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 The research paper derived from grandfather’s house. I lived it some time of 
the year.  The vernacular house was changed to from and function.  It was important for 
studied to houses of Tambon Toongtom Amphoe San Pa Tong, Chiang Mai Province. 
These questions are : How were the vernacular houses changed ? How were theirs 
changed of alike or different ? Specification of 3 location. The house was close up at 
main road. The house was close up at sub-road, Because the traffic was important.  The 
house was close up at weir, Because the weir was the system of water along time. The 
space under the house and  kitchen was changed so much. Population for structure 
concrete of the floor and adobe cement block or bricks of the wall. Precast for the 
column or wood column. The roof’s structure system was beam , rafter and purlin. 
Material of the roof were asbestos cement sheet. The research paper found another 
methodology for changed of vernacular house. The vernacular house was research next 
time. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ภาคเหนือของประเทศไทยมีภูมิประเทศเปนทิวเขาสลับซับซอน มีที่ราบหุบเขาและแอง
ที่ราบ เนื่องจากภูมิประเทศมีความแตกตางกัน ทําใหมีการตั้งถิ่นฐานท่ีกระจัดกระจายในพ้ืนที่
ตางๆ จึงทําใหเกิดงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
ประเภทที่พักอาศัย ในการศึกษาวิจัยตอไปนี้จะเรียกวา “เรือนพื้นถิ่น” เพื่อใหงายตอการจดจําและ
มีใจความที่กระชับและเขาใจไดงาย 
 การศึกษาวิจัยเรือนพื้นถิ่นทางภาคเหนือมีความนาสนใจ เพราะตลอดหลายทศวรรษที่
ผานมามีความเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดาน อยางรวดเร็วและเปนการเปลี่ยนแปลงอยางมี”พลวัต” 
ในการศึกษาวิจัยของเรือนพื้นถิ่นมีประโยชนในแงของการจดบันทึกเร่ืองราวและสืบคนรองรอย
อดีต ซึ่งมีคุณคาเชิงประวัติศาสตร 
 การศึกษาวิจัยความเปล่ียนแปลงของเรือนพื้นถิ่นจากอดีตจนถึงปจจุบันและแนวโนม
การเปล่ียนแปลงของเรือนพื้นถิ่นของภาคเหนือ มีจุดประสงคเพื่อเปนองคความรูทั้งในรูปแบบการ
อนุรักษและพัฒนาการศึกษาวิจัยเรือนพื้นถิ่น มีความมุงเนนศึกษาถึงสภาพแวดลอม ระบบนิเวศน
ชุมชนที่มีผลตอเรือนพื้นถิ่นในอดีตและศึกษาถึงพลวัตที่เขามาจนสงผลตอเรือนพื้นถิ่น ศึกษาความ
เปล่ียนแปลงรวมกันของเรือนที่ทําใหเรือนพื้นถิ่นสามารถอยูรวมกับความเปล่ียนแปลงไดอยาง
กลมกลืน โดยไมใชวิธีการอนุรักษแบบแชแข็ง 
 อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เปนอูขาวอูน้ําของจังหวัดเชียงใหมมาต้ังแตอดีต มี
ที่ราบที่สามารถทําการเกษตรไดอยางสมบูรณ มีแมน้ําปงและแมน้ําขาน (แมน้ําขานเปนแมน้ํา
สาขาของแมน้ําปง) ไหลผานทําใหมีพื้นที่ทําการเกษตรกรรมเปนจํานวนมาก อําเภอสันปาตองมี
จุดเดนในเร่ืองการบริหารจัดการน้ําไดอยางมีคุณภาพและเปนธรรม ดังงานวิจัยเร่ือง “นิเวศนวิทยา
ในวิถีไทย”  ของอรศิริ  ปาณินท1 เปนการจัดการน้ําของอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ที่ใช

 
 1 อรศิริ  ปาณินทและคณะ, “ภูมิปญญา พฒันาการ และความสัมพันธระหวางกันของ
เรือนพืน้ถิน่ไทเขินเชียงใหม – เชียงตุง” (กรุงเทพฯ:สํานกังานกองทนุสนับสนนุการวจิัย,2549),16. 
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ระบบเหมืองฝายในการชักน้ําจากแมน้ําเขาสูพื้นที่ทําการเกษตรกรรม ทําใหพืชผลดี จึงทําใหเกิด
ความคิดความเช่ือ ประเพณีตาง ๆ รวมทั้งกฎหมายที่ใหความสําคัญกับเหมืองฝายในอดีต 
 รูปแบบของเรือนพื้นถิ่นของชาวตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ไดมี
ความเปล่ียนแปลงไปอยางมาก ทั้งรูปแบบของตัวเรือน สภาพแวดลอมบริเวณของเรือนพื้นถิ่น 
บริบททางสังคม การศึกษาและวิจัยเพื่อนําไปวิเคราะหและพัฒนาเรือนพื้นถิ่นใหสามารถดํารงอยู
กับพื้นที่ไดอยางกลมกลืนและไมสูญหายไปดังเชนเรือนพื้นถิ่นปจจุบัน 
 
ความมุงหมายของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาพลวัตของเรือนพื้นถิ่นที่เกิดจากปจจัยดานตาง ๆ ที่แปรเปล่ียนจากอดีต
จนถึงปจจุบันและนําเสนอความเปนไปไดที่จะทําใหเรือนพื้นถิ่นดํารงอยูตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาและอธิบายพลวัตของเรือนพื้นถิ่น สภาพแวดลอมและปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบของเรือนพื้นถิ่นและนํามาจัดกลุมหาความเปล่ียนแปลงรวมใน
งานสถาปตยกรรม 
 
คําถามในการศึกษา 
 1. ปจจัยใดบางที่ทําใหเกิดพลวัตของเรือนพื้นถิ่น 
 2. เรือนพื้นถิ่นมีความเปล่ียนแปลงทางดานผังบริเวณ ผังพื้นและรูปแบบของเรือน
อยางไรบาง เพราะเหตุใด 
 3. ภูมิปญญาในการกอสรางเรือนพื้นถิ่น มีความเปล่ียนแปลงหรือไมและแนวโนมใน
อนาคตจะเปนอยางไร 
 4. เรือนพื้นถิ่นสามารถดํารงอยูไดในอนาคตหรือไม เพราะเหตุใด 
 
กรอบกระบวนการคิด 
 1. กรอบความคิดดานการศึกษาสถาปตยกรรม,ผังชุมชนและบริบทแวดลอม 
 2. กรอบความคิดในการศึกษาเฉพาะกรณีและศึกษารายละเอียดของพลวัตในเรือน
พื้นถิ่น 
 3. กรอบความคิดในดานการศึกษาความเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ในชุมชน 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดานขอมูล 
 1. ผังกายภาพของตําบลทุงตอม องคประกอบหลักของตําบลทุงตอม 
 2. ลักษณะทางกายภาพของหมูบาน 
 3. ลักษณะทางกายภาพของเรือนและรูปแบบของเรือนที่เลือกเปนกรณีศึกษา 
 4. ความเปล่ียนแปลงของผังบริเวณและรูปแบบของเรือนที่เลือกเปนกรณีศึกษา 
 5. ภูมิปญญาชุมชนที่ยังคงปรากฏในชุมชน 
 ขอบเขตดานพื้นที่ 
 1. พื้นที่ทําการศึกษา กรณีศึกษาตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 2. จํานวนหมูบานที่ทําการศึกษา จํานวน 6 หมูบาน 
  2.1 บานปาลาน หมูที่ 2 
  2.2 บานสบหาร หมูที่ 3 
  2.3 บานศรีกอเกา หมูที่ 4 
  2.4 บานไร หมูที่ 5 
  2.5 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
  2.6 บานสันจิ๊กุง หมูที่ 7 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 งานวิจัยช้ินนี้เนนศึกษาพลวัตของเรือนพื้นถิ่นทางดานกายภาพของเรือนและภูมิปญญา
ชุมชน กรณีศึกษา ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 
สมมติฐานในการศึกษา 
 1. พลวัตทางเศรษฐกิจเปนปจจัยหลักที่ใหเกิดความเปล่ียนแปลงของเรือนพื้นถิ่น 
 2. ผังบริเวณและรูปแบบของเรือนพื้นถิ่นมีความเปล่ียนแปลงเปนอยางมาก 
 3. ภูมิปญญาของเรือนพื้นถิ่นมีความเปล่ียนแปลงและแนวโนมในอนาคตจะหายไปใน
สวนที่ปฏิบัติไดยาก 
 4. เรือนพื้นถิ่นแบบด้ังเดิมมีแนวโนมจะหายไปในอนาคตและจะเกิดสถาปตยกรรมพื้น
ถิ่นในลักษณะใหมมาแทนท่ี 
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ขั้นตอนการศึกษา 
 1. เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยจากการศึกษา แบงเปน 2 สวน คือ 
  1.1 การคนควาขอมูลในเอกสาร เกี่ยวกับเรือนพื้นถิ่นทางภาคเหนือและของจังหวัด
เชียงใหม 
  1.2 การคนควาภาคสนาม โดยการสัมภาษณ สํารวจ รังวัด ถายภาพ รางภาพ 
จากนั้นทําการเขียนแบบและทําหุนจําลอง 
 2. นําขอมูลทั้ง 2 สวนมาทําการจัดลําดับ วิเคราะหความเปล่ียนแปลง จัดหมวดหมูหา
ความสัมพันธ สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะส่ิงที่ไดจากการศึกษา 
 
วิธีการศึกษา 
 1. เก็บรวบรวมขอมูลในเอกสารที่เกี่ยวของกับเรือนพื้นถิ่น 
 2. การคนควาภาคสนามโดย 
  2.1 สอบถามโดยแบบสอบถามและสัมภาษณโดยไมกําหนดโครงสราง 
  2.2 สํารวจและรังวัด 
  2.3 ถายภาพและรางภาพ 
  2.4 เขียนแบบและทําหุนจําลอง 
 3. วิเคราะหขอมูล 
 4. สรุปผลการศึกษา 
 5. เสนอแนะส่ิงที่ไดรับจากการศึกษา 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่ออธิบายผลของพลวัตที่ทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงในเรือนพื้นถิ่นได 
 2. ผูศึกษาไดทราบถึงความเปล่ียนแปลงของเรือนพื้นถิ่น สามารถจัดกลุมเพื่อหาความ
เปล่ียนแปลงรวมในงานสถาปตยกรรมได 
 3. สามารถอธิบายถึงภูมิปญญาที่เปล่ียนแปลงไปของเรือนพื้นถิ่นไดทั้งที่หายไปและ
เกิดข้ึนใหม 
 
แหลงขอมูล 
 1. ขอมูลจากเอกสารจากแหลงตาง ๆ  
  1.1 หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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  1.2 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  1.3 หอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ 
  1.4 หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  1.5 ส่ือส่ิงพิมพอิเลคทรอนิค 
 2. ขอมูลภาคสนาม 
  2.1 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เรือนพื้นถ่ิน หมายถึง  ส่ิงกอสรางตาง ๆ ที่มนุษยสรางข้ึนโดยอาศัยประสบการณทีส่ั่ง
สมกันมาต้ังแตอดีตและทําการสืบทอดตอกันมา โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยอยางสูงสุดและใช
ทรัพยากรอยางคุมคาที่สุด ซึ่งทรัพยากรที่ไดมาเหลานั้นสามารถหาไดภายในทองถิ่นนั้น ๆ จงึทาํให
สิ่งกอสรางเหมาะสมกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศระบบนิเวศภายในทองถิ่นและเปนการกอสรางโดย
คนในชุมชน มีแบบแผนที่เหมือนกันแตแตกตางกันในรายละเอียด 
 ขวงบาน หมายถึง ลานอเนกประสงคที่ใชสําหรับตากพืชผลทางการเกษตร หรือเปน
ลานสําหรับเช่ือมตอไปยังทางเดินสูขวงบานขางเคียง 
 ต๊ัมน้ํา หรือ ตอมนํ้า หมายถึง หองอาบน้ําสําหรับผูหญิงสาวมีผนังวัสดุตาง ๆ แตไมมี
หลังคา 
 หลองขาว หรือ ยุงขาว หมายถึง อาคารเก็บขาวหรือพืชผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ สามารถ
เก็บอุปกรณเคร่ืองมือทางการเกษตร 
 จาน หรือ ชาน หมายถึง พื้นที่ที่บันไดทอดขึ้นไปมีหลังคาคลุมหรือเปดโลง เม่ืออยู
บริเวณดานหลังของบานจะเรียกวา จานหรือชานครัว 
 เต๋ิน หมายถึง สวนเชื่อมพื้นที่ตาง ๆ ของเรือนถัดจากจานหรือชาน ยกสูงประมาณ 2 คืบ 
เปนพื้นที่เอนกประสงค เชน ใชเปนพื้นที่นั่งเลน รับประทานอาหาร ทําบุญเล้ียงพระในงานมงคล 
เปนตน 
 ฮอมริน หมายถึง พื้นที่ที่ชายคาของเรือนนอนจะมาจรดกัน เหนือบริเวณทางเดินข้ึนไป
จะเปนรางน้ําสําหรับระบายน้ําฝน 
 โฮงครัว  หมายถึง อาคารที่ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร 
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บทที่ 2 
 

ลักษณะท่ัวไปและประวัติศาสตรจังหวดัเชียงใหม 
 

ภูมิศาสตรและที่ต้ังจังหวัดเชียงใหม 
 ลักษณะท่ัวไป ที่ต้ัง ขนาด  
 จังหวัดเชียงใหมต้ังอยูทางทิศเหนือของประเทศไทย เสนรุงที่ 16 องศาเหนือ และเสน
แวงที่ 99 องศาตะวันออก ทิศเหนือติดกับประเทศพมา ทิศใตติดกับจังหวัดลําพูนและจังหวัดตาก 
ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดเชียงราย จังหวัดลําปางและจังหวัดลําพูน มีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) สวนกวางจากทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออก กวางประมาณ 138 
กิโลเมตร สวนยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต ยาวประมาณ 320 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 750 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งส้ินประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
12,566,910 ไร 
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ตําแหนงที่ต้ังจังหวัดเชียงใหม 

 
แผนที่ที่ 1 แสดงแผนที่ประเทศไทย 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, จังหวัดในประเทศไทย, เขาถึงเมื่อ 12 มกราคม 2557, เขาถึงได
จาก http://th.wikipedia.org/wiki 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki
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ตําแหนงที่ต้ังจังหวัดเชียงใหม

 

แผนที่ที่ 2 แสดงแผนที่ภาคเหนือ 
ที่มา: โฟโตออนทัวร [นามแฝง], แผนท่ีภาคเหนือของไทย, เขาถงึเมื่อ 12 มกราคม 2557, เขาถงึ
ไดจาก http://www.photoontour9.com/stock_gallery/lampang54/map/phrae_map/northen_ 
map.gif 
 

ลักษณะภูมิประเทศทางกายภาพ    
 โดยทั่วไปจังหวัดเชียงใหมต้ังอยูบริเวณที่ราบเชิงเขา มีทิวเขาลอมรอบ แบงเปนพื้นที
ปาไมและภูเขา พื้นที่ประมาณ 16,636 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทําการเกษตรสองฝงแมน้ําปง พื้นที่
ประมาณ 2,600 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่อยูอาศัยและอ่ืน ๆ พื้นที่ประมาณ 871 ตารางกิโลเมตร 
 จังหวัดเชียงใหมประกอบดวยภูเขาสูงสลับซับซอนและมีพื้นที่ราบเกิดอยูในหุบเขา เปน
ที่ต้ังของอําเภอสําคัญ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอสารภี อําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง อําเภอ
จอมทอง อําเภอสันทรายและอําเภอดอยสะเก็ด นอกจากพื้นที่ราบในหุบเขาแลว ยังมีพื้นที่ราบ
สองฝงแมน้ํา สามารถแบงลักษณะสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหมไดดังตอไปนี้ 
 1. ที่ราบดินตะกอนใหม (Flood plain and semi-recent surface) คิดเปน 7%  ของ
พื้นที่ทั้งหมด เกิดจากชายฝงของลําน้ําปง แมน้ําขาน และแมน้ําฝาง เปนหุบเขากวางประมาณ 25 
กิโลเมตร สูง 300-500 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง พื้นที่ราบน้ําทวมถึงเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนลําน้ําบางแหง มีลักษณะการทับถมโดยตะกอนทางน้ําไหลกระจายออกคลายรูปพัด บริเวณที่
ลานตะพักลําน้ําใหมเกิดตอเนื่องมาจากบริเวณสวนตํ่าของที่ราบลอนคลื่นและอยูสูงกวาบริเวณที่
ราบน้ําทวมเล็กนอย บริเวณที่ราบน้ําทวมถึงใกลลําน้ํา ปจจุบันเปนบริเวณที่ตํ่าสุดของพ้ืนที่ราบหุบ
เขา ในฤดูน้ําหลากบริเวณนี้ถูกน้ําทวมถึงทุกป ไดแกบริเวณริมฝงน้ําปง 
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 2. ที่ราบลอนคลื่นตะกอนเกา (Under lating to rolling allurial terrace) คิดเปน 8% 
ของพื้นที่ทั้งหมด สูง 350 – 600 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อยูสูงกวาที่ราบดินตะกอนใหม 
มีความลาดเอียง 2 – 16% แยกออกเปน 
  2.1 ลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า (Low terrace) 
  2.2 ลานตะพักลําน้ําระดับกลาง (Middle terrace) 
  2.3 ลานตะพักลําน้ําระดับสูง (Height terrace) 
  โดยตะพักลําน้ําระดับสูงอยูติดกับบริเวณที่เปนเนินเขาหรือภูเขาสูงและลาดตํ่าลงสู
ทางทิศที่สายน้ําหลากไหลอยู 
 3. บริเวณเนินเขาและภูเขาสลับซับซอน (Residual hill and mountains) คิดเปน 85% 
ของพื้นที่จังหวัดทางฝงขวาของแมน้ําปง มีทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาวทางดานเหนือ 
ทางดานทิศตะวันออกมีทิวเขาขุนตาล โดยมีภูเขาผีปนน้ําพาดผานบริเวณเขตติดตออําเภอเชียง
ดาว – ฝาง มีความลาดเอียงต้ังแต 16% ข้ึนไป สูง 600-2,600 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง มี
ยอดเขาสูงหลายแหง เชน ดอยผาหมปก ดอยหลวงเชียงดาว ดอยสุเทพ และดอยอินทนนท เปนตน 
 

 
 
แผนที่ที่ 3 แสดงแผนที่ลักษณะภูมิประเทศภาคเหนือ 
ที่มา: Panchalee [นามแฝง], ลกัษณะภูมปิระเทศในอาเซียน, เขาถงึเมื่อ 12 มกราคม 2557, 
เขาถึงไดจาก http://topographysinasean.blogspot.com 
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 ลักษณะภูมิอากาศ   
 จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีสภาพอากาศคอนขางเย็นตลอดป มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งป 
25.4 องศาเซลเซียส โดยมีคาเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุด
เฉล่ีย 20.1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธเฉล่ียตลอดป 72% สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม
อยูภายใตอิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
แบงภูมิอากาศออกไดเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูรอน 
 
การปกครองและเศรษฐกิจ     
 ลักษณะการปกครอง 
 จังหวัดเชียงใหมแบงเขตการปกครองออกเปน 22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ มีจํานวน 204 
ตําบล และจํานวนหมูบาน 1,950 หมูบาน ประชากรของจังหวัดเชียงใหมมีทั้งส้ิน 1,589,977 คน 
แยกเปนชายจํานวน 787,600 คน เปนหญิง 802,377 คน ความหนาแนนเฉล่ีย 78 คน/ตาราง
กิโลเมตร 
 แหลงน้ําธรรมชาติของจัดหวัดเชียงใหม ประกอบดวยแมน้ํา ลําคลอง หนองและบึง
ธรรมชาติหลายแหง สําหรับแมน้ําที่สําคัญ ๆ ของจังหวัดเชียงใหมมี 8 สายดวยกัน คือ 
 1. แมน้ําปง เปนแมน้ําสายใหญและยาวที่สุด ตนน้ําอยูบริเวณหมูบานเมืองงายของ
เทือกเขาแดนลาว ติดพรมแดนตอนเหนือไหลผานหมูบานเมืองงายลงมายังอําเภอเชียงดาว อําเภอ
แมแตง อําเภอแมริม ผานกลางเมืองเชียงใหมลงไปกลายเปนกั้นเขตจังหวัดลําพูนกับจังหวัด
เชียงใหม ผานอําเภอสารภีและอําเภอหางดง อําเภอปาซาง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน อําเภอ
จอมทองและอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ลงไปยังจังหวัดตาก จังหวัดกําแพงเพชร บรรจบกับ
แมน้ํานานที่ปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค 
 2. แมน้ําฝาง อยูในเขตอําเภอฝาง เปนแมน้ําที่ไหลยอยข้ึนไปทางทิศเหนือ ตํ้าน้ําเปน
ลําธารหลายสายไหลมารวมกันจากตอนใตสุดของอําเภอฝาง แลวไหลมาบรรจบกันทางทิศ
ตะวันออกของอําเภอฝาง ไหลไปบรรจบกับแมน้ํากกที่บานทาตอนและไหลลงไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใตผานจังหวัดเชียงรายแลววกข้ึนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับแมน้ําโขง 
 3. แมน้ําแมแตง ตนน้ําเกิดจากหวยและลําธารตาง ๆ เขตตําบลเมืองแหง ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเขตอําเภอเชียงดาวไหลมารวมกับแมน้ําแมดอง กลางเปนลําน้ําแมแตง
ไหลผานอําเภอแมแตง บรรจบกับแมน้ําปงทางทิศใตของอําเภอแมแตง บริเวณบานสหกรณ 
 4. แมน้ําแมงัด ตนน้ําเกิดจากหวยลําธาร จากภูเขาซ่ึงลอมรอบตัวอําเภอพราว เกิด
แมน้ําสายนี้ไหลผานเขตอําเภอดอยสะเก็ด บรรจบกับแมน้ํากน แมน้ําคาว ลงสูแมน้ําปง 
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 5. แมน้ํากวง ตนน้ําเกิดจากบนเทือกเขาบริเวณบานยางน้ํานอย ไหลผานอําเภอดอย
สะเก็ด อําเภอสันทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองลําพูน แลวไหลมาบรรจบกับ
แมน้ําปงบริเวณบานสบทา 
 6. แมน้ําขาน ตนน้ําเกิดอยูบนเทือกเขาบริเวณบานแมขานใหญ อําเภอสะเมิง ไหล
ผานทุงนาบริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอสันปาตอง ไหลมาบรรจบกับแมน้ําปง 
บริเวณบานทามะโอ อําเภอสันปาตอง 
 7. แมน้ําแมกลาง ตนน้ําเกิดอยูบนเทือกเขาดอยอินทนนท หรือดอยอางกา ในเขต
อําเภอจอมทอง แลวไหลผานตัวอําเภอจอมทองลงสูแมน้ําปง 
 8. แมน้ําแมแจม ตนน้ําเกิดอยูบนเทือกเขาสาขาของดอยหัวชางในเขตอําเภอแมแจม 
ไหลมาบรรจบกับลําธารอ่ืน ๆ ในเขตบานมวงปอง กลายเปนแมน้ําแมแจม ไหลผานภูเขาซ่ึงขนาน
อยูสองขางทางดานทิศตะวันตกแลวไหลผานที่ราบปาไม ทุงนา หมูบาน ผานตัวอําเภอแมแจมแลว
วกออมดอยเล่ือนมูน ทางทิศตะวันตกและทิศใตลงมาบรรจบแมน้ําปงที่บานแมแจม หางจากที่วา
การอําเภอฮอดไปทางทิศเหนือ 
 สภาพเศรษฐกิจ 
 รายไดหลักของประชากรในจังหวัดเชียงใหม มาจากการทองเที่ยวและเกษตรกรรมแต
รายไดทางการเกษตรไมแนนอน บางปมีรายไดเพื่อมากข้ึนจากปที่ผานมาแตบางปรายไดลดลง 
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ 
 1. การเกษตรกรรม 
  1.1 การกสิกรรม ประชากรรอยละ 80 ของจังหวัดเชียงใหม ประกอบอาชีพดาน
เกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาว กระเทียม หอมแดง ลําไย ล้ินจี่ ยาสูบ ฯลฯ 
  1.2 การประมง เปนประมงน้ําจืดเพื่อบริโภค ทางราชการไดพยายามสงเสริมการ
เล้ียงปลา เชน ปลานิล ปลาย่ีสกเทศ ปลาตะเพียน ปลาสวาย เปนตน เพื่อเปนอาชีพเสริมรายไดแก
ประชาชน 
  1.3 การปศุสัตว สวนใหญเปนไปเพื่อบริโภคและใชแรงงาน มีบางอําเภอที่อยูรอบ
นอกเล้ียงโคฝูงบาง ทั้งโคเนื้อและโคนม สํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดปรับปรุงพันธุและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคระบาด เพื่อใหโคมีสุขภาพและคุณภาพดี 
  1.4 ดานปาไม จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ปาไมประมาณ 80 – 62 % ของพ้ืนที่
ทั้งหมด โดยทั่วไปเปนปาเบญจพรรณ ปาดงดิบและปาเต็งรัง ไมสําคัญไดแก ไมสัก ไมประดู 
ไมแดง ไมกระยาเลย ไมเต็ง ไมรัง ฯลฯ หลังจากรัฐบาลปดปาทั่วประเทศ ในป พ.ศ.2532 ทําให
สัมปทานปาไมในเขตภาคเหนือ 110 สัมปทานไดส้ินสุดลง แตรัฐบาลไดสนับสนุนใหมีการนําเขา
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ไมซุงและไมแปรรูปจากตางประเทศทดแทน โดนนําเขาจากประเทศพมา ลาว มาเลเซียและ
เวียดนาม นอกจากนี้ยังมีเขตสัมปทานปาไมของภาคเอกชนไทยบางสวน อยูในประเทศพมา 
จํานวน 16 ราย 21 สัมปทาน (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม, 2556) สําหรับการฟนฟูสภาพปาไม มี
โครงการสําคัญไดแก โครงการอนุรักษปาริมน้ําระหวางสองเลียบแมน้ําปง ผานพื้นที่ 3 จังหวัด คือ 
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูนและจังหวัดตาก ในเขตควบคุมดูแลของกรมปาไม 
 2. การอุตสาหกรรม 
  การอุตสาหกรรมมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมเปนอันดับที่ 
4 โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเปนโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร เชน ขาว ใบชา 
ยาสูบ ถั่วลิสง ขาวโพดและผลไมตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผา ทําโรงโมหิน 
ฯลฯ อุตสาหกรรมเพื่อการทองเที่ยว คือ งานหัตถกรรมพื้นบาน ไดแก ผลิตภัณฑจากกระดาษสา 
แกะสลักไม ตัดเย็บเส้ือผาพื้นเมือง ฯลฯ 
  ในป พ.ศ.2532 มีสวนขยายการผลิตเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคา
เพื่อการสงออก เชน อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมสําเร็จรูป 
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเลคโทรนิคส อุตสาหกรรมอาหารกระปองและแชแข็งผักผลไม 
อุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบาน เปนตน กอใหเกิดการสรางงานและรายไดตอประชากรสวนหนึ่ง
ของจังหวัดเชียงใหมและสงผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมอีกดวย 
 3. การพาณิชยกรรม 
  ผูประกอบธุรกิจซึ่งกรรมทะเบียนนิติบุคคลประเภทตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหมจนถึง
ป พ.ศ.2532 รวม 18,081 ราย แยกเปนประเภทหางหุนสวนจํากัด จํานวน 2,626 ราย หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล 152 ราย บริษัทจํากัด 1,465 ราย รานคาเอกชนทั่วไป 12,828 ราย 
 4. การกอสราง 
  จังหวัดเชียงใหมมีการลงทุนกอสรางโครงการบริการมากข้ึน เชน โครงการที่อยู
อาศัย โครงการเพื่อการพาณิชยกรรม โครงการสถานที่บริการตาง ๆ เปนตน การกอสรางได
ขยายตัวทั้งในเขตเทศบาล เกสเฮาสหลายแหงไดขออนุญาตเปดบริการเปนโรงแรมเพื่อสะดวกตอ
การบริการลูกคาและนักทองเที่ยว 
 5. การทองเท่ียว 
  จังหวัดเชียงใหมมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวมากมายหลายประเภท ทั้งแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
โบราณคดี นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมมีทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ซึ่งมีจํานวนนักทองเที่ยวมากขึ้นทุกป มีผลทําใหเกิดความตองการใช
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บริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทุกประเภทมากข้ึน เชน ที่พัก โรงแรม บริการขนสงนําเที่ยว 
อาหารและเคร่ืองด่ืม การบันเทิง สินคาที่ระลึก ธุรกิจนําเที่ยว เปนตน 
 6. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
  จังหวัดเชียงใหมมีการลงทุนทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรร สวน
เกษตรกึ่งรีสอรท สนามกอลฟ ฯลฯ เพิ่มข้ึนตามภาวการณทองเที่ยว ธุรกิจบริการ โครงการลงทุนของ
รัฐบาลที่เกี่ยวของกับปจจัยพื้นฐาน เชน การกอสรางถนน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตาง ๆ 
เปนตน 
 7. การบริการ 
  การผลิตในสาขาบริการของจังหวัดเชียงใหม มีความสําคัญมากข้ึน เปนฐานของ
อุตสาหกรรมของจังหวัด การผลิตในสาขาอ่ืน ๆ และใหบริการของรัฐ รวมทั้งการพัฒนาเมืองและ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดยอมเปนเคร่ืองชวยผลักดันใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจมี
บทบาทสําคัญมากข้ึนประกอบกับจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางการศึกษาและการสาธารณะสุข
ของภาคเหนือตอนบน เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงดานตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ในดาน
การบริหารราชการจังหวัดเชียงใหมมีหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
มากกวา 100 แหงจึงทําใหการบริการมีบทบาทสําคัญตอจังหวัดเชียงใหมมาก โดยเฉพาะการ
ใหบริการดานการเงิน สถาบันการเงินในจังหวัดเชียงใหมมีครบทั้ง 3 ประเภท คือ ธนาคาร สถาบัน
การเงิน (เงินทุนหลักทรัพย) และศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเงินตรา สถาบันการเงินนี้สามารถเปน
เคร่ืองช้ีวัดถึงความสําคัญของจังหวัดเชียงใหมไดอีกประการ เพราะเปนแหลงเงินและกระจายเงิน
ในระบบเศรษฐกิจสาขาตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการซื้อขายแลกเปล่ียนเงินตราตาง ๆ 
ตลอดจนแนะนําและใหคําปรึกษาในดานธุรกิจตาง ๆ นอกจากน้ีเชียงใหมยังเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจทางภาคเหนือ 
 
ประเพณีที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม1 
 ชนชาวไทยที่อยูในภาคเหนือของประเทศไทยนั้นมีกําเนิดความเปนมาทางการเมือง
และวัฒนธรรมรวมกับไทยใหญ ลาว และชาวไทยในภาคกลาง ปจจุบันชาวไทยในภาคเหนือ หรือ

                                                        
 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ,  “ประเพณีสําคัญของจงัหวัด  
เขียงใหม” (เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 2106 2302 ออกแบบสถาปตยกรรม 1 คณะวิชา 
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม, ม.ป.ป.) 18.  
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เรียกอีกอยางหนึ่งวา  “ชาวไทยยวน” มีการผสมผสานทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีมาเปน
เวลานานและมีลักษณะเดนจากการนับถือศาสนาและเชื่อถือในจารีตประเพณี 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1 ปฏิทินงานประเพณี พิธีกรรม ชาวไทยภาคเหนือตลอดป 
ที่มา: กฤษฎา อินทรสถิตย, “สถาปตยกรรมพื้นถิ่นบานมอนแกว จังหวดัลําปาง,” (รายงาน
ประกอบการศึกษาวิชา 264 411 สถาปตยกรรม ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539), 28. 
 
 ในการนับวัน เดือน ป ของชาวไทยลานนา จะแตกตางไปจากภาคกลางดังนี้ 
 1. เดือนที่ 1 เดือนเกี๋ยง (ตุลาคม) มีประเพณีออกพรรษา สลากภัต (ตานกวยสลาก) 
 2. เดือนที่ 2 เดือนยี่ (พฤศจิกายน) มีประเพณีลอยกระทง ทอดผาปา ต้ังธรรมหลวง 
(เทศนมหาชาติ) 
 3. เดือนที่ 3 เดือนสาม (เดือนอายหรือเดือนธันวาคม) มีประเพณีเทศนมหาชาติ แตงงาน  
ฮองขวัญขาว 
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 4. เดือนที่ 4 เดือนส่ี (เดือนยี่หรือมกราคม) มีประเพณีทานขาวใหม ข้ึนบานใหม 
แตงงานตานหลัวพระเจา 
 5. เดือนที่ 5 เดือนหา (กุมภาพันธ) มีประเพณีปอยหลวง ต้ังชานหลวง 
 6. เดือนที่ 6 เดือนหก (มีนาคม) มีประเพณีทําบุญนอย บวชเณร ข้ึนพระธาตุ สมโภชน
พระพุทธรูป 
 7. เดือนที่ 7 เดือนเจ็ด (เมษายน) มีประเพณีสงกรานต ดําหัว บวชลูกแกว เล้ียงผีปูยา 
พิธีสูขวัญ สืบชะตาบานเมือง 
 8. เดือนที่ 8 เดือนแปด (พฤษภาคม) มีพระเพณีบวชเณร วิสาขบูชา ไหวพระธาตุ    
เสาอินทขิล 
 9. เดือนที่ 9 เดือนเกา (มิถุนายน) มีประเพณีไหวพระธาตุ 
 10. เดือนที่ 10 เดือนสิบ (กรกฎาคม) มีประเพณีเขาพรรษา 
 11. เดือนที่ 11 เดือนสิบเอ็ด (สิงหาคม) มีประเพณีตานขาว คนเฒาจําศีล 
 12. เดือนที่ 12 เดือนสิบสอง (กันยายน) มีประเพณีสลากภัต จาคะขาว (อุทิตถึงผูตาย) 
 ประเพณีที่สําคัญทางภาคเหนือนั้น  มักจะเกี่ยวกับอาชีพของชุมชนเปนสวนใหญ และ
มีประเพณีมากมายถึง 42 ประเพณี แตจะกลาวถึงเฉพาะประเพณีที่นาสนใจและมีสวนเกี่ยวของ
กับวิถีชีวิตของประชาชนในปจจุบัน 
 ประเพณีปอยหลวง  “ปอยหลวง” เปนประเพณีอยางหน่ึงของลานนาไทย ที่ไดปฏิบัติ
สืบทอดกันมาเปนเวลานาน จัดไดวาเปนลักษณะสืบทอดทางประวัติศาสตรและชาติพันธุวิทยา 
กลาวคือ เมื่อไดมีการจัดสรางหรือบูรณปฏิสังขรณอาคารสถานที่หรือสาธารณสมบัติในทองถิ่น
ลุลวงดีแลว ทางฝายสงฆและฆราวาสจะไดจัดงานเฉลิมฉลองข้ึน นับวาเปนการรวมกันแสดงความ
ร่ืนเริงยินดีที่ไดรวมมือรวมใจกัน สละทั้งกําลังกายและกําลังทรัพยสรางสาธารณะสมบัติ เชน 
สะพาน อาคารเรียน วัด ฯลฯ งานเฉลิมฉลองนี้ภาษาถิ่นเหนือเรียกวา “ปอยหลวง” คําวา “ปอย” 
หมายถึง งานร่ืนเริงที่เปนประเพณี “หลวง” หมายถึงยิ่งใหญ รวมความ “ปอยหลวง” คือ งานเฉลิม
ฉลองร่ืนเริงที่ยิ่งใหญนั่นเอง และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเปนการถวายสาธารณสมบัติแกพระ
ศาสนาหรือทางราชการ 
 ประเพณีการสืบชะตา  เปนพิธีกรรมที่นิยมทําในโอกาสตาง ๆ เพื่อตอดวงชะตาใหยืน
ยาวสืบไปอีก พิธีนี้เปนพิธีใหญที่ตองอาศัยคนและเคร่ืองประกอบพิธีมากที่สุดพิธีหนึ่ง แตอาจจัด
รวมกับพิธีอ่ืน ๆ ไดโดยการจัดพิธีนั้นอาจจัดข้ึนเพื่อสืบชะตาใหแกคนทั้งที่เปนฆราวาส และภิกษุ
หรืออาจจะสืบชะตาใหแกหมูบาน เมือง หรือ ยุงขาวก็ได 
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 ประเพณีการทานขาวสลาก  ภาษาทองถิ่นเหนือ เรียกวา “กินกวยสลาก” หมายถงึ การ
จัดเตรียมส่ิงของเคร่ืองใชทั้งอุปโภคบริโภคแดพระภิกษุสงฆ โดยเร่ิมในราววันเพ็ญเดือน 12 เหนือ 
(เดือน 10 หรือ กันยายน) และส้ินสุดในเดือนเกี๋ยงดับ (เดือน 11) 
 ประเพณีเขาอินทขิล  เปนการสักการบูชาหลักเสาเมืองนั้นเอง คําวา อินทขิล หมายถึง 
เสาหรือหลักหนาประตูเมือง หลักเมือง เสาเข่ือน ซึ่งเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมืองของเชียงใหม 
ต้ังอยูภายในวัดเจดียหลวง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 ประเพณีตรุษสงกรานตและดําหัว  ตรุษสงกรานตเปนประเพณีที่ถือกันมาแตโบราณ
กาลวาเปน “วันข้ึนปใหม” โดยนับเร่ิมต้ังแตวันที่พระอาทิตยยางเขาสูราศีเมษ ในเดือนเมษายน 
สวนประเพณีดําหัวเปนการนําเอาลูกหลานญาติพี่นองไปแสดงความเคารพและความกตัญูตอ
ญาติผูใหญ ผูสูงอายุ เพื่อขอขมาลาโทษในความผิดพลาดตาง ๆ และขอรับพร 
 
ประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม 
 เชียงใหมเปนเมือง ๆ หนึ่งในแองที่ราบเชียงใหม – ลําพูน ซึ่งเปนแองที่ราบขนาดใหญ
ที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีแนวเขาโอบรอบเปนรูปยาวตามแนวเหนือ – ใต เปนแองที่มี
ความอุดมสมบูรณทั้งปาไม สัตว ที่ดินอันกวางใหญและมีแหลงตนน้ําของแมน้ําสายตาง ๆ ที่หลอ
เล่ียงแองที่ราบแหงนี้ใหมีชีวิตมาต้ังแตอดีตจนปจจุบันและดวยความม่ันค่ังของทรัพยากรธรรมชาติ
และความอุดมสมบูรณของท่ีดินอันกวางใหญทําใหแองที่ราบแหงนี้มีผูคนเขามาอาศัยต้ังแต
สมัยกอนประวัติศาสตร 
 เราพอจะมองภาพของกลุมคนกลุมแรก ๆ ที่อาศัยอยูในแองที่ราบแหงนี้ต้ังแต 1,600 ป 
มาแลวหรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 จากแหลงโบราณคดีบานสันปาคา อําเภอสันกําแพง 
บานยางทองใต อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมและบานวังไฮ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน2  
วิถีชีวิตของกลุมคนเหลานี้อยูรวมกันเปนหมูบานหรือกลุมหมูบานขนาดใหญในที่ราบใกลกับลํา
น้ําหรือแหลงน้ําที่สามารถนําน้ํามาใชในการเกษตรกรรมได นอกจากพืชผักที่ปลูกเองแลวยังหา
อาหารจากแหลงอ่ืน ๆ รวมทั้งปาเขา มีเส้ือผา เคร่ืองประดับรางกาย มีเคร่ืองใชไมสอยทั้งจากดิน
เผา ไม โลหะ และอื่น ๆ เมื่อมีคนตายมักนิยมฝงศพไวใกลบานหรือในปาชาโดยอุทิศสิ่งของ
เครื่องใชใหผู ตายไวใชในชาติหนาภพหนา ทั้งยังมีการติดตอแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือพบปะ
สังสรรคกับหมูบานอ่ืน 

                                                        
 2 กรมศิลปากร, โบราณคดีลานนา (กรุงเทพฯ: สมาพนัธ, 2540), 70-76. 
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 กลุมคนเหลานี้ยังดํารงชีวิตในลักษณะนี้อยางตอเนื่องจนกระท่ังถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 
13 – 14 ชุมชนด้ังเดิมในแองที่ราบแหงนี้มีการติดตอกับชุมชนที่มีวัฒนธรรมแบบทวารวดีจากภาค
กลางของประเทศไทยทําใหเกิดการผสมผสานวัฒนธรรมด้ังเดิมกับวัฒนธรรมใหมและพัฒนา
รูปแบบสังคมจนเปนเมืองรัฐ “หริภุญไชย” อยางรวดเร็ว การพัฒนาวัฒนธรรมดังกลาวเห็นไดอยาง
ชัดเจนจากตํานานตาง ๆ เชน ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม พงศาวดารโยนกและอ่ืน ๆ ที่กลาวตรงกัน
วา ฤษีวาสุเทพสรางเมืองหริภุญไชยข้ึนแลวอัญเชิญ พระนางจามเทวี พระธิดาของกษัตริยเมือง
ละโวมาปกครองโดยพระนางทรงนําพระสงฆและขาทาสบริวารตาง ๆ มาดวยจํานวนมากซึ่งทําให
เห็นภาพการเดินทางของกลุมคนที่มีทั้งกษัตริย ขุนนาง พระสงฆ ชางฝมือและประชาชนจํานวน
มากที่มี วัฒนธรรมกาวหนาวาจากดินแดนทางตอนใตมุงหนาเขามาต้ังหลักแหลงในบริเวณที่ราบ
ริมน้ํากวงทั้งยังเขามาในฐานะพิเศษ เขามาในลักษณะการเมืองการปกครองหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คือเขามาครอบครองแองที่ราบแหงนี้นั่นเองเมื่อสถาปนาเมืองหริภุญไชยแลวจึงเกิดการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมกับชุมชนด้ังเดิม จนในที่สุดสามารถกลืนวัฒนธรรมด้ังเดิมใหกลายเปน วัฒนธรรม
ทวารวดีแบบหริภุญไชย และขยายการปกครองไปตามหัวเมืองตาง ๆ ทั่วทั้งแอง ที่ราบแหงนี้ เชน 
เวียงมโน เวียงเถาะและเวียงทากาน เปนตน3 จนกลายเปน อาณาจักรหริภุญไชย ในที่สุด 
 เนื่องจากที่ต้ังของเมืองและอาณาจักรหริภุญไชยอยูในตําแหนงที่เหมาะสมสามารถ
ติดตอกับดินแดนทางตอนใตทั้งทางบกและทางน้ําและดินแดนทางตอนเหนือข้ึนไปโดยผานทางน้ํา
สายหลักหรือเดินเทาผานชองเขาตาง ๆ ประกอบกับความมั่นค่ังทางทรัพยากรตางทาํใหอาณาจกัร
หริภุญไชยกลายเปนศูนยกลางการคาขายและการเมือการปกครองอยางเขมแข็ง นอกจากนี้ดวย
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่นํามาเผยแผทําใหอาณาจักรหริภุญไชยเปนศูนยกลางของพุทธ
ศาสนาอยางมั่นคงและปจจัยดังกลาวนี้ทําใหอาณาจักรหริภุญไชยเจริญรุงเรืองสืบตอมาจนกระทั่ง
ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 19 ในรัชสมัยพญายี่บา กษัตริยองคสุดทายแหงจามเทวีวงศ 
 ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 19 พญามังราย กษัตริยจากอาณาจักรยวน โยนหรือโยนก4 
ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมดินแดนในแองที่ราบเชียงราย – พะเยาและแองหุบเขาอ่ืน ๆ ทางตอน

                                                        
 3 สรัสวดี  อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง 
แอนดพับลิซซ่ิง, 2539), 58-63. 
 4 สุจิตต  วงษเทศ, “ประวัติศาสตรและพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม,”  ใน 
ประวัติศาสตรและพัฒนาการทางสงัคมและวัฒนธรรมเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ: พิฆเนศพร้ิน
ต้ิงเซ็นเตอร, 2538), 9 -11. 
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เหนือของอาณาจักรหริภุญชัย พระองคทรงขยายอาณาเขตลงมาทางใตเพราะตองการครอบครอง
เมืองหริภุญไชยที่เจริญรุงเรืองอยางมากและยังเปนพื้นที่ที่สามารถติดตอกับอาณาจักรอ่ืน ๆ ทาง
ตอนใตลงไปได เชน อาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรอโยธยา หลังจากที่พระองคทรงรวบรวมผูคน
สรางเมืองฝางและเตรียมการณตาง ๆ เสร็จส้ินแลวจึงเจริญสัมพันธไมตรีกับพญางําเมือง กษัตริย
เมืองพะเยาและพญารวง กษัตริยเมืองสุโขทัยเพื่อใหการยึดครองหริภุญไชยเปนไปอยางราบร่ืนไม
ถูกขัดขวางหรือทักทวงจากเมืองทั้งสอง จากนั้นจึงยกทัพมายึดครองเมืองหริภุญไชยไดใน พ.ศ.
1835 5และรวมสองอาณาจักรเขาดวยกันเปน “อาณาจักรลานนา” 
 หลังจากที่พระองคทรงยึดครองเมืองหริภุญไชยไดแลวพระองคทรงปกครองและ
ประทับที่เมืองหริภุญไชยเพียง 2 ปก็ทรงใหอายฟาปกครองตอ แลวทรงสรางเวียงแหงใหมข้ึน
บริเวณเวียงกุมกาม6 และปกครองพรอมกับพัฒนาเมือง สรางวัดวาอารามตาง ๆ จนกระทั่งทรงมา
พบที่ราบลุมอันอุดมสมบูรณเชิงดอยสุเทพจึงทรงคิดที่จะสรางเวียงแหงใหมข้ึนและทรงเชิญพญา
งําเมืองและพญารวงมารวมกันปรึกษาเกี่ยวกับตําแหนงและการวางผังเมือง จากนั้นจึงทรงสราง
เมืองแหงใหมข้ึนใน “ศักราช 658 ประวายสัน เดือนวิสาขออก 8 คํ่า วัน 5 ไทยเมืองเปลายามแตร
รุงแลว สองลูกนาที ปลายสองบาทน้ํา ลัคนาเสวยวางคพฤหัสในมีนยราศี” ซึ่งตรงกับวันที่ 12 
เมษา พ.ศ.1839 เวลาฤกษ 4.00 น.7 ชื่อวา “นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม”8 
 พญามังราย (พ.ศ.1839 – 1854) ทรงสรางความเขมแข็งใหกับเมืองเชียงใหมและ
อาณาจักรลานนาอยางมากไมวาดานการปกครองทรงใชความสัมพันธแบบเครือญาติกับเมืองตางๆ 
ในอาณาจัก เชนการสงขุนคราม พระโอรสไปไปครองเมืองเชียงรายดูแลดินแดนทางตอนเหนือหรือ
การสงขุนนางที่ไวใจไดไปปกครองเมืองตาง ๆ และยังเจริญไมตรีกับเมืองใหญ เชน พะเยาและ

                                                        
 5 อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, “ประวัติศาสตรเมอืงเชียงใหม: สมัยราชวงศมงัรายและสมยั
พมาปกครอง,” ใน ลานนาไทย: อนุสรณพระราชพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตรยิ 
(เชียงใหม: ทพิยเนตรการพมิพ, 2526-2527), 274. 
 6 กรมศิลปากร,  เวียงกมุกาม: รายงานการชุดแตงศกึษาและบูรณะโบราณสถาน 
(กรุงเทพฯ: สมาพนัธ, 2535), 18-25. 
 7 สรัสวดี  อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, 111. 
 8 อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, “ประวัติศาสตรเมอืงเชียงใหม: สมัยราชวงศมงัรายและสมยั
พมาปกครอง,” ใน ลานนาไทย: อนุสรณพระราชพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตรยิ,  
267. 
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สุโขทัยอยางแนบแนนทั้งยังทํานุบํารุงพุทธศาสนาอยางเครงครัดโดยใหเมืองหริภุญไชยเปน
ศูนยกลางทางศาสนา9 ทําใหเมืองเชียงใหมและอาณาจักรลานนามีความมั่นคงมากข้ึนกษัตริยองค
ตอ ๆ มาไมวาจะเปนพญาไชยสงคราม (พ.ศ.1854-1868) พญาแสนภู (พ.ศ.1868-1877)  
 พญาคําฟู (พ.ศ.1877-1879) และพญาผายู (พ.ศ.1879-1898) ทรงทํานุบํารุงเมือง
เชียงใหมจนเปนศูนยกลางของอาณาจักรลานนาอยางแทจริง แมวาจะเร่ิมมีปญหาการแยงชิงราช
สมบัติบางแตก็ไมกระทบกระเทือนตอสถานะภาพของเมืองเชียงใหมมากนัก ดานการสงครามมี
การสรางเมืองเชียงแสนไวเปนเมืองหนาดานดานทิศเหนือในสมัยพญาแสนภูและสามารถยึดครอง
เมืองพะเยาไดในสมัยพญาคําฟู  
 ดานการศาสนายังมีการสรางวัดอยางตอเนื่อง เชนพญาผายูทรงสรางวัดลีเชียงพระ 
(หรือวัดพระสิงห) ซึ่งบทบาทของพระองคยังเปนพื้นฐานความรุงเรืองของพุทธศาสนาในสมัย
ตอมา10 
 พระเจาติโลกราชและยังทําใหเกิดวรรณกรรมตาง ๆ จํานวนมากในสมัยพระเมืองแกว 
เชน ชินกาลมาลินี คัมภีรมังคลัตตถทีปนีและจามเทวีวงศ เปนตน มีการสรางวัดวาอารามตาง ๆ 
มากมาย เชนวัดบุปผาราม (วัดสวนดอก) จนถึงชวงที่เมืองเชียงใหมและอาณาจักรลานนา
เจริญรุงเรืองสูงสุดในรัชสมัยพระเจากือนา (พ.ศ.1898-1928) ถึงรัชสมัยพระเจาติโลกราช (พ.ศ.
1984–2030)11 ในชวงเวลานี้เมืองเชียงใหมมีบทบาทเปนทั้งศูนยกลางของพุทธศาสนาอยาง
แทจริงเห็นไดจากการเขามาของพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ จากสุโขทัยโดยการสนับสนุนของพระ
เจากือนาซ่ึงมีผลใหพระสงฆในสมัยตอมามีความรูและแตกฉานในพระธรรมมากถึงขนาดสามารถ
ทําสังคายนาพระไตรปฏกเปนคร้ังที่ 8 ของโลกไดในสมัยพระเจาติโลกราชและยังทําใหเกิด
วรรณกรรมตาง ๆ เปนจํานวนมาก ในสมัยพระเมืองแกว เชน ชิลกาลมาลินี คัมภีรมังคลัตตถทีปนี
และจามเทวีวงศ เปนตน มีการสรางวัดตาง ๆ มากมาย เชน วัดบุปผาราม (วัดสวนดอก) วัดพระ
ธาตุดอยสุเทพ12 วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) เปนตน ในดานการเมืองการปกครองเชียงใหม
ยังคงสามารถปกครองอาณาจักรลานนาไดอยางเขมแข็ง แมอยุธยาจะยกทัพมาตีเมืองลําปางใน

                                                        
 9 สรัสวดี  อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, 131-135. 
 10 เร่ืองเดียวกนั. 
 11 เร่ืองเดียวกนั, 139-150. 
 12 กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจโบราณสถานเมืองเชียงใหม: โครงการ
อนุรักษและบูรณะเมืองประวัติศาสตร, เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข 5/2530 (กรุงเทพฯ: 
งานผังรูปแบบ ฝายอนุรักษโบราณสถาน กรมศิลปากร, 2530), 192. 
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พ.ศ. 1929 ก็สามารถต้ังรับจนอยุธยาถอยทัพกลับไป หรือศึกฮอที่ยกทัพมาประชิดเมืองเชียงแสน 
พระเจาสามฝงแกนก็สามารถรวบรวมกําลังพลจากเมืองตาง ๆ ตีกองทัพฮอจนถอยรนกลับไปใน
พ.ศ.1947 หรือในสมัยพระเจาติโลกราช อยุธยายกทัพใหญมาโจมตีแตก็ไมสามารถยึดดินแดน
ลานนาได (แมจะมีไสศึกอยุธยาเขามากอกวนสรางความวุนวายและทําลายดวงเมืองของเชียงใหม
แตก็สามารถแกไขไดทันทวงที แตก็มีสวนทําใหสถาบันกษัตริยของเมืองเชียงใหมถูกบ่ันทอน
อํานาจลงโดยบรรดาขุนนางในราชสํานักและสงผลไปถึงกษัตริยองคตอ ๆ มา) 
 กษัตริยองคสุดทายในยุคทองของอาณาจักรลานนา คือ พระเมืองแกว (พ.ศ.2038 – 
2068) พระองคทรงไดรับพระนามวา “ติลกปนัดตาธิราช” เพราะทรงทํานุบํารุงพุทธศาสนาจน
เจริญรุงเรืองและยังทรงเปนนักพัฒนาดําริสรางกําแพงเมืองดวยอิฐทั้งเมืองเชียงใหมและเมือง
ลําพูน แตในดานการสงครามเคยเสียเมืองลําปางใหแกอยุธยาในพ.ศ.2058 และการพายแพ
สงครามที่เมืองเชียงตุงทําใหเสียไพรพลและขุนนางระดับสูงจํานวนมาก อันสงผลตอเนื่องใหราช
สํานักเชียงใหมออนแอลงอยางมาก13 

 ในชวงปลายราชวงศมังรายนี้การเมืองและราชสํานักในเมืองเชียงใหมสับสนวุนวาย
อยางหนักโดยเฉพาะอํานาจของสถาบันกษัตริยถูกลิดรอนโดยขุนนางในราชสํานักและเนื่องจาก
พระเมืองแกว กษัตริยองคตอจากพระเจาติโลกราชไมมีราชโอรสและไมไดมอบราชสมบัติแกผูใด 
บรรดาขุนนางจึงตองทําหนาที่คัดเลือกและทูลเชิญพระเกษเกลา พระอนุชาของพระเมืองแกวข้ึน
เสวยราชสมบัติ ดวยเหตุนี้จึงเปรียบเสมือนวาขุนนางมีอํานาจแตงต้ังกษัตริยได แมการบริหาร
ราชการบานเมืองยังตองฟงคําปรึกษาของขุนนางอยางใกลชิด  
 เมื่อเห็นวาพระเกษเกลาบริหารงานบานเมืองไมเหมาะสมทั้งประจวบกับเกิดเหตุการณ
ไมพึงประสงคข้ึนหลายอยางบรรดาขุนนางจึงปลดพระเกษเกลาและทูลเชิญไปอยูเมืองนอย 
จากนั้นทูลเชิญทาวซายคําข้ึนครองราชยแทนแตไมนานนักก็ถูกลอบปลงพระชนมแลวบรรดาขุน
นางก็ทูลเชิญพระเกษเกลากลับมาเสวยราชสมบัติอีกคร้ังและพระองคก็ถูกปลงพระชนมเชนกัน 
บรรดาขุนนางจึงทูลเชิญพระเมกุฏิจากเมืองนายมาปกครองแทน เหตุการณเหลานี้ทําใหสถาบัน
กษัตริยเส่ือมความเช่ือถือและอํานาจอยางส้ินเชิงมีผลใหขุนนางที่ปกครองหัวเมืองตาง ๆ แข็งเมือง
ไมฟงคําส่ังจากเมืองเชียงใหม โดยเฉพาะในสมัยพระเมกุฏิกษัตริยองคสุดทายแหงอาณาจักร
ลานนาที่ไมสามารถสรางความมั่งคงเขมแข็งใหเกิดแกราชสํานักเมืองเชียงใหมและอาณาจักร
ลานนาได เมื่อพมายกทัพมาโจมตีจึงสามารถเดินทัพผานหัวเมืองตาง ๆ เขามาประชิดเมือง
เชียงใหมและยึดครองไดอยางงายดายใน พ.ศ.2101 

                                                        
 13 สรัสวดี  อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, 147-150. 
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 ในระยะแรกที่ตกเปนเมืองข้ึนของพมานั้น (พ.ศ.2101 – 2207) พมาปกครองลานนาใน
ฐานะเมืองประเทศราช มีเชียงใหมเปนศูนยกลางและอนุญาตใหมีกษัตริยปกครองตนเองแบบใน
อดีต แตตองสงเคร่ืองบรรณาการแกพมาทุกปและพมาเพียงแตสงขุนนางมาคอยกํากับดูแลตาม
นโยบายของพมาเทานั้นซ่ึงนโยบายการปกครองลานนาของพมาในชวงนี้ยังคงใชรูปแบบประเพณี
ด้ังเดิมของลานนาทั้งหมดเพื่อไมใหเกิดความแปลกแยกระหวางกลุมผูปกครองชาวพมากับชาว
พื้นเมืองซึ่งอาจสงผลใหเกิดการกบฏได และคราวใดที่พมาออนแอลงกษัตริยเชียงใหมก็จะถือ
โอกาสกอกบฏหรือฟนมานข้ึนคราวนั้นแตก็เปนอิสระไดเพียงช่ัวระยะไมนานพมาก็สามารถ
ปราบปรามและเขายึดครองลานนาไดดังเดิม 
 จนกระทั่ง พ.ศ.2207 – 2317 ตลุนมิน กษัตริยพมายึดนโยบายและแนวความคิด
เชนเดียวกับบุเรงนองตองการใชเชียงใหมเปนฐานที่มั่นในการเขายึดครองอยุธยาจึงสงขุนนางพมา
เขามาเปนผูปกครองที่เชียงใหมและลานนา ซึ่งนโยบายการปกครองของพมาในชวงนี้เนนการ
เกณฑแรงงานและสวยสาอากรอยางหนักทําใหชาวเชียงใหมเกิดความไมพอใจจึงกอกบฏข้ึนหลาย
คร้ังแตก็ถูกปราบปรามไดทุกคร้ังเชนกัน แตคร้ังที่รุนแรงที่สุด คือ พ.ศ.2306 พมาปราบปรามและ
กวาดตอนผูคนไปจนหมดเมืองเพื่อปองกันไมใหเกิดกบฏอีก แตไมนานพระยาจาบานก็กอกบฏข้ึน
และรวมกับพระยากาวิละขอความชวยเหลือจากพระเจาตากสินแหงกรุงธนบุรีจนสามารถขับไล
พมาออกจากเชียงใหมไดสําเร็จใน พ.ศ.231714 
 หลังจากที่ขับไลพมาออกจากเมืองเชียงใหมไดแลว พระยาจาบาน ครองเมืองเชียงใหม
ไดไมนานก็เสียชีวิตลง พระยากาวิละจึงไดรับแตงต้ังเปนเจาเมืองเชียงใหมสืบแทนใน พ.ศ.2325 
โดยต้ังหลักที่เวียงปาซางกอนและเร่ิมขับไลพมาที่ยังหลงเหลืออยูตามพื้นที่ตาง ๆ ออกไปจนแนใจ
แลววาปลอดภัยจึงเขามาต้ังเมืองเชียงใหมพรอมรวบรวมผูคนที่หนีภัยสงครามเขาไปอยูในปาและ
ผูคนจากบริเวณอ่ืน ๆ จนกระทั่ง พ.ศ.2347 กองทัพเชียงใหม ลําปาง เวียงจันทนและกรุงเทพฯ เขา
ตีเมืองเชียงแสนฐานที่มั่นสุดทายของพมาในเขตลานนาไดสําเร็จจึงทําการกวาดตอนผูคนจากเชียง
แสน ยอง เชียงตุง เมืองวะ เมืองลวงและเมืองอ่ืน ๆ แบบหมดเมืองเพื่อไมใหเปนฐานกําลังแกพมา
ไดในอนาคต และมีผลใหเมืองตาง ๆ ทางเหนือกลายเปนเมืองราง15 และนอกจากการรวบรวมผูคน
แลวพระเจากาวิละยังทรงทํานุบํารุงบานเมืองซอมแซมปฏิสังขรณวัดวาอาราม คู - กําแพงเมือง 
และฟนฟูประเพณีด้ังเดิมข้ึนอีกคร้ัง 

                                                        
 14 สรัสวดี  อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, 227-254. 
 15 เร่ืองเดียวกนั, 264-268. 
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 จากการฟนเมืองเชียงใหมในคร้ังนี้ทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวาการรวบรวมผูคนที่มา
จากตางที่ตางถิ่นตางวัฒนธรรมยอมทําใหเกิดความแปลกแยกของกลุมเผาและวัฒนธรรมจึง
จําเปนตองใชประเพณีด้ังเดิมของลานนาบางอยางเขาครอบทับและกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมเดิม
ของแตละกลุมเผาเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและเพื่อใหเกิดความรูสึกถึงความเปนชาวเชียงใหม
แกผูคนทั้งหมด อีกทั้งยังพอจะมองเห็นไดวาสถาปตยกรรมสวนใหญของเมืองเชียงใหมไดรับการ
ปรับปรุงองคปรับเปล่ียนองคประกอบหรือรูปลักษณะบางไมมากก็นอยตามแตสภาพความชํารุด
เส่ือมโทรมของสถาปตยกรรมนั้น ๆ ไมวาจะเปนวัดวาอารามหรือบานเรือนที่อยูอาศัยก็อาจมีความ
หลากหลายมากข้ึน 
 หลังจากพระเจากาวิละถึงแกพิราลัยใน พ.ศ.2356 แลวยังมี เจาผูครองนคร
เชียงใหม สืบตอมาอีก 6 คน 16 คือ พระยาธรรมลังกา (พ.ศ.2358 – 2364) พระยาคําฝน (พ.ศ.
2366 – 2368) พระยาพุทธวงษ (พ.ศ.2369 – 2389) พระเจามโหตรประเทศ (พระยามหาวงศ พ.ศ.
2390 – 23977) พระเจากาวิโลรสสุริยวงษ (พ.ศ.2399 – 2412) และพระเจาอินทวิชยานนท (พ.ศ.
2416 – 2439) เจาผูครองนครเชียงใหมองคสุดทาย 
 ในสมัยนี้เปนสมัยของ เจาเจ็ดตน ปกครองลานนาโดยมีพระเจากาวิละเปนเจาผูครอง
นครเชียงใหมและพี่นองอีก 6 คน ปกครองหัวเมืองสําคัญตาง ๆ ในอาณาจักรลานนาซ่ึงถือไดวา
การเมืองการปกครองในระยะนี้เขมแข็งข้ึนมากซ่ึงอาณาจักรลานนามีฐานะเปนหัวเมืองประเทศ
ราชของสยามประเทศและแบงการปกครองภายในเปนหัวเมืองยอย ๆ โดยมีเชียงใหมเปน
ศูนยกลาง แมจะมีเหตุการณไมสงบภายในเมืองบางเล็กนอยหรือมีสงครามคร้ังใหญที่เชียงตุง 
(พ.ศ.2392 – 2397)  
 แตโดยภาพรวมถือวาปกติสุขเร่ือยมาจนกระทั่งถึงสมัยพระเจาอินทวิชยานนท 
ชาวตะวันตกเร่ิมเขามาแสวงหาผลประโยชนจากดินแดนในลานนาโดยผานเขามาทางพมาและ
สยามประเทศอันเปนผลใหรัฐบาลกลางของสยามตองเรงรีบปฏิรูปการปกครองเปนแบบมณฑล
เทศาภิบาล (ลานนาถูกจัดเปนมณฑลพายัพ) เร็วยิ่งข้ึนเพื่อดูแลผลประโยชนทั้งการคาขาย 
การเมืองการปกครองและอาณาเขตเพื่อไมใหถูกคุกคามจากชาติตะวันตกไดโดยสงขาหลวงมา
เปนผูบริหารงานนครเชียงใหม แตยังคงเช้ือสายเจาผูครองนครไวในฐานะประมุขของนครอีกระยะ
หนึ่ง คือ เจาอินทวโรรสสุริยวงษ (พ.ศ.2444 – 2452) และพลตรีเจาแกวนวรัฐ (พ.ศ.2452 – 2482) 
ประมุขนครเชียงใหมองคสุดทาย 

                                                        
 16 สรัสวดี  อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, 274-282. 
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 การเขามาของชาติตะวันตกถือวาเปนจุดหักเหตอเมืองเชียงใหมอยางมากเพราะ
นอกจากจะเปนผลทําใหเกิดการปฏิรูปการปกครองเร็วข้ึนแลวยังสงผลตอการคาขาย ที่มักเอา
เปรียบหัวเมืองตาง ๆ ในลานนาโดยเฉพาะการคาไมสัก ทั้งยังอาศัยกําลังทหารที่เหนือกวาจะทาํให
ลานตองสูญเสียดินแดนชายขอบที่อุดมไปดวยไมสักถึง 13 หัวเมืองแกอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 5 
ของสยามประเทศ และยังสงผลอยางตอเนื่องมาถึงการปฏิรูปการปกครองของสยามใน พ.ศ.2475 
ทําใหมณฑลพายัพถูกจัดแบงออกเปนจังหวัดตาง ๆ ข้ึนตรงตอรัฐบาลกลางที่กรุงเทพมหานคร 
นอกจากนี้การเขามาของชาติตะวันตกยังทําใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวาง
วัฒนธรรมด้ังเดิมกับวัฒนธรรมตะวันตกอยางรวดเร็วเนื่องจากตองเรงพัฒนาบานเมืองใหทันสมัย
ตามอยางตะวันตกเพื่อใหเห็นวาสยามเปนอารยประเทศซ่ึงมีผลใหศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมของ
เชียงใหมและลานนาตองปรับเปล่ียนตามไปดวยไมวาจะเปนงานศิลปะ วิถีชีวิตประจําวันทั้งเส้ือผา
เคร่ืองแตงกาย การกินอยูและงานสถาปตยกรรมทั้งวัดวาอาราม ถนนหนทางและบานเรือนที่อยู
อาศัย เชน เรือนกาแลเรือนพื้นถิ่นของเชียงใหมลานนาถูกแทนที่ดวยเรือนแบบขนมปงขิงและเรือน
ปนหยาโดยเฉพาะยานการคาหลักอยางถนนทาแพและถนนเจริญประเทศ เปนตน17 
 แมมณฑลพายัพจะถูกกําหนดขอบเขตทางการเมืองการปกครองแบงยอยออกเปน
จังหวัดตาง ๆ ของสยามประเทศแลวก็ตาม แตดวยความม่ันคงในวัฒนธรรมด้ังเดิมของตนเอง
อยางเหนียวแนนทําใหขอบเขตทางวัฒนธรรมไมอาจถูกแบงยอยตามไปดวย ในทางตรงขามกลับ
ทําใหเสนแบงขอบเขตทางวัฒนธรรมเดนชัดและทําใหคนเมืองเกิดความรูสึกถึงความเปนชาว
เชียงใหม ความเปนชาวลานนาเขมขนยิ่งข้ึนตามกาลเวลา และสามารถสังเกตเห็นความโดดเดน
ทางวัฒนธรรมทางลานนาไดทุกยุคทุกสมัย ทั้งวิถีชีวิต ประเพณี งานศิลปะ สถาปตยกรรมซึ่งส่ิง
เหลานี้ “คนเมือง” ยังคงปฏิบัติสืบมาจวบจนปจจุบัน 
 

                                                        
 17 น.  ณ ปากน้ํา [นามแฝง], แบบแผนบานเรือนในสยาม (กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ, 
2532), อางถึงใน วรลัญจก บุณยสุรัตน, “การศึกษาหนาบันวิหารในจังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, 
2535), 27. 
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ประวัติศาสตรชนพื้นเมืองเชียงใหม 
 เชียงใหมเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน เปนเมืองที่มีความสําคัญเนื่องจากอยู
ในแอง ที่ราบใหญบริเวณลุมแมน้ําปง ซึ่งเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวของชุมชน ทั้งยังมีเสนทางน้ํา
ติดตอกับบานเมืองในเขตลุมแมน้ําเจาพระยาทางใต และลุมแมน้ําสาละวินทางดานตะวันตก จึง
สามารถพัฒนาเจริญข้ึนไดอยางรวดเร็วยิ่ งกวาที่ ราบในหุบเขาแหง อ่ืน  ๆ  ในภาคเหนือ 
ประวัติศาสตรของเมืองเชียงใหม เทาที่ปรากฏหลักฐาน อาจแบงออกไดเปน 3 ชวงใหญ ๆ 18 คือ
เร่ิมจากสมัยกอนพญามังราย หรือกอนพ.ศ.1839  
 

 
 
ภาพที่ 1 คนเมืองซึ่งมีอาชีพทํานา กําลังตีขาวในคุ เพื่อใหเมล็ดขาวหลุดออกจากรวง 
ที่มา: สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพคร้ังที่ 10 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง แอนด 
พับลิซซ่ิง, 2557), 209. 
 
 จนตลอดสมัยที่พญามังรายทรงสรางเชียงใหม และมีเช้ือสายของพระองคปกครองที่
เรียกกันวา ราชวงศมังราย ชวงป พ.ศ.1830-2101 ชวงที่ 2  ไดแกสมัยที่เปนเมืองประเทศราชของ
พมา ชวงป  พ.ศ.2101-2317 ซึ่งไมปรากฏหลักฐานมากนัก และสมัยรัตนโกสินทรตอนตน หรือ
สมัยราชวงศเจาเจ็ดตน ซึ่งมีพระเจากาวิละเปนตนราชวงศ พ.ศ.2317-2482 จนถึงสมัยปจจุบัน 

                                                        
 18 อรุณรัตน  วเิชียรเขียว, “คนเชียงใหม” เชียงใหม (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 
2540), 201. 
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 ในสมัยราชวงศมังราย คนลานนาและคนเชียงใหม เรียกตนเองหลายช่ือ ไดแก 
 1. คนไทหรือคนไต ดังปรากฏในคําบวงสรวงผีปูแสะยาแสะ วา “...ไทเยียะนาอยาหือ
ตายแดด” 
 2. คนไทโยนก คนโยนก คนไทยวน และคนยวน อันปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ และ
สังคีตวงศ ที่เรียกเชียงใหมวา พิงครัฐหรือโยนรัฐ โยนกรัฐ โยนประเทศ 
 3. ชาวพิงค ชาวปง ปรากฏในสวนพงศาวดารเมืองเชียงตุง ซึ่งใชเรียกชาวเชียงใหม 
 ในปจจุบันคนลานนาเรียกตนเองวา “คนเมือง” สวนคนที่อยูดินแดนทางใตของลานนา
อยางคนอยุธยานั้น คนเมืองเรียกวา “คนใต”  ซึ่งคํานี้มีปรากฏในตํานานเมืองเชียงใหม 
 

 
 
ภาพที่ 2 ตักขาวออกจากคุ มาหะขาว (โปรยขาว) เพื่อใหลมพัดเอาขาวลีบปลิวแยกจากเมล็ดขาว

ที่สมบูรณ 
ที่มา: สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพคร้ังที่ 10 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง แอนด 
พับลิซซ่ิง, 2557), 209. 
 
 นอกจากคนเมือง ยังปรากฏ ลัวะ (Lua, Lawa) ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากขุนหลวงวิรังคะ
อาศัยอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําปง เชิงดอยสุเทพ กอนที่พญามังรายจะสรางเมืองเชียงใหมในป 
พ.ศ.1839 ปรากฏเปนลายลักษณอักษรในตํานานพระธาตุ ตํานานพระธาตุพุทธบาท ลัวะกับคน
เมือง อยูอาศัยกันในลักษณะพึ่งพากันมาแตอดีต ซึ่งมีตํานานหลายเร่ืองกลาวถึงการชวยเหลือ
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เกื้อกูลกันของชน 2 กลุมนี้ เชน ในพิธีบรงสรวงผีลัวะ คือผีปูและยาแสะ 19 มีคําอัญเชิญวา 
“ลัวะเยียะไรอยาหื้อตายคา ไทเยียะนาอยาหื้อตายแดดและเหี่ยวแหง” (ขออยาใหนาที่คนไทยวน
ทําตองมาเสียไปเพราะหญาคามารุกราน ขออยาใหนาที่คนไทยวนทําตอมาเสียผลเพราะความ
แหงแลงเลย) คือใหผีดูแลไรนาทั้งของลัวะและไทยวนหรือคนเมืองนั่นเอง คนลัวะคงจะอยูรวมกับ
คนเมือง หรือลานนาอยางสันติสุข จึงปรากฏวามีชุมชนลัวะ หมูบานลัวะอยูทั่วเมืองเชียงใหม 
และแมฮองสอน ในเอกสารคัมภีรใบลานฉบับวัดเจดียหลวง ที่จารึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.2440 เขียนรายชื่อที่ต้ังวัดและนิกายของกลุมตาง ๆ ในเชียงใหม
ปรากฏวามีชุมชนลัวะอาศัยอยูนอกเมืองเชียงใหม ต้ังวัดและแนวปฏิบัติของกลุมตนเอง   
 บันทึกเร่ืองนี้เรียกวา “นิกายลัวะ” จากหลักฐานดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้20 
 1. นอกกําแพงเมืองเชียงใหมดานทิศใต ลัวะต้ังถิ่นฐานกระจายอยูในเขตอําเภอหาง
ดงบริเวณวัดยางปวน (บานช่ือเดียวกับวัด) วัดขุนคง วัดหนองชาง วัดทุงแพรง 
 2. ดานตะวันออกของเชียงใหมในเขตอําเภอสันกําแพง พบบานลัวะเพียงหมูบาน
เดียวที่บานหวยแกว มีวัดลัวะหวยแกวเปนศูนยกลาง 
 3. ในอําเภอสันทราย มีบานลัวะอยูที่วัดแมเกียงคํา วัดสันปาสัก 
 4. บริเวณเชิงดอยสุเทพ ต้ังแตอําเภอแมริมลงไปถึงอําเภอฮอต 
 ปจจุบันชาวลัวะเหลานี้ไดผสมผสานกับคนไทยยวนที่เรียกตนเองวา “คนเมือง” จน
กลืนกลายเปนคนเมืองในที่สุด 
 นอกจากลัวะแลวในอดีตกาล ยังมีพวกมอญโบราณ หรือที่ลานนาเรียกวา “เม็ง” อาศัย
ปะปนอยูดวย ดังพบไดจาก จามเทวีวงศเรียกชาวลุมแมน้ําปงวา “เมงคบุตร” หรือลูกเม็ง 21 
ประชาชนสวนใหญของหริภุญไชย ต้ังแตสมัยพระนางจามเทวี เปนเม็งไดรับพุทธศาสนา และ
วัฒนธรรมแบบทวารวดีจากละโวหรือภาคกลาง วัฒนธรรมของเม็งหลายประการ เชน ปฏิทินแบบ
มอญหรือเม็ง ปรากฏในศิลาจารึกในคัมภีรใบลานลานนา ซึ่งจะเขียนศักราชเปนวันไทและวันเม็ง
ควบคูกันไปเสมอ 
                                                        
 19 ไกรศรี  นิมมานเหมินทร,  “คําอัญเชิญปูแสะยาแสะ The Lawa Guardain Spirits 
of Chiangmai” ลายคราม (เชียงใหม: ศูนยหนงัสือเชียงใหม, 2527), 17. 
 20 กฤษณา  เจริญวงศ, รายงานการวิจยัเรือ่งการสํารวจชุมชนลัวะใน 5 อําเภอ: 
อําเภอเมือง หางดง สันปาตอง จอมทอง และฮอต (เชียงใหม: ม.ป.ท., 2529), 115. 
 21 ไกรศรี  นิมมานเหมินทร, กาพเจี้ยจามเทวีและวิรังคะ (เชียงใหม: ศูนยหนงัสือ
เชียงใหม, 2530), 54. 
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 เม็งหรือมอญที่อาศัยอยูเชียงใหมมีหลายกลุมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พ.ศ.2440 มีบันทึกวาชาวเม็งไดต้ังถิ่นฐานอยูบริเวณถนนทาแพภายในกําแพงเมือง
ชั้นนอก และไดสรางวัดของตนเองข้ึนในบริเวณเดียวกันนี้ สวนชาวเม็งกลุมอ่ืน ๆ ไดต้ังถิ่นฐาน
กระจัดกระจายนอกกําแพงเมืองเชียงใหม สังเกตไดจากชื่อหมูบานมีคําวาเม็ง22 ไดแก บานรองปู
เม็ง อําเภอสันทราย ซึ่งเปนหนึ่งในพื้นที่ทําการสํารวจบานเรือนพื้นถิ่นในวิทยานิพนธฉบับนี้  
 ชวงที่ 2 ของประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม เชียงใหมไดตกเปนเมืองข้ึนของพมายาวนาน
ถึง 216 ป ต้ังแตพ.ศ.2101 คนลานนา เรียกชาวพมา วา มาน ชาวพมานั้นมีบทบาทตอวัฒนธรรม
เชียงใหมไมนอย ดัง 
 ดังพบวาในปจจุบันยังมีรอยรอยใหเห็นมากมาย ชาวพมานั้นต้ังถิ่นฐานอยูในและนอก
ตําแหนงส่ีเหล่ียมของเชียงใหมดานทิศตะวันออกเฉียงใต 
 ชวงที่ 3 เร่ิมสมัยรัตนโกสินทร ในปพ.ศ.2338 พระเจากาวิละไดฟนฟูเมืองเชียงใหม 
ภายหลังจากที่เชียงใหมกลายเปนเมืองรางไปนาน 20 ป พระเจากาวิละไดทําการกวาดตอนผูคน
เขามาไวในเชียงใหม ขบวนการกวาดตอนนี้เรียกวา “เก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง” โดยยายคนจาก
เมืองตาง ๆ เขามาต้ังถิ่นฐานใหม อาจจะมีคนกลุมเดิมที่หนีไปตอนเกิดสงครามอพยพกลับมาสวน
หนึ่ง อีกสวนหนึ่งอาจมาจากเมืองอ่ืน เชน ลําปาง แพร นาน ฯลฯ และยังมีคนที่มาจากเมืองไกล
ทางเหนือของลานนา เชน ไทล้ือ ฯลฯ ซึ่งพระเจากาวิละไดทําสงครามกวาดตอนเขามาไวใน
เชียงใหมดวย ซึ่งสันนิษฐานวาจะรวมทั้งพระสงฆดวย23 
 การศึกษาจํานวนวัดและประชาชนที่ต้ังถิ่นฐานอยูรายรอบวัด หรือมาทําบุญที่วัดนั้นจะ
ชวยทําใหเห็นภาพของการต้ังถิ่นฐานของคนในเมืองเชียงใหม ชื่อนิกายตาง ๆ นอกจากจะบอกถึง
กลุมชาติพันธุแลวยังแสดงวาคนเหลานี้มีจารีตที่ถือปฏิบัติแตกตางกันไป ตามกลุมของตน เชน 
นิกายยอง นิกายแพร นิกายลวง นิกายเชียงแสน นิกายเขิน นิกายมาน ซึ่งการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมในปจจุบันไดทําใหความแตกตางระหวางนิกายเหลานี้เลือนลางไปแลว 

                                                        
 22 วิธูร  บัวแดง และคณะ, รายงานเรื่องการศึกษากลุมชาติพันธุเม็ง (เชียงใหม:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ม.ป.ป). 
 23 อรุณรัตน  วเิชียรเขียว, “รายช่ือวัดและนกิายสงฆโบราณในเชียงใหม” (เอกสาร
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2520), 117. 
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 ชาวเขินหรือไทเขิน ลานนาเรียกคนเมืองเชียงตุงวา “เขิน” หรือ “ไทเขิน” บางกลุม
อาจจะถูกกวาดตอนมา บางกลุมอพยพมาต้ังบานเรือนกระจายอยูหลายแหงในอําเภอเมือง
เชียงใหม ที่มีนอกเมืองเชียงใหม ก็มีเชน   
 อําเภอสันกําแพง บริเวณวัดปางิ้ว วัดสันตนแหน วัดสันขาวแคบ วัดสันกลาง 
 อําเภอดอยสะเก็ด บริเวณวัดปาพอง หรือ ปาปอง 
 อําเภอสันทราย บางแหง 
 ชาวยอง เปนชาวไทล้ือกลุมหนึ่งที่อพยพหรือถูกกวาดตอนมาจากเมืองยองในรัฐฉาน
ของพมา มาต้ังถิ่นฐานบริเวณวัดปาตาล วัดดงข้ีเหล็ก วัดยางพาย วัดดอนปน วัดบอคาง และวัด
รอยพรอม อําเภอสันกําแพง 
 ชาวเมืองลวง เปนชาวไทล้ือที่มาจากเมืองลวงในสิบสองปนนา ต้ังถิ่นฐานในเขต
อําเภอดอยสะเก็ด บริเวณวัดลวงใต วัดลวงเหนือ และวัดศรีมุงเมือง ซึ่งเปนพื้นที่หนึ่งในการสํารวจ
เรือนพื้นถิ่น 
 ชาวเมืองเลน ก็เปนชาวไทล้ือเชนกัน อพยพกวาดตอนมาจากเมืองเลนในรัฐฉาน ต้ัง
ถิ่นฐานในกําแพงดิน ดานตะวันออก 
 ชาวจีนฮอ คนเมืองชาวจีนยูนนานที่เดินทางมาทางบกวา หอหรือฮอ ชาวจีนฮอเปน
หนึ่งในชน 3 กลุมที่เปนพอคาด้ังเดิม ผูกขาดการคาในดินแดนลานนาอีก 2 กลุมไดแกชาวไทยใหญ
และชาวพมา การเดินทางคาขายจะขามไปมาระหวางดินแดนลานนากับพมา และเมืองตอนลาง
ของจีน แถบมณฑลยูนนาน โดยใชมาและวัวเปนพาหนะอยางที่เรียกกันวา พอคาวัวตาง มาตาง 
กอนที่ชาวอังกฤษและชาวจีนจะเขามามีบทบาทแทนในชวงหลัง ชาวจีนฮอไดเขามาต้ังถิ่นฐานใน
เชียงใหม และมีความสัมพันธคาขายกับคนเชียงใหมมา  แตอดีตกาลไมไดใชวัวแตจะใชมาอยางที่
เรียกกันวา มาตางเปนพาหนะ มีทั้งที่นับถือพุทธ คริสต และอิสลาม แตกลุมที่นับถืออิสลามจะมี
บทบาทมากกวา 2 กลุมแรก เปนการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมของชาว
มุสลิม ชาวจีนฮอมีชุมชนใหญ ๆ ในจังหวัดเชียงใหมอยู 2 แหง คือ ในเมืองกับที่อําเภอฝาง ในเมือง
นั้นมีชุมชนใหญ 2 แหงคือ ที่บานฮอ เปนชุมชนเกาแกอยูนอกกําแพงเมืองดานตะวันออก ติดกับ
แมน้ําปงดานใตสะพานนวรัฐ บริเวณถนนเจริญประเทศ ซึ่งเปนบริเวณหนึ่งที่ใชในการสํารวจเรือน
ไมพื้นถิ่นในอําเภอเมือง พบวาเรือนของพอคาชาวจีนฮอนี้ จะมีขนาดใหญ เพื่อรอบรับประโยชนใช
สอย ในการอยูอาศัยของคนจํานวนมากและความตองการพื้นที่ในการเก็บขาวของที่คาขายก็มี
มากเชนกัน กลุมชุมชนจีนฮออีกแหงอยูบริเวณสันปาขอย ฝงตะวันออกของแมน้ําปง ซึ่งก็เปน
ชุมชนที่ขยายตัวมาจากที่บานฮอนั่นเอง 
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ภาพที่ 3 การตําขาวดวยครกมองในอดีต 
ที่มา: สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพคร้ังที่ 10 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง แอนด 
พับลิซซ่ิง, 2557), 210. 
 

 
 
ภาพที่ 4 ขบวนวัวตางหยุดพักระหวางเดินทางที่ริมน้ําแหงหนึ่ง 
ที่มา: สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพคร้ังที่ 10 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง แอนด 
พับลิซซ่ิง, 2557), 518. 



 30

 นอกจากนี้ยังมีกลุมชนตาง ๆ อีกมากมายในเชียงใหม เชน ชาวเมืองหลวย ชาวเมือง
ปละ ชาวงัวลาย ชาวเมืองขอน ชาวเมืองวัน ชาวเมืองวะ เปนตน 
 ในปลายรัชสมัยพระจาตากสินมหาราช พอคาจีนเร่ิมเขามาต้ังหลักแหลงและคาขายใน
เชียงใหมและภาคเหนือ โดยยึดแนวตามเสนทางแมน้ํา ชุมชนของคนจีนแตละเมืองจึงเปนยาน
ทาเรือของเมืองนั้น ๆ จนกลาวไดวา คนจีนนับเปนพอคากลุมเดียวที่คาขายโดยทางเรือติดตอกับ
กรุงเทพฯ ตอมาเมื่อรัฐบาลไทยลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง พ.ศ.2398 เปดการคาเสรีบริษัท
การคาของชาวตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษเขามาผูกขาดการคาสงออกแทนพอคาจีน ทําใหพอคา
จีนตองหันมาคาขายภายในประเทศแทน และอพยพข้ึนมาภาคเหนืออยางตอเนื่องจนถึงยุคที่ทาง
รถไฟสายเหนือนําพอคาจีนข้ึนมาทางเหนือคร้ังใหญอีกคร้ังหนึ่ง 
 ในปจจุบันเมืองเชียงใหมจะประกอบไปดวยชนหลายเชื้อชาติ นอกจากที่กลาวมาแลว
ยังมีชาวฝร่ัง ชาวแขกปาทาน ชาวเขา เปนตน ชนหลายชาติกระจายตัวไปทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
ทั้งในอําเภอเมืองและบริเวณอําเภอตาง ๆ โดยรอบ ในอําเภอหนึ่ง ๆ อาจประกอบดวยชนชายเช้ือ
ชาติ เชน คนอําเภอดอยสะเก็ด ถึงแมวาในจังหวัดเชียงใหมจะประกอบไปดวยคนหลายเชื้อชาติ
ดังกลาว แตก็ลวนผสมผสานเปนคนเมืองและจะพบไดวา เรือนพื้นถิ่นไมจริง มีรูปแบบการใชสอย
ซึ่งมีความสัมพันธและคลายคลึงกันทุกหลัง เปนส่ิงซึ่งแสดงใหเห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรม
ตางเชื้อชาติกับวัฒนธรรมของทองถิ่นที่ลงตัวไดอยางมีระเบียบแบบแผนสืบตอกันมา 
 

 
 
ภาพที่ 5 นําขาวใสหลอง เก็บฟางขาว 
ที่มา: สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพคร้ังที่ 10 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง แอนด 
พับลิซซ่ิง, 2557), 210. 
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24 ประวัติศาสตรเรือนไมพื้นถ่ินในจังหวัดเชียงใหม
 เมืองเชียงใหมมีที่ต้ังที่เหมาะสมตอการเปนศูนยกลางของอาณาจักรลานนามาต้ังแต
เร่ิมซึ่งพญามังรายทรงเล็งเห็น และเลือกเปนชัยภูมิในการต้ังเมือง ความเหมาะสมของเชียงใหมมี
ดังนี้25 
 1. เชียงใหมต้ังอยูกลางระหวางที่ราบลุมแมน้ํากก และท่ีราบลุมแมน้ําปง จึงเปนที่ที่
สามารถควบคุมหัวเมืองตาง ๆ ที่ข้ึนอยูแควนโยน และแควนพิงค (เปนช่ือเรียกกลุมเมืองบริเวณที่
ราบลุมแมน้ําปงตอนบน)26 
 

 
 
ภาพที่ 6 ความเหมาะสมของเมืองเชียงใหมทําใหเกิดการเดินทางแลกเปลี่ยนสินคา ในภาพ 
 แสดงใหเห็นถึงชาวไพรลานนาหยุดพักระหวางเดินทาง 
ที่มา: สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพคร้ังที่ 10 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง แอนด 
พับลิซซ่ิง, 2557), 215. 

                                                        
 24 วิชุลดา  นิลมวง, “การศึกษารูปแบบและการใชสอยเรือนไมพืน้ถิน่ในจังหวดัเชียงใหม”, 
(วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 32. 
 25 สรัสวดี  อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, 114. 
 26 รัตนปญญาเถระ,  ชินกาลมาลีปกรณ  (พระนคร: มิตรนภาการพิมพ, 2510. 
พิมพเปนอนุสรณแกนายกี่ นิมมานเหมินท เนื่องในวนัเปดตึกคนไขพิเศษ “นิมมานเหมินทชุติมา” 
โรงพยาบาลเชียงใหม 12 พฤษภาคม 2510), 102. 
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 2. ที่ต้ังของเมืองเชียงใหมเหมาะสมที่จะเปนศูนยกลางทางการคา เพราะสามารถใช
แมน้ําปงในการติดตอคาขายกับหัวเมืองตอนใตไดอยางสะดวก และยังสามารถติดตอคาขายกับ
เมืองตอนบน เชน เชียงแสน ยูนนาน เชียงใหมจึงเปนชุมทางคาขายกับเมืองตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง 
รายไดจากการคาจึงเปนรายไดสําคัญของเชียงใหม27 
 3. ความอุดมสมบูรณของที่ราบลุมแมน้ําปง โดยเฉพาะบริเวณที่ต้ังเชียงใหมจะเปนที่
ราบขนาดใหญที่ติดตอกันไปถึงลําพูน นับเปนที่ราบผืนใหญที่สุดในอาณาจักรลานนา จึงมีความ
เหมาะสมตอการต้ังชุมชนขนาดใหญที่มีอาชีพทําการเกษตรกรรม 
 4. บริเวณที่ต้ังของตัวเมืองเชียงใหม ซึ่งอยูระหวางเชิงดอยสุเทพกับแมน้ําปงมีความ
เหมาะสมเพราะพื้นที่ลาดเขาจากตะวันตกมาตะวันออก สายน้ําจากดอยสุเทพจะไหลมาหลอเล้ียง
ตัวเมืองเชียงใหมตลอดเวลา และทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองมีหนองน้ําใหญเปนแหลง
น้ําสําคัญ เมืองเชียงใหมจึงต้ังอยูที่มีน้ําบริเวณดี29  ความเหมาะสมดังกลาวผนวกกับการเมืองการ
ปกครองทําใหเชียงใหมมีฐานะเปนศูนยกลางของอาณาจักรลานนา แตก็มิไดมีความสามารถที่จะ
เขาไปยุงเกี่ยวกับระบบการดํารงชีวิตของชาวพื้นเมืองที่ต้ังอยูบนรากฐานของชุมชนทองถิ่นได 
ดังนั้นจึงตองปลอยใหชุมชนและประเพณีในชุมชนจัดการทรัพยากรตาง ๆ อยางเปนอิสระจากรัฐ มี
การแลกเปล่ียนสินคากันโดยผานทั้งตลาดและระบบเก็บสวย แมในชวงเวลาที่พมาขยายอํานาจ
เขามายึดครองเชียงใหมพมาก็ไมสามารถแทรกแซงชุมชนเหลานี้ไดมากไปกวาคร้ังที่ราชวงศมัง
รายปกครองอยู ความพยายามที่จะเขาไปดึงเอาชุมชนเล็ก ๆ ที่อยูอยางอิสระรอบ ๆ เชียงใหมมา
เปนสวนหนึ่งของกลุมตน เกิดข้ึนอยางจริงจังในชวงของพระเจากาวิละ พรอมไปกับการสราง
เครือขายทางการคา โดยยึดหลักการของการคาระบบสวยและตลาดที่เจาเมืองเปนผูแสวงหา
ผลประโยชนจากการคา คือ การสรางความหลากหลายของตัวสินคาในตลาด ดวยคุณลักษณะ
ดังกลาวนี้เชียงใหมจึงไดมีกลุมชางฝมือต้ังหลักแหลงกระจายรายรอบเมือง28 
 นอกจากความพยายามสรางเครือขายทางการคาในเขตเมืองเดิมแลว เชียงใหมยัง
พยายามรักษาความเปนศูนยกลางของอํานาจไว ดวยการสรางความสัมพันธใกลชิดกับศูนยกลาง

                                                        
 27 อุษาณีย ธงไชย, “ความสัมพนัธระหวางอยธุยาและลานนาไทย พ.ศ.1839 – 2310” 
(วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2526), 27, 84-98. 
 28 สงวน  โชติสุขรัตน, ตํานานพื้นเมืองเชยีงใหม (พระนคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, 
2541), 27-28. 
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อํานาจที่กรุงเทพฯ ประกอบกับการคาเร่ิมเปล่ียนทิศทางจากเครือขายภายในเมืองตอนบนขยับมา
สูการคากับ กรุงเทพฯ มากข้ึนจนกระทั่ง ในพ.ศ.2442 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดจัดต้ังการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลข้ึน  
 “มณฑลพายัพ” จึงยกเลิกฐานะเมืองประเทศราชลง เมืองตาง ๆ ในลานนา มฐีานะเปน
เมืองประเทศราชของราชอาณาจักรสยาม ดํารงสถานะเปนรัฐบาลทองถิ่นปกครองตามจารีต
ลานนา 29  ทําใหรัฐแบบจารีตเดิม ๆ เส่ือมสลายตัวลงสาเหตุสําคัญประการหนึ่งก็เนื่องดวย การที่
จักรวรรดินิยมตะวันตกเขามาในดินแดนสยามและลานนา กรณีลานนานั้นเห็นไดชดัวาอิทธิพลจาก
การขยายตัวของระบบทุนนิยมที่ เขามาทําปาไม และการคาเสรี เปนการแสวงหาผลประโยชนจาก
มหาอํานาจตะวันตกและดินแดนลานนาเปนดินแดนแหงแรกในสยามประเทศที่เกิดเปนปญหาข้ึน
กอน ทั้งปญหาจากกิจการปาไมและปญหาความวุนวายตามหัวเมืองชายแดน ทําใหรัฐบาลกลาง
ตองเขามาจัดการในลานนา30 
 

 
 
ภาพที่ 7 ตลาดวโรรส 
ที่มา: สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพคร้ังที่ 10 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง แอนด 
พับลิซซ่ิง, 2557), 537. 

                                                        
 29 อรรถจักร สัตยานุรักษ, “เชยีงใหม 700 ป,” นิตยสารสารคดี  12, 135 (พฤษภาคม 
2539): 116. 
 30 สรัสวดี  อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, 259. 
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 อิทธิพลของอังกฤษไดขยายออกมาใกลชิดกับดินแดนลานนามากยิ่งข้ึน ต้ังแตชวงหลัง
สงครามระหวางอังกฤษกับพมาคร้ังที่ 2 มีชาวพมาในบังคับอังกฤษเดินทางเขามาทําปาไมใน
ดินแดนลานนา  กันมากเปนผลใหการผลิตแบบอุตสาหกรรมทําใหไมเจริญเติบโตข้ึนทั้งในดินแดน
มอญและลานนา31 แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในวัตถุดิบอันไดแก ไม ซึ่งมีอยูอยางมหาศาลในแถบ
ลานนานี้ เรือนกาแลนั้นเปนเอกลักษณของเรือนลานนาที่พบเหลืออยูในปจจุบัน อายุประมาณ 90 
ถึง 120 ป หรืออาจถึง 200 ป แมวาจะมีไมมากแตก็แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของความเปนดินแดน
ที่อุดมดวยปาไม องคประกอบเรือนสรางดวยไมจริงทั้งหมด เสาไมมีขนาดใหญ ใชไมสักและไมเนื้อ
แข็งต้ังตรง 32 
 เรือนกาแลเดิมนั้นเจาะหนาตางไวนอยและมีขนาดเล็กมาก มีพื้นที่ฝาเรือนไม
คอนขางมาก มีอยูบางหลังนั้นไมมีหนาตางเลย33 รูปแบบเรือนจะมีผังที่คอนขางตายตัว เหมือน ๆ 
กันในทุกทองที่ ซึ่งสอบเน่ืองจากการท่ีมีกลุมชางฝมือกระจายอยูรายรอบเมืองดังที่กลาวขางตน มี
การติดตอแลกเปล่ียนความคิด แตยังคงจารีตเดิม ผังเรือนจะประกอบดวยเรือนอยางนอยสองหลัง
ปลูกคูขนานกัน เปนเรือนแฝดอยางที่เรียกวาเปน “เรือนสองหลังรวมพื้น”334 
 โดยหลังคาจะแยกกัน ซึ่งตอมามีพัฒนาการโดยผืนหลังคาสองหลังอยูชิดติดกัน และมี
ฮางรินรับน้ําฝนระหวางชายคาของเรือนทั้งสองหลัง ฮางรินวางลาดจากหนาเรือนเทตํ่าลงทางหลัง
เรือน แตเดิมมักทําดวยไมซุงขุดเปนราง ยาวตลอดเรือนซึ่งปลายหลังพนหลังคาเรือนออกไป บาง
หลังเปนไมประกบตอกัน เรือนกาแลที่พบมีใชตะปูเหล็กนอยมาก ซึ่งแสดงใหเห็นศักยภาพของ
วัตถุดิบไดแก ไมสัก ที่มีปริมาณมากดังกลาว 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ธุรกิจการทําปาไมเปนอิทธิพลของตะวันตกที่เขามาแสวงผลประโยชน
จากลานนา35 ไทยเขาสูสมัยเวลาของวัฒนธรรมลาเมืองข้ึน ไทยตองรับเอาวิวัฒนาการดานตาง ๆ 
ทั้งที่เปนวิชาการ แบบแผนของความกาวหนาแบบยุโรป เชน การคมนาคม การปกครอง การทหาร 

                                                        
 31 A. C. Pointon, The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. 1863-1963 
(Southamptor: The Mellbrook Press, 1964), 34.  

 32 เฉลียว  ปยะชน, เรือนกาแล (ม.ป.ท.: 2532), 187. 
 33 เร่ืองเดียวกนั, 68. 
 34 ไกรศรี  นิมนานเหมนิทร,  “เรือนแบบลานนาไทย” ศลิปลานนาไทย (กรุงเทพฯ: 
ม.ป.ท., 2521), 151-196. 
 35 สรัสวดี  อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, 338. 
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รวมไปถึงงานสถาปตยกรรมแบบยุโรปที่เผยแพรเขามาในสมัยนั้น คือ เรือนแบบโคโรเนียน 
(COLONIAL STYLE) มีลักษณะเปนอาคารชั้นเดียวใตถุนสูงหองอยูตอนกลาง มีระเบียบลอมรอบ
ทั้งสามหรือส่ีดาน และหลังคาปนหยา มีชายคายื่นยาวเพื่อกันแดดกันฝน การที่มีระเบียบโดยรอบ
ก็เพื่อเดินดูทิวทัศนและรับลม เหมาะสําหรับประเทศแถบรอน เรือนแบบนี้ปลูกสรางครั้งแรกที่
อินเดีย พมา ตอมาที่ชวา สุมาตรามาเลเซีย ฟลิปปนส และประเทศไทยตอนใต แลวเร่ิมเขาสู
ตอนกลางและภาคเหนือตามลําดับ 
 

 
 
ภาพที่ 8 คุมของพระเจาอินทวิชยานนท ที่จีนเตงสรางใหในบริเวณที่ปจจุบันเปนสถานีรถไฟ

บางกอกนอย 
ที่มา: สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพคร้ังที่ 10 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง แอนด 
พับลิซซ่ิง, 2557), 533. 
 
 เรือนปนหยาเปนเรือนไมแบบยุโรป มุงหลังคาดวยกระเบื้อง หลังคาทุกดานชนกัน
แบบพีระมิดไมมีหนาจั่ว โดยหลักฐานประจักษพยานทางสถาปตยกรรมปรากฏมีอยูที่หลังคา
พระราชวังตาง ๆ ที่สรางในสมัยตนรัชกาลที่ 4 ซึ่งเปนแบบปนหยา ยอมแสดงใหเห็นวา มีมากอน
บานเรือนราษฎร จากเรือนปนหยาไดวิวัฒนาการมาเปน “เรือนมะนิลา” คือบางสวนเปนเรือน
หลังคาปนหยา แลวเปดบางสวนใหมีหนาจั่วในสมัยที่เรือนแบบมะลิลา (ซึ่งคงจะแพรหลายมา
จากเมืองมะลิลา ประเทศฟลิปปนส) เขามาสูความนิยมอยางแพรหลาย อันตรงกับสมัยที่
สถาปตยกรรมแบบ “เรือนขนมปงขิง” (GINGER BREAD) แพรเขามาดวย เปนเรือนที่มีการ
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ตกแตงดวยครีบระบาย ลายฉลุ ลูกไมแพรวพราว ที่พมาบานเรือนใกลสนามบินยางกุง ยังคงเต็ม
ไปดวยบานแบบขนมปงขิงอยูสมัยเมื ่อ 20 หรือ 30 ปมาแลว 36 อาคารบางหลังมีการนําเอา
ระเบียบวิธีการตกแตงลายฉลุไมมาตกแตงทรงจั่วหลังคาและเชิงชายแบบอิทธิพลชางไทยภาค
กลาง รับมาจากตะวันตก ชาวลานนาเรียกอาคารประเภทประดับลายฉลุไมนี้วา “เรือนทรงสาละ
ใน”37 การแพรเขามาของรูปแบบเปนได 2 กรณี คือ 
 1. เขามาทางพมาซ่ึงไดรับอิทธิพลรูปแบบเรือนจากอังกฤษมากอน อาณาจักรลานนา
อันมีเชียงใหมเปนศูนยกลางนั้นเปนรัฐที่มีเกษตรกรรมเปนพื้นฐานสําคัญ และมีการคาระหวางเปน
จุดเสริมการเกษตรกรรมในระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ การคาคือที่มาความมั่นค่ังของรัฐ การคา
แลกเปลี่ยนระหวางหมูบานกับเมืองหรือระหวางเมืองกับเมืองภายในลานนา ซึ่งมีระยะทางท่ี
หางไกลกัน ก็จะทําในลักษณะการคาวัวตาง ผูที่ทําการคาคือพอคาวัวตางซึ่งเปนชาวนาที่อาศัยอยู
ตามหมูบานตาง ๆ ในชนบท 38 ซึ่งจะคาขายอยูในทองถิ่นลานนาเทานั้นสวนการคาทางไกล
ระหวางยูนนาน – ลานนา – พมา จะทําโดยพอคาฮอหรือพอคาไทใหญ ( งี้ยว) การเดินทางเหลานี้
ยอมนํามาซ่ึงการพบเห็นส่ิงแปลกใหม เกิดการจดจํารูปแบบที่พึงใจนํามาสรางบานเรือนของ

เ
ตน 

                                                       

 2. จากความเจริญที่ข้ึนจากตอนกลางสูภาคเหนือ ดวยเสนทางทางน้ําที่สะดวกตอการ
ขนสงสําคัญจนกระทั่งเปดเดินรถไฟถึงเชียงใหม เมื่อ พ.ศ.246439 
 กลุมชนที่มีบทบาทสําคัญในการคาทางเรือ ไดแกชาวจีน รวมไปถึงการเปนเจาภาษี 
นายอากร ธุรกิจเงินกู การคาปลีก เปนตน การเร่ิมตนทางดานธุรกิจของชาวจีนไดอาศัยระบบ
อุปถัมภโดยสรางความสนิทสนมกับเจาหลวงผูมีอํานาจ เชนกรณี จีนเต็ง (เต็ง โสภณโณดร) 
เจาของบริษัทกิมเซงหลี ไดสรางคุมใหพระเจาอินทวิชยานนทหลังหนึ่งที่กรุงเทพฯ40 คุมดังกลาวมี
ลักษณะของเรือนโคโรเนียนเต็มที่ เปนเรือน 2 ชั้น มีระเบียงโดยรอบ ผสมรูปแบบของเรือนขนมปง
ขิงที่มีลายฉลุกันตกระเบียงและครีบจ่ัวอยางวิจิตร  

 
 36 น.  ณ ปากน้าํ [นามแฝง],  แบบแผนบานเรือนในสยาม (เรือนปนหยา เรือน
มะนิลา เรือนขนมปงขิง) (กรุงเทพฯ: อักษรสัมพนัธ, 2532), 14. 
 37 วิวฒัน  เตมยีพันธ และคนอ่ืน ๆ, “เรือนไทยภาคเหนือ” ใน เรือนไทย  (กรุงเทพฯ: 
ฉลองรัตน, 2536), 76. 
 38 สรัสวดี  อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, 453. 
 39 เร่ืองเดียวกนั, 466. 
 40 “เร่ืองจนีเต็งทาํภาษีอากร เกีย่วดวยราชการทางเมืองนครเชียงใหม,” 27 ธันวาคม 
ร.ศ.113, ร.5 ค. 14.4/7, กองจดหมายเหตุแหงชาติ, กรมศิลปากร. 
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 รูปแบบของเรือนลานนาที่มีการฉลุลายไมและรูปแบบคลายกันนี้ พบสวนใหญใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เชนเรือนของนางบัวผัน  ทิพยมณฑล (เจาของเดิม) ถ.ราชดําเนิน 
บริเวณสี่แยกกลางเวียง อายุเรือนประมาณ 80 – 90 ป เรือนของนายสมบูรณ  สุจนินทร (เจา
ของเดิม) ถ.เจริญเมือง อายุเรือนประมาณ 80 ป การรับเอาอิทธิพลทางตะวันตกไมวาจากทางพมา
หรือภาคกลางลวนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเชียงใหม  
 อันเปนศูนยกลางเศรษฐกิจทางภาคเหนือไดเปนอยางดี การรับเอาอิทธิพลดังกลาว 
ผนวกกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมเมืองในชวงนั้น ทําใหรูปแบบเรือนมีการพัฒนาการเปล่ียนแปลงไป
จากเดิม ต้ังแตป พ.ศ.2434 ไมสักในบริเวณเชียงใหม ลําปาง เร่ิมหายากมากข้ึน สวนที่ยังเหลือก็มี
แตอยูในปาลึกมาก ซึ่งไกลจากแมน้ําทําใหลําบากในการชักลากไม สืบเนื่องจากการที่บริษัท
อังกฤษทําปาไมในลักษณะที่มุงแตผลประโยชนของตนเพียงอยางเดียว เชนไมบํารุงรักษาไม การ
ตัดไมที่มีขนาดเล็ก ตนสักออน ๆ จะถูกตัดโคนลงเปนจํานวนมาก41 เรือนกาแลที่ปลูกสรางดวยไม
สัก จะตองเปนคนที่มีฐานะดีเทานั้น จึงสามารถจัดหาไมสักมาปลูกสรางได สวนเรือนไมพื้นถิ่นที่
พบในชวงเวลานี้ จะปลูกสรางดวยไมเนื้อแข็งสวนใหญเชน ไมเต็ง ไมรัง ไมแดง ประการหน่ึง
โครงสรางตาง ๆ และคานิยมในสังคมลานนา ซึ่งเปล่ียนแปลงไปต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 มีผลใหเกิด
การสรางเรือนในชวงนี้ดวย ซึ่งแตเดิมหามชาวประชาสรางเรือนไมจริงเต็มหลัง ยกเวนแตชนช้ันสูง
ในสังคมเทานั้น ชาวบานจะตองฝาข้ีราย (ฝาไมสาน) ประกอบกันไปดวยคานิยมนี้ก็เปล่ียนไป 
ชาวบานที่มีฐานะจากการปลูกขาวมากมายก็สามารถสรางเรือนไมพื้นถิ่นไดดวยเชนกัน ในสวน
รูปแบบหลังคามีการใชหลังคาแบบปนหยา และมะนิลา เขามาผสมกับหลังคาจั่วในรูปแบบเดิม ๆ 
ทําใหมีลักษณะหลังคาแปลกใหมข้ึน จั่วแฝดที่ยังคงเปนแบบเดิมก็มีการปรับองคประกอบบาง
อยางเชน ฮางริน หรือรางน้ํารับน้ําจากชายคาหลังคาที่ชนกัน แตเดิมเปนไมซุงขุด ก็มีวัสดุใหมเขา
มาเชน สังกะสี รวมไปถึงมีการใชอุปกรณบานพับประตู หนาตาง ตะปูเหล็ก ซึ่งเปนวัสดุอุปกรณที่
รับเขามาจากภายนอก นอกจากนี้การขาดแคลนไมยังมีผลตอวัสดุหลังคา และรูปทรงหลังคา แต
เดิมซึ่งเปนแปนเกล็ดไม หลังคาจะตองมีความลาดชันมากเพื่อไมใหน้ําขังอยูตามเส้ียนไม แตไหล
ทิ้งลงอยางรวดเร็วการใชดินขอ มีมากอนแลว คร้ันไมหายาก จึงมีการใชดินขอมากข้ึน คนในพืน้ถิน่
สามารถเผาทําเองไดโดยงาย รูปทรงหลังคาซึ่งมีความลาดชันสูงจึงไมจําเปนอีกตอไป หลังคาจั่ว

                                                        
 41 วรรณชลีย  บญุมี, “ความสัมพันธกับอังกฤษในบางลักษณะสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั: การปาไมและการเหมอืงแร” (วทิยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิา 
ประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2520), 141-142. 
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จะผายมากข้ึน ทั้งเรือนกาแลและเรือนไมพื้นถิ่นรุนหลัง ในสวนเรือนพื้นถิ่นนั้นการปรับเปล่ียน
ดังกลาวสอดคลองกับอิทธิพลของรูปแบบหลังคามะนิลา ปนหยา ที่เขามาพอดี จึงเปนความ
สอดคลองทั้งรูปแบบและวัสดุอยางลงตัว42 

 จากการศึกษาอาคารเรือนไมพื้นถิ่นในลานนาก็จะพบไดวา การใชสอยเรือนและ
รูปแบบของเรือนไดมีความเปล่ียนแปลงอยางมีพลวัต ซึ่งเกิดจากอิทธิพลภายนอกตาง ๆ ที่ทําให
เรือนพื้นถิ่นในบริเวณลานนาถูกปรับใชใหเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและทางเศรษฐกิจ 
การศึกษารูปแบบของเรือนพื้นถิ่นจึงมีความหมายในแงประวัติศาสตรและมองเห็นถึงอนาคต 
 
ประวัติความเปนมาของอําเภอสันปาตอง 
 อําเภอสันปาตองไดรับการยกฐานะเปนอําเภอเมื่อป พ.ศ. 2459 เดิมเปนเขตการ
ปกครองของสองอําเภอ คือ อําเภอแมวางและอําเภอบานแม มีที่วาการอําเภอต้ังอยูที่บานกาด 
ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2477 กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยุบอําเภอแมวางและอําเภอบานแม รวม
เปนอําเภอเดียวกันใชชื่อวา “อําเภอบานแม” โดยมีที่วาการอําเภออยูที่บานเปยง หมูที่ 13 ตําบล
บานแม ตอมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2482 มีการยานที่วาการอําเภอมาอยูที่บานสันปาตอง หมูที่ 
10 ตําบลยุหวา และไดเปล่ียนช่ือเปนอําเภอสันปาตองมาจนถึงทุกวันนี้ เดิมมีเขตการปกครอง 14 
ตําบล (รวมตําบลหารแกวและตําบลหนองตอง ของอําเภอหางดง ซึ่งเดิมข้ึนอยูกับอําเภอสันปา
ตองและแยกไปเมื่อ พ.ศ. 2489) 
 3ลักษณะภูมิประเทศ ที่ต้ัง ขนาด และลักษณะทางกายภาพ 
 อําเภอสันปาตองต้ังอยูริมถนนสายเชียงใหม – ฮอด หางจากอําเภอเมืองเชียงใหม 
ประมาณ 22 กิโลเมตร ในพืน้ที ่หมูที ่10 ตําบลยุหวา หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 770 
กิโลเมตร มพีืน้ทัง้หมด 178.188 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 111,367.50 ไร  
 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
 ทิศใต  ติดตอกับ กิ่งอําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม, อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  
   และอําเภอปางซาง จังหวัดลําพูน 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

                                                        
 42 วิชุลดา  นิลมวง, “การศึกษารูปแบบและการใชสอยเรือนไมพืน้ถิน่ในจังหวัด
เชียงใหม”, 39. 
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            ลักษณะภูมิประเทศ 
 โดยทั่วไปอําเภอสันปาตองเปนพื้นที่ราบลุม (ที่ราบประมาณ 84,838 ไร) สวนใหญเปน
พื้นที่ทางการเกษตร สวนที่เหลือเปนพื้นที่ภูเขาและปาเล็กนอย ประมาณรอยละ 10 ของพื้นที่
ทั้งหมด พื้นที่ปาสงวนแหงชาติอยูบริเวณตําบลสันทรายและตําบลน้ําบอหลวง มีพื้นที่ประมาณ 
11,500 ไร 
 สรุปรวมพื้นที่ทั้งหมด 111,367.50 ไร 
 1. พื้นที่ราบ  84,838.50 ไร รอยละ 76.18 
 2. ภูเขา  11,500.00 ไร รอยละ 10.33 
 3. แหลงน้ํา  15,029.00 ไร รอยละ 13.49 
 ประชากร 
 ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมและบางสวนประกอบอาชีพรับจาง โดยมี
รายไดเฉล่ียตอคน / ตอป ประมาณ 18,000 บาท ความหนาแนนของประชากร 420 คน / ตาราง
กิโลเมตร 
 คมนาคม 
 การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอสันปาตองกับตําบล หมูบานตาง ๆ สามารถ
ติดตอกันไดสะดวกทุกฤดู เนื่องจากสภาพถนนเปนแบบถาวร สวนการติดตอกับตัวจังหวัดสามารถ
ใชเสนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 108 (ถนนเชียงใหม – ฮอด) ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที และยังติดตอกับจังหวัดอ่ืน ๆ เชน จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง 
และกรุงเทพมหานครไดอยางสะดวก มีรถโดยสารปรับอากาศและรถรับจางใหบริการ 
 การปกครอง 
 อําเภอสันปาตองแบงการปกครองออกเปน 11 ตําบล 118 หมูบาน 2 เทศบาลตําบล 
11 องคการบริหารสวนตําบล ประชากรทั้งหมดของอําเภอสันปาตอง 78,519 คน ประกอบดวย 
 1. ตําบลยุหวา 14 หมูบาน 
 2. ตําบลทาวังพราว 7 หมูบาน 
 3. ตําบลสันกลาง 9 หมูบาน 
 4. ตําบลมะขามหลวง 9 หมูบาน 
 5. ตําบลแมกา 14 หมูบาน 
 6. ตําบลบานแม 13 หมูบาน 
 7. ตําบลบานกลาง 11 หมูบาน 
 8. ตําบลทุงสะโตก 12 หมูบาน 
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 9. ตําบลทุงตอม 11 หมูบาน 
 10. ตําบลน้ําบอหลวง 11 หมูบาน 
 11. ตําบลขุนหวาน 7 หมูบาน 
 12. เทศบาลตําบลบานกลาง 7 หมูบาน 
 13. เทศบาลตําบลสันปาตอง 7 หมูบาน 
 การเกษตรกรรม 
 อําเภอสันปาตองมีพื้นที่เกษตรกรรม ประกอบดวย 
 1. ทํานา  พื้นที ่ 41,732 ไร 
 2. ทําสวน พื้นที ่ 13,883 ไร 
 3. ทําไร  พื้นที่  9,471 ไร 
 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอําเภอสันปาตอง ไดแก ขาว ลําไย  ถั่วเหลือง หอมหัวใหญ 
และกระเทียม เปนตน 
 ประเพณีสําคัญ 
 งานประเพณีรดน้ําดําหัวผูใหญจะอยูในชวงเวลาการจัดงานสงกรานต (เดือนเมษายน) 
 งานประเพณีปอยหลวง ชวงเวลาจัดงาน (เดือนพฤษภาคม) 
 งานประเพณีตานกวยสลาก จะอยูในชวงเวลาจัดงานพิธี (เดือนตุลาคม) 
 แหลงน้ําธรรมชาติ 
 อําเภอสันปาตองมีแหลงน้ําธรรมชาติอุดมสมบูรณ ประกอบดวย 
 แมน้ําขาน เปนแมน้ําสาขาของแมน้ําปง แมน้ําขานตอนบนอยูในหุบเขาที่แคบและชัน 
พื้นที่ราบลุมน้ําเล็ก ๆ บนแมน้ําขาน ไดแก ลุมน้ําแมสาบ ลุมน้ําแมสะเมิง และหวยกองขากนอย 
พื้นที่ไรนาของลุมแมน้ําขานตอนลาง เร่ิมตนจากบานหวยโทง อําเภอสันปาตอง ลงไปสุดอําเภอ
บานกลาง กิ่งอําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม มีเหมืองฝาย (ระบบจัดการน้ํา) รองรับจํานวน 8 
ระบบ เพื่อการหลอเล้ียงที่นาประมาณ 100,000 ไร 
 แมน้ําขาน ตนกําเนิดแมน้ําขานอยูบนเทือกเขาดานตะวันตกของตัวเมืองเชียงใหม ซึ่ง
แผตอเนื่องจากดอยสุเทพไปทางทิศใตและตะวันตกจรดเทือกเขาอินทนนท อีกทั้งยังใหกําเนิด
แมน้ําสายสําคัญในลุมน้ําล้ี คือแมน้ําวาง 
 แมน้ําขานและแมน้ําวางไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต
จากเทือกเขาไหลมายังที่ราบทางทิศใตของเมืองเชียงใหม เรียกวา "ที่ลุมแมน้ําขาน" ซึ่งอยูระหวาง
เทือกเขาอินทนนทและแมน้ําปง ปลายสายของแมน้ําทั้งสองไหลมาบรรจบรวมกันแลวไหลลงสู
แมน้ําปงในทางทิศใตของบริเวณที่ราบลุมแมน้ํานี้ 
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 แมน้ําขานแบงไดเปน 2 สวน คือตอนบน และตอนลาง 
 ลุมน้ําขานตอนบนอยูในหุบเขาที่แคบชัน พื้นที่สวนใหญเปนเขตปา ที่ราบระหวางหุบ
เขาของพื้นที่ตอนบนเปนที่ราบเล็ก ๆ มีระบบเหมืองฝายขนาดเล็ก เพื่อชวยรองรับในการทํามาหา
กินในพื้นที่เกษตรกรรมตาง ๆ ลุมน้ําขานตอนลาง เร่ิมต้ังแตบานหวยโทงอยูทางทิศเหนือของแมน้ํา
ขาน คือ ที่ต้ังของฝายลูกแรกคือ ฝายสันปูเลย ไหลลงมาในการเกษตรกรรมจนส้ินสุดที่กิ่งอําเภอ
ดอยหลอ คือจุดส้ินสุดการใชแมน้ําขานในการเกษตรกรรมและยังมีพื้นที่อีกประมาณ 12 หมูบาน 
ที่ใชแมน้ําทั้งสองสาย คือ แมน้ําขานและแมน้ําวาง เนื่องจากอยูในเขตรอยตอของสองลุมแมน้ําทํา
ใหอําเภอสันปาตองมีความสําคัญในฐานะอูขาวอูน้ําจนถึงปจจุบัน 
 วัฒนธรรมเหมืองฝาย 
 บริเวณที่ราบลุมแมน้ําขานและแมน้ําวาง เปนที่อยูอาศัย พื้นที่ทําการเกษตร ในการตั้ง
ถิ่นฐานของกลุมคนที่อาศัยอยูในบริเวณนี้ มีการใชประโยชนจากแมน้ํา เกิดชุมชนและขยายตัวของ
ชุมชน ทําใหตองเกิดการแบงปนทรัพยากร 
 แมน้ําขานแบงไดเปน 2 สวน คือ ตอนบนและตอนลาง 
 ลุมแมน้ําขานตอนบน อยูในหุบเขาที่แคบชัน พื้นที่สวนใหญเปนเขตปาที่ราบระหวาง
หุบเขาของพื้นที่ตอนบน เปนที่ราบเล็ก ๆ มีระบบเหมืองฝายขนาดเล็ก เพื่อชวยรองรับในการทํามา
หากิน 
 ลุมน้ําขานตอนลาง เร่ิมต้ังแตบานหวยโทงอยูทางทิศเหนือของแมน้ําขาน คือที่ต้ังของ
ฝายรูปแรก คือ ฝายสันปูเลย ไหลลงมาในการเกษตรกรรมจนส้ินสุดที่ กิ่งอําเภอดอยหลอ คือ
จุดสิ้นสุดในการใชแมน้ําขานในการเกษตรกรรมและยังมีพื้นที่อีกประมาณ 12 หมูบานที่ใชน้ําทั้ง
สองแมน้ําคือ แมน้ําขานและแมน้ําวาง เนื่องจากอยูบริเวณรอยตอของสองลุมน้ํา ทําใหพื้นที่ลุมน้ํา
ขานตอนลางมีพื้นที่ทําการเกษตรกรรมมากที่สุด 
 แมน้ําวาง เปนแมน้ําอีกหนึ่งสายที่หลอหลอมชีวิตของชาวอําเภอสันปาตองในการทํา
เกษตรกรรมตาง ๆ ซึ่งตนกําเนิดของแมน้ําวางอยูอําเภอแมวางและไหลมารวมกันกับแมน้ําขาน 
บริเวณหมูบานสบวางและหมูบานตนแหนนอยและไหลลงสูแมน้ําปงตอไป 
 จากชาติพันธุ ความเปนอยูและสภาพแวดลอมที่ใกลแหลงน้ําถึงสองสาย การใช
ประโยชนจากแมน้ําจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดพื้นที่ต้ังถิ่นฐานและขยายตัวของชุมชนและ
พื้นที่ทําการเกษตร จึงทําใหเกิดระบบจัดการน้ํา หรือ “ระบบเหมืองฝาย” นั่นเอง 
 เกษตรกรในบริเวณลุมน้ําขานไดรวมกันจัดสรางเหมืองฝาย เพื่อ กัก เก็บ กั้น ชะลอ 
บังคับ และจัดสรรน้ําใหเขาสูไรนา อยางมีประสิทธิภาพและไดประโยชนอยางสูงสุด โดยไดสราง
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ฝายข้ึนจํานวน 8 ระบบ โดยกั้นบริเวณตอนเหนือสุดของแมน้ําขาน จนถึงปลายน้ํา จํานวน 8 ฝาย 
ดังที่กลาวมานั้น มีอยู 2 ฝายที่เปนฝายโบราณตกทอดมาต้ังแตอดีต ไดแก ฝายน้ําบอทพิยและฝาย
ทุงเส้ียว  
 ฝายบอน้ําทิพยจะมีการจัดการน้ําไปใชในการเกษตรทางดานทิศตะวันออกของแมน้ําขาน 
 ฝายทุงเส้ียว จะมีการจัดการน้ําไปใชในการเกษตรทางดานทิศตะวันตกของแมน้ําขาน 
ในการจัดการน้ําของชาวอําเภอสันปาตองยังมีการจัดการน้ําจากแมน้ําสายหลักลงสูเหมืองฝาย 
ต้ังแตฝายหลัก เหมืองยอย รวมถึงการแบงน้ําเขาที่นาเพื่อใชประโยชน คือ เหมืองดี (เหมืองกิ๋น) 
คือเหมืองที่ใชตลอดเวลาในการนําน้ําเขา และเหมืองเสีย (เหมืองเสีย) คือเหมืองที่ระบายน้ําออก
จากที่นาลงสูแมน้ําสายหลัก 
 สังคมและวัฒนธรรม 
 จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางของอาณาจักรลานนา จึงมีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ
แตกตางไปจากภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ เรียกตัวเองวา “คนเมือง” มีภาษาถิ่นเปนภาษาพดูเรียก “คํา
เมือง” ภาษาเขียนเรียก “ตัวเมือง” หรือ “อักษรลานนา” ปจจุบันภาษาถ่ินนี้ก็ยังใชกันในจังหวัดตาง 
ๆ ของภาคเหนือตอนบน แตถาพิจารณาแตละจังหวัดเห็นไดวามีสําเนียงภาษาพูดที่แตกตางกันไป
บาง เชน ภาษาถิ่นทางเชียงใหมพูดชากวาภาษาถ่ินทางจังหวัดลําปาง 
 การแตงกายของคนเมือง ศึกษาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดตาง ๆ ในภาคเหนือ 
เชน วัดพระสิงห วัดบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม เปนตน หญิงนุงซิ่นลายขวางหรือมีเชิง สวม
เส้ือแขนยาวหมสไบหรือมีผาคาดอก เรียกวา “ผาสะวายแลง” หรือ “สะวายนอก” เกลามวยสูง 
ประดับชอดอกไม ปน หรือ ดอกไมไหว ทําดวยทองหรือเงิน ชายนุง “เต่ียวสะดอ” เปนกางเกงไทย
ขายาวสวมเส้ือคอกลมตัวยาว แขนสามสวนติดกระดุมเงิน อาจมีผาคาดเอวหรือศีรษะ นิยมสัก
ลวดลายตามรางกาย ปจจุบันคนเมืองหันมาแตงกายแบบสมัยนิยมกันหมดแลว นอกจากมีงาน
นักขัตฤกษสําคัญ จึงแตงกายตามแบบด้ังเดิม 
 ประชากรของจังหวัดเชียงใหม นอกจากเปนคนเมืองตามที่กลาวขางตนแลว ยังมีชน
กลุมนอยซึ่งเปนชาวเขาเผาตาง ๆ อพยพเขามายังพื้นราบในชวงหลัง ไดแก มง เยา อีกอ ลีซอ 
มูเซอ กะเหร่ียง ลัวะ ปะหลอง นอกจากนี้ยังมีชนกลุมนอยผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา และทหารจีน
คณะชาติ จากขอมูลของฝายแผนและโครงการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดรวบรวมไวเม่ือ พ.ศ.
2535 ตัวเลขจํานวนประชาชนกลุมนอยผูพลัดถิ่นมีดังนี้ 
 1. จีนฮออพยพ 4,668 คน 
 2. จีนฮออิสระ 4,232 คน 
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 3. อดีตทหารจีนคณะชาติ 6,083 คน 
 4. ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา 3,346 คน 
 ประชาชนสวนใหญของจังหวัดนับถือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาอ่ืนบาง เชน คริสต
ศาสนา และอิสลาม 
 
ประวัติความเปนมาของตําบลทุงตอม 
 ตําบลทุงตอมต้ังอยูทางดานทิศตะวันออกของอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
ต้ังอยูหางจากที่วาการอําเภอสันปาตอง ประมาณ 4 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ประมาณ 12.44 ตาราง
กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับตําบลสันกลาง ทิศตะวันออกติดกับตําบลหนองตอง อําเภอหางดง ทิศใต
ติดกับตําบลมะขามหลวงและตําบลแมกา ทิศตะวันตกติดกับตําบลยุหวา มีหมูบานในเขต
รับผิดชอบ จํานวน 10 หมูบาน จํานวน 2,047 ครัวเรือนและมีประชากรประมาณ 5,442 คน 
ประกอบดวย 
 1. บานปาลาน (หมุ 2) 209 ครัวเรือน ประชากร 592 คน  
 2. บานสบหาร (หมู 3) 215 ครัวเรือน ประชากร 601 คน 
 3. บานกอเกา (หมู 4) 159 ครัวเรือน ประชากร 404 คน  
 4. บานไร (หมู 5) 134 ครัวเรือน ประชากร 264 คน  
 5. บานแมกุงหลวง (หมู 6) 278 ครัวเรือน ประชากร 735 คน  
 6. บานสันจิกุง (หมู 7) 243 ครัวเรือน ประชากร 694 คน  
 7. บานแมกุงนอย (หมู 8) 166 ครัวเรือน ประชากร 439 คน  
 8. บานแมกุงนอย (หมู 9) 332 ครัวเรือน ประชากร 875 คน  
 9. บานเหลา (หมู 10) 94 ครัวเรือน ประชากร 318 คน  
 10. บานศรีโพธิ์งาม (หมู 11) 217 ครัวเรือน ประชากร 590 คน 
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บทที่ 3 
 

คติความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีการปลกูเรอืน 
 
วัฒนธรรมในการปลูกเรือน 
 ในทองถิ่นตาง ๆ มีความเปนอยูที่หลากหลาย การอยูรวมกันอยางเปนสังคม ทําใหเกิด
ระเบียบแบบแผนในการอยูรวมกันอยางสงบ กฎเกณฑในชุมชนถือเปนเร่ืองสําคัญ ในอดีตกฎ 
ระเบียบแบบแผนตาง ๆ แสดงออกทางความคิดความเช่ือและพิธีกรรมรวมกันของชุมชน ทําใหเกิด
ความแตกตางกันในแตละชุมชน ซึ่งทําใหแตละชุมชนเกิดอัตตาลักษณเปนของตนเอง1 

 
ขึด 
 ความหมายของคําวาขึด2 
 “ขึด” เปนภาษาทองถิ่นของลานนาที่ใชกันมานานแลว หมายถึง “การกระทําหรือ
เหตุการณที่เปนเสนียดจัญไร อัปมงคล ซึ่งอาจเกิดข้ึนไดหลายทาง ทั้งที่เกิดจากการกระทําของ
มนุษยเอง เกิดจากสัตว หรือปรากฏการณทางธรรมชาติที่ผิดจากสภาวะปกติ”3 สถานที่ไมหรือ
อุปกรณตาง ๆ จะมีส่ิงชั่วรายติดอยูชาวลานนาเชื่อวาถามีเหตุการณขึด เกิดข้ึนในครอบครัวหรือ
ชุมชนจะทําใหผูอยูอาศัยในบานนั้นไดรับอันตราย และนําความวิบัติหายนะ ความเปนอัปมงคลไม
มีความสุข ความเจริญ มาสูครอบครัวหรือชุมชนน้ัน สวนอีกหนึ่งที่มีลักษณะคลายกับ ขึด ไดแก 
อุบาทว คือ ส่ิงที่ไมเคยเกิด หากเกิดข้ึนผิดแปลกกวาธรรมดามาบันดาลใหแสดงเหตุใหปรากฏกับ

 
 1 วิชุลดา  นิลมวง, “การศึกษารูปแบบและการใชสอยเรือนไมพืน้ถิน่ในจังหวดัเชียงใหม” 
(วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 32. 
 2 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช, “คําอธิบาย,” ใน  ขึด: ขอหามในลานนา, พิมพคร้ังที ่2 
(เชียงใหม: โครงการหลักนเิวศวิทยาชุมชนลานนา สถาบันวิจยัสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2540), ไมปรากฎเลขหนา. 
 3 ชยันต  วรรธนะภูติ,  “คํานาํ,” ใน  ขึด: ขอหามในลานนา, พิมพคร้ังที่ 2 (เชียงใหม: 
โครงการหลักนิเวศวทิยาชุมชนลานนา สถาบันวิจยัสังคม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2540), ไมปรากฎ
เลขหนา. 
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คนทั้งหลาย จะทําใหมีเหตุเภทภัยเกิดข้ึนแกคนในเรือน4 หากไมรีบทําพิธีถอน แกไขใหทันทวงทีก็
จะกลายเปนขึดในที่สุด 
 วิธีแกไขขึดและอุบาทว 
 การแกขึด หรือ การถอนขึด ตามประเพณีลานนาสามารถทําได เชนเดียวกับการถอน
อุบาทวตามตําราไดกลาวไว กอนที่จะมีพิธีข้ึนบานใหมนิมนตพระมาทําพิธีถอนโดยทําสะตวง   
หรือกระทงทําดวย กาบกลวย ทําเปน 4 เหล่ียมใสอาหารแกงสันหวาน หมากพลูบุหร่ีอยางละ 4 
เรียกวา มีเคร่ือง 4 จํานวน 5 สะตวง มีชอธง ธูปเทียนดวย เวลาจะถอนใหเอาสะตวงไปวางไวตรง
กลางบาน 1 สะตวง เอาไปวาง แจงบาน (มุมบาน) ดานนอกทั้ง 4 แจง แลวนิมนตพระสงฆไปทํา
การถอนมุมละ 1 รูป กลางเรือน 1 รูป พระสงฆจะถอนดวยคําบาลีที่เตรียมไว เมื่อเสร็จก็จะใชมีด
ถากวัสดุชิ้นใดชิ้นหนึ่งของบานใสในกระทงเล็กนอย สมมติวาถอนเสร็จแลวจึงนําสะตวงไปทิ้ง
นอกบริเวณบานของตน หรือนําไปทิ้งที่หางไกลถือวา “ขึด” ส่ิงช่ัวรายไดถายถอนออกไปแลว5 
 
ขึดที่เกี่ยวกับตัวเรือน การปลูกเรือน และบริเวณเรือน6 
 ขึดที่เกี่ยวกับตัวเรือน การปลูกเรือน และบริเวณเรือน ไดมีการบอกเลาสืบตอกัน  และได
มีการบันทึกไวในใบลาน พับสา ซึ่งวัดตาง ๆ ในลานนาไดเก็บรวบรวมไว  พอจะสรุปไวเปนหมวด ๆ 
ดังนี้ 
 1. ขึดที่เกี่ยวกับตัวเรือน 
  1.1 เรือนที่ขึด 
  1.2 ที่เกี่ยวกับเคร่ืองใชในครัวเรือน 
  1.3 ขึดที่เกี่ยวกับองคประกอบและโครงสรางเรือน 
 2. ขึดที่เกี่ยวกับข้ันตอนการปลูกเรือน 
  2.1 การเลือกพื้นที่และทิศในการปลูกเรือน 
  2.2 ตนไมที่ขึดหามเอามาปลูกเรือน 

                                                        
 4 สงวน  โชติสุขรัตน,  ตําราพิธีสงขึดและอุบาทวแบบพ้ืนเมืองเหนือ (เชียงใหม: 
ประเทืองวิทยา, 2539), 23. 
 5 มณี  พะยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดอืน ลานนาไทยรวมเลม (เชียงใหม:  
ส.ทรัพยการพมิพ, 2537), 186. 
 6 วิชุลดา นิลมวง, “การศึกษารูปแบบและการใชสอยเรือนไมพื้นถิน่ในจังหวัด
เชียงใหม”, 41. 
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  2.3 ขึดที่เกี่ยวกับการปลูกเรือน 
  2.4 ขึดที่เกิดระหวางการปลูกเรือน 
 3. ขึดที่เกี่ยวกับบริเวณเรือน 
  3.1 การเปล่ียนแปลงบริเวณเรือน 
  3.2 ตนไมที่ไมควรปลูกใกลเรือน 
  3.3 องคประกอบอ่ืน ๆ ในบริเวณเรือน เชน ยุงขาว บอน้ํา ร้ัวบาน ประตูบานเพ่ือให
เกิดความเขาใจจึงไดจัดกลุม ขึด หรือขอหามไวทั้งที่เปนภาษาเมือง และความหมาย เปนภาษาไทยกลาง ยังได
ระบุที่มาของขึดแตละขอโดยจะเลือกมาเฉพาะขอที่นาสนใจ ไมใหซ้ํากัน เปนตัวอยาง 

 ขึดที่เกี่ยวกับเสาเรือน7 
 1. เสาเฮือนแตกต้ังแตเกาตลอดเถิงแผวปายเสาก็บาดี ขึดนักแล  
  ความหมาย: หากเสาไมเสาเรือน แตกแยกต้ังแตโคนเสาจนถึงปลายเสา เรือนหลัง
นั้นไมดี ขึดนักแล 
 2. ตาเสาเฮือนมีต้ัดใดก็ดี เปนน้ํายอยออกมาก็ดี น้ําบอยอยแล ผอดูเหมือนจุมเปยะ
น้ําก็ดีไดจื้อวา “ตาน้ํายอย” บดีขึดนักแล 
  ความหมาย: ถาหากมีน้ํายอยออกมาจากตาไมของเสาเรือนตรงท่ีแหงใดก็ตาม 
หรือมองดูเห็นเหมือนเปยกชุมน้ําอยู แมจะไมมีน้ํายอยออกมาก็ตาม แบบนี้เรียกวา “ตาน้ํายอย” 
หรือเสาตกมันซึ่งไมดี เปนขึดนักแล 
 3. เสาเฮือนกลวงต้ังแตเกาตลอดเถิงแผวปายเปนฮูผดแผวปายเสาก็บดีขึดนักแล   
  ความหมาย: ถาหากเสาเรือนเปนรู นับต้ังแตโคนเสาข้ึนไป ตลอดถึงปลายเสา เสา
เรือนนี้ไมดี ขึดนักแล 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: ถาพิจารณาลักษณะของเสาที่หามนํามาปลูก
เรือน เชน มีรอบแตกที่เสามีน้ํายอยจากตาไมหรือมีรูกลวง แสดงวาเปนไมที่มีตําหนิไมสมบูรณ 
หากนํามาปลูกสรางเรือน โครงสรางของเรือนก็จะไมแข็งแรง เพื่อความมั่นใจของผูอาศัย ควร
เลือกใชไมที่มีลําตนตรง ไมมีตาไม ไมมีรอยแตก หรือไมมีรูกลวงจะดีที่สุด 
 4. เฮือนใดหลังใดหากอยู หากล่ันจดจด จาดจาด ต๊ัดเสา ต๊ัดข่ือ ต๊ัดแป ต่ีใดดังอ้ัน   
เฮือนหลังนั้นลอยวาไดมีต่ีขึดไมอันบควรเอามาใส มันจิ่งแสดงหื้อไดฮูไดยินแล 

                                                        
 7 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช, “คําอธิบาย,” ใน  ขึด: ขอหามในลานนา, 91- 95. 
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  ความหมาย: เรือนหลังใดหากมีเสียงดังจด ๆ จาด ๆ ตรงข่ือตรงแป หรือที่ใดที่หนึ่ง
คงเพราะเรือนหลังนั้นสรางดวยไมที่ตกขึด คือไมที่ไมเปนมงคลจึงมีเสียงดังเปนลางบอกเหตุที่ไมดี 
ใหเจาของไดยินเพื่อจะไดแกไขตอไป 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: ลักษณะของไมหรือตนไมไมควรนํามาปลูกเรือน 
 5. โฮงก็ดี เฮือนก็ดี อันคนหากตาย 3 คนแลวแล ไดเอาคนตายลงจากเรือนปอถวน 3 
คน แลวนั้น ก็เปนโฮงเฮือนสุดแล บควรจักปลูกแลกัน หากอยูไปแถมเมินนานด่ังอ้ันหื้ออาบน้ําดํา
หัว แลวเอาสิปมนตยันต อันควรชําระภัยนั้นมาปลูกฝง แจงเฮือนนั้นแลวกระตําไจยมังคละเสียแลว
จิ่งควรอยูไปแถมแล  
  ความหมาย: กุฏิ หรือ เรือนหลังใดก็ดี หากมีคนตายถึง 3 ศพ เรียกวาเรือนสุดไม
ควรปลูกสรางใหม หรืออยูอาศัยตอไป ถาจะอยูอาศัยตอไปใหอาบน้ําดําหัว แลวนําเอาสิปมนตอัน
ควรชําระภัยนั้น มาฝงไวที่ทั้ง 4 มุมของเรือนแลวใหสวดคาถาไชยมงคลจึงอยูอาศัยตอไปได 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: บานที่มีคนตายทําการฌาปนกิจศพแลวเรียกวา 
เฮือนเย็น จะมีการทําพิธี “ลางผาม” เปนพิธีทางไสยศาสตรเพื่อเชิญวิญญาณของผูตายออกจาก
บานใหบานกลับคืนสูสภาพปกติ หากมีคนตายถึง 3 ศพวิญญาณที่ตายไปแลวอาจยังวนเวียนอยู 
จึงมีพิธีเชิญผีเขาสิงรางคนเรียกวา “ผีลง” เพื่อขอความเจริญ และใหผีรักษาโรคภัยไขเจ็บสวน “ผี
ขอนกระดาง” คือการเรียกเอาวิญญาณของคนตายหลัง 7 วัน มาพูดคุยกับญาติ แสดงวาเมื่อคน
ตายไปวิญญาณก็ยังไมไปเกิดทันทียังวงเวียนอยูภายในบาน 
 ขึดที่เกี่ยวกับองคประกอบและโครงสรางเรือน8 
 1. ขยายช้ันไดบดี9 
  ความหมาย: ขยายทําบันไดใหกวางกวาเดิมไมดี 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: ไมที่เปนกรอบของบันไดบานโบราณถือวาหัว
บันไดบานเปนส่ิงสําคัญส่ิงหนึ่ง หากขยายบันไดใหกวางจึงไมสมควร 
 2. ฝงเสาด้ังลวดบดี10   
  ความหมาย: อยาไดฝงเสาด้ังต้ังแตพื้นดินถึงหลังคาไมดีแล 

                                                        
 8 วิชุลดา นิลมวง, “การศึกษารูปแบบและการใชสอยเรือนไมพื้นถิน่ในจังหวัด
เชียงใหม”, 42. 
 9 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช, ความเชื่อพืน้บานลานนา (เชียงใหม: กราฟฟคส แอนด
สกรีน, 2539), 136. 
 10 เร่ืองเดียวกัน. 
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  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: การฝงเสาด้ังจากพื้นถึงหลังคาที่คํ้าอกไก พบได
ในเรือนแบบกาแล ซึ่งเปนเรือนของระดับผูปกครอง ชาวบานทั่วไปจึงไมควรทํา 
 3. กายคันไดหามเฮือนก็ขึด11 
  ความหมาย: วางพาดบันไดจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกพาดเขาหากันไม
ดีขึด 

4. เฮือนลอกคาบ มี 2 ประเภท คือ 1. เคร่ืองบนใหมเสาเกา 2. เคร่ืองบนเกาเสาใหม12 
  ความหมาย: เรือนลอกคาบมี 2 ประการคือ 1. เคร่ืองบนของเรือนใชไมใหมแตใช
เสาไมเกา  2. เคร่ืองบนของเรือนใชไมเกาแตเสาเรือนเปนเสาใหม 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: ไมโครงสราง ไดแก เสา ข่ือ แป ด้ัง อกไกเปนตน 
จะตองประกอบข้ึนกอนเปนโครงสรางหลัก ถาใชไมที่เกาใหมปะปนกันเมื่อเวลาผานไปจะเกิด
ปญหาไมขยายหรือหดตัว มีผลใหโครงสรางไมสมดุล 
 5. เฮือนหลังใดบไดมาง บอไดเต ยายปะตูเฮือนไปแปงต๋ีใหม ตึดปะตูเกาเสีย เอาฝา
ใหมเขาใส  เอาฝาและตงเคร่ืองเกาออกขวางเสีย ก็บอดีขึดนักแล13  
  ความหมาย: บานเรือนหลังใดไมไดร้ือถอนจะยายประตูเรือนไปสรางในที่ใหม แลว
ปดประตูเกาเสียนําเอาแปนฝาใหมใสแทนฝาเกา รวมถึงการร้ือตงและเคร่ืองอุปกรณเคร่ืองไมตาง 
ๆ ของเรือนหลังเกาออกใหหมดเพื่อใสของใหมแทนนั้นการกระทําแบบนี้ไมดีขึดมากแล 
 6. ถายข่ือ ถายแป ถายฝา ถายเสา ถายฟาก ถายตง ถายแวงบดีขึดแล14  
  ความหมาย: ถาเรือนหลังใดรางแลวนําเอาเคร่ืองเรือนสวนที่เปนฟาก ฝา คา ของ
เรือนรางหลังนั้น เอามาสรางแปลงเรือนใหมกระทําอยางนี้ไมดีเปนขึดได 
 7. เฮือนดีแลวมางรีด ขดคายฝา ผายตอสืบออกไปแถมก็บดี จักฉิบหายเฮือนบ
มางปอยรีด คาย ปายบนเสียก็ดี แป ตง ถอนก็ดี บดีบวุฒิ หุมเปนนายาธิตาย15 
  ความหมาย: บานเรือนที่สรางดีอยูแลวถาไปร้ือเครื่องเรือนบางสวนออกแลวสราง
ตอเติมใหกวางข้ึน เชนการยายฝาเรือนออก หรือการเปล่ียนซอมหลังคาซอมแซมสวนลาง การ
กระทําเชนนี้ไมดีจะขึดได ผูที่อยูอาศัยก็จะไมมีความสุขเจ็บไขไดปวยเสมอ 

                                                        
 11 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช, ความเชื่อพืน้บานลานนา, 136. 
 12 เฉลียว  ปยะชน, เรือนกาแล (ม.ป.ป.: ม.ป.ท.), 5. 
 13 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช, ความเชื่อพืน้บานลานนา, 78-90. 
 14 เร่ืองเดียวกัน. 
 15 เร่ืองเดียวกัน. 
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 8. เคร่ืองเฮือนหัก บไดลีดบไดเตเสียปอยข้ึนชอนขําหั้นก็ขึดนัก16   
  ความหมาย: ไมเคร่ืองเรือนสวนใดถาหักชํารุดถาจะเปลี่ยนไมเคร่ืองเรือนสวนนั้น
ตองร้ือเรือนหลังนั้นลง แลวปลูกข้ึนใหมจะเอาไมไปเปล่ียนซอมแซมไมไดไมดีขึดนัก 
 9. แผฮูทวาร คือ เฮือนบมางบลีด ปอยวาจอมแควบเจน แถมหื้อหวางเสียเกาบดีอัน 1 
แถมประตูหื้อกวางกวาเกาบดี แปงประตูเดิมเลาก็บดี17 
  ความหมาย: แผทวาร คือ เรือนไมไดร้ือเห็นวาหองเล็กไป ขยายใหกวางกวาเกาไมดี 
หรือสรางประตูเรือนใหกวางกวาเกาหรือเจอะประตูเพิ่มใหมไมดี 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: การรื้อเคร่ืองไมที่เปนสวนประกอบหลักของเรือน 
เชน ตง ข่ือ แป เสา รวมไปถึงฝาเรือน อาจทําใหโครงสรางของบานเสียรูปทรงไมเหมือนเดิม จึงควร
ร้ือเรือนทั้งหลังแลวปลูกใหมใหเหมือนเดิมดวยจะปลอดภัยและไดรูปทรงที่ตองการดวย 
  คนเมืองไมนิยมเปล่ียนแปลงขนาดของเรือนขนาดของหองนอน ตลอดจนองคประกอบ 
ตาง ๆ เชน ฝาหอง ประตู หลังคา เชื่อวาขึดจึงถือปฏิบัติสืบกันมา ทําใหเปนการอนุรักษรูปทรงที่
เปนเอกลักษณของบานพื้นถิ่นเกา ๆ ใหคนรุนหลังไดศึกษา ถึงแมปจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
บางก็เปนสวนนอย18 
 10. ด้ังเฮือนหัก บอรีดปอยถายใหมก็บดี19  
  ความหมาย: หากเดือนเสาดังของเรือนหัก แตไมไดร้ือบานใหมเปล่ียนแตตัวเสา
เทานั้นหากเปนดังนี้ไมดีขึดแล 
 11. เสาเฮือนยุบลง เฮือนบอรีด ปอยถายใสใหมก็บดี20  
  ความหมาย: หากเสาเรือนไดยุบพังลงแลวไมไดร้ือบานใหม เลียนแตตัวเสา
กระทําเชนนี้ไมดีแล 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: หากองคประกอบของเรือนที่เปนสวนสําคัญ
ไดแก เสาเรือน และด้ัง หักถือวาขึด วิธีถอนขึดจะตองร้ือเรือนแลวปลูกใหมจึงจะแกขึดไดฉะนั้นการ

                                                        
 16 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช, ความเชื่อพืน้บานลานนา, 78-90. 
 17 เร่ืองเดียวกัน. 
 18 วิชุลดา นิลมวง, “การศึกษารูปแบบและการใชสอยเรือนไมพื้นถิน่ในจังหวัด
เชียงใหม”, 44. 
 19 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช, ความเชื่อพืน้บานลานนา, 78-90. 
 20 เร่ืองเดียวกัน. 
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คัดเลือกไมกอนที่จะปลูกสรางการเตรียมเคร่ืองไมหรือการครัวไมเปนข้ันตอนที่สําคัญ และจําเปน
จะตองมีการคัดเลือกไมที่ดี และการคํานวณโครงสรางของบาน ควรใชชาง (สลา) ที่มีความ
ชํานาญมีประสบการณ 
 12. จักถายข้ันใดเกานั้น ก็ควรแปงข้ันใดใหมนั้นยาวกวาอันเกานั้นศอกก็ดี คืบก็ดีกัน
บอกระตําสันนี้จักฉิบหายแล แมนจกถายเสามังคละ ควรหื้อยากกวาเกาแมจีไฟก็หื้อกวางกวาเกา
ควรแล21  
  ความหมาย: บุคคลผูใดจะเปล่ียนบันใดใหม ใหสรางข้ันบันใดใหมใหมีขนาดยาว
กวาบันใดเกา 1 คืบ หรือ 1 ศอกข้ึนไป แมนจะเปลี่ยนเสามงคลก็ควรใหยาวกวาเสาเกา และเตาไฟ
หุงตม ถาจะสรางใหมก็ควรสรางใหมีขนาดกวางกวาเดิมจึงควรแล ถาไมกระทําดังนี้ก็จะขึดฉิบ
หายได 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: การเปล่ียนองคประกอบโครงสรางเรือนหรือ
เคร่ืองใช ที่มีความสําคัญโดยเฉพาะเสามงคล บันใด และเตาไฟ เชื่อวามีผีหรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประจํา
อยู หากจะทําการเปล่ียนควรทําขนาดสัดสวนใหแตกตางไปจากเดิม 
 
ขึดที่เกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกเรือนและตอเติมเรือน22 
 การเลือกพื้นที่และทิศในการปลูกเรือน 
 1. บดีแปงเฮือนกวมแมน้ําหาง กวมหนตางหาง กวมปาจาหาง กวมต้ีวัดหาง กวมต้ี
บานหาง23   
  ความหมาย: หามไมใหปลูกเรือนคลอมแมน้ําที่ไมใชแลว ปลูกเรือนครอมถนน
หนทางที่ไมใชแลว ปลูกเรือนในปาชาที่ไมใชแลว ปลูกเรือนครอมวัดราง ปลูกเรือนคลอมที่บานราง
เหลานี้ไมดี 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: พื้นที่จะปลูกมีความสําคัญเพราะจะตองอยูอาศัย
ไปอีกนาน เปนรองรับโครงสรางของบานหากปลูกอยูบานสถานที่ที่ไมดีเคยมีคนเสียชีวิต เชน      

                                                        
 21 บุญทา  ศรีพิมพชัย,  ความเชื่อพื้นบานลานนา (ม.ป.ท.: กราฟฟคส แอนดสกรีน, 
2539), 78-90. 
 22 วิชุลดา  นิลมวง,  “การศึกษารูปแบบและการใชสอยเรือนไมพืน้ถิน่ในจังหวัด
เชียงใหม”, 46. 
 23 บุญทา  ศรีพิมพชัย, ความเชื่อพื้นบานลานนา, 66 - 70. 
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ปาชา หรือถนนยอมไมเปนมงคล สวนวัดราง บานราง และแมน้ําเกาเคยเปนสถานทีศั่กด์ิสิทธิถ์กูใช
งานมีผีอารักษอยู ยังพื้นที่เคยถูกทิ้งราง อาจทําใหพื้นดินทรุดตัวเปนอันตรายได 
 2. อยาต้ังเฮือนอยูต้ีสูง หันหนาพระเจาบดี 24 
  ความหมาย: อยาปลูกเรือนสูงกวาพระพุทธรูปที่อยูในวัด หรือสรางเรือนตรงหนา
กับหนาพระพุทธรูปที่เปนพระประธานในวัด25 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: พระพุทธรูปถือเปนของสูงเปนส่ิงที่เราเคารพนับ
ถือ จึงไมควรปลูกเรือนสูงกวา สวนการหันหนาเรือนไมนิยมหันหนาพระพุทธรูปบนหิ้งพระไปทาง
เดียวกับพระประธานในวัด ทิศที่นิยมหันหนาเรือนมักอยูในแนวแกนเหนือ - ใตมากกวาแนว
ตะวันออก – ตะวันตก 
 3. บานใดสวดกลางบานนั้นยอมเปนภัยบานใดเฮือนใดเปนถองเปนไกด่ังเฮือนกาดนัน้
อยูบดีมักวาเปนพยาธิสุขบไดแล26 
  ความหมาย: บานใดที่มีที่ดินเปนเนินสูงตรงกลางเรือนมักเกิดภัยอันตราย บานเรือน
ใดสรางเปนด่ังเรือนกาด (ตลาด) ไมดีมักเกิดโรคภัยไขเจ็บไมมีความสุขแล 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: รูปรางของลักษณะที่ดิน เชนที่ดินตรงกลางสูง 
ที่ดินพื้นที่รูปส่ีเหล่ียมเชื่อวามีผลตอคนอยูอาศัยในเรือนลักษณะเรือนที่ไมถูกตองตามสุขลักษณะ
เชน เรือนกาด ซึ่งเหมาะสําหรับอยูในตลาดหากนํามาปลูกอาศัยแบบเรือนทั่วไปจําไมเปนการ
สมควร 
 4. อยูหัวบานปอยยายไปอยูหางบานก็ขึด27  
  ความหมาย: ต้ังเรือนอยูทางหัวบาน แลวยายไปอยูทายบานไมดีขึด 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: การยายเรือนไมนิยมยายเรือนในทิศที่ตรงกันขาม
กัน หากยายขามแมน้ําถือเปนการขามส่ิงที่มีความศักด์ิสิทธิ์จึงไมควรกระทําเปนอยางยิ่ง 
 5. ต้ีบาน คือต้ีเฮือนเขตเปนเบนหนาไปตางต้ิดเหนือ แปงใหมเอาหนาเบนลองตางใต
เสีย บแปงตามเดิมเกาเปนบดีขึดนักแล28   

                                                        
 24 บุญทา  ศรีพิมพชัย, ความเชื่อพื้นบานลานนา, 66 - 70. 
 25 เร่ืองเดียวกัน. 
 26 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช, ขึด: ขอหามในลานนา, 66-70. 
 27 เร่ืองเดียวกัน. 
 28 เร่ืองเดียวกัน. 
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  ความหมาย: การปลูกบานสรางบานเรือนในบริเวณเขตเรือนเดิมหรือเรือนหลังเกา 
หากเรือนเดิมหันหนาไปทางทิศเหนือ แตจะสรางข้ึนใหมโดยจะหันหนาไปทางทิศใตไมดีเปนขึดแล 
 6. ความเฮือนหมาบานก็ขึด29   
  ความหมาย: เรือนต้ังอยูทางทิศเหนือจะแบงเรือนไปปลูกทางทิศใตของหมูบานอีก
หลังหนึ่งหรือต้ังเรือนอยูทางทิศตะวันออกของหมูบานจะแบงเรือนอีกหลังหนึ่งนําไปปลูกทางทิศ
ตะวันตกของหมูบานไมดี 
 7. เฮือนอยูฝายน้ํากล้ํา 1 เอมาแปงฝายน้ํากลํ้า 1 ก็บดีขึดนักแล30  
  ความหมาย: ถาเรือนหลังนั้นต้ังอยูฝงตรงขามของแมน้ํา หากจะร้ือเรือนหลังนั้น
ขามมาอีกฝงหนึ่ง ไมดี ขึดนักแล 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: การยายเรือนไมนิยมยายเรือนในทิศที่ตรงกันขาม
กัน หากยายขามแมน้ําถือเปนการขามส่ิงที่มีความศักด์ิสิทธิ์จึงไมควรกระทําเปนอยางยิ่ง 
 8. อยาถมน้ําบอ แลบวกหลุม ขุนน้ําลองหื้อราบเปยงแลวแปงเฮือนอยูบวุฒิบดี31   
  ความหมาย: อยาถมบอน้ํา บวกหลุม ขุมหรือรองน้ําแลวปลูกสรางบานเรือนอาศัย
อยู ไมดี ไมวุฒิเจริญแล 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: บอน้ําถือเปนส่ิงที่มีคุณแกเราเปนแหลงกําเนิดน้ํา 
รวมทั้งแหลงน้ําอื่น ๆ จึงไมควรถมแหลงน้ําเพื่อปลูกบาน ในวันพญาวันซ่ึงเปนวันข้ึนปใหมของคน
เมืองจะนําเอาประทีปไปจุดบริเวณบอน้ําดวย 
 ขึดที่เกี่ยวกับการปลูกเรือน32 
 1. เฮือนตาวบุก คือวาลึดวันนั้นแปงวันนั้นแมนวาแปงบแลวปกเสาไวก็ขึดแล33  
  ความหมาย: เรือนทาวลุก หมายความถึง การรื้อเรือนหลังเกาลงแลวก็ทําการปลูก
สรางเรือนหลังใหมข้ึนแทนในวันนั้น ถึงแมวาปลูกไมแลวเสร็จ หรือแมวาไดลงเสาเรือนไปแลวก็
ตาม ก็ถือวาขึดไมดีแล 

                                                        
 29 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช, ขึด: ขอหามในลานนา, 66-70. 
 30 เร่ืองเดียวกัน. 
 31 เร่ืองเดียวกัน. 
 32 วิชุลดา  นิลมวง,  “การศึกษารูปแบบและการใชสอยเรือนไมพืน้ถิน่ในจังหวัด
เชียงใหม”,  50. 
 33 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช,  ขึด: ขอหามในลานนา, 54. 
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 2. เฮือนตาวลุก มี 2 ประการคือ 1. จักตาวจ้ังคืน  ต้ังแควงหักแล  เปล่ียนใหมบดีขึด
นักแล 2. แลกต้ีอยูแลกต้ีบานบดี34  
  ความหมาย: เรือนตาวลุก (หรือทาวลุก) อีกตําราหนึ่งหมายถึง 1. เรือนที่โยกเอนไป
แลวกลับดึงใหตรง และเรือนที่เสาด้ังหักไปแลวกับเปล่ียนเสาด้ังใหม ไมดี  2. แลกเปล่ียนเรือน หรือ
แลกที่บานกันไมดี 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: คําวา “ทาวลุก” ในการปลูกเรือนอาจ หมายถึง 
การใชความยาวของด้ังโดยวัดเทากับความยาวของข่ือ หรือหมายถึง ไมที่ใชวัดระดับของเรือน 
ตอนที่ปกเสาเรือน เปนไมไผขนาด 1 นิ้วมือ หากไมใชก็พับราบไปกับพื้นดินทําใหไมเกะกะ สวน
เรือนทาวลุกเปรียบเหมือนเรือนที่ลมเอน ร้ือเปล่ียนไปแลวกลับมาทําใหเหมือนเดิม 
 3. วันเดียวแลแปงเฮือนพรอมกั๋น 2 หลังนั้นหลังอันปกเสากอนนั้น แลวกอนนั้นแลวกอ
ควรแล กันหลังปกเสากอนปอยแลวลูน นั้นบวุฒิแล 35  
  ความหมาย: ถาปลูกเรือนพรอมกันสองหลังในวันเดียวกัน เรือนหลังที่ลงเสาเรือน
กอนควรเสร็จกอนจึงจะดี ถาไมเปนดังนี้จะไมวุฒิแล 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: การปลูกเรือน 2 หลังในเวลาเดียวกันจะเกิดขอ
ผิดพลาดไดงาย จึงควรปลูกทีละหลัง เสร็จแลวจึงปลูกอีกหลังหนึ่ง 
 4. ภิลาแลกลํ้า คือ เฮือนหลัง 1 มีหองตึงวันตกหอง 1 ตึงวันออกหอง 1 บายกัน บดีมัก
ฉิบหาย36  
  ความหมาย: ปลูกสรางเรือนหลัง 1 ถาสรางใหหองนอนดานทิศตะวันตกกับ
หองนอนทางดานทิศตะวันออก มีขนาดเทากันตรงกันไมดี 
 5. เฮือนดีแลว ปอยแปงสืบออกไปแถมเฮือนกวางเจนขนเขาแถม ก็ขึดนัก37   
  ความหมาย: ปลูกเรือนไวดีแลว ตอมาสรางตอเติมใหเรือนกวางขวางกวาเดิม หรือ
เรือนที่ปลูกไวกวางใหญ แลวกลับทําใหเล็กแคบลงไป 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: เรือนไมพื้นที่ใน จ.เชียงใหม มักเปนเรือนจ่ัวแฝด 
หองนอนจึงอยูทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเปนหองนอนของพอแมและลูก ตามลําดับ 
หองนอนอยูไมตรงกันมีพบจํานวนนอย ขนาดของหองนอนพอแมมักจะใหญกวาหองนอนลูก 
                                                        
 34 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช,  ขึด: ขอหามในลานนา, 54. 
 35 เร่ืองเดียวกัน. 
 36 เร่ืองเดียวกัน, 74-82. 
 37 เร่ืองเดียวกัน. 
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เพราะใหความสําคัญกวา หากเปล่ียนแปลงตอเติมเรือนใหมีขนาดใหญข้ึนหรือเล็กลงยอมทําให 
ผังการจัดหองและประโยชนใชสอยอ่ืน ๆ เปล่ียนไปดวย 
 6. อยาสืบจานอยางฮานเฮือน38  
  ความหมาย: อยาตอชานเรือน และอยาตัดเรือนใหมีขนาดเล็กลง 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: การตัดเรือนใหมีขนาดเล็กลง รวมถึงการทอน
โครงสรางหลังคาใหเรือนมีขนาดเล็กลงดวยทําไมได ขณะที่ปลูกบานอยูสามารถทําไดแตถาปลูก
เรือนเสร็จแลวหามทํา 
 7. สัพปะของเกาไหลมาฮอม คือเอาเฮือนหลายหลังมาฮอมกั๋นแปงหลังเดียวบดี39  
  ความหมาย: สรรพของเกาไหลมารวมคือการร้ือเรือนหลายหลังเอามารวมกัน สราง
ข้ึนเปนหลังเดียวไมดี 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: การนําเรือนเกาหลาย ๆ หลังมา บางทีเราอาจไม
ทราบประวัติบานแตละหลัง ถาเปนเรือนรางหรือของคนตายไมเปนสิริมงคล 
 8. ประเภตาแถมเลา คือ เฮือนบรีดบมางปอยแปงข้ึนแถมใหม เฮือนหลายหลังมาฮ
อมกั๋นแปงหือเปนหลังเดียวก็ขึด บดีแล40  
  ความหมาย: ประเภตาแถมเลา หมายถึงเรือนหลังเกายังไมร้ือถอน กลับสรางเรือน
หลังใหมข้ึนแทน หรือเอาไมเรือนหลายหลังมารวมสรางเปนเรือนเดียวการกระทําเชนนี้ไมดีเปนขึดแล 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: เรือนที่ร้ือหลังเกาแลวจึงปลูกเรือนหลังใหมโดย
ยายเรือนไปปลูกอีกตําแหนงทางทิศใตในบริเวณบานพบ 1 หลังในการสํารวจภาคสนาม 
 9. เอาเฮือนเกาเปนมาแปงหื้อไดหมายเขตดาดดินเกาเปนฝงต้ืนไหน เจาใหมจกัเอามา
แปงแถมใหม หื้อไดยกเสาข้ึนหื้อเหลือดาดดินเขตเปนนั้นไปแถมสักฝามือก็ดี สักคืบก็ดี หากบ
กระทําสันนี้ขึดนักแล41  
  

                                                       

ความหมาย: หากจะนําเรือนเกามาปลูกสรางใหมใหทําเคร่ืองหมายไววา เรือนหลัง
เดิมเขาฝงเสาลึกลงไปเทาไร และถาสรางเรือนหลังใหมใหยกสูงกวาเดิมประมาณ 5 – 8 นิว้ หากไม
กระทําดังนี้ เปนขึดมากแล 

 
 38 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช,  ขึด: ขอหามในลานนา, 74-82. 
 39 เร่ืองเดียวกัน. 
 40 เร่ืองเดียวกัน. 
 41 เร่ืองเดียวกัน. 
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  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: การยกเรือนที่ปลูกใหมใหสูงกวาเรือนเกาที่ร้ือมา 
เนื่องจากเสาของเรือนเกามักจะผุกรอนจากน้ํากัดเซาะในระดับพื้นดิน ดังนั้นจึงตองยกเรือนให
สูงข้ึนเพื่อความแข็งแรงของโครงสราง 
 10. ปุคคละผูใดอันลงจากเฮือนปอแมหัวตีก็ควรแปงยังเฮือนเสาต้ังจํ้าดินกอนแลลูน
นั้นจิ่งควรแปงเฮือนมัดยังข่ือยังแปลูนนั้นจึงควรแปงสุบข่ือแป จักแปงฉันใดก็ตามใจมักเตอะ 
ปุคคละผูใดแปงเฮือนสุบข่ือแป เปนจัมมะขันอันใหญแลวปอยมาแปงเฮือนเสาด้ังจํ้าดินนั้นควรอยู
ถวน 3 ป นั้นแล42  
  ความหมาย: บุคคลผูใดถาจะพนจากเรือนพอแมในครั้งแรกนั้น ควรใหสรางเรือน
เสาด้ังจํ้าดินกอน เม่ือถึง 3 ป จึงควรสรางแบบผูกข่ือผูกแป จากนั้นจะปลูกอยางไรก็สุดแลวแต แต
หากบุคคลใดปลูกสรางเรือนสุบข่ือสุบแปเปนจํามะขันใหญแลวจะกลับมาสรางแบบเสาด้ังดินก็ไม
ควรอันราเสาด้ังจ้ําดินควรอยูใหครบ 3 ป แล 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: เช่ือวากอนที่จะปลูกเรือนใหมจะตองปลูกสราง
ตูบเพื่ออยูอาศัยในระหวางที่เรือนยังปลูกไมเสร็จ ถึงแมวาจะมีฐานะรํ่ารวยขนาดไหนก็ตาม จะทํา
ใหผูอยูอาศัยมีความเจริญรุงเรืองการปลูกตูบที่ใหเสาด้ังจํ้าดิน หรือตูบหมาแหงน เสาปกลงในดิน 
เสาไมไผจะอยูในดินไดเพียง 3 ป เสาก็จะผุ ตองร้ือเปลี่ยนเสาใหม หรือถาไมทุนพอจะอยูตูบพื้น
หลองขาวไปกอนก็ได 
 11. เสาเฮือนปกตางปลายไมลงฝงดินปกตางเกาไมข่ือ บักเด่ียวเอกเกาเปนปลายก็ขึด
43  
  ความหมาย: การฝงเสาเรือนถาเอาทางโคนของไมข้ึนทางบนแลวเอาทางปลายไม
ฝงดิน ไมดีขึด 
 12. ปุคคละผูใดจักซื้อเฮือนเกาเปนมาแปงอยูแลมาตัดต๋ีนสินเด่ียว ตัดข่ือตัดแปมา
แตะขัดเสียหือใหม บดี ขึดนักแล44  
  ความหมาย: บุคคลผูใดหากไดร้ือเรือนหลังเกาแลวนํามาตัดโคนเสา ตัดเดือยเสา 
ตัดข่ือ ตัดแป ออกเพื่อนํามาสรางเรือนใหมอยู กระทําเชนนี้ไมดีเปนขึดนักแล 

                                                        
 42 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช,  ขึด: ขอหามในลานนา, 74-82. 
 43 เร่ืองเดียวกัน, 82-84. 
 44 เร่ืองเดียวกัน. 
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 13. อันจักใครถายเสียนั้น นอกะสามังคล คือเสาตางเสมแลข่ือแปตงแวงแลกอน ก็ควร
เตาเกาแลเส้ียงแล แมเหลมสางเยียเขาตังหลายก็สันเดียวกั๋นแล45  
  ความหมาย: หากจะทําการเปล่ียนเสาเกา เอาเสาใหมมาใสแทน เสาตาง ๆ 
ตลอดจน ข่ืน คาน ตง และไมกลอน ควรตัดใหมีขนาดเทากับขนาดเสาของเรือนหลังเดิม ยกเวนได
เพียงแตเสามงคลเทานั้น ยุงขาวก็เชนเดียวกัน ควรทําใหมีขนาดเทากับของเดิม ไมเชนนั้นจะฉิบ
หายขึดไดแลว 
 14. ผูใดจักแปงเคหะหอเรือน หาเอาไมใหมเสาใหมเคร่ืองใหมไดตังมวลนั้น แมนแปง
ใหญได เตาใดจักเอา กี่หลังจักแปงกี่หอง เอาตางเปงใจบเปนสังแลเตาวาแปงตามประกูลอัน 1   
สูง อัน 1 ตํ่า อยาหื้อลํ้าฮัดและลํ้าประกูลไป บดีนักแล46  
  ความหมาย: หากจะปลูกสรางบานเรือนโดยใชไมใหมเสาและเคร่ืองเรือนใหม
ทั้งหมดจะสรางใหมีขนาดใหญเทาใด มีหลายหลังหรือหลายหองก็ไดสามารถสรางไดตามความ
พอใจ แตควรระวังอยาใหสูงหรือตํ่าไปกวาฐานะของตัวเอง ถาเปนเชนนั้นไมดีเปนขึดได 
 
ขึดที่เกี่ยวกับบริเวณเรือน47 
 การเปลี่ยนแปลงบริเวณเรือน 
 1. ฮานบานฮานเฮือน มี 2 ประการ คือ เฮือนบล็ดใครหื้อกวางแปงออก บานเกาใคร
หื้อกวางแปงออก เฮือนกวางใครหื้อกีดตัดฮานออกหื้อหนอย บานกวางขดเขาหื้อจอมแคบ ก็
ถูกขึดแล48  
 2. ความหมาย: รานบานรานเรือนมี 2 ประการ คือ เรือนไมไดร้ือลง แตไดทําการตอ
เติมใหกวางกวาเดิม หรือที่ดินที่ต้ังบานแตเดิมมีขนาดแคบแตไดขยายออกใหกวาง หรืออีกประการ
เรือนหลังใหญที่มีขนาดกวางขวาง แตไดตัดรอนออกใหเล็กลง ที่ดินที่ต้ังบานเดิมกวางอยูแลว ก็มา
ทําใหแคบ การกระทําอยางนี้ไมดี 
 
 

                                                        
 45 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช,  ขึด: ขอหามในลานนา, 82-84. 
 46 เร่ืองเดียวกัน. 
 47 วิชุลดา นิลมวง, “การศึกษารูปแบบและการใชสอยเรือนไมพื้นถิน่ในจังหวัด
เชียงใหม”, 56. 
 48 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช, ขึด: ขอหามในลานนา, 79. 
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 ตนไมที่ไมควรปลูกใกลเรือน 
 1. อยาหื้อไมไผงาเฮือน49  
  ความหมาย: อยาใหตนไผมาปกคลุมเรือน 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: ใบไผ หยาบ มีขน ทําใหระคายเคืองผิวหนังได 
 2. เครือหมากน้ําบอควรปลูกไวหนาเฮือนกลํ้าวันออกบดี มักฉิบหายแล50  
  ความหมาย: ไมควรปลูกน้ําเตาไวหนาเรือน หรือปลูกไวทางทิศตะวันออกของเรือน
ไมดี มักฉิบหายแล 
 3. ปลูกกลวยเงาลับเฮือนบดี มักเปนโตษเปนกํา จ็ะแล51  
  ความหมาย: หามปลูกกลวยในทิศที่เงาของตนกลวยบังเรือน เจาของเรือนจะมีโทษ
หรือเกิดถอยความทําใหเดือดรอนได 
 4. ปลูกกลวยหามเฮือนก็ขึด52  
  ความหมาย: ปลูกตนกลวยไว 2 ดานขนาบตัวเรือนไมดีขึด 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: การปลูกตนกลวยไวใกลตัวเรือนผลหรือหัวปลี
อาจโนมลําตนจนหักทําใหเกิดความเสียหายกับหลังคาหรือสวนอ่ืน ๆ เชน ฝา หนาตาง เปนตน 
 5. อันบดีปลูกในบานมี กลวยตีนเตาถั่วแปง53  
  ความหมาย: พืชที่ไมสมควรปลูกในบานเรือนมีกลวยตีนเตา และถ่ัวแปง 
 6. ไมผักอ่ีลุม ไมจอมโลก ไมเด่ือเกล้ียง อยาปลูกไวใกลเรือน กันวาฮากมันดันปนเฮอืน
เมื่อใด ฉิบหายต๋ัวเฮือนแล54  
  ความหมาย: ตนอีลุม ตนจอมโลก และตนเด่ือเกล้ียงอยาไดปลูกไวใกลเรือน เพราะ
เมื่อมันเติบโตข้ึน รากของมันขยายถึงพื้นเรือนเมื่อไร จะทําใหตัวเรือนฉิบหายได 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: ตนไมที่มีรากแผขยายกวางไปตามพื้นดินทําใหมี
ผลตอโครงสรางเรือนจึงไมควรปลูก 

                                                        
 49 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช,  ขึด: ขอหามในลานนา, 56-58. 
 50 เร่ืองเดียวกัน. 
 51 เร่ืองเดียวกัน. 
 52 เร่ืองเดียวกัน. 
 53 เร่ืองเดียวกัน. 
 54 เร่ืองเดียวกัน. 
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 7. ไมแกว ไมจ๋ําปา ไมตาเสืออยาปลูกไวใกลเฮือน กันวามันใหญมาเบียงเฮือนก็มัก
หอมดอก บดี อันนึ่งมักเปนภัยตาง ๆ55  
  ความหมาย: ตนดอกแกว (พิกุล) ตนจําปา และตนยออยาไดปลูกไวใกลเรือน       
ถาหากตนไมเหลานี้โตข้ึน และสูงเทากับเรือนจะไดกลิ่นหอมของดอกไมซึ่งไมดี มักมีภัยตาง ๆ แล 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: กล่ินหรือละอองของดอกแกว (พิกุล) ดอกจําปา 
และตนยอ สูดดมไปมาก ๆ เปนประจํา อาจจะทําใหมีผลกับระบบทางเดินหายใจได 
 8. ไมตองอยาปลูกไวใกลเรือน ถันวาไมใหญมาปองเจาเฮือนแมจาเฮือนจักตายภัยจัก
เกิดมี56  
  ความหมาย: ตนทองหลางอยาปลูกไวใกลเรือนถาโตขึ้นผูเปนเจาของเรือนจะ
เสียชีวิตและจะเกิดภัยพิบัติตาง ๆ แกบานเรือนนั้น 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: ตนทองหลาง มีใบรวงมาก นํามาปลูกในบริเวณ
บาน ทําใหบริเวณบานไมสะอาด  
  หมายเหตุ – ชื่อของตนไมบางชนิดมีความหมายไมดี เชน หญาเมืองวาย ไมนิยม
นํามาปลูกในบริเวณเรือนเพราะจะทําใหกลายเปนเรือนหาง (เรือนราง) 
 
ความคิดความเชื่อขององคประกอบอ่ืน ๆ ภายในบริเวณเรือน 

1. น้ําบอต้ัดประตูบานก็ดี ต้ัดประตูเฮือนก็บดีขึดนักแล57  
  ความหมาย: บอน้ําถามีตรงกับประตูบานประตูเรือนไมดีขึดนักแล 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: บอน้ําที่สังเกตในการสํารวจภาคสนามนิยมไวทาง
หนาหรือหลังบานเยื้องไปทางหัวนอน คือทิศตะวันออก 
 2. ปากกองต๊ัดประตูเฮือนบดี ขึดนักแล58  
  ความหมาย: ปากถนนสรางตรงกับประตูบานประตูเรือนไมดีขึดมากแล 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: ประตูบานที่ตรงกับปากถนนอาจเกิดอุบัติเหตุจาก
รถที่สัญจรบนถนนไดงาย 

                                                        
 55 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช,  ขึด: ขอหามในลานนา, 56-58. 
 56 เร่ืองเดียวกัน, 32-40. 
 57 เร่ืองเดียวกัน. 
 58 เร่ืองเดียวกัน. 
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 3. ขุดจุมปลวกหื้อเปยงก็ขึด 59  
  ความหมาย: ขุดร้ือจอมปลวกใหราบเรียบไมดีขึด 
 4. จุมปลวก ตัดฟนกุมถมเสียแลวต้ังบานเฮือนอยุก็จะฉิบหาย60  
  ความหมาย: ถาไปขุดร้ือถอน และตัดพันจอมปลวก แลวไปถมที่เพื่อสรางบานเรือน
อาศัยอยูไมดีจะฉิบหายได 
  วิเคราะห เหตุผล และขอคิดเห็น: จุมปลวก หรือจอมปลวก ชาวลานนาเชื่อวา ถา
หากมีไวอยูในบริเวณบาน หรือกลางหมูบาน ถาจะขุดเอาจอมปลวกออกไมควรเอาออกท้ังหมด
ควรใหเหลือไวเพียงเล็กนอย 
 5. จุมปลวก ตั๋ดประตูบาน ประตูเฮือนก็ดี ตั้งแตซาววามาหาบานหาเฮือนก็บดีขึด
นักแล61  
  ความหมาย: จอมปลวกถาอยูตรงกับประตูบานประตูเรือน และหากต้ังอยูหางจาก
ตัวบานเรือนต้ังแต 20 วา ลงมาไมดีขึดแล 
 6. ไมใหญก็ดี ต๊ัดประตูบานประตูเฮือนต้ังแตซาววามาหาบานหาเฮือนก็บดี ขึดนักแล 62  
  ความหมาย: ตนไมใหญหากข้ึนตรงกับประตูบานประตูเรือนต้ังแต 20 วา ลงมาไม
ดีขึดแล 
 7. หามบานหามเฮือน มี 2 จําพวก คือ 1. เฮือนหามเยียขาว  2. เลาเขาหามเฮือนบ
ดีขึดนักแล63  
  ความหมาย: หามบานหามเรือน มี 2 อยาง 1. ปลูกบาน 2 ขาง ขนาบยุงขาว  2. 
ปลูกยุงขาวขนาบตัวเรือนไมดีขึดแล 
 8. หลองเขา แลครกมองขามเฮือนนั้น คือหลองเจาแลครกมองอยูวันตกเฮือนยายไป
วันออกเฮือนอยูตางใตยายไปตางเหนืออยูตางเหนือยายไปไวตางใต อยูตางวันออกยายไปตางวัน
ตก กระทําดังนี้ขึดนัก กันบเจิงใจต้ีไวนั้นหื้อเอาไมต้ีใหมมาแปง จักเอาไวตางใดบเปนลังแล 

                                                        
 59 คมเนตร  เชษฐพัฒนวนิช,  ขึด: ขอหามในลานนา, 32-40. 
 60 เร่ืองเดียวกัน. 
 61 เร่ืองเดียวกัน. 
 62 เร่ืองเดียวกัน. 
 63 เร่ืองเดียวกัน. 
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  ความหมาย: คําวา “ครกมองขามเรือน” หรือ “หลองขาวขามเรือน” หมายความวา
ถาครกมอง (ครกกระเดื่อง) หรือหลองขาว (ยุงขาว) ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของเรือน กลับยายไป
ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของเรือน หรือถาต้ังอยูทางทิศตะวันตกกลับยายไปทางทิศตะวันออก ต้ังอยู
ทางเหนือเรือนกับยายไปทางทิศใต หรืออยูทางทิศใตยายไปไวทางทิศเหนือของเรือนการกระทําใน
ลักษณะนี้เรียกวา “ครกมองขามเรือน”  ซึ่งหากระทําถือวาไมดีขึด แตถาไมพอใจที่ต้ังของครกมอง 
หรือหลองขาวเดิม ก็ใหหาไมมาทําครกมองใหมหรือหลองขาวใหม แลวแตความพอใจอยางนี้ไม
เปนไร ไมถือวาเปนขึด 
 
ความคิดความเชื่อในการถือฤกษยามการปลูกเรือนและตอเติมเรือน64 
 ฤกษการปลูกเรือนที่เปนมงคล นอกจากไมใหตรงกับวันเสียแลว ยังไมใหตรงกับวันจม
ตองไดวันฟู ไมใหตรงกับวันมวย ไมใหตรงกับวันไหม และยังตองนับวันขางข้ึนขางแรมใหตรงกับ
วันที่ดีดวย เมื่อหาได เดือนดี วันดี แลวตองหายามดีอีกคร้ังหนึ่ง 
 วันจม วันฟู ตามตําราถือดังนี้ 
 เดือน วันฟ ู วันจม(วันมวย) 
 เกี๋ยง  วันจนัทร วันศุกร 
 ยี่ วันอังคาร วันอาทิตย 
 3 วันพุธ วันอาทิตย 
 4 วันพฤหัสบดี วันจนัทร 
 5 วันศุกร วันเสาร 
 6 วันเสาร วันพุธ 
 7 วันอาทิตย วันพฤหัสบดี 
 8 วันพุธ วันอาทิตย 
 9 วันพฤหัสบดี วันจนัทร 
 10 วันศุกร วันอังคาร 
 11 วันเสาร วันพุธ 
 12 วันอาทิตย วันพฤหัสบดี 
 
                                                        
 64 วิชุลดา  นิลมวง, “การศึกษารูปแบบและการใชสอยเรือนไมพืน้ถิน่ในจังหวัด
เชียงใหม”, 75. 
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 วันหายามดี  
 วันอาทิตย ยามเชาไดอโธหินังไมดี ยามสายไดอุลธังราชาดีนัก ยามใกลเที่ยงไดปานะ
โภชนังดีนัก ยามเที่ยงไดตัณหาภาเวไมดี ยามบายไดมัชณิมะณังไมดี ยามบายเย็นไดอะโธหินังไม
ดี ยามใกลคํ่าไดอุทธังราชาดีนัก 
 วันจันทร ยามเชาไดตัญหาภาเวไมดี ยามสายไดมัชณิมะณังไมดี ยามใกลเที่ยงไดอะโธ
หินังไมดี ยามเที่ยงไดอุทธังราชาดีนัก ยามบายไดทักขิณังดีนัก ยามเย็นไดตัณหาภาเวไมดี ยาม
ใกลคํ่าไดมัชณิมะณังไมดี ยามคํ่าไดอะโธหินังไมดี  
 วันอังคาร ยามเชาไดอุทธังราชาดีนัก ยามสายไดไชยะลาภะตังดีนัก ยามใกลเที่ยง
กัณหังดาเวไมดี ยามเที่ยงไดมัชณิมะณังไมดี ยามบายไดอะโธหิณังไมดี ยามเย็นไดอุทธังราชาดี
นัก ยามใกลคํ่าไดไชยะลาภะตังดีนัก ยามคํ่าไดกัณหังภาเวไมดี  
 วันพุธ ยามเชาไดกัณหังภาเวไมดี ยามสายไดมัชณิมะณังไมดี ยามใกลเที่ยงไดอะโธ
หินังไมดี ยามเที่งไดอุทธังราชาดีนัก ยามบายไดทักขิณังดีนัก ยามบายเย็นมะระณังภาเวไมดี ยาม
ใกลคํ่าไดมัชณิมะณังไมดี ยามคํ่าไดอะโธหินังไมดีแล  
 วันพฤหัสบดี ยามเชาไดมัชณิมะณังไมดี ยามสายไดอะโธหินังไมดี ยามใกลเที่ยงได
ไชยลาภะตังดีนัก ยามบายไดมะระณังภาเวไมดี ยามบายเย็นไดมัชณิมะณังไมดี  ยามใกลคํ่า
ไดอะโธหินังไมดี ยามคํ่าไดอุทธังราชาดีนัก  
 วันศุกร ยามเชาไดอโธหินังไมดี ยามสายไดอุทธังราชาดีนัก ยามใกลเที่ยงไดทักขิณังไม
ดี ยามเที่ยงไดมะระณังภาเวไมดี ยามบายไดมัชณะมะนังไมดี ยามบายเย็นไดอโธหินังไมดี ยาม
ใกลคํ่าไดอุทธังราชาดีนัก ยามคํ่าไดไชยะลาภะตังดีนัก  
 วันเสาร ยามเชาไดปานะโภชะนังดีนัก ยามสายไดอุธังราชาดีนัก ยามใกลเที่ยงไดมัชณิ
มะณังไมดี ยามเที่ยงไดอโธหินังไมดี ยามบายไดอุทธังราชาดีนัก ยามบายเย็นไดปานะโภชะนังดี
นัก ยามใกลคํ่าไดกัณหังภาเวไมดี ยามคํ่าไดมัชณิมะณังไมดี 
 ถาตองการยามดี ใหตรวจดูตามวันที่หาไดยามใดที่ไมดีอยาทํา 
หมายเหตุ: ควรถือเอาฤกษดียามดีตําราใดตําราหนึ่งเพราะการหาฤกษที่ดีหลาย ๆ ตําราใหตรงกัน
เปนเร่ืองยาก  
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ความคิดความเชื่อที่แตกตางกันของพื้นที่65 
 บางทองถิ่นปลูกเรือนในเดือนเกี๋ยงถึงเดือน 8 ต้ังแตเดือน 9 ถึงเดือน 12 ไมใหร้ือและ
ปลูกเรือนนอกจากนี้ฤกษที่จะปลูกเรือนตองเอาวันเดือนปเกิดของเจาของเรือนมาดูประกอบดวย 
 วันอางเลือด ถือเปนวันไมดี หามปลูกเรือนเด็ดขาด 
 วันดีวันเสีย ยังดูไดจาก “ปกกะตืน” เปนแผนไมทําหนาที่เหมือนปฏิทินบอกวันดีวัน
เสียในแตละเดือน 
 วันมจุ ในที่นี้เลือกกลาวถึงเฉพาะวันที่เกี่ยวกับการปลูกเรือนเทานั้น 
 วันหายามดี อีกตําราหนึ่งกลาวไว ดังนี้  
 วันอาทิตย ยามรุงเชาหินะไมดี ยามกลองงายอุทธังราชาดี ยามแตรจักใกลเที่ยง     
ลาภสะกังดี ยามเที่ยงหินะไมดี ยามกลองแลงหนินะไมดี ยามแตรจักใกลคํ่าอุทธังราชาดี ยามคํ่า
แทก็ดี,  
 วันจันทร ยามเชาหินะไมดี ยามกลองงายหินะไมดี ยามใกลเที่ยงหินะไมดี ยามเที่ยง
อุทธังราชาดี ยามซาย(บาย)หินะไมดี ยามใกลคํ่าหนะไมดี ยามคํ่าแทหินะไมดี  
 วันอังคาร ยามเชาอุทธังราชาดี ยามกลองงายลาภสะกังดี ยามใกลเที่ยงหินะไมดี    
ยามเที่ยงหินะไมดี ยามกองแลงอุทธังราชาดี ยามใกลคํ่าลาภสะกังดี คํ่าแทหินะไมดี 
 วันพุธ ยามเชาหินะไมดี ยามกลองงายอุทธังราชาดี ยามใกลเที่ยงหินะไมดี ยามเที่ยง
อุทธังราชาดี ยามซาย(บาย)ลาภสะกังดี ยามคํ่าหินะไมดี, 
 วันพฤหัสบดี ยามเชาหินะไมดี ยามกลองงายหินะไมดี ยามใกลเที่ยงอุทธังราชาดี ยาม
เที่ยงลาภสะกังดี ยามแตรคํ่าอุทธังราชาดี ยามคํ่าแทก็ดี  
 วันศุกร ยามเชานินะไมดี ยามกลองงายอุทธังราชาดี ยามใกลเที่ยงลาภสะกังดี       
ยามเที่ยงหินะไมดี ยามซาย(บาย)ดี ยามใกลคํ่าอุทธังราชาดี ยามคํ่าแทดี  
 วันเสาร ยามเชาอุทธังราชาดี ยามกลองงายอุทธังราชาดี ยามใกลเที่ยงหินะไมดี    
ยามซาย (บาย) อุทธังราชาดี ยามเย็นลาภสะกังดี ยามใกลคํ่าหินะไมดี ยามคํ่าแทก็ไมดี  
 สังเกตไดวาเฉพาะวันศุกรเทานั้นที่มีบางยามไมตรงกันนอกจากนั้นวันอ่ืน ๆ เหมือนกัน 
ควรเลือกปฏิบัติตําราใดตําราหนึ่ง 
 

                                                        
 65 วิชุลดา  นิลมวง, “การศึกษารูปแบบและการใชสอยเรือนไมพืน้ถิน่ในจังหวัด
เชียงใหม”, 75. 
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ลักษณะที่ดินปลูกเรือน ลักษณะประตูบาน ลักษณะเตาไฟ ลักษณะการหันหัวนอน และ
ลักษณะปลูกเยียขาว (ยุงขาว)66 
 ลักษณะท่ีดินปลูกเรือน (ตามตํารา) 
 1. เนื้อที่บานใด ทิศตะวันตกเฉียงใตสูง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตํ่า และทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตํ่า และทิศตะวันตกเฉียงเหนือสูง ทิศตะวันออกเฉียงใตตํ่า สถานที่นั้นปลูกบานอยูจักมี
โชคลาภดี นักแลฯ 
 2. เนื้อที่บานใด ทิศเหนือตํ่าทิศใตสูง ชื่อวาโสมะอยูวุฒิจําเริญดีนักแลฯ 
 3. เนื้อที่บานใด ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตํ่า ทิศใตสูงช่ือไชยะลาภะ ดี เล้ียงวัว ควาย 
เปด ไก แพร ดีนักแล 
 4. เนื้อที่บานใดมีเนื้อที่ตํ่าสูงเสมอกันทั้ง 4 ทิศ ดีมากเปนที่เศรษฐีเปนที่คาขายดี เปน
เจาเงินหมื่นเงินแสนแลฯ 
 5. เนื้อที่บานใด ทิศตะวันออกก็ตํ่า ทิศเหนือก็ตํ่า แตทิศตะวันออกเฉียงเหนือสูง เปนที่
บานที่มีโทษ มักมีถอยความ ไมอยูสุขสบาย ไมดีแลฯ 
 6. เนื้อที่บานใด ทิศตะวันตกตํ่าตะวันออกสูง ดีมากคิดการใดรํ่ารวย เปนเจาเงินเจา
ทองดีนักแลฯ 
 7. เนื้อที่บานใด ทิศตะวันออกตํ่า ทิศตะวันตกสูง มักอายุไมยืนเสียผูเฒาผูแกแลฯ 
 8. เนื้อที่บานใดทิศเหนือสูง ทิศใตตํ่า ลูกหลานไมอยูสุขสบาย แตขาวของเงินทองดี 
พอใชแลฯ 
 9. เนื้อที่บานใด ทิศตะวันออกเฉียงเหนือสูง ทิศตะวันออกเฉียงใตตํ่า ทิศตะวนัตกเฉียง
ใตตํ่าไมดี มักฉิบหายญาติพี่นองมักเปนถอยเปนความ เปนที่จัญไรไมดีแลฯ 
 10. เนื้อที่บานใดสูงทั้ง 4 ทิศกลางตํ่า มีลักษณะเหมือนอองเตาหงาย เปนลักษณะที่
บานเศรษฐีอยูดีมีสุขมั่งมีขาวของดีนักมีโชคลาภมิขาดแล 
 11. เนื้อที่บานใดมีลักษณะเหมือนอองเตาคว่ํา คือสูงทามกลางอยูไมสบาย มักมี
โรคภัยไขเจ็บเปนคดีความมีขาด มีขาศึกศัตรูเบียดเบียนไมดีแลฯ 
 12. เนื้อที่บานใด มีลักษณะเหมือนเดือนขางข้ึน อยูมีโชคลาภดีนักแลฯ 
 13. เนื้อที่บานใด มีลักษณะเหมือนขาธนู ดี มีชางมาวัวควายหลายนักแลฯ 
 14. บานใดมีตนไมใหญทางทิศบนหัวนอน ไมดีจะฉิบหายทั้งคนทั้งสัตวส่ิงเล้ียงแลฯ
                                                        
 66  วิชุลดา  นิลมวง, “การศึกษารูปแบบและการใชสอยเรือนไมพืน้ถิน่ในจังหวัด
เชียงใหม”, 82. 



 64

 ความคิดความเชื่อลักษณะของพื้นที่ดิน 
 
ตารางที่ 1 ความคิดความเช่ือลักษณะของพื้นที่ดิน 
 

ความคิดความเชื่อ ลักษณะของพื้นที่ดิน 

1. ทิศตะวนัตกเฉียงใตสูง  

 ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือตํ่า 

 ผลจากการปลูกเรือน   ดี 

 

2.  

 พื้นที่ตํ่า 
 พื้นที่สูง  

ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือสูง 

 ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือตํ่า 

 ผลจากการปลูกเรือน  ดี 

 

3. 

พื้นที่สูง พื้นที่ตํ่า 

ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือสูง  

 ทิศตะวนัออกเฉียงใตตํ่า 

 ผลจากการปลูกเรือน  ดี 

 

4. ทิศเหนือตํ่า 

 ทิศใตสูง 

 ผลจากการปลูกเรือน  ดี 

 

5. ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือตํ่า  

 ทิศใตสูง  

 ผลจากการปลูกเรือน  ดี 

 

 

   

พื้นที่สูง  
  พื้นที่ตํ่า 

พื้นที่ตํ่า 
 พื้นที่สูง 

 พื้นที่ตํ่า 

พื้นที่สูง  
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ตารางที่ 1 ความคิดความเช่ือลักษณะของพื้นที่ดิน (ตอ) 
 

ความคิดความเชื่อ ลักษณะของพื้นที่ดิน 

6. เนื้อที่ตํ่าสูงเทากันทัง้ 4 ทิศ   

 ผลจากการปลูกเรือน   ดี 

 

 

7. ทิศตะวนัออกตํ่า 

 ทิศเหนือตํ่า 

 แตทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ผลจากการปลูกเรือน  ไมดี 
 

 

8. ทิศตะวนัตกตํ่า 

 ทิศตะวนัออกสูง 

 ผลจากการปลูกเรือน  ดีมาก 

 

 

9. ทิศตะวนัออกตํ่า 

 ทิศตะวนัตกสูง 

 ผลจากการปลูกเรือน  ไมดี 

 

 

10. ทิศเหนือสูง 

 ทิศใตตํ่า 

 ผลจากการปลูกเรือน  ดี 

 

 

พื้นที่เสมอเทากัน  

พื้นที่ตํ่า พื้นที่สูง 
  พื้นที่ตํ่า 

พื้นที่ตํ่า พื้นที่สูง 

   

พื้นที่สูง พื้นที่ตํ่า 

   

พื้นที่สูง 
 พื้นที่ตํ่า 
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ตารางที่ 1 ความคิดความเช่ือลักษณะของพื้นที่ดิน (ตอ) 
 

ความคิดความเชื่อ ลักษณะของพื้นที่ดิน 
11. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือสูง  
 ทิศตะวันออกเฉียงใตตํ่า 
 ทิศตะวันตกเฉียงใตตํ่า 
 ผลจากการปลูกเรือน  ไมดี 

 พื้นที่สูง 
 พื้นที่ตํ่า พื้นที่ตํ่า 

12. สูงทั้ง 4 ทิศ 
 ตรงกลางตํ่า  
 ผลจากการปลูกเรือน  ดีมาก 

 

 

13. 

  พี่นที่สูง 
  พื้นที่ตํ่า  
  พื้นที่สูง 

ตรงกลางสูง  
 ตํ่าทั้ง 4 ทิศ 
 ผลจากการปลูกเรือน  ไมดี 

 

  พี่นที่สูง 
  พื้นที่ตํ่า  
  พื้นที่สูง 

14. ลักษณะเหมือนเดือนขางข้ึน  
 ผลจากการปลูกเรือน  ดีมาก 

 

15. มีตนไมใหญทางทิศหัวนอน   
 (ทิศตะวันออก)  
 ผลจากการปลูกเรือน  ไมดี 

หมายเหตุ: แสดงลักษณะที่ดินเปนภาพเพ่ือใหเกิดความเขาใจงายข้ึนโดยแทนพื้นที่ปลูกเรือนตัว
สัญลักษณเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส เดือนขางข้ึน คือพระจันทรที่เต็มดวง จึงแทนดวยสัญลักษณวงกลม 
ทิศตะวันออกมักใชเปนทิศหัวนอนมากที่สุด หรืออาจจะเปนทิศใตก็ได แตหามหันหัวนอนทางทิศ
ตะวันตก และทิศใต 
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บทที่ 4 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัยและลักษณะทางกายภาพของตําบลทุงตอม 
 
 การศึกษาคร้ังนี้จุดประสงคหลักมุงศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงทางกายภาพของผัง
บริเวณและกายภาพของตัวเรือน เพื่อใหทราบถึงความเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ของสถาปตยกรรม
พื้นถิ่นในตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การเก็บขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับตําบลทุงตอมและจังหวัดเชียงใหม เพื่อให
ไดขอมูลขอบพลวัตในดานตาง ๆ ของตําบลทุงตอมและจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีความสําคัญในการ
วิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหเรือนพื้นถิ่นในตําบลทุงตอม จังหวัดเชียงใหม เกิดความเปล่ียนแปลง 
 2. การเก็บขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ประกอบดวย  
  2.1 หนังสือที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในพื้นที่ตาง ๆ  
  2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของสถาบันการศึกษา 
  2.3 เว็บไซดที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและ
พื้นที่ตาง ๆ  
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 จากที่กลาวไปเบ้ืองตนในจุดประสงคหลักของการศึกษา เคร่ืองมือที่ใชเปนหลักในการ
วิจัย คือการปฏิบัติการสํารวจภาคสนามอยางละเอียดและตองใชเวลาในการทํางานอยางมาก การ
ใชแบบสอบถามระบุกรณีศึกษาของแตละเรือน โดยใชวิธีการดังตอไปนี้ 
 1. การสังเกต ลักษณะความเปล่ียนแปลงของผังตําบล  ผังหมูบาน  ผังบริเวณ พืน้ทีใ่ช
สอยของเรือนและลักษณะทางกายภาพของเรือน 
 2. การสัมภาษณ แบบสอบถามโดยมีเอกสารและพูดคุย เปนคําถามแบบปลายเปด
แลวแตกรณีศึกษาของแตละหลัง เพื่อใหไดขอมูลที่ตองการและเปดพื้นที่ขอมูลอ่ืนๆ เพือ่ใหการศึกษา 
รอบดานมากยิ่งข้ึน 
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 3. การสํารวจ โดยใชเคร่ืองมือในการสํารวจภาคสนาม เชน สมุดบันทึก กลองถายรูป 
อุปกรณเคร่ืองเขียนและตลับเมตร ขอมูลที่ไดทั้งหมดจะนํามาเขียนแบบและทําหุนจําลองตอไป 
  
เกณฑในการเลือกหมูบานที่เปนกรณีศึกษา  
 จากการสํารวจเบื้องตนของตําบลทุงตอม ทําใหพบวาตําบลทุงตอมเรือนพื้นถิ่นกําลัง
จะสูญหายไป การศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดใหเหลือหมูบานที่ทําการศึกษา จํานวน 6 หมูบาน ไดแก 
 1. บานปาลาน หมูที่ 2 
 2. บานสบหาร หมูที่ 3 
 3. บานศรีกอเกา หมูที่ 4 
 4. บานไร หมูที ่5 
 5. บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
 6. บานสันจิ๊กุง หมูที่ 7 
 

3
4

5

6

 
ลายเสนที่ 1 แสดงผังชุมชนที่เลือกทําการศึกษาตําบลทุงตอม 
 (จากการสํารวจภาคสนามโดยผูวิจัย, 21 เมษายน 2557) 

1 2

5

3

4

6
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ลักษณะทางกายภาพของตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  
 จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของจังหวัดเชียงใหม พบวาอําเภอสันปาตอง เปนอําเภอที่
สําคัญตามประวัติศาสตร  ซึ่งเปนที่ต้ังของเมืองโบราณ คือ เวียงทากานหรือพันนาทากาน สวน
ตําบลทุงตอมจากการสํารวจพบวาลักษณะทางกายภาพเปนดังตอไปนี้ 
 1. พื้นที่ดินเปนพื้นที่ราบ พื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน นาขาว สวน
ลําไย และพืชไรอ่ืน ๆ  
 2. พื้นที่ในการต้ังถิ่นฐานพบวามีการตั้งถิ่นฐานตามทางสัญจร คือ ถนนสายหลัก 1 
สายและถนนสายรอง 2 สาย 
  2.1 ถนนสายหลัก คือ ถนนสันปาตอง-ลําพูน มีหมูบานที่ต้ังอยู จํานวน 2 หมูบาน 
คือ บานปาลาน หมูที่ 2 และ บานสบหาร หมูที่ 3  
  2.2 ถนนสายรองสายที่ 1 คือ ถนนสันปาตอง-ตําบลมะขามหลวง มีหมูบานต้ังอยู 
จํานวน 2 หมูบาน คือ บานไร หมูที่ 5 และบานเหลา หมูที่ 10 
  2.3 ถนนสายรองสายที่ 2 คือ ถนนสันปาตอง-แมของ จํานวนหมูบาน 6 หมูบาน คือ 
บานกอเกา หมูที่ 4  บานศรีโพธิ์งาม หมูที่ 11  บานแมกุงหลวง หมูที่ 6  บานสันจิกุง หมูที่ 7  บาน
แมกุงนอย หมูที่ 8  และบานแมกุงนอย หมูที่ 9  
 3. สาธารณูปโภค  
  3.1 ตําบลทุงตอมมีระบบน้ําประปาหมูบานทุกหมูบาน 
  3.2 ตําบลทุงตอมมีกระแสไฟฟาจากการไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน 
 4. สาธารณูปการ  
  4.1 ตําบลทุงตอมมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
บานแมกุงหลวง 
  4.2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จํานวน 1 แหง ต้ังอยูที่บานกอเกา หมูที่ 4 
  4.3 อาคารสงเสริมสุขภาพ (Fitness) จํานวน 1 แหง ต้ังอยูที่บานศรีโพธิงาม หมูที่ 11 
  4.4 คลองสงน้ําชลประทาน จํานวน 2 สาย คือ บริเวณทิศเหนือ บานปาลาน หมูที่ 2 
และบานสบหาร หมูที่ 3 และบริเวณทิศตะวันตก บานไร หมูที่ 5 และบานเหลา หมูที่ 10 
  4.5 ศาสนสถาน 
   4.5.1 วัด จํานวน 8 วัด ไดแก  วัดบานไร  วัดบานเหลา  วัดแมกุงหลวง  วดัแม
กุงนอย  วัดปาลาน  วัดสบหาร  วัดกอเกา  และวัดกลางทุง 
   4.5.2 โบสกคริสต จํานวน 1 แหง ไดแก คริสตจักรบานปาลาน 
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 จากภาพถายทางอากาศบริเวณโดยรวมของตําบลทุงตอม จะพบวามีถนนสายสันปา
ตอง-ลําพูน บริเวณดานทิศเหนือ แมน้ําปงอยูทางดานทิศตะวันออก ทุงนาและพื้นที่ทางการเกษตร
อยูบริเวณทิศใต และ ถนนสายเชียงใหม-จอมทอง อยูบริเวณทิศตะวันตก พื้นที่สวนใหญของตําบล
ทุงตอมเปนพื้นที่ราบทางการเกษตร 
 

 
 
แผนที่ที่ 4 ภาพถายทางอากาศกรมแผนที่ทหารชุมชนตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัด

เชียงใหม ป พ.ศ. 2556 
ที่มา: กรมแผนทีท่หาร,  เชยีงใหม,  ระวาง 16-12-95,  พิมพคร้ังที่ 1/39-PCD,  แผนที่ภาคเหนือ
ลําดับชุด CFL 153.153,  2556,  มาตราสวน 1:50,000. 
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 จากภาพถายทางอากาศบริเวณโดยรวมของตําบลทุงตอม จะพบวามีถนนสายสันปาตอง 
– ลําพูน บริเวณทิศตะวันตกมีทางแยกจากถนนเชียงใหม – จอมทอง และถนนตัดใหมไปทางดาน
ทิศตะวันตกถึงถนนคันคลองชลประทาน ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การต้ังถิ่น
ฐานของชุมชนเกาะไปตามถนน และซอยเล็ก ๆ พื้นที่สวนใหญของหมูบานเปนพื้นที่ทางการเกษตร 
และคลองชลประทานอยูดานทิศเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ที่ 5 ภาพถายทางอากาศกรมแผนที่ทหารชุมชนบานปาลาน, บานสบหาร, บานไร และ 
 บานกอเกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2556 
ที่มา: กรมแผนทีท่หาร,  เชยีงใหม,  ระวาง 019 198,  พิมพคร้ังที ่61  177-215,  แผนที่ภาคเหนอื
ลําดับชุด DOL PY-16/5,  2556,  มาตราสวน 1:15,000. 
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 จากภาพถายทางอากาศบริเวณโดยรวมของตําบลทุงตอม จะพบวาบริเวณทศิตะวนัตกมี
ทางแยกจากถนนเชียงใหม – จอมทอง ทางแยกดานทิศตะวันออกจากส่ีแยกตลาดมะจําโรงขาม
คลองชลประทาน การต้ังถิ่นฐานของชุมชนเกาะไปตามถนน และซอยเล็ก ๆ พื้นที่สวนใหญของ
หมูบานเปนพื้นที่ทางการเกษตร และคลองชลประทานอยูดานทิศตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ที่ 6 ภาพถายทางอากาศกรมแผนที่ทหารชุมชนบานศรีโพธิงาม, บานแมกุงหลวง, บานบาน

สันจิกุงและบานแมกุงนอย อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2556 
ที่มา: กรมแผนทีท่หาร,  เชยีงใหม,  ระวาง 024 094,  พิมพคร้ังที ่62 080-120,  แผนที่ภาคเหนอื
ลําดับชุด DOL PY-16/5,  2556.  มาตราสวน 1:15,000. 
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(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

 
(จ) (ฉ) 

 
(ช) (ซ) 

 
ภาพที่ 9 ลักษณะทางกายภาพตําบลทุงตอม 
 (ก)  ถนนสายสันปาตอง-ลําพูน บริเวณบานปาลาน 
 (ข)  ถนนสายสันปาตอง-ลําพูน บริเวณบานสบหาร 
 (ค) ถนนบริเวณบานไร (ง) ถนนบริเวณบานกอเกา 
 (จ) ถนนบานแมกุงหลวง-บานแมกุงนอย (ฉ) ถนนบานสันจิกุง-บานแมกุงนอย 
 (ช) ศาลผีปูยา บานศรีโพธงิาม (ซ) ลําเหมืองกิน๋มาจากฝาย “เจาส่ีหมืน่” 
 (จากการสํารวจภาคสนามโดยผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

 
(จ) (ฉ) 

 
ภาพที่ 10 ลักษณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของตําบลทุงตอม 
 (ก) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงตอม 
 (ข) ศาลาประชาคม (ค) ที่ทาํการกํานนัตําบลทุงตอม 
 (ง) โรงยิมของเทศบาลตําบลทุงตอม (จ) วัดกลางทุง 
 (ฉ) ฝายแมกุง (ช) โรงเรียนบานแมกุงหลวง 
 (ซ) เทศบาลตําบลทุงตอม 
 (จากการสํารวจภาคสนามโดยผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

 
(จ) (ฉ) 

 
(ช) (ซ) 

 
ภาพที่ 11 ลักษณะทางกายภาพบานปาลาน หมูที่ 2 
 (ก) วัดปาลาน (ข) คริสตจักรทุงตอม 
 (ค) ศาลเจาบาน (ง) โรงเรียนบานปาลานประสิทธวิทยา 
 (จ) ศาลาประชาคม (ฉ) ที่ทาํการผูใหญบานปาลาน 
 (ช) ประปาหมูบาน (ซ) ประตูน้ําและลําเหมืองสาธารณะประโยชน 
 (จากการสํารวจภาคสนามโดยผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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(ก) 

 

(ข) (ค) 

 
(ง) (จ) 

 
(ฉ) (ช) 

 
ภาพที่ 12 ลักษณะทางกายภาพบานสบหาร หมูที่ 3 
 (ก) วัดบานสบหาร (ข) ประปาหมูบานสบหาร 
 (ค) ศาลาประชาคมหมูบาน (ง) ประตูน้ําบริเวณคันคลองชลประทาน 
 (จ) พื้นที่การเกษตร (ฉ  สะพานขามคลองชลประทาน 
 (ช) รูปแบบเรือนพืน้ถิน่ 
 (จากการสํารวจภาคสนามโดยผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

 
(จ) (ฉ) 

 
(ช) (ซ) 

 
ภาพที่ 13 ลักษณะทางกายภาพบานกอเกา หมูที่ 4 
 (ก) วัดศรีกอเกา (ข) หอเส้ือบาน 
 (ค) ประปาหมูบาน (ง) ศูนยสาธารณะสุขชุมชน 
 (จ) ที่ทาํการผูใหญบาน (ฉ) ศาลาประชาคม 
 (ช) ถนนระหวางหมูบาน (ซ) รูปแบบเรือนพืน้ถิน่ 
 (จากการสํารวจภาคสนามโดยผูวิจัย, 26 กรกฎาคม 2557) 
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(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

 
(จ) (ฉ) 

 
(ช) (ซ) 

 
ภาพที่ 14 ลักษณะทางกายภาพบานไร หมูที่ 5 
 (ก) วัดศรีอรุณ (บานไร) (ข) ศูนยวิปสสนาธรรม (ทอง 1) ญาณเสฎฐ 
 (ค) หอเส้ือบาน (ง) ที่ทาํการผูใหญบาน 
 (จ) ลําเหมืองสาธารณะ (เหมืองกิ๋น) (ฉ) เรือนกรณีศึกษาที ่1 
 (ช) เรือนกรณีศึกษาที ่2 (ซ) เรือนกรณีศึกษาที ่3 
 (จากการสํารวจภาคสนามโดยผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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(ก) 

 

(ข) (ค) 

 
(ง) (จ) 

 
(ฉ) (ช) 

 
ภาพที่ 15 ลักษณะทางกายภาพบานแมกุงหลวง หมูที่ 6   
 (ก) ถนนทางเขาหมูบาน (ข) วัดบานแมกุงหลวง 
 (ค) ศาลหัวหลวง (ง) ลําเหมืองสาธารณะ 
 (จ) สภาพถนนภายในซอย (ช) รูปแบบเรือนรานคาในหมูบาน 
 (ซ) รูปแบบเรือนพืน้ถิน่ 
 (จากการสํารวจภาคสนามโดยผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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(ก) (ข) 

 
(ง) 

  
(ค) (จ) 

  
(ฉ) (ช) 

 
ภาพที่ 16 ลักษณะทางกายภาพบานสันจิกุง หมูที่ 7 
 (ก) สํานักสงฆบานสันจิกุง (ข) ที่ทาํการผูใหญบานสันจิกุง 
 (ค) ศาลเจาบาน (ง) ลานชุมชน 
 (จ) เรือนกรณีศึกษาที ่1 (ฉ) เรือนกรณีศึกษาที ่2 
 (ช) เรือนกรณีศึกษาที ่3 
 (จากการสํารวจภาคสนามโดยผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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บทที่ 5 
 

รายละเอียดผังบริเวณของเรือนและเรือนที่เลือกเปนกรณศีึกษา 
 

 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม มีการสํารวจพบเรือนพื้นถิ่นเปน
จํานวนมาก ในการศึกษาคร้ังนี้ไดทําการสํารวจ จํานวน 6 หมูบานของตําบลทุงตอม ดังนี้ 
 

หมูบานที ่1  บานปาลาน 
 
เกณฑในการเลือกเรือนหมูบานที่ 1 บานปาลาน 
 1บานปาลาน หมูที่ 2 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 1. คุณคาทางสุนทรียภาพในเชิงสถาปตยกรรม 
 2. ในแตละหมูบานมีความแตกตางกันของสภาพแวดลอมในแตละเรือน  
จํานวน 3 แบบ คือ 
  2.1 หลังที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
  2.2 หลังที่ 2 บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
  2.3 หลังที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 3. เปนเรือนที่มีผูอยูอาศัย 
 
ประวัติความเปนมาของหมูบานปาลาน  
 สมัยเม่ือคนไทอพยพจากการถูกทัพไทใหญ (เงี้ยว) รุกรานและตีเมืองเชียงใหม ทําให
คนไทแตกกระสานซานเซน ระสํ่าระสาย อพยพลงมาเปนกลุมเปนพวก ทยอยกันอพยพมาเร่ือยๆ 
จนสรางเมืองเชียงใหมเปนปกแผนมั่นคงแลว คนไทที่อพยพลงมานี้มีดวยกันหลายเผา มีทั้งไทล้ือ 
ไทนอย ไทลาว ไทเขิน และไทเหนือ ในจําพวกที่อพยพมานี้มีพวกหนึ่งเรียกตัวเองวาไทเขิน มีภาษา
และขนบธรรมเนียมของตน จะสังเกตจากการพูด ไทเขินพวกนี้ไดอพยพลงมาจากแควนสิบสองจุไท 
พอมาเห็นทําเลดีมีน้ําทาอุดมสมบูรณจึงมาต้ังครอบครัวอยู ในที่ปจจุบันซึ่งแตเดิมในทองที่บานปา
ลานนี้เต็มไปดวยดงตาลและดงลาน เมื่อต้ังบานเมืองเปนปกแผนแนนหนาแลว หัวหนาหมูบาน
เห็นวาไมมีวัดวาอารามเปนที่ประกอบศาสนกิจและจะไดมีส่ิงยึดมั่นในกลุมตน จึงพรอมในกนัสราง
วัดข้ึนที่ดงลานกลางบาน จึงใชชื่อวา “วัดดงลาน” เนื่องจากไทเขินเผานี้มีความขยันขันแข็ง 
บุกเบิกปาที่รกรางเปนที่นาลอมรอบหมูบาน มีอาณาเขตติดตอเปนตะลอมอันเดียวกันกับชาวบาน
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ใกลเคียง จึงมักเรียกวา “บานปาลานทุงตอม” เม่ือเปนปกแผนแนนหนาแลวก็แยกยายกันไปทําไร 
ทําสวนในบริเวณใกลเคียงกันแยกไปทางใตมีบานไรและบานกอเกา (อางอิงจากความเปนมาของ
หมูบานปาลาน จัดทําโดยคณะกรรมการหมูบานปาลาน) 
 ที่ต้ังของหมูบานปาลาน หมูที่ 2 ต้ังอยูที่ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม อยูหางจากอําเภอเมืองเชียงใหมไปทางทิศใตตามถนนเชียงใหม – ฮอด ประมาณ 22 
กิโลเมตร เล้ียวซายสูถนนสันปาตอง - ลําพูน ประมาณ 1 กิโลเมตร และอยูหางจากอําเภอสันปาตอง
ประมาณ 2 กิโลเมตร 
 
รายละเอียดผังบริเวณหมูบานปาลาน 
 

บานปาลาน หมูที่ 2 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1. วัดปาลาน 
2. คริสตจักรทุงตอม 
3. ศาลเจาบาน 
4. โรงเรียนบานปาลานประสิทธวิทยา 

5. ศาลาประชาคม 
6. ที่ทําการผูใหญบานปาลาน 
7. ประปาหมูบาน 
8.เรือน กรณีศึกษาที่ 1 

9.เรือน กรณีศึกษาที่ 2 
10.เรือน กรณีศึกษาที่ 3 

 
ลายเสนที่ 2  ผังบริเวณหมูบานปาลาน หมูที่ 2 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 

1

2

3,5
7

4 

8 

9

10

6
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

  
(ช) (ซ) 

 
ภาพที่ 17 ลักษณะทางกายภาพบานปาลาน หมูที่ 2 
 (ก) วัดปาลาน (ข) คริสตจักรทุงตอม (ค) ศาลเจาบาน  
 (ง) โรงเรียนบานปาลานประสิทธวิทยา (จ) ศาลาประชาคม (ฉ) เรือนกรณีศึกษาที่ 1 
 (ช) เรือนกรณีศึกษาที่ 2 (ซ) เรือนกรณีศึกษาที่ 3  
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณหมูบานปาลาน 
 

บานปาลาน หมูที่ 2 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

 
 

อาคารรานคาเพิ่มขึ้นตลอดถนนสันปาตอง – ลําพูน 

 
 

อาคารพักอาศัยที่เร่ิมปลูกสรางบริเวณถนนคันคลองชลประทาน 

 
 

อาคารชุมนุมชน เชน อาคารศาลาประชาคม 

 
 

พื้นที่สาธารณะ เชน ลานออกกําลังกาย, สนามฟุตบอล 

 
 

ถนนคันคลองชลประทาน มีการทําถนนเพิ่มเติม 
  

 
ลายเสนที่ 3 ความเปล่ียนแปลงผังบริเวณหมูบานปาลาน หมูที่ 2 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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 กรณีศึกษาที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานปาลาน 
 ที่อยู    บานเลขที่ 3  บานปาลาน  หมูที่ 2  ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง  
    จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน นาย ยืน  จันทรคํา    อายุ  88 ป  อาชีพ   คาขาย 

อายุเรือน สรางเมื่อ พุทธศักราช 2503   ประมาณ  51 ป  
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ  7  คน 
 

 

4

2 

1 
3 

ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณเรือน กรณศีึกษาที่ 1 บานปาลาน หมูที่ 2 
1. เรือนลูกสาวคนโต ประกอบอาชีพเย็บผาและกระเปาผา 2. หองน้ําของเรือนลูกสาวคนโต 
3. รานคา (ไมใชงาน)  4. เรือนครัว (ไมใชงาน) 
5. เลาหมู (ไมใชงาน) 6. ตํ๊าน้ํา (ไมใชงาน) 
 
ลายเสนที่ 4 ผังบริเวณของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานปาลาน หมูที่ 2 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานปาลาน   
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเอนกประสงค สวนเก็บของบริเวณทิศตะวันออก หองเก็บเคร่ืองมือทางการเกษตร
บริเวณทิศตะวันตก พื้นที่เก็บไมบริเวณดานทิศใต ลักษณะการใชงานช้ันบน บันไดดานหนา 
จํานวน 7 ข้ัน จาน/ชานและเต๋ินเพื่อเปนพื้นที่รับแขก หองนอน 2 หอง หองนอนพอแม ทางดานทิศ
ตะวันออกและหองนอนลูกสาวทางดานทิศตะวันตก หองน้ําแบบชักโครกรูปแบบปจจุบัน หองครัว
และจาน/ชานครัว และบันไดดานหลัง จํานวน 9 ข้ัน 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร กรณีศึกษาที่ 1 บานปาลาน  
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสร็จ ปจจุบัน 
หลังคา หญาคา กระเบ้ืองดินขอ 
ครอบสันหลังคา - กระเบ้ืองซีเมนต 
ผนังภายนอก ไมตีแนวต้ัง ไมตีทางต้ัง 
ผนังภายใน ไมตีแนวต้ัง ไมตีทางต้ัง 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประตูดานหนา วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
ประตูหลัง วงกบไม บานไม ไมระแนง วงกบไม บานไม ไมระแนง 
หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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2 

6

3 

4
1

7

5 

ความเปลี่ยนแปลงแปลนใตถุนเรือน กรณศีึกษาท่ี 1 บานปาลาน หมูที่ 2 
1. พื้นคอนกรีตจากเดิมเปนพืน้ดินอัดแนน 
2. พื้นที่เก็บของยกระดับข้ึน 0.25 เมตร 
3. พื้นที่ซักผา (เคร่ืองซักผา) 
4. หองเก็บอุปกรณการเกษตร เนื่องจากตองการความปลอดภัย 
5. พื้นที่เก็บวัสดุกอสราง เนื่องจากช้ันบนมีการสรางหองน้าํแบบชักโครก (ผูสูงอายุใชงาน) 

พื้นที่เก็บไม บริเวณโรงเล้ียงไกเดิม 6. 
7. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับบันไดไมเดิม 

 
ลายเสนที่ 5 ผังพื้นใตถุนของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานปาลาน หมูที่ 2 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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6 
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3 1 

5 

42 

 

ความเปลี่ยนแปลงแปลนพื้นเรือน กรณีศกึษาที ่1 บานปาลาน หมูที่ 2 
1. จาน/ชาน เพิ่มชุดโตะและเกาอ้ีรับแขก 
2. เต๋ินรับแขก ปรับเปนพืน้ทีน่อนพอ เนื่องจากตองดูแลอยางใกลชิด 
3. หองนอนลูกสาว ปรับเปนหองเก็บของ 
4. หองนอนพอและแม ปรับเปนหองนอนลูกสาว 
5. หองน้ําปรับปรุงใหมแบบชักโครก เพื่อผูสูงอายุ 
6. พื้นที่ครัว ปรับเปนพืน้ที่เก็บของ เนื่องจากการใชงานลดลง (จํานวนผูอยูอาศัยลดลง) 
7. จาน/ชานครัวเดิม ปรับเปนสวนครัว 

 
ลายเสนที่ 6 ผังพื้นของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานปาลาน หมูที่ 2 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปตัดเรือน กรณีศกึษาท่ี 1 บานปาลาน หมูที ่2 
1. จาน/ชาน เพิ่มชุดโตะและเกาอ้ีรับแขก 
2. เต๋ินรับแขก ปรับเปนพืน้ทีน่อนพอ เนื่องจากตองดูแลอยางใกลชิด 
3. พื้นที่ครัว ปรับเปนพืน้ที่เก็บของ เนื่องจากการใชงานลดลง (จํานวนผูอยูอาศัยลดลง) 
4. พื้นที่เก็บไม บริเวณโรงเล้ียงไกเดิม 
5. หองเก็บอุปกรณการเกษตร เนื่องจากตองการความปลอดภัย 
6. พื้นคอนกรีตจากเดิมเปนพืน้ดินอัดแนน 

 
ลายเสนที่ 7 รูปตัดตามยาวของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานปาลาน หมูที่ 2 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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2 

1

3 4

ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวนันออกเรือน กรณีศกึษาที่ 1 บานปาลาน หมูที่ 2 
1. ตอเติมโครงสรางพืน้และผนงักออิฐฉาบปนูเรียบ ทาสี 
2. หลังคาตอเติมเพิ่มจากหองน้าํ 
3. หองเก็บอุปกรณการเกษตร เนื่องจากตองการความปลอดภัย 
4. เพิ่มทอและเคร่ืองปรับอากาศ 

 
ลายเสนที่ 8 รูปดานทิศตะวันออกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานปาลาน หมูที่ 2 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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2
1

ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศใตเรือน กรณศีึกษาที่ 1 บานปาลาน หมูที่ 2 
1. ตอเติมผาใบกนัแดด 
2. ปรับพื้นที่ใตถนุดานหนาใหเปนพืน้ทีพ่ักผอนและตอนรับแขก 

 
ลายเสนที่ 9 รูปดานทิศตะวันออกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานปาลาน หมูที่ 2 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานปาลาน 
 

 
(ก) (ข) (ค) 

 
(ง) (จ) (ฉ) 

 

 

(ช) (ซ)  
 
ภาพที่ 18 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานปาลาน หมูที่ 2 
 (ก) ถนนสันปาตอง – ลําพนู ดานทิศใตของเรือน 
 (ข) ดานทิศตะวนัออกของเรือน และเปนทางเขาของเรือน 
 (ค) ทัศนียภาพเรือนทิศเหนือและทิศตะวนัตก พื้นที่บริเวณจาน / ชาน ครัว 
 (ง) เรือนทิศตะวนัตก พบการใชมูล่ีและผาใบบังแดด 
 (จ) ใตถุนเรือนใชเปนพืน้ทีพ่ักผอนและตอนรับแขก 
 (ฉ) ของเรือนครัว ไมไดใชงาน 
 (ช) เจาที ่ใชวัสดุเปนไมรูปแบบเดิม 
 (ซ) น้ําบอ ใชวัสดุสมัยใหมเปนทอซีเมนต 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานปาลาน 
 

   
(ก) (ข) (ค) 

   
(ง) (จ) (ฉ) 

  

 

(ช) (ซ)  
 

ภาพที่ 19 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานปาลาน หมูที่ 2 
 (ก) บริเวณทางข้ึนเรือน ปรับพืน้ที่เปนทีว่างเคร่ืองซักผา 

 (ข) ใตถุนเรือน มกีารยกพื้นเพื่อเก็บของ 
 (ค) บริเวณจาน/ชาน ใชเปนพืน้ที่รับแขก 
 (ง) เต๋ิน มหีิ้งพระและปรับพื้นทีใ่หเปนพื้นทีน่อนพอที่สูงอายุ 
 (จ) ฮอมริน 
 (ฉ) ภาพของเรือนครัวเดิม ปรับเปนพืน้ทีเ่ก็บของ 
 (ช) ภาพหาํยนต ติดเหนือประตูหองนอนพอ 
 (ซ) ฮานน้ํา ไมมีการใชงาน 

 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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 กรณีศึกษาที่ 2  บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานปาลาน 
 ที่อยู  บานเลขที่  89 บานปาลาน หมูที่ 2 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง  
    จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน นางอาภรณ  อินทจักร   อายุ 57 ป  อาชีพ ลูกจางราชการ 
 อายุเรือน สรางเมื่อ พุทธศักราช 2507    ประมาณ  51 ป 

ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ   7  คน  
 

 
 

1 

2 

3

4 

2

ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณเรือน กรณศีึกษาที่ 2 บานปาลาน หมูที่ 2 
1. เรือนของนายแสน  เคล่ือนแกว  อายุ 97 ป เจาของเรือนเดิม 
2. พื้นที่สวนหยอมหรือสวนประดิษฐ 
3. ปลูกสรางเรือนครัวและหองน้ํา ติดกับเรือนเดิม 
4. กอสรางร่ัวบล็อคซีเมนต 

 
ลายเสนที่ 10 ผังบริเวณเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานปาลาน หมู 2 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 24 เมษายน 2557) 
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานปาลาน  
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเอนกประสงค สวนเก็บของบริเวณทิศเหนือ พื้นที่ตากผา, ตอเติมเรือนครัวและ
หองน้ํา-สวมบริเวณดานทิศใต ลักษณะการใชงานชั้นบน บันไดดานหนา จํานวน 7 ข้ัน ชานพัก
บันไดคอนกรีตพรอมที่นั่ง จาน/ชานบางสวนปรับเปนหองนอน หองนอน 3 หอง หองนอนพอ, แม 
ทางดานทิศตะวันออก หองนอนลูกชาย ดานทิศเหนือและหองนอนลูกสาว ทางดานทิศตะวันตก 
หองเก็บของและจาน/ชานครัว และบันไดดานหลัง จํานวน 7 ข้ัน 
 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคา กรณีศึกษาที่ 2 บานปาลาน  
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสร็จ ปจจุบัน 
หลังคา ตองตึง กระเบ้ืองซีเมนตหางวาว 
ครอบสันหลังคา - กระเบ้ืองซีเมนต 
ผนังภายนอก ไมฟาก ไมตีแนวนอนและไมไผสาน 
ผนังภายใน ไมฟาก ไมตีแนวนอนและไมไผสาน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 

วงกบไม บานไม ลูกฟกไม, 
ไมระแนง 

วงกบไม บานไม ลูกฟกไม, ประตูดานหนา ไมระแนง 

ประตูหลัง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม, 
ไมระแนง 

วงกบไม บานไม ลูกฟกไม, 
ไมระแนง 

หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนใตถุนเรอืน กรณศีึกษาท่ี 2 บานปาลาน หมูที ่2 
1. พื้นที่รับแขก ประกอบดวย มาหนิออน 
2. พื้นที่สวนหยอมหรือสวนประดิษฐ 
3. ตอเติมเรือนครัว 
4. ตอเติมหองน้ํา-สวม 
5. พื้นที่นัง่เลนและตอนรับแขก (เวลาชวงเยน็) 
6. พื้นที่เก็บอุปกรณโตะสนุกเกอรที่เลิกกิจการ 
7. พื้นที่ตากผา (ในกรณีมีฝนตก) 

 
ลายเสนที่ 11 แปลนใตถุนเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานปาลาน หมูที่ 2 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 24 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนพื้นเรือน กรณีศกึษาท่ี 2 บานปาลาน หมูที่ 2 
1. กั้นผนังพื้นที่เต๋ิน ใหเปนหองนอนลูกชาย 
2. ครัวเดิม ปรับเปนหองเก็บของ 
3. พื้นที่จาน/ชาน ครัว ปรับเปนพื้นที่เก็บเสื้อผา 
4. ฮานน้ํา ไมมีการใชงาน 
5. หลังคาหองครัว-หองน้ํา ใชวสัดุมุงเปนกระเบ้ืองหลังคาลอนคู 
 

 
ลายเสนที่ 12 แปลนพื้นเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานปาลาน หมูที่ 2 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 24 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปตัดเรือน กรณีศกึษาท่ี 2 บานปาลาน หมูที ่2 
1. พื้นที่เก็บอุปกรณโตะสนุกเกอรที่เลิกกิจการ 
2. พื้นที่ตากผา (ในกรณีมีฝนตก) 
3. ตอเติมเรือนครัว 
4. ตอเติมหองน้ํา-สวม 
5. กั้นผนังพื้นที่เต๋ิน ใหเปนหองนอนลูกชาย 
6. ครัวเดิม ปรับเปนหองเก็บของ 
 

 
ลายเสนที่ 13  รูปตัดตามยาวเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานปาลาน หมูที่ 2 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 24 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวนัออกเรือน กรณีศกึษาที ่2 บานปาลาน หมูที่ 2 
1. สรางเรือนครัว โครงสรางพืน้และผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี 
2. สรางหองน้าํ-สวม โครงสรางพืน้และผนงักออิฐฉาบปนูเรียบ ทาสี 
3. ตอเติมหลังคาสังกะสี 

 

 
ลายเสนที่ 14 รูปดานทิศตะวันออกเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานปาลาน หมูที่ 2 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 24 เมษายน 2557) 
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1

ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศเหนือเรอืน กรณศีึกษาท่ี 2 บานปาลาน หมูที ่2 
1. พื้นใตถนุเรือนปรับเปนพืน้ทีเ่ก็บอุปกรณโตะสนุกเกอร ที่เลิกกิจการ 
 

 
ลายเสนที่ 15 รูปดานทิศเหนือเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานปาลาน หมูที่ 2 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 24 เมษายน 2557) 
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รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานปาลาน  
 

 
(ก) (ข) (ค) 

 
(ง) (จ) (ฉ) 

 

 

(ช) (ซ)  
 
ภาพที่ 20 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานปาลาน หมูที่ 2 
 (ก) ถนนทางเขาเรือนดานทิศตะวันออก 
 (ข) ดานหนาของเรือน ทิศเหนือ 
 (ค) ทัศนียภาพเรือนทิศใตและทศิตะวันออก พืน้ที่บริเวณทางข้ึนจาน / ชาน ครัว 
 (ง) เรือนทิศใต มีเรือนครัวและหองน้าํ-สวม 
 (จ) ดานทิศตะวนัตก มีการปลูกตนไมตามแนวร้ัว 
 (ฉ) ทางข้ึนจาน/ชาน ครัว 
 (ช) บริเวณมาหินออน ใชตอนรับแขกและพักผอนตอนเยน็ 
 (ซ) น้ําบอพรอมเคร่ืองปมน้าํและเจาที่รูปแบบสําเร็จรูป 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 24 เมษายน 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานปาลาน 
 

  
(ก) (ข) (ค) 

 
(ง) (จ) (ฉ) 

 

 

(ช) (ซ)  
 
ภาพที่ 21 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานปาลาน หมูที่ 2 
 (ก) บริเวณพืน้ที่เอนกประสงคใตถุนเรือน 

 (ข) ใตถุนเรือน มมีาหนิออนสําหรับรับแขก 
 (ค) บริเวณจาน/ชาน เปนพืน้ที่โลง 
 (ง) หองนอนลูกชาย กั้นหองดวยผนงัเบา 
 (จ) บริเวณเต๋ิน มหีิ้งพระและตูโชว 
 (ฉ) บริเวณฮอมริน 
 (ช) หองนอนพอ-แม  
 (ซ) ฮานน้ํา ไมมีการใชงานและชาน/จาน ครัว เปนที่แขวนเส้ือผา 

 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 24 เมษายน 2557) 
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 กรณีศึกษาที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน  กรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน 
 ที่อยู  บานเลขที่ 100 บานปาลาน หมูที่ 2 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง  
    จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน นายกองแกว  บุญเปง  อายุ 88 ป  อาชีพ ทําสวน-ทํานา 

อายุเรือน สรางเมื่อ พุทธศักราช 2507   ประมาณ 51 ป  
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ   3 คน 
 

 

 

ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน หมูที่ 2 
1.  ตอเติมครัวติดกับตัวเรือน 2.  ตอเติมหองน้ํา-สวม 
3.  ตอเติมหองน้ํา-สวม ภายในบาน 4.  ตอเติมหลองขาวใหเปนพื้นที่พักผอน 
5.  สรางหองสวมเพิ่มดานทิศตะวันออก 

 

 
ลายเสนที่ 16 ผังบริเวณเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน หมูที่ 2 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 เมษายน 2557) 

2 
5
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน  
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเอนกประสงค สวนเก็บของบริเวณทิศเหนือ พื้นที่ตากผา, ตอเติมเรือนครัวและ
หองน้ํา-สวมบริเวณดานทิศใต ลักษณะการใชงานชั้นบน บันไดดานหนา จํานวน 7 ข้ัน ชานพัก
บันไดคอนกรีตพรอมที่นั่ง จาน/ชาน บางสวนปรับเปนหองนอน หองนอน 3 หอง หองนอนพอ, แม 
ทางดานทิศตะวันออก หองนอนลูกชายดานทิศเหนือ และหองนอนลูกสาวทางดานทิศตะวันตก 
หองเก็บของและจาน/ชานครัว และบันไดดานหลัง จํานวน 7 ข้ัน 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคารเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน 

หมูที่ 2 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสร็จ ปจจุบัน 
หลังคา ตองตึง กระเบ้ืองซีเมนตหางวาว 
ครอบสันหลังคา - กระเบ้ืองซีเมนต 
ผนังภายนอก ไมฟาก ไมตีแนวนอนและไมไผสาน 
ผนังภายใน ไมฟาก ไมตีแนวนอนและไมไผสาน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 

วงกบไม บานไม ลูกฟกไม, วงกบไม บานไม ลูกฟกไม, ประตูดานหนา ไมระแนง ไมระแนง 
วงกบไม บานไม ลูกฟกไม, วงกบไม บานไม ลูกฟกไม, ประตูหลัง ไมระแนง ไมระแนง 

หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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6 

ความเปล่ียนแปลงของแปลนใตถุนเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน หมูที่ 2 
1. พื้นใตถุนปรับเปนพื้นที่รับแขก 
2. ตอเติมหองนํ้าภายใน โดยใชชักโครกแบบสมัยใหม 
3. พื้นใตถุนปรับเปนหองนอนลูกสาว 
4. พื้นใตถุนปรับเปนหองพอเนื่องจากสูงอายุ 
5. ตอเติมสวนครัวติดกับเรือนทางดานทิศตะวันตก 
6. ตอเติมหองสวมติดกับครัวทางดานทิศตะวันตก 
7. พื้นที่เทคอนกรีต มีการใชงานเอนกประสงค 

 

 
ลายเสนที่ 17 แปลนใตถุนเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน หมูที่ 2 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนพ้ืนเรือน กรณีศึกษาท่ี 3 บานปาลาน หมูที่ 2 
1. จาน/ชาน ไมมีการใชงาน 
2. เต่ินโลง ไมมีการใชงาน 
3. หองนอนพอ-แม ปรับเปนหองเก็บของ 
4. หองนอนลูกสาว ปรับเปนหองเก็บเส้ือผา 
5. หองครัวเดิม ปรับเปนหองเก็บของ 
6. หองครัวตอเติม ใชหลังคากระเบื้องลอนคู 

 

 
ลายเสนที่ 18 แปลนพื้นเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน หมูที่ 2 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปตัดเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน หมูที่ 2 
1. พื้นใตถุนปรับเปนหองนอนลูกสาว กออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี 
2. ตอเติมหองน้ําภายใน โดยใชชักโครกแบบสมัยใหม 
3. เต่ินโลง ไมมีการใชงาน 
4. หองนอนพอ-แม ปรับเปนหองเก็บของ 
5. หองครัวเดิม ปรับเปนหองเก็บของ 
6. เปล่ียนหลังคาจากกระเบ้ืองซีเมนตเปนกระเบ้ืองลอนคู 

 

 
ลายเสนที่ 19 รูปตัดตามยาวเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน หมูที่ 2 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวันออกเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน หมูที่ 2 
1. ใตถุนกออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสี 
2. หนาตางอลูมิเนียม 
3. เปล่ียนหลังคาจากกระเบ้ืองซีเมนตเปนกระเบ้ืองลอนคู 

 

 
ลายเสนที่ 20 รูปดานทิศตะวันออกเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน หมูที่ 2 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศใตเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน หมูที่ 2 
1. ใตถุนกออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสี 
2. หนาตางอลูมิเนียม 
3. ตอเติมสวนครัวติดกับเรือนทางดานทิศตะวันตก 
4. ตอเติมหองสวมติดกับครัวทางดานทิศตะวันตก 
5. เปล่ียนครอบสันกระเบ้ืองลอนคูเปนกระเบ้ืองซีเมนตสมัยใหม 

 

 
ลายเสนที่ 21 รูปดานทิศใตเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน หมูที่ 2 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน 
 

 
(ก) (ข) (ค) 

 
(ง) (จ) (ฉ) 

 

 

(ช) (ซ)  
 
ภาพที่ 22 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน หมูที่ 2 
 (ก) ถนนทางเขาบริเวณเรือนและหลองขาวดานทิศตะวันออก 
 (ข) ดานหนาของเรือน ทิศตะวันออก 
 (ค) ดานทิศใต เห็นทางเขาหลัก 
 (ง) ตอเติมครัวติดกับตัวเรือน 
 (จ) โรงครัวดานทิศใต 
 (ฉ) น้ําบอทอซีเมนต 
 (ช) เจาที่รูปแบบสําเร็จรูป 
 (ซ) ลําเหมืองสาธารณะ 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน 
 

 
(ก) (ข) (ค) 

 
(ง) (จ) (ฉ) 

 

 

(ช) (ซ)  
 
ภาพที่ 23 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานปาลาน หมูที่ 2 
 (ก) บริเวณพื้นที่เอนกประสงคใตถุนเรือนใชเปนที่รับแขก 
 (ข) ใตถุนเรือน พื้นที่หนาหองนอนพอ 
 (ค) บริเวณปรับพื้นที่บันไดทางข้ึน 
 (ง) พื้นที่ตอเติมหองครัว มีรูปแบบของครัวสมัยใหม 
 (จ) บริเวณครัว เชื่อมติดกับตัวเรือน มีเคร่ืองใชไฟฟา 
 (ฉ) จาน/ชานและเต๋ิน ไมมีการใชงาน 
 (ช) หิ้งพระ  
 (ซ) บริเวณฮอมริน มองเห็นประตูหองนอนเดิม 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 22 เมษายน 2557) 
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หมูบานที ่2  บานสบหาร 
 
เกณฑในการเลือกเรือนหมูบานที่ 2 บานสบหาร 
 2บานสบหาร หมูที่ 3 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 1. คุณคาทางสุนทรียภาพในเชิงสถาปตยกรรม 
 2. ในแตละหมูบานมีความแตกตางกันของสภาพแวดลอมในแตละเรือน จํานวน 3 
แบบ คือ 
  2.1 หลังที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
  2.2 หลังที่ 2 บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
  2.3 หลังที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 3. เปนเรือนที่มีผูอยูอาศัย 
 
ประวัติความเปนมาของหมูบานสบหาร  
 ในชวงป พ.ศ. 2325 เปนตนมา พระยากาวิละไดรับตําแหนงเจาเมืองหรือเจาหลวง
เชียงใหม ไดทําการฟนฟูเมืองเชียงใหมที่เปนเมืองราง โดยดําเนินนโยบาย “เก็บผักใสซา เก็บขาใส
เมือง” ทําใหมีผูคนจากท่ีตางๆ ใหมาอยูในเมืองเชียงใหม ซึ่งในสวนของอําเภอสันปาตองนั้น มี
ผูคนมาอาศัยอยูเปนจํานวนมากเนื่องจากเปนพื้นที่ราบริมฝงแมน้ําถึงสองสาย คือ แมน้ําปงและ
แมน้ําขาน ทําใหอําเภอสันปาตองมีความหลากหลายทางชาติพันธเปนอยางมาก ดังเชนกลุมไต
เขิน ที่อพยพมาจากเชียงตุงมาต้ังถิ่นฐานอยูในตําบลทุงตอมพรอมกับกลุมคนพื้นเมืองเดิมที่หนีภัย
สงครามไปตามที่ตางๆ แลวกลับมาต้ังถิ่นฐานใหม โดยมีบันทึกจากคําบอกเลาดังตอไปนี้ “สมัย
เมื่อคนไทอพยพจากการถูกทัพไทใหญ (เงี้ยว) รุกรานและตีเมืองเชียงใหม ทําใหคนไทแตกกระ
สานซานเซน ระสํ่าระสาย อพยพลงมาเปนกลุมเปนพวก ทยอยกันอพยพมาเร่ือยๆ จนสรางเมือง
เชียงใหมเปนปกแผนมั่นคงแลว คนไทที่อพยพลงมานี้มีดวยกันหลายเผา มีทั้งไทล้ือ ไทนอย ไทลาว 
ไทเขิน และไทเหนือ” (อางอิงจากความเปนมาของหมูบานปาลาน จัดทําโดยคณะกรรมการ
หมูบานปาลาน) กลุมที่มาต้ังหมูบานสบหารเปนกลุมคนพ้ืนเมืองเดิม 
 ที่ต้ังของหมูบานสบหาร หมูที่ 3 ต้ังอยูที่ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม อยูหางจากอําเภอเมืองเชียงใหมไปทางทิศใตตามถนนเชียงใหม – ฮอด ประมาณ 22 
กิโลเมตรเล้ียวซายสูถนนสันปาตอง – ลําพูน ประมาณ 3 กิโลเมตร และอยูหางจากอําเภอสันปา
ตองประมาณ 5 กิโลเมตร 
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 อาณาเขตติดตอ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับ บานปาบง หมูที่ 8 ตําบลสันกลาง 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานดงลาน ตําบลสันกลาง 
  ทิศใต ติดตอกับ บานกอเกา หมูที่ 6 ตําบลทุงตอม 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานปาลาน หมูที่ 2 ตําบลทุงตอม 
 
รายละเอียดผังบริเวณหมูบานสบหาร 
 

บานสบหาร หมูที่ 3  ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชยีงใหม 

 
1. 

4

3

5

2

6

1

3 

9 

8 

วัดบานสบหาร 2. ประปาหมูบานสบหาร 
3. ศาลาประชาคมหมูบาน 4. ประตูน้ําบริเวณคันคลองชลประทาน 
5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 6. ที่ทําการผูใหญบานสบหาร 
7. เรือนกรณีศึกษาที่ 1 8. เรือนกรณีศึกษาที่ 2 
9. เรือนกรณีศึกษาที่ 3 
 

 
ลายเสนที่ 22 ผังบริเวณหมูบานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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(ก) (ข) 

 

(ค) 

(ง) (จ)  

 

 

(ฉ) (ช)  
 
ภาพที่ 24 ลักษณะทางกายภาพบานสบหาร หมูที่ 3 
 (ก) วัดบานสบหาร 
 (ข) ศาลาประชาคมหมูบาน 
 (ค) ประปาหมูบานสบหาร 
 (ง) ประตูน้ําบริเวณคันคลองชลประทาน 
 (จ) เรือนกรณีศึกษาที่ 1 
 (ฉ) เรือนกรณีศึกษาที่ 2 
 (ช) เรือนกรณีศึกษาที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณหมูบานสบหาร 
 

บานสบหาร หมูที่ 3 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชยีงใหม 

 

 อาคารรานคาเพิ่มข้ึนตลอดถนนสันปาตอง – ลําพนู 
 อาคารพักอาศัยที่เร่ิมปลกูสรางบริเวณถนนคันคลองชลประทาน 
 อาคารชุมนมุชน เชน อาคารศาลาประชาคม 
 พื้นที่สาธารณะ เชน ลานออกกําลังกาย สนามฟุตบอล 

 ถนนคันคลองชลประทาน มกีารทาํถนนเพิม่เติม 
  

 
ลายเสนที่ 23 ความเปล่ียนแปลงผังบริเวณหมูบานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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 กรณีศึกษาที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร 
 ที่อยู  บานเลขที่  30 บานสบหาร หมูที่ 3 ตําบลทุงตอม  
    อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน พอหนานตอน  คํานวน    อายุ 71 ป     อาชีพ อาจารยวัด (มักทายก) 

อายุเรือน สรางเมื่อ พุทธศักราช 2509  ประมาณ  48  ป  
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ  10  คน 
 

 
 

5 4 

1 2 

3

ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร หมูที่ 3 
1.  ตอเติมพื้นที่จอดรถ 2.  ต๊ัมน้ํา (ไมใชงาน) 3.  สวนประดิษฐ 
4.  ร้ัวบล็อคซีเมนต 5.  กั้นร้ัวแบงพื้นที่กับพี่-นอง 

 

 
ลายเสนที่ 24 ผังบริเวณของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร  
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเอนกประสงค ที่จอดรถบริเวณทิศเหนือ หองเก็บเคร่ืองมือทางการเกษตรบรเิวณทศิ
เหนือ  พื้นที่พักผอนดานทิศตะวันตกและหองเก็บของทางดานทิศใต ลักษณะการใชงานชั้นบน 
บันไดดานหนา จํานวน 5 ข้ัน จาน/ชานและเต๋ินเพื่อเปนพื้นที่รับแขก หองนอน 2 หอง หองนอนพอ
,แม ทางดานทิศตะวันออกและหองนอนหลานชายทางดานทิศตะวันตก หองครัวใชแมเตาไฟและ
เตาแกสผสมกัน จาน/ชานครัวใชสําหรับเก็บของ และบันไดดานหลัง จํานวน 7 ข้ัน 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร กรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร 
 หมูที่ 3 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสร็จ ปจจุบัน 
หลังคา กระเบ้ืองดินขอ กระเบ้ืองดินขอ 
ครอบสันหลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองซีเมนต 
ผนังภายนอก ไมตีทางต้ัง ไมตีทางต้ัง 
ผนังภายใน ไมตีทางต้ัง ไมตีทางต้ัง 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประตูดานหนา วงกบไม บานไม ไมระแนง วงกบไม บานไม ไมระแนง 
ประตูหลัง วงกบไม บานไม ไมระแนง วงกบไม บานไม ไมระแนง 
หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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1

ความเปลี่ยนแปลงแปลนใตถุนเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร หมูที่ 3 
1. ตอเติมพื้นที่จอดรถ 
2. กั้นหองเก็บของยกระดับข้ึน 0.05 เมตร 
3. พื้นที่เลี้ยงไกชน 
4. พื้นที่ซักผา (เคร่ืองซักผา) 
5. หองเก็บอุปกรณงานกอสราง 
6. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับบันไดไมเดิม 

 

 
ลายเสนที่ 25 ผังพื้นใตถุนของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 

6 

6 
2

543 
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6

3 

1 

4 

25 

 

ความเปลี่ยนแปลงแปลนพื้นเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร หมูที่ 3 
1. จาน/ชาน เพิ่มชุดโตะและเกาอ้ีรับแขก 
2. เต๋ินรับแขก ปรับเปนพื้นที่นอนพักผอนดูโทรทัศน 
3. หองครัวยังใชแมเตาไฟและเตาแกส 
4. ฮานน้ําไมไดใชงาน ปรับเปนที่วางจาน – ชาม 
5. จาน/ชาน ครัวปรับเปนพื้นที่เก็บของ 
6. โรงรถใชหลังคาสังกะสี 

 

 
ลายเสนที่ 26 ผังพื้นของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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4 

6 

3 

5

1

2 

ความเปลี่ยนแปลงรูปตัดเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานปาลาน หมูที่ 2 
1. กั้นหองเก็บของยกระดับข้ึน 0.05 เมตร 
2. พื้นที่เลี้ยงไกชน 
3. พื้นที่ซักผา (เคร่ืองซักผา) 
4. จาน/ชาน เพิ่มชุดโตะและเกาอ้ีรับแขก 
5. เต๋ินรับแขก ปรับเปนพื้นที่นอนพักผอนดูโทรทัศน 
6. หองครัวยังใชแมเตาไฟและเตาแกส 

 

 
ลายเสนที่ 27 รูปตัดตามยาวของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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2 

3 
1

4 

ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวันนออกเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร หมูที่ 3 
1. หองเก็บอุปกรณการเกษตร ตอเติมโครงสรางพื้นและผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี 
2. ฮานน้ําไมไดใชงาน ปรับเปนที่วางจาน – ชาม 
3. จาน/ชาน ครัวปรับเปนพื้นที่เก็บของ 
4. พื้นที่เลี้ยงไกชน 

 

 
ลายเสนที่ 28 รูปดานทิศตะวันออกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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1 

3 

2 

ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศเหนือเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร หมูที่ 3 
1. ตอเติมโครงสรางเสาและหลังคาเพื่อใชเปนที่จอดรถ 
2. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับบันไดไมเดิม 
3. หองเก็บอุปกรณการเกษตร ตอเติมโครงสรางพื้นและผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี 

 

 
ลายเสนที่ 29 รูปดานทิศเหนือของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร 
 

  
(ก) (ข) 

 

  
(ค) 

(ง) (จ)  

  

 

(ฉ) (ช)  
 
ภาพที่ 25 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (ก) หนาเรือนดานทิศเหนือ 
 (ข) ดานทิศตะวันออกของเรือน และเปนทางเขาของเรือน 
 (ค) ทัศนียภาพเรือนทิศใต พื้นที่บริเวณจาน/ชาน ครัว 
 (ง) เรือนทิศตะวันตก พบการตอเติมพื้นที่จอดรถ 
 (จ) หลองขาวที่อยูดานทิศเหนือของเรือน 
 (ฉ) น้ําบอ ใชการกออิฐฉาบปูนแบบโบราณ 
 (ช) ต๊ัมน้ํากอดวยบล็อกซีเมนต มีหลังคาบางสวน 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร 
 

  
(ก) (ข) 

 

 
(จ) 

(ค) (ง)  

  

 

(ฉ) (ช)  
 
ภาพที่ 26 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (ก) ใตถุนเรือน เปนพื้นที่พักผอน 
 (ข) บริเวณจาน/ชาน มีที่นั่งรับแขก 
 (ค) เต๋ิน มีหิ้งพระและปรับพื้นที่ใหเปนพื้นที่นอนพักผอนดูโทรทัศน 
 (ง) เต๋ิน ปรับเปนโตะคอมพิวเตอร 
 (จ) ฮอมริน 
 (ฉ) ของพื้นที่ซักลางเดิม ฮานน้ําไมไดใชงานปรับเปนที่เก็บจาน – ชาม 
 (ช) แมเตาไฟและเตาแกสภายในหองครัว 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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 กรณีศึกษาที่ 2  บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร 
 ที่อยู  บานเลขที่  47 บานสบหาร หมูที่ 3 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง  
    จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน นายแดง เข่ือนแกว   อายุ 57 ป   อาชีพ  สลาปนปูน (ชางปนปูน) 

อายุเรือน สรางเมื่อ พุทธศักราช 2499   ประมาณ  58 ป  
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ  2  คน 
 

 

4 

3

1

2

ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 
1.  ปลูกสรางเรือนของลูกสาว 2.  ปลูกสรางเรือนของหลาน 
3.  ขายหลองขาว 4.  ปรับปรุงต๊ัมน้ําใหเปนหองสวมและอาบน้ํา 

 

 
ลายเสนที่ 30 ผังบริเวณเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร  
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเอนกประสงค พื้นที่พักผอนและรับแขกจะอยูดานทิศตะวันออก พื้นที่สําหรับเก็บ
ฟนจะอยูดานทิศใตสวนเก็บของบริเวณทิศตะวันตก ถัดมาเปนพื้นที่ตากผา ลักษณะการใชงานช้ัน
บน บันไดดานหนา จํานวน 5 ข้ัน ชานพักบันไดคอนกรีต  จาน/ชานไมมีกานใชงาน หองนอน 2 
หอง หองนอนพอ,แม ทางดานทิศตะวันออก หองนอนลูกสาวทางดานทิศตะวันตก หองครัวยังใช
แมเตาไฟอยู บางสวนของครัวปรับเปนพื้นที่ทํางานบาน จาน/ชานครัวมีสภาพชํารุด และบันได
ดานหลัง จํานวน 5 ข้ัน เรือนหลังนี้จะทําการร้ือถอนและสรางเรือนหลังใหม 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร  กรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร  
 หมูที่ 3 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสร็จ ปจจุบัน 
หลังคา กระเบ้ืองดินขอ กระเบ้ืองดินขอ 
ครอบสันหลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองซีเมนต 
ผนังภายนอก ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
ผนังภายใน ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - - 
ประตูดานหนา วงกบไม ไมระแนง วงกบไม ไมระแนง 
ประตูหลัง วงกบไม ไมระแนง วงกบไม ไมระแนง 
หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนใตถุนเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 
1. กั้นผนังเปนพื้นที่เก็บเคร่ืองมือทางการเกษตร 
2. พื้นที่ตากผาและเคร่ืองซักผา 
3. ชานพักบันไดคอนกรีต 
4. กั้นผนังไมไผเปนพื้นที่เก็บฟน 

 

 
ลายเสนที่ 31 แปลนใตถุนเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนพื้นเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 
1. จาน/ชาน และฮานน้ําไมมีการใชงาน 
2. เต๋ินปรับเปนที่นอนหลานชาย 
3. หองครัวปรับบางสวนเปนพื้นที่ทํางานบาน 
4. แมเตาไฟปรับเปนใชเตาอ้ังโล 
5. จาน/ชาน ครัว ปรับเปนพื้นที่ลางหนา-แปรงฟน 

 

 
ลายเสนที่ 32 แปลนพื้นเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปตัดเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 
1. กั้นผนังเปนพื้นที่เก็บเคร่ืองมือทางการเกษตร 
2. พื้นที่ตากผาและเคร่ืองซักผา 
3. กั้นผนังไมไผเปนพื้นที่เก็บฟน 
4. จาน/ชาน และฮานน้ําไมมีการใชงาน 
5. เต๋ินปรับเปนที่นอนหลานชาย 
6. หองครัวปรับบางสวนเปนพื้นที่ทํางานบาน 
7. แมเตาไฟปรับเปนใชเตาอ้ังโล 

 

 
ลายเสนที่ 33 รูปตัดตามยาวเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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3 

21

ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวันออกเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 
1. กั้นผนังเปนพื้นที่เก็บเคร่ืองมือทางการเกษตร 
2. พื้นที่ตากผาและเคร่ืองซักผา 
3. จาน/ชาน ครัว ปรับเปนพื้นที่ลางหนา-แปรงฟน 

 

 
ลายเสนที่ 34 รูปดานทิศตะวันออกเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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2
1

ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศเหนือเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 
1. กั้นผนังเปนพื้นที่เก็บเคร่ืองมือทางการเกษตร 
2. ชานพักบันไดคอนกรีต 

 

 
ลายเสนที่ 35 รูปดานทิศเหนือเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร  
 

 
(ก) (ข) 

 

(ช) 

(ค) (ง)  

 

 

(จ) (ฉ)  
 
ภาพที่ 27 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (ก) ถนนทางเขาเรือนดานทิศตะวันออก 
 (ข) ดานหนาของเรือน ทิศเหนือ/ทิศตะวันตก 
 (ค) ทัศนียภาพเรือนทิศตะวันออก พื้นที่บริเวณทางข้ึนจาน/ชาน  
 (ง) เรือนทิศใต ลักษณะของผนังหองครัว 
 (จ) บอน้ํารูปแบบกออิฐฉาบปูนแบบโบราณ 
 (ฉ) ต๊ัมน้ําปรับเปนหองสวม – อาบน้ํา 
 (ช) จาน/ชาน ครัวดานทิศใต 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร  
 

 
(ก) (ข) 

  
(ช) 

(ค) (ง)  

 

 

(จ) (ฉ)  
 
ภาพที่ 28 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (ก) บริเวณพื้นที่เอนกประสงคใตถุนเรือน 
 (ข) จาน/ชาน ไมมีการใชงาน 
 (ค) บริเวณเต๋ิน มีหิ้งพระ 
 (ง) โครงสรางหลังคาบริเวณเต๋ิน 
 (จ) หองครัวและบางสวนเปนพื้นที่ทํางานบาน 
 (ฉ) จาน/ชาน ครัว เปนพื้นที่ซักลาง  
 (ช) บริเวณฮอมริน 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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 กรณีศึกษาที่ 3  บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร 
 ที่อยู  บานเลขที่ 13  บานสบหาร หมูที่ 3 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง 
    จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน นายบุญยัง  สุใจ    อายุ 71 ป  อาชีพ  ทําสวน - ทํานา 
 อายุเรือน สรางเมื่อ พุทธศักราช 2516   ประมาณ  41 ป 

ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ   2  คน  
 

 
 

31
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2

ความเปล่ียนแปลงของผังบริเวณเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร หมูที่ 3 
1.  ตอเติมครัวติดกับตัวเรือน 2.  ตอเติมที่จอดรถชั่วคราว (คาดวาจะกอสรางอีก 2-3 เดือน) 
3.  ปลูกสรางบานและครัวหลานชาย 4.  ต๊ัมน้ําไมใชงานแตปรับใหเปนพื้นที่เก็บปมน้ํา 
5.  สรางที่เก็บรถไถ  6.  สรางที่เก็บเคร่ืองมือทางการเกษตร 

 

 
ลายเสนที่ 36 ผังบริเวณเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร หมูที่ 3 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร  
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเอนกประสงค ตอเติมหองครัวและหองน้ําบริเวณทิศเหนือ ตอเติมหองนอนลูกสาว
บริเวณกลางเรือน พื้นที่รับแขกและงานทั่วไปดานทิศใต  ลักษณะการใชงานช้ันบน บันไดดานหนา 
จํานวน 7 ข้ัน ชานพักบันไดคอนกรีต จาน/ชานไมไดใชงาน หองนอน 2 หอง หองนอนพอ,แม 
ทางดานทิศตะวันออก หองนอนลูกสาวทางดานทิศตะวันตก หองเก็บของและจาน/ชานครัว และ
บันไดดานหลัง จํานวน 7 ข้ัน 
 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร กรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร 
  หมูที่ 3 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสร็จ ปจจุบัน 
หลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองซีเมนต 
ครอบสันหลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองซีเมนต 
ผนังภายนอก ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
ผนังภายใน ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประตูดานหนา วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 

วงกบไม บานไม  ประตูหลัง - ลูกฟกไม ไมระแนง 
หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนใตถุนเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร หมูที่ 3 
1. พื้นใตถุนปรับเปนพื้นคอนกรีตเพื่อพักผอนแลตอนรับแขก 
2. พื้นใตถุนปรับเปนหองนอนลูกสาว กออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี 
3. ตอเติมหองครัวและพื้นที่แตงตัว 
4. ตอเติมหองน้ําภายใน โดยใชชักโครกแบบสมัยใหม 
5. ตอเติมสวนอางลางจาน 
6. ชานพักบันไดคอนกรีต 

 

 
ลายเสนที่ 37 แปลนใตถุนเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนพื้นเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร หมูที่ 3 
1. จาน/ชาน ไมมีการใชงาน 
2. เต่ินโลง ไมมีการใชงาน 
3. หองนอนลูกสาว ปรับเปนหองเก็บเส้ือผา 
4. หองครัวเดิม ปรับเปนหองเก็บของ 
5. หองครัวเดิม ปรับเปนหองเก็บเส้ือผา 
6. หองครัวตอเติม ใชหลังคากระเบ้ืองลอนคู 

 

 
ลายเสนที่ 38 แปลนพื้นเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปตัดเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร หมูที่ 3 
1. พื้นใตถุนปรับเปนพื้นคอนกรีตเพื่อพักผอนแลตอนรับแขก 
2. พื้นใตถุนปรับเปนหองนอนลูกสาว กออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี 
3. ตอเติมหองครัวและพื้นที่แตงตัว 
4. จาน/ชาน ไมมีการใชงาน 
5. เต่ินโลง ไมมีการใชงาน 
6. หองครัวตอเติม ใชหลังคากระเบ้ืองซีเมนต 

 

 
ลายเสนที่ 39 รูปตัดตามยาวเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวันออกเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร หมูที่ 3 
1. พื้นใตถุนปรับเปนพื้นคอนกรีตเพื่อพักผอนและตอนรับแขก 
2. พื้นใตถุนปรับเปนหองนอนลูกสาว กออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี 
3. หนาตางวงกบไม บานไม ลูกฟกกระจกใน 
4. หองครัวตอเติม ใชหลังคากระเบ้ืองซีเมนต 
5. พื้นที่ลางจาน ตอเติมโดยใชหลังคากระเบ้ืองลอนคู 
6. ผนังหองครัว กออิฐฉาบปูนเรียบ สูง 1.00 ม. ตีระแนงไมระบายอากาศ ทาสี 

 

 
ลายเสนที่ 40 รูปดานทิศตะวันออกเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร  หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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21 

3 

ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศใตเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร หมูที่ 3 
1. พื้นใตถุนปรับเปนพื้นคอนกรีตเพื่อพักผอนและตอนรับแขก 
2. พื้นใตถุนปรับเปนหองนอนลูกสาว กออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี 
3. หนาตางวงกบไม บานไม ลูกฟกกระจก 

 

 
ลายเสนที่ 41 รูปดานทิศใตเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร  
 

  
(ก) (ข) 

  
 

(ช) 
(ค) (ง)  

  

 

(จ) (ฉ)  
 
ภาพที่ 29 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (ก) ถนนทางเขาบริเวณเรือนและหลองขาวดานทิศตะวันตก 
 (ข) ดานหนาของเรือน ทิศใต 
 (ค) ตอเติมครัวติดกับตัวเรือน ดานทิศเหนือ 
 (ง) ต๊ัมน้ํากอดวยซีเมนตบล็อค 
 (จ) น้ําบอทอซีเมนต 
 (ฉ) ศาลผีปูยา 
 (ช) ดานทิศตะวันออกเห็นทางเขาหลัก 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร  
 

 
(ก) (ข) 

 
(ง) 

 
(ค) (จ) 

 
ภาพที่ 30 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสบหาร หมูที่ 3 
 (ก) บริเวณพื้นที่จาน/ชาน ไมมีการใชงาน 
 (ข) บริเวณเต๋ินไมมีการใชงาน 
 (ค) เจาของบานบริเวณฮอมริน 
 (ง) โครงสรางหลังคา 
 (จ) พื้นที่ตอเติมหองครัว มีรูปแบบของครัวสมัยใหม 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 20 เมษายน 2557) 
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หมูบานที ่3 บานกอเกา 
 
เกณฑในการเลือกเรือนหมูบานที่ 3 บานกอเกา 
 2บานกอเกา หมูที่ 4 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 1. คุณคาทางสุนทรียภาพในเชิงสถาปตยกรรม 
 2. ในแตละหมูบานมีความแตกตางกันของสภาพแวดลอมในแตละเรือน จํานวน 3 
แบบ คือ 
  2.1 หลังที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
  2.2 หลังที่ 2 บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
  2.3 หลังที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 3. เปนเรือนที่มีผูอยูอาศัย 
 
ประวัติความเปนมาของบานกอเกา  

สมัยเม่ือคนไทอพยพจากการถูกทัพไทใหญ (เงี้ยว) รุกรานและตีเมืองเชียงใหม ทําใหคน
ไทแตกกระสานซานเซน ระสํ่าระสาย อพยพลงมาเปนกลุมเปนพวก ทยอยกันอพยพมาเร่ือยๆ    
จนสรางเมืองเชียงใหมเปนปกแผนมั่นคงแลว คนไทที่อพยพลงมานี้มีดวยกันหลายเผา มีทั้งไทล้ือ 
ไทนอย ไทลาว ไทเขิน และไทเหนือ ในจําพวกที่อพยพมานี้มีพวกหนึ่งเรียกตัวเองวาไทเขิน มีภาษา
และขนบธรรมเนียมของตน จะสังเกตจากการพูด ไทเขินพวกนี้ไดอพยพลงมาจากแควนสิบสอง
จุไท พอมาเห็นทําเลดีมีน้ําทาอุดมสมบูรณจึงมาต้ังครอบครัวอยู ในที่ปจจุบันซึ่งแตเดิมในทองที่
บานปาลานนี้เต็มไปดวยดงตาลและดงลาน เมื่อต้ังบานเมืองเปนปกแผนแนนหนาแลว หัวหนา
หมูบานเห็นวาไมมีวัดวาอารามเปนที่ประกอบศาสนกิจและจะไดมีส่ิงยึดมั่นในกลุมตน จึงพรอมใน
กันสรางวัดข้ึนที่ดงลานกลางบาน จึงใชชื่อวา “วัดดงลาน” เนื่องจากไทเขินเผานี้มีความขยัน
ขันแข็ง บุกเบิกปาที่รกรางเปนที่นาลอมรอบหมูบาน มีอาณาเขตติดตอเปนตะลอมอันเดียวกันกับ
ชาวบานใกลเคียง จึงมักเรียกวา “บานปาลานทุงตอม” เม่ือเปนปกแผนแนนหนาแลวก็แยกยายกัน
ไปทําไร ทําสวนในบริเวณใกลเคียงกันแยกไปทางใตมีบานไรและบานกอเกา (อางอิงจากความ
เปนมาของหมูบานปาลาน จัดทําโดยคณะกรรมการหมูบานปาลาน) 
 ที่ต้ังของหมูบานกอเกา หมูที่ 4 ต้ังอยูที่ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม อยูหางจากอําเภอเมืองเชียงใหมไปทางทิศใตตามถนนเชียงใหม – ฮอด ประมาณ 25 
กิโลเมตรเล้ียวซายสูถนนคันคลองชลประทาน ผานบานไร ประมาณ 5 กิโลเมตร 
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รายละเอียดผังบริเวณบานกอเกา 
 

บานกอเกา หมูที่ 4  ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

 

 
1.  

3

2

1 

6 

7

8 

4 

5

วัดศรีกอเกา 2.  หอเส้ือบาน 
3.  ประปาหมูบาน 4.  ศูนยสาธารณะสุขชุมชน 
5.  ที่ทาํการผูใหญบาน 6. เรือนกรณีศึกษาที่ 1 
7. เรือนกรณีศึกษาที ่2 8. เรือนกรณีศึกษาที่ 3 
 

 
ลายเสนที่ 42 ผังบริเวณหมูบานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
 
 



 145

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

  
(ช) (ซ) 

 
ภาพที่ 31 ลักษณะทางกายภาพบานกอเกา หมูที่ 4 
 (ก) วัดศรีกอเกา (ข) หอเส้ือบาน 
 (ค) ประปาหมูบาน (ง) ศูนยสาธารณะสุขชุมชน 
 (จ) ที่ทาํการผูใหญบาน (ฉ) เรือนกรณีศึกษาที ่1 
 (ช) เรือนกรณีศึกษาที ่2 (ซ) เรือนกรณีศึกษาที ่3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณบานกอเกา 
  

บานกอเกา หมูที่ 4  ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

 อาคารประปาชุมชน 
 

อาคารโรงงาน 
 

อาคารชุมชน เชน  อาคารศาลาประชาคม 
 

ถนนสายหลักของหมูบาน 
  

 
ลายเสนที่ 43 ความเปล่ียนแปลงผังบริเวณหมูบานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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 กรณีศึกษาที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานกอเกา 
 ที่อยู  บานเลขที่  32 บานกอเกา หมูที่ 4 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง  
    จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน นางกิ่งแกว  หลาอูป  อายุ   40  ป  อาชีพ  ทําสวนลําไย 

อายุเรือน สรางเมื่อพุทธศักราช 2500  ประมาณ  57 ป  
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ   5 คน 
 

 

1

2
3 

ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณเรือน กรณศีึกษาที่ 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. ขวง ดินอัดแนนทาํการปูบล็อกซีเมนต 
2. สวนตอเติมครัวและพืน้ที่เกบ็อุปกรณทางการเกษตร 
3. ร้ัวบล็อกซีเมนต  

 

 
ลายเสนที่ 44 ผังบริเวณของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานกอเกา  
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเปนที่ตอนรับแขก, พักผอนและทํางานหัตถกรรม เก็บเคร่ืองมือทางการเกษตร
บริเวณกลางบาน พื้นที่โลงเอนกประสงคบริเวณดานทิศใต มีการตอเติมครัว, หองน้ําแบบนั่งราบ
และที่จอดรถดานทิศตะวันออก ลักษณะการใชงานช้ันบน บันไดดานหนา จํานวน 9 ข้ัน จาน/ชาน
ใชเปนพื้นที่ทํางานคอมพิวเตอร เต๋ินเปนพื้นที่พักผอนดูโทรทัศน หองนอน 2 หอง หองนอนพอแม 
ทางดานทิศตะวันออก และหองนอนลูกสาวทางดานทิศตะวันตก หองครัวและจาน/ชานครัว และ
บันไดดานหลัง จํานวน 9 ข้ัน 
 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร กรณีศึกษาที่ 1 บานกอเกา 
  หมูที่ 4 

 
การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสร็จ ปจจุบัน 
หลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองซีเมนต 
ครอบสันหลังคา - กระเบ้ืองซีเมนต 
ผนังภายนอก ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
ผนังภายใน ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประตูดานหนา วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
ประตูหลัง วงกบไม บานไม ไมระแนง วงกบไม บานไม ไมระแนง 
หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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ความเปล่ียนแปลงแปลนใตถุนเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. พ้ืนคอนกรีตจากเดิมเปนพ้ืนดินอัดแนน 2. พ้ืนท่ีปูกระเบื้อง 12”x12” ใชเปนพ้ืนท่ีพักผอนและตอนรับแขก 
3. พ้ืนท่ีเอนกประสงค พ้ืนคอนกรีต 4. ตอเติมหองเก็บของ 
5. ตอเติมพ้ืนท่ีเก็บอุปกรณการเกษตร 6. ตอเติมหองนํ้า-สวม พ้ืนท่ีปูกระเบื้อง 12”x12” 
7. ตอเติมครัวและพ้ืนท่ีซักลาง ติดกับตัวเรือน 8. กออิฐฉาบปูนเรยีน ทาสี หองเก็บอปุกรณการเกษตร ปองกันการสูญหาย 
 

 
ลายเสนที่ 45 ผังพื้นใตถุนของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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ความเปล่ียนแปลงแปลนพ้ืนเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. จาน/ชาน ที่วางโตะคอมพิวเตอร 
2. เต๋ินรับแขก ปรับเปนพื้นที่นอนและดูโทรทัศน 
3. เต๋ินโลง วางตูโชว 
4. ครัวเดิม ปรับเปนหองเก็บของและหองแตงตัว 
5. จาน/ชาน ครัว ไมมีการใชงาน 
6. พื้นที่ครัว ปรับเปนพื้นที่แขวนเส้ือผา 
7. ตอเติมหลังคาท่ีจอดรถและหองครัว ใชหลังคากระเบื้องลอนคู 
8. ตอเติมหลังคาท่ีเก็บอุปกรณการเกษตรและหองน้ํา-สวม ใชหลังคาสังกะสี 

 

 
ลายเสนที่ 46 ผังพื้นของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปตัดเรือน กรณีศกึษาท่ี 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. พื้นที่ปูกระเบ้ือง 12”x12” ใชเปนพื้นที่พกัผอนและตอนรับแขก 
2. กออิฐฉาบปนูเรียน ทาสี หองเก็บอุปกรณการเกษตร เนือ่งจากตองการความปลอดภัย 
3. พื้นที่เอนกประสงค พื้นคอนกรีต 
4. เต๋ินโลง วางตูโชว 
5. จาน/ชาน ครัว ไมมีการใชงาน 
6. หลังคาที่ตอเติมบริเวณจาน/ชาน ครัว ใชสังกะสี 

 

 
ลายเสนที่ 47 รูปตัดตามยาวของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวนันออกเรือน กรณีศกึษาที่ 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. ตอเติมโครงสรางพืน้ เสา และหลังคาที่จอดรถ 
2. กออิฐฉาบปนูเรียน ทาสี หองเก็บอุปกรณการเกษตร เนือ่งจากตองการความปลอดภัย 
3. ตอเติมหองครัว ใชผนังบล็อกชองลม ระบายอากาศ 
4. ตอเติมพื้นที่ซกัลาง ใชผนงับล็อกชองลม ระบายอากาศ 
5. ตอเติมพื้นที่เกบ็อุปกรณการเกษตร หลังคาสังกะสี 
6. ตอเติมหลังคาที่จอดรถและหองครัว ใชหลังคากระเบ้ืองลอนคู 

 

 
ลายเสนที่ 48 รูปดานทิศตะวันออกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศใตเรือน กรณศีึกษาที่ 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. พื้นที่ปูกระเบ้ือง 12”x12”  ใชเปนพื้นที่พกัผอนและตอนรับแขก 
2. พื้นที่เอนกประสงค พื้นคอนกรีต 
3. ตอเติมโครงสรางพืน้ เสา และหลังคาที่จอดรถ 
4. ตอเติมหองครัว ใชผนังบล็อกชองลม ระบายอากาศ 
5. ตอเติมจาน/ชาน ครัว ไมมกีารใชงาน 
6. เปล่ียนหลังคาจาน/ชาน เปนหลังคาสังกะสี 
7. ตอเติมหลังคาที่จอดรถและหองครัว ใชหลังคากระเบ้ืองลอนคู 

 

 
ลายเสนที่ 49 รูปดานทิศตะวันออกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานกอเกา 
 

 
(ก) (ข) 

 

 
(จ) 

(ค) (ง) 

  

 

(ฉ) (ช)  
 
ภาพที่ 32 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
 (ก) ดานทิศตะวนัออกของเรือน 
 (ข) ดานทิศใตของเรือน และเปนทางเขาของเรือน 
 (ค) ดานทิศตะวนัออกของเรือน ชวงรอยตอระหวางสวนตอเติมครัว 
 (ง) น้ําบอ ใชวัสดุสมัยใหมเปนทอซีเมนตพรอมปมน้าํ 
 (จ) ใตถุนเรือนดานทิศตะวันตกใชเปนพืน้ที่พกัผอนและตอนรับแขก 
 (ฉ) ของหลองขาว/ยุงขาว มีสภาพสมบูรณ 
 (ช) เจาที ่ใชวัสดุเปนไมรูปแบบเดิม 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานกอเกา 
 

 
(ก) (ข) (ค) 

 
(ง) (จ) (ฉ) 

 

 

(ช) (ซ)  
 
ภาพที่ 33 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
 (ก) บริเวณใตถุนเรือน โครงสราง เสา คาน ตง และพ้ืนไม 
 (ข) จาน/ชาน และเต๋ินวางตูโชว 
 (ค) ชองระบายอากาศที่บริเวณคอสอง 
 (ง) บริเวณจาน /ชาน ใชเปนพืน้ที่วางโตะคอมพิวเตอร 
 (จ) หองครัวที่ตอเติม 
 (ฉ) คอรทกลางของพืน้ทีห่องน้าํ-สวมกับตัวเรือน 
 (ช) บันไดดานหลังเรือนลงไปครัวที่ตอเติม 
 (ซ) พื้นที่เก็บอุปกรณทางการเกษตร 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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 กรณีศึกษาหลังที่ 2 บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานกอเกา 
 ที่อยู  บานเลขที่  32 บานกอเกา หมูที่ 4 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง  
    จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน นายสุนทร  ศรีวิชัย    อายุ 75 ป  อาชีพ  ทํานาและสวนลําไย 

อายุเรือน สรางเมื่อพุทธศักราช 2514  ประมาณ  43 ป  
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ   5  คน 
 

 

ความเปล่ียนแปลงของผังบริเวณเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. บานนองสาวปลูกเพิ่มเติม 
2. บานลูกชายปลูกเพิ่มเติม 
3. ตอเติมสวนหลองขาว/ยุงขาว เพื่อเก็บอุปกรณการเกษตร 
4. ตอเติมครัวเพิ่มจากของเดิม 

 

 
ลายเสนที่ 50 ผังบริเวณของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 

1
2 

3

4



 157

รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานกอเกา  
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเปนที่ตอนรับแขกและพักผอน กั้นพื้นที่เปนหองนอนหลานชายดานทิศตะวันออก มี
การตอเติมครัวดานทิศใต, หองน้ําแบบนั่งราบและที่จอดรถดานทิศตะวันตก ลักษณะการใชงาน
ชั้นบน บันไดดานหนา จํานวน 7 ข้ัน จาน/ชานใชเปนพื้นที่วาง เต๋ินเปนพื้นที่พักผอนดูโทรทัศนและ
พื้นที่นอนของหลานชาย หองนอน 2 หอง หองนอนพอ ทางดานทิศตะวันออกและหองนอนลูกสาว
ทางดานทิศตะวันตก หองครัวและจาน/ชานครัว และบันไดดานหลัง จํานวน 5 ข้ัน 
 
ตารางที่ 9  เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร กรณีศึกษาที่ 2 บานกอเกา  
 หมูที่ 4 

 
การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสร็จ ปจจุบัน 
หลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองซีเมนต 
ครอบสันหลังคา - กระเบ้ืองซีเมนต 
ผนังภายนอก ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
ผนังภายใน ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประตูดานหนา วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
ประตูหลัง วงกบไม บานไม ไมระแนง วงกบไม บานไม ไมระแนง 
หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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ความเปลี่ยนแปลงแปลนใตถุนเรือน กรณศีึกษาท่ี 2 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. ตอเติมโครงสรางเสาและหลังคาทีจ่อดรถ 
2. พื้นที่กอผนังและปูกระเบ้ือง 12”x12” ใชเปนหองนอนหลานชาย 
3. ตอเติมหองครัว 
4. ตอเติมหองน้ํา-สวม พื้นที่ปูกระเบ้ือง 12”x12” 

 

 
ลายเสนที่ 51 ผังพื้นใตถุนของเรือนกรณีศึกษาที่ 6 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงแปลนพื้นเรือน กรณีศกึษาที ่2 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. เต๋ินรับแขก ปรับเปนพืน้ทีน่อนและดูโทรทศันของหลานชาย 
2. จาน/ชาน ครัว ไมมีการใชงาน ปรับเปนหองเก็บของ 
3. ตอเติมหลังคาหองครัว ใชหลังคากระเบ้ืองลอนคู 
4. ตอเติมหลังคาหองน้ํา-สวม ใชหลังคาสังกะสี 
5. ตอเติมหลังคาที่จอดรถ ใชวสัดุหลากหลาย 

 

 
ลายเสนที่ 52 ผังพื้นของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปตัดเรือน กรณีศกึษาท่ี 2 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. เต๋ินรับแขก ปรับเปนพืน้ทีน่อนและดูโทรทศันของหลานชาย 
2. พื้นที่เปล่ียนเส้ือผา 
3. พื้นที่กอผนังและปูกระเบ้ือง 12”x12” ใชเปนหองนอนหลานชาย 
4. ตอเติมหองครัว 
5. ตอเติมหองน้ํา-สวม พื้นที่ปูกระเบ้ือง 12”x12” 
6. หลังคาที่ตอเติมหองน้ํา-สวม ใชสังกะสี 

 

 
ลายเสนที่ 53 รูปตัดตามยาวของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวนัตกเรือน กรณศีึกษาท่ี 2 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. ตอเติมโครงสรางเสาและหลังคาทีจ่อดรถ 
2. พื้นที่กอผนังและปูกระเบ้ือง 12”x12” ใชเปนหองนอนหลานชาย 
3. ตอเติมหองครัว ใชไมระแนงตีทางต้ังเวนชอง ระบายอากาศ 
4. พื้นที่กอผนังและปูกระเบ้ือง 12”x12” ใชเปนหองน้าํ-สวม ใชหลังคาสังกะสี 
5. ตอเติมหลังคาหองครัว ใชหลังคากระเบ้ืองลอนคู 
6. ตอเติมหลังคาที่จอดรถ ใชวสัดุหลากหลาย 

 

 
ลายเสนที่ 54 รูปดานทิศตะวันตกของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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2

ตอเติมโครงสรางพืน้ เสา และหลังคาที่จอดรถ 
2. ตอเติมหลังคาที่จอดรถ ใชวสัดุหลากหลาย 
3. พื้นที่กอผนังและปูกระเบ้ือง 12”x12” ใชเปนหองนอนหลานชาย 

 

 
ลายเสนที่ 55 รูปดานทิศเหนือของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
 
 
 
 
 
 
 

3 

1
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รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานกอเกา  
 

 
(ก) (ข) 

 (ช) 
(ค) (ง) 

 

 

(จ) (ฉ)  
 
ภาพที่ 34 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานกอเกา หมูที่ 4 
 (ก) ทางเขาดานทศิเหนือของเรือน 
 (ข) ดานทิศเหนือของเรือน และเปนทางเขาของเรือน 
 (ค) น้ําบอ ใชวัสดุสมัยใหมเปนทอซีเมนตพรอมปมน้าํ 
 (ง) เจาที ่ใชวัสดุเปนไมรูปแบบเดิม 
 (จ) ของหลองขาว/ยุงขาว มีสภาพสมบูรณ 
 (ฉ) น้ําบอใชเปนทอซีเมนต 
 (ช) ดานทิศตะวนัออกของเรือน ชวงรอยตอระหวางสวนตอเติมหองนอนหลาน 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานกอเกา 
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค)  (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

 
ภาพที่ 35 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานกอเกา หมูที่ 4 
 (ก) บริเวณใตถนุเรือนปรับเปนหองนอนหลานชาย (ข) ใตถุนเรือนตอเติมเปนหองครัว 
 (ค) เต๋ินปรับพืน้ที่เปนสวนนอนหลานชาย (ง) ฮอมริน 
 (จ) บริเวณจาน /ชาน ใชเปนพืน้ที่ต้ังตูโชว (ฉ) บริเวณหองนอน 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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 กรณีศึกษาหลังที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานกอเกา 
 ที่อยู  บานเลขที่  23/1 บานกอเกา หมูที่ 4 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง  
    จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน นายมา หลาแกว อายุ 79 ป  อาชีพ  ทํานาและสวนลําไย 
 อายุเรือน สรางเมื่อพุทธศักราช 2514  ประมาณ  43 ป 
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ   5  คน 
 

 

4 

1

ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณเรือน กรณศีึกษาที่ 2 บานกอเกา หมูที่ 4 
1.  ตอเติมโครงสรางเสาและหลังคาที่จอดรถ 2.  สรางครัวแยกจากตัวเรือน 
3.  สรางบานของหลานชาย 4.  สรางโรงเกบ็ของ 

 

 
ลายเสนที่ 56 ผังบริเวณของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 

3

2
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานกอเกา  
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใต
ถุนพื้นที่วางใชงานเปนที่ตอนรับแขกและพักผอน กั้นพื้นที่เก็บอุปกรณทางการเกษตร จอดรถดาน
ทิศตะวันตก ลักษณะการใชงานชั้นบน บันไดดานหนา จํานวน 7 ขั้น จาน/ชานใชเปนพื้นที่วาง 
เติ๋นเปนพื้นที่พักผอนดูโทรทัศนและพื้นที่นอนของ หองนอน 2 หอง หองนอนพอ ทางดานทิศ
ตะวันออกและหองนอนลูกสาวทางดานทิศตะวันตก หองครัวและจาน/ชานครัว และบันได
ดานหลัง จํานวน 7 ข้ัน 
 
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร กรณีศึกษาที่ 3 บานกอเกา  
 หมูที่ 4 

 
การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสร็จ ปจจุบัน 
หลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองซีเมนต 
ครอบสันหลังคา - กระเบ้ืองซีเมนต 
ผนังภายนอก ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
ผนังภายใน ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประตูดานหนา วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
ประตูหลัง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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2

4

ความเปลี่ยนแปลงแปลนใตถุนเรือน กรณศีึกษาท่ี 3 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. ปรับพื้นดินอัดแนนเปนพืน้คอนกรีต 
2. ตอเติมโครงสรางเสาและหลังคาทีจ่อดรถ 
3. กอบล็อกซีเมนตฉาบเรียบทาสี เพื่อเก็บอุปกรณการเกษตร 
4. สรางโรงเก็บของ 

 

 
ลายเสนที่ 57 ผังพื้นใตถุนของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
 

1

3
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1

ความเปลี่ยนแปลงแปลนพื้นเรือน กรณีศกึษาที ่3 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. เต๋ินรับแขก ปรับเปนพืน้ทีน่อนพักผอนดูโทรทัศน 
2. ครัว ปรับเปนหองนอนลูกชาย 
3. ครัวปรับเปนพืน้ที่เก็บของ 
4. จาน/ชาน มีชดุเกาอ้ีเพื่อตอนรับแขก 

 

 
ลายเสนที่ 58 ผังพื้นของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 

2 

3 

4 
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4 

ความเปลี่ยนแปลงรูปตัดเรือน กรณีศกึษาท่ี 3 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. จาน/ชาน มีชดุเกาอ้ีเพื่อตอนรับแขก 
2. ปรับพื้นดินอัดแนนเปนพืน้คอนกรีต 
3. กอบล็อกซีเมนตฉาบเรียบทาสี เพื่อเก็บอุปกรณการเกษตร 
4. ครัว ปรับเปนหองนอนลูกชาย 

 

 
ลายเสนที่ 59 รูปตัดตามยาวของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
 
 
 
 

3

1 

2
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3 

2

1 

ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศเหนือเรอืน กรณศีึกษาท่ี 3 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. ตอเติมโครงสรางเสาและหลังคาทีจ่อดรถ 
2. ปรับพื้นดินอัดแนนเปนพืน้คอนกรีต 
3. กอบล็อกซีเมนตฉาบเรียบทาสี เพื่อเก็บอุปกรณการเกษตร 
4. พื้นที่กอผนังและปูกระเบ้ือง 12”x12” ใชเปนหองน้าํ-สวม ใชหลังคาสังกะสี 

 

 
ลายเสนที่ 60 รูปดานทิศตะวันตกของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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2 

3 

1

ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวนัตกเรือน กรณศีึกษาท่ี 3 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. ผนังไมระแนง  
2. เปล่ียนหลังคาบริเวณจาน/ชาน ครัว เปนกระเบ้ืองลอนคู 
3. กอบล็อกซีเมนตฉาบเรียบทาสี เพื่อเก็บอุปกรณการเกษตร 

 

 
ลายเสนที่ 61 รูปดานทิศตะวันออกของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานกอเกา หมูที่ 4 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานกอเกา 
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค)  (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

 
ภาพที่ 36 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานกอเกา หมูที่ 4 
 (ก) ทางเขาดานทศิเหนือของเรือน 
 (ข) ดานทิศเหนือของเรือน และเปนทางเขาของเรือน 
 (ค) ดานทิศตะวนัออกของเรือน ชวงรอยตอระหวางสวนตอเติมที่จอดรถ 
 (ง) ต๊ัมน้ํา ไมมีการใชงาน แตมพีื้นที่ซักลางดานหนา 
 (จ) ของหลองขาว/ยุงขาว มีสภาพสมบูรณ 
 (ฉ) ฮานน้ํา ปรับรูปแบบมาจากในเรือนที่ไมไดใชงาน 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานกอเกา 
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค)  (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

 
ภาพที่ 37 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานกอเกา หมูที่ 4 
 (ก) บริเวณใตถุนเรือนเหน็โครงสรางคาน , ตง และพ้ืนไม 
 (ข) โครงสรางการเช่ือมตอหลังคา 
 (ค) ฮอมริน 
 (ง) จาน/ชาน ใชตอนรับแขก 
 (จ) โครงสรางหลังคา 
 (ฉ) รางริน บริเวณหองครัว 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 26 เมษายน 2557) 
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หมูบานที ่4 บานไร 
 
เกณฑในการเลือกเรือนหมูบานที่ 4  
 2บานไร หมูที่ 5 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 1. คุณคาทางสุนทรียภาพในเชิงสถาปตยกรรม 
 2. ในแตละหมูบานมีความแตกตางกันของสภาพแวดลอมในแตละเรือน จํานวน 3 
แบบคือ 
  2.1 หลังที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
  2.2 หลังที่ 2 บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
  2.3 หลังที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 3. เปนเรือนที่มีผูอยูอาศัย 
 
ประวัติความเปนมาของบานไร  
 สมัยเม่ือคนไทอพยพจากการถูกทัพไทใหญ (เงี้ยว) รุกรานและตีเมืองเชียงใหม ทําให
คนไทแตกกระสานซานเซน ระสํ่าระสาย อพยพลงมาเปนกลุมเปนพวก ทยอยกันอพยพมาเร่ือยๆ 
จนสรางเมืองเชียงใหมเปนปกแผนมั่นคงแลว คนไทที่อพยพลงมานี้มีดวยกันหลายเผา มีทั้งไทล้ือ 
ไทนอย ไทลาว ไทเขิน และไทเหนือ ในจําพวกที่อพยพมานี้มีพวกหนึ่งเรียกตัวเองวาไทเขิน มีภาษา
และขนบธรรมเนียมของตน จะสังเกตจากการพูด ไทเขินพวกนี้ไดอพยพลงมาจากแควนสิบสองจุ
ไท พอมาเห็นทําเลดีมีน้ําทาอุดมสมบูรณจึงมาต้ังครอบครัวอยู ในที่ปจจุบันซ่ึงแตเดิมในทองที่บาน
ปาลานนี้เต็มไปดวยดงตาลและดงลาน เม่ือต้ังบานเมืองเปนปกแผนแนนหนาแลว หัวหนาหมูบาน
เห็นวาไมมีวัดวาอารามเปนที่ประกอบศาสนกิจและจะไดมีส่ิงยึดมั่นในกลุมตน จึงพรอมในกนัสราง
วัดข้ึนที่ดงลานกลางบาน จึงใชชื่อวา “วัดดงลาน” เนื่องจากไทเขินเผานี้มีความขยันขันแข็ง 
บุกเบิกปาที่รกรางเปนที่นาลอมรอบหมูบาน มีอาณาเขตติดตอเปนตะลอมอันเดียวกันกับชาวบาน
ใกลเคียง จึงมักเรียกวา “บานปาลานทุงตอม” เม่ือเปนปกแผนแนนหนาแลวก็แยกยายกันไปทําไร 
ทําสวนในบริเวณใกลเคียงกันแยกไปทางใตมีบานไรและบานกอเกา 
 ที่ต้ังของหมูบานไร หมูที่ 5 ต้ังอยูที่ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
อยูหางจากอําเภอเมืองเชียงใหมไปทางทิศใตตามถนนเชียงใหม – ฮอด ประมาณ 25 กิโลเมตร
เล้ียวซายจากตลาดมะจําโรงทางทิศตะวันออกสูถนนคันคลองชลประทาน ผานบานไร ประมาณ 
500 เมตร 
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รายละเอียดผังบริเวณของบานไร 
 

 
บานไร  หมูที่ 5 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

 

 
 

 

1.  

6

3

21 

5
4

7

8

วัดบานไร 2.  ศูนยวิปสสนาธรรม (ทอง 1) ญาณเสฎฐ 
3.  หอเส้ือบาน 4.  ที่ทาํการผูใหญบาน 
5.  ลําเหมืองสาธารณะ (เหมืองกิน๋) 6.  เรือนกรณีศึกษาที่ 1 
7.  เรือนกรณีศึกษาที ่2 8.  เรือนกรณีศึกษาที่ 3 
 

 
ลายเสนที่ 62 ผังบริเวณหมูบานไร หมูที่ 5 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

  
(ช) (ซ) 

 
ภาพที่ 38 ลักษณะทางกายภาพบานไร หมูที่ 5 
 (ก) วัดศรีอรุณ (บานไร) (ข) ศูนยวิปสสนาธรรม (ทอง 1) ญาณเสฎฐ 
 (ค) หอเส้ือบาน (ง) ที่ทาํการผูใหญบาน 
 (จ) ลําเหมืองสาธารณะ (เหมืองกิ๋น) (ช) เรือนกรณีศึกษาที ่1 
 (ฉ) เรือนกรณีศึกษาที ่2 (ซ) เรือนกรณีศึกษาที ่3 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณ บานไร 
 

 
บานไร หมูที ่5 ตําบลทุงตอม อําเภอสนัปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

 อาคารรานคาเพิ่มข้ึนตลอดถนนสันปาตอง – ลําพนู 
 อาคารพักอาศัยที่เร่ิมปลกูสรางบริเวณถนนคันคลองชลประทาน 
 อาคารชุมนมุชน เชน อาคารศาลาประชาคม 
 พื้นที่สาธารณะ เชน ลานออกกําลังกาย, สนามฟุตบอล 

 ถนนคันคลองชลประทาน มกีารทาํถนนเพิม่เติม 
  

 
ลายเสนที่ 63 ความเปล่ียนแปลงผังบริเวณหมูบานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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 กรณีศึกษาที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 1  บานไร 
 ที่อยู  บานเลขที่  68 บานไร หมูที่ 5 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง  
    จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน แมอุยคํา  ผุสดี    อายุ 84 ป  อาชีพ  เกษตรกร 
 อายุเรือน สรางเมื่อ พุทธศักราช 2500  ประมาณ  57 ป 
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ  2  คน 
 

 
 

ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณ เรือนกรณศีึกษาที่ 1 บานไร หมูที่ 5 
1. ปลูกสรางเรือนพี่สาว      2.  แบงพืน้ที่บริเวณบานกับญาติ       3.  ร้ัวบล็อกซีเมนต  

 

 
ลายเสนที่ 64 ผังบริเวณของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 

2 

3

1
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 1  บานไร 
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
หองน้ําแบบนั่งราบดานทิศเหนือ กั้นหองเก็บเคร่ืองมือทางการเกษตรดานทิศตะวันออก พื้นที่วาง
ใชงานเปนที่ตอนรับแขก, พักผอนบริเวณทิศใต ใชพื้นที่ตากผาและซักผาดวยเคร่ืองซักผาทางดาน
ทิศตะวันตก ลักษณะการใชงานช้ันบน บันไดดานหนา จํานวน 7 ข้ัน จาน/ชานใชเปนพื้นที่รับแขก 
(มีลักษณะพิเศษคลายกับระเบียงยาวภายในบาน) เต๋ินไมไดใชงาน หองนอน 1 หอง หองนอนพอ, 
แม ทางดานทิศตะวันออก หองครัวยังใชงานตามปกติ,จาน/ชานครัวและฮานน้ํายังใชงานปกติ 
บันไดดานหลัง จํานวน 5 ข้ัน 
 
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร เรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานไร  
 หมูที่ 5 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสร็จ ปจจุบัน 
หลังคา กระเบ้ืองดินขอ กระเบ้ืองดินขอ 
ครอบสันหลังคา - กระเบ้ืองซีเมนต 
ผนังภายนอก ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
ผนังภายใน ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประตูดานหนา วงกบไม บานไม ไมระแนง วงกบไม บานไม ไมระแนง 
ประตูหลัง วงกบไม บานไม  วงกบไม บานไม  
หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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ความเปลี่ยนแปลงแปลนใตถุน เรือนกรณศีึกษาท่ี 1 บานไร หมูที่ 5 
1. พื้นคอนกรีตจากเดิมเปนพืน้ดินอัดแนน 
2. ชานพักคอนกรีตพรอมที่นัง่ 
3. พื้นที่เอนกประสงค (เก็บเบาะรถตู) 
4. พื้นที่ตากผาและเคร่ืองซักผา 
5. พื้นที่เก็บของ 
6. กออิฐ หองเกบ็อุปกรณการเกษตร ปองกนัการสูญหาย 
7. ตอเติมหองสวมแบบนั่งยอง 

 

 
ลายเสนที่ 65 ผังพื้นใตถุนของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงแปลนพื้น เรือนกรณีศกึษาที ่1 บานไร หมูที ่5 
1. จาน/ชาน วางเฟอรนิเจอรตอนรับแขก 
2. เต๋ิน ไมไดใชงาน 
3. หองนอนลูกชายปรับเปนหองเก็บของ 
4. ตอเติมหองน้ําแบบชักโครกสมัยใหม สําหรับผูสูงอาย ุ
5. หองครัวปรับจากใชแมเตาไฟเปนเตาแกส 

 

 
ลายเสนที่ 66 ผังพื้นของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปตัด เรือนกรณีศกึษาที ่1 บานไร หมูที่ 5 
1. พื้นคอนกรีตจากเดิมเปนพืน้ดินอัดแนน 
2. ชานพักคอนกรีตพรอมที่นัง่ 
3. พื้นที่ตากผาและเคร่ืองซักผา 
4. กออิฐ หองเกบ็อุปกรณการเกษตร ปองกนัการสูญหาย 
5. จาน/ชาน วางเฟอรนิเจอรตอนรับแขก 
6. เต๋ิน ไมไดใชงาน 
7.  หองนอนลูกชายปรับเปนหองเก็บของ 

 

 
ลายเสนที่ 67 รูปตัดตามยาวของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวนันออก เรือนกรณีศกึษาที่ 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. พื้นคอนกรีตจากเดิมเปนพืน้ดินอัดแนน 
2. ชานพักคอนกรีตพรอมที่นัง่ 
3. พื้นที่ตากผาและเคร่ืองซักผา 
4. กออิฐ หองเกบ็อุปกรณการเกษตร ปองกนัการสูญหาย 
5. ตอเติมหองสวมแบบนั่งยอง 
6. ตอเติมหองน้ําแบบชักโครกสมัยใหม สําหรับผูสูงอาย ุ
7. ติดเหล็กดัด 

 

 
ลายเสนที่ 68 รูปดานทิศตะวันออกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศใต เรือนกรณศีึกษาที่ 1 บานกอเกา หมูที่ 4 
1. พื้นคอนกรีตจากเดิมเปนพืน้ดินอัดแนน 
2. ชานพักคอนกรีตพรอมที่นัง่ 
3. ตอเติมหลังคาจาน/ชาน ครัว เปนสังกะสี 
4. เปล่ียนหลังคาบริเวณเสาแหลงหมาเปนสังกะสี 
5. กออิฐ หองเกบ็อุปกรณการเกษตร ปองกนัการสูญหาย 

 

 
ลายเสนที่ 69 รูปดานทิศตะวันออกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานไร  หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 1  บานไร 
 

 
(ก) (ข) 

 
(ช) 

(ค) (ง)  

 

 

(จ) (ฉ)  
 
ภาพที่ 39 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานไร หมูที่ 5 
 (ก) ทางเขาดานทศิตะวันออกของเรือน 
 (ข) ดานทิศใตของเรือน และเปนทางเขาของเรือน 
 (ค) ดานทิศตะวนัตกของเรือน บริเวณทางข้ึนจาน/ชาน ครัว 
 (ง) น้ําบอ ใชวัสดุสมัยใหมเปนทอซีเมนตพรอมปมน้าํ 
 (จ) น้ําบอ ใชวัสดุสมัยใหมเปนทอซีเมนตพรอมปมน้าํ 
 (ฉ) บริเวณกั้นร้ัวไมไผเพื่อปลูกผกัสวนครัว 
 (ช) เรือนดานทิศเหนือ บริเวณการตอเติมหองน้ําช้ันบนและช้ันลาง 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานไร 
 

 
(ก) (ข) 

 
(ช) 

(ค) (ง)  

 

 

(จ) (ฉ)  
 
ภาพที่ 40 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานไร หมูที่ 5 
 (ก) บริเวณใตถุนเรือน พืน้ที่เอนกประสงค 
 (ข) จาน/ชาน มีมานัง่ไวรับแขก 
 (ค) เต๋ินไมไดใชงาน 
 (ง) ลักษณะพเิศษของเต๋ินยาวไปถึงสวนของหลังบาน 
 (จ) ควั่น สําหรับรมควันส่ิงของ 
 (ฉ) หองครัว ยังใชรูปแบบของแมเตาไฟ 
 (ช) ลักษณะพเิศษของจาน/ชาน พื้นที่ยาวแบบระเบียง 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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 กรณีศึกษาที่ 2  บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานไร 
 ที่อยู  บานเลขที่  209 บานไร หมูที่ 5 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง  
    จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน นางนวล แสนต๊ิบ อายุ  62 ป  อาชีพ  คาขาย  
 อายุเรือน สรางเมื่อ พุทธศักราช 2512   ประมาณ  45 ป 
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ   6  คน 
 

 

   

2 

3 

1 

ความเปลีย่นแปลงของผังบริเวณ เรอืนกรณศีึกษาที่ 2 บานไร หมูที่ 5 
   1. ตอเติมหองครัว  2.  เปล่ียนจากร้ัวไมไผเปนร้ัวบล็อกซีเมนต     3.  จัดแตงสวนประดิษฐ 
 

 
ลายเสนที่ 70 ผังบริเวณเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานไร  
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเอนกประสงค สวนเก็บของบริเวณทิศเหนือ พื้นที่พักผอนดานทิศตะวันออก, กั้น
พื้นที่เล้ียงสุนัขและหองเก็บอุปกรณการเกษตรบริเวณกลางบาน ตอเติมหองครัวดานทิศตะวันตก 
ลักษณะการใชงานช้ันบน บันไดดานหนา จํานวน 7 ข้ัน ชานพักบันไดคอนกรีตพรอมที่นั่ง จาน/
ชานโลงไมใชงาน หองนอน 2 หอง หองนอนพอ,แม ทางดานทิศตะวันออก หองนอนลูกสาว
ทางดานทิศตะวันตก(หองวาง) และจาน/ชานครัวโลงไมใชงานและบันไดดานหลัง จํานวน 7 ข้ัน 
 
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร เรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานไร  
 หมูที่ 5 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสร็จ ปจจุบัน 
หลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองลอนคู 
ครอบสันหลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองลอนคู 
ผนังภายนอก ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
ผนังภายใน ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 

วงกบไม บานไม ลูกฟกไม, ประตูดานหนา วงกบไม บานไม ลูกฟกไม ไมระแนง 
ประตูหลัง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม  
หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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ความเปล่ียนแปลงของแปลนใตถุน เรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานไร หมูที่ 5 
1.  พื้นคอนกรีต เดิมเปนพื้นดินอัดแนน 2.  ชานพักบันไดคอนกรีต 
3.  ก้ันพื้นที่เล้ียงสุนัขขาย 4.  ก้ันพื้นที่เก็บอุปกรณการเกษตร กอบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี 
5.  พื้นที่ใตบันไดปรับเปนพื้นที่ตากผา 6.  ตอเติมหองครัวติดกับตัวเรือน 
7.  พื้นถนนคอนกรีตใชจอดรถ 

 

 
ลายเสนที่ 71 แปลนใตถุนเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนพื้น เรือนกรณศีึกษาที่ 2 บานไร หมูที่ 5 
1.  จาน/ชาน ไมไดใชงาน 2.  เต๋ินไมไดใชงาน 
3.  หองนอนลูกสาว (หองวาง) 4.  จาน/ชาน ครัว ไมไดใชงาน 
5.  หลังคาหองครัว ใชวัสดุมงุเปนกระเบ้ืองหลังคาลอนคู 

 

 
ลายเสนที่ 72 แปลนพื้นเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปตัด เรือนกรณีศกึษาที ่2 บานไร หมูที่ 5 
1. พื้นคอนกรีต เดิมเปนพืน้ดินอัดแนน 
2. กั้นพื้นที่เล้ียงสุนัขขาย 
3. กั้นพื้นที่เก็บอุปกรณการเกษตร กอบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี 
4. ตอเติมหองครัวติดกับตัวเรือน กอบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี 
5. หองนอนลูกสาว (หองวาง) 
6. หลังคาหองครัว ใชวัสดุมงุเปนกระเบ้ืองหลังคาลอนคู 

 

 
ลายเสนที่ 73  รูปตัดตามยาวเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวนัออก เรือนกรณีศกึษาที ่2 บานไร หมูที ่5 
1. พื้นคอนกรีต เดิมเปนพืน้ดินอัดแนน 
2. กั้นพื้นที่เล้ียงสุนัขขาย 
3. ติดผาใบกันแดดดานทิศตะวันออก 
4. หลังคาเรือน ใชวัสดุมุงเปนกระเบ้ืองหลังคาลอนคู 

 

 
ลายเสนที่ 74  รูปดานทิศตะวันออกเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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6 

ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศเหนือ เรือนกรณศีึกษาที่ 2 บานไร หมูที่ 5 
1. พื้นคอนกรีต เดิมเปนพืน้ดินอัดแนน 
2. ชานพักบันไดคอนกรีต 
3. ติดผาใบกันแดดดานทิศเหนือ 
4. ตอเติมหองครัวติดกับตัวเรือน กอบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี 
5. หลังคาหองครัว ใชวัสดุมงุเปนกระเบ้ืองหลังคาลอนคู 
6. หลังคาเรือน ใชวัสดุมุงเปนกระเบ้ืองหลังคาลอนคู 

 

 
ลายเสนที่ 75 รูปดานทิศเหนือเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานไร 
 

  
(ก) (ข) (ค) 

  
(ง) (จ) (ฉ) 

 
ภาพที่ 41 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานไร หมูที่ 5 
 (ก) ทางเขาเรือนดานทิศตะวนัตก 
 (ข) ดานหนาของเรือน ทิศเหนือ 
 (ค) ทัศนียภาพเรือนทิศตะวันออก  
 (ง) ทางข้ึนเรือนดานทิศตะวนัออก 
 (จ) ดานทิศเหนือ ผนังไมระแนงตีตาราง 
 (ฉ) ดานทิศใต มีการตอเติมหองครัว 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานไร 
 

 
(ก) (ข) 

 
(ค) (ง) 

 
(จ) (ฉ) 

 
ภาพที่ 42 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานไร หมูที่ 5 
 (ก) บริเวณใตถุน โครงสรางเสา,คาน,ตงไมและพ้ืนไม 
 (ข) บริเวณเต๋ิน โครงสรางหลังคา  
 (ค) โครงสรางหลังคา รูปแบบการซอนหลังคา 
 (ง) จาน/ชาน ครัว  
 (จ) บริเวณฮอมริน 
 (ฉ) บริเวณจาน/ชาน เปนพืน้ที่โลง 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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 กรณีศึกษาที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานไร 
 ที่อยู  บานเลขที่  28 บานไร หมูที่ 5 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง  
    จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน นางขนิษฐา นวลแกว อายุ  41 ป  อาชีพ  พนักงานบริษัท 
 อายุเรือน สรางเมื่อ พุทธศักราช  2510    ประมาณ  47 ป 
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ   6  คน 
 

 
 

3

4 
2 

ความเปล่ียนแปลงของผังบริเวณ เรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานไร หมูที่ 5 
1.  ปลูกสรางเรือนพี่สาว 2.  ปลูกสรางเรือนพี่ชาย 
3.  ปลูกสรางหองน้ํา-สวม  4.  ปลูกสรางโรงเก็บไม 
5.  ปรับเปล่ียนจากรั้วไมไผเปนรั้วบล็อกซีเมนต 

 

 
ลายเสนที่ 76  ผังบริเวณเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 

5

1 
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานไร  
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเอนกประสงค สวนตอนรับแขกบริเวณทิศเหนือ พื้นที่จอดรถและพื้นที่พักผอนดาน
ทิศตะวันออก พื้นที่เก็บของบริเวณดานทิศใต  และก้ันพื้นที่เล้ียงสัตวดานทิศตะวันตก ลักษณะการ
ใชงานช้ันบน บันไดดานหนา จํานวน 7 ข้ัน ชานพักบันไดไมพรอมที่นั่ง จาน/ชานจัดเฟอรนิเจอรไว
ตอนรับแขก หองนอน 2 หอง หองนอนพอ,แม ทางดานทิศตะวันออก หองนอนลูกชายดานทิศ
ตะวันตก หองเก็บเส้ือผาและจาน/ชานครัว และบันไดดานหลัง จํานวน 7 ข้ัน 
 
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร เรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานไร  
 หมูที่ 5 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสร็จ ปจจุบัน 
หลังคา กระเบ้ืองซีเมนตหางวาว กระเบ้ืองซีเมนตหางวาว 
ครอบสันหลังคา - กระเบ้ืองซีเมนต 
ผนังภายนอก ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
ผนังภายใน ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประตูดานหนา วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 

วงกบไม บานไม ลูกฟกไม,ไม
ระแนง 

วงกบไม บานไม ลูกฟกไม, ประตูหลัง ไมระแนง 
หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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2

ความเปลี่ยนแปลงของแปลนใตถุน เรือนกรณศีึกษาที่ 3 บานไร หมูที่ 5 
1. พื้นใตถนุปรับเปนพืน้ที่รับแขก 
2. พื้นใตถนุปรับเปนพืน้ทีจ่อดรถ 
3. ขอบคอนกรีตเพื่อกันดิน 
4. กั้นคอกเพื่อเล้ียงสัตว (เดิม) 
5. พื้นที่ตากผาและเคร่ืองซักผา 

 

 
ลายเสนที่ 77  แปลนใตถุนเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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6 
1

ความเปลี่ยนแปลงของแปลนพื้น เรือนกรณศีึกษาที่ 3 บานไร หมูที่ 5 
1. จาน/ชาน วางเฟอรนิเจอรตอนรับแขก 
2. เต่ินโลง ปรับเปนพืน้ทีก่ินขาว 
3. พื้นที่ครัวปรับเปนหองเก็บของ 
4. จาน/ชาน ครัว ปรับเปนที่เกบ็ของ 
5. หองครัวเดิม ปรับเปนหองเก็บของ 
6. หองครัวเดิม ปรับเปนหองเก็บเส้ือผา 

 

 
ลายเสนที่ 78  แปลนพื้นเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
 

3 

2 
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4

ความเปลี่ยนแปลงรูปตัด เรือนกรณีศกึษาที ่3 บานไร หมูที่ 5 
1. พื้นใตถนุปรับเปนพืน้ที่รับแขก 
2. พื้นที่พกัผอน 
3. พื้นที่ตากผาและเคร่ืองซักผา 
4. จาน/ชาน วางเฟอรนิเจอรตอนรับแขก 
5. พื้นที่ครัวปรับเปนหองเก็บของ 

 

 
ลายเสนที่ 79  รูปตัดตามยาวเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
 
 

32 

5 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวนัออก เรือนกรณีศกึษาที ่3 บานไร หมูที ่5 
1. พื้นใตถนุปรับเปนพืน้ที่รับแขก 
2. กั้นคอกเพื่อเล้ียงสัตว (เดิม) 
3. พื้นที่ตากผาและเคร่ืองซักผา 

 

 
ลายเสนที่ 80  รูปดานทิศตะวันออกเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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2 1

ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศเหนือ เรือนกรณศีึกษาที่ 3 บานไร หมูที่ 5 
1. พื้นใตถนุปรับเปนพืน้ที่รับแขก 
2. พื้นใตถนุปรับเปนพืน้ทีจ่อดรถ 

 

 
ลายเสนที่ 81  รูปดานทิศใตเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานไร หมูที่ 5 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานไร 
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

 
ภาพที่ 43 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานไร หมูที่ 5 
 (ก) ร้ัวไมไผทางเขาเรือน (ข) ดานหนาของเรือน ทิศเหนือ 
 (ค) ดานทิศตะวนัออก (ง) ทางข้ึนดานหนาเรือน ดานทิศตะวนัตก 
 (จ) โรงครัวดานทศิใต จะเหน็ฮานน้าํ (ฉ) การกัน้คอกสัตว (เดิม) 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานไร 
 

 
(ก) (ข) 

 
(ช) 

(ค) (ง)  

 

 

(จ) (ฉ)  
 
ภาพที่ 44 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานไร หมูที่ 5 
 (ก) บริเวณพืน้ที่เอนกประสงคใตถุนเรือนใชเปนที่รับแขก 
 (ข) ใตถุนเรือน โครงสรางเสา,คาน,ตงและพืน้ไม 
 (ค) จาน/ชาน วางเฟอรนิเจอรตอนรับแขก 
 (ง) เต๋ินปรับเปนทีก่ินขาว 
 (จ) โครงสรางหลังคาและฝาเพดาน 
 (ฉ) โครงสรางบริเวณจาน/ชาน ครัว  
 (ช) ฮอมริน 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 28 กรกฎาคม 2557) 
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หมูบานที ่5 บานแมกุงหลวง 
 
เกณฑในการเลือกเรือนหมูบานที่ 5 
 2บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 1. คุณคาทางสุนทรียภาพในเชิงสถาปตยกรรม 
 2. ในแตละหมูบานมีความแตกตางกันของสภาพแวดลอมในแตละเรือน จํานวน 3 
แบบคือ 
  2.1 หลังที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
  2.2 หลังที่ 2 บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
  2.3 หลังที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 3. เปนเรือนที่มีผูอยูอาศัย 
 
ประวัติความเปนมาของบานแมกุงหลวง  
 ในชวงป พ.ศ. 2325 เปนตนมา พระยากาวิละไดรับตําแหนงเจาเมืองหรือเจาหลวง
เชียงใหม ไดทําการฟนฟูเมืองเชียงใหมที่เปนเมืองราง โดยดําเนินนโยบาย “เก็บผักใสซา เก็บขาใส
เมือง” ทําใหมีผูคนจากท่ีตางๆ ใหมาอยูในเมืองเชียงใหม ซึ่งในสวนของอําเภอสันปาตองนั้น มี
ผูคนมาอาศัยอยูเปนจํานวนมากเนื่องจากเปนพื้นที่ราบริมฝงแมน้ําถึงสองสาย คือ แมน้ําปงและ
แมน้ําขาน ทําใหอําเภอสันปาตองมีความหลากหลายทางชาติพันธเปนอยางมาก ดังเชนกลุมไต
เขิน ที่อพยพมาจากเชียงตุงมาต้ังถิ่นฐานอยูในตําบลทุงตอมพรอมกับกลุมคนพื้นเมืองเดิมที่หนีภัย
สงครามไปตามที่ตางๆ แลวกลับมาต้ังถิ่นฐานใหม โดยมีบันทึกจากคําบอกเลาดังตอไปนี้ “สมัย
เมื่อคนไทอพยพจากการถูกทัพไทใหญ (เงี้ยว) รุกรานและตีเมืองเชียงใหม ทําใหคนไทแตกกระ
สานซานเซน ระสํ่าระสาย อพยพลงมาเปนกลุมเปนพวก ทยอยกันอพยพมาเร่ือยๆ จนสรางเมือง
เชียงใหมเปนปกแผนมั่นคงแลว คนไทที่อพยพลงมานี้มีดวยกันหลายเผา มีทั้งไทล้ือ ไทนอย ไทลาว 
ไทเขิน และไทเหนือ” (อางอิงจากความเปนมาของหมูบานปาลาน จัดทําโดยคณะกรรมการ
หมูบานปาลาน) กลุมที่มาต้ังหมูบานสบหารเปนกลุมคนพ้ืนเมืองเดิม 
 ที่ต้ังของหมูบานแมกุงหลวง หมูที่ 6 ต้ังอยูที่ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม อยูหางจากอําเภอเมืองเชียงใหมไปทางทิศใตตามถนนเชียงใหม – ฮอด ประมาณ 22 
กิโลเมตรเล้ียวซายจากตลาดมะจําโรงสูถนนคันคลองชลประทาน ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร  
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 อาณาเขตติดตอ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ บานสบหาร หมูที่ 3 ตําบลทุงตอม 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานสันจิกุง หมูที่ 7 ตําบลทุงตอม 
 ทิศใต ติดตอกับ บานสันจิกุง หมูที่ 7 ตําบลทุงตอม 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานกอเกา หมูที่ 5 ตําบลทุงตอม 
 
รายละเอียดผังบริเวณบานแมกุงหลวง 
 

บานแมกุงหลวง หมูที่ 6  ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1.  

3 

2 

6

5

4 

7

8 

9 

1

วัดบานแมกุงหลวง 2.  สนามฟุตบอล 3.  ศาลหัวหลวง 
4.  ศาลผีปูยา   5.  หอผีปูยา 6.  ที่ทําการผูใหญบานแมกุงหลวง 
7.  เรือนกรณีศึกษาที่ 1 8.  เรือนกรณีศึกษาที่ 2 9.  เรือนกรณีศึกษาที่ 3 

 

 
ลายเสนที่ 82  ผังบริเวณหมูบานแมกุงหลวง หมูที่ 6   
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 



 207

 
(ก) (ข) 

 
(ช) 

(ค) (ง)  

 

 

(จ) (ฉ)  
 
ภาพที่ 45 ลักษณะทางกายภาพบานแมกุงหลวง หมูที่ 6   
 (ก) ถนนทางเขาหมูบาน 
 (ข) วัดบานแมกุงหลวง 
 (ค) ลําเหมืองสาธารณะ 
 (ง) เรือนกรณีศึกษาที ่1 
 (จ) เรือนกรณีศึกษาที ่2 
 (ฉ) เรือนกรณีศึกษาที ่3 
 (ช) ศาลหัวหลวง 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณบานแมกุงหลวง  
 

 

บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

 อาคารรานคาเพิ่มข้ึนตลอดถนนสันปาตอง – ลําพนู 
 อาคารพักอาศัยที่เร่ิมปลกูสรางบริเวณถนนคันคลองชลประทาน 
 อาคารชุมนมุชน เชน อาคารศาลาประชาคม 
 พื้นที่สาธารณะ เชน ลานออกกําลังกาย, สนามฟุตบอล 

 ถนนคันคลองชลประทาน มกีารทาํถนนเพิม่เติม 
  

 
ลายเสนที่ 83  ความเปล่ียนแปลงผังบริเวณหมูบานแมกุงหลวง หมูที่ 6   
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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 กรณีศึกษาที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานแมกุงหลวง 
 ที่อยู  บานเลขที่ 30 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 ตําบลทุงตอม  
    อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน นายปุด  แสงหลา    อายุ 76 ป  อาชีพ  ทํานา-ทําสวน 

อายุเรือน สรางเมื่อ พุทธศักราช 2511   ประมาณ  46 ป  
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ   9  คน 
 

 
 

1 

2 

ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณ เรือนกรณศีึกษาที่ 1 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1. ปลูกสรางเรือนครัว 
2. ปลูกสรางรานขายอาหารพืน้เมือง 

 

 
ลายเสนที่ 84  ผังบริเวณของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6   
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานแมกุงหลวง  
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเอนกประสงค พื้นที่ทําอาหารพื้นเมืองบริเวณทิศเหนือ พื้นที่พักผอนดานทิศเหนือ  
กอผนังทําเปนหองเก็บวัตถุดิบในการทําอาหารพื้นเมืองและพื้นที่ตากผาบริเวณ ดานทิศตะวันตก
กอสรางเรือนครัว ลักษณะการใชงานช้ันบน บันไดดานหนา จํานวน 9 ข้ัน จาน/ชานและเต๋ินเปน
พื้นที่โลงไมไดใชงาน หองนอน 2 หอง หองนอนพอ,แม ทางดานทิศตะวันออกและหองนอนลูกสาว
ทางดานทิศตะวันตก หองครัวปรับเปนหองนอนหลานชาย จาน/ชานครัวโลงไมไดใชงาน และ
บันไดดานหลัง จํานวน 9 ข้ัน 
 
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร เรือนกรณีศึกษาที่ 1  
 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสร็จ ปจจุบัน 
หลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองซีเมนต 
ครอบสันหลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองซีเมนต 
ผนังภายนอก ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
ผนังภายใน ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประตูดานหนา วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
ประตูหลัง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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ความเปลี่ยนแปลงแปลนใตถุน เรือนกรณศีึกษาท่ี 1 บานแมกุงหลวง หมูที ่6 
1. พื้นดินอัดแนนปรับเปนพืน้คอนกรีต 
2. กั้นผนังหองเกบ็วัตถุดิบในการทําอาหารพืน้เมืองขาย 
3. พื้นที่ตากผา 
4. พื้นที่ทาํอาหารพื้นเมืองขาย 
5. พื้นที่ขายหมาก 
6. ชายพักคอนกรีตพรอมที่นัง่ 

 

 
ลายเสนที่ 85 ผังพื้นใตถุนของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6   
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงแปลนพื้น เรือนกรณีศกึษาที ่1 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1. เต๋ิน ปลอยโลงไมไดใชงาน 
2. หองนอนลูกสาว ปลอยโลงไมไดใชงาน 
3. เต๋ินหลังเรือน ปรับเปนพืน้ทีเ่ก็บของ 
4. หองครัว ปรับเปนหองนอนหลานชาย 
5. จาน/ชาน ครัว ไมไดใชงาน 

 

 
ลายเสนที่ 86 ผังพื้นของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6   
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปตัด เรือนกรณีศกึษาที ่1 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1. พื้นดินอัดแนนปรับเปนพืน้คอนกรีต 
2. กั้นผนังหองเกบ็วัตถุดิบในการทําอาหารพืน้เมืองขาย 
3. พื้นที่ขายหมาก 
4. เต๋ิน ปลอยโลงไมไดใชงาน 
5. หองนอนลูกสาว ปลอยโลงไมไดใชงาน 
6. หองครัว ปรับเปนหองนอนหลานชาย 

 

 
ลายเสนที่ 87  รูปตัดตามยาวของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6   
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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3 1

2 

 

ความเปลี่ยนแปลงรปูดานทิศตะวนันออก เรือนกรณีศกึษาท่ี 1 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1. พื้นดินอัดแนนปรับเปนพืน้คอนกรีต 
2. กั้นผนังหองเกบ็วัตถุดิบในการทําอาหารพืน้เมืองขาย 
3. ชายพักคอนกรีตพรอมที่นัง่ 

 

 
ลายเสนที่ 88 รูปดานทิศตะวันออกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6   
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศเหนือ เรือนกรณศีึกษาที่ 1 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1. พื้นที่ขายหมาก 
2. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับบันไดไมเดิม 
3. พื้นที่ทาํอาหารพื้นเมืองขาย 

 

 
ลายเสนที่ 89  รูปดานทิศเหนือของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6   
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานแมกุงหลวง 
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

 
ภาพที่ 46 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6   
 (ก) รานขายอาหารพื้นเมืองหนาเรือนดานทิศเหนือ 
 (ข) ดานทิศเหนือ ทางเขาตัวเรือน 
 (ค) ทัศนียภาพเรือนตะวนัออก พบการกัน้ผนงัเก็บวัตถุดิบ 
 (ง) เรือนทิศใต 
 (จ) น้ําบอกออิฐฉาบปูนแบบโบราณ 
 (ฉ) ต๊ัมน้ํากอดวยบล็อกซีเมนต ยังมกีารใชงาน 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานแมกุงหลวง  
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

 
ภาพที่ 47 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6   
 (ก) ใตถุนเรือน เปนพืน้ทีพ่ักผอน 
 (ข) เต๋ิน มหีิ้งพระและปรับพื้นทีใ่หเปนพื้นทีน่อนพักผอนดูโทรทัศน 
 (ค) บริเวณจาน/ชาน มีทีน่ัง่รับแขก 
 (ง) ฮอมริน 
 (จ) ฮอมริน 
 (ฉ) หองครัวเดิม ปรับเปนหองนอนหลานชาย 
 (ช) ฮานน้ํา ไมมีการใชงาน 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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 กรณีศึกษาที่ 2  บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง 
 ที่อยู  บานเลขที่ 117 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 ตําบลทุงตอม 
    อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน แมอุยทา  คําขาว อายุ  82 ป  อาชีพ  รับจาง 

อายุเรือน สรางเมื่อ พุทธศักราช 2512   ประมาณ  45 ป  
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ  4  คน 
 

 
 

2

1

ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณ เรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1. กอสรางเรือนครัว 
2. กอสรางบานญาติ 

 

 
ลายเสนที่ 90 ผังบริเวณเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง  
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเอนกประสงค พื้นที่เก็บของและเล้ียงไกบริเวณทิศเหนือ พื้นที่พักผอนและตอนรับ
แขกบริเวณดานทิศตะวันออก ลักษณะการใชงานช้ันบน บันไดดานหนา จํานวน 5 ข้ัน ชานพัก
บันไดคอนกรีต จาน/ชาน และเต๋ินเปนพื้นที่เดียวกัน หองนอน 2 หอง หองนอนพอ แม ทางดานทิศ
ตะวันออก และหองนอนลูกสาวทางดานทิศตะวันตก หองครัวปรับเปนพื้นที่เก็บของ จาน/ชานครัว 
ไมไดใชงานและบันไดดานหลัง จํานวน 5 ข้ัน 
 
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร เรือนกรณีศึกษาที่ 2  
 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสรจ็ ปจจุบัน 
หลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองซีเมนต 
ครอบสันหลังคา - กระเบ้ืองซีเมนต 
ผนังภายนอก ไมไผสาน ไมฟาก ไมไผสาน ไมฟาก 

ไมตีแนวนอน ผนังภายใน ไมฟาก ไมไผสาน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประตูดานหนา วงกบไม บานไมระแนง วงกบไม บานไมระแนง 
ประตูหลัง วงกบไม บานไมระแนง วงกบไม บานไมระแนง 
หนาตาง วงกบไม บานไม วงกบไม บานไม 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนใตถุน เรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1. ชานพักบันไดคอนกรีต 
2. พื้นที่เก็บวัสดุกอสราง 

 

 
ลายเสนที่ 91 แปลนใตถุนเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนพื้น เรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1. ครัวเดิม ปรับเปนหองเก็บเส้ือผาและเก็บของ 
2. พื้นที่จาน/ชาน ครัว ปรับเปนพื้นที่เก็บของ 
3. ฮานน้ําไมมีการใชงาน 

 

 
ลายเสนที่ 92 แปลนพื้นเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปตัด เรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1. ชานพักบันไดคอนกรีต 
2. พื้นที่เก็บวัสดุกอสราง 
3. พื้นที่จาน/ชาน ครัว ปรับเปนพื้นที่เก็บของ 

 

 
ลายเสนที่ 93 รูปตัดตามยาวเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวันออก เรือนกรณีศึกษาท่ี 2 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1. ชานพักบันไดคอนกรีต 
2. พื้นท่ีเก็บวัสดุกอสราง 

 

 
ลายเสนที่ 94 รูปดานทิศตะวันออกเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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1

 

ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศใต เรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1.  ชานพักบันไดคอนกรีต 

 
 

 
ลายเสนที่ 95 รูปดานทิศเหนือเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง 
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

  
(ช) (ซ) 

 
ภาพที่ 48 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
 (ก) ถนนทางเขาเรือนดานทิศตะวันออก (ข)  ดานหนาของเรือน ทิศใต 
 (ค) ทัศนียภาพเรือนทิศใต บริเวณเต๋ิน (ง)  เรือนทิศตะวันออก 
 (จ) เรือนครัวที่ทําการปลูกสราง ดานทิศเหนือ 
 (ฉ) น้ําบอกออิฐฉาบปูนเรียนแบบโบราณ 
 (ช) ต๊ัมน้ํา ยังมีการใชงาน (ซ)  เจาที่ไมรูปแบบโบราณ 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 24 เมษายน 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง 
 

 
(ก) (ข) 

  

 
(ช) 

(ค) (ง)  

  

 

(จ) (ฉ)  
 
ภาพที่ 49 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
 (ก) บริเวณพื้นที่เอนกประสงคใตถุนเรือน 
 (ข) บริเวณจาน/ชาน เปนพื้นที่โลง 
 (ค) บริเวณเต๋ิน มีหิ้งพระและตูโชว 
 (ง) พื้นที่จาน/ชาน 
 (จ) จาน/ชาน ครัว ไมมีการใชงาน 
 (ฉ) ฮานน้ํา ไมมีการใชงานและชาน/จาน ครัว เปนที่แขวนเส้ือผา 
 (ช) บริเวณฮอมริน 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 24 เมษายน 2557) 
 



 227

 กรณีศึกษาที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง 
 ที่อยู  บานเลขที่  273 บานปาลาน หมูที่ 6 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง  
    จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน นายจันทร ตาใหม  อายุ   62 ป อาชีพ  รับจาง 
 อายุเรือน สรางเมื่อ พุทธศักราช 2512   ประมาณ  45 ป 
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ   2  คน 
 

 
 

1 

3 

2 

4

ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณ เรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1.  กอสรางเรือนครัว 2.  หลองขาว (ขายแลว) 
3.  กอสรางเลาไกและเก็บฟน 4.  กอสรางฮานน้ําแยกออกมาตางหาก 

 

 
ลายเสนที่ 96 ผังบริเวณเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 เมษายน 2557) 
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง  
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเอนกประสงค พื้นที่เก็บรถเข็นบริเวณทิศเหนือ พื้นที่โลงอเนกประสงคดานทิศ
ตะวันออก พื้นที่พักผอนและตอนรับแขกดานทิศใต กั้นผนังหองเก็บของและเคร่ืองมือการเกษตร
ดานทิศตะวันตก ลักษณะการใชงานช้ันบน บันไดดานหนา จํานวน 5 ข้ัน ชานพักบันไดคอนกรีต 
จาน/ชานวางเฟอรนิเจอรรับแขก หองนอน 2 หอง หองนอนพอแม ทางดานทิศตะวันออก หองเก็บ
ของและหองเก็บเส้ือผาทางดานทิศตะวันตก จาน/ชานครัวใชเปนพื้นที่เก็บของ และบันไดดานหลัง 
จํานวน 5 ข้ัน 
 
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร เรือนกรณีศึกษาที่ 3  
 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสร็จ ปจจุบัน 
หลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองซีเมนต 
ครอบสันหลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองซีเมนต 

ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน ผนังภายนอก บางสวนตีทางต้ัง บางสวนตีทางต้ัง 
ผนังภายใน ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประตูดานหนา วงกบไม บานไม ไมระแนง วงกบไม บานไม ไมระแนง 
ประตูหลัง วงกบไม บานไม ไมระแนง วงกบไม บานไม ไมระแนง 
หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนใตถุน เรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1. ชานพักบันไดคอนกรีต 
2. ตอเติมผนังไมไผเปนพื้นที่เก็บของและเคร่ืองมือทางการเกษตร 
3. พื้นใตถุนปรับเปนพื้นที่พักผอนและตอนรับแขก 

 

 
ลายเสนที่ 97 แปลนใตถุนเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนพื้น เรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1. จาน/ชาน วางเฟอรนิเจอรตอนรับแขก 
2. เต่ินโลง ปรับเปนสวนนอนลูกชาย 
3. หองเก็บเส้ือผาปรับเปนหองเก็บของ 
4. ฮานน้ําเพิ่มเติมสวนวางของ 

 

 
ลายเสนที่ 98 แปลนพื้นเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปตัด เรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1. ชานพักบันไดคอนกรีต 
2. ตอเติมผนังไมไผเปนพื้นที่เก็บของและเคร่ืองมือทางการเกษตร 
3. พื้นใตถุนปรับเปนพื้นที่พักผอนและตอนรับแขก 
4. จาน/ชาน วางเฟอรนิเจอรตอนรับแขก 
5. ฮานน้ําเพิ่มเติมสวนวางของ 

 

 
ลายเสนที่ 99 รูปตัดตามยาวเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวันออก เรือนกรณีศึกษาท่ี 3 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1. ตอเติมผนังไมไผเปนพื้นท่ีเก็บของและเคร่ืองมือทางการเกษตร 
2. ฮานนํ้าเพิ่มเติมสวนวางของ 

 

 
ลายเสนที่ 100 รูปดานทิศตะวันออกเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศใต เรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
1. ชานพักบันไดคอนกรีต 
2. ตอเติมผนังไมไผเปนพื้นที่เก็บของและเคร่ืองมือทางการเกษตร 

 

 
ลายเสนที่ 101 รูปดานทิศใตเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง 
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

  
(ช) (ซ) 

 
ภาพที่ 50 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
 (ก) ถนนทางเขาบริเวณเรือนดานทิศตะวันออก (ข) ทัศนียภาพดานหนาเรือน 
 (ค) ดานทิศเหนือ (ง) ดานทิศตะวันตก 
 (จ) ลําเหมืองสาธารณะ (ฉ) น้ําบอทอซีเมนต 
 (ช) บริเวณที่หลองเขาต้ังอยู (ซ) โรงเล้ียงไกเดิม 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง 
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(ช) (ซ) 

 
ภาพที่ 51 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 
 (ก) บริเวณพื้นที่เอนกประสงคใตถุนเรือนใชเปนที่รับแขก 
 (ข) ตอเติมผนังไมไผเปนพื้นที่เก็บของและเคร่ืองมือทางการเกษตร 
 (ค) บริเวณทางข้ึนดานหลังเรือน 
 (ง) บันไดทางข้ึนหลักของเรือน 
 (จ) จาน, ชาน ครัว พื้นที่เก็บของและฮานน้ํา 
 (ฉ) บริเวณทางข้ึนหลักของเรือน 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 29 กรกฎาคม 2557) 
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หมูบานที ่6  บานสนัจิกุง 
 
เกณฑในการเลือกเรือนหมูบานที่ 6 

บานสันจิกุง หมูที่ 7 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  
 1. คุณคาทางสุนทรียภาพในเชิงสถาปตยกรรม 
 2. ในแตละหมูบานมีความแตกตางกันของสภาพแวดลอมในแตละเรือน จํานวน 3 
แบบ คือ 
  2.1 หลังที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
  2.2 หลังที่ 2 บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
  2.3 หลังที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 3. เปนเรือนที่มีผูอยูอาศัย 
 
ประวัติความเปนมาของบานสันจิกุง  
 ในชวงป พ.ศ. 2325 เปนตนมา พระยากาวิละไดรับตําแหนงเจาเมืองหรือเจาหลวง
เชียงใหม ไดทําการฟนฟูเมืองเชียงใหมที่เปนเมืองราง โดยดําเนินนโยบาย “เก็บผักใสซา เก็บขาใส
เมือง” ทําใหมีผูคนจากท่ีตางๆ ใหมาอยูในเมืองเชียงใหม ซึ่งในสวนของอําเภอสันปาตองนั้น มี
ผูคนมาอาศัยอยูเปนจํานวนมากเนื่องจากเปนพื้นที่ราบริมฝงแมน้ําถึงสองสาย คือ แมน้ําปงและ
แมน้ําขาน ทําใหอําเภอสันปาตองมีความหลากหลายทางชาติพันธเปนอยางมาก ดังเชนกลุมไต
เขิน ที่อพยพมาจากเชียงตุงมาต้ังถิ่นฐานอยูในตําบลทุงตอมพรอมกับกลุมคนพื้นเมืองเดิมที่หนีภัย
สงครามไปตามที่ตางๆ แลวกลับมาต้ังถิ่นฐานใหม โดยมีบันทึกจากคําบอกเลาดังตอไปนี้ “สมัย
เมื่อคนไทอพยพจากการถูกทัพไทใหญ (เงี้ยว) รุกรานและตีเมืองเชียงใหม ทําใหคนไทแตกกระ
สานซานเซน ระสํ่าระสาย อพยพลงมาเปนกลุมเปนพวก ทยอยกันอพยพมาเร่ือยๆ จนสรางเมือง
เชียงใหมเปนปกแผนมั่นคงแลว คนไทที่อพยพลงมานี้มีดวยกันหลายเผา มีทั้งไทล้ือ ไทนอย ไทลาว 
ไทเขิน และไทเหนือ” (อางอิงจากความเปนมาของหมูบานปาลาน จัดทําโดยคณะกรรมการ
หมูบานปาลาน) กลุมที่มาต้ังหมูบานสบหารเปนกลุมคนพ้ืนเมืองเดิม 
 ที่ต้ังของหมูบานสันจิกุง หมูที่ 7 ต้ังอยูที่ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จงัหวดัเชยีงใหม 
อยูหางจากอําเภอเมืองเชียงใหมไปทางทิศใตตามถนนเชียงใหม – ฮอด ประมาณ 22 กิโลเมตร
เล้ียวซายจากตลาดมะจําโรงสูถนนคันคลองชลประทาน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร  
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 อาณาเขตติดตอ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับ บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 ตําบลทุงตอม 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานแมกุงนอย หมูที่ 9 ตําบลทุงตอม 
  ทิศใต ติดตอกับ บานแมกุงนอย หมูที่ 11 ตําบลทุงตอม 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานเหลา หมูที่ 8 ตําบลทุงตอม 

รายละเอียดผังบริเวณบานสันจิกุง   6

 

บานสันจิกุง หมูที่ 7 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

1.  

1 7 

64
3 

สํานักสงฆบานสันจิกุง 2.  ที่ทําการผูใหญบานสันจิกุง 3.  ศาลเจาบาน 
4.  ลานชุมชน 5.  เรือนกรณีศึกษาที่ 1 6.  เรือนกรณีศึกษาที่ 2 
7.  เรือนกรณีศึกษาที่ 3 

 

 
ลายเสนที่ 102 ผังบริเวณหมูบานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
 

2 

5 
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(ก) (ข) 

 
 

(ช) 
(ค) (ง)  

  

 

(จ) (ฉ)  
 
ภาพที่ 52 ลักษณะทางกายภาพบานสันจิกุง หมูที่ 7 
 (ก) สํานักสงฆบานสันจิกุง 
 (ข) ที่ทําการผูใหญบานสันจิกุง 
 (ค) ศาลเจาบาน 
 (ง) เรือนกรณีศึกษาที่ 1 
 (จ) เรือนกรณีศึกษาที่ 2 
 (ฉ) เรือนกรณีศึกษาที่ 3 
 (ช) ลานชุมชน 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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 ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณบานสันจิกุง 
 

 
บานสนัจิกุง หมูที่ 7 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชยีงใหม 

 

 อาคารรานคาเพิ่มข้ึนตลอดถนนสันปาตอง – ลําพนู 
 อาคารพักอาศัยที่เร่ิมปลกูสรางบริเวณถนนคันคลองชลประทาน 
 อาคารชุมนมุชน เชน อาคารศาลาประชาคม 
 พื้นที่สาธารณะ เชน ลานออกกําลังกาย สนามฟุตบอล 

 ถนนคันคลองชลประทาน มกีารทาํถนนเพิม่เติม 
  

 
ลายเสนที่ 103 ความเปล่ียนแปลงผังบริเวณหมูบานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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 กรณีศึกษาที่ 1  บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง 
 ที่อยู  บานเลขที่  3 บานปาลาน หมูที่ 2 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง  
    จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน นายดี อุปวรรณ  (เสียชีวิต) อาชีพ  ขาราชการครูบํานาญ 

อายุเรือน สรางเมื่อพุทธศักราช 2512   ประมาณ 45 ป  
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ   9   คน 
 

 

3

2

1 

4 

ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณ เรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1.  กอสรางเรือนครัว 2.  ตอเติมหลองขาวใหเปนที่เก็บของ 
3.  กอสรางที่จอดรถ 4.  ปรับร้ัวไมไผเปนร้ัวบล็อกซีเมนต 

 

 
ลายเสนที่ 104 ผังบริเวณของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง  
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเอนกประสงค หองนอนลูกสาวดานทิศเหนือ พื้นที่กินขาวบริเวณกลางบาน หอง
ทํางานบานดานทิศใตและหองน้ําแบบชักโครกรูปแบบปจจุบัน-หองแตงตัว ดานทิศตะวันตก  
ลักษณะการใชงานช้ันบน บันไดดานหนา จํานวน 5 ข้ัน จาน/ชานและเต๋ิน เพื่อเปนพื้นที่รับแขก 
หองนอน 3 หอง หองนอนพอแม และหองนอนลูกสาวคนโต ทางดานทิศตะวันออกและหองนอน
ลูกสาวคนเล็กทางดานทิศตะวันตก จาน/ชานครัวใชพักผอน และบันไดดานหลัง จํานวน 9 ข้ัน 
 
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร เรือนกรณีศึกษาที่ 1  
 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสร็จ ปจจุบัน 
หลังคา กระเบ้ืองลอนคู กระเบ้ืองลอนคู 
ครอบสันหลังคา กระเบ้ืองลอนคู กระเบ้ืองลอนคู 
ผนังภายนอก ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
ผนังภายใน ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประตูดานหนา วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
ประตูหลัง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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4 
5

6 

7 

3 

2 

1

 

ความเปลี่ยนแปลงแปลนใตถุน เรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1. พื้นคอนกรีตปูกระเบ้ือง 12” x 12” จากเดิมเปนพื้นดินอัดแนน 
2. กั้นผนังพื้นที่ทํางานบาน ปูกระเบ้ือง 12” x 12” จากเดิมเปนพื้นดินอัดแนน 
3. ตอเติมหองน้ํา ใชชักโครกแบบสมัยใหม 
4. หองแตงตัวและหองเก็บเส้ือผา 
5. พื้นที่กินขาว 
6. กั้นผนังพื้นที่หองนอนลูกสาว ปูกระเบ้ือง 12” x 12” จากเดิมเปนพื้นดินอัดแนน 
7. ชานพักคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับบันไดไมเดิม 

 

 
ลายเสนที่ 105 ผังพื้นใตถุนของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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4 

5 

123 

 

ความเปลี่ยนแปลงแปลนพื้น เรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1. จาน/ชาน เพิ่มชุดโตะและเกาอ้ีรับแขก 
2. เต๋ินรับแขก ปรับเปนพื้นที่นอนพอ เนื่องจากตองดูแลอยางใกลชิด 
3. จาน/ชานครัวเดิม ปรับพื้นที่พักผอน 
4. หองครัวปรับเปนพื้นที่ดูโทรทัศน 
5. หองนอนลูกสาวไมไดใชงาน 

 

 
ลายเสนที่ 106 ผังพื้นของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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4 

3 

1

2 

 

ความเปลี่ยนแปลงรูปตัด เรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1. กั้นผนังพื้นที่ทํางานบาน ปูกระเบ้ือง 12” x 12” จากเดิมเปนพื้นดินอัดแนน 
2. ตอเติมหองแตงตัวและหองเก็บเส้ือผา 
3. หองนอนลูกสาวไมไดใชงาน 
4. จาน/ชานครัวเดิม ปรับพื้นที่พักผอน 
5. หองครัวปรับเปนพื้นที่ดูโทรทัศน 

 

 
ลายเสนที่ 107 รูปตัดตามขวางของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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4 
23

1 

 

ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวันนออก เรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1. ชานพักคอนกรีต 
2. พื้นคอนกรีตปูกระเบ้ือง 12” x 12” จากเดิมเปนพื้นดินอัดแนน 
3. ตอเติมโครงสรางพื้นและผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี 
4. ระเบียงไม ไมไดใชงาน 

 

 
ลายเสนที่ 108 รูปดานทิศตะวันออกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศใต เรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1. ตอเติมหองทํางานบานโครงสรางพื้นและผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี 
2. หนาตางอลูมิเนียม สีชา 
3. ระเบียงไม ไมไดใชงาน 
4. ตอเติมหองน้ํา ใชชักโครกแบบสมัยใหม โครงสรางพื้นและผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี 

 

 
ลายเสนที่ 109 รูปดานทิศตะวันออกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง 
 

 
(ก) (ข) 

 

 
(จ) 

(ค) (ง) 

  
(ฉ) (ช) 

 
ภาพที่ 53 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
 (ก) ทางเขาเรือนหลัก ทางดานทิศใต 
 (ข) ดานทิศใต 
 (ค) ดานทิศตะวันออก พบการตอเติมหองตางๆ 
 (ง) หลองขาว มีการตอเติมดานทิศตะวันออก 
 (จ) ดานทิศเหนือ ทางข้ึนหลักของเรือน 
 (ฉ) ที่จอดรถ 
 (ช) เจาที่ ใชวัสดุเปนไมรูปแบบเดิม 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง 
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

 
ภาพที่ 54 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 1 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
 (ก) บริเวณใตถุนมีการตอเติมหองทํางานบาน 
 (ข) หองนอนลูกสาว ไมมีการใชงาน 
 (ค) เต๋ิน ใชเปนพื้นที่รับแขกและนอนพักผอนของพอ 
 (ง) ฮอมริน 
 (จ) หองครัวเดิม ปรับเปนพื้นที่ดูโทรทัศน 
 (ฉ) โครงสรางหลังคา 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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 กรณีศึกษาที่ 2  บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง 
 ที่อยู  บานเลขที่  33/1 บานสันจิกุง หมูที่ 7 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง  
    จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน นายเรียบ  หนอยแปง   อายุ  60  ป  อาชีพ  ทําสวน 

อายุเรือน สรางเมื่อ พุทธศักราช 2509     ประมาณ  48 ป  
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ  4  คน 
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ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณ เรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1.  ปลูกสรางเรือนครัว 2.  ปลูกสรางเรือนลูกสาว 
3.  ปลูกสรางโรงเก็บรถโม 4.  กอสรางโรงเล้ียงสัตว 

 

 
ลายเสนที่ 110 ผังบริเวณเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง 
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเอนกประสงค ที่จอดรถทางทิศเหนือ พื้นที่พักผอนอยูดานทิศตะวันออก พื้นที่ตาก
ผาอยูทางทิศใตและกอผนังกั้นหองเก็บอุปกรณทางการเกษตรทางทิศตะวันตก ลักษณะการใชงาน
ชั้นบน บันไดดานหนา จํานวน 5 ข้ัน ชานพักบันไดคอนกรีต จาน/ชานเปนพื้นที่โลง เต๋ินปรับใหเปน
ที่นอนพักผอน หองนอน 2 หอง หองนอนพอ,แม ทางดานทิศตะวันออก หองนอนลูกสาวทางดาน
ทิศตะวันตก หองเก็บของและจาน/ชานครัวปลอยไวเปนพื้นที่โลง เนื่องจากไมคอยมีการใชงาน 
และบันไดดานหลัง จํานวน 5 ข้ัน 
 
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร เรือนกรณีศึกษาที่ 2  
 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสรจ็ ปจจุบัน 
หลังคา กระเบ้ืองดินขอ กระเบ้ืองลอนคู 
ครอบสันหลังคา กระเบ้ืองดินขอ กระเบ้ืองลอนคู 
ผนังภายนอก ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
ผนังภายใน ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประตูดานหนา วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 

ประตูหลัง วงกบไม บานไม 
ลูกฟกไม ไมระแนง 

วงกบไม บานไม 
ลูกฟกไม ไมระแนง 

หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนใตถุน เรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1. ชานพักคอนกรีตบันไดดานหนา 
2. ชานพักคอนกรีตบันไดดานหลัง 
3. กั้นผนังไมไผสาน ทําเปนพื้นที่ตากผา 
4. กั้นผนังบล็อกซีเมนต ฉาบเรียบ ทาสี ใชเปนหองเก็บอุปกรณทางการเกษตร 
5. พื้นที่โลง ปรับใหเปนที่จอดรถ 

 

 
ลายเสนที่ 111 แปลนใตถุนเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนพื้น เรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1. จาน/ชาน ไมไดใชงาน 
2. เต๋ิน ไมไดใชงาน 
3. หองนอนลูกสาว ไมไดใชงาน 
4. จาน/ชาน ครัว ไมไดใชงาน 
5. ฮานน้ํา ปรับเปนที่วางของ 

 

 
ลายเสนที่ 112 แปลนพื้นเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปตัด เรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1. กั้นผนังบล็อกซีเมนต ฉาบเรียบ ทาสี ใชเปนหองเก็บอุปกรณทางการเกษตร 
2. พื้นที่โลง ปรับใหเปนที่จอดรถ 
3. จาน/ชาน ไมไดใชงาน 
4. เต๋ิน ไมไดใชงาน 
5. หองนอนลูกสาว ไมไดใชงาน 
6. จาน/ชาน ครัว ไมไดใชงาน 
7. ฮานน้ํา ปรับเปนที่วางของ 

 

 
ลายเสนที่ 113 รูปตัดตามยาวเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวันออก เรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1. ชานพักคอนกรีตบันไดดานหนา 
2. ชานพักคอนกรีตบันไดดานหลัง 
3. กั้นผนังบล็อกซีเมนต ฉาบเรียบ ทาสี ใชเปนหองเก็บอุปกรณทางการเกษตร 
4. ฮานน้ํา ปรับเปนที่วางของ 
5. หลังคาเปลี่ยนจากดินขอ เปนกระเบ้ืองลอนคู 

 

 
ลายเสนที่ 114 รูปดานทิศตะวันออกเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศเหนือ เรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1. ชานพักคอนกรีตบันไดดานหนา 
2. พื้นที่โลง ปรับใหเปนที่จอดรถ 
3. หลังคาเปลี่ยนจากดินขอ เปนกระเบ้ืองลอนคู 

 

 
ลายเสนที่ 115 รูปดานทิศเหนือเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง  
 

  
(ก) (ข) 

  
 

(ช) 
(ค) (ง)  

  

 

(จ) (ฉ)  
 
ภาพที่ 55 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
 (ก) ถนนทางเขาเรือนดานทิศเหนือ 
 (ข) ทัศนียภาพของเรือนดานทิศตะวันออก 
 (ค) ดานทิศตะวันออก พบขวง (ลานเอนกประสงค) 
 (ง) เรือนทิศใต  
 (จ) โรงครัวดานทิศใตของเรือน 
 (ฉ) น้ําบอกออิฐฉาบปูนแบบโบราณ ไมไดใชงาน 
 (ช) ต๊ัมน้ํา ไมไดใชงาน 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง 
 

  
(ก) (ข) 

 

 
(ง) 

 
(ค) (จ) 

 
ภาพที่ 56 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 2 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
 (ก)  บริเวณเต๋ิน ใชเปนที่นอนพอ (ข)  จาน/ชาน ไมมีการใชงาน  
 (ค)  บริเวณจาน/ชาน ครัว ไมมีการใชงาน (ง)  โรงครัว ใชรูปแบบเตาแกสสมัยใหม 
 (จ)  บริเวณพื้นที่เอนกประสงคใตถุนเรือน ใชเปนที่จอดรถ 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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 กรณีศึกษาที่ 3  บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 รายละเอียดผังบริเวณและเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง 
 ที่อยู  บานเลขที่  82  บานสันจิกุง หมูที่ 7 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง  
    จังหวัดเชียงใหม 
 เจาของเรือน นางแปง ปนปอก อายุ  58  ป  อาชีพ  ทําสวน - ทํานา 

อายุเรือน สรางเมื่อ พุทธศักราช 2516   ประมาณ  41 ป  
 ผูอยูอาศัยเมื่อแลวเสร็จ   3  คน 
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ความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณ เรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1.  ปลูกสรางเรือนลูกชาย 2.  ปลูกสรางหองเก็บของ 3.  ต๊ัมน้ําไมใชงาน  
4.  ปลูกสรางคอกเล้ียงสัตว (หมู) 5.  ปลูกสรางหลองขาวของลูกชาย 

 

 
ลายเสนที่ 116 ผังบริเวณเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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รายละเอียดเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง  
 ประเภทอาคารพักอาศัยไมใตถุนสูง วางแกนอาคารเหนือ-ใต ลักษณะการใชงานใตถุน
พื้นที่วางใชงานเอนกประสงค สวนเก็บของบริเวณทิศเหนือทํางานหัตถกรรม ตอเติมหองทํางาน
บานดานทิศตะวันออก ตอเติมเรือนครัวและหองน้ํา-สวมบริเวณดานทิศใต  และหองครัวดานทิศ
ตะวันตก ลักษณะการใชงานช้ันบน บันไดดานหนา จํานวน 7 ข้ัน ชานพักบันไดคอนกรีตพรอมทีน่ัง่ 
จาน/ชานบางสวนปรับเปนหองนอน หองนอน 3 หอง หองนอนพอแม ทางดานทิศตะวันออก 
หองนอนลูกชายดานทิศเหนือและหองนอนลูกสาวทางดานทิศตะวันตก หองเก็บของและจาน/ชาน
ครัว และบันไดดานหลัง จํานวน 7 ข้ัน 
 
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงองคประกอบอาคาร เรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง  
 หมูที่ 7 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงองคประกอบอาคาร 

องคประกอบอาคาร เมื่อสรางแลวเสรจ็ ปจจุบัน 
หลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองลอนคู 
ครอบสันหลังคา กระเบ้ืองซีเมนต กระเบ้ืองลอนคู 
ผนังภายนอก ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
ผนังภายใน ไมตีแนวนอน ไมตีแนวนอน 
เสาช้ัน 2 ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาใตถุน ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อแข็ง 
เสาตอมอ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประตูดานหนา วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
ประตูหลัง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกไม วงกบไม บานไม ลูกฟกไม 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนใตถุน เรือนกรณีศึกษาท่ี 3 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1. ลานโลงดินอัดแนน ปรับเปนลานคอนกรีต 
2. พื้นดินอัดแนน ปรับเปนพื้นคอนกรีต ปูกระเบื้อง 12” x 12” 
3. กั้นผนังทําเปนหองนอนและหองทํางานบาน 
4. เคารทเตอรลางจาน กอบล็อก 
5. ตอเติมสวนครัวภายนอก ปรับเปนพื้นคอนกรีต ปูกระเบื้อง 12” x 12” 
6. ตอเติมหองสวมติดกับครัวทางดานทิศตะวันตก ทําพื้นคอนกรีต ปูกระเบื้อง 12” x 12” 
7. ตอเติมครัว พื้นคอนกรีต ปูกระเบื้อง 12” x 12” มีหลังคาเปนกระเบื้องลอนคู 

 

 
ลายเสนที่ 117 แปลนใตถุนเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงของแปลนพ้ืน เรือนกรณีศึกษาท่ี 3 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1.  จาน/ชาน วางเฟอรนิเจอรตอนรับแขก 2.  เต่ินโลง ใชเปนพื้นท่ีพักผอนดูโทรทัศน 
3.  ตอเติมหองนอนลูกชาย  4.  หองครัวเดิม ปรับเปนหองแตงตัว 
5.  หองครัวตอเติม ใชหลังคากระเบื้องลอนคู 6.  หองครัวตอเติม ใชหลังคากระเบื้องลอนคู 

 

 
ลายเสนที่ 118 แปลนพื้นเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปตัด เรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1. พื้นดินอัดแนน ปรับเปนพื้นคอนกรีต ปูกระเบ้ือง 12” x 12” 
2. กั้นผนังทําเปนหองนอนและหองทํางานบาน 
3. ตอเติมครัว พื้นคอนกรีต ปูกระเบ้ือง 12” x 12” มีหลังคาเปนกระเบ้ืองลอนคู 

 

 
ลายเสนที่ 119 รูปตัดตามยาวเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศตะวันออก เรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1. หองนอนและหองทํางานบานใตถุนกออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสี  
2. หนาตางบานเกล็ดอลูมิเนียม 
3. พื้นดินอัดแนน ปรับเปนพื้นคอนกรีต ปูกระเบ้ือง 12” x 12” 
4. เปล่ียนหลังคาจากกระเบ้ืองซีเมนตเปนกระเบ้ืองลอนคู 
5. เคารทเตอรลางจาน กอบล็อก 

 

 
ลายเสนที่ 120 รูปดานทิศตะวันออกเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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ความเปลี่ยนแปลงรูปดานทิศใต เรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
1. หองนอนและหองทํางานบานใตถุนกออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสี  
2. หนาตางบานเกล็ดอลูมิเนียม 
3. ตอเติมครัว พื้นคอนกรีต ปูกระเบ้ือง 12” x 12” มีหลังคาเปนกระเบ้ืองลอนคู 
4. ตอเติมหลังคาสังกะสีคลุมบันได 

 

 
ลายเสนที่ 121 รูปดานทิศใตเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายนอกของเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง 
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

  
(ช) (ซ) 

 
ภาพที่ 57 ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
 (ก) ถนนทางเขาบริเวณเรือนและมีลําเหมืองดานทิศตะวันตก 
 (ข) ดานหนาของเรือน ทิศตะวันออก 
 (ค) ดานทิศเหนือ พบการตอเติมหองครัว (ง)  ดานทิศตะวันออก พบการกั้นผนัง 
 (จ) จอมปลวกและเจาที่ไมแบบโบราณ (ฉ)  หลองขาว 
 (ช) ลําเหมืองสาธารณะ (ซ)  น้ําบอกออิฐฉาบปูนแบบโบราณ 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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 รายละเอียดทางกายภาพภายในของเรือน กรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง 
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

 
ภาพที่ 58 ลักษณะทางกายภาพภายในของเรือนกรณีศึกษาที่ 3 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
 (ก) บริเวณพื้นที่เอนกประสงคใตถุนเรือนใชเปนที่รับแขก 
 (ข) จาน/ชาน ใชเปนที่ตอนรับแขก 
 (ค) บริเวณเต๋ิน พบหิ้งพระและตูเส้ือผา 
 (ง) หองครัว (ตอเติม) ใชรูปแบบครัวสมัยใหม 
 (จ) ฮอมริน 
 (ฉ) บริเวณระเบียงยาวไปดานหลังเรือน 
 (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 4 สิงหาคม 2557) 
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สรุปผลการวเิคราะหพลวตัของเรือนพืน้ถ่ินในพื้นทีท่ี่ทําการศกึษา 
 
ขั้นตอนในการพิจารณาในการจัดกลุมเรือน 
 1. พิจารณาถึงคุณคาทางสุนทรียภาพในเชิงสถาปตยกรรม 
 2. พิจารณาจากความแตกตางกันของสภาพแวดลอมในแตละเรือน จํานวน 3 แบบ คือ 
  2.1 กลุมที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
  2.2 กลุมที่ 2 บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
  2.3 กลุมที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 3. พิจารณาเรือนที่มีผูอยูอาศัยเทานั้น 
 
การวิเคราะหการต้ังถ่ินฐานของชาวตําบลทุงตอม 
 

 
 ลําเหมืองสาธารณะประโยชน 
 ทางสัญจรหลัก 
 ชุมชน 

 ถนนคันคลองชลประทาน มกีารทาํถนนเพิม่เติม 
  

 
ลายเสนที่ 122 แสดงการต้ังถิ่นฐานชุมชนชาวตําบลทุงตอม 
  (จากการสํารวจภาคสนามของผูวิจัย, 21 เมษายน 2557) 
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การวิเคราะหผังบริเวณของเรือนที่เลือกเปนกรณีศึกษา 
 กลุมที่ 1   บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
 
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงของผังบริเวณ กลุมที่ 1 
 

เปรียบเทยีบความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณ 

  
บานปาลาน หมูที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 

  
บานกอเกา หมูที่ 4 บานไร หมูที่ 5 

  
บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
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 กลุมที่ 2 บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
 
ตารางที่ 21 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงของผังบริเวณ กลุมที่ 2 
 

เปรียบเทยีบความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณ 

  
บานปาลาน หมูที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 

  
บานกอเกา หมูที่ 4 บานไร หมูที่ 5 

  
บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
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  กลุมที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงของผังบริเวณ กลุมที่ 3 
 

เปรียบเทยีบความเปลี่ยนแปลงของผังบริเวณ 

 
 

บานปาลาน หมูที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 

 
 

บานกอเกา หมูที่ 4 บานไร หมูที่ 5 

 
บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
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 สรุปผลการวิเคราะหผังบริเวณของเรือน 
 จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบผังบริเวณของเรือนทั้ง 3 กลุม ดังตอไปนี้ 
 1. ผังบริเวณที่มีเรือนมากกวา 1 หลัง พบจํานวน 12 ผังบริเวณ คิดเปนรอยละ 66.67 
ของเรือนกรณีศึกษา ทําใหทราบวาขวง (ลานเอนกประสงค) ในอดีตยังมีความสําคัญเพื่อเชื่อตอ
กับเรือนแตละหลัง แตจะมีพื้นที่ลดลง 
 2. ผังบริเวณที่เปนเรือนเด่ียว พบจํานวน 4 หลัง คิดเปนรอยละ 33.33 ของเรือน
กรณีศึกษา ทําใหทราบวาแนวโนมที่จะมีผังบริเวณแบบเรือนเด่ียวจะเพิ่มมากข้ึน 
 3. การปลูกสรางอาคารรานคาพบจํานวน 2 หลัง คิดเปนรอยละ 11.11 ของเรือน
กรณีศึกษา (อาคารรานคามีเฉพาะเรือนกลุมที่ 1 เทานั้น) 
 4. ผังบริเวณของเรือนกลุมที่ 3 ซึ่งติดกับลําเหมืองสาธารณะ ผูศึกษาวิจัยไมพบการใช
ประโยชนจากลําเหมืองสาธารณะ ทั้งจากการนําน้ํามาใชหรือทิ้งน้ําเสีย โดยมีเหตุผลดังตอไปนี้  
  4.1 ลําเหมืองกิ๋น (คลองที่สงน้ําเขานาซึ่งมีน้ําตลอดทั้งป) พบจํานวน 2 ผังบริเวณ 
คิดเปนรอยละ 33.33 แตไมพบการใชประโยชน 
  4.2 ลําเหมืองเสีย (คลองระบายน้ําเมื่อมีน้ําจากเหมืองกิ๋นมากเกินไป) พบจํานวน 
4 หลัง คิดเปน 66.66 ไมพบการใชประโยชนเชนกัน  
  4.3 ไมพบการระบายน้ําเสียใดๆ ลงลําเหมือง เนื่องมาจากชาวลานนาถือวาลํา
เหมืองเปนส่ิงที่ควรใหความเคารพ ในอดีตถึงกับมีกฎหมายที่เกี่ยวกับลําเหมืองโดยเฉพาะ 
 5. วิเคราะหองคประกอบอ่ืนๆ ของผังบริเวณ มีดังตอไปนี้ 
  5.1 น้ําบอ (บอน้ํา) พบจํานวน 15 ผังบริเวณ คิดเปนรอยละ 83.34 
  5.2 ต๊ัมน้ํา (หองอาบน้ํา) พบจํานวน 11 ผังบริเวณ คิดเปนรอยละ 61.11 ที่มีการ
ใชงาน 1 หลัง (เรือนกลุมที่ 3 บานแมกุงหลวง หมูที่ 6) 
  5.3 หลองขาว (ยุงขาว) พบจํานวน 6 ผังบริเวณ คิดเปนรอยละ 33.33 
  5.4 โรงครัว 
   5.4.1 ปลูกสรางแยกจากเรือน พบจํานวน 6 หลัง คิดเปนรอยละ 33.33 
   5.4.2 ตอเติมติดตัวเรือน พบจํานวน 8 หลัง คิดเปนรอยละ 44.44 
   5.4.3 ครัวที่มีอยูในเรือน พบจํานวน 4 หลัง คิดเปนรอยละ 22.22 
  5.5 โรงเล้ียงสัตว พบจํานวน 7 ผังบริเวณ คิดเปนรอยละ 38.89 
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การวิเคราะหแปลนใตถุนของเรือนที่เลือกเปนกรณีศึกษา 
 กลุมที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
 
ตารางที่ 23 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงแปลนใตถุน กลุมที่ 1 
 

เปรียบเทยีบความเปลี่ยนแปลงของแปลนใตถุน 

  
บานปาลาน หมูที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 

 
 

บานกอเกา หมูที่ 4 บานไร หมูที่ 5 

  
บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
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   กลุมที่ 2 บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
 
ตารางที่ 24 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงแปลนใตถุน กลุมที่ 2 
 

เปรียบเทยีบความเปลี่ยนแปลงของแปลนใตถุน 

  
บานปาลาน หมูที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 

 
 

บานกอเกา หมูที่ 4 บานไร หมูที่ 5 

  
บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
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  กลุมที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 
ตารางที่ 25 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงแปลนใตถุน กลุมที่ 3 
 

เปรียบเทยีบความเปลี่ยนแปลงของแปลนใตถุน 

 
 

บานปาลาน หมูที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 

 
 

บานกอเกา หมูที่ 4 บานไร หมูที่ 5 

  
บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
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 สรุปผลการวิเคราะหแปลนใตถุนเรือน 
 จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบแปลนพื้นใตถุนของเรือนทั้ง 3 กลุม ดังตอไปนี้ 
 1. แปลนใตถุนที่ทําการเทพื้นคอนกรีตและใชประโยชนเปนพื้นที่โลงเอนกประสงค พบ
จํานวน 10 หลัง คิดเปนรอยละ 55.56 ของเรือนกรณีศึกษา ทําใหทราบวามีความนิยมในการเทพ้ืน
คอนกรีตเพื่อใชพื้นที่ทํากิจกรรมตางๆ เนื่องจากมีการทําความสะอาดไดงายและใชทํากิจกรรม
ตางๆ ไดสะดวกข้ึน (จากการสัมภาษณ) มีจํานวน 2 หลัง คิดเปนรอยละ 11.11 ของเรือน
กรณีศึกษา ที่ใชกระเบ้ืองเซรามิกซ ขนาด 12” x 12” ในการปูพื้น 
 2. แปลนใตถุนที่ทําการเทพื้นและกั้นหองเพื่อใชเปนพื้นที่นอน พบจํานวน 4 หลัง คิด
เปนรอยละ 22.22 ของเรือนกรณีศึกษา เนื่องมาจากผูอยูอาศัยในเรือนสวนใหญเปนผูสูงอายุ ทํา
ใหการข้ึนลงบันไดมีความยากลําบาก (จากแบบสอบถาม) 
 3. แปลนใตถุนที่ทําการเทพื้นและกั้นหองเพื่อใชเปนพื้นที่ตอนรับแขกและพื้นที่ทํางาน
บาน พบจํานวน 5 หลัง คิดเปนรอยละ 27.78 ของเรือนกรณีศึกษา เนื่องมาจากผูอยูอาศัยในเรือน
มีความตองการใชพื้นที่สําหรับเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ เชน โทรทัศน เตารีด คอมพิวเตอร และมีความ
ตองการใชพื้นที่ที่แตกตางจากอดีต เชน การรีดและเก็บเส้ือผาของลูก ที่ทํางานบริษัทหรือรับ
ราชการ (จากแบบสอบถาม) 
 4. แปลนใตถุนที่ทําการเทพื้นและกั้นหองเพื่อใชเปนที่เก็บอุปกรณและวัสดุการเกษตร 
พบจํานวน 9 หลัง คิดเปนรอยละ 50 ของเรือนกรณีศึกษา เนื่องจากในปจจุบันการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรลดลง ทําใหความตองการพื้นที่สําหรับการเกษตรลดลง 
 5. แปลนใตถุนที่ทําการเทพื้นและกั้นหองเพื่อใชเปนหองครัวและรับประทานอาหาร 
ไมพบหองครัวใตถุนเรือน คิดเปนรอยละ 0 ของเรือนกรณีศึกษา (ดูการวิเคราะหผังบริเวณของ
เรือน หนา 268) จากการวิเคราะหของผูศึกษาวิจัย  
  5.1 การทําอาหารยังใชเปนเตาไฟ ทําใหเกิดควัน ความสูงของใตถุนไมพอที่จะ
ระบายอากาศ 
  5.2 ระยะชวงเสาของเรือนหางกันไมเกิน 3.00 เมตร การที่วางเฟอรนิเจอรครัว 
แบบสมัยใหม ทําใหการติดต้ังและใชงานยากลําบาก 
 6. แปลนใตถุนที่ทําการเปล่ียนพื้นที่หรือตอเติมใหเปนที่จอดรถ พบจํานวน 4 หลัง คิด
เปนรอยละ 22.22 ของเรือนกรณีศึกษา เนื่องจากความตองการในการใชพาหนะเชน รถยนต ทําให
เจาของเรือนตองปรับพื้นที่บางสวนใหเปนที่จอดรถ เพื่อความปลอดภัยของทรัพยสิน 
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การวิเคราะหแปลนพื้นของเรือนที่เลือกเปนกรณีศึกษา 
 กลุมที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
 
ตารางที่ 26 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงแปลนพื้น กลุมที่ 1   
 

เปรียบเทยีบความเปลี่ยนแปลงของแปลนพื้น 

  
บานปาลาน หมูที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 

 
 

บานกอเกา หมูที่ 4 บานไร หมูที่ 5 

 
บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
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  กลุมที่ 2 บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
 
ตารางที่ 27 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงแปลนพื้น กลุมที่ 2 
 

เปรียบเทยีบความเปลี่ยนแปลงของแปลนพื้น 

  
บานปาลาน หมูที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 

 
 

บานกอเกา หมูที่ 4 บานไร หมูที่ 5 

  
บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 บานสันจิกุง หมูที่ 7 

 



 278

  กลุมที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 
ตารางที่ 28 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงแปลนพื้น กลุมที่ 3 
 

เปรียบเทยีบความเปลี่ยนแปลงของแปลนพื้น 

 
 

บานปาลาน หมูที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 

 
 

บานกอเกา หมูที่ 4 บานไร หมูที่ 5 

 
 

บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
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 สรุปผลการวิเคราะหแปลนพื้นของเรือน 
 จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบแปลนพื้นของเรือนทั้ง 3 กลุม ดังตอไปนี้ 
 1. การเปล่ียนแปลงพื้นที่ของ จาน/ชาน พบจํานวน 7 หลัง คิดเปนรอยละ 38.89 ของ
เรือนกรณีศึกษา การเปล่ียนแปลงของจาน/ชาน มีอยู 2 ประเภท คือ 
  1.1 การใชงานเปนพื้นที่อ่ืน เชน ต้ังเปนโตะคอมพิวเตอร พื้นที่นอน พบจํานวน 2 
หลัง 
  1.2 ไมไดใชงาน เนื่องจากปรับใชพื้นที่ใตถุนสะดวกกวา พบจํานวน 5 หลัง 
 2. การเปล่ียนแปลงพื้นที่ของ เต๋ิน พบจํานวน 15 หลัง คิดเปนรอยละ 83.34 ของเรือน
กรณีศึกษา การเปล่ียนแปลงของเต๋ิน มีอยู 2 ประเภท คือ 
  2.1 การใชงานเปนพื้นที่อ่ืน เชน ทําเปนสวนนอนถาวร พื้นที่รับประทานอาหาร 
พื้นที่ทํางานดวยคอมพิวเตอร พบจํานวน 9 หลัง 
  2.2 ไมไดใชงาน เนื่องจากปรับใชพื้นที่ใตถุนสะดวกกวา พบจํานวน 6 หลัง 
 3. การเปล่ียนแปลงพื้นที่ของ หองนอน 
  3.2 หองนอนพอ-แม พบจํานวน 1 หลัง คิดเปนรอยละ 5.55 ของเรือนกรณีศึกษา
เนื่องจากปรับใชพื้นที่ใตถุนแทน (เจาของเรือนเปนผูสูงอายุ) 
  3.1 หองนอนลูก พบจํานวน 9 หลัง คิดเปนรอยละ 50 ของเรือนกรณีศึกษาปรับ
เปนพื้นที่โลงหรือเก็บของ เนื่องจากการแยกเรือนหรือปรับใชพื้นที่ใตถุนเรือน 
 4. การเปล่ียนแปลงพื้นที่ของ หองครัว พบจํานวน 11 หลัง คิดเปนรอยละ 61.11 ของ
เรือนกรณีศึกษา ความเปล่ียนแปลงมาจากการตอเติมหองครัวออกไป (ดูการวิเคราะหผังบริเวณ
ของเรือน หนา 268) 
 5. การเปล่ียนแปลงพื้นที่ของ จาน/ชาน ครัว พบจํานวน 13 หลัง คิดเปนรอยละ 
77.22 ของเรือนกรณีศึกษา ความเปล่ียนแปลงมาจากการตอเติมหองครัวออกไป (ดูการวิเคราะห
ผังบริเวณของเรือน หนา 268) 
 6. การตอเติม หองนํ้า แบบสมัยใหม พบจํานวน 2 หลัง คิดเปนรอยละ 11.11 ของ
เรือนกรณีศึกษา เนื่องมาจากเจาของเรือนเปนผูสูงอายุ จะลงไปใชงานหองน้ํา-สวม ดานลาง เปนที่
ลําบากและไมสะดวกจึงมีการตอเติมดังกลาว แตก็จะเห็นไดวาเจาของเรือนสวนใหญจะใชการขึ้น
ลงอยู (ยกเวนเรือนที่เจาของยายลงไปใชหองนอนดานลาง) 
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การวิเคราะหรูปตัดและโครงสรางของเรือนที่เลือกเปนกรณีศึกษา 
 กลุมที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
 
ตารางที่ 29 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงรูปตัดและโครงสราง กลุมที่ 1 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงรปูตัดและโครงสราง 

  
บานปาลาน หมูที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 

  
บานกอเกา หมูที่ 4 บานไร หมูที่ 5 

  
บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
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 กลุมที่ 2 บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
 
ตารางที่ 30 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงรูปตัดและโครงสราง กลุมที่ 2 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงรปูตัดและโครงสราง 

  
บานปาลาน หมูที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 

  
บานกอเกา หมูที่ 4 บานไร หมูที่ 5 

  
บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
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 กลุมที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 
ตารางที่ 31 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงรูปตัดและโครงสราง กลุมที่ 3 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงรปูตัดและโครงสราง 

  
บานปาลาน หมูที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 

  
บานกอเกา หมูที่ 4 บานไร หมูที่ 5 

  
บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
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 สรุปผลการวิเคราะหรูปตัดและโครงสรางของเรือน 
 จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบรูปตัดของเรือนทั้ง 3 กลุม ดังตอไปนี้ (เปนการสรุป
เฉพาะรูปแบบของโครงสราง สวนการใชงานดูในการวิเคราะหผังบริเวณ  แปลนใตถุนเรือนและ
แปลนพื้น) 
 1. การเทพ้ืนดวยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเทพื้นคอนกรีตเสริมไมไผ พบจํานวน 17 หลัง 
คิดเปนรอยละ 94.45 ของเรือนกรณีศึกษา ทําใหทราบวาเรือนพื้นถิ่นที่ทําการศึกษามีความ
เปล่ียนแปลงดานโครงสรางพื้นมากที่สุด 
 2. การเปลี่ยนหลังคาเรือนเดิม พบจํานวน 5 หลัง คิดเปนรอยละ 27.78 ของเรือน
กรณีศึกษา จากการสํารวจพบวา เรือนที่เปล่ียนหลังคาทุกหลังไมไดเปล่ียนโครงสรางตามวัสดุ 
เนื่องจากระยะแปของเดิมสามารถติดต้ังหลังคาวัสดุสมัยใหมไดเลย (ทุกเรือนเปลี่ยนเปนหลังคา
กระเบ้ืองลอนคู) 
 3. การตอเติมอาคารติดกับตัวเรือนและแยกจากตัวเรือน (ดูการวิเคราะหผังบริเวณ
ของเรือน หนา 268) พบการใชโครงสรางดังตอไปนี้ 
  3.1 โครงสรางไม พบจํานวน 11 หลัง คิดเปนรอยละ 61.11 ของเรือนกรณีศึกษา 
  3.2 โครงสรางเสาสําเร็จรูปและโครงสรางหลังคาไม  พบจํานวน 3 หลัง คิดเปน
รอยละ 16.66 ของเรือนกรณีศึกษา 
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การวิเคราะหรูปดานของเรือนที่เลือกเปนกรณีศึกษา 
 กลุมที่ 1 บริเวณเรือนติดกับถนนหลักของหมูบาน 
 
ตารางที่ 32 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงของรูปดาน กลุมที่ 1 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงรปูดาน 

  
บานปาลาน หมูที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 

  

บานกอเกา หมูที่ 4 บานไร หมูที่ 5 

  
บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
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  กลุมที่ 2 บริเวณเรือนติดกับถนนสายรองของหมูบาน 
 
ตารางที่ 33 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงของรูปดาน กลุมที่ 2 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงรปูดาน 

  
บานปาลาน หมูที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 

 
 

บานกอเกา หมูที่ 4 บานไร หมูที่ 5 

  
บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 บานสันจิกุง หมูที่ 7 
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  กลุมที่ 3 บริเวณเรือนติดกับลําเหมืองสาธารณะ 
 
ตารางที่ 34 เปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงของรูปดาน กลุมที่ 3 
 

การเปรยีบเทียบความเปลี่ยนแปลงรปูดาน 

  
บานปาลาน หมูที่ 2 บานสบหาร หมูที่ 3 

  
บานกอเกา หมูที่ 4 บานไร หมูที่ 5 

  
บานแมกุงหลวง หมูที่ 6 บานสันจิกุง หมูที่ 7 

 



 287

 สรุปผลการวิเคราะหรูปดานของเรือน 
 จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบรูปดานของเรือนทั้ง 3 กลุม ดังตอไปนี้ 
 1. รูปแบบการตอเติมผนัง 
    1.1 ผนังกอบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี และชองลมระบายอากาศ พบจํานวน 12 หลัง 
คิดเปนรอยละ 66.67 ของเรือนกรณีศึกษา 
  1.2 ผนังกออิฐ และชองลมระบายอากาศ พบจํานวน 1 หลัง คิด เปนรอยละ 5.55  
ของเรือนกรณีศึกษา  
  1.3 ผนังไมระแนง พบจํานวน 4 หลัง คิดเปนรอยละ 22.22 ของเรือนกรณีศึกษา 
 2. รูปแบบการตอเติมประตู - หนาตาง  
  2.1 ประตู วงกบไม บานไม พบจํานวน 12 หลัง คิดเปนรอยละ 66.67 ของเรือน
กรณีศึกษา 
  2.2 หนาตาง วงกบอลูมิเนียม บานอลูมิเนียม ลูกฟกกระจก พบจํานวน 3 หลังคิด
เปนรอยละ 16.66 ของเรือนกรณีศึกษา 
  2.2 ประตู – หนาตาง วงกบไม บานไม ลูกฟกกระจก พบจํานวน 1 หลัง คิดเปน
รอยละ 5.55 ของเรือนกรณีศึกษา 
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บทที่ 6 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาพลวัตของเรือนพื้นถิ่น เรือนกรณีศึกษา ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม พบวามีความเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ โดยใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
รูปแบบของเรือนพื้นถิ่นผนวกเขากับการศึกษาวิเคราะหเร่ืองความคิด-ความเชื่อของเรือนพื้นถิ่น ซึง่
ทางลานนาเองมีความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเร่ือง “ขึด” หรือส่ิงอัปมงคลตาง ๆ ในการสรางเรือน
หรือการปรับปรุงเรือน ซึ่งมีขอกําหนดมากมายแตก็ไมไดมีกฎตายตัวแตอยางไร นั่นหมายถึงมี
ทางออกในทุก ๆ ปญหา คือ “การแกขึด” ในรูปแบบตาง ๆ ในการศึกษาพลวัตของเรือนพื้นถิ่นใน
คร้ังนี้ ทางผูศึกษาไดทําการต้ังสมมุติฐานไวและไดหาคําตอบของสมมุติฐานดังตอไปนี้ 
  
คําตอบที่ไดจากการศึกษา 
 ปจจัยใดบางที่ทําใหเกิดพลวัตของเรือนพื้นถ่ิน 
 คําตอบที่พบจากการศึกษา พบวา ปจจัยหลักที่ทําใหเกิดพลวัตหรือความเปล่ียนแปลง
ของเรือนพื้นถิ่น โดยสรุปไดดังตอไปนี้ 
 1. ปจจัยทางดานที่ต้ังของเรือน  พบวา เรือนที่อยูกลุมที่ 1 เรือนที่ติดอยูกับถนนหลัก 
จะมีการปลูกสรางอาคารเพื่อการพาณิชย เชน รานคาอาหารพื้นเมือง รานคาหัตถกรรมเกี่ยวกับ
กระเปาผา เปนตน เรือนในกลุมที่ 2 เรือนที่ไมไดอยูในถนนหลักจะมีการปลูกสรางอาคารที่เกี่ยวกับ
การเกษตรเปนสวนใหญ เนื่องจากเรือนเหลานี้จะอยูใกลกับพื้นที่ทําการเกษตร เชน สวนลําไย ไร
กระเทียม เปนตน และเรือนในกลุมที่ 3 เรือนที่ติดลําเหมืองสาธารณะ พบวาลําเหมืองสาธารณะ
ไมไดมีผลตอความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพราะลําเหมืองสาธารณะสวนใหญจะเปนลําเหมืองที่ไมมีน้ํา
ตลอดป (เหมืองเสีย) ซึ่งจะใชเปนทางระบายน้ําสวนเกินจากพื้นที่เกษตรเทานั้น สวนเรือนที่ติดกับ
ลําเหมืองที่มีน้ําตลอดป (เหมืองกิ๋น) ไมพบวามีการนําน้ําจากลําเหมืองมาใชประโยชนแตอยางใด 
 2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ ทางผูศึกษาไดทําการจัดแบงกลุมตามรูปแบบอาชีพได 4 กลุม
ดวยกัน คือ กลุมที่ 1 กลุมสาขาอาชีพรับราชการ จะเปนกลุมที่มีการเปล่ียนแปลงมากที่สุด คือ มี
การปรับเปล่ียนพื้นใตถุนจากพื้นที่โลงเอนกประสงคและเก็บเคร่ืองมือทางการเกษตรปรับเปนพื้นที่
สําหรับอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน หองนอน หองทํางาน หองทํางานบาน หองเก็บเส้ือผา 
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หองพักผอนดูโทรทัศนและคอมพิวเตอร เปนตน เรือนกลุมที่ 2 คือ เรือนที่ประกอบอาชีพคาขาย 
เปนเรือนที่มีการปรับเปล่ียนพื้นที่รองลงมาจากกลุมที่ 1 สวนใหญจะเปนการปรับเปล่ียนเพื่อ
การคาแตไมไดอยูอาศัย เชน หองเก็บวัตถุดิบ พื้นที่ครัวแบบเปด เปนตน เรือนกลุมที่ 3 คือเรือนที่
ประกอบอาชีพเกษตรกร เปนเรือนที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายนอกเปนสวนใหญ เชน ทําอาคารเก็บ
อุปกรณทางการเกษตร รถไถ อุปกรณเกี่ยวกับขาว เปนตน สวนกลุมเรือนที่ 4 กลุมเรือนที่ประกอบ
อาชีพรับจาง จะมีการเปล่ียนแปลงพื้นที่นอยที่สุด เนื่องจากลักษณะการทํางานเปนการรับจาง
ภายนอก ทําใหการใชงานบริเวณเรือนหรือภายในเรือนนอย 
 3. ปจจัยดานความคิด-ความเชื่อและคานิยมอ่ืน ๆ  
  ความคิด- ความเชื่อ จากการสํารวจพบวาความคิดความเชื่อเร่ือง ขึดในตัวเรือนมี
ความเชื่อลดลง พบไดจากการตอเติมเรือนโดยที่การตอเติมนั้นผิดจากหลักความเช่ือเร่ือง “ขึด”  
แตเจาของเรือนไมทราบและไมไดทําการถอนขึด ทําใหพอจะสรุปไดวา ความคิดความเชื่อที่มีมา
แตเดิมนั้นหายไปและจากการสํารวจดวยแบบสอบถาม พบวา มีเจาของเรือนที่มีความประสงคจะ
ร้ือถอนเพื่อปลูกสรางเรือนใหม มีจํานวนมากถึงรอยละ 50 เจาของเรือนสวนใหญมีความคิดวา
เรือนที่อยูอาศัยปจจุบันนั้นไมทันสมัย ไมสวยงาม อยากมีเรือนหลังใหมที่เปนอาคารถาวรตาม
รูปแบบบานจัดสรรทั่วไป 
 4. ปจจัยดานสภาพแวดลอม จากการสํารวจดวยแบบสอบถามพบวาเจาของเรือนทุก
หลังใชชีวิตประจําวันอยูบริเวณใตถุนเรือน เพราะบริเวณพื้นชั้นบนมีสภาพอากาศที่รอนอบอาว ทํา
ใหตองลงมาพักอาศัยที่ใตถุนเรือนซึ่งมีอุณหภูมิที่เย็นกวา 
 5. ปจจัยดานสุขภาพ จากการสํารวจพบวากวารอยละ 80 ผูอยูอาศัยหลักเปน
ผูสูงอายุ ทําใหไมสามารถข้ึนลงบันไดไดอยางสะดวกและการเขาถึงหองน้ํา-สวมไดยาก ทําใหการ
ใชชีวิตประจําวันของผูสูงอายุบริเวณใตถุนเรือน เปนส่ิงที่สะดวกกวา และสวนสวนใหญการ
ปรับเปล่ียนเรือนจะเปนการปรับเปล่ียนบริเวณใตถุนเรือน โดยการปรับเปล่ียนที่พบไดมากที่สุดคือ
การปรับเปล่ียนหองน้ํา-สวม 
 6. ปจจัยดานเทคโนโลยี จากการสํารวจพบวา กวารอยละ 90 มีเคร่ืองใชไฟฟาที่
ทันสมัย ทําใหพื้นที่บางพื้นที่ไมเหมาะสมกับการจัดวางและใชสอย เชน การแยกครัวออกมาจาก
ตัวเรือนหรือตอเติมติดกับตัวเรือน เพราะขนาดพื้นที่ของครัวและจาน/ชานครัวในอดีตไมเหมาะสม
กับการต้ังวางเคร่ืองใชไฟฟาเหลานั้น เชน ตูเย็น เตาแกส โตะรับประทานอาหาร อางลางจาน ตู
กับขาว เปนตน สวนอ่ืน ๆ เชน คอมพิวเตอร ซึ่งจะเห็นไดจากการวิเคราะหในบทที่ 5 ในพื้นที่เต๋ิน
และการจัดวางโตะคอมพิวเตอร ซึ่งขนาดเต๋ินเล็กเกินกวาจะจัดวางคอมพิวเตอรเพื่อใชทํางาน 
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 เรือนพื้นถ่ินมีความเปลี่ยนแปลงทางดานผังบริเวณ ผังพื้น และรูปแบบของ
เรือนอยางไรบาง  
 คําตอบที่พบ จากการศึกษาพบวา การเกิดพลวัตหรือความเปล่ียนแปลงของเรือนพื้น
ถิ่น โดยสรุปไดดังตอไปนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงดานที่ต้ังของเรือน พบวาเรือนที่อยูกลุมที่ 1 เรือนที่ติดอยูกับถนน
หลัก จะมีการปลูกสรางอาคารเพื่อการพาณิชย เชน รานคาอาหารพื้นเมือง รานคาหัตถกรรม
เกี่ยวกับกระเปาผา เปนตน เรือนในกลุมที่ 2 เรือนที่ไมไดอยูในถนนหลักจะมีการปลูกสรางอาคารที่
เกี่ยวกับการเกษตรเปนสวนใหญ เนื่องจากเรือนเหลานี้จะอยูใกลกับพื้นที่ทําการเกษตร เชน สวน
ลําไย ไรกระเทียม เปนตน และเรือนในกลุมที่ 3 เรือนที่ติดลําเหมืองสาธารณะ พบวาลําเหมือง
สาธารณะไมไดมีผลตอความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพราะลําเหมืองสาธารณะสวนใหญจะเปนลํา
เหมืองที่ไมมีน้ําตลอดป (เหมืองเสีย) ซึ่งจะใชเปนทางระบายน้ําสวนเกินจากพื้นที่เกษตรเทานั้น 
สวนเรือนที่ติดกับลําเหมืองที่มีน้ําตลอดป (เหมืองกิ๋น) ไมพบวามีการใชน้ําจากลําเหมืองมาใช
ประโยชนแตอยางไร 
 2. การเปล่ียนแปลงดานแปลงของเรือน ทางผูศึกษาไดทําการจัดแบงกลุมตามรูปแบบ
อาชีพได 4 กลุมดวยกัน คือ กลุมที่ 1 กลุมสาขาอาชีพรับราชการ จะเปนกลุมที่มีการเปลี่ยนแปลง
มากที่สุด คือ มีการปรับเปลี่ยนพื้นใตถุนจากพื้นที่โลงเอนกประสงคและเก็บเครื่องมือทาง
การเกษตรปรับเปนพื้นที่สําหรับอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน หองนอน หองทํางาน หองทํางาน
บาน หองเก็บเส้ือผา หองพักผอนดูโทรทัศน และคอมพิวเตอร เปนตน เรือนกลุมที่ 2 คือเรือนที่
ประกอบอาชีพคาขาย เปนเรือนที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่รองลงมาจากกลุมที่ 1 สวนใหญจะเปน
การปรับเปล่ียนเพื่อการคาแตไมไดอยูอาศัย เชน หองเก็บวัตถุดิบ, พื้นที่ครัวแบบเปด เปนตน เรือน
กลุมที่ 3 คือเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร เปนเรือนที่ปรับเปล่ียนพื้นที่ภายนอกเปนสวนใหญ 
เชน ทําอาคารเก็บอุปกรณทางการเกษตร รถไถ อุปกรณเกี่ยวกับขาว เปนตน สวนกลุมเรือนที่ 4 
กลุมเรือนที่ประกอบอาชีพรับจาง จะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นอยที่สุด เนื่องจากลักษณะการ
ทํางานเปนการรับจางภายนอก ทําใหการใชงานบริเวณเรือนหรือภายในเรือนนอย 
 3. การเปล่ียนแปลงดานโครงสราง ทางผูศึกษาไดสรุปเปนประเด็นไวดังตอไปนี้ 
  3.1 การเปล่ียนแปลงพื้นจากดินอัดแนนเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  3.2 การเปล่ียนแปลงหลังคาจากกระเบื้องดินขอหรือกระเบ้ืองซีเมนตเปนกระเบ้ือง
ลอนคู แตไมเปล่ียนโครงสรางหลังคาแตอยางไร 
 4. การเปล่ียนแปลงดานสถาปตยกรรม ทางผูศึกษาไดสรุปเปนประเด็นไวดังตอไปนี้ 
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  4.1 การเปล่ียนแปลงพื้นจากพื้นดินอัดแนนเปนพื้นคอนกรีตขัดหยาบ ขัดมัน และ
ปูกระเบ้ือง 12” x 12”  
  4.2 การเปล่ียนแปลงพื้นที่โลงบริเวณใตถุนเรือน เปนรูปแบบการกออิฐหรือบล็อก
ซีเมนต ฉาบปูนเรียบ ทาสี เพื่อเปนหองใชสอยตาง ๆ เชน หองนอน หองเก็บของ หองครัว เปนตน 
  4.3 การใชประตู-หนาตาง อลูมิเนียมสมัยใหม พบไดทั้งแบบบานเกร็ดและ      
บานเล่ือน 
  4.4 การเปล่ียนแปลงหลังคาจากกระเบื้องดินขอหรือกระเบ้ืองซีเมนตเปนกระเบ้ือง
ลอนคู แตไมเปล่ียนโครงสรางหลังคาแตอยางไร 
 ภูมิปญญาในการกอสรางเรือนพื้นถ่ิน มีความเปลี่ยนแปลงหรือไมและ
แนวโนมในอนาคตจะเปนอยางไร 
 คําตอบที่พบ จากการศึกษาพบวา ภูมิปญญาในการกอสรางเรือนพื้นถิ่นมีความ
เปล่ียนแปลงอยางแนนอน เพราะเทคนิคและวิธีการสรางเรือนพื้นถิ่นแบบเดิมไมไดรับการถายทอด 
พบไดจากการตอเติมหรือปลูกสรางเรือนใหม ไมพบเทคนิคการใชการเจาะรูหรือรอยเดือย (เฮือนสุ
บข่ือสุบแป) แตอยางใด โครงสรางของอาคารที่ปลูกสรางใหมหรือตอเติมใชระบบปจจุบัน คือ 
โครงสรางหลังคาแบบอเส จันทัน และแป ใชตะปูเปนเคร่ืองยึด บางหลังใชผนังยิปซั่มบอรดโครง
เคราสังกะสี ในการกั้นหอง 
 เรือนพื้นถ่ินสามารถดํารงอยูไดในอนาคตหรือไม เพราะเหตุใด 
 คําตอบที่พบ เรือนพื้นถิ่นจะดํารงอยูไดในอนาคต เพราะจากแบบสอบถามพบวา
เจาของเรือนกวารอยละ 30 มีความคิดที่จะอนุรักษไว ซึ่งมีกวารอยละ 20 ใหเจาของเรือนคนถัดไป
เปนผูตัดสินใจ และรอยละ 50 จะปลูกเรือนใหมแบบช้ันเดียว โดยใหเหตุผลวาใชงานไดสะดวก มี
ความมั่นคงถาวรและตามความสมัยนิยมของตัวเอง ขณะนี้มีเรือนอยู 1 หลัง ไดทําการร้ือถอนเปน
ที่เรียบรอยและกําลังจะดําเนินการสรางเรือนหลังใหม 
 
ปญหาท่ีพบในการศึกษา 
 ปญหาที่พบในการศึกษา มีดังตอไปนี้ 
 1. การลงสํารวจพื้นที่ใหรวดเร็ว เนื่องจากเรือนพื้นถิ่นมีการรื้อถอนอยูตลอดเวลา จาก
พอคาไมเกาทั้งในพื้นที่และตางพื้นที่ ซึ่งขณะที่สํารวจก็ไดพบเปนระยะ ซึ่งการซื้อขายไมจากเรือน
เกาทําไดอยางรวดเร็วและสะดวก 
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 2. การไมไดรับความรวมมือจากเจาของเรือน ซึ่งไมสามรถเขาไปสํารวจและถายภาพ
ได จึงตองใชวิธีการสัมภาษณโดยใหบอกรายละเอียดของพื้นที่ที่ไมสามรถเขาถึงได ทําใหไมมีรูป
ถายยืนยันการศึกษา 
 จากการสํารวจผูศึกษาไมพบปญหาความรุนแรงในพื้นที่ผูศึกษามีครอบครัวที่ยายมา
จากในพื้นที่ศึกษา ทําใหสามรถเขาถึงขอมูลไดงาย และไดรับการอํานวยความสะดวกจากญาติใน
การติดตอขอเขาสํารวจและทําการสัมภาษณ สวนพื้นที่ อ่ืน ๆ ไดรับความอนุเคราะหจาก
ผูใหญบานและการปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางดี 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยในอนาคต 
 เรือนพื้นถิ่น กรณีศึกษาตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เปนกาวแรก
ในการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงเรือนพื้นถิ่น เพื่อหาเหตุและปจจัยที่ทําใหเกิดพลวัตในเรือนพื้นถิ่น
อ่ืน ๆ ตอไป ซึ่งเรือนพื้นถิ่นในที่อ่ืน ๆ ยังมีอยูอีกมากลวนแลวแตมีความสําคัญกับพื้นที่และกับผูอยู
อาศัย เรือนพื้นถิ่นแตละหลังมีความเปนมาสมควรที่จะทําการศึกษาในเชิงลึก 
 การศึกษาเรือนพื้นถิ่นตอไปในอนาคต ควรขยายขอบเขตของการศึกษาจากเฉพาะตัว
เรือนไปสูระบบนิเวศนวัฒนธรรมซ่ึงมีความสัมพันธกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่น จะทําใหเขาใจถึงการ
เปล่ียนแปลงอยางแทจริง 
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