ไมและอิฐในการกอสรางเรือนชาวไทเหนือ
ชุมชนบานหนองเงิน เชียงตุง เมียนมาร1
เจนยุทธ ลอใจ
กฤษฎา อานโพธิ์ทอง
อดิศร ศรีเสาวนันท
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดยอ

หมูบ า นหนองเงิน เมืองเชียงตุง สหภาพเมียนมาร เปนหมูบ า นของกลุม ชาวไทเหนือทีต่ งั้ อยู
บริเวณชานเมืองหางจากศูนยกลางของเชียงตุงไมมากนัก จากการที่ทางคณะผูศึกษาไดมีโอกาสเขา
ทําการสํารวจภาคสนามไดสังเกตเห็นลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหหมูบานหนองเงินนี้มีความ
แตกตางจากหมูบานอื่นๆ คือ การเลือกใชวัสดุซึ่งสรางอัตลักษณของชุมชนจากวัสดุไมและอิฐ โดย
เฉพาะอยางยิ่งการใชอิฐของหมูบานหนองเงินนี้เปนลักษณะของอิฐดินดิบซึ่งถูกนํามาใชทั่วไปในทุก
องคประกอบของหมูบาน ประกอบกับการนําอิฐดินดิบนี้มาใชรวมกับโครงสรางไมของเรือนซึ่งเปน
วัสดุหลักแตเดิมทําใหเกิดลักษณะของการประกอบอยูรวมกันของวัสดุทั้ง 2 ที่มีความนาสนใจศึกษา
ถึงมูลเหตุและลักษณะความสัมพันธที่เกิดขึ้น
จากการศึกษาขอมูลตางๆ ในเบื้องตนสันนิษฐานไดวา สาเหตุที่ทําใหชาวบานหนองเงิน
เลือกใชวัสดุอิฐดินดิบนี้เปนองคประกอบหลักทางสถาปตยกรรมอาจเพราะเนื่องมากจากความที่
คนในชุมชนเปนกลุมชนชาวไทเหนือซึ่งมีความเปนไปไดที่จะรับเอาวัฒนธรรมการปลูกสรางเรือนมา
จากทางตอนใตของประเทศจีนอยางลักษณะของบานดินหรือเรือนกออิฐปลูกสรางติดดินในรูปแบบ
คลายคลึงกัน สวนอีกสาเหตุหนึ่งสรุปความไดจากการสัมภาษณเจาของเรือนคือการที่ไมนั้นกลาย
เปนวัสดุที่หาไดยากขึ้นนั่นเอง
นอกจากนี้ ในรายละเอียดของการศึกษาพบวาการผสมผสานกันในรูปแบบลักษณะตางๆ
ของวัสดุไมและอิฐในหมูบานหนองเงิน แบงไดเปน 2 ประเด็นหลักๆ ดวยกัน คือ คุณลักษณะของ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่เกิดจากสวนผสมระหวางวัสดุไมและอิฐดิบในระดับผังของบานและตัวเรือน
บทความนี้เปนขอสังเกตจากการลงพื้นที่วิจัยภาคสนามในรายวิชา 261 513 ปฏิบัติการภาคสนาม 2
(Fieldwork Study II) หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
พื้นถิ่น คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.
1
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พบเห็นไดจากลักษณะของการสรางแนวกําแพงอิฐเพื่อกําหนดขอบเขตซึ่งสงผลตอการปดลอมพื้นที่
ใหสอดรับกับการใชสอยและกิจกรรม โดยสามารถจําแนกไดเปน 3 ลักษณะ คือ การกอสรางแนว
กําแพงอิฐโดยไมเกี่ยวของกับโครงสรางไมเดิม, การกอเพื่อทดแทนโครงสรางไมเดิม และการกอสราง
เรือนหลังใหมจากอิฐทั้งหลัง สวนเนื้อหาในอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของ รายละเอียด (Detail) และ
เทคนิค (Technic) ตางๆ ของการอยูรวมกันของวัสดุทั้ง 2 ซึ่งสงผลตอรูปแบบและลักษณะเฉพาะ
ทางสถาปตยกรรมจากขอจํากัดทางธรรมชาติของวัสดุ โครงสรางการรับแรง และความสอดคลองตอ
รูปแบบดั้งเดิมของเรือน
คําสําคัญ: อิฐ / ไม / โครงสราง / วัสดุ / หนาที่ / รูปทรง / ทีว่ า ง / รูปลักษณะ / ภูมปิ ญ
 ญา / เรือนพืน้ ถิน่
1. บทนํา

การสํารวจภาคสนาม ณ หมูบ า นหนองเงิน เมืองเชียงตุง สหภาพเมียนมาร พบเรือนพืน้ ถิน่ ทีอ่ ยู
อาศัยทีม่ ลี กั ษณะทีแ่ ตกตางไปจากหมูบ า นอืน่ ๆ อยางเห็นไดชดั เจน คือ เรือนเกือบจะทัง้ หมดของหมูบ า น
ประกอบสรางขึ้นจากวัสดุกอสราง 2 ประเภทหลัก ไดแก อิฐดินดิบ และไม ซึ่งแตกตางไปจากชุมชน
อื่นๆ ในเมืองเชียงตุง อยางไรก็ดี พัฒนาการของการกอสรางเรือนดวยอิฐดินดิบนั้นมีมูลเหตุปจจัย
หลายประการ อาทิ ประชากรหลักของหมูบ า น คือ ชาวไทเหนือซึง่ เคลือ่ นยายลงมาจากภาคตะวันตก
ของจีน ซึ่งกลุมชนดังกลาวมีภูมิปญญาในการกอสรางเรือนดวยดินแตวาปลูกสรางเรือนเปน 2 ชั้น
เชนเดียวกับกลุม ชนชาติพนั ธไทกลุม อืน่ ๆ นอกจากนี้ ทําเลทีต่ งั้ ชุมชนซึง่ อยูบ นทีเ่ นินทีม่ ดี นิ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ ี
ในการผลิตอิฐดินดิบ ดวยคุณสมบัติ ขอดี ขอดอยทีแ่ ตกตางกันของวัสดุทงั้ สองประเภท ทําใหเกิดเปน
ภูมปิ ญ
 ญาในการนําเอาวัสดุทงั้ สองมาใชรว มกันภายในเรือน ในลักษณะทีแ่ ตกตางหลากหลายกันออกไป
จากขอสังเกต และขอมูลในการสัมภาษณเบื้องตนดังกลาวนําไปสูคําถามเบื้องตนของ
บทความ 2 ประการ ไดแก สาเหตุอะไรที่ทําใหชาวบานหนองเงินใชอิฐดินดิบในการกอสราง ในขณะ
ทีช่ ุมชนอื่นๆ ที่อยูในบริบทเดียวกันนั้นสรางเรือนทั้งหลังดวยไม ทั้งที่มีภูมิประเทศไมแตกตางกันมาก
นัก และภูมอิ ากาศทีเ่ หมือนกัน คําถามทีส่ าํ คัญประการตอมารูปแบบของการนําเอาอิฐมาใชรว มกับไม
ทั้งในเรือนดั้งเดิม และเรือนที่สรางขึ้นใหมมีลักษณะอยางไรบาง ทั้งในประเด็นของโครงสราง ที่วาง
และการใชสอย รวมไปถึงภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับการใชอิฐดินดิบมีอะไรบาง
เนือ่ งดวยระยะเวลาในการสํารวจภาคสนาม ณ หมูบ า นหนองเงิน เชียงตุง นีม้ คี อ นขางจํากัด
ดังนัน้ วิธกี ารศึกษา รวมไปถึงเนือ้ หาของบทความนีจ้ ะเปนไปในลักษณะของ “ขอสังเกต” ทีไ่ ดระหวาง
สํารวจ และการสัมภาษณอยางไมเปนทางการตอเจาของและผูอ าศัยในเรือน ผสานกับการศึกษาเนือ้ หา
อีกทีไ่ ดรบั การอนุเคราะหจากคุณภัควี วงศสวุ รรณ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสถาปตยกรรม
พืน้ ถิ่น ซึ่งทําวิทยานิพนธในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของหมูบานหนองเงินและ
หมูบานขางเคียง และแบบการเก็บขอมูลภาคสนามทางสถาปตยกรรมที่ไดรับมาจาก อาจารย ดร.
เกรียงไกร เกิดศิริ จากนั้นจึงนํามาพิจารณา ตั้งขอสังเกต และสรุปผลขอสังเกตในบทความชิ้นนี้
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2. ขอมูลเบื้องตนของพื้นที่ศึกษา

หมูบานหนองเงินตั้งอยูบริเวณที่ราบเขตชานเมืองเชียงตุงทางทิศตะวันออกบนเสนทางที่
เชื่อมตอไปยังเมืองลา เปนชุมชนของกลุมคนที่เรียกตัวเองวาชาวไทเหนือ ซึ่งมีคําอธิบายคําเรียกนี้วา
เปนกลุมของชาวไทที่อาศัยอยูทางตอนเหนือของประเทศเมียนมารและรับเอาวัฒนธรรม การดํารง
ชีวิต รวมไปถึงวิธีการปลูกสรางเรือนมาจากกลุมคนที่อาศัยอยูทางตอนใตของประเทศจีน ชุมชนชาว
ไทเหนือทีอ่ าศัยอยูใ นหมูบ า นหนองเงินนี้ ดํารงชีพโดยการทํานาขาวเปนหลัก โดยจะปลูกบานรวมกัน
เปนกลุมบนที่ดอน และมีนาขาวกระจายอยูรอบหมูบานในที่ลุม

ภาพที่ 1 (ซายบน): บานทีส่ รางจากอิฐดินดิบในเมืองลีเ่ จียงทางตอนใตของจีน สังเกตรูปทรงหลังคาเตีย้ ปลายชายคาสัน้
ที่มา: Alfred Molon, 02 Mountain house with mud bricks walls, accessed April 18th,2014,available form
http://www.molon.de/galleries/China/Yunnan/Misc/img.php?pic=2.
รูป 2 (ขวาบน): บานของชาวไทเขิน ในหมูบานทราย เมืองเชียงตุง ที่สรางขึ้นจากไมทั้งหมด สังเกตวาเริ่มมีการนําอิฐ
มากอปดสวนใตถุน แตโครงสรางของเรือนทั้งหมดยังเปนไม
รูป 3 (ลาง): บานของชาวไทเหนือในหมูบานหนองเงิน เมืองเชียงตุง ทรงหลังคายังเปนแบบบานไม แตมีการใชอิฐเขา
มาเปนสวนหนึ่งของโครงสรางเรือน
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ความนาสนใจของชุมชนแหงนีใ้ นแงสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ คือ เรือนเกือบทุกหลังสรางขึน้ ดวย
วัสดุไม และอิฐดินดิบผสมผสานอยูรวมกัน ซึ่งแตกตางไปจากลักษณะของเรือนที่พบในกลุมชาติพันธุ
ไทกลุม อืน่ ๆซึง่ มักจะสรางขึน้ จากวัสดุไมเพียงอยางเดียว และก็แตกตางไปจากลักษณะของเรือนพืน้ ถิน่
ทีส่ รางขึน้ จากอิฐดินดิบทัง้ หลัง (อิฐทีไ่ มผา นการเผา แตใชการวางผึง่ แดดทําใหแกรงคงรูปได) มีหลังคาเตีย้
ชายคาสัน้ ซึง่ พบไดทวั่ ไปทางตอนใตของประเทศจีน ดวยเหตุนจี้ งึ อาจเรียกไดวา เรือนทีพ่ บในหมูบ า น
หนองเงินมีลกั ษณะ “ระหวาง” วิธกี ารของกลุม ชาติพนั ธุส องกลุม ตัง้ อยูท ขี่ อบเขตของกลุม ชนทัง้ สอง
ในเชิงภูมิประเทศและภูมิอากาศ
จากการสัมภาษณเจาของเรือนในหมูบานหนองเงิน 2 หลัง ใหขอมูลคลายๆกันวาเรือน
ดั้งเดิมสรางขึ้นจากไมทั้งหลังมีอายุมากกวา 100 ป ตอมาเมื่อไมกลายเปนวัสดุที่หาไดยากขึ้นจาก
ทองถิ่นที่อาศัย จึงเริ่มซอมแซมตอเติมบานดวยอิฐดินดิบซึ่งก็ทําขึ้นจากดินสีแดงในบริเวณบาน
ของตนเอง จากขอมูลนี้ทําใหในครั้งแรกผูศึกษาเริ่มตนตั้งขอสันนิษฐานวา เรือนแรกเริ่มสุดนาจะ
สรางขึน้ จากไม กอนทีจ่ ะคอยๆ เปลีย่ นแปลงมาใชอฐิ ในปจจุบนั ตอมาจากขอมูลของภัควี วงศสวุ รรณ
ซึ่งเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูอยูอาศัยในเรือนของหมูบานหนองเงินและหมูบานขางเคียงซึ่งเปน
กลุมของชาวไทเหนือเชนเดียวกันอีกสองแหง คือ บานเฟยรุง และบานกาดฟา พบวาลักษณะของ
เรือนในทั้ง 3 หมูบานนี้มีลักษณะคลายกัน และมีเรือนหลายหลังถูกสรางขึ้นดวยอิฐดินดิบเพียงอยาง
เดียวมาตั้งแตอดีต สอดคลองกันกับขอมูลจากการสัมภาษณที่ระบุวาเรือนที่สรางจากอิฐและไมนั้นมี
ควบคูพ รอมๆกันมานานแลว โดยเรือนทีก่ อ สรางดวยอิฐดินดิบนาจะไดรบั อิทธิพลมาจากการกอสราง
บานดวยอันเปนแบบแผนของการกอสรางบานเรือนในประเทศจีน สวนปจจัยทีท่ าํ ใหวสั ดุชนิดใดนิยม
นํามากอสรางเปนเรือน นั้นขึ้นอยูกับวาวัตถุดิบใดในเวลานั้นจะหามาใชไดสะดวกกวา
อยางไรก็ดี หากพิจารณาเหตุผลเรื่องการไดมาซึ่งวัสดุมาอธิบายความนิยมในการเลือกใช
วัสดุทงั้ สองชนิดนีแ้ ลว จะเห็นวาอิฐดินดิบซึง่ ทําขึน้ จากดินในแหลงทีต่ งั้ นัน้ เปนวัสดุทหี่ าไดงา ยกวาไม
มาตั้งแตตน จึงไมนาจะเปนเหตุผลหลักในการที่วัสดุอิฐจะเพิ่งมาไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นในชวงเวลา
ปจจุบัน
นอกจากนี้ อาจารย ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมในการลงภาคสนามวา เดิมที
เดียวเรือนของคนไทแถบนีน้ า จะสรางขึน้ ดวยไมทงั้ หลังเชนเดียวกับชาติพนั ธไทกลุม อืน่ ๆ ตอมาไดรบั
อิทธิพลจากกลุม ชนซึง่ อาจจะเปนคนไททีต่ ดิ ตอไปมาหาสูก บั ชุมชนในจีนทางฝง ยูนนาน จึงไดรบั เอาวิธกี าร
สรางเรือนดวยอิฐเขามาผสมผสานกับการกอสรางดวยไมแบบดั้งเดิม โดยอาจจะมีเหตุจูงใจจากการ
เปลีย่ นแปลงทางธรรมชาติบางอยาง ทางผูศ กึ ษาเห็นวาขอสันนิษฐานนีน้ า จะชวยขยายความใหกบั ให
ขอสันนิษฐานขอที่สองกอนหนานี้ใหสมบรูณไดยิ่งขึ้น โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวางานเชิงชางอิฐนั้น
นาจะไดรับเขามาเปนระยะเวลานานแลวตามคําบอกเลาของขอสันนิษฐานที่สอง แตอาจจะนํามาใช
สรางองคประกอบอื่นๆที่ยังไมเกี่ยวของกับการอยูอาศัยนัก เชน รั้ว หรือโรงเรือนเตี้ยๆ เปนตน ตอมา
เมื่อวัตถุดิบไมตามธรรมชาติเริ่มหายากขึ้น จึงทําใหชาวบานหนองเงินคอยๆปรับเอาวิธีการกอสราง
กําแพงอิฐเขามาใชในเรือน ตัง้ แตการนํามาตอเติมสวนใตถนุ นํามาทดแทนโครงสรางไมเดิม และสราง
เรือนใหมขนึ้ ทัง้ หลังดวยอิฐ พัฒนาการของการอยูร ว มกันระหวางอิฐและไมซงึ่ ยังอยูร ะหวางทางของการ
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เปลีย่ นแปลงนี้ จึงทําใหรปู แบบของเรือนทีพ่ บในหมูบ า นหนองเงินยังไมตกผลึกเกิดเปนแบบแผนทีช่ ดั เจน เรือน
แตละหลังจะมีรปู แบบของการใชวสั ดุทงั้ สองประเภทนี้ แตกตางกันออกไป ทัง้ ในดานตําแหนง สัดสวน และวิธกี าร
ดังทีก่ ลาวไปแลววาขอมูลทีแ่ สดงในบทความนีไ้ ดจากการลงสํารวจภาคสนามในระยะเวลา
อันสัน้ และการคนควาเพิม่ เติมในภายหลัง ขอสันนิษฐานตางๆจึงเปนเพียงความเปนไปไดทมี่ าจากการ
ประมวลผลตามเหตุปจ จัยตามทีร่ วบรวมมาได คําตอบเรือ่ งสาเหตุของการใชวสั ดุสองประเภทในเรือน
พื้นถิ่นของหมูบานหนองเงินที่มีเหตุผลที่พิสูจนไดอยางชัดเจน จึงยังรอใหผูที่สนใจจะศึกษาในเชิงลึก
ไดคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมตอไป
3. คุณลักษณะของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเรือนที่อยูอาศัย
ชุมชนหมูบานหนองเงิน: สวนผสมของวัสดุไมและอิฐดินดิบ

3.1 การปดลอม (Enclosure)
การปดลอมสัมพันธกบั วัสดุโดยมีผลลัพธเปนทีว่ า งทางสถาปตยกรรม สําหรับเรือนพืน้ ถิน่ นัน้
ทีว่ า งไมไดเกิดขึน้ จากเจตนาในเชิงสุนทรียภาพ แตเปนรองรอยทีแ่ สดงถึงความสัมพันธระหวางกิจกรรม
ของมนุษยกบั งานสถาปตยกรรม โดยคุณสมบัตติ ามธรรมชาติของวัสดุอฐิ และไมนนั้ กอใหเกิดลักษณะ
ของการปดลอมที่แตกตางกันมาตั้งแตตน กําแพงอิฐโดยทั่วไปนั้นกอรูปจากกอนอิฐวางซอนขึ้นไป
ถายนํ้าหนักจากกอนบนลงสูลางตามลําดับเกิดเปนทั้งสิ่งปดลอม (Enclosure) และโครงสราง
(Structure) รับนํ้าหนักขึ้นในเวลาเดียวกัน ดวยเหตุนี้การเจาะชองเปดทั้งหนาตางหรือประตูขึ้นบน
กําแพงกออิฐจึงมีขอ จํากัดทีไ่ มสามารถสรางชองเปดขนาดใหญได นอกจากนัน้ มวล (Mass) ของอิฐยัง
ทึบตัน ใหความรูสึกถึงความมีนํ้าหนักยามมองเห็นและสัมผัส ทําใหกําแพงที่สรางขึ้นดวยอิฐใหความ
รูสึกถึงการปดลอมที่หนักแนน และแสดงออกถึงสัดสวนของสวนทึบมากกวาสวนที่เจาะชองเสมอ
ในทางกลับกันการกอรูปของไมนั้นเกิดจากโครงสรางหลัก-รองที่การแบงรับนํ้าหนักตามชิ้นสวนเล็ก
ใหญตามตําแหนงหนาที่แตกตางกัน เชน โครงสรางหลังคาไมมี แป จันทัน อะเส ดั้ง ขื่อ โครงสรางพื้น
มีการนํา้ หนักจากพืน้ ตง คาน หรือชือ่ เรียกอืน่ ตามแตละทองถิน่ จากนัน้ นํา้ หนักจากทัง้ พืน้ และหลังคา
จึงถายเทลงสูเ สาแตละตนกอนลงสูส ว นฐานรากตอไป ผนังซึง่ วางลงบนพืน้ เรือนหรือบนคาน จึงไมได
มีผลตอการกอรูปของโครงสรางหลัก ผนังเรือนมีลักษณะเปนโครงสรางแบบชิ้นสวน (Framework)
หรือพื้นผิว (Surface) ที่แยกออกมาจากโครงสรางหลักอีกทีหนึ่ง ดังนั้นการเจาะชองเปดจึงสามารถ
ทําไดอยางอิสระ หรือแมแตเปนพื้นโลงโดยไมมีผนังเลย ธรรมชาติของโครงสรางไมเชนนี้สรางใหเกิด
เปนความรูสึกของการปดลอมที่มีความโปรงเบา ยืดหยุน และมีอิสระที่มากกวากําแพงกออิฐ
ลักษณะการใชกําแพงอิฐที่พบในหมูบานหนองเงินนี้ แบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ การ
ตอเติมเรือนไมเดิมดวยกําแพงอิฐโดยทีไ่ มเกีย่ วของกับโครงสรางไมเดิมของเรือน สวนใหญแลวจะเปน
การกอกําแพงอิฐลงไปที่ชั้นใตถุนเรือน ลักษณะที่สองคือการกอกําแพงอิฐทดแทนโครงสรางไมเดิม
โดยจะวางหรือสอด คาน ตง อะเส หรือขื่อ ซึ่งเปนโครงสรางของพื้นหรือหลังคาเดิม ลงบนกําแพง
อิฐโดยตรง ในลักษณะนี้กําแพงอิฐจะกลายไปเปนสวนหนึ่งของวิธีการปดลอมในเรือนอยางเปนเนื้อ
เดียวกัน สวนลักษณะสุดทายคือ เรือนหลังใหมทสี่ รางขึน้ จากอิฐทัง้ หลัง เรือนอิฐแบบนีก้ จ็ ะมีผนังรอบ
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หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

นอกทัง้ หมดสรางขึน้ จากอิฐ สวนของโครงสรางพืน้ หลังคา และการกัน้ หองภายในทีย่ งั คงทําขึน้ จากไม
จากการศึกษาภาพรวมของผังบริเวณของเรือนที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวาถึง
แมลกั ษณะการวางเรือนจะแตกตางกันออกไปตามรูปรางของอาณาเขตทีด่ นิ แตมลี กั ษณะทีร่ ว มกันอยู
คือ ทางเขา หรือบันไดทางขึน้ เรือนเกือบทุกหลังจะหันหรือตัง้ อยูใ นทางทิศเหนือ หรือตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยทางเขา-ทางขึ้นเรือนจะอยูใกลกับลานโลงสําหรับกิจกรรมของบาน อีกฝงหนึ่งของลานนิยม
ปลูกเปนยุง ขาวเอาไว โดยจะสามารถมองเห็นทางเขายุง ขาวจากทางเขาของเรือนหลักไดอยางชัดเจน
พืน้ ทีล่ าน ทางเขา และดานหนาของเรือนนีส้ ามารถเรียกไดวา เปนพืน้ ที่ “ภายใน” ของผังบริเวณบานได
ขอสังเกตประการแรก คือ การใชวัสดุอิฐเพื่อสรางการปดลอมในระดับของผังบริเวณ
สวนใหญจะเกิดขึน้ ทีข่ อบทางดานนอกของเรือน ดานทีไ่ มใชทางเขาหลักของอาณาเขตบาน ลาน และ
ทางเขาสวนของยุง ขาว โดยเฉพาะผนังรอบนอกดานทีต่ ดิ กับเขตทีด่ นิ ของเพือ่ นบานจะมีการใชกาํ แพง
กออิฐมากกวา ดาน “ภายใน” อยางเห็นไดชดั เจน ขอสังเกตประการนีอ้ าจอธิบายไดวา การใชกาํ แพง
ที่ทําขึ้นจากวัสดุอิฐสรางความรูสึกปกปอง ปลอดภัย และเปนสวนตัว จากพื้นที่รอบๆขางไดมากกวา
ประกอบกับผนังที่อยูรอบนอกดังกลาวมักไมไดเปนดานที่ตองการใหเกิดการเชื่อมตอทั้งทางสายตา
หรือความจําเปนของการเขาถึงดวยประตู ในทางกลับกันโครงสรางไมอนุญาตใหเกิดการเชื่อมตอทั้ง
ทางสายตา และทางการเขาถึงไดมากกวา
นอกจากพื้นที่ดานนอกเรือนแลว วัสดุทั้งสองยังสัมพันธกับลําดับของความเปนสาธารณะ
และสวนตัวภายในเรือนอีกดวย สวนของทางเขาเรือนนิยมยกพืน้ สูงมีบนั ไดขึน้ กอนทีจ่ ะเปนพืน้ เฉลียง
ขนาดเล็กใหญตามสัดสวนของผังบานสวนนีใ้ นเรือนสวนใหญยงั สรางขึน้ จากโครงสรางไม กอนทีจ่ ะถัด
เขาไปยังสวนของโถงภายในทีม่ กั จะเปนหองโลงผนังโดยรอบ มีทงั้ ทีย่ งั เปนโครงสรางไมยนื่ ลมสอบผนัง
ออกดานนอกอยางเรือนไมแบบเดิม หรือแทนทีด่ ว ยกําแพงอิฐทัง้ หมด สวนดานในสุดซึง่ เปนพืน้ ทีส่ ว น
ตัวสําหรับพักผอนตอนกลางคืน มักจะกั้นภายในดวยผนังโครงเครา แตรอบนอกทั้งหมดนิยมกอเปน
กําแพงอิฐรอบ เจาะเปนชองหนาตางขนาดเล็ก มีรายละเอียดของทับหลังทีเ่ ปนปูน หรือใชอฐิ เรียงเปน
โครงสรางโคง (Arch) เตี้ย สําหรับรับนํ้าหนักกําแพงอิฐที่อยูเหนือชองเปดขึ้นไป
จะเห็นไดวา การเลือกใชอฐิ ทดแทนไม ไมไดเลือกใชกบั ทุกๆสวนของเรือน แตจะใชจากนอย
ไปหามากตามลําดับของที่วางจากสวนที่สาธารณะ (Public) ซึ่งตองการความโปรงโลง ไปจนถึงพื้นที่
สวนตัว (Private) ทีต่ อ งการความมิดชิด ปลอดภัย นอกจากเหตุผลเรือ่ งความเปนสาธารณะ-สวนตัวแลว
จากการสัมภาษณเจาของเรือนบางหลังใหเหตุผลวาสวนหองนอนทีม่ ผี นังภายนอกเปนอิฐจะสามารถ
ปองกันลม และอากาศหนาวเย็น ซึง่ เปนภูมอิ ากาศของทองถิน่ นีไ้ ดดกี วาผนังทีท่ าํ ขึน้ จากไม ขอสังเกต
เรื่องที่วางที่แตกตางนี้สงผลใหรูปแบบทางสถาปตยกรรมของบานหนองเงินเกิดลักษณะเฉพาะตัว
คือมีความแตกตางอยางชัดเจนระหวางพื้นที่สาธารณะที่ตองการการเชื้อเชิญซึ่งมักจะสรางขึ้นจาก
โครงสรางไม และพืน้ ทีส่ ว นตัว หรือพืน้ ทีท่ ตี่ อ งการการควบคุม ซึง่ มักจะปดลอมสรางพืน้ ทีด่ ว ยผนังอิฐ
ถึงแมวา ความนิยมในการใชอฐิ สรางเรือนจะเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ จนแมแตเรือนสรางใหมบาง
หลังจะสรางขึ้นดวยอิฐทั้งหมดแลวก็ตาม แตในเรือนประเภทยุงขาวที่สํารวจพบ กับยังคงสรางดวย
วัสดุสองชนิดอยูดวยกันเสมอ โดยในผนังเรือนทั้งสี่ดานของยุงขาว มักจะทําขึ้นจากกําแพงอิฐอยาง
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นอยสองดาน หากยุงขาวนั้นตั้งอยูที่มุมของบานติดกับริมรั้ว ก็มักจะนิยมทําเปนผนังกออิฐรูปตัว L
(หรือเปนรูปตัว U ที่มีขาดานหนึ่งสั้นกวา) หันมุมเขาหาดานที่ติดกับรั้วและหันสวนที่เปนโครงสราง
ไมเขาสู “ภายใน” หรือหากยุงขาวนั้นตั้งอยูภายในที่ดินไมติดริมรั้วดานใดก็นิยมกอเปนผนังอิฐสาม
ดานเปนรูปตัว U และใหผนังดานยาวดานหนึง่ เปนทางเขาของยุง ขาวทีส่ รางขึน้ จากโครงสรางไม โดย
กําแพงอิฐที่ลอมอยูนั้นก็จะทําหนาที่เปนโครงสรางรับนํ้าหนัก พื้น และหลังคา รวมกับเสาไมของทาง
เขาทางดานหนาเสมอ

ภาพที่ 4: รูปแบบของเรือนไมและอิฐในหมูบาน
หนองบัว (บนซาย) เรือนที่ใชกําแพงอิฐมาตอเติม
ไมเกี่ยวกับโครงสราง (บนขวา) เรือนที่ใชกําแพง
อิฐมาทดแทนโครงสรางเดิม (ซาย) เรือนที่สรางขึ้น
ดวยอิฐทั้งหลัง

ภาพที่ 5: การใชกําแพงอิฐรูปตัว U เปนกําแพงรับนํ้าหนัก รวมกับโครงสรางไม ยุงขาวจะเปดออกทางดาน
ยาวทีเ่ ปนโครงสรางไมเพียงดานเดียว นอกจากจะขนยายขาวไดสะดวกแลว ยังชวยในการระบายอากาศอีกดวย

NAJUA_2557.indd 47

16/9/2557 14:11:12

48

หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรือน A 01
1 พื้นที่นอน
2 พื้นที่ทํางาน
3 พื้นที่ครัว
4 ยุงขาว

เรือน A 03
1 พื้นที่นอน
2 พื้นที่โถง
3 พื้นที่ครัว
4 ชาน
5 พื้นที่เก็บของ
6 ยุงขาว
7 หองนํ้า
เรือน A 06
1 พื้นที่นอน
2 พื้นที่ครัว
3 พื้นที่ซักลาง
4 ระเบียง
5 พื้นที่เก็บของ
6 ยุงขาว
7 หองนํ้า
8 เลี้ยงไก
เรือน B 02
1 โถงชั้นลาง
2 พื้นที่ครัว
3 ยุงขาว
4 หองนํ้า

ภาพที่ 6: ผังพื้นรางจากการเก็บขอมูลภาคสนาม แสดงใหเห็นถึงการปดลอมที่วางในระดับผัง
การเขาถึง และตําแหนงของการใชกําแพงอิฐที่สัมพันธกับที่วางของผัง
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ลักษณะของการอยูร ว มกันระหวางโครงสรางทีเ่ กิดจากวัสดุทงั้ สองประเภทนี้ สะทอนความ
จําเปนของการใชงานในเรือนยุง ขาวทีแ่ ตกตางกันออกไปจากในเรือนอยูอ าศัย กลาวคือทางเขายุง ขาว
จากโครงสรางไมนั้น ที่ชั้นลางสามารถทําเปนใตถุนโลงสําหรับโรงเลี้ยงสัตว หรือโรงจอดรถได สวน
ชั้นสองของยุงขาว พื้นที่ทางดานหนาก็มักทําเปนเฉลียงสําหรับรับขาวเปลือกและเก็บของ ถัดเขาไป
ภายในจึงกัน้ ผนังไมเปนหองสําหรับเก็บขาวเปลือกผนังไมดา นนีน้ อกจากจะสะดวกในการเปดชองกวาง
สําหรับเวลาขนถายขาวเปลือกแลว ยังระบายอากาศไดดกี วาผนังอิฐในดานทีเ่ หลือ ชวยใหความชืน้ ใน
ยุงขาวไมเกิดสะสมทําใหขาวเปลือกเก็บรักษาไดนานวันขึ้น
โครงสราง (Structure)
แมวา ระบบโครงสรางของเรือนทีอ่ ยูอ าศัยพืน้ ถิน่ บานหนองเงินจะไมไดมคี วามสลับซับซอน
หรือมีความแตกตางไปจากลักษณะของโครงสรางเรือนพืน้ ถิน่ ทีม่ กี ารศึกษากันมา แตในความเรียบงาย
ดังกลาวนัน้ สงผลใหเกิดความนาสนใจในประเด็นทีเ่ กิดขึน้ จากการมองลงไปในรายละเอียดตางๆ แม
ตัวระบบโครงสรางเองจะไมไดเปนเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม แตการผสมผสานระหวางภูมปิ ญ
 ญางานไม และ
งานอิฐดินดิบนี้ นอกจากจะสรางความแข็งแรงใหกบั ตัวเรือนแลว เรายังสามารถอานความมีสนุ ทรียภาพ
และพัฒนาการทางความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป สูความเชื่อมโยงตางๆ โดยศึกษาผานระบบโครงสราง
หรือการกอสรางเรือนเปนพื้นฐาน
ลักษณะของเรือนพักอาศัยบานหนองเงิน ในภาพใหญนั้นเราสามารถมองแยกออกไดเปน
สองประเภทตามวัสดุในการกอสราง คือวัสดุประเภทไม กับวัสดุที่เปนอิฐดินดิบ โดยจากเนื้อหาเบื้อง
ตนดังทีไ่ ดกลาวไปนัน้ เรือนพักอาศัยบานหนองเงิน ในชวงแรกนิยมใชไมเปนองคประกอบหลักในการ
ทําการกอสราง ในอีกแงหนึง่ ก็คอื มีลกั ษณะโครงสรางทีเ่ ปนไม ระบบโครงสรางก็จะเปนระบบเบาโดย
ใช เสา คาน หรือที่เรียกวา skeleton frame system โดยมีหลักการในถายนํ้าหนักจากพื้นผานคาน
และลงสูเ สา ซึง่ โดยหลักการแลวจะดําเนินเหมือนกันในลักษณะดังกลาวนี้ โดยอาจจะมีความแตกตาง
กันไปในรายละเอียดตามพื้นที่ตางๆ ซึ่งระบบดังกลาวนี้เองก็เปนระบบเดียวกันกับระบบ เสา คาน
ของคอนกรีตที่ใชในงานสถาปตยกรรมอยางแพรหลายในยุคสมัยปจจุบัน แตในวัสดุประเภทอิฐนั้น
ลักษณะของระบบโครงสรางจะมีความแตกตางกัน คือเปนการใชผนังรับนํ้าหนัก หรือ wall bearing
system โดยเนนการรับแรงและถายนํา้ หนักผานกําแพงเปนหลัก และเนือ่ งจากการทีใ่ ชผนังเปนสวน
รับและถายแรงนั้น การเจาะชองเปดจึงมีขนาดที่เล็ก หรืออาจจะไมสามารถมีชองเปดเลยก็เปนได
แตลกั ษณะของโครงสรางทีเ่ กิดขึน้ ทีบ่ า นหนองเงินนัน้ ทีไ่ ดพบเห็นจากการลงพืน้ ทีท่ มี่ คี วาม
นาสนใจนัน้ คือการผสมผสานความรูใ นระบบโครงสรางในทัง้ แบบโครงเบาเสาคาน (skeleton frame
system) เขากับโครงสรางผนังอิฐดินดิบรับนํ้าหนัก (wall bearing system) ทําใหเกิดภูมิปญญาที่มี
ความเฉพาะตัว และสะทอนความคิดของพืน้ ทีน่ ไี้ ดเปนอยางดี โดยลักษณะของการการกอสรางนัน้ ดัง
ที่ไดพบในพื้นที่คือ การสรางใหมทั้งหลัง และการซอมแซมหรือแทนที่โครงสรางเดิม ในสวนของการ
สรางใหมนั้น ก็พบวามีการเปลี่ยนตัวเรือนใหกลายเปนอิฐดินดิบทั้งหลัง แทนที่ความรูในการกอสราง
แบบใชไมในชวงเริม่ ตน เนือ่ งจากสัมพันธกบั ชวงเวลาทีโ่ ครงสรางไมทมี่ อี ยูเ ริม่ มีการผุผงั และตองไดรบั
การซอมแซม และการทีไ่ ดรบั อิทธิพลเรือ่ งการใชอฐิ ดินดิบจากหมูบ า นใกลเคียงจึงทําใหเกิดความนิยม
ขึ้นในหมูบานหนองเงินดังกลาวและมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนไปเปนโครงสรางอิฐในอนาคต
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ภาพที่ 7: การใชกําแพงอิฐรูปตัว L และ ตัว U ที่ขายาวไมเทากัน สําหรับยุงขาวที่วางเขามุมของผังที่ดิน ยุงขาวทั้งสองแหง
แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในธรรมชาติของวัสดุที่สัมพันธกับการปดลอม โดยมีวัตถุประสงคดานการใชงานเปนสําคัญ
แตผลพลอยไดที่ไดรับเกิดเปนภาษาของงานสถาปตยกรรมที่มีสุนทรียภาพจากนํ้าหนักของวัสดุสองชนิด

ภาพที่ 8: ลักษณะของเรือนที่ใชผนังอิฐดินดิบรับนํ้าหนัก
(wall bearing system)

แตสิ่งที่นาสนใจคือเรือนที่ทําการซอมแซม หรือการแทนที่วัสดุโครงสรางเดิม เนื่องจากเรา
สามารถเห็นการผสมผสานความรูท งั้ สองแบบ โดยเกิดขึน้ เปนลักษณะเฉพาะทีเ่ กิดจากความพยายาม
หาความสมดุล และการทํางานรวมกันระหวางโครงสรางอิฐและโครงสรางไม โดยในเรือนหลายๆ หลัง
ก็มีการใชผนังอิฐดินดิบเปนโครงสรางรับนํ้าหนักทั้งที่เปนแบบรับนํ้าหนักเองโดยตรง และมีทั้งชวย
สรางความมั่นคงใหกับเสาหรือวัสดุโครงสรางไมเดิม ในอีกแงหนึ่งนั้นก็จะไปสัมพันธกับกับการสราง
กําแพงในการปดลอมเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใชงานอีกดวย โดยผนังอิฐดินดิบนี้จะเปนสวนรองรับนํ้า
หนักในบริเวณชั้นลาง หรือไมก็เปนผนังอิฐดินดิบทั้งชุดหากมีชั้นสอง ซึ่งในการลงพื้นที่ก็ไมพบวามี
การใชโครงสรางไมเพื่อทําการรับนํ้าหนักผนังอิฐ ในบางหลังนั้นใชผนังอิฐดินดิบนี้แทนเสาในการวาง
พาดโครงสรางไมไมวา จะเปน คาน ตง หรือ พืน้ หรือในบางหลังชัน้ ลางเปนอิฐแตชนั้ บนยังคงลักษณะ
เรือนไมเดิมเอาไวทุกประการ แตไมไดมีเพียงการสรางหรือแทนที่โครงสรางไมดวยผนังอิฐดินดิบนั้น
เพียงอยางเดียวทีเ่ กิดขึน้ เรายังพบวาเกิด รายละเอียดตางๆทีเ่ ปนทัง้ ผลพลอยได และผลจากการตัง้ ใจ
ออกแบบ ไมวาจะเปนการเจาะชองเพื่อใหโครงสรางไมยื่นออกมาเพื่อรองรับคํ้ายันที่รับปลายหลังคา
หรือการเจาะรูทะลุเพือ่ เปนโครงสรางของชานระเบียงทีอ่ ยูน อกบาน หรือแมกระทัง่ การเปลีย่ นฐานเสา
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เปนฐานอิฐเพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงใหกบั ตัวโครงสรางเดิม ซึง่ จากจุดนีท้ าํ ใหเราไดเห็นวาชาวบานมีความ
เขาใจในลักษณะและคุณสมบัตขิ องวัสดุทงั้ ในเรือ่ งของความแข็งแรง การรับนํา้ หนัก จึงสงผลตอความ
นิยมซอมแซมเรือนโดยใชความแข็งแรงที่ไดรับขากผนังอิฐดินดิบนี้แทนที่โครงสรางไมดังที่ไดกลาวไป
รายละเอียด (detail) และเทคนิค (technic)
รายละเอียด หรือองคประกอบทีเ่ กิดขึน้ จากการผสมผสานระหวางโครงสรางไมกบั โครงสราง
อิฐดินดิบ นอกจากความแข็งแรงทางดานโครงสรางที่มีมากขึ้นแลว รายละเอียดตางๆ ที่เกิดขึ้นนี้ยัง
สะทอนใหเห็นการปรับตัวและพัฒนาการทางความคิดทีถ่ า ยทอดผานจากชางฝมอื งานไมใหเปลีย่ นเปน
ชางฝมือที่ทําการกอสรางดวยอิฐดินดิบ ในหัวขอดังกลาวนี้ผูศึกษาจึงจะอธิบายรายละเอียดของการ
กอสรางในจุดตางๆที่มีความนาสนใจที่สะทอนสูการคลี่คลายภูมิปญญาทางการกอสรางของหมูบาน
หนองเงินแหงนี้
ลักษณะของรายละเอียดในการกอสรางของเรือนพื้นถิ่นบานหนองเงินนี้ เราสามารถแบง
ออกตามลักษณะของการทํางานของโครงสรางคือ มีทั้งแบบที่ทํางานระบบเดียวคือ ไมทั้งหมด หรือ
อิฐดินดิบทัง้ หมดซึง่ มีขอ สังเกตทีน่ า สนใจกับลักษณะของการทีเ่ ปนโครงสรางแบบระบบเดียวนีค้ อื หาก
เปนไมจะเปนเรือนทีไ่ ดสรางมาในชวงเริม่ ตน แตหากเปนอิฐดินดิบจะเปนการสรางขึน้ ใหมในชวงเวลา
ใกลเคียงปจจุบัน โดยในหัวขอนี้จะขอพูดถึงในอีกสวนหนึ่งคือ รายละเอียดของระบบที่ทั้งสองระบบ
นั้นไดทํางานรวมกันระหวางอิฐกับไม ซึ่งเปนเรือนที่มีความกํ้ากึ่งระหวางเกาใหม และมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวที่ควรทําการศึกษา
รายละเอียดแบบการเสริมความแข็งแรงใหกับเสา
โดยลักษณะของรายละเอียดดังกลาวนี้มีลักษณะในเชิงของความสัมพันธระหวางอิฐดินดิบ
และไมที่ไมมากนัก โดยมีโครงสรางหลักเปนโครงสรางที่เปนไมเดิม โดยมีการเพิ่มเติมแนวอิฐดินดิบ
เขาไปคือเปนการสรางความแข็งแรงใหกบั ตัวเสาไมทเี่ ริม่ มีการผุผงั ไปตามเวลา ในลักษณะของการกอ
อิฐดินดิบนัน้ เพือ่ ประคองใหเสานัน้ มีความแข็งแรงและตรงขึน้ หรือในลักษณะทีเ่ ปนการเสริมฐานเสา
ที่จากเดิมจะสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง ซึ่งทําใหรับความชื้นอันเปนตนเหตุใหเสาไมนั้นมีการผุผัง และ
มีอายุการใชงานที่ไมยาวนาน โดยลักษณะความสัมพันธของโครงสรางไมและอิฐดินดิบในลักษณะนี้
ไมไดมีความซับซอนแตอยางไร
รายละเอียดแบบการแทนที่โครงสรางเดิม
เนือ่ งจากปจจัยหนึง่ ทีส่ าํ คัญและสงผลตอรูปแบบทางสถาปตยกรรมของตัวเรือนนัน้ คือการ
ซอมแซมโครงสรางเดิมคือโครงสรางไม โดยวิธกี ารก็คอื ใชกาํ แพงอิฐดินดิบในการรับนํา้ หนักโครงสราง
แทนโครงสรางเดิมที่เปนไมไปเลย กลาวอยางงาย คือ การใชระบบผนังรับนํ้าหนัก (wall bearing
system) แทนระบบแบบเสา (skeleton frame system) โดยมีทั้งแบบที่เปนการแทนที่ทั้งชั้น และ
แบบที่ผสมไปกับโครงสรางเดิมคือมีทั้งเสาและผนังรับนํ้าหนัก
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ภาพที่ 9: การผสมผสานโครงสรางไมและโครงสรางอิฐ

ภาพที่ 10: รายละเอียด (detail) ที่เกิดขึ้นจากการทํางานรวม
กันของไมและอิฐ

ภาพที่ 11: การกอเสริมเปนฐานเสา (รูปลาง)

ภาพที่ 12: การกอเสริมเปนฐานเสา

ภาพที่ 13: รายละเอียดแบบการผสมแนวอิฐดินดิบเขากับ
โครงสรางเสารับนํ้าหนักเดิม

ภาพที่ 14: การเวนชองเพื่อใหโครงสรางไมสามารถยื่นมารองรับ
ไมคํ้ายันหลังคาได
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ภาพที่ 14: การยื่นโครงสรางออกมาเพื่อสรางเปนพื้นที่ชานเรือน

ภาพที่ 15: ลักษณะของชองเปดที่เกิดจากการกออิฐในรูปแบบใหม
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รายละเอียดแบบการสรางพื้นที่เพื่อการรองรับโครงสรางเดิม
ลักษณะของหัวขอนีม้ คี วามใกลเคียงกับการสรางแทนทีโ่ ครงสรางเดิมในหัวขอทีผ่ า นมา แต
ลักษณะของรายละเอียดนี้จะมองเห็นความสัมพันธระหวางการทํางานของโครงสรางเดิมไมที่ทํางาน
รวมกันกับโครงสรางผนังอิฐดินดิบในการทําหนาทีเ่ ปนจุดรองรับ (support) แทนทีเ่ สา หรือคาน โดย
สวนมากจะสะทอนออกมาจากพืน้ ทีภ่ ายในทีย่ งั คงเปนพืน้ ไมแบบเดิม หรือแมกระทัง่ ลักษณะของการ
เจาะรูเพื่อยื่นโครงสรางออกไปเพื่อทําการยื่นไปรับ โครงสรางในสวนอื่นเชน คํ้ายันหลังคา แมกระทั่ง
การเอาไววางของ หรือ การยืนโครงสรางออกมาเพื่อทําเปนชายระเบียง ของตัวเรือน
รายละเอียดในการสรางชองเปด
เนื่องจากขอจํากัดในการใชลักษณะโครงสรางแบบผนังอิฐดินดิบจึงทําใหการเปดชองเปด
ในลักษณะเดียวกันกับการใชโครงสรางไมไมสามารถกระทําไดจึงพบเห็นลักษณะของการออกแบบ
ชองเปดที่สัมพันธกับวิธีของการกออิฐเราจึงสามารถพบรูปแบบชองเปดที่มีความหลากหลายมากขึ้น
ในเรือนของชาวหมูบานหนองเงินที่เกิดจากธรรมชาติของวัสดุทั้งสองลักษณะ
จากการเขาสํารวจภาคสนามหมูบ า นหนองเงิน ไดนาํ มาซึง่ ขอสังเกตทีน่ า สนใจสําคัญประการ
หนึง่ คือ การใชวสั ดุอฐิ ดินดิบในการกอสรางรวมกันกับโครงสรางไมตามรายระเอียดเนือ้ หาดังทีก่ ลาวมา
ซึง่ แทจริงแลวหากมองเปรียบเทียบกับชุมชนหรือหมูบ า นอืน่ ๆ ในพืน้ ทีข่ องเมืองเชียงตุงเองนัน้ การนํา
วัสดุอฐิ ดินดิบมาใชพบเห็นไดบา งโดยทัว่ ไป แตลกั ษณะของการนํามาใชเปนเพียงองคประกอบบางสวน
ของเรือน หรือมีใหเห็นบางในบางเรือนทีน่ าํ มาใชเปนวัสดุหลักในการกอสรางซึง่ ถือวาเปนสัดสวนทีไ่ ม
มากนัก ตางจากทีพ่ บในหมูบ า นหนองเงินซึง่ อิฐดินดิบนัน้ ถูกนํามาใชเปนวัสดุหลักโดยทัว่ ไป ตัง้ แตองค
ประกอบของหมูบานอยางแนวรั้วทางเดินภายในหมูบาน กําแพงที่แบงกั้นอาณาเขตของเรือนแตละ
หลังหรือกอขึ้นมาเพื่อกั้นเปนขอบเขตพื้นที่เพื่อใชสอยรองรับการใชงานบางอยางที่เฉพาะเจาะจง
เชน ลานเอนกประสงค แปลงเกษตร พื้นที่กองเก็บของหรืออุปกรณตางๆ พื้นที่เลี้ยงสัตว รวมถึงองค
ประกอบโดยรอบเรือนอยางบอนํ้า และยุงขาวก็พบเห็นการนําอิฐดินดิบนี้มาใชเปนวัสดุหลักดวยเชน
กัน ภาพของหมูบานหนองเงินนั้นจึงมีลักษณะที่แตกตางออกไปอยางชัดเจนจากหมูบานอื่นๆ
4. สรุป

จากขอสันนิษฐานหนึ่งวาอาจเปนเพราะลักษณะของกลุมชาติพันธุของคนในหมูบานที่เปน
กลุมชาวไทเหนือจึงรับเอาภูมิปญญาการสรางบานกอดวยดินติดพื้นอยางชาวจีนจนเปนที่นิยมแพร
หลายทั่วไปทั้งหมูบาน หรือดวยสาเหตุอื่นใดก็ตาม ขอเท็จจริงประการหนึ่งคือ พื้นที่ขางเคียงนั้น
พบเห็นบอนํ้าซึ่งเกิดจากการขุดนําดินมาทําเปนอิฐดินดิบนี้อยูทั่วไป รวมทั้งในหมูบานอื่นๆ เรือนที่
กอสรางในภายหลัง ไมวา จะเปนเพียงการซอมแซมตอเติมหรือเปนเรือนซึง่ สรางขึน้ ใหมนนั้ ไดพบเห็น
วาเริ่มมีการใชอิฐดินดิบนี้เปนวัสดุกอสรางแทนการใชไมอยูเปนจํานวนมาก แสดงใหเห็นถึงคานิยมที่
เริ่มเปลี่ยนแปลงไป หากสังเกตในรายละเอียดจะพบไดวา แตเดิมการประสานรอยตอของอิฐดินดิบ
เขาดวยกันนั้นวัสดุที่ใชมักเปนเนื้อดินในลักษณะเดียวกันกับที่ใชทํากอนอิฐอยางที่พบเห็นในหมูบาน
หนองเงิน แตภายหลังมีการใชคอนกรีตเปนวัสดุกอตามแบบการกอสรางปจจุบันเสียเปนสวนใหญ
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องคประกอบอืน่ ๆ เชน พืน้ ลานสวนซักลาง หรือบันไดทีเ่ ปลีย่ นระดับขึน้ พืน้ เรือนชัน้ ลางจากลานบาน
ที่มีขั้นบันไดไมมากนัก รวมทั้งสวนที่เปนคานทับหลังหรือกรอบของชองเปดตางๆ ก็เริ่มเห็นการนํา
คอนกรีตเขามาใชเปนวัสดุสาํ คัญอีกอยางหนึง่ สงผลใหรปู แบบทางสถาปตยกรรมนัน้ เริม่ มีการเปลีย่ น
ไปในรายละเอียดดวยเชนกัน
สาเหตุคงเปนไปตามพลวัตทีเ่ ปลีย่ นแปลง จากวัสดุหลักในการกอสรางทีใ่ ชไมและอิฐดินดิบ
ซึง่ มีภมู ปิ ญ
 ญาในวิธกี ารกอสรางสอดคลองตอแนวคิดและวิถชี วี ติ ตามทําเลทีต่ งั้ กอใหเกิดสุนทรียภาพ
อันสวยงามแฝงไวในเรือนและกายภาพของชุมชนอยางที่พบเห็นจากการไดเขาสํารวจภาคสนาม ณ
หมูบานหนองเงิน เมืองเชียงตุง เมียนมารนี้ จึงอาจเปนที่นาเสียดายหากลักษณะเฉพาะของรูปแบบ
สถาปตยกรรมดังกลาวจะเลือนหายไปโดยไมไดมกี ารบันทึกหรือบอกกลาวไวใหสามารถสืบคนกันภาย
หลัง บทความนีจ้ งึ เปนเพียงความพยายามในการเริม่ ตนอธิบายถึงคุณคาทางภูมปิ ญ
 ญาผานรายละเอียด
เนือ้ หาจากการเลือกใชวสั ดุซงึ่ ผสมผสานอยูร ว มกันระหวางวัสดุไมและอิฐของหมูบ า นหนองเงินแหงนี้
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Wood and clay brick in construction of Tai-Nua’s houses
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Abstract

Nhong-Nguen is a village of Tai-Nua community which located on the outskirts
of Kengtung (or Chiang Tung), a town of the Republic of the Union of Myanmar. According to the fieldwork surveying, there is a noticeable character of the dwelling that
is different from the other villages. In this village, “clay brick” and “wood” were used
together as construction materials, these notices became a very interesting question,
particularly in terms of their origin and the relationship between both materials
From the information and environmental researched, we could hypothesize that
because of the influent of Southern China culture that clay brick is regularly used for
building houses. Besides, from interviewing with some local dwellers, wood is much
more difficult to buy and higher cost in present.
In details of studying, two main issues that show the relationship of clay brick
and wood are revealed. First, the planning character of the house that comes from
using both materials. Clay brick wall was built to define functional space by 3 methods
that are “wall was built without joining the existed wood structure”, “wall was built
to replace the existed wood structure” and “wall was built as a new house. Another
issue is about details and techniques of construction that influence to the character
of building by its natural qualification in terms of strength and well combining with
the former structure.
Keywords: Brick / Wood / Timber Structure / Material / Tasks / Form / Space /

Character / Wisdom / Vernacular House
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