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เรื อนพ่ อคง: ปั ญญาสร้ างสรรค์ และอัจฉริยภาพของช่ างท้ องถิ่นโคราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การุณย์ ศุภมิตรโยธิน1
สถาปั ตยกรรมพื น้ ถิ่นเป็ นสิ่งที่ สะท้ อนถึง เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ทางด้ านเศรษฐกิ จ
สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ และเทคโนโลยีการก่อสร้ างในอดีต อีกทังยั
้ งแสดงให้ เห็นถึง
ภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนในแต่ละยุคแต่ละสมัย ที่ได้ สงั่ สม กลัน่ กรอง และพัฒนาจนก่อรูปเป็ น
งานสถาปั ต ยกรรมอัน ทรงคุ ณ ค่ า “เรื อ นโคราช” เป็ นเรื อ นพั ก อาศัย พื น้ ถิ่ น ของชาวจัง หวัด
นครราชสี ม า โดยเฉพาะกลุ่ ม คนไทยโคราช ซึ่ ง รู ป แบบของเรื อ นนั น้ ได้ รั บ การปรั บ เปลี่ ย น
องค์ ป ระกอบและรายละเอี ย ดบางอย่ า งจากเรื อ นไทยภาคกลาง เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ
สภาพแวดล้ อม ภูมิ ป ระเทศ ภูมิ อากาศ และสภาพสัง คมวัฒ นธรรมของท้ องถิ่ น การคลี่ คลาย
รู ป แบบนี ก้ ่อให้ เกิ ด ลักษณะเฉพาะตัวที่ เป็ น อัตลักษณ์ ขึน้ มา โดยทั่วไป เรื อนโคราชส่วนใหญ่ มี
ลักษณะเป็ นเรื อนไม้ ยกพื ้นสูง ใต้ ถนุ โล่ง หลังคาทรงจัว่ ที่มีความลาดชัน ก่อสร้ างด้ วยระบบสาเร็ จรูป
ตัวเรื อนแบ่งพื ้นที่ ใช้ สอยเป็ น 4 ส่วน คือ เรื อนนอน (นิยมสร้ างเป็ น 3 ห้ อง หรื อ 3 ช่วงเสา) ระเบียง
(มี หลังคาคลุม ) นอกชาน และครัว ทัง้ นี ้ รู ป แบบสถาปั ตยกรรมของเรื อนโคราชมี ความสัม พัน ธ์
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตสังคมเกษตรกรรมและสภาพแวดล้ อมท้ องถิ่นอย่างแท้ จริง (ภาพที่ 1)
นับตังแต่
้ เรื อนโคราชถูกก่อรูปขึ ้นมาจนได้ รับความนิยมในการปลูกสร้ างเป็ นที่อยู่อาศัยของ
ชาวจังหวัดนครราชสีมามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยผ่านกาลเวลาแต่ละยุคสมัย ประกอบกับเหตุ
ปั จจัยความเจริ ญทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และการแลกรับวัฒนธรรม จึงก่อกาเนิดพัฒนาการทัง้
ทางด้ านรู ป แบบ วัส ดุ และเทคนิ ค การก่ อ สร้ าง สิ่ ง เหล่ า นี ล้ ้ วนส่ ง ผลให้ เรื อ นโคราชมี ค วาม
หลากหลายและแตกต่างกัน ไปตามแต่ละท้ องที่ ดัง จะเห็ นได้ จ าก “เรื อนพ่อคง” ซึ่ง ปั จ จุบันถูก
เคลื่อนย้ ายมาจัดแสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์ พื ้นบ้ านภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา เป็ นเรื อน
ตัวอย่างที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความอัจฉริ ยภาพของช่างท้ องถิ่น ในการบูรณาการองค์ความรู้ มีความ
เข้ าใจสัจ จะของวัส ดุ มี ความเชี่ ยวชาญทัง้ ระบบโครงสร้ าง การเข้ าไม้ การประยุกต์เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในยุคนัน้ เข้ ามาผสมผสานเป็ นองค์อาคารได้ อย่างลงตัว อีกทัง้ ยังมีความกล้ า คิดนอก
กรอบ โดยปรั บ เปลี่ ยนรู ป แบบและรู ป ทรงสถาปั ต ยกรรม ให้ ห ลุด จากแบบแผนจารี ต เดิม เพื่ อ
ตอบสนองการใช้ งาน การแก้ ปัญ หาและสร้ างประโยชน์ได้ อย่างเหมาะสม ผนวกกับ ความชาญ
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ฉลาดในการแปรรูปไม้ ความประณีตในการก่อสร้ าง สิ่งเหล่านี ้ส่งผลให้ เรื อนโคราชหลังนี ้ สามารถ
ดารงอยูม่ าได้ จนถึงปัจจุบนั ซึง่ ผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานนับ 111 ปี
ด้ วยลักษณะพิเศษดังกล่าว จึงนับได้ ว่าเรื อนพ่อคง “เป็ นเรื อนครู ” ที่แสดงให้ เห็นถึง
ปั ญญาสร้ างสรรค์และอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษคนไทยโคราชในการปลูกสร้ างเรื อน ซึง่ ควรค่าแก่
การบัน ทึ ก ไว้ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร เพื่ อ ให้ ลู ก หลานชาวไทยได้ ศึก ษาสื บ ไป ดัง จะกล่ า วถึ ง
ภูมิ ปั ญ ญาทัง้ 3 ด้ าน ได้ แก่ การวางผัง เรื อน การบูรณาการรู ป แบบสถาปั ตยกรรม และระบบ
โครงสร้ าง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ปั ญ ญาสร้ า งสรรค์ ในการวางผั งเรื อน เรื อนพ่อคง เดิม ตังอยู
้ ่บริ เวณใจกลาง
หมู่บ้านตะคร้ อ อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวางตัวเรื อนตามตะวัน หรื อหันด้ านจัว่ ไปทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก ซึ่งเป็ นการวางตาแหน่งทิศทางที่สอดรับกับสภาพแวดล้ อมของท้ องถิ่น
การวางเรื อนลักษณะนี ้จะทาให้ พื ้นที่ด้านยาวของตัวเรื อนไม่รับแดดตลอดทังวั
้ นและสามารถรับลม
ประจาฤดูกาลได้ ดี แสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจถึงวิถีธรรมชาติที่ตนอาศัยอยู่
อี ก ทัง้ การวางผัง เรื อ นหลังนี ม้ ี ลัก ษณะพิ เศษที่ แตกต่างจากเรื อ นโคราชทั่วไป
กล่าวคือ การสร้ างเป็ นเรื อนแฝดที่มีเรื อนนอน 2 หลังวางขนานกัน คัน่ กลางด้ วยโถงขนาดกว้ าง มี
การกันฝาเรื
้
อนนอนเพียงสองช่วงเสา ตังแต่
้ ช่วงเสาที่สองถึงช่วงเสาที่สาม ส่วนช่วงเสาแรกเปิ ดโล่ง
ด้ า นข้ า งหนึ่ ง ด้ า น เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ กับ โถงกลาง ซึ่ ง พื น้ ที่ ส่ ว นนี ใ้ ช้ ส าหรั บ นั่ง พัก ผ่ อ นหรื อ รั บ แขก
โดยทั่วไปคนไทยโคราชส่วนใหญ่มักจะสร้ างเรื อนเดี่ยวที่ประกอบไปด้ วยเรื อนนอน ระเบียง นอก
ชาน และครัว ในช่วงต้ นของการสร้ างครอบครัวใหม่ ต่อมาเมื่อมีจานวนสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ ้น
ประกอบกับมีฐานะความเป็ นอยู่ที่มนั่ คงขึ ้น หรื อมีการเปลี่ยนจากครอบครัวเดี่ยวมาเป็ นครอบครัว
ขยาย จึงต่อเติมเพิ่มพื ้นที่ใช้ สอยให้ เพียงพอต่อการใช้ งาน จากเรื อนเดี่ยวเป็ นเรื อนแฝด เรื อนสาม
จัว่ หรื อต่อเติมออกไปในลักษณะอื่น แต่สาหรับเรื อนพ่อคงหลังนี ้ถูกสร้ างเป็ นเรื อนแฝดขนาดใหญ่
ซึ่งมี เรื อนนอนขนานกันสองหลังขึน้ มาพร้ อมกัน มี พื น้ ที่ โถงกลางและชานด้ านหน้ าที่กว้ าง เพื่ อ
รองรับการใช้ งานของสมาชิกในครอบครัวขนาดใหญ่ นัน่ แสดงให้ เห็นถึงฐานะและความมัง่ คัง่ ทัง้
ทางทรัพ ย์สิ นและบริ วารของเจ้ าของเรื อน เพราะการที่จ ะสร้ างเรื อนขนาดใหญ่ ได้ นัน้ จะต้ องใช้
กาลังคนเป็ นจานวนมากในการหาไม้ แปรรูป และปรุงขึ ้นมาเป็ นเรื อน
นอกจากนัน้ เรื อนหลังนี ้มีการแบ่งเขตพื ้นที่ใช้ สอยอย่างเป็ นสัดส่วนตามลาดับ การ
เข้ าถึงและระดับความต้ องการความเป็ นส่วนตัว ดังจะเห็นได้ จากการวางตาแหน่งชานทางขึ ้นเรื อน
ไว้ ด้านหน้ าสุด ซึ่งเป็ นส่วนสาธารณะที่มีระดับพื ้นต่าที่สุด เพื่อเชื่อมต่อระหว่างพื ้นที่ภายนอกและ
พื ้นที่บนเรื อน จากชานด้ านหน้ าเชื่อมต่อไปยังโถงกลางขนาดกว้ าง ซึ่งเป็ นพื ้นที่เอนกประสงค์และ

3

ทางสัญจรไปยังส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับห้ องโถงของเรื อนนอนทังสองฝั
้
่ ง ซึ่งเป็ นพื น้ ที่
กึ่งสาธารณะที่ ยกระดับพื ้นสูงขึ ้นไปอีกประมาณ 40 ซม. ส่วนห้ องนอนทังสองฝั
้
่ งนันจะกั
้
น้ ด้ วยฝา
รอบด้ าน มี ประตูทางเข้ าบริ เวณหลังสุดเพื่อความเป็ นส่วนตัว สาหรับครัวเป็ นเรื อนขวางอยู่ด้าน
หลังสุด มีขนาดความยาวสองห้ องที่มีระบบโครงสร้ างขนาดใหญ่ และมีความประณีตมากกว่าเรื อน
ครัวทัว่ ไป (ภาพที่ 2 และ 3)
2. การบู รณาการรู ปแบบสถาปั ตยกรรม เรื อนพ่อคงหลังนี เ้ ป็ นเรื อนที่มีลักษณะ
เด่น ทางด้ า นรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมหลายประการ ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง อัจ ฉริ ย ภาพของช่า งที่ ไ ด้
บูรณาการรู ปแบบขึน้ มาใหม่ โดยอาศัยรากฐานจากความชานาญทางด้ านฝี มือช่าง การเข้ าใจ
ธรรมชาติของวัสดุ กฎการรับแรงและการถ่ายน ้าหนัก ผนวกกับความคิดริ เริ่มสร้ างสรรค์ และความ
กล้ าที่ จ ะคิ ด นอกกรอบ หรื อ ฉี ก จากแบบแผนจารี ต ดั ง้ เดิ ม เพื่ อ สนองประโยชน์ ใ ช้ สอย
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
2.1 รู ปแบบเรื อนแฝดที่บูรณาการขึน้ มาใหม่ การสร้ างเรื อนจัว่ แฝดที่มีเรื อนนอน
2 หลัง ขนานกัน มีชานหรื อโถงกันกลาง
้
ซึง่ เป็ นลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างจากเรื อนทัว่ ไป โดยปกติ
แล้ วรู ปแบบเรื อนโคราชที่นิยมสร้ างสาหรับครอบครัวขนาดใหญ่ (ซึ่งสร้ างขึ ้นมาพร้ อมกันในคราว
เดียว) ได้ แก่ เรื อนแฝดอันประกอบไปด้ วยเรื อนนอนเพียงหลังเดียว อีกหลังหนึ่งเป็ นโถงโล่ง (ภาพที่
4) อีกรูปแบบหนึ่ง คือ เรื อนสามจัว่ ที่มีเรื อนนอนหนึ่งหลัง เรื อนจัว่ ที่ 2 เป็ นโถงโล่งที่มีระดับพื ้นต่า
กว่าเรื อนนอน ส่วนเรื อนจัว่ ที่ 3 อาจจะเป็ นโถงโล่ง (เรี ยกกันว่าหอนัง่ ) หรื อ กันฝาเป็
้
นเรื อนนอนอีก
หลังหนึง่ ที่มีระดับความสูงของพื ้นเท่ากับเรื อนนอนหลังแรก (ภาพที่ 5)
ทัง้ นี ้ เรื อนพ่อคงมีลักษณะผังเรื อนและขนาดพืน้ ที่ ใช้ สอยใกล้ เคียงกับเรื อนสามจั่ว
ทัว่ ไป แต่ด้วยความชาญฉลาดประกอบกับความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของช่างดังกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
จึงลดจานวนจัว่ ลงจากสามจัว่ เป็ นจัว่ แฝดที่มีขนาดเท่ากัน แต่ยงั คงรักษารูปแบบผังพื ้นเรื อนไว้ ให้
ใกล้ เคียงแบบเดิม คือ มี 3 ระดับ โดยขยายขนาดหลังคาจั่วแฝดให้ ครอบคลุมพืน้ ที่ทงั ้ หมด แล้ ว
กาหนดให้ มีรางน ้าเพียงจุดเดียวบริเวณแนวกลางของโถง เพื่อบังคับทิศทางการไหลของน ้าฝนไปยัง
ภาชนะรองรับ สาหรับใช้ อุปโภคบริ โภคในฤดูแล้ ง ซึ่งนอกจากจะได้ ประโยชน์ จากการใช้ นา้ แล้ ว
ยังเป็ นการแก้ ปัญหาการรั่วซึมของน ้าบริ เวณแนวรอยต่อระหว่างจัว่ อีกด้ วย (หากเป็ นเรื อนสามจัว่
ทัว่ ไปจะมีแนวรางน ้าสองแนวบริ เวณรอยต่อระหว่างจัว่ ซึ่งโดยมากจะเป็ นแนวที่ขนานฝาเรื อนฝั่ ง
ประตูเข้ าเรื อนนอน)
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การสร้ างหลังคาจัว่ แฝดให้ ครอบคลุมผังเรื อนทัง้ 3 ช่วงในลักษณะนี ้ ทาให้ ต้องสร้ าง
หลัง คาเรื อ นขนาดใหญ่ ส่ ง ผลให้ มี แ ผงหน้ า จั่ว ที่ ใหญ่ แ ละสูง กว่า เรื อ นปกติ ดัง นัน้ ช่า งจึง ได้
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างของเรื อนตังแต่
้ เสาช่วงกลางเรื อน ไปจนถึงช่วงเครื่ องบนหรื อโครงหลังคาทัง้
ระบบ โดยให้ สอดรับกันทังสองฝั
้
่ ง เมื่อหน้ าจัว่ มีความยาวมากขึ ้นหรื อมีส่วนฐานสามเหลี่ยมที่กว้ าง
ขึ ้น ช่างจึงเพิ่มขนาดความยาวของขื่อให้ ยื่นเลยออกมาจากระยะช่วงเสาด้ านสกัดของเรื อนนอนทั ง้
สองฝั่ งประมาณ 1.3 เมตร โดยเลื่ อนตาแหน่งเสาดัง้ มาตัง้ บริ เวณความยาวประมาณ 2/3 ของ
ความยาวรอดด้ านสกัด (ปกติเสาดังจะตั
้ งอยู
้ ่กึ่งกลางรอด) เพื่อให้ ใบดังสามารถสอดทะลุ
้
ขื่อขึ ้นไป
รับอกไก่ที่เลื่อนตาแหน่งตามแผงจัว่ เช่นกัน ส่วนปลายขื่ออีกด้ านหนึ่งที่ยื่นเลยออกมานอกแนวเสา
บริ เวณโถงกลางนัน้ จะวางสวมอยู่บนหัวเทียนของเสาตุ๊กตา ซึ่งวางบนขื่อคัดที่สอดระหว่างเสา
ด้ านในของเรื อนนอนทัง้ สองฝั่ งอีกทีหนึ่ง ทังนี
้ ้ ช่างได้ ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างดังกล่าวกับหลังคาจัว่
แฝดทังสองหลั
้
งแบบสมมาตรกัน โดยวางรางน ้าขนาดใหญ่บริเวณรอยต่อของจัว่ แฝด นับได้ ว่าเป็ น
การบูรณาการรูปแบบขึ ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองการใช้ งานและแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมลงตัว
(ภาพที่ 6)
2.2 การปรุ งฝาเรื อนที่สะท้ อนถึงสมัยนิยม ลักษณะเด่นที่แสดงถึงการบูรณาการ
รู ปแบบของเรื อนหลังนี อ้ ี กประการหนึ่ง คือ รู ปแบบของฝาเรื อนนอนทัง้ สองหลังที่ แตกต่างกั น
สะท้ อนให้ เห็นถึงการผสมผสานรูปแบบตามสมัยนิยม ทังนี
้ ้ ฝาเรื อนนอนทังหมดก่
้
อสร้ างด้ วยระบบ
สาเร็ จรู ปโดยการประกอบไม้ เข้ าเป็ นแผงฝา แล้ วยกวางบนพรึ ง แนบกับเสาเรื อน จากนันจึ
้ งล็อค
ด้ วยเต้ าโดยรอบทุกด้ าน และตอกตะปูขนาด 6 นิว้ ยึดทุกมุมของแผงฝา (ภาพที่ 7) รายละเอียด
ของฝาเรื อนทังสองฝั
้
่งมีดงั นี ้
2.2.1 ฝาเข้ าลิน้ ไม้ ซ้อนเกล็ดแนวนอน (ฝาเรื อนนอนฝั่ งซ้ าย-ถ้ ามองจากชาน
ด้ านหน้ า) มีลกั ษณะการเข้ าไม้ ตามรูปแบบอัตลักษณ์ ดงเดิ
ั ้ มของฝาเรื อนโคราช ที่มีการคลี่คลาย
แบบแผนและการเข้ าไม้ มาจากเรื อนไทยภาคกลาง โดยไม่มีการยึดหรื อตอกด้ วยตะปู แต่จะนาแผ่น
ไม้ แต่ละแผ่นมาประสานกันด้ วยวิธีการเข้ ารางลิ ้น สอดสลักเดือย โดยประกอบเป็ นแผงฝา ซึง่ แต่ละ
แผงมีขนาดเท่ากับหนึง่ ห้ องหรื อหนึง่ ช่วงเสา (ภาพที่ 8) ส่วนประกอบของฝาแต่ละแผงมีดงั นี ้
1) ลูกตัง้ เป็ นไม้ ท่อนยาวขนาด 7x4 เซนติเมตร ซึ่งมีการเซาะร่องด้ านข้ าง
ซ้ ายและขวาเพื่อสอดลูกนอนและไม้ กรุฝาลงไป บริเวณปลายด้ านบนและล่างของลูกตังแต่
้ ละตัวจะ
บากไม้ เป็ นบ่า เพื่อสอดเข้ าไปในร่ องของกรอบฝาแล้ วเข้ าเดือยแบบใส่สลัก ไม้ เพื่อล็อคไว้ ให้ แน่น
ลูกตังท
้ าหน้ าที่เป็ นรางสาหรับสอดไม้ กรุฝาลงไป โดยวางเป็ นระยะห่างเท่าๆกัน
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2) ลู ก นอน เป็ นไม้ ท่ อ นขนาด 7x4 เซนติ เ มตร มี ค วามยาวเท่ า กั บ
ระยะห่างระหว่างลูกตังหรื
้ อเท่ากับความยาวของไม้ กรุฝา ซึ่งขอบด้ านบนและด้ านล่างจะเซาะร่อง
ไว้ สาหรับสอดไม้ กรุฝาและลูกฟั ก ส่วนด้ านซ้ ายและขวาจะบากไม้ เป็ นบ่ายื่นออกไปเพื่อสอดเข้ ากับ
ร่องของลูกตัง้ ลูกนอนทาหน้ าที่เป็ นตัวกันระหว่
้
างฝาช่วงบนกับฝาช่วงล่าง
3) ไม้ กรุฝา เป็ นแผ่นไม้ บาง ซึ่งมีการเซาะเป็ นร่องตามแนวนอน บริ เวณ
ด้ านหน้ าหรื อด้ านที่หันออกนอกเรื อน ทาเลียนแบบการตีฝาไม้ ซ้อนเกล็ด แล้ วแต่งลวดบัวปลาย
เกล็ดเพื่อกันน ้าฝนไหลย้ อนเข้ าในเรื อน ส่วนด้ านข้ างซ้ ายและขวาจะบากไม้ เป็ นบ่ายื่นออกไปเพื่อ
สอดลงในร่องของลูกตัง้ ด้ านบนและด้ านล่างจะบากไม้ รับกับฝากรุไม้ แผ่นอื่น หรื อบากเป็ นบ่ายื่น
เพื่อสอดเข้ าไปในร่องของลูกนอน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ตาแหน่งการวางของไม้ กรุฝา (ภาพที่ 9)
4) ลูกฟั ก เป็ นแผ่นไม้ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ าที่ อยู่ส่วนล่างสุดของแผงฝา
เรี ยกบริ เวณนีว้ ่า “ล่องตีนช้ าง” ซึ่งมีการเจียดขอบทัง้ สี่ด้านให้ บางลงและทาให้ ส่วนตรงกลางนูน
ขึ ้นมาเป็ นรู ปสี่เหลี่ยม การเจียดขอบให้ บางลงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสอดแผ่นลูกฟั กเข้ ากับร่ อง
ของกรอบฝา ลูกตัง้ และลูกนอน ทังนี
้ ้ การตกแต่งลูกฟั กบริ เวณช่วงล่างนี ้จะช่วยเสริ มความแข็งแรง
ทนทานให้ กบั ฝา เนื่องจากเป็ นบริเวณที่ต้องสัมผัสแดดและฝนมากกว่าจุดอื่น
5) กรอบฝา เป็ นท่อนไม้ ที่อยู่รอบนอกทังสี
้ ่ด้าน ซึ่งทาหน้ าที่ปิดหรื อล็อค
ส่วนประกอบของแผงฝาทังหมดเข้
้
าด้ วยกัน บริเวณขอบด้ านในของกรอบฝาแต่ละท่อนจะเซาะร่อง
ไว้ สาหรับสอดเดือยของลูกตัง้ ลูกนอน ฝากรุไม้ หรื อลูกฟั ก มุมทังสี
้ ่ของกรอบฝานี ้จะเข้ าเดือยแบบ
ปากกบแล้ วเจาะรูสอดสลักไม้ เข้ าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรง (ภาพที่ 10)
ส าหรับ แผงฝาที่ มี การเจาะประตูห รื อหน้ าต่างนัน้ มี วิธี การปรุ งฝาใน
ลักษณะเดียวกัน เพียงแต่เพิ่มกรอบวงกบประตูหรื อหน้ าต่างเข้ า ไป ส่วนการประกอบบานประตู
หรื อบานหน้ าต่างจะใช้ วิธีการเข้ าไม้ เหมือนกัน จากนันจึ
้ งยกตัวบานไปยึดติดกับวงกบด้ วยบานพับ
เหล็ก ซึง่ เป็ นวัสดุใหม่ที่ได้ รับความนิยมในช่วงเวลานัน้ (ภาพที่ 11)
2.2.2 ฝาไม้ กระดานตีแนวนอนมีเกล็ดช่ องลม (ฝาเรื อนนอนฝั่ งขวา-ถ้ ามองจาก
ชานด้ านหน้ า ) สันนิษฐานว่า ไม่ได้ สร้ างพร้ อมกันกับฝาเรื อนนอนฝั่ งซ้ าย แต่ อาจจะสร้ างขึน้ มา
ภายหลัง ซึ่งมี ลักษณะเป็ น การนาไม้ กระดานตีซ้อนกันขึน้ ไปตามแนวนอน โดยตอกตะปูยึดฝา
กระดานแต่ล ะแผ่น กับ เคร่ าตัง้ ประกอบเป็ น แผงฝาเพื่ อ วางประกบในแต่ล ะห้ อ งหรื อ ช่วงเสา
ลักษณะคล้ ายกันกับฝาเรื อนนอนฝั่ งซ้ าย แต่มีองค์ประกอบบางอย่างที่แตกต่างกัน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้ (ภาพที่ 12)
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1) กระดานฝา เป็ นแผ่นกระดานไม้ ที่แต่งลวดบัวช่วงปลายด้ านล่าง เพื่อ
กันน ้าฝนไหลย้ อนเข้ าในเรื อน แล้ วจึงนามาประกอบเป็ นแผงฝา โดยวางซ้ อนชันขึ
้ ้นไปตามนอนและ
ยึดกับโครงเคร่าตังด้
้ วยการตอกตะปูขนาดเล็ก
2) เคร่ าตัง้ เป็ นท่อนไม้ วางในแนวตังภายในฝาเป็
้
นระยะ ซึ่งมีการบาก
ปลายด้ านบนเพื่อสอดเข้ ากับเคร่านอน และบากปลายด้ านล่างเพื่อสอดเข้ ากับกรอบฝา แล้ วจึงยึด
ด้ วยสลักไม้ เคร่าตังท
้ าหน้ าที่เป็ นโครงเคร่าสาหรับยึดแผ่นไม้ กระดานเข้ าด้ วยกันเป็ นแผงฝา
3) เคร่านอน เป็ นท่อนไม้ ขนาดเดียวกันกับเคร่าตัง้ แต่วางแนวนอนโดย
บากปลายด้ านซ้ า ยและขวาเพื่ อ สอดเข้ าร่ อ งของเคร่ าตัง้ และกรอบฝา แล้ วจึง ยึด ด้ วยสลัก ไม้
เคร่ านอนทาหน้ าที่ ยึดเคร่ าตังและแยกฝาส่
้
วนบนที่เป็ น เกล็ดช่องลมกับฝาฝากระดานตีแนวนอน
ส่วนล่าง
4) เกล็ดช่องลม เป็ นช่องระบายอากาศที่ มีลกั ษณะคล้ ายบานเกล็ด ซึ่ง
เกล็ดนันท
้ าด้ วยแผ่นไม้ ตีซ้อนกันขึ ้นไป และเว้ นช่องสาหรับระบายอากาศ แผ่นเกล็ด ไม้ นี ้ยึดติดกับ
เคร่าตังที
้ ่บากทามุมประมาณ 60 องศา ด้ วยตะปู (ภาพที่ 13)
5) กรอบฝา มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับกรอบฝาของแผงฝาเรื อนนอนฝั่ ง
ซ้ าย ซึง่ มุมทังสี
้ ่จะเข้ าเดือยแบบปากกบ และเจาะรูสอดสลักไม้ เข้ าไปเพื่อช่วยยึดให้ แข็งแรง (ภาพที่
14)
สาหรับแผงฝาที่มีการเจาะประตูหรื อหน้ าต่างนัน้ จะใช้ วิธีการประกอบ
ลักษณะเดียวกันกับแผงทึบ แต่จะเพิ่มวงกบประตูหน้ าต่างเข้ าไปเช่นกัน
เป็ นที่น่าสังเกตว่า ฝาไม้ กระดานตีแนวนอนที่มีเกล็ดช่องลมด้ านบนเพื่อระบายอากาศ
ในลักษณะนี ้ มี ความคล้ ายคลึงกับฝาเรื อนแถวไม้ ในตัวเมือง หรื อย่านการค้ าเก่า ในหลายพื น้ ที่
อีกทัง้ ยังมีการใช้ ตะปูขนาดเล็กในการตอกยึดไม้ กระดานฝาเข้ ากับเคร่าไม้ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ น
รูปแบบฝาเรื อนไม้ รูปแบบใหม่ที่ได้ รับความนิยมในช่วงหลัง เนื่องจากมีเทคนิควิธีการก่อสร้ างใหม่
เกิดขึ ้น และมีวสั ดุก่อสร้ างประเภทเหล็กโดยเฉพาะตะปูวางจาหน่ายตามท้ องตลาดที่หาซื ้อได้ ง่าย
ขึ ้น แต่ยงั คงมีราคาสูงอยู่ จึงอาจจะเป็ นไปได้ ว่า ช่างที่ปรุ งเรื อนหลังนี ้มีแนวคิดที่จะผสมผสานฝา
รู ป แบบใหม่เข้ าไปโดยยัง คงยึด เทคนิ ค วิธี ก ารการเข้ า ไม้ แบบเดิม ที่ ต นถนัด ในบางจุด และคง
ลักษณะของฝาที่ประกอบเป็ นแผงไว้ ดังนัน้ จึงแสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของกรรมวิธีการปรุง
แผงฝาเรื อนโคราชในช่วงเวลานัน้ โดยคงแบบแผนดัง้ เดิม ของตนไว้ บางส่วนแล้ วเลื อกที่ จ ะน า
รูปแบบและเทคนิควิธีการใหม่ผสมผสานเข้ าไปอย่างลงตัว
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2.3 การปรุงแผงหน้ าจั่วอย่ างประณีต ดังที่กล่าวมาแล้ วในช่วงต้ นว่าเรื อนหลังนี ้ได้
บูรณาการรู ปแบบเรื อนแฝดขึน้ มาใหม่ ดังนัน้ หน้ าจั่วของเรื อนจึงมี ขนาดใหญ่ และสูงกว่าเรื อน
โคราชปกติทวั่ ไป ถึงแม้ จะต้ องทาแผงจัว่ ขนาดใหญ่ แต่ช่างไม่ได้ ละเลยหรื อมองข้ ามความสาคัญ
ขององค์ประกอบส่วนนี ้ เพราะถือว่าเป็ นส่วนสาคัญที่แสดงถึงฐานะของเจ้ าของเรื อนและแสดงออก
ถึงฝี มือช่างอย่างแท้ จริง โดยการคงรูปแบบและแบบแผนการปรุงแผงจัว่ แบบดังเดิ
้ ม ด้ วยวิธีการเข้ า
ไม้ อย่างประณีตและตกแต่งลวดลายอย่างงดงาม การเข้ าไม้ ของแผงจัว่ นี ้ใช้ เทคนิควิธีการเดียวกัน
กับ การเข้ าไม้ ของฝาเรื อ นนอนฝั่ ง ซ้ าย ซึ่ง ไม่มี ก ารตอกตะปูยึ ด ชิ น้ ส่ว นแต่ล ะชิ น้ รายละเอี ย ด
ส่วนประกอบการตกแต่ง ได้ แก่ การแต่งช่วงล่างด้ วยลูกฟั ก การจัดองค์ประกอบของลูกตัง้ ลูกนอน
และไม้ กรุ แผงจั่วอย่างเหมาะสมลงตัว ซึ่งไม้ กรุแผงจัว่ นี ้มีการเซาะร่ องทาเลียนแบบการตีไม้ ซ้อน
เกล็ดเหมือนการแต่งไม้ กรุฝา นอกจากนัน้ ยังมีการแกะสลักไม้ บริ เวณสามเหลี่ยมที่อยู่ใต้ กรอบจัว่
เป็ นรู ปใบตาล ส่วนประกอบทัง้ หมดนีถ้ ูกจัดวางประสานกันเป็ นแผงจัว่ ที่ มีความประณี ตงดงาม
(ภาพที่ 15 และ 16)
3. ความเข้ าใจระบบโครงสร้ างและสัจจะของวัสดุ เรื อนหลังนี ้ใช้ ไม้ เนื ้อแข็งเป็ น
วัสดุก่อสร้ างหลักเกือบทังหมด
้
ซึ่งรวมทังส่
้ วนโครงสร้ างและส่วนประกอบต่างๆ ทังนี
้ ้ กลุม่ ช่างได้ ใช้
ความเพียรพยายามในการเดินทางเข้ าไปในป่ าบริเวณใกล้ เคียง เพื่อคัดสรรไม้ ด้วยทักษะและความ
ชานาญตามคติความเชื่อที่ถ่ายทอดกันมา จากนันจึ
้ ง แปรรูปไม้ เป็ นส่วนประกอบต่างๆของตัวเรื อน
ด้ วยแรงงานคน โดยอาศัยเครื่ องมือช่างและเครื่ องมือเกษตรกรรมที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน การแปรรูป
ไม้ ให้ ได้ ขนาดและสัดส่วนที่ เหมาะสมสวยงามนี ้ ช่างจะต้ องมีความรู้ ความชานาญ และความ
เข้ าใจธรรมชาติของวัสดุ เพื่อเลือกไม้ เหล่านันให้
้ เหมาะสมกับองค์ประกอบของเรื อนแต่ละส่วน อัน
ได้ แก่ โครงสร้ างหลักของเรื อน เช่น เสา พืน้ หรื อส่วนที่ต้องรับนา้ หนัก จะใช้ ไม้ เต็งรัง ส่วนฝา จั่ว
หรื อส่วนอื่นที่ไม่ต้องรับน ้าหนักมากจะใช้ ไม้ ประดูห่ รื อไม้ แดง เป็ นต้ น
เนื่องจากเรื อนหลังนีส้ ร้ างด้ วยระบบสาเร็ จรูปที่สามารถถอดประกอบได้ ซึ่งเป็ นระบบ
การก่อสร้ างอาคารไม้ ที่ได้ รับความนิยมในช่วงเวลานัน้ ดังนัน้ ช่างจะต้ องมีความชานาญและมี
ความแม่นยาอย่างสูงในการวัดขนาด การเจาะ การบาก เพื่อปรุงเป็ นเครื่ องเรื อนส่วนต่างๆแล้ วยก
ประกอบขึ ้นเป็ นตัวเรื อน โดยยึดองค์อาคารเหล่านันด้
้ วยวิธีการเข้ าเดือย สอดสลักลิ่ม เพื่อยึดตรึงให้
มัน่ คงแน่นหนาด้ วยฝี มืออันประณีต อันเป็ นทักษะที่สืบทอดต่อกันมา องค์ประกอบของตัวเรื อนมี 3
ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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3.1 ส่ ว นเดี่ ย วล่ า ง คื อ โครงสร้ างส่ว นพื น้ ซึ่ง โครงสร้ างส่วนนี ม้ ี ค วามมั่น คง
แข็งแรงได้ ด้วยวิธีการก่อสร้ างด้ วยระบบเสาคาน โดยตังเสาฝั
้
งลงในดิน แล้ วสอดรอด (คาน) เชื่อม
เสาสองต้ นด้ านสกัดซ้ ายและขวาเข้ าด้ วยกัน ตลอดแนวทังสี
้ ่แถว ทังนี
้ ้ ช่างจะวางรอดยื่นเลยออกมา
จากแนวเสาประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อวางพรึงและเพิ่มความแข็งแรง จากนันจึ
้ งวางขื่อสวมลง
บนหัวเทียนบริ เวณปลายเสา เพื่อล็อคเสาช่วงบนให้ มนั่ คง วางพรึงด้ านยาวบนรอดและวางพรึ ง
ด้ านสกัดทังสองด้
้
าน ซึง่ จุดที่พรึงด้ านยาวและด้ านสกัดมาบรรจบกันจะบากไม้ เข้ าเดือยรับกันพอดี
พรึงทาหน้ าที่ยดึ ช่วงล่างส่วนพื ้นเรื อนให้ แน่น และยังช่วยรับแผงฝาทุกด้ าน เมื่อวางพรึงครบทุกด้ าน
แล้ วจึงวางไม้ ตงตามแนวยาวของเรื อนเป็ นระยะ แล้ วจึงวางแผ่นกระดานพื ้นตามแนวขวางทับลงไป
การวางไม้ ตงและแผ่นกระดานพืน้ นี ้จะไม่มีการตอกยึดด้ วยตะปู เนื่องจากสามารถตังอยู
้ ่ได้ ด้วย
น ้าหนักของตัวมันเอง (ภาพที่ 17 และ 18)
3.2 ส่ วนเดี่ยวบน คือองค์ประกอบส่วนฝาเรื อน ดังที่กล่าวมาแล้ วว่าฝาเรื อน
หลังนี ้เป็ นฝาสาเร็ จรู ปที่ ประกอบไม้ แต่ละชิ ้นเข้ าเป็ นแผงฝา และติดตังประตู
้
หน้ าต่างไปพร้ อมกัน
ซึ่งฝาแต่ละแผงจะวางบนพรึงและยึดช่วงบนด้ วยเต้ าที่สอดทะลุรูเสาช่วงบนออกไปยึดแผงฝาและ
ไม้ เชิงกลอน (เชิงชาย) โดยรอบ เนื่องจากฝาแต่ละแผงมีขนาดใหญ่และมีน ้าหนักมาก ช่างจึงตอก
ตะปู 6 นิ ้ว ยึดมุมทังสี
้ ่ด้านของทุกแผงฝาให้ มนั่ คง (ภาพที่ 19)
3.3 ส่ วนเครื่ องบน คื อ องค์ป ระกอบส่วนโครงหลังคา เป็ น ส่วนโครงสร้ างที่
ซับซ้ อนที่ต้องอาศัยทักษะฝี มืออันประณีตในการก่อสร้ าง เพื่อให้ สามารถคุ้มแดดคุ้มฝน และทนต่อ
ความแปรปรวนของสภาพอากาศภายนอกได้ ซึง่ มีองค์ประกอบต่างๆ ได้ แก่
- ส่วนโครงจัว่ ประกอบด้ วย ขื่อ แปหัวเสา ดัง้ จันทัน อกไก่ (ภาพที่ 20)
- ส่วนหน้ าจัว่ ปัน้ ลม (ภาพที่ 21)
- ส่ วนวัส ดุมุง หลัง คา ซึ่ ง แต่เดิม มุง ด้ วยหญ้ าแต่เจ้ า ของเรื อ นเปลี่ ย นเป็ น
สังกะสีในภายหลัง ประกอบด้ วย แปลาน ไม้ กลอน
- ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น เต้ า เชิงชาย ตะพานหนู รางนา้ รวมถึงขื่อคัดและ
ตุ๊กตา ซึง่ เป็ นโครงหลังคาส่วนโถงกลาง (ภาพที่ 22)
โครงสร้ างเครื่ องบนทังหมดนี
้
้ถูกประสานกันด้ วยวิธีการบาก เจาะ เข้ าเดือย สอดสลัก
หรื อลิ่ม เกือบทังหมด
้
มี เพียงบางส่วนเท่านันที
้ ่ตอกตะปู 6 นิ ้ว เพื่อช่วยการยึดเกาะและเพิ่มความ
แข็งแรง เช่น ปัน้ ลม เป็ นต้ น
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ทังนี
้ ้ การก่อสร้ างดังกล่าว ต้ องอาศัยช่างที่มีความเข้ าใจในธรรมชาติของวัสดุ กฎการ
รับแรงและการถ่ายน ้าหนัก มีทกั ษะในการคัดสรรไม้ มีความแม่นยาในการกาหนดขนาดสัดส่ วน
รวมถึงจะต้ องมีฝีมือที่ประณี ตในการเข้ าไม้ นอกจากนัน้ ยังต้ องพึ่งกาลังคนจานวนมากเพื่ อใช้
แรงงานในการหาไม้ การแปรรูป และการประกอบเรื อน ด้ วยวิธีการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันตามระบบ
สังคมเกษตรกรรมในอดีต
โดยสรุปแล้ ว การวางตาแหน่งทิศทางเรื อนให้ สอดคล้ องกับบริ บทสภาพแวดล้ อมท้ องถิ่น
การวางผังเรื อนแฝดที่ มี โถงกลางคั่น แยกเรื อนครัวออกจากเรื อนหลักอย่างชัดเจน การกาหนด
ตาแหน่งประตูหน้ าต่าง การกันฝา
้ และแบ่งพื ้นที่ใช้ สอยด้ วยระดับความสูงของพื ้น ซึ่งสัมพันธ์ กับ
ลาดับการเข้ าถึงและความต้ องการความเป็ นส่วนตัว สะท้ อนให้ เห็นถึงภูมิความรู้ ของช่างที่มีความ
เข้ าใจความสัมพันธ์ ระหว่างวิถีชี วิตเกษตรกรรมกับธรรมชาติที่แยกออกจากกันไม่ได้ อนึ่ง สิ่งที่
แสดงถึงความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ชัดเจน คือ การบูรณาการรู ปแบบเรื อนแฝดขึน้ ใหม่ โดย
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างทังระบบ
้
และสอดประสานชิ ้นส่วนต่างๆเข้ าด้ วยกันเป็ นองค์อาคารได้ อย่าง
แข็งแรงมัน่ คง ซึ่งทาให้ เรื อนพ่อคงหลังนี ้ สามารถคงอยู่มาได้ นานนับ 111 ปี สิ่งเหล่านี ้ สะท้ อนให้
เห็นถึงความอัจฉริ ยภาพและปั ญญาสร้ างสรรค์ของช่างท้ องถิ่นโคราช ที่มีความคิดริ เริ่ ม มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบโครงสร้ าง และมีความกล้ าที่จะออกนอกกรอบจารี ตแบบแผนดังเดิ
้ ม เพื่อ
แก้ ปัญหาและสนองประโยชน์ใช้ สอยอย่างลงตัว ซึ่ง ยังไม่เคยมีช่างคนใดในสมัยนันกล้
้ าทา เพราะ
เกรงว่าจะเป็ นการทา “นอกครู ” แต่เรื อนหลังนีไ้ ด้ ทาให้ ลูกหลานในปั จจุบนั ได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจถึง
แนวความคิดนัน้ และยอมรับว่าเป็ น “เรื อนครู ” ที่ จะเป็ นข้ อมูลสาคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ทางด้ านภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชาวโคราช ให้ ประจักษ์แก่ชาวไทยสืบต่อไป
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ภาพที่ 1 ลักษณะเรื อนโคราชทัว่ ไป ซึง่ ประกอบไปด้ วยเรื อนนอน ระเบียง นอกชาน และครัว

ภาพที่ 2 เรื อนพ่อคงมีลกั ษณะเป็ นเรื อนแฝดที่มีเรื อนนอนสองหลังวางขนานกันคัน่ กลางด้ วยโถงกว้ าง
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ภาพที่ 3 ลักษณะภายในเรื อนพ่อคงซึง่ มองจากชานด้ านหน้ า จะเห็นโถงกลางขนาดกว้ างมีรางน ้าด้ านบน
ฝั่งซ้ ายและขวาเป็ นเรื อนนอนขนาดสองช่วงเสา ส่วนช่วงเสาแรกเป็ นโถงพักผ่อน ถัดไปด้ านหลังเป็ นครัว

ภาพที่ 4 ลักษณะเรื อนแฝดทัว่ ไป ซึง่ เรื อนจัว่ แรกเป็ นเรื อนนอน ส่วนจัว่ ที่สองเป็ นโถง
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ภาพที่ 5 ลักษณะเรื อนสามจัว่ ทัว่ ไป ซึ่งเรื อนจัว่ แรกเป็ นเรื อนนอน เรื อนจัว่ ที่สองเป็ นโถงกลาง และเรื อนจัว่ ที่สาม
เป็ นเรื อนนอน

ภาพที่ 6 ลักษณะการบูรณการรู ปแบบเรื อนแฝดขึ ้นใหม่ โดยการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างทังระบบ
้
ได้ แก่ การเลือ่ น
ตาแหน่งเสาดัง้ การยื่นขื่อออกมาจากแนวเสาแล้ ววางทับบนตุ๊กตาซึง่ นัง่ อยูบ่ นขื่อคัด เพื่อรับหน้ าจัว่ ขนาดใหญ่
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ภาพที่ 7 ลักษณะการปรุ งฝาเรื อนที่สะท้ อนถึงสมัยนิยม ฝาฝั่ งซ้ ายจากภาพเป็ นฝาไม้ กระดานตีแนวนอนมีเกล็ด
ช่องลม ส่วนฝาฝั่งขวาจากภาพเป็ นฝาเข้ าลิ ้นไม้ ซ้อนเกล็ดแนวนอน

ภาพที่ 8 ฝาเข้ าลิ ้นไม้ ซ้อนเกล็ดแนวนอนเป็ นฝารู ปแบบแบบดังเดิ
้ มที่นาไม้ มาปรุ งเป็ นแผงฝาด้ วยวิธีการเข้ าไม้
ประกอบไปด้ วยลูกฟั ก ลูกตัง้ ลูกนอน ไม้ กรุฝา และกรอบฝา

14

ภาพที่ 9 ไม้ กรุฝาสอดเข้ าร่องลูกตัง้

ภาพที่ 10 การเข้ าเดือยแบบปากกบบริ เวณมุมกรอบฝา

ภาพที่ 11 การเข้ าไม้ ของหน้ าต่างโดยวิธีสอดสลักเข้ าเดือย

ภาพที่ 12 ฝาไม้ ก ระดานตี แนวนอนมีเกล็ดช่ องลม สัน นิษ ฐานว่าสร้ างขึน้ มาภายหลัง ซึ่งมี การตอกยึด แผ่น
กระดานกับเคร่าตังด้
้ วยตะปู แต่องค์ประกอบส่วนอื่นยังมีการเข้ าไม้ รูปแบบเดิม
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ภาพที่ 13 เกล็ดช่องลม

ภาพที่ 14 การเข้ า ไม้ บ ริ เวณรอยต่ อ ระหว่า ง
กรอบฝา เคร่าตังและเคร่
้
านอน

ภาพที่ 15 การเข้ าไม้ บริ เวณแผงจัว่

ภาพที่ 16 การตกแต่งแผงจัว่ ด้ วยลูกฟั ก เกล็ด ใบตาล ลูกตังและลู
้
กนอน
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ภาพที่ 17 โครงสร้ างส่วนเดี่ยวล่างประกอบไปด้ วย เสา รอด พรึง ตง และไม้ กระดานพื ้น

ภาพที่ 18 การเข้ าไม้ บริ เวณที่พรึงด้ านยาวและด้ านสกัดมาบรรจบกัน
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ภาพที่ 19 การนาไม้ มาปรุงเป็ นแผงฝาแล้ วยกประกอบกับตัวเรื อนโดยวางบนพรึง แล้ วยึดด้ วยเต้ า

ภาพที่ 20 โครงหลังคาของเรื อนนอน ประกอบไปด้ วย ขื่อ ดัง้ อกไก่ แปหัวเสา แปลาน กลอน และหน้ าจัว่
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ภาพที่ 21 โครงหลังคาส่วนหน้ าจัว่ เชิงชาย และปั น้ ลม

ภาพที่ 22 โครงหลังคาบริ เวณโถงกลาง ประกอบไปด้ วยขื่อคัด ตุ๊กตา เต้ า และไม้ เชิงชาย

