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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษารูปแบบและลักษณะเรือนพักอาศัยของชาวไตยวนในอ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ด�าเนนิการโดยเกบ็ข้อมลูจากเรอืนทีม่อีายรุะหว่าง 80-100 ปี จ�านวน 4 หลงั ใช้วธิกีารสงัเกต รงัวดัทางสถาปัตยกรรม 

สัมภาษณ์ประชากรในชุมชน และเปรียบเทียบกับเรือนไตยวนในภาคเหนือ ผลการศึกษาพบว่า เรือนพักอาศัยดั้งเดิม

ของชาวยวนสีคิ้วเป็นเรือนขนาดสองห้อง สร้างด้วยไม้มะค่า วางตัวเรือนแบบขวางตะวัน มีลักษณะเป็น “กลุ่มเรือน

สองหลงัหรอืสามหลงัทีป่ลกูชดิขนานกันและมพีืน้ทีใ่ช้สอยตดิต่อกนั” เรอืนแต่ละหลงัมโีครงสร้างเฉพาะแยกออกจาก

กัน ยกใต้ถุนสูงพ้นศีรษะ หลังคาทรงจั่ว มีปั้นลมแบบตัวเหงา และเปิดช่องลมที่หน้าจั่ว พื้นที่ใช้สอยภายในสอดคล้อง

กับประเพณีไตยวน สรุปว่า เรือนยวนสีคิ้วสามารถคงรูปแบบโดยรวมและแบบแผนการอยู่อาศัยภายในเรือนเอาไว้

ใกล้เคียงกับเรือนไตยวนหรือเรือนกาแลในภาคเหนือ พร้อมกับได้ปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคก่อสร้างบางประการให้

สอดคล้องกบับรบิทแวดล้อมใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากเขตวฒันธรรมล้านนาดัง้เดมิ จนเกิด เป็นเรอืนไตยวนสคีิว้ซึง่มลีกัษณะ

โดดเด่นเฉพาะตัว

ABSTRACT
This article aimed to investigate forms and characteristics of Tai-yuan houses in Sikhio 

District, Nakhon Ratchasima, Thailand. Data was collected from four houses aged between 80 and 

100 years by observation, architectural measure work, interview of the community’s population, 

and comparison with Tai-yuan houses in Northern region. The results showed that Sikhio’s Tai-yuan 

people’s traditional houses were “Reuan Song Hong” (two-column-span bedroom) ones made of 

ormosia wood, were positioned facing north to south (were oriented with long sides facing east and 

west), and were characterized as “a double or triple gable roof house group with two or three 
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buildings built close and parallel to one another with functional areas connected to one another.” 

Each house had a specific structure separated from one another. It was raised off the ground on 

stilts to around head height, leaving an open space under the house. Further, it had a gable roof, 

gable ends with Ngou, and triangular end ventilation. Functional areas were also consistent with 

Tai-yuan tradition. In summary, Sikhio’s Tai-yuan houses were able to keep the overall forms and 

the living arrangements in the houses so closely with those of Tai-yuan houses or Galae houses in 

Northern region. Certain forms and construction techniques of Sikhio’s Tai-yuan houses were also 

improved for consistency with new contexts differing from traditional Lanna cultural areas such that 

Sikhio’s Tai-yuan houses with certain outstanding characteristics resulted. 

ค�ำส�ำคัญ: เรือนไตยวน เรือนพื้นถิ่น สัมภาระทางวัฒนธรรม ยวนสีคิ้ว ไตยวน 
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บทน�ำ
ชุมชนชาวไตยวนในอ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในบริเวณตอนกลางของลุ่มน�้าล�าตะคอง อันเป็น

พื้นที่ชายขอบของท่ีราบสูงโคราชและชายป่าดงพญาเย็น โดยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งถิ่นฐานมายาวนานร่วมสองร้อยปี 

และเป็นชุมชนวัฒนธรรมไตยวนเพียงกลุ่มเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ค�าว่า “ยวน” หรือ 

“ยวนสีคิ้ว” เป็นชื่อที่กลุ่มชาวไตยวนในเขตอ�าเภอสีคิ้วมักใช้เรียกตนเองเพื่อแสดงความเป็นตัวตนที่แตกต่างจากกลุ่ม

วัฒนธรรมอื่นๆ ที่ต้ังถิ่นฐานในบริเวณใกล้เคียง สัมภาระทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญประการหน่ึงของชุมชนยวนสีค้ิวคือ 

“เรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่น” ซ่ึงมีรูปแบบเฉพาะตัว ด้วยเหตุนี้ การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม เปรียบเทียบ และระบุ

อัตลักษณ์เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นยวนสีคิ้ว ท่ีตั้งอยู่ในบริบทแวดล้อมที่แตกต่างจากถิ่นฐานดั้งเดิมในดินแดนภาคเหนือ

ของไทย จะเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้เชิงสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไตยวนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ชำติพันธุ์ไตยวน (Tai Yuan; ไทยวน ยวน โยนก ไทยเหนือ ไทยล้านนา หรือ คนเมือง) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์

ไทกลุ่มหนึ่ง ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนมาแต่โบราณ และเป็นชนกลุ่มใหญ่ของแคว้นโยนกและ

อาณาจักรล้านนาในอดีต ซึ่งซ้อนทับอยู่กับพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน กลุ่มวัฒนธรรมไตยวนใช้

ภาษาไทยถิ่นเหนือ (ภาษาไทยถิ่นภาคพายัพ; ภาษาไทยวน; ภาษาค�าเมือง) เป็นอัตลักษณ์ส�าคัญ มีขอบเขตวัฒนธรรม

หลักที่เรียกว่า “ล้านนา” ครอบคลุมพื้นที่ใน 8 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล�าพูน ล�าปาง พะเยา 

แพร่ และน่าน (รวมไปถึงบางพื้นที่ของจังหวัดตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นชายขอบของเขตวัฒนธรรมดังกล่าว)

กำรตัง้ถิน่ฐำนของชำวไตยวนและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ การตัง้ถิน่ฐานของชาวไทยภาคเหนอืหรือ

ชาวล้านนา (อันหมายรวมถึงชาวไตยวน) ส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบลุ่มในหุบเขา ตามล�าน�้า ลักษณะการ

ขยายตวัของชมุชนจะเคล่ือนย้ายเข้าไปหักร้างถางพงตามหบุเขา ส่งผลให้ชมุชนหรือบ้านเมืองต่างๆ ตัง้อยูก่ระจายแยก

ออกจากกนั โดยชมุชนและเมอืงในแต่ละหบุเขาจะเป็นเครอืข่ายในการปกครองของเมอืงทีเ่ป็นศนูย์กลาง มกีารประกอบ

พธิกีรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณบีางอย่างร่วมกัน (โครงการสารานกุรมไทยส�าหรบัเยาวชนฯ, 2556 : 24) ลักษณะ

ทางกายภาพการต้ังถิน่ฐานของชาวไตยวน มลีกัษณะเป็นทีร่าบหบุเขาและทีร่าบรมิแหล่งน�า้ผสมกบัการตัง้ถิน่ฐานบน
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เนนิสงูขึน้ไป ชมุชนของชาวยวนมกัตัง้บนทีร่าบรมิล�าน�า้เกาะตวัยาวไปตามล�าน�า้ใหญ่น้อย ในขณะท่ีสังคมชาวยวนเป็น

สังคมเกษตรกรรม ดังน้ันความเช่ือต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการอยู่รอดของชีวิต ดินฟ้าอากาศ และความอุดมสมบูรณ์

ทางการเกษตรจงึฝังแน่นอยูใ่นวฒันธรรมของชาวยวน ซึง่นอกจากวฒันธรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัวถิชีีวติและความเชือ่แล้ว 

ยังมีภูมิปัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศวิทยาของสังคมเกษตรกรรม (อรศิริ, 2539 : 101-102) เนื่องจากสังคมล้าน

นาดั้งเดิมเป็นสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจแบบการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเอง ดังนั้น ในแต่ละหมู่บ้านจึงรวมระบบเกษตรกรรม

และหัตถกรรมไว้ด้วยกัน ชาวนาทุกคนนอกจากด�าเนินอาชีพทางเกษตรกรรมแล้ว เวลาว่างจากการท�านาก็ต้องปลูก

ฝ้ายเพื่อทอผ้าและท�าเครื่องจักสาน ชาวนานอกจากท�านาเพื่อเก็บข้าวไว้บริโภคแล้วยังต้องปลูกพืชผลต่างๆ ไว้

รบัประทาน ทัง้ไม้ยนืต้นและพชืสวนครวัท้องถิน่เกอืบทกุชนดิ ลกัษณะเช่นนีย้งัส่งผลให้สภาพแวดล้อมของบรเิวณทีพ่กั

อาศัยมีลักษณะภูมิทัศน์ที่เป็นสวนเกษตรผสมผสานมีบรรยากาศร่มรื่น ภายในบริเวณบ้านจะมีที่ว่างหรือลานกว้าง 

เรียกว่า “ข่วงบ้าน” ลักษณะเป็นลานดินกวาดเรียบใช้เป็นลานอเนกประสงค์ เป็นที่เล่นของเด็ก ลานตากพืชผล

การเกษตร เป็นลานเชื่อมเส้นทางสัญจรหรือทางเดินเท้าเข้าสู่ตัวอาคารและกระจายไปสู่ลานของบ้านข้างเคียงและ

ถนน ขอบริมของลานนี้จะปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา รวมถึงพืชพรรณต่างๆ ภายในบริเวณเขตของบ้านประกอบด้วย

ถาวรวัตถุ คือ ตัวเรือน ยุ้งข้าว บ่อน�้า และห้องอาบน�้าส�าหรับหญิงสาว ตั้งอยู่ใกล้กับบ่อน�้า ท้ายบ้านเป็นเล้าหมูและ

คอกวัวคอกควาย มีโรงเก็บฟางแห้งส�าหรับเป็นอาหารวัวควาย (วิวัฒน์, 2539 : 63-65)

เรือนไตยวน ; เรือนพื้นถิ่นภำคเหนือ - เรือนล้ำนนำ จากการทบทวนผลการศึกษาของ อัน นิมมานเหมินท์ 

(2521 : 141-143) ไกรศรี นิมมานเหมินท์ (2521 : 151-152) เฉลียว ปิยะชน (2537 : 87-88) อรศิริ ปาณินท์ (2539 

: 106-115) อนุวิทย์ เจริญศุภกุล (2539 : 9-11 และ 2553 : 50) สมคิด จิระทัศนกุล (2543 : 160) และ ฐาปนีย์ 

เครือระยา (2554 : 32-43) สรุปได้ว่า เรือนพื้นถิ่นภาคเหนือหรือเรือนล้านนา ภายใต้บริบทที่หมายถึงเรือนของ

ชาวไตยวนนั้น แบ่งออกเป็นเรือนเครื่องผูก (เรือนไม้บั่ว ; เรือนไม้ไผ่) และเรือนเครื่องสับ (เรือนไม้จริง) โดยมี

องค์ประกอบพื้นฐานร่วมกันคือ เป็นเรือนยกใต้ถุน ชั้นล่างโล่งใช้งานอเนกประสงค์ หลังคาทรงจั่ว จัดวางเรือนแบบ 

“ขวางตะวัน” คือ วางแนวสันหลังคาของเรือนอยู่ในแนวตั้งฉากกับการโคจรของดวงอาทิตย์ หันหน้าจั่วเรือนไปทาง

ทิศเหนือ-ใต้ เนื่องจากชาวไตยวนถือว่าการหันหน้าจั่วไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตกเป็นการอัปมงคล ให้ความส�าคัญ

กบัด้านหน้าจัว่และใช้เป็นด้านหน้าของเรือน เรือนส่วนใหญ่หนัไปทางทศิใต้ มบีนัไดขึน้เรอืนจากใต้ชายคาไปถงึชานหน้า

เรือน และต่อด้วยพื้นที่ “เติ๋น” เป็นส่วนใช้งานอเนกประสงค์ ใช้ทั้งพักผ่อน รับแขก ที่นอนส�าหรับลูกชายหรือพ่อ 

และเป็นที่ตั้งศพเวลามีคนในบ้านตาย เพดานของเติ๋นมักห้อยโครงไม้เพื่อเก็บของเครื่องใช้ เรียกโครงไม้นี้ว่า “ควั่น” 

ฝาเรือนด้านทิศตะวันออกของเติ๋นเป็นหิ้งพระและสิ่งสักการบูชาอื่นๆ ถัดจากเติ๋นจะเป็นห้องนอนซึ่งมีฝามิดชิดทั้ง 

4 ด้าน ป้องกนัอากาศหนาวเยน็และเพือ่ความปลอดภยั โดยมทีศิหัวนอนอยูท่างทศิตะวนัออก การใช้สอยพืน้ทีภ่ายใน

แบ่งเป็นส่วนที่นอน ส่วนเก็บสิ่งของซึ่งอยู่ปลายเท้า และมีหิ้งส�าหรับตั้งเครื่องบูชา “ผีปู่ย่า” เป็นผีของบรรพชนของ

เจ้าบ้าน ส�าหรับส่วนครัวไฟ ถ้าเป็นเรือนไม้บ่ัวจะรวมครัวไฟอยู่ในเรือนหลังเดียวกัน ถ้าเป็นเรือนไม้จริงจะแยกเรือน

ครัวออกเป็นสัดส่วนต่างหาก นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่ส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวันของชาวไตยวน อาทิ ยุ้งข้าว 

ครกกระเดื่อง โรงเลี้ยงสัตว์ และบ่อน�้าใช้ 
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ภำพที่ 1 แสดงรูปแบบของเรือนไตยวนในภาคเหนือ	(ก)	เรือนไม้บั่ว	(ข)	เรือนไม้พื้นถิ่น	และ	(ค)	เรือนกาแล
ที่มา:	คัดลอกจากข้อมูลของ	อัน	(2521	:	146-147)	อนุวิทย์	(2539	:	9-10)	และ	สมคิด	(2543	:	160)

เรอืนเครือ่งผกูหรอืเรือนไม้บัว่ เป็นเรอืนยคุแรกๆ ของชาวไตยวน มลีกัษณะเป็นเรอืนกึง่ถาวร ปลกูสร้างด้วย

วัสดุในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ แฝก ใบพลวง และอาจใช้ไม้จริงในบางส่วน โดยทั่วไปมักเป็นเรือนโดดๆ หลังคาจั่ว มีขนาด

หนึ่งห้องนอนและมีพื้นที่ใช้สอยกระชับ สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ�าวันและการใช้ประโยชน์ ส่วนเรือนเครื่องสับหรือ

เรอืนไม้จริง เป็นพัฒนาการต่อจากเรอืนไม้บัว่ เป็นเรอืนพกัอาศัยของชาวบ้านซึง่ต้ังถิน่ฐานอย่างมัน่คงหรอืผูม้อีนัจะกนิ 

ปลกูสร้างด้วยวัสดุถาวร ส่วนใหญ่เป็นไม้จรงิ หลงัคามุงกระเบือ้งหรอืแผ่นไม้ เมือ่การช่างก้าวหน้าข้ึนได้ท�าชิน้ส่วนบาง

อย่างแบบประกอบส�าเรจ็รปู (Prefabrication) ส่วนแบบแผนการใช้พืน้ทีภ่ายในยงัสอดคล้องกบัวถิชีวีติและประเพณี

เดิมดังเช่นเรือนไม้บ่ัว แต่ขนาดของเน้ือท่ีได้ขยายตัวให้ใหญ่ข้ึน ประกอบด้วยเรือนหลายหน่วยหรือหลายหลังที่เช่ือม

กันอย่างหลวมๆ มีพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน เรือนไตยวนที่สร้างด้วยไม้จริงสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ เรือนไม้

พื้นถิ่น และ เรือนกาแล โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นเรือนอย่างน้อยสองหลังที่ปลูกชิดขนานกัน เรียกว่า “เรือนสองหลัง

ร่วมพื้น” ในที่นี้หมายถึงเรือนที่ปลูกไว้คู่กันสองหลังและมีพื้นติดต่อกันเท่านั้น นอกจากเรือนคู่กันสองหลังแล้วยังอาจ

พบกลุ่มเรือนอีกจ�านวนไม่มากนักที่ประกอบด้วยสามหลังหรือมากกว่า มีขนาดตั้งแต่หน่ึงห้องนอนขึ้นไป หลังที่เป็น

เรือนประธานหรือเรือนนอนหลักมีขนาดใหญ่กว่าเรือนครัวหรือเรือนนอนอีกหลังหนึ่ง โดยเรือนหลังใหญ่มักจะอยู่ทาง

ทศิตะวนัออกเสมอ ส่วนบนัไดขึน้เรอืนจะเป็นแบบขึน้ตรงตดิชานนอกหรอืแบบบนัไดองิชดิแนบฝาใต้ชายคาคลุม กลุ่ม

เรือนเหล่านี้จะมีโถงทางเดินระหว่างเรือนที่เรียกว่า “ชานฮ่อม” เป็นพื้นที่ใต้ส่วนชายคาซึ่งชนกันและมีรางระบายน�้า

อยู่ตรงกลางโดยมีชานเชื่อมต่อกันตลอด เม่ือมีความจ�าเป็นต้องขยายเนื้อที่ก็ใช้วิธีต่อเติมโดยสร้างเรือนหลังใหม่ให้มี

ชายคาชนกนักบัเรือนเดมิ หรอืโดยการยืน่ชายคาลงไปพร้อมกบัลดระดบัพืน้ให้สมัพนัธ์กบัระดบัชาคาของจัว่คูท่ีล่ดต�า่

ลงมาเป็นแบบเล่นระดับ ส�าหรับเรือนกาแล อันเป็นเรือนของผู้มีอันจะกิน เช่น เจ้านาย ผู้น�าชุมชน หรือผู้มีฐานะทาง

สังคม มีลักษณะโดยรวมเช่นเดียวกันกับเรือนไม้พื้นถิ่น แต่มักใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพดีและงานช่างมีความประณีตสูง 

โดยมีส่วนประกอบที่ส�าคัญคือไม้ปั้นลมของหน้าจั่วที่ต่อให้สูงพ้นหลังคาเป็นรูปตัว V เรียกว่า “กาแล” ถือว่าเป็น

สญัลกัษณ์แห่งความสริิมงคล ในส่วนฝาเรอืนทีม่ปีระตเูข้าสู่ห้องนอน (ในเฮอืน) ยงัมักประดบัแผ่นไม้แกะสลกัลวดลาย
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แบบต่างๆ ติดไวเ้หนือประตู เรียกวา่ “ห�ายน” เป็นวตัถศุักดิ์สิทธิ์เพื่อป้องกนัอนัตรายต่างๆ ที่จะผ่านประตูเรือนเข้าไป 

และมักติดตั้งฝาเรือนในด้านยาว (ซึ่งเป็นฝาแผงประกอบ) ล้มเอียงไม่ตั้งฉากกับพื้นและเสา โดยให้ตอนบนของฝาผาย

ออกข้างนอก 

ภูมิหลังและควำมเป็นมำของชุมชนชำวไตยวนในอ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
ตามพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์

ศึกเชียงแสนในปี พ.ศ. 2347 อันเป็นปฐมเหตุให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรชาวไตยวนจากเมืองเชียงแสนออกไปยัง

เมอืงเชยีงใหม่ ล�าปาง น่าน เวยีงจันทน์ สระบรุ ีและราชบรุ ี(เจ้าพระยาทพิากรวงศ์, 2526 : 183-184) ส�าหรบัประชากร

ชาวยวนที่เคลื่อนย้ายไปยังเมืองสระบุรี ปรากฏต�านานว่า ปู่คัมภีระ ปู่เจ้าฟ้า และหนานสิบต๊ะ เป็นผู้น�าชาวไตยวนไป

ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณต�าบลสวนดอกไม้ในเขตอ�าเภอเสาไห้ อันเป็นที่ตั้งของเมืองสระบุรีในสมัยนั้น

เนือ้ความในประวตัวิดัไผ่ล้อม (อ�าเภอเสาไห้ จังหวดัสระบรุ)ี ได้กล่าวถงึการเคลือ่นย้ายชาวยวนบางส่วนออก

จากเมอืงสระบรุใีนสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั (รัชกาลที ่2) เนือ่งด้วยปูค่มัภรีะผูน้�าชาวยวนบ้านไผ่

ล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากองโคหลวงของเมืองสระบุรี มีหน้าที่ขนถ่ายสินค้าจากบ้านเมืองที่ห่างไกลไปยัง

กรุงเทพฯ และคุมก�าลังเสบียงส�าหรับส่งกองทัพในยามเกิดศึกสงคราม โดยแบ่งชาวยวนในเมืองสระบุรีเป็นกองต่างๆ 

และส่งออกไปตั้งเป็นชุมชนกระจายอยู่โดยรอบ มีกองเล้ียงโคที่ส�าคัญอยู่ที่บ้านโคกกลางและบ้านโคกแย้ (อ�าเภอ

หนองแค จงัหวดัสระบรุ)ี และบ้านสคีิว้ (อ�าเภอสค้ิีว จงัหวดันครราชสมีา) มกีองม้าอยูท่ีบ้่านยาง (อ�าเภอเสาไห้ จงัหวดั

สระบุรี) เป็นหน่วยคุ้มกันกองเสบียง (กองพุทธสถาน, 2552 : 389-390 และ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์, 

2559) ส่วนอีกทางหนึ่ง ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ได้เกิดเหตุการณ์กบฏ

เจ้าอนุวงศ์แห่งล้านช้างเวียงจันทน์ ส่งผลให้กองทัพสยามเข้าตีเวียงจันทน์และกวาดต้อนประชากรจากเวียงจันทน์เข้า

สู่หัวเมืองชั้นในของสยาม โดยมีชาวยวนสมทบมาด้วย

เมื่อกองเชลยผ่านมาถึงเขตนครจันทึก (ปัจจุบันคือพื้นที่ของอ�าเภอสีค้ิวและอ�าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสมีา) ชาวยวนจากเวยีงจนัทน์ได้พบว่าชาวบ้านสีค้ิวมเีช้ือสายเดยีวกบัพวกตน จงึขออนญุาตลงหลักปักฐานอยู่

ที่บ้านสีคิ้ว ต่อมาเม่ือกองเลี้ยงโคบ้านสีคิ้วเริ่มแออัดคับแคบ จึงขยายออกไปบุกเบิกที่ท�ากินใหม่โดยตั้งถิ่นฐานท่ีบ้าน

โนนกุ่ม บ้านถนนคด บ้านโนนแต้ บ้านน�้าเมา บ้านโนนทอง และบ้านไก่เส่า (สุรมน และสนิท, 2523 : หน้าค�าน�า) 

จากบันทึกของคณะนักส�ารวจชาวฝรั่งเศส น�าโดย เอเตียน แอมอนิเยร์ ซึ่งเดินทางมาถึงบ้านสีคิ้ว ในปี พ.ศ. 2427 

(สมัยรัชกาลที่ 5) พบว่าบ้านสีคิ้วในขณะน้ันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และมีบ้านเรือนราว 200-300 หลังคาเรือนแล้ว 

(Aymonier, 2000 : 268)

ผลจากการส�ารวจภาคสนามในอ�าเภอสีคิ้ว พบชุมชนชาวยวนอยู่ที่ บ้านสีค้ิว บ้านโนนกุ่ม บ้านถนนคด 

บ้านโนนแต้ บ้านน�้าเมา บ้านโนนทอง บ้านโนนนา และบ้านโนนสว่าง นอกจากนี้ ยังมีชาวยวนบางส่วนที่ตั้งคุ้มอยู่ใน

หมูบ้่านของกลุม่วฒันธรรมอืน่ๆ เช่น บ้านไก่เส่า บ้านหนองน�า้ขุน่ บ้านสะพานด�า และยงัพบชาวยวนกลุ่มเล็กกลุม่น้อย

ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในบริเวณต่างๆ ตามเส้นทางระหว่างบ้านสีคิ้วกับเมืองสระบุรี
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พืน้ทีศ่กึษำ: บ้ำนสีคิว้ (ชมุชนบ้ำนใต้ ชุมชนบ้ำนกลำง และชุมชนบ้ำนเหนือ ในเขตเทศบำลเมืองสีคิว้)
การศกึษานีไ้ด้พจิารณาเลอืก “บ้านสคีิว้” เป็นชมุชนกรณศึีกษา เนือ่งจากเป็นชมุชนไตยวนทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของ

กลุ่มวัฒนธรรมยวนสีคิ้ว โดยมีการตั้งถิ่นฐานมายาวนานร่วม 200 ปี ผลจากการส�ารวจหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ใน

อ�าเภอสีคิ้ว ยังพบเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นดั้งเดิมที่มีอายุมากกว่า 80 ปี ปรากฏอยู่เฉพาะในชุมชนแห่งนี้เท่านั้น

บ้านสีคิ้วตั้งอยู่ในเขตต�าบลสีคิ้ว อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานแบบรวม

กลุม่อยูบ่นทีส่นัดอนบริเวณฝ่ังซ้ายของล�าน�า้ล�าตะคอง ถอืเป็นหมูบ้่านแห่งแรกทีต่ัง้ขึน้โดยกลุม่ชาวยวนจากเมอืงสระบรุี

ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งชุมชนกองเลี้ยงโคหลวงในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพัฒนาเป็นชุมชนไตยวนที่

มขีนาดใหญท่ีส่ดุของอ�าเภอและเปน็ศนูย์กลางวฒันธรรมของกลุม่ชาวยวนสคีิว้ ทัง้นี ้บ้านสคีิว้ยงัแบ่งออกเป็นคุ้มและ

ขยายเป็นหมู่บ้านย่อยๆ ได้แก่ บ้านใต้ บ้านกลาง และบ้านเหนือ (ลักษณะภูมินามของชาวยวนสีคิ้วอย่างหนึ่งอิงกับ

การโคจรของดวงอาทิตย์ โดยเรียกทิศทางท่ีตะวันข้ึนเป็นทิศเหนือ ชุมชนที่ต้ังอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกจึงถูกเรียกว่า 

“บ้านเหนือ” ส่วนชุมชนที่อยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกจะเรียกว่า “บ้านใต้”) ปัจจุบันบ้านเหล่านี้ได้ยกฐานะเป็นชุมชนบ้าน

ใต้ ชุมชนบ้านกลาง และชุมชนบ้านเหนือ ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว โดยเป็นพื้นที่ติดต่อกับเขตศูนย์กลางราชการและ

ย่านพาณชิยกรรมหลกัของอ�าเภอ จากข้อมลูความจ�าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ของอ�าเภอสีค้ิวในปี พ.ศ. 2560 ระบวุ่าทัง้สาม

ชุมชนมีจ�านวนหน่วยครอบครัวรวมทั้งสิ้น 854 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 2,840 คน

ภำพที่ 2 แสดงภาพถ่ายทางอากาศของบ้านสีคิ้ว	(บ้านใต้	บ้านกลาง	บ้านเหนือ)	และต�าแหน่งเรือนกรณีศึกษา
ที่มา:	ปรับปรุงจาก	ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร,	ถ่ายเมื่อ	14	ตุลาคม	2545

เรือนกรณีศึกษำ
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผู้อาวุโสในชุมชนยวนสีคิ้ว สามารถสรุปในเบื้องต้นได้ว่า 

ลักษณะดั้งเดิมของเรือนพักอาศัยของชุมชนแห่งนี้เป็น “เรือนไม้ยกใต้ถุนที่มีหลังคาทรงจั่ว มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือน

ตั้งแต่สองหลังข้ึนไปซ่ึงปลูกชิดและขนานกัน” การส�ารวจในภาคสนามยังสามารถพบเรือนพักอาศัยจ�านวนหนึ่งที่มี

รปูแบบใกล้เคยีงกบัลกัษณะดังข้างต้น ซึง่พอจะใช้เป็นกรณศีกึษาได้ตามสมควร อย่างไรกต็าม การศกึษานีไ้ด้พจิารณา

เลือกเฉพาะเรือนพักอาศัยพื้นถ่ินของครอบครัวชาวไตยวนซึ่งมีลักษณะด้ังเดิมดังที่ได้กล่าวไว้ และมีอายุระหว่าง 

80-100 ปี (อนัเป็นช่วงอายขุองกลุม่เรอืนทีม่คีวามเก่าแก่ทีส่ดุซึง่พบจากการส�ารวจภาคสนาม) เพือ่เป็นตัวแทนในการ
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ศึกษาเรือนพื้นถิ่นยวนสีคิ้วแบบดั้งเดิม โดยพบเรือนท่ีสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาจ�านวน 4 หลัง ดังตารางที่ 1 และ

ตารางที่ 2

ตำรำงที่ 1	แสดงภาพถ่ายและข้อมูลเบื้องต้นของเรือนกรณีศึกษา

(กรณีศึกษำที่ 1) เรือนนำง
ชลธิชำ พลอยเพ็ชร

(กรณีศึกษำที่ 2) เรือนนำง
สมใจ มกรพงศ์

(กรณีศึกษำที่ 3) เรือนนำง
ศรีนวล เมืองจันทึก

(กรณีศึกษำที่ 4) เรือนนำงไอ่ 
ค�่ำสูงเนิน

ที่ตั้ง : เลขที่ 48 หมู่ 2 บ้านใต้ 
ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

ที่ตั้ง : เลขที่ 177 หมู่ 9 บ้าน
กลาง ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

ที่ตั้ง : เลขที่ 15 หมู่ 4 บ้าน
เหนือ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

ที่ตั้ง : เลขที่ 89 หมู่ 4 บ้าน
เหนือ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

อายุเรือน : ประมาณ 90 ปี อายุเรือน : ประมาณ 84 ปี อายุเรือน : ประมาณ 100 ปี อายุเรือน : ประมาณ 81 ปี

(อนุเคราะห์ภาพถ่ายเรือนนางชลธิชา	พลอยเพ็ชร	โดย	สุธัญญา	สิทธกูลเกียรติ,	2553)

ตำรำงที่ 2 แสดงผังพื้นชั้นบนและรูปด้านของเรือนกรณีศึกษา
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ลักษณะเรือนพักอำศัยพื้นถิ่นของชำวยวนสีคิ้ว
1. รปูแบบเรือน เรือนยวนสคีิว้กรณศีกึษา เป็นเรือนไม้ยกใต้ถนุสงู หลงัคาทรงจัว่มชีายคาปีกนกด้านสกดั มี

หลังคาคลมุชานและบนัได ในหนึง่ครวัเรอืนจะประกอบด้วยอาคารอย่างน้อยสองหลัง ปลูกขนานชดิกันและมีพ้ืนทีภ่ายใน

ต่อเนือ่งถงึกัน ลกัษณะเป็นกลุ่มเรือนทีมี่อาคารหลังคาสองจ่ัวหรอืสามจัว่ ชาวภาคเหนอืเรยีกเรอืนลกัษณะนีว่้า “เฮอืนสอง

หลังฮ่วมปื้น” (เรือนสองหลังร่วมพื้น) หรือ “เฮือนสามหลังฮ่วมปื้น” (เรือนสามหลังร่วมพื้น) หลังคามุงด้วยแผ่นสังกะสี

ทดแทนการมุงแฝกแบบดั้งเดิม หัวแปมีไม้ปั้นลมแบบตัวเหงาซึ่งชาวยวนในอ�าเภอสีคิ้วเรียกส่วนปั้นลมนี้ว่า “กาแล” 

เสาเรือนเป็นเสาไม้ต้นเดียวมีหน้าตัดแปดเหลี่ยมหรือสิบหกเหล่ียม ฝาเรือนเป็นฝาปะกน ฝาไม้กระดานตีตามนอน

แบบซ้อนเกล็ด ฝาไม้บังใบตีแนวตั้ง และฝาระแนงหรือลูกกรงไม้ ทุกเรือนมีบันไดช่วงเดียวขึ้นเรือนจากทางทิศเหนือ 

(เรือนบางหลังเคยมีชานแดดอยู่ท้ายเรือนและมีบันไดลงด้านหลัง แต่ในปัจจุบันได้รื้อชานท้ายเรือนออกไปหมดแล้ว)

เรือนกรณีศึกษาที่ 1 เรือนกรณีศึกษาที่ 2 เรือนกรณีศึกษาที่ 3 เรือนกรณีศึกษาที่ 4

ภำพที่ 3 แสดงรูปแบบของเรือนกรณีศึกษา
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ปัจจุบัน เรือนกรณีศึกษาทุกหลังถูกต่อเติมพื้นที่ใช้สอยจนมีขนาดเปล่ียนแปลงไปจากตอนแรกสร้าง แต่ยัง

ปรากฏร่องรอยของเรอืนเดิมท่ีมขีนาดความยาว 3 หรอื 5 ช่วงเสา ส่วนในเฮอืนหรอืห้องนอนหลักจะมคีวามยาว 2 ช่วง

เสาเสมอ (เรียกตามแบบแผนของเรือนไทยว่า “เรือนสองห้อง”) และนิยมสร้างเรือนที่มีจ�านวน 1 ห้องนอนเป็นหลัก

2.  กำรวำงตัวเรือน เรือนกรณีศึกษาทั้งหมดวางอาคารให้แนวสันหลังคาของเรือนประธานอยู่ในแนวตั้ง

ฉากหรอืตดักบัแนวโคจรของดวงอาทิตย์ หน้าจัว่เรือนหนัสูท่ศิเหนอื-ใต้ ตามแบบแผนและกฎเกณฑ์ทางสงัคมของเรอืน

ไตยวนในภาคเหนือ (ในทางช่างท่ัวไปอ้างอิงการวางเรือนกับแนวอกไก่หรือสันหลังคา) จึงเรียกเรือนลักษณะนี้ว่า 

“เรือนขวางตะวัน” ทั้งนี้ วิวัฒน์ เตมียพันธ์ (2557 : 139) อธิบายว่า เรือนชาวไตยวนหรือเรือนล้านนามีการจัดวาง

อาคารอิงแนวขื่อที่เป็นด้านสกัดของเรือน (มิใช่แนวอกไก่หรือสันหลังคา) โดยให้ความส�าคัญกับการวางแนวขื่อตาม

ตะวนัหรอืวางขือ่ในแนวทศิตะวนัออก-ตะวนัตก ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวขือ่เมอืงและแปเมอืงในวฒันธรรมล้านนา หากไม่

เป็นดังนี้ ชาวไตยวนถือว่า “ขึด” หรือเป็นเสนียดแก่ผู้อยู่อาศัย

ถงึแม้ว่าเรอืนกรณศึีกษาทัง้หมดจะเป็นเรอืนขวางตะวนัตามแบบแผนของเรอืนภาคเหนอื หากแต่พบข้อแตก

ต่างคือ เรอืนยวนสคีิว้มกัหนัด้านหน้าเรอืนออกสูท่ศิเหนอื แตกต่างกบัเรอืนส่วนใหญ่ในภาคเหนอืทีม่กัหันหน้าเรอืนไป

ทางทิศใต้ (มีส่วนน้อยหันไปทางเหนือ) ส่วนข้อมูลของ คมกริช โกศล (2554 : 180-184) ได้อธิบายลักษณะเรือนกรณี

ศึกษาของชาวยวนในจังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่ยังนิยมหันหน้าเรือนไปทางทิศใต้เช่นเดียวกับเรือนในภาคเหนือ

3.  ผังพื้นและกำรแบ่งพื้นที่ใช้สอย ระบบผังพื้นเรือนยวนสีคิ้วมีล�าดับความส�าคัญจากทางทิศตะวันออก

ไปยงัทศิตะวนัตก ก�าหนดให้เรอืนประธาน (เฮอืนพ่อแม่) ภายใต้หลังคาจัว่ขนาดใหญ่และมรีะดบัพืน้สูงทีสุ่ด ตัง้อยูท่าง

ทิศตะวันออก ส่วนเรือนโถง (เฮือนลูก) ภายใต้หลังคาจั่วขนาดย่อมลงมาและมีระดับพื้นต�่ากว่าเรือนประธาน ตั้งอยู่

ทางทิศตะวันตก ในกรณีที่ปลูกสร้างเป็นเรือนจั่วสามหลัง เรือนโถงนี้จะอยู่ในต�าแหน่งกลางโดยมีเรือนอีกหลังหนึ่งอยู่

ทางทิศตะวันตก ส�าหรับเป็นพื้นท่ีอเนกประสงค์ (เช่น ชาน หรือเติ๋น) หรืออาจมีการกั้นฝาเป็นพื้นที่ใช้สอยต่างๆ 

ส่วนพื้นที่ด้านหน้าเรือนและบริเวณรอบๆ มักเป็นลานโล่งเช่นเดียวกับ “ข่วงบ้าน” ในภาคเหนือ แต่ชาวยวนสีคิ้วเรียก

ข่วงหรือลานบ้านว่า “เดิ่น” (ตามภาษาไทโคราชและไทยถิ่นอีสาน)

ภำพที่ 4	แสดงตัวอย่างผังพื้นดั้งเดิมและแบบแผนพื้นที่ใช้สอยของเรือนยวนสีคิ้ว	

การใช้สอยพื้นที่ในเรือน จากบันไดขึ้นไปถึงชานหน้าเรือนหรือชานโถงในเรือน เป็นลักษณะการเข้าสู่อาคาร

ในเรือนโถง (เฮือนลูก ; เรือนที่อยู่ตรงกลางหรือเรือนฝั่งทิศตะวันตก) ก่อนเสมอ จากชานโถงจะต่อเนื่องไปยังส่วนครัว

และชานที่อยู่ท้ายเรือน ส่วนด้านทิศตะวันออกของชานโถงจะเป็นเรือนประธาน (เฮือนพ่อแม่) ที่มีระดับพื้นสูงกว่า

เรือนโถงราว 1 คืบ (ประมาณ 25-30 เซนติเมตร) พื้นที่ตอนหน้าของเรือนประธานเรียกว่า “เติ๋น” มีลักษณะเป็นพื้นที่

ซึ่งเปิดฝาโล่งอย่างน้อย 1 ด้าน ส�าหรับใช้งานอเนกประสงค์ เช่น รับแขก ท�างาน หรือพักผ่อน ถัดจากเติ๋นจะเป็นฝา
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กั้นห้องและมีประตูเข้าสู่ห้องนอนหลัก (ในเฮือน) ซึ่งเป็นพื้นที่รโหฐานและมักไม่เปิดให้คนนอกเข้าถึงในส่วนนี้ โดยมี

ฝากั้นทั้งสี่ด้าน ขนาดห้องเป็นมาตรฐานคือมีด้านกว้างมี 1 ช่วงเสาเรือน (ไม่นับรวมเสาดั้ง) และด้านยาวมี 2 ช่วงเสาเรือน 

พื้นที่ “ชานโถง” ในเรือนชาวยวนสีคิ้วมีบทบาทและความส�าคัญมากกว่าเรือนในภาคเหนือ เนื่องจากชาว

ยวนสีคิ้วนิยมใช้ชานโถงเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมอเนกประสงค์บนเรือนควบคู่กับส่วนเติ๋น ผังพื้นของเรือนกรณีศึกษา

ทกุหลังจงึมชีานโถงขนาดใหญ่ (แตกต่างจากผงัเรอืนภาคเหนอืทีม่พีืน้ทีช่านโถงเพยีงเลก็น้อย แต่มพีืน้ทีเ่ติน๋กว้างขวาง

เนื่องจากนิยมใช้พื้นที่เติ๋นเป็นหลัก) ซึ่งนอกเหนือจากเป็นพื้นที่ใช้งานบนเรือนส�าหรับกิจกรรมล�าลองแล้ว ชานโถงยัง

สามารถรองรบัผูค้นจ�านวนมากและกจิกรรมทางสงัคมทีห่ลากหลาย สอดคล้องกบัวถิชีวีติชาวยวนสคีิว้ทีม่ลีกัษณะของ

การปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมภายในกลุม่สงู ควบคูก่บัคตคิวามเช่ือในการถอืหวัทีสื่บทอดมาแต่เดิม จงึไม่นยิมใช้พืน้ทีใ่ต้ถนุ

ส�าหรับรับแขกส�าคัญหรือท�ากิจกรรมทางสังคม

    

ภำพที่ 4	แสดงตัวอย่างการใช้พื้นที่ชานโถงในเรือนยวนสีคิ้วส�าหรับรองรับกิจกรรมล�าลองและกิจกรรมทางสังคมที่

หลากหลาย
ที่มา:	อนุเคราะห์ภาพจาก	นางสุดา	เอกะสิงห์	(ภาพซ้ายและภาพกลาง)	และ	นางชลธิชา	พลอยเพ็ชร	(ภาพขวา)

การใช้สอยเรอืนในแนวดิง่ ชัน้บนจะเป็นพืน้ทีห่ลกัของคน (ผูอ้าศยั) โดยมีระดบัพืน้บนเรือนแตกต่างเพือ่ล�าดบั

ความส�าคญัและแบ่งพื้นทีใ่ช้สอยออกจากกนั โดยมเีรอืนประธานเป็นพืน้ทีส่�าคญัและมรีะดบัพืน้สงูทีส่ดุ เรอืนโถงและ

เรือนขยายจะมีระดับต�่าลงมา ส่วนชั้นล่างถือเป็นพื้นที่ส�าหรับใช้งานอเนกประสงค์และส�าหรับสัตว์ (เช่น พื้นที่ท�างาน

หัตถกรรมพื้นบ้าน เลี้ยงเป็ด-ไก่-วัว-ควาย-ม้า และเก็บของ) ส่วนยุ้งข้าว สุขา และคอกสัตว์ขนาดใหญ่ (หมู-วัว-ควาย) 

มักจะแยกออกจากตัวเรือน

4. เทคนิคกำรก่อสร้ำงและวัสดุ เรือนกรณีศึกษาสร้างด้วยไม้เน้ือแข็ง งานฝีมือช่างมีลักษณะประณีต 

โครงสร้างเรือนเป็นระบบเสาและคาน (Column and Beam Construction) โดยใช้ไม้มะค่าซึ่งเป็นไม้เนื้อดีและเคย

มีอยู่มากในท้องถิ่น การท�าเสาเรือนใช้ไม้ต้นเดียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 8 นิ้ว แต่งผิวให้มีหน้าตัดเสาเป็นแปด

เหลี่ยมหรือสิบหกเหลี่ยม ปลายเสาเหลาเป็นเดือย (หัวเทียน) ส�าหรับสอดยึดกับขื่อและแปที่ศูนย์กลางเสา ตอนบน

ของเสาเจาะรูส�าหรับสอดเต้า ส่วนตอนกลางเสาเจาะรูส�าหรับสอดรอดเพื่อยึดโครงสร้างในลักษณะ “รอดสอดเสา” 

ส่วนโคนเสาฝังลงดนิลกึประมาณ 1-2 ศอก (0.5-1 เมตร) วธิกีารก่อสร้างเรอืนแต่เดมิเข้าไม้ด้วยการบาก สอด สลักและ

เข้าเดอืย วัสดมุงุหลงัคาแต่เดมิได้จากการกรองหญ้าแฝกเป็นตบัน�าไปมดัตดิกบักลอนไม้ไผ่ ต่อมาเปลีย่นเป็นแผ่นสังกะสี

ยดึกับแปไม้จรงิ ฝาเรอืนเป็นแผ่นฝาประกอบวางบนพรึง ฝาส่วนครวัเป็นไม้ไผ่ขดัแตะ ต่อมาเมือ่ใช้ฝาไม้กระดานตตีาม

นอนแบบซ้อนเกล็ด ฝาไม้บังใบตีแนวตั้ง และฝาระแนง จึงเริ่มใช้ตะปูประกอบฝา พื้นเรือนใช้แผ่นไม้กระดานวางพาด

บนตง หากเป็นพื้นของเรือนโถงบางเรือนอาจวางแผ่นไม้พาดบนรอด (โดยไม่มีตง) เฉพาะพื้นเรือนครัวและชานแดด

จะวางแผ่นไม้ห่างกันประมาณ 1-2 เซนติเมตร
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ภำพที่ 5	แสดงส่วนประกอบและเทคนิคก่อสร้างของเรือนกรณีศึกษาที่	1	(ซ้าย)	และ	3	(ขวา)	มุมมองด้านสกัดข้าง

หลังเรือน

ตำรำงที่ 3 แสดงรูปแบบ	เทคนิคการก่อสร้าง	และวัสดุของเรือนกรณีศึกษา	

(1) เรือนนำงชลธิชำ พลอยเพ็ชร (2) เรือนนำงสมใจ มกรพงศ์ (3) เรือนนำงศรีนวล เมืองจันทึก (4) เรือนนำงไอ่ ค�่ำสูงเนิน

กำรวำง ขวางตะวัน (จั่วหันไปทิศเหนือ-ใต้) หน้าเรือนหันไปทางทิศเหนือ

พื้นที่

ใช้สอย

เมื่อแรก

สร้ำง

ชานโถง

ชานบันได (มีหลังคาคลุม)

ชานโถง

ชานบันได (มีหลังคาคลุม)

ชานโถง ชานโถง

ชานแดดท้ายเรือน ชานแดดท้ายเรือน

เติ๋น

ห้องนอน (จ�านวน 1 ห้อง)

ครัว

ใต้ถุนอเนกประสงค์

รูปแบบ
เรือนยกใต้ถุนสองหลังซึ่งปลูกชิดขนานกัน

และมีพื้นที่ใช้สอยติดต่อกัน (เรือนสองจั่ว)

เรือนยกใต้ถุนสามหลังซึ่งปลูกชิดขนานกัน

และมีพื้นที่ใช้สอยติดต่อกัน (เรือนสามจั่ว)

เรือนยกใต้ถุนสองหลังซึ่งปลูกชิดขนานกันและมี

พื้นที่ใช้สอยติดต่อกัน (เรือนสองจั่ว)

เรือนยกใต้ถุนสามหลังซึ่งปลูกชิดขนานกันและมี

พื้นที่ใช้สอยติดต่อกัน (เรือนสามจั่ว)

ขนำด

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

ความยาวของเรือนประธานมี 6 ช่วงเสา (ต่อ

เติมมาจากเรือน 5 ช่วงเสา)
ความยาวของเรือนประธานมี 5 ช่วงเสา ความยาวของเรือนประธานมี 4 ช่วงเสา (ต่อเติมมาจากเรือน 3 ช่วงเสา)

ลักษณะ

หลังคำ

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

หน้าจั่วไม้กระดานซ้อนเกล็ดแนวนอนปิดทึบ

หน้าจั่วไม้กระดานซ้อนเกล็ดแนวนอนมีการ

เจาะช่องระบายอากาศในช่วงบน ลักษณะ

คล้ายรัศมีดวงอาทิตย์ หรือ นกยูงล�าแพน

หน้าจั่วไม้กระดานซ้อนเกล็ดแนวนอนปิดทึบ

หน้าจั่วไม้กระดานซ้อนเกล็ดแนวนอนมีการเจาะ

ช่องระบายอากาศในช่วงบน ลักษณะคล้ายรัศมี

ดวงอาทิตย์ หรือ นกยูงล�าแพน

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

ลักษณะ

โครงสร้ำง

เรือนแต่ละหลังมีโครงสร้าง (เสาและรอด) แยกออกจากกัน

เสาเรือนใช้ไม้ต้นเดียว มีรอดและเต้าสอดทะลุเสา ปลายเสาเหลาเป็นเดือย (หัวเทียน) โคนเสาฝังลงดิน 1 ศอก

ขื่อและแปสวมกับหัวเทียนที่ศูนย์กลางเสา มีจันทันวางยันกับแป

หน้าตัดเสาแปดเหลี่ยม หน้าตัดเสาสิบหกเหลี่ยม หน้าตัดเสาแปดเหลี่ยมและสิบหกเหลี่ยม

เสาดั้งวางคร่อมบนรอด และมีเสาตอม่อรับ เสาดั้งวางคร่อมบนรอด (ไม่มีเสาต่อม่อรับ) 

เสาต้นเดียวยาวจากพื้นดินถึงอกไก่

ส่วนต่อเติมวางตงแนวนอนรับพื้นเรือน ส่วนเรือนดั้งเดิมวางตงแนวนอนรับพื้นเรือน

วางตงแนวตั้งรับพื้นเรือน เรือนที่มีระดับต�่ากว่าเรือนประธานอาจวางแผ่นพื้นบนรอดโดยไม่มีตง

ลักษณะ

ฝำเรือน

(มีร่องรอยของแผ่นฝาประกอบ วางบนพรึง) ฝาปะกน วางบนพรึง (มีร่องรอยของแผ่นฝาประกอบ วางบนพรึง) ฝาปะกน วางบนพรึง

ฝาไม้กระดานตีตามนอนแบบซ้อนเกล็ด ตีกับโครงเคร่า

ฝาไม้บังใบตีแนวตั้ง ตีกับโครงเคร่า ฝาระแนงแนวตั้ง ตีกับโครงเคร่า

ฝาระแนงตีไม้ไขว้เป็นตาราง ตีกับโครงเคร่า

ฝาตาผ้า วางบนพื้น (ส่วนฝากั้นห้อง)

(แรงเงาน�้าหนักเข้ม คือ มีรูปแบบหรือลักษณะร่วมกันทั้ง 4 หลัง / แรงเงาน�้าหนักอ่อน คือ มีรูปแบบหรือลักษณะร่วมกันบางหลัง)
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ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2560

จากร่องรอยของเรอืนกรณศีกึษาชีว่้า เรอืนยวนสีค้ิวดัง้เดมิใช้วสัดไุม้เนือ้แขง็และไม้ไผ่ ร่วมกับวสัดมุงุทีห่ลาก

หลาย นอกเหนือจากหลังคามุงแฝกและสังกะสีแล้ว ยังเคยมุงด้วยแผ่นไม้แป้นเกล็ด ส่วนข้อมูลของ ลัดดา ปานุทัย 

และคณะ (2526 : 140) ซึ่งส�ารวจชุมชนยวนสีคิ้วในปี พ.ศ. 2526 ได้พบเรือนชาวยวนสีคิ้วที่มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง

ดินเผาและกระเบื้องหน้าวัว (กระเบื้องซีเมนต์รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน) ด้วย ต่อมาเมื่อไม้ไผ่ แฝก แผ่นไม้แป้นเกล็ด 

กระเบื้องดินเผา และกระเบ้ืองหน้าวัวหมดความนิยม จึงปรากฏเฉพาะวัสดุไม้เนื้อแข็งและการมุงหลังคาด้วยสังกะสี

เป็นหลัก

5.  ควำมเชื่อเกี่ยวกับเรือน เรือนพื้นถิ่นของชาวยวนสีคิ้วยังปรากฏร่องรอยความเช่ือบางประการที่

สอดคล้องกับคติความเชื่อของชาวไตยวนกลุ่มใหญ่ในภาคเหนือ จากการสัมภาษณ์นางชลธิชา พลอยเพ็ชร นางสมใจ 

มกรพงศ์ นางสุดา เอกะสิงห์ และนางไอ่ ค�่าสูงเนิน พบความเชื่อบางประการที่เกี่ยวข้องกับเรือน โดยมีตัวอย่างดังนี้

การปลูกเรือน : ความเชือ่แต่โบราณจะนยิมวางเรอืนให้แนวขือ่ตามตะวนัหรอืวางขือ่ในแนวทศิตะวันออก-

ตะวันตก จั่วเรือนหันทางทิศเหนือ-ใต้ เน่ืองจากเช่ือว่าการหันจั่วไปทางทิศตะวันออก-

ตะวันตกถือเป็นการอัปมงคล ส่วนการสร้างเรือนโถงหรือต่อเติมเรือนขยาย (ซ่ึงถือเป็น

เรือนลูก) จะไม่สร้างยกพื้นเรือนให้สูงกว่าระดับพื้นเรือนประธาน (เรือนพ่อแม่) เนื่องจาก

มีความเชื่อว่าเป็นการข่มเรือนพ่อแม่ จะท�าให้บุพการีอายุสั้นและผู้อยู่อาศัยไม่เจริญ

การเกิด :  เมื่อมีการคลอดบุตร ชาวยวนสีคิ้วมีแนวปฏิบัติในการน�ารกของเด็กไปฝังไว้ใต้บันไดเรือน 

โดยเชือ่ว่าจะท�าให้เดก็ทีเ่กดิมาอยูต่ดิบ้าน เมือ่โตขึน้จะได้อยูร่่วมกนั ไม่ออกไปมคีรอบครวั

ต่างบ้านหรอืไปท�ามาหากนิไกลๆ (ในอดตีใช้พืน้ที ่“ในเฮือน” ส�าหรบัคลอดบตุรและอยูไ่ฟ 

ปัจจบุนันยิมคลอดบตุรทีส่ถานพยาบาล แต่ยงัปรากฏความเชือ่ในการฝังรกเอาไว้ใต้บนัได

เรือนอยู่หลายครอบครัว)

การอยู่อาศัย : พื้นที่ซึ่งสมควรใช้หลับนอนคือ “ในเฮือน” หรือ “เติ๋น” โดยจะนอนหันหัวออกนอกเรือน

เพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ในเรือนมาเดินผ่านศีรษะซ่ึงถือเป็นการเดินข้ามหัว เพราะเช่ือว่าจะท�าให้

ขวญัเสยี สตไิม่อยูก่บัร่องกบัรอย ส่วนผู้ทีม่อีาคมหรอืส่ิงศักดิสิ์ทธิใ์นตัวกจ็ะเส่ือม และห้าม

นอนใต้ข่ือบ้านหรือนอนขวางแนวขื่อเพราะเช่ือว่าผีจะอ�า แต่เดิมชาวยวนสีค้ิวมักหัน

หัวนอนไปทางทิศตะวันออกเพราะถือเป็นทิศมงคล นอกจากนี้ ยังมีการตั้งหิ้งบูชาพระ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระบรมฉายาลักษณ์ หรือภาพบรรพบุรุษซึ่งล่วงลับไปแล้วไว้บริเวณฝาเรือน

กัน้ห้องและเหนอืประตูเข้าในเฮอืน ซึง่ถอืเป็นทีเ่หมาะสมและเช่ือว่าจะช่วยปกป้องคุม้ครอง

ผู้อยู่อาศัยภายในเรือน (สอดคล้องกับแนวคิดการมี “ห�ายน” บริเวณเหนือประตูที่ฝากั้น

ห้องนอนในเรือนกาแลของภาคเหนือ)

การตาย :  เมื่อผู้อาศัยในเรือนเสียชีวิต จะตั้งศพไว้บริเวณเติ๋น แต่ถ้าหากศพน้ันตายผิดธรรมดา 

(ตายโหง) จะไม่ตั้งศพไว้ที่บ้าน จะไปตั้งศพไว้ที่วัดเท่านั้น 

6.  ลักษณะกำรขยำยตัวและกำรเพิ่มพื้นท่ีใช้สอยของเรือน การขยายตัวหรือเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของเรือน

ยวนสีคิ้ว โดยทั่วไปจะเป็นลักษณะการต่อเติมพื้นที่ตามการใช้สอยออกไปในทิศทางที่ไม่ติดกับห้องนอนหลัก โดยพบ

ทัง้การต่อขยายห้องในด้านสกดั (ขยายพ้ืนท่ีส่วนเต๋ินออกมาอกี 1-2 ช่วงเสา) และการยกเรอืนใหม่ขนานกนัในด้านยาว 

(ปลูกเรือนต่อจากเรือนโถง) ท�าให้เรือนที่ถูกต่อเติมมีขนาดเพิ่มย่ิงขึ้น หรือเปล่ียนรูปร่างจากเรือนสองหลังกลายเป็น

เรือนสามหลัง อย่างไรก็ตาม ไม่พบการต่อเติมหรือปลูกเรือนชิดกันมากกว่าสามหลังแต่อย่างใด
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ภำพที่ 6 แสดงลักษณะการขยายตัวและการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของเรือนกรณีศึกษา

ภำพที่ 7	แสดงรูปแบบเรือนนางสมใจ	มกรพงศ์	จากรูปแบบสันนิษฐานดั้งเดิมและล�าดับการต่อเติมมาจนถึงปัจจุบัน

 7.  กำรปรับเปลี่ยนพื้นท่ีใช้สอยและปรับปรุงรูปแบบ ข้อมูลภาคสนามช้ีว่า ในช่วงประมาณหลังปี 

พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา ครอบครัวชาวยวนสีคิ้วส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงเจ้าของเรือนกรณีศึกษาได้ทยอยปรับใช้พื้นที่ส่วน 

“ใต้ถุนเรอืน” ส�าหรบัการใช้งานหลกัในช่วงเวลากลางวนั โดยเริม่เทพืน้คอนกรตีบรเิวณใต้ถนุเรอืนเพือ่รองรบักจิกรรม

อเนกประสงค์และท�าครวั หลงัจากนัน้ บางครอบครวัยงัได้ต่อเตมิห้องนอนและห้องน�า้ไว้ใต้ถนุเรอืน ท�าให้การใช้พืน้ที่

บนเรือนลดน้อยลงตามล�าดับจนกลายเป็นพื้นที่ส�าหรับเก็บของเท่านั้น (สรุปจากการสัมภาษณ์นางสุดา เอกะสิงห์, วันที่ 

20 ตุลาคม 2557) พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้ความเชื่อในเรื่องถือหัวและล�าดับชั้นในแนวดิ่งของเรือนคลี่คลายลงไป 

    

ภำพที่ 8	แสดงการปรับพื้นที่ใช้สอยบริเวณใต้ถุนของเรือนกรณีศึกษาที่	2	(ซ้าย)	และเรือนกรณีศึกษาที่	4	(กลางและขวา)
ที่มา:	ภาพถ่ายโดย	รุ่งกิจ	เจริญวัฒน์,	2557

 นอกจากการปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่ช้สอยแล้ว เรอืนยวนสค้ิีวยงัถูกปรับปรงุให้มลีกัษณะปกปิดและมดิชิดมากขึน้ 

เนื่องจากชุมชนกรณีศึกษาในปัจจุบันมีบริบทเป็นเขตเมืองซ่ึงมีประชากรหลากหลายและเริ่มมีความใกล้ชิดทางสังคม

น้อยลง นอกจากนี้ กลุ่มประชากรดั้งเดิมที่เป็นวัยท�างานหรือคนรุ่นใหม่ได้โยกย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่ ส่งผลให้บ้านเรือน

ส่วนใหญ่มีจ�านวนผู้อาศัยลดน้อยลง โดยมีผู้สูงอายุเป็นผู้อาศัยหลักหรืออาจไม่มีผู้อาศัยโดยปิดบ้านไว้เพื่อเก็บของ 



สัมภาระทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรือนยวนสีคิ้ว: จากเมืองเชียงแสนสู่จังหวัดนครราชสีมา
นราธิป ทับทัน และ ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล

14
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ประจ�าปี 2560

บทวิเครำะห์ : สัมภำระทำงวัฒนธรรมที่ปรำกฏในเรือน ควำมเปลี่ยนแปลง และอัตลักษณ์ใหม่
 เพื่อแยกแยะลักษณะร่วมและความแตกต่างระหว่างเรือนยวนสีค้ิวกับเรือนไตยวนในภาคเหนือ ในที่นี้ได้ใช้

การเปรียบเทียบรูปแบบ การแบ่งพื้นที่ใช้สอย ส่วนประกอบ และเทคนิคการก่อสร้างของเรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษากับ

เรือนไม้พื้นถิ่นภาคเหนือ (เป็นตัวแทนของชาวบ้าน) และเรือนกาแล (เป็นตัวแทนของผู้มีฐานะ) จากการทบทวน

วรรณกรรมในข้างต้น 

ตำรำงที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง	“เรือนยวนสีคิ้ว”	“เรือนไม้พื้นถิ่นภาคเหนือ”	และ	“เรือนเรือนกาแล”

เรือนยวนสีคิ้วกรณีศึกษำ เรือนไม้พื้นถิ่นภำคเหนือ เรือนกำแล

ลัก
ษณ

ะ 
รูป

แบ
บ 

แล
ะร

ูปร
่าง

รูปแบบ เรือนยกใต้ถุน หลังคาจั่ว มีชายคาปีกนกในด้านสกัด มีหลังคาคลุมชานและบันได
ลักษณะ เรือนสองหลังร่วมพื้น หรือ เรือนสามหลังร่วมพื้น
การวางตัวเรือน เรือนขวางตะวัน (หน้าจั่วเรือนหันไปทิศเหนือ-ใต้)

ด้านหน้าเรือน
ด้านสกัดหรือด้านหน้าจั่ว

หันหน้าเรือนไปทางทิศเหนือ 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 ช่วงเสาเป็นส่วนน้อย 

เฉพาะในเรือนกาแลขนาดเล็ก)
ขนาดกว้างห้องนอน 1 ช่วงเสาเสมอ (ไม่นับรวมเสาดั้ง)

หน้าจั่ว
จั่วปิดทึบ กรุด้วยแผ่นไม้เรียบๆ หรือกรุด้วยแผ่นไม้แป้น

เกร็ด

จั่วปิดทึบ กรุด้วยแผ่นไม้แป้นเกร็ด หรือกรุด้วยแผ่นไม้ตี

กรอบแบ่งเป็นช่องรูปแบบต่างๆ และอาจมีการตกแต่ง

เป็นลวดลาย

หน้าจั่วที่มีการเจาะช่องระบายอากาศในช่วงบน (ลักษณะ

คล้ายรัศมีดวงอาทิตย์ หรือ นกยูงล�าแพน)

ปั้นลม ปั้นลมแบบตัวเหงา ปั้นลมแบบเรียบง่าย อาจมีการตกแต่งด้วย ปั้นลมต่อยอดเป็นตัว V เรียกว่า “กาแล”
จันทัน จันทันตรง (ไม่แอ่น)

ฝา

ฝาปะกน ฝาตาผ้า (คล้ายฝาปะกน)
ฝาแป้นหลั่ง (คล้ายฝาสายบัว)

ฝาระแนงแนวตั้ง ตีกับโครงเคร่า
ฝาไม้กระดานตีตามนอนแบบซ้อนเกล็ด

ในอดีตใช้ฝาไม้บั่ว (ไม้ไผ่สาน) ในส่วนครัว
เสาดั้ง หน้าตัดแปดเหลี่ยม มีการเหลาตกแต่งปลายเสา หน้าตัดเสากลม แปดเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยม

เสาเรือน
เสาต้นเดียว หน้าตัดแปดเหลี่ยม และสิบหกเหลี่ยม

เสาหน้าตัดกลม (หน้าตัดสี่เหลี่ยมส่วนน้อย)
บันได บันไดช่วงเดียวมีหลังคาคลุม

ผัง
พื้น

แล
ะก

าร
แบ

่งพ
ื้นท

ี่ใช
้สอ

ย รูปแบบผังเรือน เรือนเคียงชานซึ่งมีหลังคาคลุม อาจมีชานหน้าและหลังเรือน
ต�าแหน่งเรือนหลัก ทิศตะวันออก
ทิศหัวนอน ทิศตะวันออก
ทางเข้าห้องนอน เข้าจากเติ๋นในด้านสกัด ไม่แน่นอน เข้าจากเติ๋นในด้านสกัด หรือเข้าจากชานฮ่อมในด้านยาว
จ�านวนห้องนอน แรกสร้างจะมีจ�านวน 1 ห้องนอนเสมอ จ�านวน 1-2 ห้องนอน
ชานแดด หากมีมักจะต่อกับครัวอยู่ท้ายเรือน พบทั้งหน้าเรือนและหลังเรือน (ในภาคเหนือนิยมเรียกว่า “ชานฝน”)
ระดับแนวดิ่ง เติ๋นและห้องนอนมีระดับสูงกว่าชานและครัว

ส่ว
นป

ระ
กอ

บอ
ื่นๆ

ห�ายน ไม่มี อยู่เหนือประตูเข้าห้องนอน
หิ้งผีปู่ย่า ไม่มี เป็นหิ้งที่ฝาเรือนด้านหัวนอน ตรงมุมห้องอยู่ติดเสา หรือระหว่างเสามงคลและเสาท้ายสุดของเรือน
ฮ่อมริน ชายคาของเรือนประธานกับเรือนโถงมาจรดกันเหนือช่องทางเดินหรือชาน มีรางน�้าส�าหรับรองน�้าฝนจากหลังคา
ฝาลับนาง เป็นฝาเรือนซีกปลายเท้ายื่นเลยจากตัวเรือนนอนเลยเข้ามายังส่วนเติ๋นประมาณ 2 คืบ 

ควั่น (หิ้งเก็บของ) เป็นโครงไม้จริงหรือไม้ไผ่วางขัดกันเป็นตะแกรง ติดตั้งอยู่เหนือศีรษะในระดับขื่อและแปหัวเสาเป็นแผ่นไม้กระดานหรือไม้ไผ่วางพาดบนเต้า อยู่ใต้

ชายคายาวตลอดแนว
ฮ้านน�้า (ร้านน�้า) เคยมีอยู่ในบริเวณชานหน้าเรือน แต่รื้อไปหมดแล้ว หิ้งส�าหรับวางหม้อน�้าดื่ม สูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร ตั้งอยู่บริเวณชานหน้าเรือน

 เท
คน

ิคก
าร

ก่อ
สร

้าง
แล

ะว
ัสด

ุ

ลักษณะโครงสร้าง รอดสอดเสา โครงสร้าง (เสาและรอด) ของเรือนแต่ละหลังแยกออกจากกัน
การวางขื่อและแป สวมกับหัวเทียนที่ต�าแหน่งศูนย์กลางเสาเรือน

เสาดั้ง
เสาที่ตั้งบนรอดยาวถึงขื่อ มีเสาตอม่อรับ

เสาดั้งวางบนรอด (ไม่มีต่อม่อรับ) เสาต้นเดียวยาวจากพื้นดินถึงขื่อ
เสาต้นเดียวยาวจากพื้นดินถึงอกไก่

ระบบฝา
แผงฝาส�าเร็จรูปวางบนพรึง (ดั้งเดิม) มักมีความยาวตาม

ช่วงเสา

แผงฝาชิ้นเดียวยาวตลอดด้านยาวและด้านกว้างของเรือน ฝาด้านยาวหุ้มฝาด้านสกัด ฝาด้านยาววางบนรอด ฝาด้าน

สกัดวางบนพื้นหรือยึดกรอบล่างของฝาปิดหัวตง และอาจผายฝาออก
ฝาไม้กระดานตีบนโครงเคร่า (สมัยหลัง)

ตง
วางตงแนวนอน ตงถี่ (ลักษณะดั้งเดิม)

วางตงแนวตั้ง (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)
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อัตลักษณ์ร่วมของเรือนไตยวนและสัมภำระทำงวัฒนธรรมที่สืบทอดมำจำกเรือนล้ำนนำดั้งเดิม 

เรือนยวนสีค้ิวกรณีศึกษาทุกหลังมีลักษณะร่วมกัน เป็นกลุ่มเรือนสองหลังหรือสามหลังซึ่งปลูกชิดขนานกัน

และมีพื้นที่ใช้สอยติดต่อกัน เรียกว่า “เรือนสองหลังร่วมพื้น” หรือ “เรือนสามหลังร่วมพื้น” แต่ละเรือนมีโครงสร้าง 

(เสาและรอด) เฉพาะแยกออกจากกัน โดยวางตัวเรือนแบบ “ขวางตะวัน” ทิศหัวนอนและเรือนประธานอยู่ทางตะวันออก 

เรือนประธานมีด้านยาวขนาด 3 หรือ 5 ช่วงเสา ในลักษณะเดียวกับเรือนพื้นถิ่นและเรือนประเพณีในภาคเหนือ โดย

คงรูปแบบเป็นเรือนยกใต้ถุน หลังคาจั่ว มีจันทันตรง (ไม่โค้งแอ่นเหมือนเรือนภาคกลาง) มีชายคาปีกนกในด้านสกัด 

มหีลังคาคลมุชานและบนัได เสาเรอืนเป็นเสาต้นเดยีวมหีน้าตดัแปดเหล่ียมหรอืสบิหกเหลีย่ม วางแปหวัเสาและขือ่ร้อย

กับหัวเทียนที่ศูนย์กลางเสา รวมไปถึงแบบแผนการใช้พื้นที่ภายในเรือนที่สอดคล้องกับประเพณีดั้งเดิมของชาวไตยวน 

นอกจากน้ี ในเรือนบางหลังยังปรากฏองค์ประกอบและเทคนิคก่อสร้างเฉพาะตัว อาทิ บางเรือนมี 

“ฝาลับนาง” (ฝาเรือนซีกปลายเท้ายื่นจากเรือนนอนเลยเข้ามาส่วนเติ๋น ส�าหรับบังสายตาและบังลม) รวมถึงเทคนิค

การใช้เสาดัง้ทีว่างบนรอดโดยมเีสาตอม่อรองรบั การใช้ฝาตาผ้าและมจีัว่กรกุัน้ห้อง (แหนบเติน๋) ซึง่เจาะเป็นช่องอากาศ

ในส่วนของฝากัน้ห้องนอน และลกัษณะการวางตงแนวนอน ซึง่ล้วนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรอืนดัง้เดมิในภาคเหนอื

เช่นกัน

ลักษณะของฝาลับนางที่ยื่นเข้ามาส่วน

เติ๋น

ขื่อและแปหัวเสาสวมกับหัวเทียนที่

ศูนย์กลางเสา

การวางตงแนวนอนแบบดั้งเดิม เสาดั้งวางบนรอดซึ่งมีเสาตอม่อรับ ฝากั้นห้องแบบฝาตาผ้ามีจั่วกรุเจาะเป็นช่องอากาศ (ถ่ายภาพโดย : ปรียานุช ค�าสนอง, 2558)

ภำพที่ 9 แสดงเทคนิคการก่อสร้างและลักษณะที่สืบทอดมาจากเรือนล้านนาดั้งเดิมซึ่งพบในเรือนกรณีศึกษา

กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

วถิชีวีติและบรบิทแวดล้อมใหม่เป็นปัจจยัให้เกดิการปรบัปรงุรปูแบบบางประการในเรอืนยวนสคีิว้ให้แตกต่าง

ออกไปจากเรือนไตยวนดั้งเดิมในภาคเหนือ โดยการใช้ฝาปะกนหรือฝาประกอบเป็นแผ่นวางบนพรึง อันเป็นระบบฝา

เรือนที่พบทั่วไปในเรือนภาคกลางและเรือนโคราช รวมไปถึงการใช้เสาดั้งคร่อมอยู่บนรอดโดยไม่มีเสาตอม่อรับ 

(ในลกัษณะเดยีวกบัเรอืนภาคกลางหรอืเรอืนโคราช) และพบการปรบัวางตงเป็นแนวตัง้ (ในลักษณะเดยีวกบัโครงสร้าง

เรอืนร่วมสมยั) แสดงให้เหน็ว่าเรอืนยวนสค้ิีวกรณศีกึษาเหล่านีป้ลกูสร้างและปรบัปรุงในช่วงเวลาของ “การเปลีย่นถ่าย

เทคนิคการก่อสร้าง”
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ภำพที่ 10 แสดง	“ฝาปะกน”	เป็นระบบแผ่นฝาประกอบวางบนพรึง	ของเรือนกรณีศึกษาที่	4
ที่มา:	รุ่งกิจ	เจริญวัฒน์,	2557

เรือนยวนสคีิว้ยงัปรบัปรงุรปูแบบบางประการให้สอดคล้องกับสภาพอากาศของจงัหวดันครราชสมีาทีมี่อากาศ

ร้อนอบอ้าวมากกว่าทางภาคเหนือ การสร้างสภาวะสบายในการอยู่อาศัยจึงต้องการระบายอากาศเพื่อถ่ายเทความ

ร้อนเป็นหลกั โดยพบว่าเรอืนยวนสคีิว้ทกุหลงัมีการยกใต้ถนุสงูพ้นหวั ส่วนฝาเรือนมคีวามโปร่งหรอืเปิดช่องให้เกดิการ

ถ่ายเทอากาศมากยิ่งข้ึน ควบคู่กับการเปิดช่องแสงหรือช่องระบายอากาศในส่วนหน้าจ่ัว (หน้าจ่ัวของเรือนพื้นถิ่นใน

ภาคเหนอืส่วนใหญ่จะปิดทบึเพือ่ป้องกนัลมหนาว) ส่งผลให้พืน้ทีภ่ายในของเรอืนยวนสคีิว้มกีารถ่ายเทอากาศได้ดแีละ

มิได้มืดทึบดังเช่นเรือนพื้นถิ่นทั่วไปในภาคเหนือ

ภำพที่ 11 ช่องระบายอากาศที่หน้าจั่วเรือนกรณีศึกษาที่	2	มีลักษณะคล้าย	“รัศมีดวงอาทิตย์”	บ้างก็ว่า	“นกยูงล�าแพน”

    

ภำพที่ 12	ภายในเรือนกรณีศึกษาที่	4	สามารถถ่ายเทอากาศและรับแสงธรรมชาติได้ดีด้วยช่องเปิดส่วนหน้าจั่ว

และฝาเรือน
ที่มา:	รุ่งกิจ	เจริญวัฒน์,	2557
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เอกลักษณ์โดดเด่นของเรือนยวนสีคิ้วคือการใช้ปั้นลมแบบตัวเหงาซึ่งแตกต่างจากปั้นลมทั่วไปในเรือนภาค

เหนือ ทว่า ชาวยวนสีคิ้วยังคงเรียกส่วนปั้นลมว่า “กาแล” รวมถึงมีการพัฒนารูปแบบ “ควั่น” เป็นพื้นที่เก็บของใน

ส่วนใต้ชายคาของเรอืน โดยการวางแผ่นไม้กระดานพาดบนเต้า ลกัษณะเป็นหิง้ส�าหรบัเก็บของอยูใ่นส่วนใต้ชายคายาว

ตลอดแนว ซึ่งแตกต่างจากคว่ันในเรือนภาคเหนือ (ท่ีเป็นโครงไม้จริงหรือไม้ไผ่วางขัดกันเป็นตะแกรง หรือวางแผ่น

กระดานเรียงชิด คล้ายโครงฝ้าเพดานติดตั้งอยู่เหนือศีรษะในระดับขื่อและแปหัวเสา) หากแต่มีประโยชน์ใช้สอยเป็นที่

เก็บของเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ประชากรในชุมชนกรณีศึกษา พบว่าในอดีตเคยพบการใช้ควั่น

ลักษณะเดียวกับเรือนภาคเหนือร่วมด้วย

  

ภำพที่ 13 แสดง “ปั้นลมแบบตัวเหงา” ภำพที่ 14 แสดง “ควั่น” มุมมองภายจากภายใน (ซ้าย) และภายนอกเรือน (ขวา)

 

สภำพภูมิอำกำศของจังหวัดนครรำชสีมำช่วยเกื้อหนุนต่อกำรใช้รูปแบบดั้งเดิม 

ถงึแม้ว่ารปูแบบและแบบแผนการใช้สอยพืน้ทีข่องเรอืนยวนสคีิว้จะก่อรปูภายใต้อทิธพิลความเชือ่และจารตี

วัฒนธรรมไตยวนเป็นหลัก ทว่า สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือเป็นถิ่นฐานใหม่ของชาวไตยวนเหล่านี้ 

ยังสอดคล้องต่อการเกิดสภาวะสบายเชิงอุณหภูมิ (Thermal Comfort) ภายในเรือน อันเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการ

รักษาแบบแผนดัง้เดมิบางประการเอาไว้ เม่ือพจิารณาจากสภาพดนิฟ้าอากาศของอ�าเภอสีคิว้1 พบว่ามคีวามสอดคล้อง

กับการแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในและการหันหน้าเรือนไปทางทิศเหนือโดยตรง เนื่องด้วยจังหวัดนครราชสีมามีอากาศ

ร้อนและแดดจ้ากว่าทางภาคเหนือ จึงต้องการหลีกเลี่ยงแสงแดดควบคู่กับการถ่ายเทอากาศเพ่ือให้เอื้อต่อการสร้าง

สภาวะสบายเชิงอุณหภูมิ ซึ่งการปรับหันหน้าเรือนไปทางทิศเหนือท�าให้เกิดร่มเงากับส่วนหน้าเรือนและลานหน้าบ้าน

ในช่วงเวลากลางวัน ในส่วนเติ๋นซึ่งเป็นพื้นที่ใช้งานอเนกประสงค์จึงไม่โดนแดดโดยตรง และห้องนอนหลัก (ในเฮือน) 

ยังสามารถได้รับลมประจ�าถิ่นที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูร้อน ด้านหน้าจั่วของเรือนซึ่งหันไปทางทิศ

เหนอื-ใต้ยงัสามารถรบัลมประจ�าถิน่และมกีารถ่ายเทอากาศได้ด ีนอกจากนี ้การหนัหน้าเรอืนทีม่พีืน้ทีเ่ปิดมากกว่าด้าน

อื่นไปทางเหนือยังช่วยป้องกันฝนสาดจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และลดความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่มักจะเกิด

ขึ้นในท้องที่ดังกล่าว ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะพัดมาจากทางทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้

1	 ชุมชนยวนสีคิ้วตั้งอยู่เส้นรุ้ง	(latitude)	ที่	14.88	องศาเหนือ	ซึ่งในรอบปีดวงอาทิตย์จะโคจรอ้อมใต้เป็นหลัก	โดยโคจรค่อนไปทางใต้
เป็นเวลาเก้าเดือน	ในช่วงต้นเดอืนสิงหาคมถงึปลายเดอืนเมษายน	และโคจรค่อนไปทางเหนอืราวสามเดอืน	ในช่วงต้นเดอืนพฤษภาคม
ถึงปลายเดือนกรกฎาคม	(สรุปจาก	แผนผังการโคจรของดวงอาทิตย์	;	Sun	Chart	ที่	14.88	องศาเหนือ)	จังหวัดนครราชสีมาจัดอยู่
ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อนที่มีฤดูฝนสลับฤดูแล้ง	(Tropical	Monsoon	Climate	with	Rainy	and	Dry	Season)	โดย
ได้รับลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว	รับลมทางทิศตะวันตกสลับกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูร้อนและฝน	(สรุปจาก
ข้อมูลภูมิอากาศเฉลี่ยรอบ	30	ปี	ของจังหวัดนครราชสีมา,	กรมอุตุนิยมวิทยา)
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ถงึแม้ว่าเรอืนยวนสคีิว้จะวางแนวสนัหลงัคาของเรอืนแต่ละหลงัตัง้ฉากกบัแนวโคจรของดวงอาทติย์ (ทางช่าง

เรยีกว่า “เรือนขวางตะวนั”) ซ่ึงแตกต่างจากวัฒนธรรมของชนกลุม่ใหญ่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ทว่า การวางเรอืน

ลกัษณะนีส้ามารถรับลมประจ�าถ่ินและถ่ายเทอากาศผ่านทางหน้าจัว่ได้ด ีเนือ่งจากลมประจ�าถิน่ของจงัหวดันครราชสีมา

พดัมาจากทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ในฤดรู้อน โดยกลุม่เรอืนยวนสคีิว้ทีป่ระกอบด้วยเรอืนอย่างน้อยสองหลงัหรอืสองจัว่นัน้

มักมีสัดส่วนด้านยาวและด้านสกัดไม่ต่างกันมากนัก เรือนที่ปลูกสร้างเป็นเรือนสามจั่วหรือเม่ือต่อเติมเรือนสองจ่ัวให้

เป็นเรือนสามจั่ว จึงมีสัดส่วนโดยรวมเป็น “กลุ่มเรือนที่มีสัดส่วนความยาวตามตะวัน” (มีด้านแคบของกลุ่มอาคารใน

ทิศตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือให้พื้นท่ีส่วนใหญ่ของกลุ่มเรือนเหล่านี้หลีกเล่ียงการสัมผัสรังสีโดยตรงจากอาทิตย์ที่มีมุม

ต�่าในช่วงเช้าและบ่าย และมีด้านยาวของกลุ่มเรือนตั้งฉากกับแนวทิศเหนือ-ใต้ ส�าหรับรับลมประจ�าถิ่นและถ่ายเท

อากาศผ่านทางหน้าจัว่) ซ่ึงสอดคล้องกบัการโคจรของดวงอาทติย์และเอือ้ต่อการสร้างสภาวะสบายเชงิอณุหภมู ิ(Ther-

mal Comfort) ภายในเรือนได้ตามสมควร

สรุป
เรือนยวนสีคิ้วมีลักษณะส�าคัญร่วมกับเรือนพื้นถิ่นในภาคเหนือและมีแบบแผนการใช้พื้นที่ภายในสอดคล้อง

กับประเพณีดั้งเดิมของชาวไตยวน เป็นสัมภาระทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรือนพักอาศัย อย่างไรก็ตาม วิถีชีวิตของ

ชาวยวนสคีิว้ภายใต้บรบิทแวดล้อมใหม่ ยงัขบัเคลือ่นให้เกดิการปรบัปรงุการใช้สอยภายในเรอืน รวมถงึพฒันารปูแบบ

และเทคนคิก่อสร้างบางประการ จนมลัีกษณะสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่น กล่าวคอื เรอืนยวนสีคิว้ให้ความส�าคญักบัพืน้ที่

ชานโถงซึง่มกัถกูใช้ในกจิกรรมล�าลองควบคูก่บัส่วนเติ๋น และมจี�านวนหนึ่งห้องนอนเป็นมาตรฐาน โดยนยิมใช้ไมม้ะค่า

เป็นวัสดุหลัก (มีเนื้อแข็งกว่าไม้สัก) จึงเอื้อต่อเทคนิคก่อสร้างบางประการที่ก้าวหน้ากว่าเรือนไตยวนดั้งเดิม (เช่น การ

วางเสาด้ังคร่อมบนรอดโดยไม่ใช้เสาตอม่อรับ ซ่ึงได้รับอิทธิพลเชิงช่างจากเรือนภาคกลางหรือเรือนโคราช) มีความ

ประณีตในการเหลาตกแต่งเสาดั้ง ใช้ฝาปะกนหรือฝาแผ่นไม้ประกอบโดยใช้ระบบพรึงรับฝาเรือน มีการปรับใช้ปั้นลม

แบบตัวเหงาซึ่งเรียกส่วนนี้ว่า “กาแล” และเปิดช่องแสงหรือช่องระบายอากาศในส่วนหน้าจั่วซึ่งมีลักษณะคล้ายรัศมี

ดวงอาทิตย์หรือนกยูงล�าแพน รวมถึงการปรับเปลี่ยนส่วนควั่นไปอยู่ใต้ชายคาเรือน 

สรุปว่า เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นของชาวยวนสีคิ้วที่มีอายุระหว่าง 80 - 100 ปี ยังแสดงร่องรอยความสัมพันธ์

กับเรือนไตยวนหรือเรือนพื้นถิ่นในภาคเหนือ พร้อมกันนี้ ยังสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างภายใต้บริบทแวดล้อมใหม่นอก

เขตวัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิม
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