ง (โดยทั่วไปจะท าส่วนบนของเสาสอบเล็กและปลายเสาบานออก) 
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บทที่ 6 
 

ล าดับพัฒนาการและพลวัตของเรือนพื้นถิ่นยวนสีคิ้ว 
 

การศึกษาพัฒนาการและพลวัตของเรือนยวนสีคิ้ว ใช้แนวทางการเปรียบเทียบระหว่างเรือน
ยวนรุ่นเก่าท่ีสุดซึ่งปรากฏร่องรอยอยู่ในพื้นที่ศึกษา (เรือนที่มีอายุประมาณ 81 - 100 ปี) กับเรือนยวน
รุ่นหลังซึ่งมีอายุตั้งแต่ 80 ปีลงมา เพ่ืออ่านการแปรเปลี่ยน การปรับตัว และพัฒนาการของเรือนยวน
สีคิ้วในช่วงเวลาต่างๆ ก่อนจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคสมัยที่ไม่นิยมก่อสร้างเรือนพักอาศัยตามแบบแผน
จารีตไตยวนอีกแล้ว 

จากร่องรอยที่ปรากฏในภาคสนาม ได้ชี้ว่ามีการปลูกสร้างเรือนพักอาศัยตามแบบแผนดั้งเดิม
ในชุมชนยวนสีคิ้วสืบต่อมาจนถึงช่วงต้นทศวรรษของ พ.ศ.250082 หลังจากนั้น การปลูกสร้างอาคาร
พักอาศัยในชุมชนยวนสีคิ้วทั้งหมดได้ละทิ้งรูปแบบประเพณีดั้งเดิมลงไป พร้อมๆ กับกระแสการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 นอกจากนี้ เรือนที่ปลูก
สร้างในช่วงหลังยังมีความประณีตลดน้อยลงและมักใช้ไม้ที่มีคุณสมบัติด้อยกว่าเดิม เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง 
ไม้แดง หรือไม้ประดู่ เนื่องจากไม้มะค่าซึ่งเป็นวัสดุดั้งเดิมเริ่มหายากขึ้นและมีมูลค่าสูง ส่งผลให้เรือนไม้
ที่ปลูกสร้างในช่วงหลัง โดยเฉพาะเรือนที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี มักจะเป็นเรือนที่มีรูปแบบเรียบง่าย
และมีความคงทนด้อยกว่าเรือนรุ่นก่อนๆ ประกอบกับร่องรอยของอาคารพักอาศัยที่ปรากฏในชุมชน
ยวนสีคิ้วนับตั้งแต่เมื่อราว 100 ปีก่อนเป็นต้นมาจนถึงช่วงต้นทศวรรษของ พ.ศ.2500 ได้แสดงให้เห็น
ว่ามีการปลูกสร้างเรือนพักอาศัยตามแบบแผนไตยวนในสัดส่วนที่ลดน้อยลงเป็นล าดับ  เนื่องจากมี
กระแสความนิยมในการปลูกสร้างบ้านเรือนรูปแบบร่วมสมัยซึ่งมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ปัจจัย
ข้างต้นได้ส่งผลให้ปรากฏเรือนแบบแผนไตยวนรุ่นสุดท้ายอยู่ในพ้ืนที่ศึกษาไม่มากนัก และเรือนที่
หลงเหลือมาถึงปัจจุบันก็ล้วนเป็นเรือนไม้มะค่าท้ังสิ้น 

 
 
 
 
 

                                                           
82 ในภาคสนามพบเรือนแบบแผนไตยวนที่มีอายุน้อยที่สุดคือประมาณ 58 ปี ซึ่งปลูกสร้างเมื่อป ีพ.ศ.2503 
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6.1 ตัวแทนของเรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่นแต่ละช่วงเวลาที่ปรากฏในพื้นที่ศึกษา 

เรือนยวนสีคิ้วที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ ได้พิจารณาเลือกจากเรือนพักอาศัยที่มีคุณลักษณะ
สัมพันธ์กับแบบแผนและจารีตไตยวน83 ซึ่งยังปรากฏอยู่ในกลุ่มเรือนที่มีอายุระหว่าง 58 - 100 ปี
โดยประมาณ หรือเรือนที่ปลูกสร้างตั้งแต่ช่วงประมาณ พ.ศ.2460 จนถึงต้นทศวรรษของ พ.ศ.2500 
ในที่นี้ ได้เลือกเรือนส าหรับใช้เป็นกรณีศึกษาจ านวน 13 หลัง ซึ่งจ าแนกหมวดหมู่ตามลักษณะและ
ช่วงอายุของเรือนได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

เรือนกลุ่ม A เป็นเรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 81 - 100 ปี จ านวน 5 หลัง (คือ
เรือนกรณีศึกษาท่ี 1 - 5 ดังรายละเอียดที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 5) 

เรือนกลุ่ม B เป็นเรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65 - 80 ปี จ านวน 4 หลัง (คือ
เรือนกรณีศึกษาท่ี 6 - 9) 

เรือนกลุ่ม C เป็นเรือนกรณีศึกษารุ่นอายุน้อยกว่า 65 ปี จ านวน 4 หลัง (คือเรือน
กรณีศึกษาที่ 10 - 13) 

ส าหรับตัวแทนของเรือนกลุ่ม B และกลุ่ม C นั้น ส่วนหนึ่งได้ส ารวจพบในหมู่บ้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเขตชุมชนบ้านใต้ ชุมชนบ้านกลาง และชุมชนบ้านเหนือ หรือบ้านสีคิ้วดั้งเดิมด้วย 

 

 

ภาพที่ 68 แผนที่แสดงชุมชนของชาวยวนสีคิ้วที่เลือกเรือนกรณีศึกษาในกลุ่มช่วงอายุต่างๆ (A B และ C) 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่อ าเภอสีคิ้ว ของกรมแผ่นที่ทหาร ระวาง5338 IV ล าดับชดุ L7018S, 2549 

                                                           
83 คือ เรือนไม้ยกใต้ถุนหลังคาทรงจั่ว ลักษณะเป็นเรือนสองหลังร่วมพ้ืนหรือเรือนสามหลังร่วมพื้น และมีพื้นที่

ใช้สอยหลักคือ ในเฮือน เติ๋น และชาน 
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ภาพที่ 70 แสดงภาพถ่ายทางอากาศบริเวณบ้านโนนนาและต าแหน่งเรือนกรณีศึกษาที่ 8 (กลุ่ม B) และ 13 (กลุ่ม C) 
ที่มา : ปรับปรุงจากภาพถ่ายทางอากาศของ NOSTRA MAP APPLICATION (https://map.nostramap.com/Nostramap/map. 
aspx) 

 

 

ภาพที่ 71 แสดงภาพถ่ายทางอากาศบริเวณบ้านถนนคดและต าแหน่งเรือนกรณีศึกษาที่ 9 (กลุ่ม B) 
ที่มา : ปรับปรุงจากภาพถ่ายทางอากาศของ NOSTRA MAP APPLICATION (https://map.nostramap.com/Nostramap/map. 
aspx) 

 
เนื่องจากได้มีการอธิบายรายละเอียดของเรือนกรณีศึกษากลุ่ม A เอาไว้แล้วในบทที่ 5 ในส่วน

นี้จะมีการน ามากล่าวซ้ าเฉพาะสาระที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบเท่านั้น พร้อมกับน าเสนอ
รายละเอียดของเรือนกรณีศึกษากลุ่ม B และกลุ่ม C เป็นส าคัญ 
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6.1.1 เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 81 - 100 ป ี(กลุ่ม A) 
 
ตารางที่ 5 แสดงภาพถ่ายและข้อมูลเบื้องต้นของเรือนกรณีศึกษากลุ่ม A (ประกอบด้วยเรือน

กรณีศึกษาที่ 1 - 5) 

เรือนกรณีศึกษาที่ 1 เรือนกรณีศึกษาที่ 2 

  
เรือนนางชลธิชา พลอยเพ็ชร 
ที่ตั้ง : เลขที่ 48 หมู่ 2 บ้านใต้ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
อายุเรือน : ประมาณ 90 ปี / ไม่ทราบปีที่ก่อสร้าง 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'20.2"N 101°43'20.9"E 

เรือนนางมูล ค่ าสูงเนิน 
ที่ตั้ง : เลขที่ 53 หมู่ 2 บ้านใต้ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
อายุเรือน : ประมาณ 90 ปี / สร้างประมาณปี พ.ศ.2470 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'19.4"N 101°43'22.7"E 

เรือนกรณีศึกษาที่ 3 เรือนกรณีศึกษาที่ 4 

  
เรือนนางสมใจ มกรพงศ์ 
ที่ตั้ง : เลขที่ 177 หมู่ 9 บ้านกลาง ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
อายุเรือน : ประมาณ 84 ปี / ไม่ทราบปีท่ีก่อสร้าง 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'16.1"N 101°43'29.6"E 

เรือนนางศรีนวล เมืองจันทึก 
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 หมู่ 4 บ้านเหนือ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
อายุเรือน : ประมาณ 100 ปี / ไม่ทราบปีท่ีก่อสร้าง 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'15.8"N 101°43'34.8"E 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) แสดงภาพถ่ายและข้อมูลเบื้องต้นของเรือนกรณีศึกษากลุ่ม A (ประกอบด้วยเรือน
กรณีศึกษาที่ 1 - 5) 

เรือนกรณีศึกษาที่ 5  

 

 

เรือนนางไอ่ ค่ าสูงเนิน 
ที่ตั้ง : เลขที่ 89 หมู่ 4 บ้านเหนือ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
อายุเรือน : ประมาณ 81 ปี / สร้างเมื่อ พ.ศ. 2479 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'14.6"N 101°43'48.0"E 

 

 
 

 

ภาพที่ 72 แสดงแบบแผนพ้ืนที่ใช้สอยของเรือนยวนสีคิ้วกลุ่ม A  
(เรือนสองหลังร่วมพ้ืน และเรือนสามหลังร่วมพ้ืน) 
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ตารางที่ 6 แสดงรูปแบบ เทคนิคการก่อสร้าง และวัสดุของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 - 5 

 เรือนกรณีศึกษาที่ 1 เรือนกรณีศึกษาที่ 2 เรือนกรณีศึกษาที่ 3 เรือนกรณีศึกษาที่ 4 เรือนกรณีศึกษาที่ 5 
การวาง ขวางตะวัน (จั่วหันไปทิศเหนือ-ใต้) หน้าเรือนหันไปทางทิศเหนือ 

พื้นที่ใช้
สอย

เม่ือแรก
สร้าง 

ชานโถง 

ชานบนัได (มีหลังคาคลุม) ชานบนัได (มีหลังคาคลุม) 

ชานโถง 

ชานบนัได (มีหลังคาคลุม) 

ชานโถง ชานโถง ชานโถง 

ชานแดดท้ายเรือน (รื้อออกแล้ว) ชานแดดท้ายเรือน ชานแดดท้ายเรือน 

เต๋ิน 

ห้องนอน (จ านวน 1 ห้อง) 

ครัว 

ใต้ถุนอเนกประสงค์ 

รูปแบบ 

เรือนยกใต้ถุนสองหลังซึ่ง
ปลูกชิดขนานกันและมพีื้นท่ี
ใช้สอยติดต่อกัน (เรือนสอง

จั่ว) 

เรือนยกใต้ถุนสามหลังซึ่ง
ปลูกชิดขนานกันและมพีื้นท่ี
ใช้สอยติดต่อกัน (เรือนสาม

จั่ว) 

เรือนยกใต้ถุนสามหลังซึ่ง
ปลูกชิดขนานกันและมพีื้นท่ี
ใช้สอยติดต่อกัน (เรือนสาม

จั่ว) 

เรือนยกใต้ถุนสองหลังซึ่ง
ปลูกชิดขนานกันและมพีื้นท่ี
ใช้สอยติดต่อกัน (เรือนสอง

จั่ว) 

เรือนยกใต้ถุนสามหลังซึ่ง
ปลูกชิดขนานกันและมพีื้นท่ี
ใช้สอยติดต่อกัน (เรือนสาม

จั่ว) 

ขนาด 

เรือนนอน (ในเฮือน) ลักษณะเป็น “เรือนสองห้อง” คือ ห้องนอนหลักมีด้านยาว 2 ช่วงเสาเรือน ส่วนด้านกว้างมี 1 ช่วงเสาเรือน (ไม่รวมเสาด้ัง) 

ความยาวของเรือนประธานมี 
6 ช่วงเสา (ต่อเติมมาจาก

เรือน 5 ช่วงเสา) 

ความยาวของเรือนประธานมี 
3 ช่วงเสา 

ความยาวของเรือนประธานมี 
5 ช่วงเสา 

ความยาวของเรือนประธานมี 4 ช่วงเสา (ต่อเติมมาจากเรือน 3 
ช่วงเสา) 

ลักษณะ
หลังคา 

ทรงจั่ว ลาดเอียงประมาณ 40 องศา มีชายคาปีกนกในด้านสกัด มุงด้วยสังกะสี (เดิมมุงแฝก) ปั้นลมแบบตัวเหงา เรียกว่า “กาแล” (เรือนบางหลังปั้นลมหลุดไปแล้ว) 

หน้าจั่วไม้กระดานซ้อนเกล็ด
แนวนอนปิดทึบ 

หน้าจั่วไม้กระดานซ้อนเกล็ด
แนวนอนปิดทึบ 

หน้าจั่วไม้กระดานซ้อนเกล็ด
แนวนอน มีการเปิดช่อง
ระบายอากาศในช่วงบน 
ลักษณะคล้ายรัศมีดวง

อาทิตย์ หรือ นกยูงล าแพน 

หน้าจั่วไม้กระดานซ้อนเกล็ด
แนวนอนปิดทึบ 

หน้าจั่วไม้กระดานซ้อนเกล็ด
แนวนอน มีการเปิดช่อง
ระบายอากาศในช่วงบน 
ลักษณะคล้ายรัศมีดวง

อาทิตย์ หรือ นกยูงล าแพน 

วัสดุหลัก ไม้เนื้อแข็ง (ไม้มะค่า ไม้ประดู่ และไม้ตะเคียน) ไม้ไผ่ (เดิมใช้เป็นฝาครัว) และหลังคามุงสังกะสี (เดิมใช้แฝก) 

ลักษณะ
โครง 
สร้าง 

เรือนแต่ละหลังมีโครงสร้าง (เสาและรอด) แยกออกจากกัน 

เสาเรือนใช้ไม้ต้นเดียว มีรอดและเต้าสอดทะลุเสา ปลายเสาเหลาเป็นเดือย (หัวเทียน) โคนเสาฝังลงดิน 1 ศอก 

ข่ือและแปสวมกับหัวเทียนท่ีศูนย์กลางเสา มีจันทันวางยันกับแป 

เสาหน้าตัดแปดเหลี่ยม เสาหน้าตัดสิบหกเหลี่ยม 
เสาหน้าตัดแปดเหลี่ยม และ

สิบหกเหลี่ยม 

เสาด้ังวางคร่อมบนรอด และ
มีเสาตอม่อรับ 

เสาด้ังวางคร่อมบนรอด (ไม่มีเสาต่อม่อรับ) 

 
เสาต้นเดียวยาวจากพืน้ดินถึง

อกไก่ 

 
ส่วนต่อเติมวางตงแนวนอน

รับพื้นเรือน 
ส่วนเรือนด้ังเดิมวางตง
แนวนอนรับพืน้เรือน 

วางตงแนวต้ังรับพื้นเรือน เรือนท่ีมีระดับต่ ากว่าเรือนประธานอาจวางแผ่นพื้นบนรอดโดยไม่มีตง 

ลักษณะ
ฝาเรือน 

(มีร่องรอยของแผ่นฝา
ประกอบ วางบนพรึง) 

 
ลักษณะคล้ายฝาปะกนผสม
กับฝาสายบัว วางบนพรึง 

(มีร่องรอยของแผ่นฝา
ประกอบ วางบนพรึง) 

ลักษณะคล้ายฝาปะกนผสม
กับฝาสายบัว วางบนพรึง 

ฝาไม้กระดานตีตามนอนแบบซ้อนเกล็ด ตีกับโครงเคร่า 

  
ฝาไม้บังใบตีแนวต้ังตีกับโครง

เคร่า 
ฝาระแนงแนวต้ัง ตีกับโครงเคร่า 

 ฝาระแนงตีไม้ไขว้เป็นตาราง ตีกับโครงเคร่า   

 มีห ายนต์เหนือประตูเข้าในเฮือน  
ฝาตาผ้า (แหนบเต๋ิน; ส่วนฝา

กั้นห้องท่ีสูงต่อเนื่องไปถึงหลังคา) 
 

หมายเหตุ :   ช่องที่แรเงาน้ าหนักเข้ม คือมีลักษณะร่วมกันทั้ง 5 หลัง         
  ช่องที่แรเงาน้ าหนักอ่อน คือมีลักษณะร่วมกันอย่างน้อย 2 หลัง แต่ไม่ถึง 5 หลัง  
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6.1.2 เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65 - 80 ป ี(กลุ่ม B) 
 
ตารางที่ 7 แสดงภาพถ่ายและข้อมูลเบื้องต้นของเรือนกรณีศึกษากลุ่ม B (ประกอบด้วยเรือน

กรณีศึกษาที่ 6 - 9) 

เรือนกรณีศึกษาที่ 6 เรือนกรณีศึกษาที่ 7 

  
เรือนนางทองใส ชาติบุรี 
ที่ตั้ง : เลขที่ 34 หมู่ 2 บ้านใต้ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
อายุเรือน : ประมาณ 68 ปี / ไม่ทราบปีท่ีก่อสร้าง 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'16.9"N 101°43'18.5"E 

เรือนนางสุดา เอกะสิงห ์
ที่ตั้ง : เลขที่ 180 หมู่ 9 บ้านกลาง ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
อายุเรือน : ประมาณ 70 - 80 ปี / ไม่ทราบปีท่ีก่อสร้าง 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'17.6"N 101°43'28.6"E 

เรือนกรณีศึกษาที่ 8 เรือนกรณีศึกษาที่ 9 

  
เรือนนางสาวจันทร์เพ็ญ หลอดจันทึก84 
ที่ตั้ง : เลขที่ 23 หมู่ 8 บ้านโนนนา ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
อายุเรือน : ประมาณ 70 - 80 ปี / ไม่ทราบปีท่ีก่อสร้าง 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°51'54.3"N 101°37'54.7"E 

เรือนนางทองหลอม ปันจันทึก  
ที่ตั้ง : เลขที่ 39 หมู่ 11 บ้านถนนคด ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสมีา 
อายุเรือน : ประมาณ 80 ปี / ไม่ทราบปีท่ีก่อสร้าง 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'17.9"N 101°41'26.1"E 

                                                           
84 เรือนหลังนี้ผ่านการปรับปรุงและซ่อมแซมมาหลายคร้ัง ส่งผลให้ความลาดชันของหลังคาและต าแหน่งประตู

เข้าสู่ส่วนในเฮือนเปลี่ยนไป แต่ในส่วนของโครงสร้างยังปรากฏเทคนิคเชิงช่างแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ในบริเวณรอบๆ เรือนยังมักมี
น้ าท่วมขัง ส่งผลให้เรือนทรุดต่ าลงไปและมีตะกอนดินโคลนไหลเข้ามาทับถม จนไม่สามารถเข้าไปใช้พ้ืนที่ใต้ถุนได้เช่นเดิม (สรุป
จากการสัมภาษณ์ นางสาวจันทร์เพ็ญ หลอดจันทึก อายุ 60 ปี บ้านโนนนา ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา, 
วันที่ 10 กันยายน 2560) 
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ภาพที่ 73 แสดงผังพ้ืนชั้นบนของเรือนกรณีศึกษาท่ี 6 

 

 
ภาพที่ 74 แสดงผังพ้ืนชั้นบนของเรือนกรณีศึกษาท่ี 7 
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ภาพที่ 75 แสดงผังพ้ืนชั้นบนของเรือนกรณีศึกษาท่ี 885 

 

 
ภาพที่ 76 แสดงผังพ้ืนชั้นบนของเรือนกรณีศึกษาท่ี 9 

                                                           
85 พ้ืนที่ส่วนในเฮือนที่ปรากฏในปัจจุบันซึ่งมีระยะด้านยาวเพียง 1 ช่วงเสาเรือน อาจมิใช่ขนาดดั้งเดิม เนื่องจาก

เรือนหลังนี้ผ่านการปรับปรุงและซ่อมแซมมาหลายคร้ัง 
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6.1.2.1. รูปแบบเรือน เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษากลุ่มนี้ มีรูปแบบเป็นเรือนสองหลังร่วมพ้ืน
หรือเรือนสามหลังร่วมพื้นเช่นเดียวกับเรือนรุ่นก่อน โดยมีลักษณะเป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง หลังคา
ทรงจั่ว ส่วนใหญ่ยังท าชายคาปีกนกด้านสกัด86 และปรากฏร่องรอยว่ามีการใช้ไม้ปั้นลมแบบตัวเหงา 
รวมถึงนิยมท าหลังคาคลุมชานและบันได87 เสาเรือนเป็นเสาไม้ต้นเดียวมีหน้าตัดแปดเหลี่ยมหรือ
สิบหกเหลี่ยม ส่วนข้อแตกต่างจากเรือนรุ่นก่อนก็คือ เรือนในรุ่นนี้มักใช้แผ่นสังกะสีเป็นวัสดุมุงหลังคา
มาแต่แรก และนิยมใช้ฝาไม้กระดานตีตามนอนแบบซ้อนเกล็ดบนโครงเคร่า และมักพบฝาระแนงหรือ
ลูกกรงไม้ด้วย นอกจากนี้ ยังพบการใช้บานประตู-หน้าต่างไม้แปรรูปส าเร็จที่มีขายตามท้องตลาด ท า
ให้ช่องประตูและหน้าต่างของเรือนรุ่นนี้มักจะมีขนาดใหญ่กว่าเรือนรุ่นก่อน บางหลังพบการใช้เสา
หน้าตัดสี่เหลี่ยมร่วมด้วย 

6.1.2.2. การวางตัวเรือน เรือนกรณีศึกษากลุ่มนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวแกนการวางอาคาร
ให้เป็น “ตามแนวตะวัน” โดยปลูกสร้างเรือนให้แนวสันหลังคาของเรือนประธานอยู่ในแนวขนาดกับ
แนวการโคจรของดวงอาทิตย์ หน้าจั่วเรือนจึงหันสู่ทิศตะวันออกและตะวันตก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
วัฒนธรรมและความเชื่อของคนกลุ่มใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา คือ ชาวไทโคราช และชาวลาว 
(อีสาน) ที่มีข้อห้ามในการปลูกสร้างเรือนขวางแนวตะวัน โดยเรือนกรณีศึกษาทั้งหมดได้ปลูกสร้าง
เรือนให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก88 

 

 

ภาพที่ 77 ภาพถ่ายทางอากาศของเรือนกรณีศึกษาที่ 6 - 9 แสดงการวางตัวเรือนตามแนวตะวัน 

                                                           
86 ยกเว้นเรือนกรณีศึกษาที่ 8 ที่ไม่ปรากฏชายคาปีกนกด้านสกัด เนื่องจากมีการซ่อมและปรับปรุงเรือนใน

ภายหลัง 
87 ยกเว้นเรือนกรณีศึกษาที่ 9 ซึ่งเป็นเรือนหลังเดียวที่พบนอกชานอยู่ด้านหน้าเรือน 
88 กรณีของเรือนกรณีศึกษาที่ 6 แต่แรกมีด้านหน้าเรือนและบันไดหลักอยู่ทางทิศตะวันออก และมีบันไดหลังอยู่

ทางทิศตะวันตก ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2512 ได้มีการร้ือบันไดทางทิศตะวันออกออกไป จึงได้เปลี่ยนไปใช้บันไดท้ายเรือน

ทางด้านทิศตะวันตกเป็นบันไดหลัก (สรุปจากการสัมภาษณ์ นางทองใส ชาติบุรี อายุ 65 ปี ชุมชนบ้านใต้ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา, วันที่ 20 ตุลาคม 2557) 
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นอกเหนือจากเรือนกรณีศึกษาข้างต้น ในภาคสนามยังปรากฏร่องรอยของเรือนอีกจ านวน
หนึ่งที่มีอายุระหว่าง 65 - 80 ปีเช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่เป็นเรือนที่มีสภาพไม่สมบูรณ์และทรุดโทรม 
หรือมีข้อจ ากัดบางประการจึงไม่สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาได้ แต่เรือนเหล่านี้ได้ปรากฏร่องรอยว่า ยัง
มีเรือนส่วนน้อย (ประมาณ 1 - 2 หลัง) ที่มีการวางตัวเรือนขวางตะวันแบบเดียวกับเรือนรุ่นก่อนด้วย 
ดังนั้น แบบแผนการวางตัวเรือนตามแนวตะวันซึ่งพบจากเรือนกรณีศึกษารุ่นนี้ จึงเป็นการอธิบายตาม
เรือนกรณีศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของเรือนส่วนใหญ่ โดยแสดงนัยว่า เมื่อราว 80 ปีก่อนชาวยวนสีคิ้ว
ส่วนใหญ่ได้เริ่มเปลี่ยนมาปลูกสร้างเรือนตามแนวตะวันอย่างแพร่หลาย ตามแบบแผนและความเชื่อ
ของคนกลุ่มใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา  

6.1.2.3. ผังพื้นและการแบ่งพื้นที่ใช้สอย ระบบผังพื้นของเรือนกรณีศึกษากลุ่มนี้ยังคงผังพ้ืน
และต าแหน่งพ้ืนที่ใช้สอยสัมพันธ์กับเรือนรุ่นก่อน โดยมีพ้ืนที่ใช้สอยหลักคือ ในเฮือน เติ๋น ชาน และ
ครัว89 อย่างไรก็ดี การปรับแนวแกนของอาคารจากการวางเรือนขวางตะวันไปเป็นตามตะวัน ส่งผลให้
ต าแหน่งพื้นท่ีใช้สอยบนเรือนหมุนตามไปด้วย ต าแหน่งเรือนประธานและทิศหัวนอนของเรือนในรุ่นนี้
จึงได้เปลี่ยนไปอยู่ทางทิศเหนือ90หรือทิศใต้ 

 

 

ภาพที่ 78 แสดงแบบแผนพ้ืนที่ใช้สอยของเรือนยวนสีคิ้วกลุ่ม B (เรือนสองหลังร่วมพ้ืน) 
 

6.1.2.4. เทคนิคการก่อสร้างและวัสดุ เรือนกรณีศึกษากลุ่ม B ทุกหลังยังคงระบบโครงสร้าง
และเทคนิคการก่อสร้างโดยรวมแบบเดียวกับเรือนรุ่นก่อน คือ เข้าไม้ด้วยการบาก สอด สลักและเข้า
เดือย แต่ได้มีการใช้ตะปูในบางส่วนและมีร่องรอยการใช้เครื่องมือร่วมสมัยส าหรับทุ่นแรงในการ
แปรรูปไม ้ส่วนเทคนิคทางโครงสร้างยังเป็นการท าปลายเสาเหลาเป็นเดือย (หัวเทียน) ส าหรับสอดยึด

                                                           
89 ในปัจจุบันไม่ปรากฏพ้ืนที่ส่วนครัวในผังพ้ืนชั้นบนของเรือนกรณีศึกษาบางหลังแล้ว เนื่องจากในช่วงหลังได้มี

การปรับย้ายส่วนครัวลงไปอยู่ชั้นล่าง 
90 ความเชื่อเร่ืองห้ามหันหัวนอนไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นทิศผีตายหรือทิศผีนอนตามจารีตล้านนาจึงไม่ปรากฏใน

ชุมชนยวนสีคิ้ว หรืออาจจะคลี่คลายลงไป พร้อมๆ กับการปรับเปลี่ยนแนวแกนอาคารไปเป็นตามแนวตะวัน 
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กับขื่อและแปที่ศูนย์กลางเสา ตอนบนของเสาเจาะรูส าหรับสอดเต้า ส่วนตอนกลางเสาเจาะรูส าหรับ
สอดรอดเพ่ือยึดโครงสร้างในลักษณะ “รอดสอดเสา” ส่วนโคนเสาฝังลงดินลึกประมาณ 1 - 2 ศอก 
(0.5 - 1 เมตร) เสาดั้งวางคร่อมอยู่บนรอดโดยไม่มีเสาตอม่อรับ อย่างไรก็ตาม เรือนรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะ
ใช้แผ่นสังกะสีเป็นวัสดุมุงหลังคาตั้งแต่แรกสร้าง และเปลี่ยนไปใช้ฝาเรือนในระบบฝาไม้ตีกับโครงเคร่า 
รวมถึงใช้บานประตูและบานหน้าต่างไม้แปรรูปส าเร็จ 
 

   

ภาพที่ 79 แสดงตัวอย่างฝาเรือนแผ่นไม้ตีกับโครงเคร่า และหลังคามุงด้วยสังกะสี ของเรือน
กรณีศึกษากลุ่ม B 

 
 นอกจากนี้ โครงสร้างเครื่องบนของเรือนกรณีศึกษาที่ 7 ยังปรากฏ “เสาม้าต่างไหม” ซึ่งเป็น
เทคนิคโครงสร้างหนึ่งของเรือนพ้ืนถิ่นภาคเหนือ เฉลียว ปิยะชน (2537) อธิบายว่า เสาม้าต่างไหม คือ 
เสาซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าๆ กับเสาเรือนต้นอื่นหรือเล็กกว่า แต่สั้นกว่า ตีนเสาบากคาบตั้งบน  
ขื่อกว้าน (ขื่อคัด) ปลายหัวเสาท าเป็นหัวเทียนสอดยึดกับขื่อและ แปพ่าง (แปหัวเสา) จากภาพที่ 80 
จะเห็นว่าเสาม้าต่างไหมและขื่อคัดเป็นตัวรับโครงสร้างเครื่องบนโดยไม่มีเสาช่วงล่าง พ้ืนเรือนบริเวณ
นั้นจะโล่ง ตามภาษาไทยถิ่นภาคพายัพ (ค าเมือง) ค าว่า ป็อก แปลว่า เตี้ยหรือสั้น ดังนั้นเสาที่มี
ลักษณะสั้นจึงเรียก “เสาป็อก” ได ้
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ภาพที่ 80 แสดงเทคนิคการใช้ “เสาม้าต่างไหม” ที่พบในโครงสร้างเครื่องบนของเรือนกรณีศึกษาที่ 7 
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ตารางที่ 8 แสดงรูปแบบ เทคนิคการก่อสร้าง และวัสดุของเรือนกรณีศึกษาที่ 6 - 9 (กลุ่ม B) 

 เรือนกรณีศึกษาที่ 6 เรือนกรณีศึกษาที่ 7 เรือนกรณีศึกษาที่ 8 เรือนกรณีศึกษาที่ 9 
การวาง ตามแนวตะวัน (จ่ัวหันไปทิศตะวันออก-ตะวันตก) หน้าเรือนหันไปทางทิศตะวันออก 

พื้นท่ีใช้
สอยเมื่อ

แรก
สร้าง 

ชานบันไดหน้าเรือน (รื้อออกแล้ว) ชานหน้า/ชานบันได (มีหลังคาคลุม) 

ชานโถง 

นอกชาน (ด้านหน้าเรือน) 

ชานโถง ชานโถง ชานโถง 

ชานบันไดท้ายเรือน (มีหลังคาคลุม) ชานท้ายเรือน (มีหลังคาคลุม) 

เต๋ิน 

ห้องนอน (จ านวน 1 ห้อง) 

(ครัวอยู่ใต้ถุนแต่แรก) ครัว (อยู่บนเรือน) 

ใต้ถุนอเนกประสงค์ 

รูปแบบ เรือนสองหลังร่วมพื้น เรือนสามหลังร่วมพื้น 

ขนาด 

เรือนนอน (ในเฮือน) ลักษณะเป็น 
“เรือนสองห้อง” คือ ห้องนอนหลักมี
ด้านยาว 2 ช่วงเสาเรือน ส่วนด้านกว้าง
มี 1 ช่วงเสาเรือน (ไม่รวมเสาด้ัง) 

เรือนนอน (ในเฮือน) ลักษณะเป็น “เรือน
สองห้อง” คือ ห้องนอนหลักมีด้านยาว 2 
ช่วงเสาเรือน ส่วนด้านกว้างมี 1 ช่วงเสา

เรือน (ไม่รวมเสาด้ัง) 

เรือนนอน (ในเฮือน) ลักษณะเป็น “เรือน
หนึ่งห้อง” คือ ห้องนอนหลักมีด้านยาว 1 
ช่วงเสาเรือน ส่วนด้านกว้างมี 1 ช่วงเสา

เรือน (ไม่รวมเสาด้ัง) 

เรือนนอน (ในเฮือน) ลักษณะเป็น 
“เรือนสองห้อง” คือ ห้องนอนหลักมี

ด้านยาว 2 ช่วงเสาเรือน ส่วนด้านกว้าง
มี 1 ช่วงเสาเรือน (ไม่รวมเสาด้ัง) 

ความยาวของเรือนประธานมี 3 ช่วง
เสา 

ความยาวของเรือนประธานมี 5 ช่วง
เสา 

ความยาวของเรือนประธานมี 3 ช่วง
เสา 

ความยาวของเรือนประธานมี 3 ช่วง
เสา 

ลักษณะ
หลังคา 

ทรงจ่ัว ลาดเอียงประมาณ 40 องศา มีชายคาปีกนกในด้านสกัด มุงด้วย
สังกะสี มีร่องรอยการใช้ปั้นลมแบบตัวเหงา 

ทรงจ่ัว ลาดเอียงประมาณ 25 องศา 
มุงด้วยสังกะสี (เรือนนี้มีการ

ปรับเปลี่ยนและซ่อมแซมหลายครั้ง 
แต่เดิมเคยมีหลังคาชัน) 

ทรงจ่ัว ลาดเอียงประมาณ 40 
องศา มีชายคาปีกนกในด้านสกัด 
มุงด้วยสังกะสี มีร่องรอยการใช้

ปั้นลมแบบตัวเหงา 

หน้าจ่ัวไม้กระดานซ้อนเกล็ดแนวนอนมีการเปิดช่องระบายอากาศในช่วงบน 
ลักษณะคล้ายรัศมีดวงอาทิตย์ หรือ นกยูงล าแพน 

หน้าจ่ัวไม้กระดานซ้อนเกล็ดแนวนอนปิดทึบ  

(อาจไม่ใช่ลักษณะหน้าจ่ัวด้ังเดิม 
เนื่องจากเรือนนี้ผ่านการซ่อมแซม

หลายครั้ง) 

(เฉพาะหน้าจ่ัวเรือนครัวมีการเปิด
ช่องระบายอากาศในช่วงบน 
ลักษณะคล้ายนกยูงล าแพน) 

วัสดุ
หลัก 

โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง (ไม้มะค่า ไม้ประดู่ และไม้ตะเคียน) หลังคามุงสังกะสี 

แต่เดิมหลังคามุงแฝก    

ลักษณะ
โครง 
สร้าง 

เรือนหลังคาจ่ัวแต่ละหลังมีโครงสร้าง (เสาและรอด) แยกออกจากกัน 

เสาเรือนใช้ไม้ต้นเดียว มีรอดและเต้าสอดทะลุเสา ปลายเสาเหลาเป็นเดือย (หัวเทียน) โคนเสาฝังลงดิน 1 ศอก 

ข่ือและแปสวมกับหัวเทียนที่ศูนย์กลางเสา มีจันทันวางยันกับแป 

เสาหน้าตัดแปดเหลี่ยม เสาหน้าตัดสิบหกเหลี่ยม เสาหน้าตัดแปดและสิบหกเหลี่ยม  เสาหน้าตัดสิบหกเหลี่ยม 

เสาไม้ซุง (ส่วนซ่อมแซม)  เสาหน้าตัดสี่เหลี่ยม (ส่วนซ่อมแซม) เสาหน้าตัดสี่เหลี่ยม 

เสาด้ังวางคร่อมบนรอด (ไม่มีเสาตอม่อรับ) 

วางตงแนวต้ังรับพื้นเรือน เรือนที่มีระดับต่ ากว่าเรือนประธานอาจวางแผ่นพื้นบนรอดโดยไม่มีตง 

ลักษณะ
ฝาเรือน 

ฝาไม้กระดานตีตามนอนแบบซ้อนเกล็ด ตีกับโครงเคร่า 

 ฝาไม้บังใบตีแนวต้ัง ตีกับโครงเคร่า ฝาไม้กระดานตีตามนอน ตีกับโครงเคร่า  

ฝาระแนงแนวต้ัง ตีกับโครงเคร่า 

หมายเหตุ :  ช่องที่แรเงาน้ าหนักเข้ม คือมีลักษณะร่วมกันทั้ง 4 หลัง        
 ช่องที่แรเงาน้ าหนักอ่อน คือมีลักษณะร่วมกันอย่างน้อย 2 หลัง แต่ไม่ถึง 4 หลัง  
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6.1.3 เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุน้อยกว่า 65 ปี (กลุ่ม C) 
 
ตารางที่ 9 แสดงภาพถ่ายและข้อมูลเบื้องต้นของเรือนกรณีศึกษากลุ่ม C (ประกอบด้วยเรือน

กรณีศึกษาที่ 10 - 13) 

เรือนกรณีศึกษาที่ 10 เรือนกรณีศึกษาที่ 11 

  
เรือนนางโปร่ง ระลอกน้ า 
ที่ตั้ง : เลขที่ 113 หมู่ 14 บ้านศาลเจ้าพ่อ91 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว นม. 
อายุเรือน : ประมาณ 60 ปี / ไม่ทราบปีที่ก่อสร้าง 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'16.7"N 101°43'16.9"E 

เรือนนายบุญมี จันทร์ค าใจ  
ที่ตั้ง : เลขที่ 182 หมู่ 9 บ้านกลาง ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
อายุเรือน : ประมาณ 58 ปี / สร้างเมื่อ พ.ศ.2503 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'17.6"N 101°43'28.6"E 
 

เรือนกรณีศึกษาที่ 12 เรือนกรณีศึกษาที่ 13 

  
เรือนนางพิมลพรรณ เรืองฉาย  
ที่ตั้ง : เลขที่ 179 หมู่ 9 บ้านกลาง ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
อายุเรือน : ประมาณ 64 ปี / สร้างประมาณ พ.ศ.2497 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'16.5"N 101°43'29.1"E 

เรือนนายมาโนช ทิพนัส 
ที่ตั้ง : เลขที่ 26 หมู่ 8 บ้านโนนนา ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
อายุเรือน : ประมาณ 63 ปี / สร้างประมาณ พ.ศ.2498 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°51'54.1"N 101°37'53.2"E 
 

                                                           
91 บ้านศาลเจ้าพ่อเป็นชุมชนที่แยกออกมาจากบ้านใต้ หลังจากการจัดตั้งเขตเทศบาล 
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ภาพที่ 81 แสดงผังพ้ืนชั้นบนของเรือนกรณีศึกษาท่ี 10 
 

 

ภาพที่ 82 แสดงผังพ้ืนชั้นบนของเรือนกรณีศึกษาท่ี 11 
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ภาพที่ 83 แสดงผังพ้ืนชั้นบนของเรือนกรณีศึกษาท่ี 12 
 

 

ภาพที่ 84 แสดงผังพ้ืนชั้นบนของเรือนกรณีศึกษาท่ี 13 
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6.1.3.1. รูปแบบเรือน เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษากลุ่มนี้ มีความประณีตลดลงจากเรือนรุ่น
ก่อนๆ และไม่พบการใช้ไม้ปั้นลมแบบตัวเหงาแล้ว แต่ยังมีรูปแบบเป็นเรือนสองหลังร่วมพ้ืนหรือเรือน
สองจั่ว โดยมีลักษณะเป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่ว ลาดเอียงประมาณ 25  - 30 องศา92 
ส่วนใหญ่ยังท าชายคาปีกนกในด้านสกัด93 รวมถึงนิยมท าหลังคาคลุมชานและบันได เสาเรือนเป็น
เสาไม้ต้นเดียวที่มีหน้าตัดแปดเหลี่ยมและสิบหกเหลี่ยม เรือนกรณีศึกษาทุกหลังใช้แผ่นสังกะสีหรือ
กระเบื้องลอนเป็นวัสดุมุงหลังคา ใช้ฝาไม้กระดานตีตามนอนแบบซ้อนเกล็ดบนโครงเคร่า และใช้บาน
ประต-ูหน้าต่างไม้แปรรูปส าเร็จที่มีขายตามท้องตลาด 

6.1.3.2. การวางตัวเรือน เรือนกรณีศึกษาส่วนใหญ่วางอาคารแบบ “ตามแนวตะวัน” โดย
หันหน้าเรือนไปทางทิศตะวันออก ยกเว้นเรือนกรณีศึกษาที่ 10 ที่วางเรือนแบบ “ขวางตะวัน” ตาม
ขอบเขตของที่ดินและแนวเส้นถนนที่ตัดผ่าน 

 

 

ภาพที่ 85 ภาพถ่ายทางอากาศของเรือนกรณีศึกษาที่ 10 - 13 แสดงการวางตัวเรือนขวางตะวันและตามแนวตะวัน 
ที่มา : เฉพาะภาพเรือนกรณีศึกษาที่ 11 ปรับปรุงมาจากภาพถ่ายทางอากาศของเครือข่ายดาวเทียม Google, 2557 

 
6.1.3.3. ผังพื้นและการแบ่งพื้นที่ใช้สอย ระบบผังพ้ืนของเรือนยวนสีคิ้วกลุ่ม C มีพื้นที่

ใช้สอยหลักคือ ในเฮือน เติ๋น ชาน และครัว คล้ายคลึงกับเรือนรุ่นก่อน อย่างไรก็ตาม เรือนกรณีศึกษา
บางหลังยังมีผังพ้ืนและต าแหน่งพ้ืนที่ใช้สอยบางประการแตกต่างออกไปจากเรือนรุ่นก่อน เช่น เรือน
กรณีศึกษาที่ 11 มีต าแหน่งเติ๋นอยู่ด้านข้างและมีประตูเข้าสู่ในเฮือนจากด้านข้าง ท าให้ผังเรือนนี้มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับผังของเรือนโคราช ส่วนเรือนกรณีศึกษาที่ 13 มีผังพื้นของในเฮือนเป็นห้องรูปตัว
แอล (L) ขนาดใหญ่ โดยมีเติ๋นอยู่ด้านหน้า 

6.1.3.4. เทคนิคการก่อสร้างและวัสดุ เรือนกรณีศึกษากลุ่ม C ทุกหลังมีการใช้ระบบ
โครงสร้างและเทคนิคการก่อสร้างร่วมสมัย คือ เข้าไม้ด้วยตะปูหรือสกรู และใช้เครื่องมือร่วมสมัย

                                                           
92 ยกเว้นเรือนกรณีศึกษาที่ 11 ที่มีหลังคาลาดชันประมาณ 40 องศาแบบเรือนรุ่นก่อน 
93 ยกเว้นเรือนกรณีศึกษาที่ 13 
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ส าหรับทุ่นแรงในการแปรรูปไม้ ส่วนเทคนิคทางโครงสร้าง ในบางหลังยังเป็นระบบดั้งเดิมคือ “รอดสอด
เสา” แต่บางหลังได้เปลี่ยนเป็นระบบ “คานทาบกับเสาและยึดด้วยตะปู” ตามสมัยนิยม เรือนรุ่นนี้มิได้ใช้
เทคนิคเสาดั้งวางคร่อมอยู่บนรอดแล้ว ส่วนฝาเรือนเป็นระบบฝาไม้ตีกับโครงเคร่า และพบการใช้บาน
ประตู-บานหน้าต่างไม้แปรรูปส าเร็จ 

 

   

ภาพที่ 86 แสดงลักษณะโครงสร้างส่วนหลังคาของเรือนกรณีศึกษาที่ 12 
 

   

ภาพที่ 87 แสดงลักษณะฝาเรือนของเรือนกรณีศึกษาที่ 10 (ซ้าย) และเรือนกรณีศึกษาที่ 11 (ขวา) 
 

   

ภาพที่ 88 ลักษณะ “รอดสอดเสา” ในเรือนกรณีศึกษาที่ 12 (ซ้าย) และ “คานทาบเสา” ในเรือนกรณีศึกษาที่ 13 (ขวา) 
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ตารางที่ 10 แสดงรูปแบบ เทคนิคการก่อสร้าง และวัสดุของเรือนกรณีศึกษาท่ี 10 - 13 (กลุ่ม C) 

 เรือนกรณีศึกษาที่ 10 เรือนกรณีศึกษาที่ 11 เรือนกรณีศึกษาที่ 12 เรือนกรณีศึกษาที่ 13 

การวาง 
ขวางแนวตะวัน (จ่ัวหันไปทิศเหนือ-ใต้) 

หน้าเรือนหันไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวตะวัน (จ่ัวหันไปทิศตะวันออก-ตะวันตก) หน้าเรือนหันไปทางทิศตะวันออก 

พื้นท่ีใช้
สอยเมื่อ

แรก
สร้าง 

ชานหน้าเรือน ชานหน้า/ชานบันได (มีหลังคาคลุม) 
ชานโถง 

ชานโถง 

 ชานข้างเรือน (เดิมเป็นนอกชาน) ชานท้ายเรือน (มีหลังคาคลุม) 

เต๋ิน 

ห้องนอน (จ านวน 1 ห้อง) 

ครัว (อยู่บนเรือน) (ครัวอยู่ใต้ถุนแต่แรก) ครัว (อยู่บนเรือน) 

ใต้ถุนอเนกประสงค์ 

รูปแบบ เรือนสองหลังร่วมพื้น 

ขนาด 

เรือนนอน (ในเฮือน) ลักษณะเป็น “เรือน
หนึ่งห้อง” คือ ห้องนอนหลักมีด้านยาว 1 

ช่วงเสาเรือน 

เรือนนอน (ในเฮือน) ลักษณะเป็น 
“เรือนสามห้อง” คือ ห้องนอนหลักมี

ด้านยาว 3 ช่วงเสาเรือน  

เรือนนอน (ในเฮือน) ลักษณะเป็น “เรือน
สองห้อง” คือ ห้องนอนหลักมีด้านยาว 2 

ช่วงเสาเรือน  

เรือนนอน (ในเฮือน) ลักษณะเป็น ผัง
รูปตัวแอล “L” มีด้านกว้าง 1 ช่วงเสา

เรือน และด้านยาว 4 ช่วงเสาเรือน  

ความยาวของเรือนประธานมี 3 ช่วง
เสา 

ความยาวของเรือนประธานมี 5 ช่วง
เสา 

ความยาวของเรือนประธานมี 3 ช่วง
เสา 

ความยาวของเรือนประธานมี 4 ช่วง
เสา 

ลักษณะ
หลังคา 

ทรงจ่ัว มุงด้วยสังกะสี  

ลาดเอียงประมาณ 25 องศา  ลาดเอียงประมาณ 40 องศา  ลาดเอียงประมาณ 25 องศา 

ไม่มีชายคาปีกนกในด้านสกัด มีชายคาปีกนกในด้านสกัด  ไม่มีชายคาปีกนกในด้านสกัด 

หน้าจ่ัวไม้กระดานซ้อนเกล็ดแนวนอนปิดทึบ 
หน้าจ่ัวไม้กระดาน 

หน้าจ่ัวไม้ตีบังใบแนวต้ัง มีช่องลม 

วัสดุ
หลัก 

โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง (ไม้มะค่า)  

หลังคามุงสังกะสี หลังคามุงกระเบื้องลอน 

ลักษณะ
โครง 
สร้าง 

เรือนหลังคาจ่ัวแต่ละหลังมีโครงสร้าง (เสาและคาน) แยกออกจากกัน 

เสาเรือนใช้ไม้ต้นเดียว มีรอดและเต้าสอดทะลุเสา โคนเสาฝังลงดิน 1 ศอก และไม่พบการใช้เสาด้ัง 

ใช้รอดสอดทะลุเสา (ร่องรอยเดิม)  ใช้รอดสอดทะลุเสา ใช้รอดสอดทะลุเสา  (ร่องรอยเดิม) 

คานทาบเสา และยึดด้วยตะปู 
(ปัจจุบัน) 

คานทาบเสา และยึดด้วยตะปู  
คานทาบเสา และยึดด้วยตะปู  
(ส่วนซ่อมแซมหรือต่อเติม) 

คานทาบเสา และยึดด้วยตะปู  
(ปัจจุบัน) 

โครงสร้างหลังคาใช้เทคนิคทางช่างแบบร่วมสมัย คือ อะเส ข่ือ และจันทันตีตะปูยึดกับหัวเสา แปยึดกับจันทันด้วยตะปู ใบด้ังต้ังบนขื่อ 

เสาหน้าตัดสิบหกเหลี่ยม 

เสาหน้าตัดแปดเหลี่ยม (โคนเสา)  เสาหน้าตัดแปดเหลี่ยม (ส่วนต่อเติม)  

คานหรือรอดรับตง วางตงแนวต้ังรับพื้นเรือน 

ลักษณะ
ฝาเรือน 

ฝาไม้กระดานตีตามนอนแบบซ้อนเกล็ด ตีกับโครงเคร่า 

ฝาไม้ระแนงตีตารางเป็นกากบาท ฝาไม้ระแนงตีตาราง  

 ฝาไม้บังใบตีแนวต้ัง ตีกับโครงเคร่า  

 ฝาลูกกรงเหล็ก ฝาระแนงแนวต้ัง ตีกับโครงเคร่า 

หมายเหตุ  :    ช่องที่แรเงาน้ าหนักเข้ม คือมีลักษณะร่วมกันทั้ ง  4  หลัง          
  ช่องที่แรเงาน้ าหนักอ่อน คือมีลักษณะร่วมกันอย่างน้อย 2 หลัง  แต่ ไม่ถึง  4  หลัง   
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6.2 การเปรียบเทียบระหว่างเรือนกรณีศึกษาแต่ละรุ่น 

 เพ่ือให้สามารถจ าแนกความคงอยู่และความแปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาใน
ช่วงเวลาระหว่าง 57 - 100 ปีที่ผ่านมา ในที่นี้ได้ใช้การเปรียบเทียบรูปแบบ การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย 
ส่วนประกอบ และเทคนิคการก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลจากตัวแทนของเรือนกรณีศึกษาแต่ละรุ่น ได้แก่ เรือน
กรณีศึกษากลุ่ม A  เรือนกรณีศึกษากลุ่ม B และเรือนกรณีศึกษากลุ่ม C ดังรายระเอียดในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเรือนกรณีศึกษากลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C 

  
เรือนกรณีศึกษากลุ่ม A 

(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 81-100 ปี) 
เรือนกรณีศึกษากลุ่ม B 

(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65-80 ปี) 
เรือนกรณีศึกษากลุ่ม C 

(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุน้อยกว่า 65 ปี) 

ลัก
ษณ

ะ 
รูป

แบ
บ 

แล
ะร

ูปร
่าง

 

ลักษณะ เรือนยกใต้ถุน หลังคาจ่ัว มีชายคาปีกนกในด้านสกัด มีหลังคาคลุมชานและบันได 

รูปแบบ 
เรือนสองหลังร่วมพื้น  

เรือนสามหลังร่วมพื้น  

การวางตัวเรือน วางเรือนขวางตะวัน วางเรือนตามแนวตะวัน วางเรือนขวางตะวันและตามแนวตะวัน 

ด้านหน้าเรือน 
ด้านสกัดหรือด้านหน้าจ่ัว 

ส่วนใหญ่หันหน้าเรือนไปทางทิศเหนือ ส่วนใหญ่หันหน้าเรือนไปทางทิศตะวันออก 

ขนาดด้านยาว 
(ช่วงเสา) 

ขนาด 3 ช่วงเสา  

ขนาด 5 ช่วงเสา ขนาด 4 ช่วงเสา 

ขนาดยาวห้องนอน ยาว 2 ช่วงเสา เรือนส่วนใหญ่ยาว 2 ช่วงเสา แตกต่างกัน ยาวต้ังแต่ 1 - 4 ช่วงเสา 

ขนาดกว้าง
ห้องนอน 

 1 ช่วงเสาเสมอ (ไม่นับรวมเสาด้ัง) 
 

มี 1 หลังที่ผังพื้นเป็นรูปตัวแอล (L) 

หน้าจ่ัว 

หน้าจ่ัวปิดทึบ กรุด้วยไม้กระดานซ้อนเกล็ดแนวนอนปิดทึบ 

หน้าจ่ัวมีการเปิดช่องระบายอากาศ กรุด้วยไม้กระดานซ้อนเกล็ดแนวนอนมีการเว้นช่อง
ระบายอากาศในช่วงบน ลักษณะคล้ายรัศมีดวงอาทิตย์หรือนกยูงล าแพน 

หน้าจ่ัวปิดทึบ กรุด้วยแผ่นไม ้ 

ปั้นลม ไม้ปั้นลมแบบตัวเหงา หรือมีร่องรอยว่าเคยใช้ปั้นลมลักษณะนี้ ไม้ปั้นลมแบบเรียบง่าย 

จันทัน จันทันตรง (ไม่แอ่น) 

ฝา 

ฝาประกอบส าเร็จ (ฝาปะกนผสมฝา
สายบัว) 

  

ครัวในอดีตใช้ฝาไม้บั่ว (ไม้ไผ่สานขัด
แตะ)  

 ฝาลูกกรงเหล็ก 

ฝาไม้กระดานตีตามนอนแบบซ้อนเกล็ด ตีกับโครงเคร่า 

ฝาไม้ระแนงแนวต้ัง ตีกับโครงเคร่า 

ฝาไม้บังใบแนวต้ัง ตีกับโครงเคร่า 

ฝาไม้ระแนงตีไขว้เป็นตาราง ตีกับโครงเคร่า ฝาไม้กระดานตีตามนอน ตีกับโครงเคร่า 
ฝาไม้ระแนงตีไขว้เป็นตาราง ตีกับโครง

เคร่า 

เสาด้ัง 
หน้าตัดแปดเหลี่ยม  

 
(มีการเหลาตกแต่งปลายเสา) หน้าตัดสี่เหลี่ยม 

เสาเรือน 
เสาต้นเดียว หน้าตัดแปดเหลี่ยม   

เสาต้นเดียว หน้าตัดสิบหกเหลี่ยม 

บันได บันไดช่วงเดียวมีหลังคาคลุม 

หมายเหตุ :      ช่องที่แรเงาน้ าหนักเข้ม คือมีลักษณะร่วมกันทั้ง 3 กลุ่ม        ช่องที่แรเงาน้ าหนกัอ่อน คือมีลักษณะร่วมกันมากกว่า 1 กลุ่ม แต่ไม่ถึง 3 กลุ่ม 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเรือนกรณีศึกษากลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C 
  

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม A 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 81-100 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม B 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65-80 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม C 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุน้อยกว่า 65 ปี) 

ผัง
พื้น

แล
ะก

าร
แบ

่งพ
ื้นท

ี่ใช
้สอ

ย 

รูปแบบผังเรือน เรือนเคียงชานซึ่งมีหลังคาคลุม 

ต าแหน่งเรือนหลัก 
ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออก 

(นอกจากเรือนกรณีศึกษา ยังพบเรือนอื่น  ๆที่
มีต าแหน่งเรือนหลักอยู่ทางทิศตะวันตกด้วย) 

อยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ 
พบทั้งทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศ

ตะวันออก 

ทิศหัวนอน 
ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออก 

(พบส่วนน้อยที่ทิศหัวนอนอยู่ทางตะวันตก
ด้วย) 

อยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ 
พบทั้ งทิศเหนือ ทิศใ ต้  และทิศ
ตะวันออก (ในทางปฏิบัติพบการหันหัวนอนไป
ทางตะวันตกด้วย) 

ทางเข้าห้องนอน เข้าจากเต๋ินในด้านสกัด 
 

มีเรือนบางหลัง เข้าจากเต๋ินที่อยู่ในด้านยาว 

จ านวนห้องนอน แรกสร้างจะมีจ านวน 1 ห้องนอนเสมอ 

ชานแดด/นอกชาน 
หากมีมักจะต่อกับครัวอยู่ท้ายเรือน หากมีมักจะต่อกับชานโถงอยู่ข้างเรือน 

 พบ 1 หลังที่มีนอกชานอยู่ด้านหน้าเรือน  

ระดับแนวด่ิง เต๋ินและห้องนอนมีระดับสูงกว่าชานและครัว 

ส่ว
นป

ระ
กอ

บอ
ื่นๆ

 

ห ายนตร์ อยู่เหนือประตูเข้าห้องนอน   

ฮ่อมริน ชายคาของเรือนประธานกับเรือนโถงมาจรดกันเหนือช่องทางเดินหรือชาน มีรางน้ าส าหรับรองน้ าฝนจากหลังคา 

ฝาลับนาง 
เป็นฝาเรือนซีกปลายเท้าย่ืนเลยจากตัวเรือน
นอนเลยเข้ามายังส่วนเต๋ินประมาณ 2 คืบ  

  

ควั่น (ห้ิงเก็บของ) 

เป็นโครงไม้จริงหรือไม้ไผ่วางขัดกันเป็น
ตะแกรง ติดต้ังอยู่เหนือศีรษะในระดับ

ข่ือและแปหัวเสา 
 

 

เป็นแผ่นไม้กระดานหรือไม้ไผ่วางพาดบนเต้า อยู่ใต้ชายคายาวตลอดแนว 

ฮ้านน้ า (ร้านน้ า) เคยปรากฏอยู่ในส่วนชานหน้าเรือน  

เท
คน

ิคก
าร

ก่อ
สร

้าง
แล

ะว
ัสดุ

 

ลักษณะโครงสร้าง 
รอดสอดเสา โครงสร้าง (เสาและรอด) ของเรือนแต่ละหลังแยกออกจากกัน 

  คานทาบหรือประกอบกับเสา ยึดด้วยตะปู 

การวางข่ือและแป สวมกับหัวเทียนที่ต าแหน่งศูนย์กลางเสาเรือน ยึดกับหัวเสาด้วยตะปู 

เสาด้ัง 

เสาที่ต้ังบนรอดยาวถึงข่ือ มีเสาตอม่อรับ   

เสาต้นเดียวยาวจากพื้นดินถึงอกไก่   

เสาด้ังวางบนรอด (ไม่มีตอม่อรับ)  

ระบบฝา 
แผงฝาส าเร็จรูปวางบนพรึง 

ฝาไม้กระดานตีบนโครงเคร่า 
ฝาไม้กระดานตีบนโครงเคร่า (สมัยหลัง) 

ตง 
วางตงแนวนอน ตงถ่ี (ลักษณะด้ังเดิม)  

วางตงแนวต้ัง 

วัสดุมุง 

แฝก ไม้แป้นเกล็ด กระเบื้องดินเผา และ
กระเบื้องหน้าวัว (วัสดุด้ังเดิม) 

 กระเบื้องลอน (ปัจจุบัน) 

สังกะสี (ปัจจุบัน) 

วัสดุโครงสร้าง 
ไม้มะค่า 

 พบการใช้ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง และไม้ประดู่ เป็นส่วนน้อย 

หมายเหตุ :      ช่องที่แรเงาน้ าหนักเข้ม คือมีลักษณะร่วมกันทั้ง 3 กลุ่ม        ช่องที่แรเงาน้ าหนกัอ่อน คือมีลักษณะร่วมกันมากกว่า 1 กลุ่ม แต่ไม่ถึง 3 กลุ่ม 
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ในที่นี้ได้ยกตัวอย่างของเรือน 3 หลังในบริเวณบ้านกลาง ได้แก่ เรือนกรณีศึกษาที่ 3 7 และ 
12 ซึ่งอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันแบบญาติมิตร โดยเรือนแต่ละหลังได้
ปลูกสร้างในล าดับช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (ตามช่วงอายุของกลุ่ม A B และ C) เพ่ือแสดงความ
แปรเปลี่ยนและพัฒนาการของเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาแต่ละรุ่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

 

ภาพที่ 89 แสดงภาพถ่ายทางอากาศและต าแหน่งของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 7 และ 12 ในบริเวณบ้านกลาง 
 

     

ภาพที่ 90 แสดงเรือนกรณีศึกษาท่ี 3 7 และ 12 ในบริเวณบ้านกลาง 
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ตารางที่ 12 แสดงการด ารงอยู่ของปัจจัยดั้งเดิมส่วนต่างๆ ในเรือนกรณีศึกษาที่ 3 7 และ 12 

 เรือนกรณีศึกษาที่ 3 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 81-100 ปี) 

เรือนกรณีศึกษาที่ 7 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65-80 ปี) 

เรือนกรณีศึกษาที่ 12 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุน้อยกว่า 65 ปี) 

ด ารง
อยู่ 

สิ่งที่ปรากฏ 
และรับรู้จากายใน 

ผังพื้นและการจัดพื้นที่ใช้สอย ผังพื้นและการจัดพื้นที่ใช้สอย ผังพื้นและการจัดพื้นที่ใช้สอย  
ล าดับหรือระดับ ล าดับหรือระดับ ล าดับหรือระดับ  

สิ่งที่ปรากฏ 
และแสดงสู่
ภายนอก 

รูปแบบหรือรูปทรง รูปแบบหรือรูปทรง รูปแบบหรือรูปทรง  
ทิศทางหรือแนวการวางอาคาร เปลี่ยนเป็น “ตามแนวตะวัน” สืบทอด “ตามแนวตะวัน” - 

ลักษณะที่ปรากฏในรูปด้าน  
(ฝาเรือน หน้าต่าง-ประตู วัสดุมุง) 

เปลี่ยนเป็น “ฝาไม้กระดานตีกับ
โครงเคร่ า  เริ่ มใช้ บานประตู -
หน้าต่างส าเร็จรูป และมุงสังกะสี” 

สืบทอด “ฝาไม้กระดานตีกับโครง
เคร่ า  ใช้บานประตู -หน้าต่ า ง
ส าเร็จรูป และมุงสังกะสี” 

- 

การตกแต่งหรือประดับประดา การตกแต่งหรือประดับประดา ไม่มี เน้นความเรียบง่าย - 

อ่ืนๆ 
เทคโนโลยีก่อสร้าง / เทคนิคเชิงช่าง เทคโนโลยีก่อสร้าง / เทคนิคเชิงช่าง เปลี่ยนเป็น “งานช่างร่วมสมัย” - 

วัสดุหลัก (ไม้มะค่า) วัสดหุลัก (ไม้มะค่า) วัสดหุลัก (ไม้มะค่า)  

 
 เรือนกรณีศึกษาที่ 3 เป็นตัวแทนของเรือนกลุ่ม A ซึ่งแสดงลักษณะส าคัญที่มีร่วมกันกับ
เรือนพ้ืนถิ่นในภาคเหนือและมีแบบแผนการใช้พ้ืนที่ภายในสอดคล้องกับประเพณีดั้งเดิมของชาวยวน
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนผังพ้ืนและการจัดระดับหรืออันดับในเรือน รวมถึงสามารถคงรูปแบบ
เป็น “เรือนสามหลังร่วมพ้ืน” วางตัวเรือนแบบ “ขวางตะวัน” และใช้ระบบโครงสร้างหลักแบบ
เดียวกับเรือนภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีรูปลักษณ์ภายนอก ได้แก่ ปั้นลมแบบตัวเหงา ระบบฝา
ประกอบส าเร็จวางบนพรึง และระบบเสาดั้ง ซึ่งเชื่อมโยงกับรูปลักษณ์ของเรือนไทยภาคกลาง 
 เรือนกรณีศึกษาที่ 7 เป็นตัวแทนของเรือนกลุ่ม B ซึ่งมีลักษณะโดยรวมร่วมกันกับเรือนพื้นถิ่น
ในภาคเหนือเช่นเดียวกับเรือนรุ่นก่อน โดยยังสามารถคงไว้ซึ่งแบบแผนของผังพ้ืน การจัดระดับหรือ
อันดับในเรือน รูปแบบ “เรือนสองหลังร่วมพ้ืน” และใช้ระบบโครงสร้างหลักแบบเดียวกับเรือน
ภาคเหนือ เพียงแต่ว่าเรือนส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนการวางตัวเรือนเป็นแบบ “ตามแนวตะวัน” ตาม
ความเชื่อของคนกลุ่มใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา และไม่พบการใช้ระบบฝาประกอบส าเร็จวางบนพรึง
อีกแล้ว เนื่องจากงานฝีมือเชิงช่างได้เปลี่ยนแปลงไป โดยนิยมใช้ระบบฝาไม้กระดานตีกับโครงเคร่า และ
เริ่มใช้บานประตู-หน้าต่างส าเร็จรูป แต่ยังปรากฏปั้นลมแบบตัวเหงาอยู่เช่นเดียวกันกับเรือนรุ่นก่อน 
 เรือนกรณีศึกษาที่ 12 เป็นตัวแทนของเรือนกลุ่ม C ลักษณะส าคัญที่มีร่วมกันกับเรือนพ้ืนถิ่นใน
ภาคเหนือหลงเหลืออยู่เฉพาะผังพ้ืน การจัดระดับหรืออันดับในเรือน และรูปแบบ “เรือนสองหลังร่วมพ้ืน” 
เท่านั้น ถึงแม้ว่าจะใช้โครงสร้างแบบ “รอดสอดเสา” เช่นเดิม แต่เทคนิคโครงสร้างหลักแบบเรือน
ภาคเหนือนั้นไม่ปรากฏแล้ว เนื่องจากกระบวนการก่อสร้างและงานเชิงช่างได้เปลี่ยนแปลงไปตาม
เทคโนโลยีและเทคนิคการก่อสร้างแบบร่วมสมัย โดยมีการใช้เครื่องมือทุ่นแรงส าหรับแปรรูปไม้ มีความ
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นิยมในการใช้วัสดุสมัยใหม่ เช่น ตะปู สังกะสี และบานประตู-หน้าต่างส าเร็จรูป หลังคาจึงมีความลาดชัน
ลดลง เข้าไม้ด้วยการทาบและตอกยึดด้วยตะปู ไม้ปั้นลมท าเป็นแผ่นไม้แบบเรียบง่าย ส่วนการวางอาคาร
นั้นได้สืบทอดการวางตัวเรือนตามแนวตะวันต่อมาจากเรือนรุ่นก่อน นอกจากนี้ยังปรากฏส่วนนอกชานอยู่
ทางด้านยาวของเรือน (ปัจจุบันท าหลังคาคลุมแล้ว) ซึ่งแตกต่างจากเรือนแบบแผนไตยวนที่มักมีนอกชาน
อยู่ในด้านสกัด การต่อนอกชานในลักษณะนี้มีความคล้ายคลึงกับนอกชานของเรือนพ้ืนถิ่นชาวไทโคราช
และเรือนพ้ืนถิ่นชาวลาวในจังหวัดนครราชสีมา 

ความแปรเปลี่ยนและพัฒนาการของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 7 และ 12 ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
เรือนยวนสีคิ้วสามารถธ ารงแบบแผนของระบบผังพ้ืน การจัดระดับหรืออันดับในเรือน และรูปแบบ 
“เรือนสองหลังหรือเรือนสามหลังร่วมพ้ืน” เอาไว้อย่างเข้มแข็ง ในขณะที่ปัจจัยหรือองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ได้แปรเปลี่ยนไปตามบริบทของแต่ละยุคสมัย ข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือ ผังพ้ืนของเรือนกรณีศึกษาที่ 
12 ซึ่งเป็นตัวอย่างของเรือนกรณีศึกษารุ่นอายุน้อยกว่า 65 ปี ได้คุณลักษณะบางประการโน้มไปหา
แบบแผนผังเรือนโคราชแล้ว94 
 นอกจากนี้ บริเวณที่ตั้งของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 7 และ 12 ยังเคยมีเรือนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งปลูก
สร้างเมื่อราวปี พ.ศ.2515 - 2520 ดังภาพที่ 91 เรือนหลังนี้เคยตั้งอยู่ระหว่างเรือนกรณีศึกษาที่ 7 และ
เรือนกรณีศึกษาที่ 12 โดยเป็นเรือนที่มีรูปแบบเรียบง่าย มีความประณีตน้อย ใช้ไม้แปรรูปเป็นหลัก 
หลังคาจั่วแบน และมิได้มีลักษณะที่สัมพันธ์กับแบบแผนเรือนไตยวนดั้งเดิม (ปัจจุบันเรือนดังกล่าวถูก
รื้อออกไปแล้วและพ้ืนที่บริเวณนั้นได้ก่อสร้างเป็นบ้านปูน 2 ชั้น) ตัวอย่างนี้เป็นร่องรอยหนึ่งที่แสดงให้
เห็นว่า ในช่วงหลังจากทศวรรษแรกของปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา กระแสการปลูกสร้างอาคารพักอาศัย
ในชุมชนยวนสีคิ้วได้เปลี่ยนแปลงไปและมิได้นิยมใช้แบบแผนของเรือนไตยวนดั้งเดิมอีกแล้ว 
 

 

ภาพที่ 91 แสดงเรือนที่เคยปลูกสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2515 - 2520 (เรือนด้านหลังคือเรือนกรณีศึกษาที่ 7) 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ (จากอัลบั้มภาพครอบครัว) 

                                                           
94 เรือนโคราชนิยมต่อนอกชานหรือชานลดระดับอยู่ในด้านยาวของเรือน แตกต่างจากเรือนแบบแผนไตยวนที่

นิยมต่อนอกชานหรือชานลดระดับอยู่ในด้านสกัดของเรือน 
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6.3 การปลูกสร้างเรือนพักอาศัยรุ่นหลังในชุมชนยวนสีคิ้ว 

 นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษแรกของ พ.ศ.2500 เป็นต้นมา กระแสการปลูกสร้างบ้านเรือนในชุมชน
ยวนสีคิ้วได้เริ่มคลี่คลายไปสู่รูปแบบสมัยนิยม ซึ่งแปรผันไปตามวิถีชีวิต สภาพสังคม รสนิยม ฝีมือ
แรงงาน รวมถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีการก่อสร้างเป็นส าคัญ บ้านเรือนเหล่านี้มิได้ก่อรูปขึ้นตาม
แบบแผนของเรือนไตยวนดั้งเดิม และมิได้มีรูปแบบเป็นเรือนสองหลังร่วมพ้ืนหรือเรือนสามหลังร่วม
พ้ืนอีกแล้ว แต่จะจัดพ้ืนที่ใช้สอยตามแต่เจ้าของเรือนหรือผู้ปลูกสร้างจะก าหนด ผังพ้ืนจึงมีความ
หลากหลาย ไม่มีพ้ืนที่ส่วนเติ๋น และมักสร้างบันไดอยู่ภายในเรือน ส่วนใหญ่นิยมท าหลังคาทรงปั้นหยา 
มะนิลา หรือรูปทรงอ่ืนๆ 
 

   

ภาพที่ 92 แสดงเรือนทรงปั้นหยา บริเวณบ้านเหนือ (ซ้าย) และเรือนทรงปั้นหยา บริเวณบ้านใต้ (ขวา) 
 

 

ภาพที่ 93 แสดงเรือนที่มีหลังคาทรงปั้นหยาผสมผสานกับหลังคาจั่ว บริเวณด้านเหนือของวัดใหญ่สีคิ้ว 
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อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากเรือนทรงปั้นหยาหรือทรงมะนิลาตามสมัยนิยมแล้ว ในช่วงเวลา
ไล่เลี่ยกันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณปี พ.ศ.2520 ยังปรากฏเรือนพ้ืนถิ่น อีกจ านวนหนึ่งที่มีรูปแบบ
เป็น “เรือนแฝด” ซึ่งพอจะมีความเชื่อมโยงทางด้านรูปทรงกับเรือนสองหลังร่วมพ้ืนอยู่บ้าง แต่มิได้
ปรากฏคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กับเรือนแบบแผนไตยวนอย่างชัดเจน เรือนเหล่านี้มีการจัดผังพ้ืน
อย่างง่าย ส่วนใหญ่วางเรือนตามแนวตะวัน เรือนนอนอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ มีลักษณะเป็นเรือน
สามห้อง95 นิยมท าห้องนอนเต็มด้านยาวของเรือนนอน และมีประตูเข้าสู่ห้องนอนในทางด้านยาว 
พ้ืนที่ใช้สอยหลักบนเรือนมักจะมีเฉพาะห้องนอนและชานโถงกว้างส าหรับใช้งานอเนกประสงค์ 
โดยทั่วไปเรือนกลุ่มนี้จะไม่นิยมท าพ้ืนต่างระดับ ยกเว้นการลดระดับในส่วนระเบียงบันไดหรือส่วน
อ่ืนๆ ที่ต่อเติมขึ้นภายหลัง บันไดขึ้นเรือนมักวางขนานอยู่กับตัวเรือนทางด้านยาวและอาจย้ายเข้าไป
อยู่ในส่วนใต้ถุนเรือน 

 

   

ภาพที่ 94 แสดงเรือนแฝดของนางรัตนา ลาดจันทึก บ้านใต้ (ซ้าย) และเรือนแฝดของนางสมัย เปี้ยจันทึก บ้านโนนกุ่ม (ขวา) 
 

   

ภาพที่ 95 แสดงเรือนแฝดของนางวันเพ็ญ ชูศิริ บ้านโนนกุ่ม (เรือนนอนมีหลังคาทรงปั้นหยา) 

                                                           
95 ยาว 3 ช่วงเสาเรือน (มีแนวเสา 4 ต้น) 
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ภาพที่ 96 แสดงรูปแบบ ผังพ้ืนชั้นบน และแบบแผนพ้ืนที่ใช้สอยของเรือนนางวันเพ็ญ ชูศิริ บ้านโนนกุ่ม 
 

เรือนนางวันเพ็ญ ชูศิริ (ดังภาพที่ 95 และ 96) เป็นตัวอย่างของเรือนแฝดในชุมชนยวนสีคิ้ว
ที่สร้างหลังจากปี พ.ศ.2500 ซึ่งหากพิจารณาผังพ้ืนของเรือนกลุ่มนี้จะพบว่า การที่ส่วน “เติ๋น” ได้
หายไปนั้นเป็นไปในทางเดียวกันกับเรือนพักอาศัยทั่วไปในชุมชนยวนสีคิ้วที่ปลูกสร้างขึ้นในช่วงเวลา
ไล่เลี่ยกัน เนื่องจากแบบแผนการด าเนินชีวิตดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับเรือนได้คลี่คลายลงไปและการจัด
พ้ืนที่ใช้สอยถูกท าให้ง่ายขึ้น พ้ืนที่ “ชานโถง” จึงเพียงพอต่อการรองรับกิจกรรมอเนกประสงค์ต่างๆ 
บนเรือน นอกจากนี้ยังมีการปรับใช้ใต้ถุนเรือนรองรับกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากพ้ืนที่บนเรือนที่มุง
หลังคาด้วยสังกะสีนั้นมักจะมีอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวัน การปรับตัวนี้ยังส่งผลให้ความเชื่อ
เรื่องการถือหัวและการจัดระดับของเรือนเริ่มคลี่คลายลงไปด้วย อย่างไรก็ดี ความเชื่อที่ยังปรากฏ
อย่างชัดเจนก็คือคติการวางเรือนตามแนวตะวันซึ่งได้รับมาจากคนกลุ่มใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา 
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รวมถึงการท าห้องนอนเต็มด้านยาวของเรือนนอนและมีประตูเข้าสู่ห้องนอนในทางด้านยาว ซึ่งเป็น
แบบแผนเดียวกันกับเรือนพ้ืนถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น คุณลักษณะของเรือนแฝดกลุ่มนี้จึง
แสดงความลงตัวของวิถีชีวิตชาวยวนสีคิ้วที่มีความเชื่อมโยงกับเรือนพ้ืนถิ่นของชนกลุ่มใหญ่ในจังหวัด
นครราชสีมามากกว่าแบบแผนของเรือนไตยวนดั้งเดิม ทั้งการจัดวางแนวอาคารและการวางผังพ้ืนที่ใช้
สอยล้วนโน้มเอียงไปหาคุณลักษณะของเรือนไทโคราชและเรือนอีสาน (ลาวใน96) ทั้งสิ้น เรือนเหล่านี้
จึงกลายเป็น “เรือนพ้ืนถิ่นนครราชสีมา” หรือ “เรือนพ้ืนถิ่นโคราช” โดยมีนัยว่า วิถีชีวิตของชาวยวน
สีคิ้วได้มีความใกล้ชิดและกลมกลืนกับสังคมของคนกลุ่มใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาอย่างแนบแน่น
แล้ว  

อย่างไรก็ดี ในช่วงประมาณ พ.ศ.2520 เป็นต้นมา เรือนยกพ้ืนหลังคาแบนหรือเรือนทรง
บังกะโลก็เข้ามาแทนท่ีและกลายเป็นที่นิยมในทุกภูมิภาคของไทย รวมทั้งในชุมชนยวนสีคิ้วด้วย ต่อมา
ในภายหลังยังนิยมกั้นฝาต่อเติมส่วนใต้ถุนของเรือนพักอาศัยให้กลายรูปเป็นบ้านสองชั้น จนกระทั่ง
การปลูกสร้างอาคารพักอาศัยประเภท “เรือน” หรืออาคารไม้ยกใต้ถุนสูงได้หมดความนิยมลงไปใน
ที่สุด 
 

   

ภาพที่ 97 แสดงตัวอย่างเรือนยกพ้ืนหลังคาแบน (เรือนทรงบังกะโล) บริเวณบ้านเหนือ 
 

                                                           
96 หรือลาวข้าวเจ้า ในที่นี้หมายถึง ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง

มีอัตลักษณ์บางประการที่แตกต่างจากชาวลาวกลุ่มอื่นๆ ในภาคอีสานและประเทศลาว สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ (2540) อธิบาย
ว่า การแบ่งลาวข้าวเจ้าในจังหวัดนครราชสีมาออกจากลาวข้าวเหนียวในภาคอีสานอาจจะไม่แตกต่างกันในแง่ของชาติ พันธุ์ แต่
สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนลาวที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน ซึ่ง
ต้องการแสดงให้เห็นว่าการกินข้าวเจ้านั้นท าให้ตนเองแตกต่างจากลาวอีสานที่กินข้าวเหนียวเป็นหลัก แถมยังใกล้เคียงกับคนไท
โคราชและคนไทยภาคกลางซึ่งกินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลัก 



  
 

131 

 
 

บทที่ 7 
 

การเปลี่ยนถ่ายสัมภาระวัฒนธรรมและการธ ารงอัตลักษณ์ของเรือนยวนสีคิ้ว 
 
 เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการเรียบเรียง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล โดยมีสาระส าคัญเพ่ือ
น าไปสู่การตอบค าถามของงานวิจัยที่ว่า 

  1) เรือนพักอาศัยของชาวยวนสีคิ้วสามารถธ ารงตัวตนทางชาติพันธุ์ภายใต้บริบท
แวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างไร? มีการปรับตัวภายใต้กระบวนการและเงื่อนไขใด? 

  2) เรือนพ้ืนถิ่นของชาวยวนสีคิ้ว แตกต่างจากเรือนแบบแผนไตยวนในภาคเหนือ
อย่างไร? 

  3) สิ่งใดคือความเป็นสามัญการ (Generalization) ที่ปรากฏในเรือนพ้ืนถิ่นของชาว
ยวนสีคิ้ว และสิ่งนั้นสามารถใช้อธิบายความเป็นสามัญการในเรือนพ้ืนถิ่นดั้งเดิมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ยวนพื้นที่อ่ืนๆ ได้หรือไม?่ 

 
7.1 การเปลี่ยนถ่ายสัมภาระวัฒนธรรมของเรือนยวนสีคิ้ว 

หลังจากเหตุการณ์ “ศึกเชียงแสน” ในปี พ.ศ.2347 ท าให้ชาวยวนจากกลุ่มเมืองเชียงแสน97 
ได้เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนวัฒนธรรมลงไปยังเขตลุ่มน้ าภาคกลางของประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งได้
ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองสระบุรี98 หลังจากนั้นในช่วงปีใดปีหนึ่งของสมัยรัชกาลที่ 2 หรือระหว่างปี พ.ศ.
2352 - 2367 ได้มีชาวยวนจากเมืองสระบุรีกลุ่มหนึ่งเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนวัฒนธรรมอีกครั้ง
เข้าสู่ที่ราบสูงโคราช และตั้งถิ่นฐานในบริเวณอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หลักฐานแวดล้อมได้
ชี้ว่าชาวยวนบ้านสีคิ้วอยู่ในสังกัดการปกครองของเมืองสระบุรีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 
ส่งผลให้ชุมชนยวนสีคิ้วในช่วงประมาณ 69 - 84 ปีแรกหลังการตั้งถิ่นฐานนั้นมีความใกล้ชิดกับ
บ้านเมืองในลุ่มน้ าภาคกลางผ่านความสัมพันธ์ทางการปกครองของเมืองสระบุรีและเครือญาติ
ชาติพันธุ์ยวน (ยวนสระบุรี) หลังจากที่มีการจัดตั้งมณฑลนครราชสีมาในปี พ.ศ.2436 และยกเลิก
ระบบไพร่ลงในเวลาไล่เลี ่ยกัน ชุมชนยวนสีคิ้วจึงได้เ ข้ามาอยู่ในการปกครองของอ าเภอจันทึก 

                                                           
97 ในเขตจังหวัดเชียงราย 
98 ขณะนั้นคือบริเวณอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
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(ต่อมาคือ “อ าเภอสีคิ้ว”) เขตเมืองนครราชสีมาอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี ยังมีการไปมาหาสู่และ
อพยพย้ายถิ่นฐานระหว่างเครือญาติชาวยวนในจังหวัดสระบุรีกับอ าเภอสีคิ้วมาอีกระยะหนึ่ง ดัง
ปรากฏผู้ที่ใช้นามสกุล “คัมภิรานนท์99” อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีและอ าเภอสีคิ้วเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น การที่บรรพชนของชาวยวนสีคิ้วได้เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนวัฒนธรรมสองครั้งใหญ่ และตั้งถิ่นฐาน
ในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มายาวนานร่วม 200 ปี ย่อมส่งผลให้เรือนพักอาศัยของชาว
ยวนสีคิ้วเกิดการปรับตัวกับบริบทที่แตกต่างและมีพลวัตมาเป็นล าดับ 

 
แผนภูมิที่ 7 แสดงล าดับเวลาของเหตุการณ์และปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนยวนสีคิ้ว 

 

 
 
สาระในข้างต้นชี้ให้เห็นว่าชุมชนยวนสีคิ้วในช่วงเวลาร่วม 200 ปีที่ผ่านมา ได้อยู่ภายใต้ 2 บริบท

ใหญ่ โดยช่วงแรกเป็นบริบททางการปกครองและเครือญาติชาติพันธุ์เดียวกันจากเมืองสระบุรี และช่วง

                                                           
99 เป็นนามสกุลที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระราชทานไว้เมื่อปี พ.ศ.2456 ให้แด่

ทายาทของ “ปู่คัมภีระ” หรือ “พ่อเฒ่าคัมภีระ” ชาวยวนผู้เคยด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าเมืองสระบุรีในช่วงสมัยรัชกาลที่ 2 - 3 และ
เป็นหนึ่งในผู้น าของชาวยวนกลุ่มเชียงแสนรุ่นบุกเบิกที่เคลื่อนย้ายมายังเมืองสระบุรีในปี พ.ศ.2347 (ย้อย คัมภิรานนท์, ม.ป.ป.) 
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หลังเป็นบริบททางการปกครองและสังคมใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา โดยอ้างอิงจากปี พ.ศ.2436 ซึ่ง
เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่บ้านสีคิ้วถูกรวมเข้ามาอยู่กับอ าเภอจันทึก100 เมืองนครราชสีมา ตามการจัดตั้ง
มณฑลนครราชสีมาซึ่งเป็นระบบการปกครองส่วนภูมิภาคที่มีการก าหนดอาณาเขตทางการปกครอง
เอาไว้อย่างชัดเจน  

จากการศึกษาและเปรียบเทียบเรือนยวนสีคิ้วทั้งสามกลุ่มอายุ (เรือนกรณีศึกษากลุ่ม A B 
และ C) ได้ค้นพบว่า เรือนยวนสีคิ้วมีลักษณะ “วัฒนธรรมข้ามพรมแดน” โดยมีการสืบทอดวัฒนธรรม
ของชาติพันธุ์ยวนดั้งเดิมจากภาคเหนือและรับวัฒนธรรมของชาวไทยภาคกลางเข้ามาใช้ในชุมชนยวน
สีคิ้วซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงโคราชของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นอกจากนี้ “นับแต่สมัยโบราณ
สืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงการปรากฏตัวของเรือนไตยวนรุ่นสุดท้ายในพ้ืนที่ศึกษา เรือนยวนสีคิ้วยัง
สามารถธ ารงระบบผังพื้นและระดับตามแบบแผนไตยวน รวมถึงคงรูปแบบเรือนสองหลังร่วมพ้ืนเอาไว้
ได้อย่างเข้มแข็ง” อย่างไรก็ดี คติการวางตัวเรือนขวางตะวันนั้นได้สลายลงไปและแปรเปลี่ยนเป็นการ
วางเรือนตามแนวตะวันตั้งแต่เมื่อประมาณ 80 ปีที่ผ่านมา ส่วนเทคโนโลยีโครงสร้างและเทคนิค
เชิงช่างแบบดั้งเดิมนั้นได้มีการสืบทอดมาจนกระทั่งถึงกลุ่มเรือนที่มีอายุประมาณ 65 ปี หลังจากนั้นจึง
เริ่มปรากฏเทคโนโลยีโครงสร้างและเทคนิคเชิงช่างแบบร่วมสมัย โดยนิยมการปลูกสร้างอาคารอย่าง
เรียบง่ายมากข้ึน ลดความประณีต และมีการประดับประดาน้อยลง 

 
ตารางที่ 13 แสดงการด ารงอยู่ของคุณลักษณะส่วนต่างๆ ในเรือนยวนสีคิ้วแต่ละกลุ่มอายุ 

 เรือนกรณีศึกษากลุ่ม A 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 81-100 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม B 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65-80 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม C 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุน้อยกว่า 65 ปี) 

ด ารง
อยู่ 

สิ่งที่ปรากฏ 
และรับรู้จากภายใน 

ผังพื้นและการจัดพื้นที่ใช้สอย ผังพื้นและการจัดพื้นที่ใช้สอย ผังพื้นและการจัดพื้นที่ใช้สอย  
ล าดับหรือระดับ ล าดับหรือระดับ ล าดับหรือระดับ  

สิ่งที่ปรากฏ 
และแสดงสู่ภายนอก 

รูปแบบหรือรูปทรง รูปแบบหรือรูปทรง รูปแบบหรือรูปทรง  
ทิศทางหรือแนวการวางอาคาร เปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อของคนกลุม่ใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา - 

ลักษณะที่ปรากฏในรูปด้าน  
(ระบบฝาเรือน* หน้าต่าง-ประตู 
วัสดุมุง) 

เปลี่ยนเป็นวัสดุที่แปรรูปจากเครื่องทุ่นแรงหรือวัสดุอุตสาหกรรม (ฝา
ไม้กระดานตีกับโครงเคร่า เริ่มใช้บานประตู-หน้าต่างส าเร็จรูป และ
มุงสังกะสี) 

- 

การตกแต่งหรือประดับประดา* การตกแต่งหรือประดับประดา ไม่มี เน้นความเรียบง่าย - 

อ่ืนๆ 
เทคโนโลยีก่อสรา้ง / เทคนิคเชิงช่าง* เทคโนโลยีก่อสร้าง / เทคนิคเชิงช่าง เปลี่ยนเป็น “งานช่างร่วมสมัย” - 

วัสดุหลัก (ไม้มะค่า) วัสดหุลัก (ไม้มะค่า) วัสดหุลัก (ไม้มะค่า)  
หมายเหตุ: *  คือ คุณลักษณะที่รับมาจากเรือนไทยภาคกลาง (ฝาประกอบส าเร็จวางบนพรึง ไม้ปั้นลมแบบตัวเหงา และระบบเสาดั้ง) 

                                                           
100 สอดคล้องกับข้อมูลจากทางฝั่งเมืองสระบุรีที่ว่า “ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อยกเลิกการปกครองท้องถิ่นระบบ

เก่า กองโคของเมืองสระบุรีก็ได้ยกเลิกลงและโอนเข้าไปขึ้นอยูก่ับอ าเภอ” (ย้อย คัมภิรานนท์, ม.ป.ป.) 
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นอกจากนี้ เรือนยวนสีคิ้วยังมีรูปลักษณ์บางประการที่สัมพันธ์กับเรือนไทยภาคกลาง ถึงแม้ว่า
เรือนกรณีศึกษาท่ีปรากฏอยู่ในภาคสนามทั้งหมดล้วนปลูกสร้างขึ้นในช่วงหลังจากที่ชุมชนยวนสีคิ้วเข้า
มาอยู่ในการปกครองของเมืองหรือจังหวัดนครราชสีมาอย่างสมบูรณ์แล้ว แต่เรือนกรณีศึกษากลุ่มอายุ
ตั้งแต่ 81 ปีขึ้นไป (กลุ่ม A)101 ยังปรากฏรูปลักษณ์ภายนอกที่เชื่อมโยงกับเรือนไทยภาคกลางอย่าง
ชัดเจน ทั้งระบบฝาประกอบส าเร็จวางบนพรึง และการใช้ไม้ปั้นลมแบบตัวเหงา รวมถึงระบบเสาดั้ง 
และได้สืบทอดลักษณะบางประการมาจนถึงเรือนกลุ่มอายุ 65 - 80 ปี (กลุ่ม B)102 แสดงให้เห็นว่า
รูปลักษณ์ภายนอกแบบเรือนไทยภาคกลางนี้ได้กลายเป็นสัมภาระวัฒนธรรมหนึ่งของชุมชนยวนสีคิ้ว 
ภายใต้ความสัมพันธ์ในอดีตกับบ้านเมืองในลุ่มน้ าภาคกลางผ่านทางการปกครองและเครือญาติ
ชาติพันธุ์ที่ เมืองสระบุรี  รวมถึงการติดต่อไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดผ่านกิจการด้านกองโค 
ปรากฏการณ์ที่ชาวยวนสีคิ้วรับและสืบทอดวัฒนธรรมบางประการของคนกลุ่มใหญ่ในลุ่มน้ าภาคกลาง 
สอดคล้องกับ อมรา พงศาพิชญ์ (2549) ได้อธิบายไว้ว่า  

“เมื่อวัฒนธรรมแพร่กระจายจากศูนย์กลาง (Cultural Diffusion) และไปมี
ปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมข้างเคียงที่มีอยู่แล้ว (Cultural Interaction) ย่อมมีการเรียนรู้และ
รับรู้ซึ่งกันและกัน ในระยะแรกอาจรับวัฒนธรรมใหม่ชั่วคราวที่เรียกว่าการยืมวัฒนธรรม 
(Cultural Borrowing) และต่อมาจึงรับไว้เป็นของตน (Cultural Adoption) กระบวนการ
และปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมมีหลายลักษณะ ในกรณีที่วัฒนธรรมมีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน
พอยอมรับซึ่งกันและกันได้ ปฏิสัมพันธ์จะอยู่ในรูปแบบสันติวิธี” 

ดังนั้น ปัจจัยด้านการปกครอง ความสัมพันธ์แบบเครือญาติชาติพันธุ์เดียวกัน และการ
ติดต่อกันอย่างใกล้ชิด จึงเป็นตัวแปรส าคัญที่สนับสนุนให้เรือนยวนสีคิ้วสามารถซึมซับและสืบทอด
รูปลักษณ์ภายนอกแบบเรือนไทยภาคกลางมาอย่างต่อเนื่อง103 แม้ว่าชุมชนยวนสีคิ้วจะเป็นชายขอบ
ทางการปกครองซึ่งห่างไกลจากเมืองสระบุรีและตั้งอยู่ข้ามเขตแดนทางภูมิศาสตร์ก็ตาม  

หลังจากนั้น เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีลงมา ยังได้ปรับตัวคล้อยตามความ
เชื่อของคนกลุ่มใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีการวางตัวเรือนตามแนวตะวันซึ่งเป็นคติความเชื่อ

                                                           
101 กลุ่มเรือนซึ่งปลูกสร้างในช่วงหลังจากที่ชุมชนยวนสีคิ้วแยกออกจากเมืองสระบุรีราว 25 - 45 ปี 
102 กลุ่มเรือนซึ่งปลูกสร้างขึ้นในช่วงหลังจากที่ชุมชนยวนสีคิ้วแยกออกจากเมืองสระบุรีราว 45 - 60 ปี 
103 ถึงแม้ว่าบรรพชนของชาวยวนสีคิ้วจะเคยอาศัยอยู่ที่เมืองสระบุรีเป็นระยะเวลาราว 5 - 20 ปี ก่อนที่จะ

เคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านสีคิ้ว หากแต่ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงของการเลือกสรรถิ่นฐานที่เหมาะสม  โยกย้าย และบุกเบิก

จับจองที่ท ากิน ดังนั้น กระบวนการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในชุมชนยวนสีคิ้วจึงควรเป็นผลจากการติดต่ออย่างใกล้ชิด

ในช่วงหลังจากที่ตั้งชุมชนได้อย่างมั่นคงแล้วเป็นหลัก 
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เดียวกันกับชาวไทโคราชและชาวลาว ดังนั้น การปรับตัวร่วมกับบริบทใหญ่ของเรือนยวนสีคิ้วจึง
เกิดขึ้นภายใต้ 2 สังคมวัฒนธรรมที่แตกต่าง คือ 1) การใช้รูปลักษณ์ภายนอกของเรือนไทยภาคกลาง 
อันเป็นผลจากการยอมรับเอาวัฒนธรรมของบ้านเมืองในบริเวณลุ่มน้ าภาคกลางผ่านศูนย์กลางการ
ปกครองของตน และ 2) การวางตัวเรือนตามแบบแผนของเรือนพ้ืนถิ่นโคราช อันเป็นผลจากการ
ยอมรับเอาวัฒนธรรมของชนกลุ่มใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นสังคมแวดล้อม การปรับตัวยอมรับ
วัฒนธรรมบางประการของบริบทใหญ่นี้ได้ด าเนินควบคู่กับส านึกในการธ ารงวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน
เอาไว้ ส่งผลให้เรือนยวนสีคิ้วปรากฏร่องรอยจากการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนวัฒนธรรมสองครั้ง
ใหญ่และมีความผสมผสานทั้งในลักษณะ “ทวิลักษณ์ (Double Identity)” และ “พหุลักษณ์ (Plural 
Identity)” โดยเป็นเรือนแบบแผนไตยวนที่แสดงคุณลักษณะบางประการร่วมกันกับเรือนไทยภาค
กลางและเรือนโคราช  

ถึงแม้ว่าคุณลักษณะหลายประการที่ปรากฏในรูปลักษณ์ภายนอกของเรือนยวนสีคิ้วจะมี
ความแปรเปลี่ยนไปจากเรือนแบบแผนไตยวนดั้งเดิมในวรรณกรรม แต่ก็มิได้ละทิ้งคุณลักษณะของ
เรือนไตยวนอย่างสิ้นเชิง การก่อรูปของเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษายังใช้ระบบเรือนสองหลังหรือสาม
หลังร่วมพื้นอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้รูปลักษณ์ภายนอกของเรือนยวนสีคิ้วสามารถด ารงตัวตนทาง
ชาติพันธุ์เอาไว้และมีความเชื่อมโยงกับเรือนแบบแผนไตยวนในวรรณกรรม ซึ่งได้ด าเนินไปพร้อมๆ กับ
การปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์บางประการให้เข้ากับวัฒนธรรมสัมพันธ์ที่เคลื่อนไหวและแปรเปลี่ยนไปตาม
บริบทของสังคมใหญ่ ภายใต้รูปทรงเรือนสองหลังร่วมพ้ืนหรือเรือนสามหลังร่วมพ้ืนซึ่งมีความโดดเด่น 
 

 

ภาพที่ 98 แสดงระบบเรือนสองหลังหรือสามหลังร่วมพ้ืน ซึ่งธ ารงอยู่ในเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาทุกรุ่น 
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ตารางที่ 14 แสดงคุณลักษณะของเรือนกรณีศึกษาที่สัมพันธ์กับเรือนแบบแผนไตยวนในวรรณกรรม 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม A 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 81 - 100 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม B 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65 - 80 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม C 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุน้อยกว่า 65 ปี) 

 
รูปแบบ “เรอืนสองหลัง/สามหลังร่วมพื้น” 

 
รูปแบบ “เรอืนสองหลัง/สามหลังร่วมพื้น” 

 
รูปแบบ “เรอืนสองหลังรว่มพืน้” 

 
ผังพื้นเป็นเรอืนเคียงชานซ่ึงมีหลังคาคลุม 

 
ผังพื้นเป็นเรอืนเคียงชานซ่ึงมีหลังคาคลุม 

 
ผังพื้นเป็นเรอืนเคียงชานซ่ึงมีหลังคาคลุม 

   

ระดับเติน๋และห้องนอนจะสูงกว่าชานและครัว 

 

ระดับเติน๋และห้องนอนจะสูงกว่าชานและครัว 

 

ระดับเติน๋และห้องนอนจะสูงกว่าชานและครัว 

 
วางตัวเรือนขวางตะวนั 
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ตารางที่ 14 (ต่อ) แสดงคุณลักษณะของเรือนกรณีศึกษาที่สัมพันธ์กับเรือนแบบแผนไตยวนในวรรณกรรม 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม A 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 81 - 100 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม B 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65 - 80 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม C 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุน้อยกว่า 65 ปี) 

 
ขื่อและแปสวมกับหัวเทียนที่ศูนย์กลางเสา 

 
ขื่อและแปสวมกับหัวเทียนที่ศูนย์กลางเสา 

 

 

 
เสาม้าต่างไหม 

 

 
เสาหน้าตัด 8 หรือ 16 เหลี่ยม 

 
เสาหน้าตัด 8 หรือ 16 เหลี่ยม 

 
เสาหน้าตัด 8 หรือ 16 เหลี่ยม 

 
การวางตงแนวนอน 

  

 



  
 

138 

ตารางที่ 14 (ต่อ) แสดงคุณลักษณะของเรือนกรณีศึกษาที่สัมพันธ์กับเรือนแบบแผนไตยวนในวรรณกรรม 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม A 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 81 - 100 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม B 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65 - 80 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม C 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุน้อยกว่า 65 ปี) 

 
เสาดั้งครอ่มบนรอด ใต้รอดมีเสาตอม่อรับ 

  

 
ฝาลับนาง 

  

 
ฝากั้นห้อง สูงตอ่เนื่องขึน้ไปถึงหลังคา (แหนบเติ๋น) 

  

 
ห ายนตร ์

  

 
ควั่น (ห้ิงเก็บของเหนือศรีษะ) 

(ภาพจากลัดดา ปานุทัย และคณะ, 2526: 142) 
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ตารางที่ 15 แสดงคุณลักษณะของเรือนกรณีศึกษาที่สัมพันธ์กับเรือนไทยภาคกลาง 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม A 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 81 - 100 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม B 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65 - 80 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม C 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุน้อยกว่า 65 ปี) 

 
ไม้ปั้นลมแบบตัวเหงา 

 
ไม้ปั้นลมแบบตัวเหงา 

 

 
ระบบฝาประกอบส าเร็จวางบนพรึง 

  

 
เทคนิคเสาดั้งคร่อมบนรอด (ไม่มีเสาตอมอ่รบั) 

 
เทคนิคเสาดั้งคร่อมบนรอด (ไม่มีเสาตอมอ่รบั) 

 

 
 
 
 
 



  
 

140 

ตารางที่ 16 แสดงคุณลักษณะของเรือนกรณีศึกษาที่สัมพันธ์กับเรือนโคราช (เรือนพ้ืนถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม A 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 81 - 100 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม B 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65 - 80 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม C 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุน้อยกว่า 65 ปี) 

 
 

 
วางตัวเรือนตามแนวตะวนั 

 
วางตัวเรือนตามแนวตะวนั 

 
“ทวิลักษณ์” เป็นการแสดงอัตลักษณ์หรือตัวตนในลักษณะคู่ขนาน เช่น พวกเรา -พวกอื่น 

คนใน-คนนอก และคนยวน-คนกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนใน “แก่นและเปลือกทาง
สถาปัตยกรรม” ของเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษา ส่วน “พหุลักษณ์” นั้น เป็นลักษณะของการนิยาม
ความเป็นตัวตนที่หลากหลายและลื่นไหล ดังที่ปรากฏใน “เปลือกนอกทางสถาปัตยกรรม” ของเรือน
ยวนสีคิ้ว โดยสื่อความหมายในท านองว่า ถึงแม้ว่าประชากรชาวยวนสีคิ้วจะมีส านึกและนิยามตนเอง
เป็น “คนยวน (กลุ่มชาติพันธุ์ยวน)” แต่ยังมีส านึกร่วมกับคนกลุ่มอ่ืนในฐานะ “คนสีคิ้ว (ประชากรใน
อ าเภอสีคิ้ว)” “คนของเมืองสระบุรีในบริบทอดีต” “คนโคราช (ประชากรในจังหวัดนครราชสีมา)” 
“คนอีสาน (ประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)” และ “คนไทย (ประชากรของรัฐชาติไทย)” ใน
บริบทของสังคมใหญ่ไปพร้อมๆ กันด้วย 

ลักษณะความเป็น “ทวิลักษณ”์ และ “พหุลักษณ”์ นี้ยังมีความสอดคล้องกับทักษะทางภาษา
ของชาวยวนสีคิ้ว ซึ่งปรากฏร่องรอยการผสมผสานกับวัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่ในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังที่งานศึกษาของ ลัดดา ปานุทัย และคณะ (2526) อธิบายว่า “...ลักษณะ
พิเศษที่ควรเข้าใจตรงกันคือ คนยวนสีคิ้วสามารถพูดได้หลายภาษา ทั้งภาษาภาคกลาง (กรุงเทพฯ) ภาษา
อีสาน (โคราช-ชัยภูมิ104) และภาษาโคราช105 (ภาษาถิ่นโคราช)... ...ถ้าคุยกับคนโคราชก็จะพูดภาษา
โคราช ถ้าคนไหนพูดภาษาอีสานด้วยจะพูดภาษาอีสาน แต่ถ้าให้คนยวนคุยด้วยจึงได้ภาษายวนมาก...”  

                                                           
104 เป็นภาษาลาวหรือภาษาอีสานส าเนียงหนึ่งซึ่งคนในจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิพูดกัน 
105 ภาษาไทโคราช ไทเบิ้ง หรือไทเดิ้ง 
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ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะสามารถพบความเป็นพหุลักษณ์ได้ทั่วไปในสังคมโลก ภายใต้ความเป็น
พหุสังคมหรือสังคมพหุวัฒนธรรมในกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ ที่มีกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมข้ามพรมแดนอย่างกว้างขวาง แต่ส าหรับกรณีของเรือนยวนสีคิ้วนั้น เรือนกรณีศึกษา
ทั้งหมดได้ก่อรูปขึ้นในช่วงเวลาก่อนยุคสมัยที่กระแสโลกาภิวัตน์จะเข้าถึงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ชุมชนยวนสีคิ้ว ดังนั้น การด ารงตัวตนแบบพหุลักษณ์ที่ปรากฏในเรือนยวนสีคิ้ว จึงเป็นผลการ
แสดงออกทางสังคมของกลุ่มประชากรข้ามพรมแดนวัฒนธรรมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ชายขอบ
ของวัฒนธรรมใหญ่ โดยก่อรูปขึ้นในบริบทแวดล้อมระดับท้องถิ่นและสังคมใหญ่ที่เก่ียวเนื่อง  

เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65 - 80 ปี (กลุ่ม B) เป็นตัวอย่างของพหุลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรม ภายใต้แบบแผนผังพ้ืน การจัดระดับหรืออันดับในเรือน ระบบโครงสร้างหลัก และ
รูปแบบเรือนสองหลังร่วมพ้ืนที่สัมพันธ์กับเรือนไตยวนในวรรณกรรม แต่ใช้ปั้นลมแบบตัวเหงาและ
ระบบเสาดั้งแบบเรือนไทยภาคกลาง ส่วนการวางตัวเรือนนั้นเป็นการวางตามแนวตะวันตามความเชื่อ
ของคนกลุ่มใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา  

 

 

ภาพที่ 99 แสดงลักษณะพหุลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65 - 
80 ปี 
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7.2 ปรากฏการณ์และเงื่อนไขการก่อรูปของเรือนพื้นถิ่นยวนสีคิ้ว 

 เมื่อน าปัจจัยทางสถาปัตยกรรมมาพิจารณากระบวนการก่อรูปและพัฒนาการของเรือนยวน
สีคิ้ว จะพบว่า สิ่งที่ปรากฏและรับรู้จากภายในเรือนสามารถธ ารงแบบแผนของเรือนไตยวนดั้งเดิม
เอาไว้ได้มากที่สุด ส่วนสิ่งที่ปรากฏและแสดงสู่ภายนอกเรือนจะมีการแปรเปลี่ยนไปมากกว่า เช่น มี
การใช้ฝาประกอบส าเร็จที่มีลักษณะคล้ายกับฝาปะกนผสมฝาสายบัว ไม้ปั้นลมแบบตัวเหงา และ
ระบบเสาดั้ง ซึ่งรับมาจากคนกลุ่มใหญ่ในลุ่มน้ าภาคกลาง รวมถึงการวางทิศทางอาคารตามแนวตะวัน
ซึ่งเชื่อว่าได้รับอิทธิพลจากคนกลุ่มใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง  
เทคนิคเชิงช่าง และวัสดุนั้น ผันแปรไปตามฝีมือแรงงาน ทรัพยากรท้องถิ่น และพัฒนาการทาง
เทคโนโลยี เป็นส าคัญ อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 หรือ ไม่เกินปี พ.ศ.2510 กระบวนการ
ก่อรูปเรือนพักอาศัยตามแบบแผนจารีตไตยวนในอ าเภอสีคิ้วก็ได้สูญสลายไปในที่สุด พร้อมๆ กับ
กระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  
 การที่เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษามีคุณลักษณะส าคัญร่วมกันกับเรือนพ้ืนถิ่นในภาคเหนือและ
เรือนแบบแผนไตยวนในวรรณกรรม สามารถอธิบายผ่านกรอบแนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ได้ว่า 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นผลจากกระบวนการก่อรูปเรือนพักอาศัยที่เกิดขึ้นจากแบบแผนและวิถีชีวิต
เฉพาะภายในกลุ่มของประชากรชาติพันธุ์ยวนในพ้ืนที่ศึกษา และเป็นการสร้างความหมายทางสังคม
ส าหรับแสดงขอบเขตที่มีหรือรับรู้ร่วมกันว่าตนเองคือใคร ภายใต้ส านึกทางชาติพันธุ์และการสืบทอด
แบบแผนทางสังคมอย่างเข้มแข็ง สิ่งสร้างทางสังคม (Social Construct) เหล่านี้จึงเป็นขอบเขตที่มี
หรือรับรู้ร่วมกันว่าตนเองคือใคร และเป็นแนวทางบ่งชี้ว่าใครเป็นชาติพันธุ์เดียวกันหรือแตกต่าง
ออกไป ดังนั้น ลักษณะส าคัญของเรือนยวนสีคิ้วที่สอดคล้องกับแบบแผนของเรือนไตยวน จึงเป็น
ข้อบ่งชี้การธ ารงตัวตนทางชาติพันธุ์ของชาวยวนสีคิ้วในมิติทางสถาปัตยกรรม ดังที่ อมรา พงศาพิชญ์ 
(2549) กล่าวว่า “...มนุษย์เรามีความต้องการสืบทอดเผ่าพันธุ์ และมีส านึกเกี่ยวกับโคตรเหง้า
ของเผ่าพันธุ์ตน การธ ารงเผ่าพันธุ์เดิมของตนจึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในมนุษยชาติทุกกลุ่ม
ชาติพันธุ์...”  

ส าหรับคุณลักษณะที่เรือนยวนสีคิ้วรับมาจากเรือนไทยภาคกลาง ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจน
เฉพาะในรูปลักษณ์ภายนอกของเรือน ในขณะที่ส่วนประกอบอ่ืนๆ ของเรือนยังคงไว้ตามจารีตและ
แบบแผนไตยวนดั้งเดิมเป็นหลัก แสดงให้เห็นว่าชาวยวนสีคิ้วใช้วิธีการปรับเปลี่ยนเปลือกนอกทาง
สถาปัตยกรรมของเรือนพักอาศัยเพื่อสร้างความกลมกลืนกับบริบทที่แตกต่าง และใช้ปกปิดส่วนที่
แฝงเร้นอยู่ภายในซึ่งต้องการธ ารงไว้ตามแบบแผนดั้งเดิมและความคุ้นชินภายในกลุ่ม ปรากฏการณ์นี้
สอดคล้องกับลักษณะการอยู่อาศัยในเรือนทรงไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ (ซึ่งไม่ใช่คนไทย) ในบริบท
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ใหญ่ของลุ่มน้ าภาคกลาง ดังที่ วีระ อินพันทัง (2555) อธิบายว่า “การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
น าไปสู่การรับความเป็นไทยเข้าไว้ รวมทั้งการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งกลายรูปจากเรือนแบบแผน
ดั้งเดิมเป็นเรือนทรงไทย แต่พื้นที่ท่ีได้รับการห่อหุ้มไว้ภายในยังคงแสดงถึงความเป็นหมู่ชนเหมือนเช่น
ที่เคยเป็นในเรือนแบบแผนดั้งเดิม” และ อรศิริ ปาณินท์ (2560) อธิบายว่า “สิ่งแฝงเร้นภายในเรือน
ซึ่งแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มได้อย่างชัดเจนก็คือ เอกลักษณ์เฉพาะตัวของการใช้พ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงการใช้พ้ืนที่ในเรือนภายใต้พิธีกรรมและสัญลักษณ์ทางความเชื่อต่างๆ” 

 

 

ภาพที่ 101 แสดงตัวอย่างเรือนยวนสีคิ้วจากภาพถ่ายในอดีต โดยใช้ระบบฝาประกอบส าเร็จวางบน
พรึงและไม้ปั้นลมแบบตัวเหงา (ตัวเหงาในภาพช ารุด) ที่สร้างรูปลักษณ์ภายนอกทาง
สถาปัตยกรรมให้สัมพันธ์กับเรือนไทยภาคกลาง 

ที่มา : เว็บเพจ “คนไท-ยวนบ้านโนนกุ่ม โคราช Thai-Yuan Korat” (https://www.facebook.com/pg/คนไท-ยวนบ้านโนนกุ่ม 
โคราช Thai-Yuan Korat-1564181077175561) 

 
ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้เรือนยวนสีคิ้วมีเพียงรูปลักษณ์ภายนอกบางประการที่

สัมพันธ์กับเรือนไทย แต่ยังมิได้กลายรูปไปเป็นเรือนทรงไทยดังเช่นบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วน
ใหญ่ซึ่งตั ้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณลุ่มน้ าภาคกลาง ก็เพราะว่าต าแหน่งที่ตั้งของชุมชนยวนสีคิ้วนั้นอยู่
ห่างไกลและถือเป็น “ชายขอบ” ของเขตวัฒนธรรมลุ่มน้ าภาคกลาง ส่งผลให้วัฒนธรรมหลักของคน
กลุ่มใหญ่ที่แพร่กระจายออกมามีความเข้มข้นน้อย ซึ่งยังผลให้ชาวยวนสีคิ้วสามารถธ ารงตัวตนทาง
ชาติพันธุ์และสืบทอดแบบแผนของสังคมเดิมเอาไว้ได้อย่างเข้มแข็ง สอดคล้องกับที่ อมรา พงศาพิชญ์ 
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(2549) อธิบายถึงการสังสรรค์ทางวัฒนธรรมลักษณะนี้ว่า “คนบางกลุ่มรับวัฒนธรรมหลักของรัฐ 
(Dominate Culture) และผสมกลมกลืนกลายเป็นส่วนของวัฒนธรรมหลัก คนกลุ่มนี้มักจะอยู่ใกล้
ศูนย์อ านาจและยินดีถูกกลืนโดยกลุ่มอ านาจ แต่กลุ่มที่อยู่ห่างไกลอ านาจรัฐ ความต้องการธ ารง
วัฒนธรรมเดิมของตนยังคงมีอยู่ แต่ก็ยอมรับวัฒนธรรมหลักด้วยในบางเรื่อง” 

ในท านองเดียวกัน สาเหตุที่เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาทั้ง 3 กลุ่มมีคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับ
เรือนพ้ืนถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาไม่มากนัก (สิ่งที่ปรากฏชัดเจนมีเฉพาะคติการวางอาคารตามแนว
ตะวันเท่านั้น โดยพบในเรือนกรณีศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีลงมา) เนื่องจากชุมชนยวนสีคิ้วในอดีตก็มี
ความเป็น “ชายขอบ” ของเขตวัฒนธรรมไทโคราชเช่นกัน ด้วยชุมชนยวนสีคิ้ว106นั้นตั้งอยู่ในเขตเชิง
เขาทางตะวันตกของตัวจังหวัดซึ่งห่างไกลจากแก่นกลางวัฒนธรรม (Culture Core) ของชาวไท
โคราช107 และพ้ืนที่ระหว่างอ าเภอสีคิ้วกับอ าเภอที่มีชาวไทโคราชตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่น ยังถูกขั้นด้วย
เขตอ าเภอด่านขุนทด อ าเภอสูงเนิน และอ าเภอปักธงชัย ซึ่งมีประชากรหมู่มากเป็นชาวลาว (อีสาน)108 
ประกอบกับหมู่บ้านของชาวยวน ชาวไทโคราช และชาวลาวในบริเวณอ าเภอสีคิ้วนั้นมีสัดส่วนที่ไม่ทิ้ง
ห่างกันมากนัก109 ชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ ในอ าเภอสีคิ้วจึงมิได้อยู่ในสถานะของคนกลุ่มใหญ่หรือกลุ่ม
น้อยอย่างชัดเจน แต่มีสภาพเป็นสังคมพหุลักษณ์ ดังที่ สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา (2544) 
ได้ให้นิยามพื้นท่ีบริเวณนี้ว่าเป็น “ชุมทางชาติพันธุ์” และ “หน้าด่าน” ดังนั้น ต าแหน่งที่ตั้งของชุมชน
ยวนสีคิ้วซึ่งมิได้ใกล้ชิดกับศูนย์กลางวัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่ในลุ่มน้ าภาคกลางและที่ราบสูงโคราช
มากจนเกินไป จึงเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ชาวยวนสีคิ้วสามารถธ ารงตัวตนทางชาติพันธุ์เอาไว้ และ
ส่งผลให้เรือนยวนสีคิ้วยังสืบทอดลักษณะส าคัญของเรือนแบบแผนไตยวนได้อย่างชัดเจน  

นอกจากเหตุผลทางด้านการปรับตัวให้อยู่ได้ในบริบทใหญ่และวัฒนธรรมหลักของท้องถิ่นแล้ว 
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีซึ่งเกิดขึ้นในวงกว้างนับตั้งแต่ช่วงหลัง

                                                           
106 พ้ืนที่อ าเภอสีคิ้วในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เคยมีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างเบาบาง เนื่องจากเป็นเขตชายป่า

ดงพญาไฟและมีกายภาพเป็นที่ลาดเชิงเขา จึงไม่เอื้อต่อการท านาลุ่มและตั้งชุมชนเกษตรกรรมขนาดใหญ่ พ้ืนที่ซึ่งสามารถท านา
ชลประทานได้มีเพียงบริเวณที่ราบแคบๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับล าตะคองเป็นหลัก ดังนั้น การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวยวนจึงเป็น
การบุกเบิกพ้ืนที่ซึ่งมีประชากรกลุ่มอื่นๆ ตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างเบาบาง โดยการใช้ภูมิปัญญาเหมืองฝายและระหัดวิดน้ าเพ่ือพัฒนาและ
ขยายพ้ืนที่นาชลประทานให้กว้างขวางมากข้ึน จนสามารถตั้งชุมชนเกษตรกรรมขนาดใหญ่ได้ (นราธิป ทับทัน และคณะ, 2560) 

107 ในที่นี้หมายถึงพ้ืนที่ซึ่งมีประชากรกลุ่มวัฒนธรรมไทโคราชตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่น เช่น ในเขตอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา โนนสูง เฉลิมพระเกียรติ โชคชัย ครบุรี หนองบุญมาก จักราช และพิมาย โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ ามูล ล าแซะ 
ล าจักราช และตอนปลายของลุ่มน้ าล าตะคอง เนื่องจากบริเวณข้างต้นมีกายภาพเป็นที่ราบลุ่มซึ่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดและ
มีพ้ืนที่ซึ่งเอ้ือต่อการท านาอย่างกว้างขวาง จึงมีชาวไทโคราชเข้าไปบุกเบิก จับจอง และตั้งถิ่นฐาน มายาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา 

108 สรุปจากข้อมูล “แผนที่ภาษาลาวอีสาน” โดย สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ (2547) 
109 ดูภาพที่ 19 แผนที่หมู่บ้านของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ บริเวณล าตะคองและล าน้ าสาขาในเขตอ าเภอสีคิ้ว (ใน

บทที่ 4 หน้า 56) 
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สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ยังถือเป็นบริบททางสังคมวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ส่งอิทธิพลต่อ
การก่อรูปของเรือนยวนสีคิ้วในช่วงหลัง การที่ชุมชนยวนสีคิ้วสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุ 
และเครื่องมือทุ่นแรงสมัยใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสังคมที่เชื่อมโยงกับ
สังคมอ่ืนแบบข้ามพรมแดน ขับเคลื่อนให้การปลูกสร้างเรือนพักอาศัยด้วยเทคนิคเชิงช่างแบบดั้งเดิม
หมดความนิยมลงไป ส่งผลให้เทคโนโลยีโครงสร้างและเทคนิคเชิงช่างแบบไตยวน รวมถึงรูปลักษณ์ที่
สัมพันธ์กับเรือนไทยภาคกลาง ไม่ปรากฏในเรือนยวนสีคิ้วรุ่นสุดท้าย (เรือนกรณีศึกษาที่มีอายุน้อยกว่า 
65 ปี) อย่างไรก็ดี เรือนรุ่นนี้ยังคงไว้ซึ่งแบบแผนพ้ืนที่ใช้สอยภายใน การจัดระดับบนเรือน และ
รูปแบบของเรือนสองหลังร่วมพ้ืนเช่นเดิม ภายใต้เทคนิคเชิงช่างและเทคโนโลยีการก่อสร้างร่วมสมัย 

 
7.3 ความเป็นสามัญการของชาวยวนสีคิ้วที่ปรากฏในเรือนกรณีศึกษา 

จากการศึกษาและเปรียบเทียบเรือนยวนสีคิ้วทั้ง 3 รุ่นซึ่งก่อสร้างในช่วงประมาณ 58 - 100 
ปีที่ผ่านมา พบว่าความเป็นสามัญการ (Generalization) หรือสิ่งที่ธ ารงอยู่ในเรือนพ้ืนถิ่นของชาวยวน
สีคิ้วตั้งแต่รุ่นอายุประมาณ 100 ปีเศษ สืบต่อมาจนถึงรุ่นสุดท้ายก็คือ รูปแบบของเรือนระบบสองหลัง
ร่วมพ้ืน การใช้หลังคาทรงจั่ว มีชายคาคลุมชานและบันได ลักษณะเรือนประธานมักเป็นเรือนสามห้อง
หรือมีความยาว 3 ช่วงเสา ส่วนพ้ืนที่ใช้สอยนั้นมีส่วนในเฮือน เติ๋น และชาน เป็นองค์ประกอบส าคัญ 
โดยมีในเฮือนหรือห้องนอนจ านวน 1 ห้อง และท าประตูเข้าสู่ในเฮือนจากส่วนเติ๋น การจัดระดับบน
เรือนจะมีส่วนในเฮือนและเติ๋นมีระดับพื้นสูงที่สุด รองลงมาคือชานและส่วนอ่ืนๆ ระบบโครงสร้างหลัก
เป็นการเข้าไม้แบบ “รอดสอดเสา” โดยมีโครงสร้างของเรือนหลังคาจั่วแต่ละหลังแยกออกจากกัน 
และใช้ไม้มะค่าเป็นวัสดุหลัก ซึ่งนอกเหนือจากไม้มะค่าอันเป็นวัสดุท้องถิ่นซึ่งผันแปรตามแหล่งที่ตั้ง
ของชุมชนแล้ว ความเป็นสามัญอ่ืนๆ ของเรือนยวนสีคิ้วในข้างต้นล้วนสอดคล้องและสัมพันธ์กับเรือน
จารีตไตยวนในภาคเหนือทั้งสิ้น  

ส าหรับในด้านความเชื่อนั้น ถึงแม้ว่าชาวยวนสีคิ้วจะมีร่องรอยการนับถือผีปู่ย่าเช่นเดียวกับ
ชาวภาคเหนือ แต่ในทางปฏิบัติจะมีการบูชาผีปู่ย่าเอาไว้เฉพาะที่ครัวเรือนของ “เจ้าก๊ก110” เท่านั้น 
(ดังที่อธิบายไว้แล้วในเชิงอรรถหน้าที่ 82) ส่งผลให้เรือนยวนสีคิ้วส่วนใหญ่ไม่ปรากฏหิ้งผีปู่ย่า ดังเช่น

                                                           
110 หรือ “ก๊กใหญ่” หมายถึงบ้านของต้นบรรพชนฝ่ายหญิงซึ่งท าหน้าที่ดูแลผีปู่ย่า การบูชาผีปู่ย่าของชาวยวน

สีคิ้วเป็นหน้าที่ของครอบครัวต้นบรรพชนซึ่งมีการสืบทอดผ่านทางญาติฝ่ายหญิงเท่านั้น โดยทั่วไปจะเป็นการสืบทอดการดูแลผี
ปู่ย่าจากแม่ไปสู่ลูกสาวคนเล็ก ส่วนญาติพ่ีน้องคนอื่นๆ รวมถึงลูกหลานและทายาทรุ่นหลังๆ นั้นถือเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสายผี
เดียวกัน ซึ่งจะต้องมาบูชาผีปู่ย่าที่บ้านของผู้ดูแลเจ้าก๊กนี้เท่านั้น (ทางภาคเหนือเรียกว่า “บ้านเก๊าผี” แต่ในทางปฏิบัติของทาง
ภาคเหนือนั้น ทุกหลังคาเรือนจะต้องมีห้ิงผีปู่ย่าอยู่ทุกบ้าน) ในปัจจุบันครอบครัวชาวยวนสีคิ้วซึ่งเป็นผู้ดูแลเจ้าก๊กทั้งหมดมิได้อาศัย
อยู่ในเรือนแบบแผนไตยวนแล้ว 
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เรือนกรณีศึกษาท้ังหมด ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าเรือนยวนสีคิ้วโดยทั่วไปมิได้มีพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ในความ
เชื่อเกี่ยวกับผีดังเช่นเรือนแบบแผนไตยวนในวรรณกรรม 
 อย่างไรก็ดี ความเป็นสามัญทางสถาปัตยกรรมในข้างต้นนี้ มีเพียงปัจจัยซึ่งปรากฏและรับรู้
จากภายในเรือนเท่านั้นที่ถือเป็นแก่นแท้ของเรือนยวนสีคิ้ว เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สะท้อนไปสู่ความเชื่อ
และแบบแผนการด าเนินชีวิตเฉพาะทางชาติพันธุ์ได้อย่างชัดเจน ส่วนปัจจัยซึ่งปรากฏและแสดงสู่
ภายนอกเรือนนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบรองซึ่งมีความแปรผันและมิอาจใช้นิยามความเป็นเรือนยวน
สีคิ้วได้ ดังเช่นในกรณีของ “เรือนแฝด” ที่ปลูกสร้างหลังทศวรรษแรกของ พ.ศ.2500 (เรือนในภาพที่ 
94 และ 95 ซึ่งกล่าวถึงในช่วงท้ายของบทที่ 6) ถึงแม้ว่าจะปลูกสร้างโดยชาวยวนและมีรูปทรงที่
เชื่อมโยงกับเรือนสองหลังร่วมพ้ืนดั้งเดิม แต่ก็ไม่ปรากฏความสัมพันธ์กับผังพ้ืน พ้ืนที่ใช้สอย และการ
จัดล าดับภายในเรือนตามจารีตไตยวน จึงมิอาจนิยามเรือนเหล่านี้ว่าเป็นเรือนแบบแผนไตยวนได้ 
 
7.4 อัตลักษณ์ของเรือนยวนสีคิ้ว 

 เนื่องจากชาวยวนสีคิ้วมีบรรพชนสืบเชื้อสายมาจากชาวยวนเมืองเชียงแสน ซึ่งเคลื่อนย้าย
ออกจากเขตแดนวัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิมมานานร่วม 200 ปี แต่เรือนพักอาศัยของชาวยวนสีคิ้วยัง
สามารถธ ารงคุณลักษณะส าคัญของเรือนแบบแผนไตยวนตามวรรณกรรมเอาไว้ ควบคู่กับการปรับตัว
กับบริบทแวดล้อมใหม่และมีพัฒนาการมาเป็นล าดับ  

ข้อแตกต่างที่ชัดเจนจากเรือนไตยวนในวรรณกรรมก็คือ เรือนยวนสีคิ้วใช้รูปลักษณ์ภายนอก
บางประการของเรือนไทยภาคกลาง ได้แก่ ปั้นลม ระบบฝาเรือน และเทคนิคการรับเสาดั้ง รวมถึง
แนวการวางอาคารของเรือนรุ่นหลังที่ เป็นตามแนวตะวันภายใต้คติความเชื่อแบบชาวโคราช 
นอกจากนี้ ผลการเปรียบเทียบระหว่างเรือนยวนสีคิ้วกับเรือนพ้ืนถิ่นภาคเหนือหรือเรือนไตยวนใน
วรรณกรรม ยังพบว่าระบบผังพ้ืนและการจัดระดับบนเรือนยวนสีคิ้วนั้นยังมีการแสดงศักดิ์หรือฐานะ
ของเรือนประธานที่ชัดเจนมากกว่า เนื่องจากเรือนยวนสีคิ้วเมื่อแรกสร้างจะมีห้องนอนจ านวน 1 ห้อง
เป็นมาตรฐานตายตัว (ในขณะที่เรือนไตยวนในวรรณกรรมจะมีจ านวนห้องนอนที่ไม่แน่นอน ระหว่าง 
1 - 2 ห้องนอน) แบบแผนข้างต้นท าให้เรือนยวนสีคิ้วมีระดับพ้ืนของเรือนประธานสูงกว่าเรือนลูก
เสมอ ด้วยระดับพื้นเรือนที่มีความแตกต่างกันจึงเคร่งครัดในการท าต าแหน่งประตูหลักส าหรับเข้าสู่
ห้องนอนจากส่วนเติ๋น111 และปรากฏ “แป้นเลียบ112” ส าหรับคั่นระดับระหว่างพ้ืนของชานและเรือน
                                                           

111 ส าหรับเรือนภาคเหนือทั่วไปมีต าแหน่งประตูเข้าสู่ห้องนอนที่ยืดหยุ่นมากกว่า โดยพบทั้งการเข้าสู่ห้องนอน
จากส่วนเติ๋นและชานฮ่อม 

112 มีลักษณะเป็นแผ่นไม้กระดานอยู่ระหว่างพ้ืนชานและพ้ืนเรือนประธาน ใช้ส าหรับนั่ง วางของ และใช้เป็นแนวทางเดิน
เลียบไปด้านหลังเรือน องค์ประกอบนี้ไม่ปรากฏในเรือนไตยวนภาคเหนือ และไม่ใช่แบบแผนของเรือนไทยประเพณีของภาคกลางและเรือนโคราช 



  
 

148 

ประธาน และยังมีหิ้งเก็บของใต้ชายคาที่เรียกว่า “ควั่น113” เป็นรูปแบบเฉพาะและมิได้ปรากฏอยู่
ทั่วไปในเรือนภาคเหนือ 

ข้อค้นพบอีกประการหนึ่งก็คือ กรณีศึกษาเรือนยวนสีคิ้วนี้สามารถใช้คุณลักษณะของ “แบบแผน
พ้ืนที่ใช้สอยภายในเรือน” และ “รูปทรงเรือนสองหลังหรือสามหลังร่วมพ้ืน” เป็นขอบเขตในการ
นิยามความเป็นชาติพันธุ์ยวน โดยสามารถใช้บ่งชี้เรือนแบบแผนไตยวนและแยกแยะเรือนยวนสีคิ้ว
ออกจากเรือนพักอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน 

นอกจากนี้ เรือนยวนสีคิ้วยังได้ปรับปรุงรูปแบบบางประการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
สภาพอากาศของจังหวัดนครราชสีมาที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากกว่าทางภาคเหนือ โดยเรือนทุกหลัง
จะยกใต้ถุนสูงพ้นหัว (เพ่ือถ่ายเทอากาศและรองรับการเลี้ยงสัตว์ในกิจการกองโค) ส่วนฝาเรือนที่
ปรับปรุงในชั้นหลังยังมีความโปร่งหรือเปิดช่องให้เกิดการถ่ายเทอากาศมากยิ่งขึ้น  ควบคู่กับการเปิด
ช่องแสงหรือช่องระบายอากาศในส่วนหน้าจั่ว ส่งผลให้พ้ืนที่ภายในของเรือนมีการถ่ายเทอากาศได้ดี
และมิได้มืดทึบดังเช่นเรือนพ้ืนถิ่นทั่วไปในภาคเหนือ นอกจากนี้ ยังมีการใช้วัสดุก่อสร้างที่แปรผันตาม
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเรือนไตยวนในภาคเหนือและเรือนไตยวนในบริเวณลุ่มน้ า
ภาคกลางนิยมใช้ไม้สักเป็นวัสดุหลักในการปลูกสร้าง (มีส่วนน้อยที่ใช้ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ตะเคียน และ
ไม้แดง) ทว่า ในอ าเภอสีคิ้วและที่ราบสูงโคราชนั้นไม่มีไม้สัก แต่มี ไม้มะค่าเป็นวัสดุชั้นดี โดยเป็นไม้
เนื้อแข็งท่ีมีคุณสมบัติทางกลศาสตร์ที่ดีกว่าไม้สัก จึงเอ้ือต่อเทคนิคก่อสร้างบางประการที่ก้าวหน้ากว่า
เรือนไตยวนดั้งเดิม เช่น การวางเสาดั้งคร่อมบนรอดโดยไม่ต้องมีเสาตอม่อรองรับ 

ดังนั้น อัตลักษณ์ของเรือนยวนสีคิ้วก็คือ เรือนแบบแผนไตยวนที่มีเอกลักษณ์บางอย่างเป็น
ของตนเอง โดยเป็นลักษณะเฉพาะถิ่นที่สัมพันธ์กับเรือนไทยภาคกลางและเรือนโคราช สะท้อนความ
ใกล้ชิดทางวัฒนธรรมของชาวยวนสีคิ้วที่มีต่อคนกลุ่มใหญ่ในลุ่มน้ าภาคกลางและที่ราบสูงโคราช 
ในขณะที่ลักษณะส าคัญของเรือนยังมีความสัมพันธ์กับแบบแผนของกลุ่มชาติพันธุ์ยวนในวรรณกรรม 
พร้อมกันนี้ เรือนยวนสีคิ้วยังมีสัมภาระวัฒนธรรมบางอย่างของตนเอง114 เช่น หน้าจั่วมีการเปิดช่อง
ระบายอากาศ (คล้ายรัศมีดวงอาทิตย์หรือนกยูงล าแพน) มีควั่นเป็นหิ้งเก็บของอยู่นอกฝาเรือนซึ่งมี
ลักษณะเป็นแผ่นไม้วางพาดบนเต้า และมีแป้นเลียบอยู่ระหว่างเติ๋นและชาน 

 

                                                           
113 องค์ประกอบนี้มีหลักฐานแวดล้อมยืนยันว่าเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมเฉพาะในเรือนไตยวนกลุ่มยวนเชียงแสน 
114 ในกรณีนี้มีข้อสังเกตว่า คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหล่านี้ อาจเป็น “คุณลักษณะเฉพาะของเรือน

ไตยวนกลุ่มเชียงแสนดั้งเดิม ซึ่งไม่ปรากฏในวรรณกรรมมาก่อน เนื่องจากข้อมูลเรือนไตยวนในวรรณกรรมส่วนใหญ่เป็นผล
การศึกษาและเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่แอ่งเชียงใหม่-ล าพูนเป็นหลัก” หรืออาจจะเป็น “ผลจากพลวัตหรือวิวัฒนาการของเรือนยวน
สีคิ้ว” ก็เป็นได้ 



  
 

149 

ตารางที่ 17 แสดงคุณลักษณะเฉพาะของเรือนยวนสีคิ้วซึ่งไม่ตรงกับเรือนไตยวนในวรรณกรรม เรือน
ไทยภาคกลาง และเรือนโคราช 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม A 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 81 - 100 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม B 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65 - 80 ปี) 

เรือนกรณีศึกษากลุ่ม C 
(เรือนกรณีศึกษารุ่นอายุน้อยกว่า 65 ปี) 

 
หน้าจั่วมกีารเปิดช่องระบายอากาศ (รูปนกยูง) 

 
หน้าจั่วมกีารเปิดช่องระบายอากาศ (รูปนกยูง) 

 
 

 
ควั่น เป็นแผน่ไม้วางพาดบนเต้า 

 
ควั่น เป็นแผน่ไม้วางพาดบนเต้า 

 
 

 
แป้นเลียบ 

 
แป้นเลียบ 

 
 

 
ถึงแม้ว่าชาวยวนสีคิ้วจะมีสถานะเป็นกลุ่มวัฒนธรรมรองของบริบทใหญ่เมืองสระบุรี 

(ช่วงแรก) และจังหวัดนครราชสีมา (ช่วงหลัง) แต่ส าหรับในบริบทของอ าเภอสีคิ้วนั้น ชุมชนชาติพันธุ์
ต่างๆ ได้แก่ ยวน ไทโคราช และลาว มีสัดส่วนที่ไม่ทิ้งห่างกันมากนักและมิได้แสดงสถานะของคนกลุ่ม
ใหญ่หรือกลุ่มน้อยอย่างชัดเจน ประกอบกับบ้านสีคิ้วนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องกับย่านเศรษฐกิจและ
ศูนย์กลางการปกครองของอ าเภอ ส่งผลให้ชาวยวนสีคิ้วครอบครองพ้ืนที่ส าคัญของอ าเภอและมีตัวตน
ทางสังคมในระดับหนึ่ง ดังนั้น นอกเหนือจากการหยิบยืมวัฒนธรรมของคนกลุ่มอ่ืนเข้ามาใช้ในกลุ่ม
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ชาวยวนสีคิ้วแล้ว ยังมีการแพร่กระจายวัฒนธรรมของชาวยวนสีคิ้วออกไปยังกลุ่มชนอ่ืนในบริเวณ
ใกล้เคียงด้วย โดยในด้านสถาปัตยกรรมนั้น พบเรือนของชาวไทโคราช ณ ชุมชนไทโคราช บ้านบุ่ง
ล าไย (ภาพที่ 102) ที่ใช้ระบบโครงสร้างแบบ “เรือนสองหลังร่วมพ้ืน115” ซึ่งมิใช่แบบแผนทาง
โครงสร้างของเรือนไทโคราช หากแต่เป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของเรือนไตยวน  

 

   

ภาพที่ 102 แสดงเรือนของชาวไทโคราช (บ้านบุ่งล าไย) ที่ใช้ระบบโครงสร้างแบบ “เรือนสองหลังร่วมพ้ืน” 
 

นอกจากนี้ ยังพบเรือนของชาวลาว (ภาพที่ 103) ซึ่งเคลื่อนย้ายมาจากชุมชนวัฒนธรรมไทลาว
แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา โดยเข้ามาจับจองพ้ืนที่และตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชุมชนพ่อพระยาสี่เขี้ยว116

เมื่อประมาณปี พ.ศ.2500 ซึ่งปลูกสร้างเรือนพักอาศัยเป็นเรือนแฝดที่มีผังพ้ืนสัมพันธ์กับเรือนแบบแผน
ไตยวนด้วย โดยมีห้องนอนหลักและพ้ืนที่หน้าห้องนอนอยู่ในต าแหน่งเดียวกันกับส่วนในเฮือนและเติ๋น
ของเรือนยวนสีคิ้ว และยังมีต าแหน่งประตูเข้าสู่ห้องนอนอยู่ทางด้านสกัดเช่นเดียวกัน  

 

   

ภาพที่ 103 แสดงเรือนของชาวไทลาว (ชุมชนพ่อพระยาสี่เขี้ยว) ที่มีผังพ้ืนสัมพันธ์กับเรือนแบบแผนไตยวน 

                                                           
115 เรือนหลังคาสองจั่ว แต่ละหลังมีโครงสร้างแยกออกจากกัน 
116 เป็นชุมชนหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว ชุมชนนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านใต้ 
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7.5 ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะบางประการของเรือนยวนกลุ่มเชียงแสน 

เนื่องจากผลการเปรียบเทียบข้างต้นพบข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า มีสัมภาระวัฒนธรรมบางอย่าง
ของเรือนยวนสีคิ้วที่มีคุณลักษณะไม่ตรงกับเรือนไตยวนในวรรณกรรม เรือนไทยภาคกลาง และเรือน
โคราช ซึ่งอาจน าไปสู่การค้นพบ “สัมภาระทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของเรือนไตยวนกลุ่มเชียงแสน” ที่ไม่
ปรากฏในวรรณกรรมทั่วไป ดังนั้น จึงสมควรเทียบเคียงคุณลักษณะเหล่านั้นกับเรือนยวนกลุ่มเชียงแสน
ในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว 

ในที่นี้ ได้เลือกเรือนชาวยวนจาก 2 พ้ืนที่ ได้แก่ 1) เรือนยวนลับแล117 จังหวัดอุตรดิตถ์ และ 
2) เรือนเจ้าแม่ยอดค า118 จังหวัดล าปาง เป็นตัวแทนส าหรับเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของเรือนยวน
สีคิ้ว เนื่องจากเรือนข้างต้นเป็นตัวแทนของเรือนชาวยวนที่มีหลงเหลืออยู่ไม่มากนัก ซึ่งปรากฏข้อมูลที่
ยืนยันได้ว่าเป็นเรือนของชาวยวนกลุ่มเชียงแสน119 และมิใช่ตัวแทนของเรือนแบบแผนไตยวนในแอ่ง
เชียงใหม่-ล าพูนซึ่งถูกอ้างถึงอย่างแพร่หลายในวรรณกรรม  
 

                                                           
117 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้อธิบายถึงภูมิหลังของชาวยวนลับแลเอาไว้ มี

เนื้อความโดยสรุปว่า “คนกลุ่มนี้เป็นชาวยวนจากบริเวณเมืองเชียงแสนซึ่งได้อพยพหลบภัยสงครามเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณ

อ าเภอลับแล” (สรุปจาก ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอลับแล (ม.ป.ป.) และ รุ่งทิวา โตธินา (2536)) สอดคล้องกับ

ชื่อ “บ้านเชียงแสน” ที่ปรากกฎในพ้ืนที่ดังกล่าว แต่ช่วงเวลาในการตั้งถิ่นฐานนั้นยังไม่มีข้อสรุปทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน 

อย่างไรก็ดี หลักฐานแวดล้อมทางประวัติศาสตร์โน้มน้าวว่า ชาวยวนกลุ่มนี้ควรจะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อ าเภอลับแลมาก่อนสมัย

รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นช่วงก่อนสมัย “เก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง” ในดินแดนภาคเหนือของไทย ดังนั้น เรือนยวนลับแลจึงเป็น

ร่องรอยหนึ่งของเรือนยวนกลุ่มเชียงแสนที่สามารถใช้เปรียบเทียบกับเรือนยวนสีคิ้วได้ 
118 ตั้งอยู่ในเขตต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมืองล าปาง อันเป็นอาณาบริเวณที่มีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชาวยวน

กลุ่มเชียงแสน จากเหตุการณ์ “ศึกเชียงแสน” ในปี พ.ศ.2347 ที่ได้มีการกวาดต้อนประชากรชาวยวนบางส่วนเข้ามายังเมือง

ล าปาง สอดคล้องกับ กิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล (2560) ผู้ครอบครองเรือนดังกล่าวในปัจจุบัน ได้อธิบายไว้ว่า “เจ้าของเดิมของเรือนนี้คือ 

เจ้ายอดค า ผู้เป็นทายาทรุ่นที่ 5 ของเจ้านายที่ถูกกวาดต้อนมาจากเชียงแสน” (สรุปจากรายการโทรทัศน์ “เปิดต านานกับเผ่าทอง” 

ตอน ล าปาง 1 ช่อง PPTV HD 36 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560) นอกจากนี้ “แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมนครล าปาง” โดย ส านัก

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2549) ยังระบุว่า ในปัจจุบันเรือนดังกล่าวเป็นเรือนแบบดั้งเดิมที่เก่าแก่ที่สุด

ของเมืองล าปาง เรือนนี้จึงเป็นร่องรอยหนึ่งที่ใช้เปรียบเทียบกับเรือนยวนสีคิ้วได้ 
119 เนื่องจากในทางปฏิบัติ ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับเรือนแบบแผนไตยวนบริเวณเมืองเชียงแสนใน

ปัจจุบันได้ เนื่องจากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ได้ชี้ว่า หลังจากศึกเชียงแสนในปี พ.ศ.2347 บ้านเมืองในบริเวณดังกล่าวได้ถูก
ปล่อยให้รกร้างไปนาน จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงมีการเคลื่อนย้ายผู้คนเข้าไปฟ้ืนฟูบ้านเมืองอีกคร้ัง อาคารบ้านเรือนของ
ประชากรในบริเวณดังกล่าวจึงไม่อาจใช้เป็นตัวแทนเรือนพักอาศัยของผู้คนกลุ่มดั้งเดิมได้ 
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ภาพที่ 104 แสดงตัวอย่างเรือนชาวยวนที่อ าเภอลับแล 
ที่มา : ศิริวรรณ วิบูลย์มา และคณะ (2552) 

 

 

ภาพที่ 105 แสดงเรือนเจ้าแม่ยอดค า จังหวัดล าปาง 
ที่มา : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2540) 

 
จากข้อสังเกตที่ว่า คุณลักษณะของเรือนยวนสีคิ้วซึ่งไม่ตรงกับเรือนไตยวนในวรรณกรรมและ

เรือนกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ ในบริบทใหญ่ อันได้แก่ 1) ลักษณะหน้าจั่วที่มีการเปิดช่องระบายอากาศ
คล้ายรัศมีดวงอาทิตย์หรือนกยูงล าแพน 2) ควั่นที่เป็นแผ่นไม้วางพาดบนเต้าส าหรับเก็บของใต้ชายคา 
และ 3) แป้นเลียบ อาจเป็น “คุณลักษณะเฉพาะของเรือนไตยวนกลุ่มเชียงแสนดั้งเดิม ซึ่งไม่ปรากฏใน
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วรรณกรรมมาก่อน” หรืออาจจะเป็น “ผลจากพลวัตหรือวิวัฒนาการเฉพาะของเรือนยวนสีคิ้ว” ก็
เป็นได้ ในที่นี้จึงได้น าเสนอคุณลักษณะ “หน้าจั่ว” “ลักษณะพ้ืนที่เก็บของใต้ชายคา” และ “แป้น
เลียบ” ของเรือนยวนลับแลและเรือนเจ้าแม่ยอดค า120 ดังนี้ 

1) เรือนชาวยวนที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หน้าจั่วของเรือนชาวยวนลับแลมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีลักษณะเป็นแผ่นไม้ยาวปิด

ซ้อนทับกันเป็นแนวรัศมีคล้ายใบตาล เรียกว่า “จั่วตาลคลี่” 
 

   
 

   

ภาพที่ 106 แสดงลักษณะของหน้าจั่วเรือนแบบ “ตาลคลี่” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรือนชาวยวนลับแล 
ที่มา : ภาพซ้ายบน สมชาย ปงศรีชัย, ภาพขวาบนและซ้ายล่าง อนุพันธ์ จันมา, ภาพขวาล่าง สีนวล หมวกทอง (อ้างใน ศิริวรรณ 
วิบูลย์มา และคณะ, 2552) 

                                                           
120 ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของเรือนยวนลับแลและเรือนเจ้าแม่ยอดค า จากสารสนเทศต่างๆ ดังนี้ (1) หนังสือ “กอย

เฮือนลับแล” (ศิริวรรณ วิบูลย์มา และคณะ, 2552) ซึ่งได้มีการบันทึกภาพและข้อมูลเรือนเก่าแก่ในอ าเภอลับแลเอาไว้จ านวน 11 
หลัง โดยมีส่วนหนึ่งเป็นเรือนไตยวน (2) เว็บไซต์ “ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งได้อธิบายข้อมูลเรือนยวนลับแล
และเรือนเจ้าแม่ยอดค าเอาไว้ (3) ข้อมูลเรือนเจ้าแม่ยอดค าในรายการโทรทัศน์ “เปิดต านานกับเผ่าทอง” ตอน ล าปาง 1 ช่อง 
PPTV HD 36 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และ (4) ข้อมูลเรือนยวนลับแลจากการสัมภาษณ์ นางสีนวล หมวกทอง (ปราชญ์ชาวบ้าน
และนักวิชาการท้องถิ่นอ าเภอลับแล) อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 139/1 หมู่ 9 บ้านน้ าใสใต้ ต าบลชัยชุมพล อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ วันที่ 2 มีนาคม 2561 
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เรือนยวนลับแลมีหิ้งส าหรับเก็บของอยู่ใต้ชายคาของเรือนเช่นเดียวกันกับควั่นของเรือนยวน
สีคิ้ว แต่ชาวยวนลับแลจะเรียกส่วนหิ้งนี้ว่า “เทิง” ซึ่งนอกเหนือจากการใช้เก็บของแล้ว ในบางเรือน
ยังท าเป็นหิ้งผีหรือหิ้งพระด้วย 

 

   

ภาพที่ 107 แสดงลักษณะ “เทิง” เป็นแผ่นไม้วางพาดบนเต้าส าหรับเก็บของใต้ชายคาของเรือนชาวยวนลับแล  
ที่มา : สมชาย ปงศรีชัย (อ้างใน ศิริวรรณ วิบูลย์มา และคณะ, 2552) 

 
ส าหรับบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นต่างระดับของเติ ๋นกับชานนั้น ปรากฏส่วนที่เรียกว่า  

“แป้นเลียบ” โดยสามารถใช้ส าหรับนั่งท ากิจกรรมต่างๆ ได้ อย่างไรก็ดี แป้นเลียบของเรือนยวนลับแล
บางหลังอาจไม่มีแผ่นไม้ยาววางนอนเลียบไปตลอดด้านยาวของเรือนดังเช่นแป้นเลียบของเรือนยวน
สีคิ้ว (ดังในภาพที่ 108) 
 

   

ภาพที่ 108 แสดงบริเวณรอยต่อระหว่างพ้ืนเติ๋นและพ้ืนชานของเรือนชาวยวนลับแล ที่เรียกว่า “แป้นเลียบ”  
ที่มา : ภาพซ้าย มรกต อารียะ และพิทักษ์ วัฒนวิกย์กรรม์, ภาพขวา สมชาย ปงศรีชัย (อ้างใน ศิริวรรณ วิบูลย์มา และคณะ, 2552) 
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2) เรือนเจ้าแม่ยอดค า จังหวัดล าปาง 
หน้าจั่วส่วนเติ๋นของเรือนเจ้าแม่ยอดค ามีความแตกต่างจากหน้าจั่วของเรือนไตยวนใน

ภาคเหนือทั่วไป (โดยเฉพาะหน้าจั่วของเรือนไตยวนในวรรณกรรม) โดยมีลักษณะเป็นแผ่นไม้ยาวปิด
ซ้อนทับกันเป็นแนวรัศมีคล้ายคลึงกับ “จั่วตาลคลี่” ของเรือนยวนลับแล 

 

 

ภาพที่ 109 แสดงลักษณะของหน้าจั่วหลังคาส่วนเติ๋นรูปแบบ “ตาลคลี่” ของเรือนเจ้าแม่ยอดค า 
ที่มา : ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ม.ป.ป.-a) 

 
เรือนเจ้าแม่ยอดค า ปรากฏหิ้งส าหรับเก็บของอยู่ใต้ชายคาของเรือนเช่นเดียวกันกับ “ควั่น” 

ของเรือนยวนสีคิ้ว และ “เทิง” ของเรือนยวนลับแลด้วย 
 

 

ภาพที่ 110 แสดงลักษณะแผ่นไม้วางพาดบนเต้าส าหรับเก็บของใต้ชายคาของเรือนเจ้าแม่ยอดค า 
ที่มา : ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ม.ป.ป.-a) 
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ตารางที่ 18 แสดงคุณลักษณะบางประการของเรือนยวนสีคิ้ว เรือนยวนลับแล และเรือนเจ้าแม่ยอดค า 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน 

เรือนยวนสีคิ้ว (นครราชสีมา) เรือนยวนลับแล (อุตรดิตถ์) เรือนเจ้าแม่ยอดค า (ล าปาง) 

 
หน้าจั่วมกีารเปิดช่องระบายอากาศ (รูปนกยูง) 

 
หน้าจั่วตาลคล่ี121 

 
ไม่ทราบชือ่เรียก (คล้ายจั่วตาลคล่ีที่ลับแล)122 

 
“ควั่น” เป็นแผน่ไม้วางพาดบนเต้า 

 
“เทิง” เป็นแผ่นไม้วางพาดบนเต้า123 

 
ไม่ทราบชือ่เรียก (แผ่นไมว้างพาดบนเต้า)124 

 
“แป้นเลียบ” (แผน่ไม้ระหว่างพืน้เติ๋นและชาน) 

 
“แป้นเลียบ”(รอยตอ่ของพื้นเติ๋นและชาน)125 

 

 

                                                           
121 ที่มาภาพ: สีนวล หมวกทอง (อ้างใน ศิริวรรณ วิบูลย์มา และคณะ, 2552) 
122 ที่มาภาพ : ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ม.ป.ป.-a) 
123 ที่มาภาพ : สมชาย ปงศรีชัย (อ้างใน ศิริวรรณ วิบูลย์มา และคณะ, 2552) 
124 ที่มาภาพ : ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ม.ป.ป.-a) 
125 ที่มาภาพ : มรกต อารียะ และพิทักษ์ วัฒนวิกย์กรรม์ (อ้างใน ศิริวรรณ วิบูลย์มา และคณะ, 2552) 
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ผลจากการเปรียบเทียบคุณลักษณะบางประการของเรือนยวนสีคิ้วกับเรือนยวนกลุ่มเชียงแสน
ในพ้ืนที่อ่ืนๆ (เรือนยวนลับแลและเรือนเจ้าแม่ยอดค า) ได้ค้นพบว่า คุณลักษณะของเรือนยวนสีคิ้วใน
ข้างต้นมีความสัมพันธ์กับตัวแทนของเรือนยวนกลุ่มเชียงแสน โดยอาจกล่าวได้ว่า หน้าจั่วแบบรัศมีดวง
อาทิตย์หรือนกยูงล าแพนของเรือนยวนสีคิ้ว126 คลี่คลายมาจากหน้าจั่วในลักษณะตาลคลี่ของเรือน
ยวนกลุ่มเชียงแสนดั้งเดิม โดยอาจปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยการท าช่องลมและช่อง
แสงเพื่อการถ่ายเทอากาศและรับแสงธรรมชาติมากขึ้น และยังมีส่วน “ควั่น” หรือหิ้งเก็บของอยู่นอก
ฝาเรือนซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นไม้วางพาดบนเต้า เป็นรูปแบบเดียวกันในเรือนยวนกลุ่มเชียงแสนทั่ง 3 
แห่ง ถึงแม้ว่าจะมีชื่อเรียกที่ต่างกันตามแต่ละท้องถิ่นก็ตาม และส าหรับส่วน “แป้นเลียบ” นั้น มีความ
คล้ายคลึงกันระหว่างเรือนยวนสีคิ้วและเรือนยวนลับแล ถึงแม้ว่าแป้นเลียบของเรือนยวนลับแล
บางหลังจะไม่ปรากฏแผ่นไม้ยาววางนอนเลียบไปตลอดด้านยาวของเรือนดังเช่นเรือนยวนสีคิ้ว แต่ยังมี
การเรียกชื่อบริเวณดังกล่าวว่าแป้นเลียบเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น ผลจากการเทียบเคียงในข้างต้นจึงยืนยันว่า คุณลักษณะเหล่านี้เป็นสัมภาระทาง
วัฒนธรรมหนึ่งของเรือนยวนกลุ่มเชียงแสน ซึ่งยังไม่เคยมีการนิยามเอาไว้ในวรรณกรรมเกี่ยวกับ
แบบแผนของเรือนไตยวน และยังถือเป็นร่องรอยของเรือนไตยวนดั้งเดิมในช่วงก่ อนที่สมัย “เก็บผัก
ใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง” จะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในดินแดนภาคเหนือของไทย อันเป็นข้อค้นพบและองค์
ความรู้ใหม่ในวงวิชาการด้านสถาปัตยกรรม 

นอกจากนี้ หน้าจั่วแบบรัศมีดวงอาทิตย์และควั่นที่อยู่ใต้ชายคาของเรือนยวนสีคิ้วยังมี
ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของเรือนชาวลื้อในบริเวณตอนเหนือของประเทศลาว และมี
ความสัมพันธ์กับหน้าจั่วของเรือนชาวลื้อในบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน127ด้วย จึงเป็นข้อสังเกตอีก
ประการหนึ่งว่า คุณลักษณะทางสถาปัตยกรรมข้างต้นเป็นลักษณะร่วมของเรือนพื้นถิ่นบริเวณ

                                                           
126 ถึงแม้ว่าเรือนพ้ืนถิ่นในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบการท าหน้าจั่วเป็นลักษณะรัศมีดวง

อาทิตย์ด้วยเช่นกัน เช่น หน้าจั่วรัศมีพระอาทิตย์ในส่วนเรือนครัวของเรือนไทยภาคกลาง และหน้าจั่วลายตะวัน (สีหน้าลายตะเว็น) 
ของเรือนอีสานซึ่งส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มลาวนอก (ชาวไทลาวในภาคอีสานซึ่งอยู่นอกเขตจังหวัดนครราชสีมา) แต่ส าหรับเรือน
พ้ืนถิ่นของคนกลุ่มใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมานั้นมิได้นิยมท าหน้าจั่วลักษณะดังกล่าวมากนัก อีกทั้งผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง
หน้าจั่วของเรือนยวนสีคิ้วกับตัวแทนหน้าจั่วของเรือนยวนกลุ่มเชียงแสนในจังหวัดล าปางและจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังพบความสัมพันธ์
ทางรูปลักษณ์อย่างชัดเจน ประกอบกับเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาเหล่านี้ได้แสดงคุณลักษณะที่สืบทอดมาจากเรือนพ้ืนถิ่นภาคเหนือ
หลายประการ ดังนั้น บริบทข้างต้นจึงสนับสนุนว่า หน้าจั่วเรือนที่มีลักษณะคล้ายรัศมีดวงอาทิตย์หรือนกยูงล าแพนของเรือน
ยวนสีคิ้ว เป็นเค้าโครงรูปแบบดั้งเดิมของหน้าจั่วเรือนยวนกลุ่มเชียงแสนที่สืบทอดกันมา มากกว่าที่จะเป็นการรับรูปแบบมาจาก
กลุ่มชนอื่นที่อยู่แวดล้อมในเขตจังหวัดนครราชสีมาหรือสระบุรี 

127 อรศิริ ปาณินท์ (2539) ได้อธิบายถึงเรือนชาวลื้อในเขตสิบสองพันนาของประเทศจีน ข้อมูลส่วนหนึ่งได้แสดง
ภาพเขียนลายเส้นจากการส ารวจในภาคสนาม โดยพบว่า “หน้าจั่วของเรือนชาวลื้อจ านวนหนึ่งมีส่วนตอนบนเปิดเป็นช่องระบาย
อากาศ และมีรูปลักษณ์คล้ายกับรัศมีดวงอาทิตย์หรือนกยูงล าแพน” 
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ลุ่มน้ าโขงซึ่งพบในพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องกับเขตภาคเหนือของไทยและลาวต่อเนื่องไปถึงบริเวณตอนใต้ของ
จีน โดยเป็นร่องรอยหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าชาวยวนกลุ่มเชียงแสนเคยมีความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมกับชาว
ลื้ออยู่มาก สอดคล้องกับต าแหน่งที่ตั้งของเมืองเชียงแสนที่อยู่ใกล้กับบ้านเมืองของชาวลื้อและยังมี
อาณาเขตติดต่อกับบริเวณภาคเหนือของประเทศลาว ข้อมูลนี้จึงสนับสนุนว่า คุณลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมข้างต้นเป็นสัมภาระวัฒนธรรมของชาวยวนกลุ่มเชียงแสนที่สืบทอดมาจากอดีต และยัง
มีความสัมพันธ์กับเรือนพื้นถ่ินที่ปรากฏในอาณาบริเวณเก่ียวเนื่องกับถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวยวนกลุ่มนี้ 

 

 

ภาพที่ 111 แสดงรูปแบบหนา้จั่วของเรือนกรณีศึกษาที่ 5 (ด้านซ้ายคือเรือนประธาน ดา้นขวาคือเรือนโถง) 
 

 

ภาพที่ 112 แสดงเรือนชาวลื้อในตอนเหนือของประเทศลาว มีหน้าจั่วเป็นรัศมีดวงอาทิตย์และมีหิ้งไม้พาดบนเต้า 
ที่มา : Nith Seangpanya, 2560 (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154509663487326&set=pb.6439 
82325.-2207520000.1525091291.&type=3&theater) 
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บทที่ 8 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
8.1 สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการเปลี่ยนถ่ายสัมภาระวัฒนธรรมและการธ ารงอัตลักษณ์ของเรือนชาวยวน
เชียงแสนนอกพรมแดนวัฒนธรรมดั้งเดิม กรณีศึกษาชุมชนชาวยวน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
จากปรากฏการณ์ของเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษา ซึ่ง ณ ช่วงเวลาหนึ่งสามารถธ ารงคุณลักษณะส าคัญ
ของเรือนแบบแผนไตยวนเอาไว้ ท าให้เกิดค าถามหลักว่า เรือนพักอาศัยของชาวยวนสีคิ้วสามารถธ ารง
ตัวตนทางชาติพันธุ์ภายใต้บริบทแวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างไร? ภายใต้กระบวนการและเงื่อนไขใด? 
และน าไปสู่วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในการศึกษาปรากฏการณ์และเงื่อนไขการก่อตัวของเรือนพ้ืนถิ่น
ยวนสีคิ้ว รวมถึงค้นหาความเป็นสามัญการและอัตลักษณ์ของชาวยวนสีคิ้วที่ปรากฏในเรือนพ้ืนถิ่น
กรณีศึกษา 

กรอบแนวคิดของการศึกษานี้เป็นการพิจารณาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในฐานะความหมายทาง
สังคมส าหรับแสดงขอบเขตที่มีหรือรับรู้ร่วมกันว่าตนเองคือใคร ภายใต้ส านึกทางชาติพันธุ์  โดยพลวัต
ทางสถาปัตยกรรมที่เกิดข้ึนได้รับอิทธิพลจากพัฒนาการของวิถีการด าเนินชีวิตและการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมวัฒนธรรมเป็นหลัก ซึ่งงานวิจัยนี้มุ่งสนใจไปที่การค้นหาว่า ภายใต้ส านึกทางชาติพันธุ์ของชาว
ยวนสีคิ้วและการปรับตัวในบริบทแวดล้อมที่แตกต่างจะมีอิทธิพลต่อการก่อรูปของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น
อย่างไร  

งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกตัวแทน
เรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่นในชุมชนยวนสีคิ้วที่มีอายุระหว่าง 58 - 100 ปีเศษ จ านวน 13 หลัง เป็น
กรณีศึกษา การเก็บข้อมูลใช้วิธีการรังวัด เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม และบันทึกภาพ ควบคู่กับการ
สัมภาษณ์ประชากรในชุมชนกรณีศึกษา โดยใช้วิธีสัณฐานวิทยาวิเคราะห์ (Morphological Analysis) 
ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) เป็นแนวทางในการอ่านและ
วิเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และกรอบแนวคิดการแพร่กระจาย
วัฒนธรรม เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์และเงื่อนไขการก่อตัวของเรือนพ้ืนถิ่นยวนสีคิ้ว และน าไปสู่การ
ค้นหาความเป็นสามัญการและอัตลักษณ์ของชาวยวนสีคิ้วที่ปรากฏในเรือนกรณีศึกษา 
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ผลการวิจัยพบว่า ณ ช่วงเวลาหนึ่ง เรือนพ้ืนถิ่นของชาวยวนสีคิ้วสามารถธ ารงอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์เอาไว้ได้ โดยปรากฏอย่างชัดเจนในแบบแผนพ้ืนที่ใช้สอยและรูปทรงของเรือน พร้อมกับ
สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบพหุลักษณ์ขึ้นมา ดังรูปลักษณ์เชิงประจักษ์ที่ปรากฏสู่
ภายนอก ก็เพ่ือสร้างความกลมกลืนกับสังคมของคนกลุ่มใหญ่ที่หลากหลาย โดยใช้วิธีการหยิบยืม
วัฒนธรรมบางประการของคนกลุ่มใหญ่เพ่ือแสดงรูปลักษณ์ที่กลมกลืนผ่านเปลือกนอกทาง
สถาปัตยกรรม ซึ่งช่วยปกปิดส่วนส าคัญที่แฝงเร้นอยู่ภายในที่ต้องการธ ารงไว้ตามแบบแผนดั้งเดิม 
ส่งผลให้เรือนยวนสีคิ้วมีการแสดงตัวตนแบบพหุลักษณ์ โดยมีทั้งส่วนเหมือนและส่วนต่างจากเรือน
ไตยวนในวรรณกรรม และก่อรูปเป็นเรือนไตยวนแบบแผนใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ภายใต้บริบท
พ้ืนที่บริเวณชายขอบระหว่างลุ่มน้ าภาคกลางและที่ราบสูงโคราช ดังนั้น ปรากฏการณ์นี้จึงชี้ให้เห็นว่า 
การด ารงตัวตนแบบพหุลักษณ์เป็นเงื่อนไขส าคัญที่เอ้ือให้กลุ่มวัฒนธรรมรองสามารถธ ารงอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์เอาไว้ได้และอยู่ร่วมกับสังคมใหญ่ที่แตกต่างได้อย่างกลมกลืน โดยมีบริบทของสังคม
ชายขอบซึ่งยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมให้การธ ารงตัวตนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ เรือนยวนสีคิ้วยังเป็น “วัฒนธรรมข้ามพรมแดน” จากการสืบทอด
วัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ยวนมาจากภาคเหนือและรับวัฒนธรรมของชาวไทยภาคกลางเข้า
มาใช้ในชุมชนยวนสีคิ้วซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่ีราบสูงโคราชของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังผลให้เรือนยวน
สีคิ้วเป็นเรือนแบบแผนไตยวนที่มีเอกลักษณ์บางอย่างเป็นของตนเอง และเป็นลักษณะเฉพาะถิ่น 

ดังนั้น การเปลี่ยนถ่ายสัมภาระวัฒนธรรมของเรือนยวนสีคิ้ว คือ พลวัตของการต่อรองและ
ธ ารงรักษาตัวตนภายใต้ส านึกทางชาติพันธุ์ในบริบททางสังคมที่แตกต่าง โดยใช้การปรับเปลี่ยน
เปลือกนอกทางสถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับสังคมบริบทใหญ่ ส่วนเนื้อแท้ภายในยังคงความเป็น
ตัวตนและแบบแผนดั้งเดิมเอาไว้ ค าตอบของงานวิจัยนี้ได้ชี้น าให้ตระหนักรู้ว่าความหลากหลายและ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมคือความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในสังคม และน าไปสู่การแสวงหาแนวทางใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ จากบทเรียนของกระบวนการปรับตัวของกลุ่มวัฒนธรรมข้าม
พรมแดน ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยที่สามารถธ ารงตัวตนในบริบทพหุสังคมที่มีความแตกต่างได้อย่าง
กลมกลืน 

กรณีศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นกระบวนการเปลี่ยนถ่ายสัมภาระวัฒนธรรมที่ปรากฏในบ้านเรือน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งด าเนินไป 3 ระยะ คือ 

1) การสืบสาน ธ ารงความเป็นตัวตนเอาไว้ด้วยการสืบสานแบบแผนดั้งเดิม โดยใช้
ทรัพยากรที่หาได้จากถ่ินฐานหรือแหล่งที่อยู่ใหม่ 
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2) การปรับเปลี่ยน ปรับตัวกับสังคมและบริบทแวดล้อม ภายใต้กระบวนการ
วัฒนธรรมสัมพันธ์ ก่อให้เกิดการหยิบยืมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืนๆ ส่งผลให้
เรือนยวนสีคิ้วมีสถานภาพเป็นทวิลักษณ์และพหุลักษณ์ 

3) พลวัตใหม่ การปรับตัวเข้าสู่สังคมวัฒนธรรมใหม่และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้
สังคมบริบทใหญ่และนโยบายจากส่วนกลางที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นและชนบทอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนจนไม่ปรากฏเรือนพักอาศัยรุ่นใหม่ที่สร้างขึ้นภายใต้ระบบเดิมๆ อีกต่อไป 
 

8.2 ข้อค้นพบจากการวิจัย 

ประการแรก งานวิจัยนี้ค้นพบว่า “เรือนพ้ืนถิ่นของชาวยวนสีคิ้วมีคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับเรือน
แบบแผนไตยวนในวรรณกรรม” จึงเป็นการยืนยันการคงอยู่ของเรือนแบบแผนไตยวนนอกพรมแดนวัฒนธรรม
ล้านนา ซึ่งในวงวิชาการด้านสถาปัตยกรรมยังไม่มีการศึกษาและหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์กันอย่างจริงจัง  

ข้อค้นพบข้างต้น นอกเหนือจากเป็นการเติมเต็มช่องว่างองค์ความรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์ยวนให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นร่องรอยส าคัญส าหรับการศึกษาเรือนยวนเชียงแสนกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งอาจ
น าไปสู่การค้นพบเอกลักษณ์เฉพาะบางประการที่แตกต่างจากเรือนไตยวนในวรรณกรรม128 ในฐานะที่
เมืองเชียงแสนเคยเป็นแก่นกลางวัฒนธรรมแห่งหนึ่งบริเวณตอนบนของเขตวัฒนธรรมล้านนา129 
นอกจากนี้ เรือนยวนสีคิ้วยังเป็นตัวแทนเรือนของกลุ่มชาวยวนที่มิได้ผสานอัตลักษณ์กลายเป็น  
“คนเมือง130” ดังเช่นประชากรกลุ่มใหญ่ในภาคเหนือของไทย ด้วยบรรพชนของประชากรกลุ่ม

                                                           
128 เนื่องจากในปัจจุบัน พบร่องรอยทางด้านภาษาศาสตร์บางประการที่แตกต่างกับชาวภาคเหนือส่วนใหญ่ เช่น

ค าว่า “อู”้ ที่หมายถึง “พูด” ในภาษาค าเมืองหรือภาษาไทยถิ่นพายัพ แต่ส าหรับชาวยวนสีคิ้ว ชาวยวนในจังหวัดสระบุรี และชาว
ยวนในจังหวัดราชบุรี ซึ่งล้วนเป็นชาวยวนกลุ่มเชียงแสน จะใช้ค าว่า “ฟู่” ในความหมายเดียวกัน จึงมีข้อสังเกตว่า เรือนไตยวน
กลุ่มเชียงแสนอาจจะมีคุณลักษณะบางประการที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากเรือนไตยวนในวรรณกรรมอยู่บ้าง เนื่องจาก
องค์ความรู้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรือนไตยวนที่ปรากฏในวรรณกรรมนั้นเป็นงานศึกษาในบริเวณแอ่งเชียงใหม่-ล าพูนเป็นหลัก 

129 ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ชี้ว่า นับตั้งแต่สมัยพญาแสนภู กษัตริย์ล าดับที่ 3 แห่งราชวงศ์มังราย เป็นต้นมา 
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (จะกระทั่งเกิดศึกเชียงแสนในปี พ.ศ.2347) เมืองเชียงแสนถือเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความส าคัญใน
ฐานะเมืองใหญ่หรือเมืองหลวงทางตอนบนของเขตวัฒนธรรมล้านนาควบคู่กับเมืองเชียงใหม่ สอดคล้องกับ สืบศักดิ์ พรหมแย้ม 
และคณะ (2546) อธิบายว่า ในปี พ.ศ.2244 ราชส านักพม่า (อังวะ) ได้แบ่งแยกการปกครองในดินแดนล้านนาออกเป็น 2 แคว้น 
โดยแยกกลุ่มเมืองเชียงแสนออกจากแคว้นเชียงใหม่เดิม  

130 “คนเมือง” คือขอบเขตของอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ของประชากรในภาคเหนือ โดยเป็นกลุ่ม
วัฒนธรรมซึ่งมีส านึกและการแสดงออกทางสังคมร่วมกัน ด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง ที่สะท้อน
กระบวนการเปลี่ยนผ่านของท้องถิ่นล้านนาซึ่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ ดังนั้น คนเมืองจึงมิได้หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์
ไทยวนแต่เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น หากแต่ได้รวมถึงประชากรพ้ืนเมืองกลุ่มต่างๆ ในภาคเหนือซึ่งยอมรับวัฒนธรรมไตยวน โดยมี
ส านึกและการแสดงออกทางสังคมร่วมกันว่าตนเป็นกลุ่มชนท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง (มิใช่สังคมชนเผ่า) 
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ดังกล่าวได้เคลื่อนย้ายออกจากดินแดนภาคเหนือของไทย ก่อนที่ภูมิภาคดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลง
เชิงประชากรครั้งใหญ่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 131 ดังนั้น องค์ความรู้นี้จึงเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาชาติพันธุ์ยวน และสามารถใช้เทียบเคียงหรือตรวจสอบย้อนกลับไป -มา ระหว่างเรือน
แบบแผนไตยวนของคนเมืองในภาคเหนือกับเรือนแบบแผนไตยวนของคนยวนนอกพรมแดน
วัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิม 

ประการที่สอง งานวิจัยนี้ค้นพบว่า “เรือนยวนสีคิ้วเป็นศาสตร์และศิลป์ของการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม” กรณีศึกษาชุมชนยวนสีคิ้วซึ่งมีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ยวนเป็นวัฒนธรรมรองใน
บริบทใหญ่ของลุ่มน้ าภาคกลางและที่ราบสูงโคราชนั้น ได้มีการใช้กระบวนการยืมวัฒนธรรมบาง
ประการของคนกลุ่มใหญ่เพ่ือใช้แสดงรูปลักษณ์ที่กลมกลืนผ่านเปลือกนอกทางสถาปัตยกรรม และ
ช่วยปกปิดส่วนแฝงเร้นภายในที่ต้องการธ ารงไว้ตามแบบแผนดั้งเดิมหรือความคุ้นชินภายในกลุ่ม โดย
เป็นวิธีการหนึ่งที่กลุ่มคนซึ่งมีวัฒนธรรมรองเลือกใช้ในการปรับตัวให้กลมกลืนกับสังคมของคนกลุ่ม
ใหญ่ภายใต้แนวคิดการแพร่กระจายวัฒนธรรม สอดคล้องกับข้อค้นพบของ อรศิริ ปาณินท์ (2543, 
2555, 2559, 2560) ที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาวและไทย-มอญในบริเวณลุ่มน้ าภาคกลางของไทย 
และวีระ อินพันทัง (2549, 2553, 2555) ที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทด า (ลาวโซ่ง) ในบริเวณลุ่มน้ าภาค
กลางของไทย รวมถึงชาวจีนและชาวมุสลิมในบริเวณลุ่มน้ าเพชรบุรี ดังนั้น กระบวนการรับวัฒนธรรม
อ่ืนเข้ามาใช้ในเรือนพักอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ยวนกรณีศึกษา จึงเป็นการคัดสรรอย่างมีระบบและ
เป็นขั้นตอนเฉพาะภายในกลุ่ม นอกจากนี้ กรณีศึกษาเรือนยวนสีคิ้วยังได้ข้อค้นพบเพ่ิมเติมว่า การ
แพร่กระจายวัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่เข้าไปสู่กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมรองนั้น มิได้เกิดขึ้นเฉพาะใน
ท้องถิ่นของเขตวัฒนธรรมใหญ่หรือบริเวณสภาพแวดล้อมรอบตัวเท่านั้น แต่สามารถส่งต่อออกไปใน
ลักษณะ “วัฒนธรรมข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์” หากกลุ่มคนผู้มีวัฒนธรรมรองซึ่งถูกแยกออกไป
ด้วยภูมิศาสตร์นั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางสังคมกับวัฒนธรรมหลัก ดังตัวอย่างเรือนยวนสีคิ้ว
กรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 81 - 100 ปี (กลุ่ม A) ที่แสดงให้เห็นร่องรอยความสัมพันธ์จากการ
ปกครองของเมืองสระบุรีและความใกล้ชิดภายในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน (ยวนสระบุรี) ซึ่งอยู่ข้าม
พรมแดนทางภูมิศาสตร์ แต่มีอิทธิพลต่อการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมมากกว่าสังคมวัฒนธรรม
แวดล้อมในจังหวัดนครราชสีมา 

                                                           
131 นักวิชาการท้องถิ่นภาคเหนือนิยมเรียกช่วงเวลาดังกล่าวว่า “สมัยเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง” ซึ่งเป็น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นหลังจากศึกเชียงแสน โดยมีการเคลื่อนย้ายประชากรกลุ่มใหญ่จากดินแดนลุ่มน้ าโขงและลุ่มน้ า
สาละวิน เช่น ชาวกระเหร่ียง ชาวไทใหญ่ ชาวไทเขิน ชาวไทลื้อ และชาวเมืองยอง เข้ามาเติมเต็มบ้านเมืองในดินแดนภาคเหนือ 
อันเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากร พัฒนาการทางสังคม และการผสมผสานวัฒนธรรมของภูมิภาค
ดังกล่าวในสมัยต่อมา 
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ภาพที่ 113 แสดงระบบฝาประกอบส าเร็จวางบนพรึงและเทคนิคเสาดั้งของเรือนกรณีศึกษากลุ่ม A 
เป็นร่องรอยของการรับวัฒนธรรมไทยจากลุ่มน้ าภาคกลางซึ่งปรากฏในเรือนยวนสีคิ้ว 

 

   

ภาพที่ 114 แสดงไม้ปั้นลมแบบตัวเหงาของเรือนกรณีศึกษากลุ่ม A (ซ้าย) และเรือนกรณีศึกษากลุ่ม B 
(ขวา) เป็นร่องรอยของการรับวัฒนธรรมไทยจากลุ่มน้ าภาคกลางซึ่งปรากฏในเรือนยวนสีคิ้ว 

 
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ถึงแม้ว่าชาวยวนจะมีสถานะเป็นกลุ่มวัฒนธรรมรองในรัฐชาติ

ไทย และปรากฏร่องรอยการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมไทยกระแสหลักดังเช่นกลุ่มวัฒนธรรมรองอ่ืนๆ 
ในประเทศไทย ภายใต้กระบวนการกลืนกลายและการรวมอ านาจเข้าศูนย์กลางซึ่งเกิดขึ้นอย่างเข้มข้น
ในช่วงแรกของกระบวนการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ แต่ล าดับทางประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานและ
บริบทแวดล้อมของพ้ืนที่ศึกษาได้บ่งชี้ว่า คุณลักษณะของเรือนไทยภาคกลางซึ่งปรากฏในเรือนยวน
สีคิ้ว มิใช่ผลจากกระบวนการปรับตัวให้เป็น “ไทย” ตามกระแสชาตินิยมในข้างต้น หากแต่เป็นการ
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ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมสัมพันธ์ที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปรไปตามบริบทของสังคมใหญ่ในระดับ
ท้องถิ่นและสังคมแวดล้อมท่ีเกี่ยวเนื่องกับชุมชน 

นอกจากนี้ ลักษณะวัฒนธรรมข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์ของชุมชนยวนสีคิ้ว ยังสามารถใช้
อธิบายภาพรวมของพ้ืนที่ได้กว้างขึ้น เนื่องจากมีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม
ของชาวไทโคราชในจังหวัดนครราชสีมา ที่ถือเป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทยสยามสาขาหนึ่งซึ่งถูกแบ่งแยก
ออกจากชาวไทยภาคกลางด้วยพรมแดนทางภูมิศาสตร์เช่นกัน การที่ชาวไทโคราชในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสามารถธ ารงตัวตนเอาไว้ได้อย่างเข้มแข็งนั้น เกิดขึ้นภายใต้ส านึกความเป็น 
“ไทย132” และความสัมพันธ์กับบ้านเมืองในลุ่มน้ าภาคกลางอย่างใกล้ชิดในฐานะหัวเมืองส าคัญ
ทางการปกครองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

ประการที่สาม เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างของเรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่นที่มีคุณลักษณะ
ส าคัญสอดคล้องกับแบบแผนของเรือนกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน โดยแสดงคุณลักษณะของเรือนไตยวน
ผ่านทางแบบแผนพ้ืนที่ใช้สอย งานเทคนิคเชิงช่าง และระบบเรือนสองหลังหรือสามหลังร่วมพ้ืน 
อย่างไรก็ดี “เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาทั้งหมดไม่ปรากฏความหมายหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
เชื่อเรื่องผีอย่างชัดเจน133” จึงเป็นข้อค้นพบที่แตกต่างจากเรือนไตยวนในวรรณกรรม และถือเป็น
ข้อสังเกตใหม่ในวงวิชาการด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น เนื่องจากโดยทั่วไปมักจะพบสัญลักษณ์หรือ
ตัวแทนของพ้ืนที่เกี่ยวกับผีเป็นส่วนส าคัญในเรือนพักอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีวัฒนธรรม
ความเชื่อเรื่องผีอย่างเข้มแข็ง  

ถึงแม้ว่าชาวยวนสีคิ้วในปัจจุบันจะยังมีการนับถือผีอยู่บ้าง134 และมีร่องรอยการนับถือผีปู่ย่า
เช่นเดียวกันกับประชากรผู้สืบทอดวัฒนธรรมไตยวนในภาคเหนือ แต่ส าหรับกรณีเรือนพักอาศัยของ
ชาวยวนสีคิ้ว จะมีการตั้งหิ้งผีปู่ย่าเอาไว้เฉพาะครอบครัวของต้นบรรพชนฝ่ายหญิง ซึ่งเรียกว่า “เจ้าก๊ก” 

                                                           
132 เป็นส านึกทางชาติพันธุ์มากกว่าจะเปน็กระแสชาตินิยมตามกระบวนทัศน์ของรัฐไทยสมัยใหม่ 
133 เนื่องจากการบูชาผีปู่ย่าของชาวยวนสีคิ้วจะมีเฉพาะที่บ้านของต้นบรรพชนที่เรียกว่า “เจ้าก๊ก” หรือ “ก๊ก

ใหญ่” เท่านั้น ครอบครัวของผู้ดูแลเจ้าก๊กจึงมีจ านวนน้อยกว่าครอบครัวชาวยวนทั่วไปหลายเท่า และในปัจจุบัน ครอบครัวที่ดูแล
เจ้าก๊กทั้งหมดมิได้อาศัยอยู่ในเรือนแบบแผนไตยวนแล้ว ดังนั้น เรือนยวนสีคิ้วส่วนใหญ่และกรณีศึกษาทุกหลังจึงไม่ปรากฏห้ิงหรือ
สัญลักษณ์การบูชาผีปู่ย่า เนื่องจากไม่ใช่เรือนเจ้าก๊ก และจากการสัมภาษณ์ประชากรอาวุโสและผู้รู้ชาวยวนสีคิ้ว ยังได้ข้อมูลว่า  
“ครอบครัวที่ดูแลเจ้าก๊กจะมีห้ิงผีปู่ย่าอยู่ในห้องนอนตรงบริเวณหัวนอน แต่ก็มีหลายบ้านที่ไม่มีห้ิงหรือสัญลักษณ์ใดๆ แต่รับรู้เป็น
นามธรรมว่า การเลี้ยงผีปู่ย่าจะเข้าไปไหว้ในพ้ืนที่ห้องนอนบริเวณหัวนอน” (สรุปจากการสัมภาษณ์ นางน้อม ดิษฐานุสรณ์ อายุ 78 
ปี นางพยอม จิตต์มานะ อายุ 68 ปี และนางสุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ อายุ 57 ปี ณ ชุมชนบ้านเหนือ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) 

134 เช่น ผีปู่ย่า ผีพ่อพญาสี่เขี้ยว ผีพ่อพญาร่มเขียว ผีเจ้าก๊ก และผีอารักษ์ต่างๆ ซึ่ง สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติ
อาษา (2544) ได้อธิบายไว้ในงานวิจัยเร่ือง “ยวนสีคิ้ว” ในชุมทางชาติพันธุ์: เร่ืองเล่า ความทรงจ า และอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทยวนในจังหวัดนครราชสีมา 
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หรือ “ก๊กใหญ”่135 และการเลี้ยงผีปู่ย่าจะต้องท าผ่านครอบครัวที่ดูแลเจ้าก๊กเท่านั้น ดังนั้น จึงมิได้มีหิ้ง
หรือสัญลักษณ์ใดๆ เกี่ยวกับผีปู่ย่าปรากฏอยู่ในเรือนยวนสีคิ้วส่วนใหญ่ แตกต่างจากประชากรผู้
สืบทอดวัฒนธรรมไตยวนในภาคเหนือโดยทั่วไปที่มักจะมีหิ้งผีปู่ย่าอยู่แทบทุกครัวเรือน (หรืออาจมี
ศาลอยู่ในบริเวณบ้าน) แต่มีสิ ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือ ในภาคเหนือจะมีครอบครัวที่ดูแลผีปู่ย่าต้น
บรรพชนซึ่งเรียกว่า “บ้านเก๊าผี” เป็นสถานที่บูชาผีที่ส าคัญที่สุดของสายตระกูล แบบเดียวกันกับ 
“บ้านเจ้าก๊ก” หรือ “บ้านก๊กใหญ่” ของชาวยวนสีคิ้ว 

ประการที่สี่ เรือนยวนสีคิ้วมีคุณลักษณะของ “แบบแผนพ้ืนที่ใช้สอยภายในเรือน136” และ 
“รูปทรงเรือนสองหลังหรือสามหลังร่วมพ้ืน” เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเป็นขอบเขตทาง
สถาปัตยกรรมที่สามารถใช้นิยามความเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ยวน ท าให้สามารถรับรู้ความเป็นเรือน
ไตยวนและแยกแยะสิ่งที่แตกต่างออกไป  
 

 

ภาพที่ 115 แสดงคุณลักษณะซึ่งเป็นขอบเขตทางสถาปัตยกรรมที่ใช้นิยามความเฉพาะของเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ยวน 
                                                           

135 เนื่องด้วยบ้านเจ้าก๊กหรือก๊กใหญ่มักเป็นครอบครัวที่มีฐานะมั่นคง เนื่องจากเป็นครอบครัว ที่สืบทอดผ่าน
ลูกสาวคนเล็กซึ่งรับมรดกสายตรงมาจากรุ่นพ่อ-แม่ จึงมักจะมีฐานะและมีโอกาสในการปะทะสังสรรค์กับผู้คนในวงสังคมที่
หลากหลาย ซึ่งเอ้ือให้เกิดการปลูกสร้างบ้านเรือนใหม่ตามสมัยนิยมและมักจะละทิ้งเรือนแบบแผนไตยวนไปก่อนครอบครัวอื่นๆ ใน
ปัจจุบันจึงไม่พบครอบครัวของเจ้าก๊กหรือก๊กใหญ่ที่อยู่อาศัยในเรือนแบบแผนไตยวน 

136 หมายถึง ผังพ้ืน แบบแผนและต าแหน่งพ้ืนที่ใช้สอย และการจัดระดับพ้ืนภายในเรือน 
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ประการที่ห้า เนื่องด้วยเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเรือนแบบแผน
ไตยวนในวรรณกรรมอยู่หลายประการ จึงแสดงให้เห็นว่าเรือนกรณีศึกษากลุ่มนี้สามารถธ ารง
คุณลักษณะที่สืบทอดมาจากถิ่นฐานดั้งเดิมเอาไว้ ดังนั้น “สัมภาระทางวัฒนธรรมบางประการของ
เรือนยวนสีคิ้วจึงเป็นร่องรอยของเรือนแบบแผนไตยวนดั้งเดิม และเป็นตัวแทนของเรือนยวนกลุ่ม
เชียงแสนซึ่งยังไม่มีการศึกษาเอาไว้มากนัก” โดยงานวิจัยนี้ได้มีข้อสังเกตต่อคุณลักษณะบางประการ
ของเรือนยวนสีคิ้ว เช่น รูปลักษณ์ของหน้าจั่ว ควั่น และแป้นเลียบ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเรือนยวนกลุ่ม
เชียงแสนในพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยคุณลักษณะดังกล่าวมิได้ปรากฏอยู่ในต าราเกี่ยวกับเรือนแบบแผนไตยวน
มาก่อน และมิใช่คุณลักษณะที่พบเห็นได้ทั่วไปจากเรือนไม้บะเก่าและเรือนกาแลในภาคเหนือปัจจุบัน 
 

 

ภาพที่ 116 แสดงรูปลักษณ์ของหน้าจั่วที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของเรือนกลุ่มยวนเชียงแสนที่ 
จ.อุตรดิตถ์ และ จ.ล าปาง 

 

 

ภาพที่ 117 แสดงควั่นและแป้นเลียบที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของเรือนกลุ่มยวนเชียงแสนบางแห่ง 
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ประการที่หก งานวิจัยนี้ ชี้ให้เห็นร่องรอยการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ยวนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่
นอกพรมแดนวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยมีงานสถาปัตยกรรมเป็นสื่อความหมายทางสังคมและวัฒนธรรม
อย่างหนึ่ง การที่เรือนยวนสีคิ้วสามารถธ ารงคุณลักษณะส าคัญซึ่งสืบทอดต่อกันมาจากบรรพชนเอาไว้
ได้อย่างชัดเจน (ในขณะที่เรือนของชาวยวนส่วนใหญ่ในบริเวณลุ่มน้ าภาคกลางได้ละทิ้งคุณลักษณะ
ดั้งเดิมไปแล้ว) เนื่องจากบริบทที่ตั้งของอ าเภอสีคิ้วมีความเป็นพหุสังคมและเป็นชายขอบที่มิได้ถูก
ครอบง าอย่างเข้มข้นจากสังคมวัฒนธรรมในบริบทใหญ่ของลุ่มน้ าภาคกลางและที่ราบสูงโคราช จึงเอ้ือ
ให้ชาวยวนสีคิ้วสามารถด ารงชีวิตได้ตามแบบแผนทางสังคมดั้งเดิมและความคุ้นชินภายในกลุ่ม 
ในขณะที่บริเวณลุ่มน้ าภาคกลางนั้นมีวัฒนธรรมของคนไทยเป็นแกนกลางและเป็นบริบทใหญ่ทาง
สังคมที่มีความเข้มแข็ง ชาวยวนในบริเวณลุ่มน้ าภาคกลางจึงด ารงอยู่ภายใต้ความไม่เสมอภาคทาง
สังคมวัฒนธรรมอย่างชัดเจนและธ ารงรักษาคุณลักษณะของเรือนแบบแผนดั้งเดิมได้น้อยกว่า ดังนั้น 
ชุมชนยวนสีคิ้วจึงถือเป็นพ้ืนที่ศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือให้ได้มาซึ่งบทเรียนที่ท าให้สามารถมองเห็น
ภาพรวมของตัวตนที่ชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้น ภายใต้บริบทและเงื่อนไขอีกชุดหนึ่ง 

ข้อค้นพบนี้จึงบ่งชี้ความเป็นพหุสังคมและเงื่อนไขในการธ ารงรักษาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเอาไว้ โดยสนับสนุนให้เกิดการยอมรับสังคมที่มีความแตกต่างและหลากหลาย และขยาย
ผลเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม อันเป็นแนวทางในการธ ารงรักษาความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเอาไว้ และเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ที่มีความเป็น
พหุวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
8.3 อภิปรายผล 

 จากค าถามหลักของงานวิจัยที่ว่า เรือนพักอาศัยของชาวยวนสีคิ้วสามารถธ ารงตัวตนทาง
ชาติพันธุ์ภายใต้บริบทแวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างไร? มีการปรับตัวภายใต้กระบวนการและเงื่อนไขใด? 
 ผลการวิจัยพบว่า เรือนพักอาศัยของชาวยวนสีคิ้วสามารถธ ารงตัวตนทางชาติพันธุ์ภายใต้
บริบทแวดล้อมที่แตกต่างได้ด้วยวิธีการปรับตัวให้กลมกลืนกับสังคมของคนกลุ่มใหญ่ ควบคู่กับการ
รักษาคุณลักษณะส าคัญของเรือนแบบแผนไตยวนเอาไว้ โดยใช้กระบวนการยืมวัฒนธรรมบางประการ
ของคนกลุ่มใหญ่เพ่ือแสดงรูปลักษณ์ที่กลมกลืนผ่านเปลือกนอกทางสถาปัตยกรรม และช่วยปกปิดส่วน
แฝงเร้นภายในที่ต้องการธ ารงไว้ตามแบบแผนดั้งเดิมและความคุ้นชินภายในกลุ่ม โดยเกิดขึ้นภายใต้
กระบวนการและเงื่อนไขหลัก 3 ประการ ได้แก ่

1) ความต้องการธ ารงตัวตนทางชาติพันธุ์และแบบแผนการด ารงชีวิตที่คุ้นชินภายใต้ส านึก
พ้ืนฐานทางสังคมของคนภายในกลุ่ม 
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2) บริบทของชุมชนยวนสีคิ้วในที่นี้คืออ าเภอสีคิ้วและพ้ืนที่แวดล้อม มีลักษณะเป็นพหุสังคม
และเป็นชายขอบทางสังคมวัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่ในลุ่มน้ าภาคกลางและที่ราบสูง
โคราช จึงเกื้อหนุนให้ชาวยวนสีคิ้วสามารถธ ารงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดต่อกันมา
จากบรรพชนเอาไว้ได้ โดยที่ไม่ถูกกลืนกลายหรือครอบง าอย่างเข้มข้นจากสังคมบริบท
ใหญม่ากนัก 

3) ชาวยวนสีคิ้วได้ด ารงตัวตนแบบทวิลักษณ์และพหุลักษณ์ คือ การธ ารงตัวตนทางชาติพันธุ์
เอาไว้ควบคู่กับการผสมผสานกับวัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่ในภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถนิยามตัวตนหรือมีส านึกร่วมกับคนกลุ่มอ่ืนใน
สภาพแวดล้อมเดียวกันและบริบทของสังคมใหญ่ไปพร้อมๆ กัน 

 
 จากค าถามรองของงานวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่า เรือนพื้นถิ่นของชาวยวนสีคิ้ว แตกต่างจากเรือน
แบบแผนไตยวนในวรรณกรรมอย่างไร?  

ผลการวิจัยพบว่า เรือนยวนสีคิ้วเป็นเรือนแบบแผนไตยวนที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น โดยมี
รูปลักษณ์ภายนอกและคุณลักษณะบางประการที่สัมพันธ์กับเรือนไทยภาคกลางและเรือนโคราช 
สะท้อนความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมของชาวยวนสีคิ้วที่มีต่อคนกลุ่มใหญ่ในลุ่มน้ าภาคกลางและที่ราบสูง
โคราช นอกจากนี้ยังนิยมใช้ไม้มะค่าเป็นวัสดุหลัก137 ซึ่งเป็นวัสดุชั้นดีที่หาได้ในท้องถิ่นของอ าเภอสีคิ้ว 

ถึงแม้ว่าเรือนยวนสีคิ้วจะมีคุณลักษณะโดยรวมสัมพันธ์กับ เรือนแบบแผนไตยวนใน
วรรณกรรม แต่จากการเปรียบเทียบคุณลักษณะปลีกย่อยของเรือนกรณีศึกษา ยังพบลักษณะหรือ
องค์ประกอบบางประการที่แตกต่างออกไป เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับผี ผังพ้ืนที่ใช้สอย การวางตัวเรือน 
เทคนิคการก่อสร้าง รวมถึงรูปแบบและองค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ความเชื่อเกี่ยวกับผี เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของเรือนยวนสีคิ้วส่วน
ใหญ่ไม่ปรากฏความหมายหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องผีอย่างชัดเจน ในขณะ
ทีเ่รือนแบบแผนไตยวนในวรรณกรรมทั่วไปจะมีหิ้งผีปู่ย่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเรือน 

ผังพ้ืนที่ใช้สอย เรือนยวนสีคิ้วมีองค์ประกอบเมื่อแรกสร้างเป็นเรือนที่มีจ านวน 1 
ห้องนอนเท่านั้น (ส่วนเรือนแบบแผนไตยวนในวรรณกรรมจะมีจ านวนไม่แน่นอน ระหว่าง 1 - 2 

                                                           
137 เนื่องจาก “ไม้มะค่า” เป็นพรรณไม้พ้ืนเมืองที่มีค่ากลสมบัติสูงและทนทาน เคยมีอยู่มากในบริเวณอ าเภอสีคิ้ว 

โดยเฉพาะในเขตภูเขา ประกอบกับ “ไม้สัก” ซึ่งเป็นวัสดุชั้นดีและเป็นที่นิยมส าหรับใช้ปลูกสร้างเรือนแบบแผนไตยวนในภาคเหนือ
และเรือนไทยภาคกลางนั้น ไม่อาจหาได้ในท้องถิ่นอ าเภอสีคิ้ว เนื่องจากมิใช้พรรณไม้พ้ืนเมืองของจังหวัดนครราชสีมาและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ห้องนอน) แต่ยังจัดระดับพ้ืนแบบแผนเดียวกันกับเรือนไตยวนในภาคเหนือ138 ส่งผลให้เรือน
ประธานมีระดับพ้ืนสูงกว่าเรือนจั่วหลังที่สองหรือเรือนลูกเสมอ จึงปรากฏส่วน “แป้นเลียบ” 
เพ่ือทอนระดับพ้ืนที่แตกต่างระหว่างเรือนประธานและเรือนลูก และมีการเคร่งครัดในการท า
ประตูเข้าสู่ห้องนอนจากส่วนเติ๋น ในขณะที่เรือนภาคเหนือทั่วไปจะท าต าแหน่งประตูเข้าสู่
ห้องนอนที่หลากหลาย โดยพบท้ังการท าประตูเข้าห้องนอนจากส่วนเติ๋นและจากชานฮ่อม  

 

 

ภาพที่ 118 แสดงส่วนเติ๋นที่อยู่ด้านหน้าส่วนในเฮือนของเรือนกรณีศึกษาที่ 5 ซึ่งมีระดับ
พื้น สูงกว่าชาน ท าให้พ้ืนที่เว้นว่าง (space) ของเรือนประธานมีความโดดเด่น
กว่าเรือนโถงอย่างชัดเจน 

 
เนื่องจากเรือนพักอาศัยของชาวยวนสีคิ้วจะท าเรือนจั่วหลังที่สองเป็นเรือนโถง

เท่านั้น ส่งผลให้เรือนยวนสีคิ้วมีพ้ืนที่ชานโถงหรือชานกลางบ้านกว้างขวางกว่าเรือนไม้บะเก่า
และเรือนกาแลที่สร้างเป็นเรือนจ านวน 2 ห้องนอน 

การวางตัวเรือน เรือนยวนสีคิ้วที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีลงมา จะวางตัวเรือนตามแนว
ตะวัน (หน้าจั่วเรือนหันไปทิศตะวันออก-ตะวันตก) แตกต่างจากเรือนแบบแผนไตยวนใน
วรรณกรรม ที่วางตัวเรือนขวางตะวัน (หน้าจั่วเรือนหันไปทิศเหนือ-ใต้) 

                                                           
138 คือ ส่วนในเฮือนและเติ๋นจะมีระดับพ้ืนสูงกว่าชานเสมอ 
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ภาพที่ 119 แสดงภาพถ่ายมุมสูงของเรือนกรณีศึกษากลุ่ม B และ C เป็นตัวอย่างการวาง
อาคารตามแนวตะวัน 

 
  เทคนิคการก่อสร้าง  

ในที่นี้หมายถึงเทคนิคการก่อสร้างและงานเชิงช่างแบบพ้ืนบ้าน ซึ่งปรากฏในเรือน
กรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65 - 100 ปี (เรือนกลุ่ม A และ B) ก่อนที่การปลูกสร้างเรือน
ในช่วงหลังจะเปลี่ยนแปลงไปใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการก่อสร้างแบบร่วมสมัย 

เรือนยวนสีคิ้วรุ่นเก่าใช้ฝาประกอบเป็นแผ่นส าเร็จ มีลักษณะคล้ายกับฝาปะกน
ผสมผสานกับฝาสายบัว แผงฝาแต่ละแผ่นจะยาวตามระยะห่างช่วงเสา ติดตั้งโดยวางแผ่นฝา
ไว้บนพรึง อันเป็นระบบฝาเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเรือนไทยภาคกลาง ส่วนเรือนแบบแผน
ไตยวนในวรรณกรรมนั้นมักจะใช้ฝาประกอบเป็นแผ่นส าเร็จเช่นกัน แต่จะเป็นฝาแผ่นเดียว
ยาวตลอดแนวความกว้างหรือความยาวของเรือน มิได้แบ่งเป็นแผ่นย่อยตามช่วงเสาดังเช่น
ระบบฝาเรือนไทยภาคกลาง การติดตั้งจะวางบนรอดส าหรับแผ่นฝาด้านยาว และวางบนพ้ืน
หรือยึดกรอบฝาไว้กับหัวตงส าหรับแผ่นฝาด้านสกัด 

เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้เทคนิคเสาดั้งแบบคร่อมอยู่บนรอดโดยไม่
มีเสาตอม่อรับ แบบเดียวกันกับเรือนไทยภาคกลางและเรือนโคราช (แตกต่างจากเรือนไตยวน
ในวรรณกรรมที่ใช้เทคนิคเสาดั้งแบบคร่อมอยู่บนรอดโดยมีเสาตอม่อรับ หรืออาจใช้เสาต้น
เดียวฝังลงดินยาวขึ้นไปจนถึงโครงสร้างหลังคา) 

  รูปแบบและองค์ประกอบ 
เรือนยวนสีคิ้วได้ปรับปรุงรูปแบบบางประการให้สอดคล้องกับสภาพอากาศของ

จังหวัดนครราชสีมาที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากกว่าทางภาคเหนือ การสร้างสภาวะสบายใน

น. 
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การอยู่อาศัยจึงต้องการระบายอากาศเพ่ือถ่ายเทความร้อนเป็นหลัก โดยพบว่าเรือนยวนสีคิ้ว
ทุกหลังมีการยกใต้ถุนสูงพ้นหัว139 ส่วนฝาเรือนที่ปรับปรุงในชั้นหลังยังมีความโปร่งหรือเปิด
ช่องให้เกิดการถ่ายเทอากาศมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการเปิดช่องแสงหรือช่องระบายอากาศใน
ส่วนหน้าจั่ว (หน้าจั่วของเรือนพ้ืนถิ่นในภาคเหนือส่วนใหญ่จะปิดทึบเพ่ือป้องกันลมหนาว) 
ส่งผลให้พื้นที่ภายในของเรือนยวนสีคิ้วมีการถ่ายเทอากาศได้ดีและมิได้มืดทึบดังเช่นเรือน
พ้ืนถิ่นทั่วไปในภาคเหนือ 

 

   

ภาพที่ 120 แสดงช่องเปิดส าหรับรับแสงธรรมชาติและถ่ายเทอากาศภายในเรือนกรณีศึกษาที่ 5 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นายรุ่งกิจ เจริญวัฒน์, 2557 

 
นอกจากนี้ยังพบการใช้ไม้ปั้นลมแบบตัวเหงาซึ่งแตกต่างจากปั้นลมทั่วไปในเรือน

ภาคเหนือ ทว่า ชาวยวนสีคิ้วยังคงเรียกส่วนปั้นลมนี้ว่า “กาแล” รวมถึงมีส่วน “ควั่น” เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ มีลักษณะเป็นพ้ืนที่เก็บของในส่วนใต้ชายคาของเรือน โดยการวางแผ่นไม้
กระดานพาดบนเต้า ลักษณะเป็นหิ้งส าหรับเก็บของอยู่ในส่วนใต้ชายคายาวตลอดแนว ซึ่งมี
ลักษณะที่แตกต่างจากควั่นในเรือนภาคเหนือ140 หากแต่มีประโยชน์ใช้สอยเป็นที่เก็บของ
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ประชากรในชุมชนกรณีศึกษา พบว่าในอดีตเคยพบการ
ใช้ควั่นลักษณะเดียวกับเรือนภาคเหนือร่วมด้วย 

 

                                                           
139 เนื่องจากสภาพอากาศและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวยวนสคีิ้วที่นิยมเลี้ยงวัว-ควายไว้ใต้ถุนเรือน 
140 ที่เป็นโครงไม้จริงหรือไม้ไผ่ วางขัดกันเป็นตะแกรงหรือวางเรียงชิดคล้ายโครงฝ้าเพดาน โดยติดตั้งอยู่เหนือ

ศีรษะในระดับขื่อและแปหัวเสา 
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 จากค าถามรองของงานวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่า สิ่งใดคือความเป็นสามัญการ (Generalization) ที่
ปรากฏในเรือนพื้นถิ่นของชาวยวนสีคิ้ว และสิ่งนั้นสามารถใช้อธิบายความเป็นสามัญการในเรือน
พ้ืนถิ่นดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ยวนพื้นที่อ่ืนๆ ได้หรือไม?่ 

ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นสามัญการหรือคุณลักษณะที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในเรือนยวนสีคิ้ว
ประกอบด้วย รูปแบบเรือนระบบสองหลังหรือสามหลังร่วมพ้ืน รูปแบบหลังคาทรงจั่ว การท าชายคา
คลุมชานและบันได ลักษณะเรือนประธานมักเป็นเรือนสามห้องหรือมีความยาว 3 ช่วงเสา ส่วนพ้ืนที่
ใช้สอยนั้นมีส่วนในเฮือน เติ๋น และชาน เป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยมีในเฮือนหรือห้องนอนจ านวน 1 
ห้อง และท าประตูเข้าสู่ในเฮือนจากส่วนเติ๋น การจัดระดับบนเรือนจะมีส่วนในเฮือนและเติ๋นมีระดับ
พ้ืนสูงที่สุด รองลงมาคือชานและส่วนอ่ืนๆ ระบบโครงสร้างหลักเป็นการเข้าไม้แบบ “รอดสอดเสา” 
โดยมีโครงสร้างของเรือนหลังคาจั่วแต่ละหลังแยกออกจากกัน และใช้ไม้มะค่าเป็นวัสดุหลัก ซึ่ง
นอกเหนือจากไม้มะค่าท่ีผันแปรตามที่ตั้งและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นแล้ว คุณลักษณะอ่ืนๆ ในข้างต้น
ล้วนสอดคล้องและสัมพันธ์กับเรือนจารีตไตยวนในภาคเหนือทั้งสิ้น ดังนั้น ความเป็นสามัญการของ
เรือนยวนสีคิ้วจึงสามารถใช้อธิบายความเป็นสามัญการในเรือนพ้ืนถิ่นดั้งเดิมของชาติพันธุ์ยวนพ้ืนที่
อ่ืนๆ ได้บางประการ นอกจากนี้ ยังพบว่า “แบบแผนพ้ืนที่ใช้สอยภายในเรือน” และ “รูปทรงเรือน
สองหลังหรือสามหลังร่วมพ้ืน” ของเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษา เป็นขอบเขตทางสถาปัตยกรรมที่ ใช้
นิยามลักษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ยวน ท าให้สามารถบ่งชี้ความเป็นเรือนไตยวนและจ าแนกสิ่งที่
แตกต่างออกไปได ้
 
8.4 ข้อจ ากัดในการวิจัย 

1) ขาดแคลนกรณีศึกษา เนื่องจากเรือนแบบแผนไตยวนในชุมชนยวนสีคิ้วมีหลงเหลืออยู่จ านวน
น้อย ราวครึ่งหนึ่งของเรือนที่ส ารวจพบยังมีสภาพไม่สมบูรณ์จึงมิอาจใช้เป็นกรณีศึกษาได้ 
หรือถูกรื้อถอนออกไปในขณะที่การเก็บข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากบริเวณบ้านสีคิ้วเดิม 
(บ้านเหนือ บ้านกลาง และบ้านใต้) ซึ่งส ารวจพบเรือนยวนสีคิ้วรุ่นเก่าแก่ที่สุดนั้น อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองสีคิ้วและเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอ าเภอ จึงมีความเจริญและการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

2) เนื่องจากเรือนแบบแผนไตยวนในวรรณกรรมที่ใช้อ้างอิงในงานวิจัยนี้ สืบค้นจากข้อมูล
ทุติยภูมิซึ่งเป็นผลการศึกษาเรือนพักอาศัยของประชากรผู้สืบทอดวัฒนธรรมไตยวน (คน
เมือง) ในบริเวณแอ่งเชียงใหม่-ล าพูนเป็นส่วนใหญ่ ในฐานะแก่นกลางของวัฒนธรรมล้านนา
ดั้งเดิม ส่วนบริเวณพ้ืนที่อ่ืนๆ ของภาคเหนือนั้นแทบไม่ปรากฏข้อมูลการศึกษาเรือนแบบแผน
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ไตยวนเอาไว้ ดังนั้น เรือนแบบแผนไตยวนในวรรณกรรมนี้จึงเป็นตัวแทนของเรือนแบบแผน
ไตยวนในบริเวณแอ่งเชียงใหม่-ล าพูนเป็นส าคัญ จึงอาจมีข้อแตกต่างบางประการจากเรือน
แบบแผนไตยวนกลุ่มเชียงแสนอยู่บ้าง 

3) ข้อมูลจากค าบอกเล่าที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคเชิงช่างของเรือนในพ้ืนที่ศึกษาหลงเหลืออยู่
น้อย เนื่องจากผู้ที่สร้างเรือนส่วนใหญ่เสียชีวิตไปแล้ว และผู้อาวุโสที่อาศัยในเรือนกรณีศึกษา
มักเป็นผู้หญิงซึ่งไม่รู้เรื่องทางช่าง การท าความเข้าใจกับงานเชิงช่างของเรือนยวนสีคิ้วจึงต้อง
อาศัยการเทียบเคียงจากข้อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์ประชากรอาวุโสรุ่นที่หลงเหลืออยู่
ในปัจจุบัน (ซึ่งมิใช่ช่างผู้ปลูกสร้างเรือนกรณีศึกษา) 

4) ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับความเชื่อในเรือนมีความลื่นไหล ตามวิถีชีวิตและยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปหรือเลือนหายไปตามกาลเวลา หลายเรื่องที่คนรุ่นปัจจุบันไม่สามารถอธิบาย
ได ้หรือถูกอธิบายโดยคนรุ่นหลังซึ่งมีบริบทการรับรู้ที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน 

 
8.5 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ประเด็นของกลุ่มชาติพันธุ์ยวน นอกเหนือจากชุมชนยวนสีคิ้วแล้ว ยังมีการตั้งถิ่นฐานของชาว
ยวนนอกเขตพรมแดนวัฒนธรรมล้านนาในพ้ืนที่อ่ืนๆ อีกหลายแห่ง โดยเฉพาะชาวยวนกลุ่ม
เชียงแสนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณลุ่มน้ าภาคกลางของไทยซึ่งยังไม่เคยมีการแสวงหาความรู้
ด้านสถาปัตยกรรมอย่างจริงจัง ถึงแม้ว่าจากการส ารวจภาคสนามในเบื้องต้นจะพบว่า เรือน
พักอาศัยของชาวยวนในบริเวณลุ่มน้ าภาคกลางจะสามารถธ ารงคุณลักษณะของเรือน
แบบแผนไตยวนเอาไว้ได้น้อยกว่าเรือนยวนสีคิ้ว แต่ชาวยวนกลุ่มนี้ยังมีความน่าสนใจจากการ
ปรับตัวภายใต้บริบทใหญ่ทางสังคมซึ่งมีคนไทยเป็นแกนกลาง ดังนั้น การศึกษากลุ่มชาวยวน
นอกพรมแดนวัฒนธรรมล้านนาในพื้นที่อ่ืนๆ จึงถือเป็นประเด็นที่สมควรต่อยอดและขยายผล
การศึกษาในระดับต่อไป  

2) ประเด็นด้านเนื้อหา งานวิจัยนี้เน้นศึกษาการธ ารงอัตลักษณ์และการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์
ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่นอกพรมแดนวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยใช้เรือนพักอาศัยเป็นกรณีศึกษา ซึ่งใน
ท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆ ของไทยยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อีกมากมายที่ตั้งถิ่นฐานนอก
พรมแดนวัฒนธรรมดั้งเดิมและยังสามารถธ ารงอัตลักษณ์บางประการเอาไว้ได้ ดังนั้น การน า
ประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับการธ ารงอัตลักษณ์และการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะ
วัฒนธรรมข้ามพรมแดน ไปขยายผลในการศึกษาวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ หรืออาจพิจารณา
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เลือกใช้สิ่งสร้างทางสังคม (Social Construct) อ่ืนๆ เป็นกรณีศึกษา จะเป็นแนวทางที่อาจ
น าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ๆ ต่อไป 

3) ประเด็นของพ้ืนที่ศึกษา ในเขตอ าเภอสีคิ้วและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องได้มีประชากรกลุ่มต่างๆ อาศัย
อยู่ในสังคมเดียวกันอย่างปกติสุขมายาวนาน ซึ่งคนหลายกลุ่มยังสามารถธ ารงอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์ของตนเอาไว้ได้ตามสมควร ดังนั้น นอกเหนือจากชาวยวนสีคิ้วแล้ว หากมีการขยาย
ขอบเขตของการศึกษานี้ให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ด้วย จะท าให้องค์ความรู้จากพ้ืนที่
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นางชลธิชา พลอยเพ็ชร (อายุ 55 ปี). ชุมชนบ้านใต้ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา , วันที่ 
19 ตุลาคม 2557. 

นางทองใส ชาติบุรี (อายุ 65 ปี). ชุมชนบ้านใต้ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา , วันที่ 20 
ตุลาคม 2557. 

นางทองหลอม ปันจันทึก (อายุ 80 ปี). บ้านถนนคด ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา , วันที่ 
28 ตุลาคม 2560. 

นางน้อม ดิษฐานุสรณ์ (อายุ 77 ปี). ชุมชนบ้านเหนือ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา, วันที่ 
2 มิถุนายน 2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2560 และ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 

นางพยอม จิตต์มานะ (อายุ 68 ปี). ชุมชนบ้านเหนือ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา , วันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2561. 

นางมูล ค่ าสูงเนิน (อายุ 88 ปี). ชุมชนบ้านใต้ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา , วันที่ 11 
กันยายน 2560. 

นางสมใจ มกรพงศ์ (อายุ 74 ปี). ชุมชนบ้านกลาง ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา , วันที่ 20 
ตุลาคม 2557. 

นางสาวจันทร์เพ็ญ หลอดจันทึก (อายุ 60 ปี). บ้านโนนนา ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, วันที่ 10 กันยายน 2560. 

นางสีนวล หมวกทอง (อายุ 63 ปี). บ้านเลขท่ี 139/1 หมู่ 9 บ้านน้ าใสใต้ ต าบลชัยชุมพล อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์, วันที่ 2 มีนาคม 2561. 
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นางสุดา เอกะสิงห์ (อายุ 54 ปี). ชุมชนบ้านกลาง ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา, วันที่ 20 
ตุลาคม 2557. 

นางสุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ (อายุ 57 ปี). ชุมชนบ้านเหนือ  ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา , 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561. 

นางไอ่ ค่ าสูงเนิน (อายุ 79 ปี). ชุมชนบ้านเหนือ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา , วันที่ 19 
ตุลาคม 2557. 

นายเฉลิม แสนธิ (อายุ 73 ปี). ชุมชนบ้านเหนือ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา , เดือน
ตุลาคม 2558. 

นายธรรมนูญ ยิ่งยืน (อายุ 56 ปี). บ้านถนนคด ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา , วันที่ 2 
ธันวาคม 2559. 

นายเพ้ียน ทีจันทึก (อายุ 81 ปี). ชุมชนโนนกุ่มเหนือ (บ้านโนนกุ่ม) ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, วันที่ 24 ธันวาคม 2559. 

นายหลอด อ้ายจันทึก (อายุ 86 ปี). ชุมชนบ้านเหนือ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา , วันที่ 
27 เมษายน 2560 และ 3 มิถุนายน 2560. 

เมธาภิวัฒน์ ฐิติโก (พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์), เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมและเจ้าคณะต าบลสวนดอกไม้. วัดไผ่
ล้อม อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี, วันที่ 17 มีนาคม 2559. 

รองศาสตราจารย์กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ (อายุ 60 ปี). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, วันที่ 16 มกราคม 2561. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ข้อมูลของเรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 81 - 100 ปี 
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ตารางที่ ก-1 แสดงข้อมูลของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 (เรือนนางชลธิชา พลอยเพ็ชร)  

 
ผู้ครอบครอง* : นางชลธิชา พลอยเพ็ชร (อายุ 55 ปี) / เป็นผู้อาศัยรุ่นที่ 3 (รุ่นหลาน) 
อายุเรือน :  ประมาณ 90 ปี / ไม่ทราบปีที่ก่อสร้าง (ประมาณ พ.ศ.2470) 

ที่ตั้ง* : เลขที่ 48 หมู่ 2 บ้านใต้ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัดภูมิศาสตร์* : 14°53'20.2"N 101°43'20.9"E 

ประวัติเรือน : นายจันและนางน้อย อะจันทึก ปลูกเรือนหลังนี้ประมาณ พ.ศ.2470 ต่อมาได้
ยกเรือนให้นายหลอด อะจันทึก (บุตรชาย) เมื่อนายหลอดถึงแก่กรรม เรือน
จึงตกทอดมาสู่นางชลธิชา พลอยเพ็ชร (บุตรสาวของนายหลอด) 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งเรือน* 

 
* ณ ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลในปี พ.ศ.2557 

(ภาพถ่ายโดย : นางสุธัญญา สิทธกูลเกียรติ, 2553) 
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ภาพที่ ก-1 แสดงรูปแบบเรือนกรณีศึกษาที่ 1 (จากภาพถ่ายในปี พ.ศ.2553) 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นางสุธัญญา สิทธกูลเกียรติ, 2553 

 

 

ภาพที่ ก-2 แสดง “แป้นเลียบ” อยู่ระหว่างเรือนประธาน (ด้านซ้าย) และเรือนโถง (ด้านขวา) ของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นางสุธัญญา สิทธกูลเกียรติ, 2553 
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ภาพที่ ก-3 แสดงสภาพเรือนใหญ่หรือเรือนนอนของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 ก่อนการรื้อถอนในปี 2558 

 

 

ภาพที่ ก-4 แสดงลักษณะพ้ืนที่ใต้หลังคาปีกนกที่คลุ่มส่วนหน้าของเรือนใหญ่ (เรือนกรณีศึกษาที่ 1) 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นายรุ่งกิจ เจริญวัฒน์ (2557) 
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ภาพที่ ก-5 แสดงลักษณะไม้ปั้นลมแบบตัวเหงาของเรือนกรณีศึกษาท่ี 1 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นายรุ่งกิจ เจริญวัฒน์ (2557) 

 

 

ภาพที่ ก-6 แสดงเทคนิคเสาดั้งของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 (เป็นเสาดั้งวางคร่อมบนรอดและมีเสา 
ตอม่อรองรับรอด) ส่วนรอดที่ยื่นยาวออกมาจากเสาด้านในของเรือนนอน ใช้ส าหรับ
รองรับแผ่นไม้กระดานของส่วน “แป้นเลียบ” 
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ตารางที่ ก-2 แสดงข้อมูลของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 (เรือนนางมูล ค่ าสูงเนิน)  

 
ผู้ครอบครอง : นางมูล ค่ าสูงเนิน (อายุ 88 ปี) / เป็นผู้อาศัยรุ่นที่ 2 (รุ่นลูก) 

อายุเรือน :  ประมาณ 90 ปี / สร้างประมาณปี พ.ศ.2470 
ที่ตั้ง : เลขที่ 53 หมู่ 2 บ้านใต้ ต าบลสคีิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'19.4"N 101°43'22.7"E 

ประวัติเรือน : ครอบครัวของนางมูล (รุ่นพ่อ-แม่) ได้ปลูกเรือนหลังนี้เมื่อราว 90 ปีก่อน แต่
แรกบันไดหลักอยู่ทางทิศเหนือและมีบันไดรองทางทิศใต้ ต่อมาได้รื้อบันไดด้าน
เหนือออกเนื่องจากต าแหน่งบันไดอยู่กระชั้นชิดกับถนนมากเกินไป ปัจจุบัน
เรือนหลังนี้ได้ตกทอดมาสู่นางมูล ซึ่งอาศัยอยู่ในเรือนนี้มาตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
ปัจจุบัน 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งเรือน 
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ภาพที่ ก-7 แสดงลักษณะ “หัมยนต์” เหนือประตูเข้าห้องนอนของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 

 

 

ภาพที่ ก-8 แสดงสภาพภายในหอ้งนอน (ในเฮือน) ของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 (มุมมองจากต าแหน่งประตูหลัก) 
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ภาพที่ ก-9 แสดงสภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 (มุมมองจากเรือนโถงเข้าไปเรือนประธาน 
ส่วนด้านขวาคือห้องครัว) 

 

 

ภาพที่ ก-10 มุมมองด้านหน้าของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 (ปัจจุบันได้รื้อบันไดด้านหน้าออกและใช้บันได
ด้านหลังเป็นหลัก) 
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ตารางที่ ก-3 แสดงข้อมูลของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 (เรือนนางสมใจ มกรพงศ์)  

 
ผู้ครอบครอง : นางสมใจ มกรพงศ์ (อายุ 77 ปี) / เป็นผู้อาศัยรุ่นที่ 2 (รุ่นลูก) 

อายุเรือน :  ประมาณ 84 ปี / ไม่ทราบปีที่ก่อสร้าง 
ที่ตั้ง : เลขที่ 177 หมู่ 9 บ้านกลาง ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา 

พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'16.1"N 101°43'29.6"E 
ประวัติเรือน : เรือนนี้สร้างสมัยนางแก้วหรือแม่ใหญ่แก้ว เมื่อราว 84 ปีก่อน ต่อมาจึงได้ตก

ทอดสู่บุตรสาวคนเล็ก คือ นางสมใจ มกรพงศ์ 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งเรือน 
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ภาพที่ ก-11 แสดงรูปแบบเรือนกรณีศึกษาที่ 3 (จากภาพถ่ายในปี พ.ศ.2553) 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นางสุธัญญา สิทธกูลเกียรติ, 2553 

 

 

ภาพที่ ก-12 แสดงลักษณะชานบันไดและฝาระแนงเดิมของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 (จากภาพถ่ายในปี พ.ศ.2553) 
ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นางสุธัญญา สิทธกูลเกียรติ, 2553 
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ภาพที่ ก-13 แสดงลักษณะหน้าจั่วของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 

(มุมมองด้านหลังเรือน; จั่วซ้ายคือเรือนที่สาม จั่วขวาคือเรือนครัว) 
 

 

ภาพที่ ก-14 แสดงหน้าจั่วฝาภายในเรือนกรณีศึกษาท่ี 3 (แหนบเติ๋น; ฝากั้นระหว่างเติ๋นและในเฮือน)  



  195 

 

ภาพที่ ก-15 แสดงร่องรอยการใช้ฝาประกอบส าเร็จของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 
(ฝาเรือนนอนด้านทิศตะวันออก) 

 

 

ภาพที่ ก-16 แสดงลักษณะเสาดั้ง (คร่อมอยู่บนรอด) ส าหรับรับโครงหลังคาเรือนโถงของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 
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ตารางที่ ก-4 แสดงข้อมูลของเรือนกรณีศึกษาที่ 4 (เรือนนางศรีนวล เมืองจันทึก) 

 
ผู้ครอบครอง : นางศรีนวล เมืองจันทึก (อายุ 55 ปี) / (ซื้อเรือนมาจากเพ่ือนบ้าน) 

อายุเรือน :  ประมาณ 100 ปี / ไม่ทราบปีที่ก่อสร้าง 
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 หมู่ 4 บ้านเหนือ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'15.8"N 101°43'34.8"E 

ประวัติเรือน : ครอบครัวของนางจันทร์ และนายบก หนูน้อย ได้ปลูกเรือนหลังนี้เมื่อราวปี พ.ศ.
2460 ต่อมาเมื่อนางจันทร์และนายบกถึงแก่กรรม เรือนได้ตกทอดมาสู่นางมุก
และนางปิ่น (บุตรสาว) และในเวลาต่อมาได้มีการขายที่ดินและเรือนหลังนี้ให้กับ
เพ่ือนบ้านคือ นางศรีนวล เมืองจันทึก ปัจจุบันนางแต๋ว (พ่ีสาวของนางศรีนวล) 
เป็นผู้ดูแล 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งเรือน 
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ภาพที่ ก-17 แสดงลักษณะฝากั้นระหว่างเติ๋นและในเฮือน (แหนบเติ๋น) ของเรือนกรณีศึกษาที่ 4 

 

 

ภาพที่ ก-18 แสดงมุมมองด้านหลังเรือนกรณีศึกษาที่ 4 (ภาพถ่ายในปี พ.ศ.2556) ก่อนที่ไม้ปั้นลมจะ
หลุดออกไปทั้งหมด 
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ตารางที่ ก-5 แสดงข้อมูลของเรือนกรณีศึกษาที่ 5 (เรือนนางไอ่ ค่ าสูงเนิน)   

 
ผู้ครอบครอง : นางไอ่ ค่ าสูงเนิน (อายุ 80 ปี) / เป็นผู้อาศัยรุ่นที่ 2 (รุ่นลูก) 

อายุเรือน :  ประมาณ 81 ปี / สร้างเมื่อ พ.ศ. 2479 

ที่ตั้ง : เลขที่ 89 หมู่ 4 บ้านเหนือ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัดภูมิศาสตร์ 
: 

14°53'14.6"N 101°43'48.0"E 

ประวัติเรือน : นายหล้า หรือ พ่อใหญ่หล้า ปลูกเรือนหลังนี้เมื่อราวปี พ.ศ.2479 โดยปลูกเป็น
เรือนสามจั่ว และต่อมาได้มีการต่อเติมโดยกั้นผนังส่วนใต้ถุนเรือนเมื่อราว 20 ปี
ก่อน เรือนหลังนี้ได้ตกทอดมาสู่ นางไอ่ ค่ าสูงเนิน ผู้เป็นบุตรสาวคนเล็ก 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งเรือน 
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ภาพที่ ก-19 แสดงมุมมองด้านหน้าของเรือนกรณีศึกษาที่ 5 (มุมมองด้านทิศเหนือ) 

 

 

ภาพที่ ก-20 แสดงลักษณะหน้าจั่วของเรือนกรณีศึกษาที่ 5 (มุมมองด้านหลังเรือน) 
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ภาพที่ ก-21 แสดงลักษณะฝาประกอบส าเร็จของเรือนกรณีศึกษาที่ 5 
(ฝาด้านสกัดส่วนหน้าของเรือนประธาน) 

 

 

ภาพที่ ก-22 แสดงลักษณะฝาประกอบส าเร็จ (ลักษณะคล้ายฝาปะกนผสมฝาสายบัว) 
ส่วนในเฮือนของเรือนกรณีศึกษาท่ี 5 

ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นายรุ่งกิจ เจริญวัฒน์, 2557 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลของเรือนกรณีศึกษารุ่นอายุระหว่าง 65 - 80 ปี 
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ตารางที่ ข-1 แสดงข้อมูลของเรือนกรณีศึกษาที่ 6 (เรือนนางทองใส ชาติบุรี)  

 
ผู้ครอบครอง : นางทองใส ชาติบุรี (อายุ 68 ปี) / เป็นผู้อาศัยรุ่นที่ 3 (รุ่นหลาน) 

อายุเรือน :  ประมาณ 68 ปี / ไม่ทราบปีที่ก่อสร้าง 
ที่ตั้ง : เลขที่ 34 หมู่ 2 บ้านใต้ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'16.9"N 101°43'18.5"E 

ประวัติเรือน : ก่อนปี พ.ศ.2500 ครอบครัวของนายบุญ ยี่จันทึก และนางเส็ง ยี่จันทึก ได้ปลูก
เรือนหลังนี้ ต่อมาได้ตกทอดมาสู่บุตรสาวคือ นางเบี้ยว อ้ายจันทึก จากนั้นนาง
เบี้ยวได้ยกเรือนให้บุตรสาวคนสุดท้องคือนางรัตนา ลาดจันทึก ต่อมานางรัตนา
ได้แลกเรือนหลังนี้กับเรือนนางทองใส ชาติบุรีซึ่งเป็นพ่ีสาว (ทั้งสองเรือนที่อยู่ใกล้
กันและอยู่ในรั้วเดียวกัน) ปัจจุบันเรือนหลังนี้จึงอยู่ในการครอบครองของนาง
ทองใส ชาติบุรี 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งเรือน 
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ภาพที่ ข-1 แสดงลักษณะหน้าจั่วและไม้ปั้นลมของเรือนกรณีศึกษาท่ี 6 
(ไม้ปั้นลมของจั่วเล็กหลุดออกไปแล้ว) 

 

 

ภาพที่ ข-2 แสดงเสาดั้งรับโครงหลังคาเรือนโถงของเรือนกรณีศึกษาที่ 6 
(มุมมองจากด้านทิศตะวันตก-ท้ายเรือน) 
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ตารางที่ ข-2 แสดงข้อมูลของเรือนกรณีศึกษาที่ 7 (เรือนนางสุดา เอกะสิงห์)  

 
ผู้ครอบครอง : นางสุดา เอกะสิงห์ (อายุ 57 ปี) / เป็นผู้อาศัยรุ่นที่ 3 (รุ่นหลาน) 

อายุเรือน :  อายุเรือน : ประมาณ 70 - 80 ปี / ไม่ทราบปีที่ก่อสร้าง 
ที่ตั้ง : เลขที่ 180 หมู่ 9 บ้านกลาง ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา 

พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'17.6"N 101°43'28.6"E 

ประวัติเรือน : เมื่อราว 80 ปีก่อน พ่อใหญ่ใจได้บุกเบิกท่ีท านาบริเวณบุโสน (บริเวณทิศใต้ของ
บ้านโนนกุ่ม) และเริ่มปลูกเรือนหลังจากนั้นไม่นาน โดยได้เลือกปลูกเรือนใน
บริเวณใกล้เคียงกับเรือนของเพ่ือนสนิท คือ พ่อใหญ่จัน (เครือญาติของพ่อใหญ่
จันในปัจจุบันก็คือผู้ครอบครองเรือนนางสมใจ มกรพงศ์) ต่อมาเรือนนี้จึงตก
ทอดมาสู่ นางสุดา เอกะสิงห์ ผู้เป็นหลาน 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งเรือน 
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ภาพที่ ข-3 แสดงหน้าจั่วด้านหน้าของเรือนกรณีศึกษาที่ 7 (มุมมองด้านทิศตะวันออก) 
 

 

ภาพที่ ข-4 แสดงหน้าจั่วด้านหลังของเรือนกรณีศึกษาท่ี 7 (มุมมองด้านทิศตะวันตก) 
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ภาพที่ ข-5 แสดงลักษณะ “เสาม้าต่างไหม” ของเรือนกรณีศึกษาท่ี 7 
(ต่อมาภายหลังได้มีการน าเหล็กมาทาบเพ่ือเสริมโครงสร้างเดิม) 

 

 

ภาพที่ ข-6 แสดงเทคนิคการเข้าไม้แบบดั้งเดิมของเรือนกรณีศึกษาท่ี 7 
(ข่ือและแปสวมกับหัวเทียนที่ปลายเสา) 
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ตารางที่ ข-3 แสดงข้อมูลของเรือนกรณีศึกษาที่ 8 (เรือนนางสาวจันทร์เพ็ญ หลอดจันทึก)  

 
ผู้ครอบครอง : นางสาวจันทร์เพ็ญ หลอดจันทึก (อายุ 60 ปี) / เป็นผู้อาศัยรุ่นที่ 3 (รุ่นหลาน) 

อายุเรือน :  ประมาณ 70 - 80 ปี / ไม่ทราบปีที่ก่อสร้าง 
ที่ตั้ง : เลขที่ 23 หมู่ 8 บ้านโนนนา ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัด

นครราชสีมา 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°51'54.3"N 101°37'54.7"E 

ประวัติเรือน : เรือนนี้สร้างโดยพ่อใหญ่จันทร์ แปกสูงเนิน เมื่อราว 70 - 80 ปีก่อน แต่แรกมุง
หลังคาแฝก ต่อมาเรือนนี้ได้ตกทอดไปสู่นางด า (ลูกสาว) และนายดัด หลอดจันทึก 
(ลูกเขย) ประมาณปี 2536 นายดัดได้เปลี่ยนวัสดุมุงเป็นสังกะสี โดยมีการ
ซ่อมแซมเรือนอีกหลายครั้ง ปัจจุบันเรือนนี้ได้ตกทอดมาสู่บุตรสาวของนายดัดคือ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ หลอดจันทึก 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งเรือน 
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ภาพที่ ข-7 แสดงพ้ืนที่ภายในเรือนกรณีศึกษาที่ 8 
(มุมมองจากต าแหน่งประตูหน้าเรือน-ด้านทิศตะวันออก) 

 

 

ภาพที่ ข-8 แสดงพ้ืนที่ภายในเรือนกรณีศึกษาที่ 8 
(จากด้านซ้ายไล่ไปทางขวา คือ ชานโถง แป้นเลียบ และเติ๋น) 
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ภาพที่ ข-9 แสดงร่องรอยใบดั้งเดิมของเรือนกรณีศึกษาที่ 8 ซึ่งถูกรื้อและน าไม้มาใช้เป็นส่วนประกอบ
ของหลังคาที่ท าใหม่ 

 

 

ภาพที่ ข-10 แสดงเสาเรือน (เสาและเสาดั้งมีรูส าหรับเสียบเต้า) ขื่อ และแป ซึ่งเป็นส่วนโครงสร้าง
ดั้งเดิมของเรือนกรณีศึกษาที่ 8 แต่โครงหลังคาเหนือขื่อและแปขึ้นไปจะเป็นส่วนที่
ซ่อมแซมและท าใหม่ (หลังคาจึงลาดชันน้อยลง) 
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ภาพที่ ข-11 แสดงเทคนิคการเข้าไม้แบบดั้งเดิมของเรือนกรณีศึกษาที่ 8 
(ข่ือและแปสวมกับหัวเทียนที่ปลายเสา) 

 

 

ภาพที่ ข-12 แสดงเทคนิคเสาดั้งคร่อมบนรอดจากมุมมองด้านหลังของเรือนกรณีศึกษาที่ 8 
(ใต้ถุนเรือนเคยสูงกวา่นี้ แต่ที่ดินรอบ  ๆได้ถมที่สูงขึ้นจนท าให้บริเวณนี้กลายเป็นแอ่งที่มีตะกอนดินไหลลงมาทับถม) 
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ตารางที่ ข-4 แสดงข้อมูลของเรือนกรณีศึกษาที่ 9 (เรือนนางทองหลอม ปันจันทึก)  

 
ผู้ครอบครอง : นางทองหลอม ปันจันทึก (อายุ 80 ปี) / เป็นผู้อาศัยรุ่นที่ 2 (รุ่นลูก) 

อายุเรือน :  ประมาณ 80 ปี / ไม่ทราบปีที่ก่อสร้าง 
ที่ตั้ง : เลขที่ 39 หมู่ 11 บ้านถนนคด ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'17.9"N 101°41'26.1"E 

ประวัติเรือน : พ่อใหญ่เทศ (ชาวยวนจากสระบุรี) ในวัยหนุ่มได้อพยพเข้ามาอยู่ที่บ้านสีคิ้วเมื่อ
ราว 100 ปีก่อน ต่อมาพ่อใหญ่เทศได้แต่งงานกับแม่ใหญ่ค า พร้อมกับย้ายเข้า
มาตั้งถิ่นฐานเป็นเขยอยู่ที่บ้านถนนคด จากนั้นได้ปลูกเรือนนอนหนึ่งหลังเป็น
เรือนขวางตะวัน ต่อมาอีกหลายปีจึงได้มีการปลูกเรือนเพ่ิมเติมเป็นเรือนสาม
หลังร่วมพ้ืน วางตามแนวตะวันดังเช่นในปัจจุบัน ส่วนเรือนนอนดั้งเดิมได้ปรับ
เป็นเรือนครัว 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งเรือน 
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ภาพที่ ข-13 แสดงลักษณะหน้าจั่วด้านทิศเหนือของเรือนครัว (แต่แรกถูกใช้เป็นเรือนนอน) ของเรือน
กรณีศึกษาที่ 9  

 

 

ภาพที่ ข-14 แสดงสภาพภายในเรือนโถงของเรือนกรณีศึกษาที่ 9 มีหิ้งไม้เก็บของเหนือศีรษะ 
(มุมมองจากด้านหลังเรือน) 
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ภาพที่ ข-15 แสดงขื่อและแปสวมกับหัวเทียนที่ปลายเสา และส่วนหิ้งไม้ใต้ชายคา (ควั่น) ของเรือน
กรณีศึกษาที่ 9 

 

 

ภาพที่ ข-16 แสดงแป้นเลียบอยู่ระหว่างเรือนโถง (ด้านซ้าย) และเรือนประธาน (ด้านขวา) ของเรือน
กรณีศึกษาที่ 9 



  214 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ข้อมูลของเรือนกรณีศึกษารุ่นอายุน้อยกว่า 65 ปี 
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ตารางที่ ค-1 แสดงข้อมูลของเรือนกรณีศึกษาที่ 10 (เรือนนางโปร่ง ระลอกน้ า) 

 
ผู้ครอบครอง 

: นางโปร่ง ระลอกน้ า (อายุประมาณ 65 ปี) / เป็นผู้อาศัยรุ่นที่ 2 (รุ่นลูก) 

อายุเรือน :  ประมาณ 60 ปี / ไม่ทราบปีที่ก่อสร้าง 
ที่ตั้ง : เลขที่ 113 หมู่ 14 บ้านศาลเจ้าพ่อ ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'16.7"N 101°43'16.9"E 

ประวัติเรือน : เรือนนี้ปลูกสร้างเมื่อราว 60 ปีก่อน 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งเรือน 
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ภาพที่ ค-1 แสดงพ้ืนที่ใต้ชายคาระหว่างเรือนประธาน (ด้านซ้าย) และเรือนโถง (ด้านขวา) ของเรือน
กรณีศึกษาที่ 10 

 

 

ภาพที่ ค-2 แสดงส่วนครัวของเรือนกรณีศึกษาที่ 10 (ด้านขวา) ที่ต่อเติมจากชานออกไปด้านข้าง 
ภายใต้ข้อจ ากัดของที่ดิน 
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ตารางที่ ค-2 แสดงข้อมูลของเรือนกรณีศึกษาที่ 11 (เรือนนายบุญมี จันทร์ค าใจ) 

 
ผู้ครอบครอง : นางศิริ จันทร์ค าใจ (อายุ 55 ปี), ลูกสะใภ้ / เป็นผู้อาศัยรุ่นที่ 2 (รุ่นลูก) 

อายุเรือน :  ประมาณ 58 ปี / สร้างเมื่อ พ.ศ.2503 

ที่ตั้ง : เลขที่ 182 หมู่ 9 บ้านกลาง ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'17.6"N 101°43'28.6"E 

ประวัติเรือน : นายตา จันทร์ค าใจ หรือพ่อใหญ่ตา ได้ปลูกเรือนหลังนี้เมื่อประมาณปี 2503 
ครอบครัวนี้แต่เดิมมีอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ เป็นพ่อค้าวัวควาย ต่อมาในปี 2525 
นายบุญมี (บุตรของนายตา) ได้แต่งงานกับนางศิริและอยู่ด้วยกันที่เรือนหลังนี้ 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งเรือน 
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ภาพที่ ค-3 แสดงพื้นที่บนเรือนกรณีศึกษาที่ 11 
(ต าแหน่งเติ๋นหน้าห้องนอนมิได้อยู่ในด้านสกัดของเรือน แต่อยู่ในด้านยาว) 

ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดย นายรุ่งกิจ เจริญวัฒน์, 2557 

 

 

ภาพที่ ค-4 แสดงมุมมองด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเรือนกรณีศึกษาท่ี 11 (มุมมองจากถนน) 
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ตารางที่ ค-3 แสดงข้อมูลของเรือนกรณีศึกษาที่ 12 (เรือนนางพิมลพรรณ เรืองฉาย) 

 
ผู้ครอบครอง : นางพิมลพรรณ เรืองฉาย (อายุ 74 ปี) / เป็นผู้อาศัยรุ่นที่ 2 (รุ่นลูก) 

อายุเรือน :  ประมาณ 64 ปี / สร้างประมาณ พ.ศ.2497 

ที่ตั้ง : เลขที่ 179 หมู่ 9 บ้านกลาง ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวดันครราชสีมา 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°53'16.5"N 101°43'29.1"E 

ประวัติเรือน : พ่อใหญ่สนและแม่ใหญ่นาง ได้ปลูกสร้างเรือนหลังนี้ให้ลูกหลานอยู่อาศัยเมื่อ
ประมาณ พ.ศ.2497 ต่อมาเรือนหลังนี้จึงได้ตกทอดมาสู่นางพิมลพรรณ เรือง
ฉาย บุตรสาวคนที่ 3 ของพ่อใหญ่สนและแม่ใหญ่นาง 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งเรือน 
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ภาพที่ ค-5 แสดงมุมมองพ้ืนที่ส่วนเติ๋นและประตูเข้าสู่ในเฮือนของเรือนกรณีศึกษาที่ 12 
(ปัจจุบันใช้ส่วนเติ๋นเป็นห้องพระ) 

 

 

ภาพที่ ค-6 แสดงวัสดุและเทคนิคโครงสร้างของเรือนกรณีศึกษาที่ 12 (มุมมองส่วนในเฮือน) 
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ตารางที่ ค-4 แสดงข้อมูลของเรือนกรณีศึกษาที่ 13 (เรือนนายมาโนช ทิพนัส) 

 
ผู้ครอบครอง : นายมาโนช ทิพนัส (อายุ 91 ปี) / เป็นผู้อาศัยรุ่นแรก 

อายุเรือน :  ประมาณ 63 ปี / สร้างประมาณ พ.ศ.2498 
ที่ตั้ง : เลขที่ 26 หมู่ 8 บ้านโนนนา ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา 

พิกัดภูมิศาสตร์ : 14°51'54.1"N 101°37'53.2"E 
ประวัติเรือน : นายมาโนช ทิพนัส ชาวไทลาวบ้านหนองบัวน้อย ได้มาแต่งงานกับนางแตงกวย 

และเข้ามาเป็นเขยในครอบครัวชาวยวนบ้านโนนนา  จากนั้นประมาณ พ.ศ.
2498 นายมาโนชและพ่อตา (ชาวยวน) ได้ร่วมกันปลูกสร้างเรือนใหม่ โดยใช้
ไม้บางส่วนจากเรือนเดิมซึ่งเป็นเรือนแบบแผนไตยวน เรือนหลังนี้จึงได้รับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมยวนและลาว 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งเรือน 
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ภาพที่ ค-7 แสดงมุมมองภายในเรือนกรณีศึกษาที่ 13 ซึ่งมีผังพ้ืนห้องนอนเป็นรูปตัว L ถัดจากส่วนเติ๋น 

 

 

ภาพที่ ค-8 แสดงมุมมองด้านหน้าของเรือนกรณีศึกษาที่ 13 
(ใช้บันไดช่วงเดียวมีหลังคาหลุมและขึ้นเรือนจากด้านหน้าจั่ว)



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายนราธิป ทับทัน 
วัน เดือน ปี เกิด 25 กรกฎาคม 2524 
สถานที่เกิด นครราชสีมา 
วุฒิการศึกษา ปี 2561 ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปี 2552 ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 842/354 ถนนริมคลองสามเสน (ซอย 2 ถนนพระราม 9)   
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