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 Dynamic of Haw’s Vernacular Architecture : Case study at Santichon Village 

Vieng Tai ,Pai District Mae Hong Son .To learn about  the changing of the homes that how to 

changed, why, after began to change in related areas such as tourism, transport, 

infrastructure, which came into effect on lifestyle.This study was survey  the village 

community. Select a case study on to analyzed both in terms of construction, materials and 

living a different style from the original does. Compare with “The estimation of the House 

Education and Technology of Chinese Haw village. Mae Hong Son” (Ornsiri Panint, 2540) to 

determine the model and development of Chinese Haw village that why and how the changes 

are likely in the future have changed to some reason and future trends. 

 The study found that the model of the house is still a single storey house still looks 

as the original model what the mostly has changed is the material. Changed from the raw clay 

walls or bamboo to materials that  more durable and permanent .In addition  to the houses 

are close to the streets back of the village most merchants are added farmers do not have a 

professional one.  

 Conclude that the house of Chinese Haw, from past to present. It has changed a 

lot, but it can also be single storey house, the uniqueness of the Chinese people on their own.     

If I had to modify the material to suit the current conditions only. Characteristics observed in 

the present case, which still conveys the identity the houses of the countryside villages in the 

south of China. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ในป�จจุบันลักษณะการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได"เข"ามามีบทบาทในการท�องเท่ียว ทําให"
กลุ�มหมู�บ"านชาวจีน จีนฮ�อ ซ่ึงเป*นหมู�บ"านท่ีมีความเป*นเอกลักษณ,อยู�แล"ว ได"ผันกลุ�มหมู�บ"านของ
ตนเองให"มากลายเป*นหมู�บ"านสําหรับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากเม่ือมีการท�องเท่ียวเข"ามา
ทําให"เกิดความเจริญก"าวหน"าในหลายหลายด"าน ไม�ว�าจะเป*น ด"านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 
การศึกษา และด"านอ่ืน ๆ เพ่ิมเข"ามาเพ่ือให"ความสะดวกสบายแก�นักท�องเท่ียว และยังมีการปรับ
สภาพแวดล"อมของหมู�บ"านเพ่ือรองรับกับการท�องเท่ียวและเพ่ือดึงดูดนักท�องเท่ียว ทําให"เกิดผล
กระทบท่ีมาจากการท�องเท่ียว 
 จากการศึกษาเรื่องราวของกลุ�มจีนฮ�อ มีการศึกษาในหลายด"าน ไม�ว�าจะเป*นในด"าน
ประวัติศาสตร, สังคมและวัฒนธรรมมาบ"างแล"ว แต�ในเรื่องของทางสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ิน นั้นพบว�ามี
การศึกษาค"นคว"าปริมาณท่ีน"อยและช�วงเวลาของการศึกษาเก�ากว�า 10 ป;แล"ว ทําให"ความรู"ทางด"าน
สถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีพบในป�จจุบัน ยังขาดข"อมูลท่ีจะแสดงให"เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงว�ามีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย�างไรบ"างนับต้ังแต�เริ่มมีการเป=ดหมู�บ"านให"เป*นสถานท่ีท�องเท่ียว ทําให"บริบท (สภาพ
ทางสังคม, เศรษฐกิจ, สภาพแวดล"อม, วัฒนธรรม) เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย�างไรบ"าง โดยแสดงผ�าน
ออกมาทางสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ิน ท่ีได"รับการเปลี่ยนแปลงในเหมาะสมกับสภาพแวดล"อมในป�จจุบัน 
 ดังนั้นความรู"ท่ีได"รับมาจากการศึกษา เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสถาป�ตยกรรมของชาว 
จีนฮ�อ นั้นทําให"ทราบถึงผลกระทบท่ีมาจากการท�องเท่ียว ว�าผลต�อการเปลี่ยนแปลงชุมชนอย�างไรบ"าง 
และชาวบ"านมีการปรับตัวอย�างไรเม่ือมีการท�องเท่ียวเข"ามา ซ่ึงจะเป*นแนวทางในการอนุรักษ,และ
เอกลักษณ,ของชุมชนต�อไปเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค�ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรือน โครงสร"างและวัสดุก�อสร"างของชาวจีนฮ�อ  
ว�ามีลักษณะใดบ"าง ต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบันและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างไรบ"าง 
 2. เพ่ือศึกษาถึงการปรับเปลี่ยนลักษณะการใช"สอยภายในภายนอกเรือน และอิทธิพลท่ี 
มีต�อการเปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบเรือน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 2 

 3. เพ่ือวิเคราะห,ถึงอิทธิพลหรือป�จจัยท่ีทําให"เรือนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 4. เพ่ือพยากรณ,แนวโน"มในอนาคตของรูปลักษณ,เรือน จีนฮ�อ ได"จากการวิเคราะห,และ
สรุปผล 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 กลุ�มชาวจีนฮ�อท่ีอพยพมาอยู�ในประเทศไทยนั้นมีท้ังหมด 2 กลุ�ม คือกลุ�มชาวจีนท่ีอพยพ
เข"ามาเพ่ือทําการค"าขายและต้ังถ่ินฐานในประเทศไทย ส�วนอีกกลุ�มหนึ่งย"ายเข"ามาเนื่องจากเหตุผล
ทางสงครามการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซ่ึงต้ังถ่ินฐานอยู�ทางตอนเหนือของประเทศไทยใน 3 
จังหวัด เชียงราย เชียงใหม� และแม�ฮ�องสอน สถานท่ีเลือกทําการศึกษา ได"เลือกกรณีศึกษาต"องเป*น
หมู�บ"านท่ีได"รับการศึกษามาทางด"านสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ินมาแล"วในอดีต และยังคงมีความหลากหลาย
ทางสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีครอบคลุมท้ังแบบเดิมท่ียังคงมีการใช"สอยอยู�จนถึงป�จจุบันและ รูปแบบ
ทางสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ินแบบสมัยใหม�ด"วย ด"วยเหตุนี้ผู"วิจัยจึงเลือกพ้ืนท่ีศึกษาของหมู�บ"านชาวจีนฮ�อ 
ในจังหวัดแม�ฮ�องสอน ในเบื้องต"นซ่ึงมีอยู�ท้ังหมด 3 หมู�บ"าน คือ หมู�บ"านรักไทย,หมู�บ"านรุ�งอรุณ อยู�ใน
อําเภอเมือง และอีกหมู�บ"านคือ หมู�บ"านสันติชล อยู�ในอําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
 เกณฑ�ในการคัดเลือกสถานท่ีทําการศึกษา 
 1. เป*นพ้ืนท่ีท่ีเคยได"ถูกทําการศึกษาทางด"านสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ินมาแล"วในอดีต เพ่ือใช"
ในการเปรียบเทียบเพ่ือให"เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
 2. เป*นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายของอายุการก�อสร"างของสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
 3. เป*นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายขององค,ประกอบของหมู�บ"าน 
 4. การเข"าถึงหมู�บ"านมีความปลอดภัย 
 ซ่ึงใน 3 หมู�บ"านนี้ มีเพียง 2 หมู�บ"านเท�านั้นท่ีเคยได"รับการศึกษาทางสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ิน
มาแล"ว จากศาสตราจารย,อรศิริ ปาณินท, ในหนังสือชื่อว�า การศึกษาหมู�บ"าน บ"าน และเทคโนโลยีการ
ก�อสร"างของหมู�บ"านจีนฮ�อ จังหวัดแม�ฮ�องสอน เม่ือป; พ.ศ. 2537 ซ่ึงได"ทําการศึกษาในหมู�บ"านรักไทย 
ต้ังอยู�ในอําเภอเมือง และหมู�บ"านสันติชล ต้ังอยู�ในอําเภอปาย 
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ตารางท่ี 1 แสดงการเลือกศึกษาหมู�บ"านท่ีทําการศึกษา 
 

รายการ หมู+บ,านรักไทย หมู+บ,านสันติชล 

1. เป*นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ิน 1 2 

2. เป*นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางองค,ประกอบของหมู�บ"าน 2 2 

3. การเข"าถึงหมู�บ"านมีความสะดวกและปลอดภัย 1 2 

รวม 4 6 

ระดับคะแนน 1 คะแนน = ปานกลาง, 2 คะแนน = ดี 
 
 จากตารางการให"คะแนนด"านบนทําให"สรุปสถานท่ีเพ่ือทําการศึกษาในครั้งนี้คือ หมู�บ"าน
สันติชล อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
 
ข้ันตอนและแผนการดําเนินงานวิจัย 
 ศึกษาและเก็บรวบรวมข"อมูลเอกสารท่ีเก่ียวเนื่องกับชาวจีนฮ�อ หรือชาวจีนยูนาน และ
ประวัติศาสตร,ในการต้ังถ่ินฐานของชาวจีนฮ�อ ในประเทศไทยและ หมู�บ"านสันติชล อําเภอปาย จังหวัด
แม�ฮ�องสอน ท่ีเป*นพ้ืนท่ีในการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือให"เข"าใจถึงประวัติศาสตร,ของชาวจีนฮ�อกลุ�มท่ีได"
ทําการศึกษา 
 1. จัดทําใบแนะนําตัวเพ่ือขออนุญาตและขอข"อมูลจากหน�วยงานราชการ และบุคคลท่ี
เก่ียวข"อง และออกแบบแบบสอบถามข"อมูลเบื้องต"นท่ีเก่ียวกับข"อมูลของผู"อยู�อาศัยและเรือนพักอาศัย 
 2. เก็บรวบรวมข"อมูลท่ีได"จากการสํารวจภาคสนามและการสัมภาษณ,ในเชิงลึกบุคคล
สําคัญในท"องถ่ิน ผู"นําชุมชน และคนในชุมชน เพ่ือให"ได"มาซ่ึงข"อมูลท่ีถูกต"องในการศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ี
หมู�บ"านสันติชล เพ่ือให"เข"าใจถึงการดํารงชีวิต สภาพแวดล"อม ประเพณีวัฒนธรรม และรูปแบบทาง
สถาป�ตยกรรมของเรือนพ้ืนบ"านจีนฮ�อท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตสู�ป�จจุบัน 
 3. การสํารวจภาคสนามแบ�งออกเป*น 3 ช�วง คือ 
  3.1 สํารวจภาพรวมท้ังทางกายภาพและทางสังคมเพ่ือวางขอบข�ายเนื้อหา ในการ
สํารวจภาคสนามครั้งต�อไปอันนําไปสู�การศึกษารายละเอียดทางสถาป�ตยกรรม ด"วยวิธีการสํารวจราง
วัด ถ�ายภาพ และสัมภาษณ,บุคคลท่ีเก่ียวข"อง 
  3.2 สํารวจข"อมูลเชิงลึกด"วยการเข"าไปฝ�งตัวอยู�ในพ้ืนท่ี และประพฤติตนเป*นเหมือน
คนในพ้ืนท่ีเพ่ือทําให"เกิดการยอมรับ ไว"ใจ และ เพ่ือให"ได"มาซ่ึงข"อมูลเชิงมานุษยวิทยาท่ีเป*นจริง อันจะ
นําไปสู�ความเข"าใจในวิถีชีวิตความเป*นอยู�ของชาวจีนฮ�อและป�จจัยท่ีทําให"เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
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  3.3 สํารวจรางวัดทําผังเรือนและแบบทางสถาป�ตยกรรมในบริเวณพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
พร"อมท้ังเก็บข"อมูลส�วนบุคคลจากเรือนท่ีเข"าสํารวจ 
 4. รวบรวมข"อมูลต�าง ๆ แผนท่ี แผนผังท่ีได"จากการสํารวจภาคสนามและตรวจสอบกับ
ข"อมูลและแผนผังเบื้องต"นท่ีได"จากแหล�งข"อมูลอ่ืน  
 5. ทําแบบทางสถาป�ตยกรรม และรายละเอียดต�างทางสถาป�ตยกรรม โดยใช"ภาพถ�าย
จากการสํารวจภาคสนามและภาพลายเส"นทําการประมวลผลข"อมูลสู�การปฏิบัติการวิเคราะห, 
สังเคราะห,และการจัดทํารายงานทุกข้ันตอน 
 6. การวิเคราะห,ข"อมูล โดยนําข"อมูลท่ีได"จากการสอบถาม ข"อมูลท่ีได"จากการสํารวจ 
สังเกตในพ้ืนท่ีกรณีศึกษาท่ีผ�านการตรวจสอบและเรียบเรียงไว"ข"างต"นมาวิเคราะห,ในประเด็นต�าง ๆ ดังนี้ 
  6.1 อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีส�งผลต�อสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
         6.2 ภูมิป�ญญาท"องถ่ินและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวเนื่องกับสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
  6.3 ดูลักษณะเด�นของพ้ืนท่ีเหมาะสมและสอดคล"องกับวัฒนธรรมท"องถ่ินและชุมชน 
 7. สรุปผลการวิจัยและตอบคําถามท่ีมาจากวัตถุประสงค, 
 

 
 
ภาพท่ี 1 แสดงแผนผังวิธีการวิจัย 
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ผลท่ีคาดว+าจะได,รับ 
 1. การปรับเปลี่ยนลักษณะการใช"สอยภายใน ภายนอกเรือน และอิทธิพลท่ีมีผลต�อการ
เปลี่ยนแปลงของเรือนพักอาศัยของชาวจีนฮ�อ ในพ้ืนท่ีท่ีเป*นกรณีศึกษา 
 2. รูปแบบเรือน โครงสร"างและวัสดุก�อสร"างของชาวจีนยูนานว�ามีลักษณะใดบ"าง ต้ังแต�
อดีตจนถึงป�จจุบันว�ามีการเปลี่ยนแปลงอย�างไรบ"าง 
 3. สามารถพยากรณ,แนวโน"มในอนาคตของรูปลักษณ,เรือนของชาวจีนฮ�อ ซ่ึงสามารถ
ได"รับจากการสรุปวิเคราะห, 
 4. การตอบสนองต�อการท�องเท่ียวของชุมชน 
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บทท่ี 2 
 

ประวัติและความเป�นมาของชาวจีนยูนาน(จีนฮ�อ) 
 
นิยามของคําว�า “ฮ�อ”  
 “ฮ�อ” เป
นคํานิยามท่ีไทยลื้อ ไทโยน และชาวหลวงพระบาง ชาวเชียงตุงใช&เรียกชาวจีนยูนาน 
อักขระวิธีการสะกดของอักษรลื้อหรืออักษรล&านนาจะเขียนว�า “ห&อ” 
 คําว�า “ฮ�อ” มาจากคําจีนยูนานท่ีเรียกแม�น้ําว�า “ห&อ” เพราะจดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ1
สุย และราชวงศ1ถัง (พ.ศ 1124 - 1450) เรียกกลุ�มชนท่ีอาศัยอยู�ริมแม�น้ําแส (ทะเลสาบเอ<ยห�าย) เป
น 
“ห&อ” (ยรรยง จิระนคร, 2538) 
 ป@จจุบัน คนไทยเรียกชาวยูนานว�าเป
น “ฮ&อ” หรือจีนฮ�อ แต�ฮ�อในนิยามของไทลื้อสิบสอง
พันนาและไทเขินเชียงตุง หมายถึงจีนท่ัวไป คือจะเรียกประเทศจีนว�า เมืองฮ�อ เรียนคนจีนฮ่ันว�า   
“ฮ�อ” 
 
ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของชาวจีนฮ�อ 
 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ�มชาวจีนฮ�อ ท่ีได&มาต้ังถ่ินฐานอยู�ในประเทศไทย
นั้นมักอาศัยอยู�รวมกันเป
นกลุ�ม เพ่ือความปลอดภัย ชาวจีนฮ�อนั้นมีอยู� 2 กลุ�ม คือ กลุ�มท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลาม เรียกว�า “ผาสี” ไม�รับประทานหมู เข&ามาค&าขายในไทยและแต�งงานกับคนไทย ส�วนอีก
กลุ�มเรียกว�า “ผาห&า” รับประทานหมู ไม�ได&นับถือศาสนาอิสลาม แต�นับถือดวงวิญญาณบรรพบุรุษท่ี
ล�วงลับไปแล&ว มีขนบธรรมเนียม เหมือนกับชาวจีนท่ัวไป ชาวจีนฮ�อกลุ�มนี้กระจายตัวอยู�ทางภาคเหนือ
ของไทย และตามอําเภอสําคัญเพ่ือทําการค&าขายและทํากสิกรรม การค&าจะมีการบรรทุกสินค&าไปโดย
ใช&ม&า ลา เป
นตัวช�วยในการบรรทุกสินค&า ส�วนการทําไร�ของชาวจีนฮ�อนั้น ทํากันตรงบริเวณเชิงเขา
และท่ีราบใกล&ห&วยลําธาร ปลูกข&าว ข&าวสาลี ข&าวโพด ข&าวฝาง มันฝรั่ง หัวผักกาด กะหล่ําปลี และถ่ัว
ฝ@กใหญ�ซ่ึงเขาเรียกว�า “ตาเตา” ในเรื่องความเชื่อบ&านทุกหลังของชาวจีนฮ�อมักมีแท�นบูชาไว&ภายใน
บ&าน มีธูปเทียน ดอกไม& กระดาษเงินกระดาษทอง ชาวจีนฮ�อนับถือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเป
นสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ (เว&นแต�ศาสนาอิสลาม) ในชุมชนของชาวจีนฮ�อท่ีแม�ฮ�องสอนนั้น  มีองค1ประกอบท่ีสําคัญ
ของหมู�บ&าน คือ มีศาลเจ&า โรงเรียน และบ&านเรือน เป
นองค1ประกอบสําคัญ 
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จีนยูนาน (จีนฮ�อ) ท่ีอพยพเข+ามาอยู�ในประเทศไทย 
 จีนฮ�อ คือ กลุ�มคนจีนแผ�นดินใหญ�ท่ีอพยพเข&ามาในประเทศไทยหลังจากการเกิดสงคราม
กลางเมือง ระหว�างทหารจีนคณะชาติ (กLกมินต๋ัง) นําโดยนายพล เจียงไคเช็ค กับทหารจีนคอมมิวนิสต1 
ซ่ึงมีเหมาเจอตุงเป
นผู&นํา และเม่ือฝOายจีนคอมมิวนิสต1ได&รับชัยชนะในประเทศจีนอย�างเด็ดขาดเม่ือปP 
พ.ศ. 2492 ทําให&กําลังทหารจีนคณะชาติได&หลบหนีออกนอกประเทศจีน โดยจีนฮ�อพวกนี้แบ�ง
ออกเป
น 2 ประเภท คือ 
 1. จีนฮ�อ ท่ีเป
นกองกําลังติดอาวุธของพวกกLกมินต๋ัง 
 2. จีนฮ�อพลเรือน 
 โดยจีนฮ�อพลเรือนอาจเป
นสมาชิกครอบครัวของจีนฮ�อกลุ�มแรก หรืออาจเป
นพลเรือนท่ี
ไม�เห็นด&วยกับระบบการปกครองตามระบบคอมมิวนิสต1ของเหมาเจ<อตุง เฉพาะทางมณฑลยูนานของ
จีน มีกองทัพจีนคณะชาติอยู�ด&วยกัน 2 กองทัพ คือ 
 1. กองทัพท่ี 8 มีนายพลหลี่มี เป
นผู&นํา 
 2. กองทัพท่ี 13 มีนายพลหลิว กว<อ ฉวน เป
นผู&นํา 
 โดยท้ัง 2 กองทัพ ได&ถูกตัดขาดจากกําลังส�วนใหญ�ของทหารจีนคณะชาติ ซ่ึงได&ถอยไปต้ัง
ถ่ินฐานใหม�ท่ีหมู�เกาะไต&หวัน กองทัพท่ี 8 ได&ถอยร�นไปอยู�ประเทศเวียดนามและถูกทหารฝรั่งเศสจับ
ปลดอาวุธ ส�วนกองทัพท่ี 13 ได&ถอยมาอยู�ท่ีรัฐฉาน ประเทศพม�า โดยเฉพาะกองพล 93 ซ่ึงเป
นส�วน
หนึ่งของกองทัพท่ี 13 ของมณฑลยูนานเท�านั้น ท่ีทําการสู&รบกับทหารจีนคอมมิวนิสต1อย�างเข็มแข็ง 
ทําให&ประชาชนและอาสาสมัครต�าง ๆ เข&าร�วมกับกองพล 93 เป
นจํานวนมาก และในต&นปP 2493 กอง
กําลังท่ีเหลืออยู�จากกองทัพต�าง ๆ และกองพล 93 ซ่ึงมีประมาณ 1,700 คน ได&พากันไปรวมกลุ�มตาม
จุดต�าง ๆ ในรัฐฉาน รัฐว&า และเชียงตุง โดยมีนายพลหลี่ม่ีเป
นผู&บังคับบัญชาสูงสุด ต้ังกองบัญชาการ
อยู�ท่ีท�าข้ีเหล็ก เนื่องจากว�าการรวมพลครั้งนี้มีจํานวนทหารของกองพล 93 มากกว�ากลุ�มใด ๆ และยัง
เป
นกลุ�มท่ีมีสมรรถนะทางการรบดี จึงเป
นท่ีรู&จักกันต�อ ๆ มาว�า “กองกําลังของกองพล 93” 
 ในกลางปP พ.ศ.2493 ได&เกิดสงครามเกาหลีข้ึน ดังนั้นเพ่ือเข&ากับนโยบายหลักของ
สหรัฐอเมริกา ในการต�อต&านการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต1ในเอเชีย รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงได&
วางแผนท่ีตรึงกําลังของจีนคอมมิวนิสต1 ทางตอนใต&ของประเทศจีนเพ่ือมิให&เคลื่อนย&ายกําลังในแถบ
นั้นไปเพ่ิมเติมท่ีเขตยุทธการบริเวณเกาหลี ซ่ึงปรากฏว�านโยบายนี้สอดคล&องกับจุดประสงค1ของรัฐบาล
เจียงไคเช็คในการท่ีจะคืนสู�แผ�นดินใหญ�ด&วย ดังนั้น ท้ังสหรัฐอเมริกาและจีนคณะชาติ จึงให&การ
สนับสนุนต�อการขยายกองกําลังและการปฏิบัติการของกองพล 93 เช�น การให&อาหาร สัมภาระ และ
อาวุธยุทโธปกรณ1ต�าง ๆ จนทําให&กองพลนี้มีกําลังเพ่ิมข้ึนนับจํานวนหม่ืนคน พวกท่ีเข&าเป
นกองพล 93 
ในระยะต�อ ๆ มาได&รวมไปถึงพวกไทยใหญ�และชนกลุ�มน&อยสัญชาติพม�า ท้ังนี้ได&สร&างป@ญหาให&กับ
รัฐบาลพม�าระดับหนึ่ง เนื่องจากกลุ�มนี้อาจใช&ความชํานาญในการต�อสู&กับรัฐบาลพม�าในอนาคตได& 
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 แต�อย�างไรก็ตาม ในด&านนโยบายของสหรัฐอเมริกา และไต&หวันในความหวังท่ีจะอาศัย

กองพล 93 เข&าก�อกวนและทําลายอํานาจของจีนคอมมิวนิสต1นั้น ไม�ได&รับความสําเร็จแต�อย�างไร 

เพราะในการปฏิบัติการในมณฑลยูนานถึง 3 ครั้ง ซ่ึงกองพล 93 ได&ถูกทหารฝOายจีนคอมมิวนิสต1ไล�

กลับมาทุกครั้ง และแสดงให&เห็นว�าประชาชนจีนไม�ได&ให&การสนับสนุนต�อรัฐบาลชุดเดิมแล&ว แต�ให&การ

สนับสนุนและยอมรับการปกครองของเหมา เจ<อตุง 

 ดังนั้น เม่ือความหวังในการท่ีจะกลับไปปกครองแผ�นดินจีนหมดลง กองพล 93 จึงได&หัน

มาสร&างอิทธิพลในพ้ืนท่ีต�าง ๆ ท่ีทางกองกําลังได&ครอบครองในรัฐฉาน และได&ดําเนินการต�าง ๆ ท่ี

สร&างป@ญหาให&กับรัฐบาลพม�าเป
นอย�างมาก เช�น การเรียกเก็บภาษีจากประชาชนในท&องถ่ิน ซ่ึงรวมไป

ถึงเงินค�าคุ&มครองความปลอดภัย ภาษีด�านในกรณีท่ีประชาชนนําสินค&า หรือผลิตผลผ�านด�านนั้น ๆ 

การเกณฑ1แรงงานราษฎรเพ่ือช�วยในการสร&างถนน สร&างปWอม และสร&างสถานท่ีปWองกันต�าง ๆ และ

รวมถึงการเกณฑ1แรงงานไปเป
นลูกหาบแบกสัมภาระ การเข&าครอบครองธุรกิจยาเสพติด เช�น การ

ปลูกฝXYน ค&าฝXYน และสร&างป@ญหาท่ีร&ายแรงท่ีสุดสําหรับรัฐบาลพม�า คือ การให&ความสนับสนุนแก�พวก

ขบวนการกู&ชาติไทยใหญ�ในการสู&รบกับทางทหารพม�า รัฐบาลพม�าภายใต&การนําของ อูนุ จึงได&แก&ไข

ป@ญหาดังกล�าวอย�างจริงจัง ประกอบกับรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต1 ซ่ึงพม�าได&ให&การรับรองแล&ว ได&ยื่น

หนังสือประท&วงและเรียกร&องให&พม�าจัดการกับกองพลท่ี 93 โดยรีบด�วน เพราะคณะคอมมิวนิสต1เห็น

ว�าพวกนี้มีแผนท่ีจะก�อกวนและสร&างความไม�สงบต�อประเทศจีน 

 รัฐบาลพม�าได&ดําเนินการแก&ไขป@ญหากองพล 93 ไปพร&อม ๆ กัน 3 อย�าง 

 1. เสนอเรื่องราวต�อองค1การสหประชาชาติ 

 2. ทําความตกลงกับรัฐบาลไต&หวันให&ถอนทหารออกไปจากดินแดนพม�า 

 3. ใช&กําลังทหารขับไล� 

 โดยการใช&กําลังทหารเข&าขับไล�กองพล 93 ก�อให&เกิดผลกระทบต�อความม่ันคงของไทย 

และความสัมพันธ1ระหว�างไทยกับพม�า 

 พม�าเริ่มทําการปราบปรามครั้งใหญ�ในต&นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2496 และในเวลาเดียวกันก็

ได&ยื่นเรื่องราวต�อองค1การสหประชาชาติ ในปลายเดือนเมษายน ท่ีประชุมได&มีมติแต�งต้ังคณะกรรมการ

ข้ึนมาชุดหนึ่ง ซ่ึงประกอบไปด&วยตัวแทนจากสหรัฐอเมริกา จีนคณะชาติ ไทย และพม�า ให&ดําเนินการ

ขนย&ายทหารเหล�านี้กลับสู�ไต&หวัน การขนย&ายดังกล�าวได&เริ่มกระทํากันต้ังแต�ต&นเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.2496 จนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2497 ซ่ึงสามารถส�งกลับได&ถึง 7,800 คน แต�ผู&ท่ีถูก

ส�งกลับไปนั้น ส�วนใหญ�ประกอบไปด&วยคนชรา คนปOวย และเด็กท่ีเหลือตกค&างอยู�กว�า 5,000 คน ซ่ึง

ส�วนมากเป
นคนหนุ�มสาว โดยท่ีพวกนี้จะยังหลบซ�อนอยู�ท่ีพม�าตามเดิม 
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 แต�การย&ายครั้งนี้ไม�ทําให&สถานการณ1ดีข้ึน และยังแสดงให&เห็นถึงพฤติการณ1แบบไม�น�า
ไว&วางใจของบางประเทศท่ีอยู�ในคณะกรรมการ พม�าจึงหันกลับไปใช&วิธีเดิม คือ การปราบปราม โดย
ดําเนินการปราบปรามครั้งใหญ�ราวปลายปP พ.ศ. 2503 ซ่ึงในครั้งนี้พม�า ได&รับความร�วมมือจากกองทัพ
จีนคอมมิวนิสต1 โดยการส�งกําลังทหารถึง 3 กองพล หรือประมาณ 20,000 คน เข&าร�วมกับทหารพม�า
อีก 5,000 คน ทําการปฏิบัติการรบ 2 ครั้ง ในช�วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2503 
ทําให&พวกกองพล 93 หรือจีนฮ�อติดอาวุธต&องถอยร�นออกไปจากการครอบครองเมืองยู& เมืองแฮะ และ
เมืองสามเต&า ในตอนใต&รัฐฉาน และท่ีม่ันท่ีอ่ืน ๆ อย�างเช�น เมืองเชียงลาบ และเมืองปOาเลียบ ซ่ึงสร&าง
ความเสียหายให&แก�กองกําลังของจีนฮ�อเป
นอย�างมาก จนในท่ีสุดพวกท่ีเหลือจึงได&ถอยหนีเข&าไปอาศัย
หลบซ�อนอยู�ในเขตแดนของลาวและไทย 
 ในต&นปP พ.ศ. 2504 รัฐบาลพม�าได&ร&องเรียนไปยังองค1การสหประชาชาติอีกครั้ง และใน
กาลครั้งนี้ทางการพม�าได&แสดงให&เห็นว�าในการปราบปรามกองพลท่ี 93 ท่ีผ�านมาได&มีการค&นพบอาวุธ
ยุทโธปกรณ1มากกว�า 5 ตัน ซ่ึงสหรัฐอเมริกาได&ส�งมาช�วยเหลือพวกจีนฮ�อเหล�านี้ ดังนั้นองค1กร
สหประชาชาติซ่ึงมีสหรัฐอเมริกาเป
นผู&นํา จึงรีบดําเนินการขนย&ายกองทหารออกไปจากประเทศพม�า
อย�างเต็มใจ โดยใช&ประเทศไทยเป
นจุดศูนย1กลางการขนย&าย อย�างไรก็ตามผลท่ีออกมามีลักษณะเดิม
คือ ผู&ท่ีได&รับการส�งกลับไปยังไต&หวันจริง ๆ คือกลุ�มของผู&หญิง เด็ก คนปOวย และคนชรา ส�วนกลุ�มชาว
จีนฮ�อท่ีตกค&างได&ทําการอพยพเข&ามาอยู�ท่ีชายแดนไทยในทางภาคเหนือของไทย ได&แก� บริเวณจังหวัด
เชียงใหม� จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม�ฮ�องสอน  
 หลังจากการขนย&ายประชากรครั้งสุดท&ายนี้ทางไต&หวันได&ประกาศออกมาอย�างเป
น
ทางการว�าจะไม�รับผิดชอบใด ๆ อีกต�อกลุ�มกองพล 93 ท่ียังตกค&างอีกต�อไป โดยอ&างตามเหตุผลท่ีว�าได&
อพยพทหารออกมาหมดแล&ว การประกาศเช�นนี้เป
นการประกาศออกมาตามหลักการ เพราะรัฐบาลก็ได&
ดําเนินการย&ายพวกจีนฮ�อออกไปจริง ส�วนท่ีเหลืออยู�นั้นถือว�าทางจีนคณะชาติไม�รู&ไม�เห็น  
 ส�วนการท่ีทารกองพบท่ี 93 ได&ทําการหลบนี้เข&ามาอาศัยอยู�ท่ีไทยแล&วนั้น ทางรัฐบาลไทย
ได&ถือว�าเป
นบุคคลท่ีหลบหนีเข&าเมืองมาอย�างผิดกฎหมาย แต�อนุญาตให&อยู�ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว& 
เนื่องจากเป
นการหลบหนี้จากภัยสงคราม ต�อมารัฐบาลไทยได&ใช&กลุ�มอดีตทหารจีนคณะชาติ ซ่ึงเป
น
ผู&นําประเทศทางปOาเขาทางตอนเหนือ ทําการปราบปรามผู&ก�อการร&ายคอมมิวนิสต1 ซ่ึงถือว�าเป
นคุณ
งามความดีต�อประเทศ ตลอดจนอดีตทหารจีนคณะชาติกลุ�มนี้ได&ปฏิเสธการกลับไปสู�ไต&หวัน เพราะ
ต&องการอยู�ในประเทศไทย รัฐบาลไทยจึงได&ทําการโอนสัญชาติไทยให&กับกลุ�มทหารจีนคณะชาติกลุ�มนี้ 
 สําหรับชาวจีนฮ�อท่ีได&ทําการอพยพเข&ามานั้น เป
นชาวจีนมณฑลยูนาน ท่ีอพยพหลบหนี
ภัยสงครามมาพร&อมกับอดีตทหารจีนคณะชาติ ได&รับอนุญาตให&อยู�ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด ในแหล�งชุมชนจีน
ฮ�อท่ีทางกระทรวงมหาดไทยเป
นผู&กําหนดเอาไว& 
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จีนฮ�อท่ีเลือกทําการศึกษา 
 กลุ�มชาวจีนฮ�อท่ีอพยพเข&ามาอยู�ในประเทศไทย ได&แก� บริเวณ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคเหนือของไทย จังหวัดเชียงใหม�, เชียงราย และจังหวัดแม�ฮ�องสอน ในส�วนของจังหวัดเชียงใหม�
และเชียงรายนั้นมีการขยายชุมชนอย�างรวดด&วยในหลาย ๆ ป@จจัย เช�นการคมนาคมท่ีเข&าถึงง�าย 
เศรษฐกิจ ฯลฯ ทําให&หมู�บ&านจีนฮ�อของ 2 จังหวัดนี้ มีความเจริญอย�างรวดเร็ว ซ่ึงส�งผลต�อการสูญเสีย
สภาพของหมู�บ&านเดิมและวัฒนธรรมด้ังเดิมของหมู�บ&านไปจนหมดสิ้น ในขณะท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอนมี
รูปแบบการปกครองแบบเฉพาะกลุ�ม รวมท้ังการคมนาคมท่ีเข&าถึงลําบากกว�าใน 2 จังหวัดแรก มีส�วน
ทําให&หมู�บ&านยังคงสภาพท่ีน�าสนใจเอาไว&อยู�ได& ท้ังลักษณะทางวัฒนธรรมจีน ท่ีเป
นรูปแบบสังคมการ
เกษตรกรรม ลักษณะทางสถาป@ตยกรรม ความเชื่อต�าง ๆ ยังคงลักษณะเดิมเฉพาะตัวของกลุ�มชาวจีน 
หมู�บ&านจีนฮ�อท่ีพบในจังหวัดแม�ฮ�องสอนมีอยู� 3 หมู�บ&านได&แก� 1.หมู�บ&านรักไทย 2.หมู�บ&านสุริยะ 3.
หมู�บ&านสันติชล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ต&องการศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับบ&านดินเดิมกับบ&านดินในป@จจุบัน มี
ลักษณะแตกต�างกันอย�างไร จึงเลือกศึกษาในหมู�บ&านสันติชล ตําบลเวียงใต& อําเภอปาย จังหวัด
แม�ฮ�องสอน เนื่องจากหมู�บ&านนี้ได&ทําการสํารวจไว&แล&วโดย ศาสตราจารย1อรศิริ ปาณินท1 ใน 
“โครงการ การศึกษา บ&าน หมู�บ&าน และเทคโนโลยีการก�อสร&างของบ&านจีนฮ�อ จังหวัดแม�ฮ�องสอน” 
เม่ือปP พ.ศ. 2540 รวมท้ังทางผู&วิจัยได&เดินทางไปสํารวจตามหมู�บ&านท่ีทาง ศาสตราจารย1อรศิริ 
ปาณินท1 ทําให&ผู&วิจัยเลือกศึกษาใน หมู�บ&านสันติชล ท่ีอําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เนื่องจากมีความ
หลากหลายทางสถาป@ตยกรรม ท้ังบ&านดิน, เรือนไม&ไผ�, บ&านดินท่ียังคงมีการใช&งานอยู�จริง จึงทําให&
เลือกศึกษาในหมู�บ&านนี้ ซ่ึงมีมากกว�า 2 หมู�บ&านท่ีได&ทําการลงสํารวจมาในเบื้องต&น 
 
ลักษณะทางกายภาพท่ัวไป 
 สภาพภูมิศาสตร2  

 ท่ีตั้งและอาณาเขต อําเภอปาย ต้ังอยู�ทางทิศเหนือของจังหวัดแม�ฮ�องสอน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 
2,244.7 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต�อกับเขตปกครองใกล&เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต�อกับ ตําบลแม�สะกุล อําเภอหมอกใหม� และตําบลแม�ทา อําเภอเมืองป@Yน 
จังหวัดตอกกี ประเทศสาธารณรัฐประเทศพม�า โดยมีสันดอยหลวงเป
นเส&นก้ัน อาณาเขต 
 ทิศตะวันออก ติดต�อกับ ตําบลปOาแป\ อําเภอแม�แตง , อําเภอเวียงแหง และอําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม� โดยมีเทือกเขาม�อนอังเกตเป
นเส&นก้ันอาณาเขต 
 ทิศใต+ ติดต�อกับบ&านดงสามหม่ืน ตําบลวัดจันทร1 อําเภอแม�แจ�ม และอําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม� โดยมีเทือกเขาดอยปูก&างเป
นเส&นก้ันอาณาเขต 
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 ทิศตะวันตก ติดต�อกับ ตําบลห&วยปูลิง อําเภอเมือง แม�ฮ�องสอน และอําเภอปางมะผ&า 
โดยมีเทือกเขาดอยหนองขาวเป
นเส&นก้ันอาณาเขต 
 ลักษณะทางภูมิอากาศ 

 อําเภอปาย มีหมอกปกคลุมตลอดท้ังปPเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศท่ีหุบเขาสูง มีพ้ืนท่ีอยู�
บนท่ีสูงเหนือระดับน้ําทะเล ทําให&มีอุณหภูมิสูงในเวลากลางวัน เนื่องจากถูกแสงแดด ส�วนในตอน
กลางคืน จะได&รับอิทธิพลจากลมภูเขา ทําให&อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ซ่ึงเม่ือความร&อนในตอน
กลางวันลอยตัวข้ึนไปด&านบนปะทะกับความชื้นของอากาศ จึงทําให&เกิดหมอกปกคลุมโดยท่ัวไป ใน
ตอนกลางคืนสภาพภูมิอากาศจะมีความแตกต�างกัน อย�างชัดเจนท้ัง 3 ฤดูกาลดังนี้ 
 1. ฤดูร+อน ช�วงกลางเดือนกุมภาพันธ1-กลางเดือนพฤษภาคม ในเวลากลางวันจะมีอากาศ
ร&อนอบอ&าว 
 2. ฤดูฝน ช�วงกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม จะได&รับอิทธิพลจากลมมรสุมเฉียงใต& 
ทําให&อากาศความชุ�มชื้น ฝนตกชุกมาก ซ่ึงจะมีปริมาณมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคม 
 3. ฤดูหนาว ช�วงเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ1 ได&รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอากาศจะหนาวเย็นมาก 
 
เศรษฐกิจชุมชน 
 โครงสร&างทางเศรษฐกิจชุมชนของหมู�บ&านสันติชลแห�งนี้ เป
นหมู�บ&านทางการเกษตรเป
น
หลัก มีการปลูกลําใย ลิ้นจี่ ผักต�าง ๆ เป
นรายได&หลักของชุมชนและนอกจากนี้ ในช�วงระยะเวลาก�อน
หน&านี้ ทางหมู�บ&านสันติชลมีป@ญหาเก่ียวกับยาเสพติดเป
นอย�างมาก เพ่ือแก&ไขป@ญหายาเสพติดทาง
ผู&นําชุมชนจึงได&ริเริ่ม ก�อสร&าง ศูนย1วัฒนธรรมจีนยูนาน ข้ึนมาเพ่ือหารายได&ให&กับทางชุมชน โดยเน&น
เป
นการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือหารายได&เข&าชุมชนอีกทาง ดังนั้นสภาพเศรษฐกิจของทางหมู�บ&าน
จึงมีรายได&หลักเข&ามาท้ัง 2 ทาง คือ การเกษตรกรรมซ่ึงถือเป
นรายได&หลัก และการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 
 
องค2ประกอบหมู�บ+านสันติชล 
 หมู�บ&านสันติชล ก�อต้ังข้ึนมาต้ังแต�เม่ือปP พ.ศ. 2518 ต้ังอยู�ท่ีตําบลเวียงใต& อําเภอปาย 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน ต้ังอยู�ทางทิศเหนือห�างจากตัวอําเภอปาย 4 กิโลเมตร จะถึงทางเข&าหมู�บ&านสันติชล 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 2 แสดงรายละเอียดองค1ประกอบของหมู�บ&านสันติชล 
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ.2555) 
 
 ศูนย2วัฒนธรรมจีนยูนาน 
 ศูนย1วัฒนธรรมจีนยูนาน เป
นแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ก�อสร&างข้ึนมาเพ่ือส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเพ่ือเพ่ิมรายได&ให&กับทางชุมชน สถานท่ีต้ังของศูนย1วัฒนธรรมจะอยู�
บริเวณด&านหน&าของหมู�บ&านสะดวกต�อการเข&าถึง เม่ือเข&ามาจากปากทางเข&าหมู�บ&านศูนย1วัฒนธรรมจะ
อยู�ทางซ&ายมือของหมู�บ&าน และท่ีท&ายชุมชนบริเวณยอดเขาจะมีจุดบริการนักท�องเท่ียว เรียกว�า จุดชม
วิวหยุนไหล บริเวณนี้จะให&บริการเวลาช�วงเช&าเพราะจะเห็นทางหมู�บ&านเป
นทะเลหมอก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3 ภาพถ�ายศูนย1วัฒนธรรมจีนยูนานบริเวนลานกิจกรรม 
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ.2555) 
 

 
 
ภาพท่ี 4 ภาพถ�ายศูนย1วัฒนธรรมจีนยูนานบริเวณห&องพักและร&านขายของท่ีระลึก 
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ.2555) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5 แผนผังศูนย1วัฒนธรรมจีนยูนาน 
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ.2555) 
 
 ศาลเจ+าท่ีของหมู�บ+าน 
 ท่ีตั้งของหมู�บ&านต้ังอยู�บนเนินเขา เม่ือเข&าหมู�บ&านมา เลยตําแหน�งของศูนย1วัฒนธรรมจีนยู
นานมา ศาลเจ&าท่ีจะอยู�ทางขวามือใต&ต&นไม&ใหญ� โดยศาลเจ&าท่ีแห�งนี้ก�อสร&างมาต้ังแต�เริ่มต้ังหมู�บ&าน 
เป
นท่ีนับถือของชาวบ&านในหมู�บ&านแห�งนี้โดยส�วนใหญ�ชาวบ&านมักจะมาไหว&สักการะเพ่ือขอเรื่อง การ
เดินทางให&ปลอดภัย, การค&าขาย, โชคลาภ เป
นต&น และมีกฎสําหรับศาลเจ&าอยู� 1 อย�างคือ บริเวณ
ภายในรั้วศาลเจ&า ห&ามให&ผู&หญิงเข&าไปให&ได&แต�ผู&ชาย ส�วนผู&หญิงหากต&องการบูชาสามารถไหว&ได&จาก
บริเวณด&านนอกประตูเท�านั้น 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 6 ภาพถ�ายศาลเจ&าท่ีประหมู�บ&าน 
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ.2555) 
 
 หมวดคริสต2เตียนบ+านสันติชล 
 หมวดคริสต1เตียนบ&านสันติชล ต้ังอยู�ทางด&านหน&าสุดของหมู�บ&าน รูปแบบอาคารเป
น
อาคารคอนกรีต 2 ชั้น โดยหน&าท่ีหลักของท่ีแห�งนี้คือเผยแพร�ศาสนาและได&มีการรับอุปการะเด็ก
กําพร&าไว&ดูแล นอกจากนี้ยังมีการเปXดสอนภาษาอังกฤษให&กับคนภายในหมู�บ&านแห�งนี้ด&วย 
 

  
 
ภาพท่ี 7 ภาพถ�ายหมวดคริสต1เตียนบ&านสันติชล 
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ.2555) 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สํานักสงฆ2 หมู�บ+านสันติชล 
 สํานักสงฆ1แห�งนี้เคยมีพระมาจําพรรษาอยู� แต�ป@จจุบันกลายเป
นสํานักสงฆ1ร&างไปแล&ว 
เนื่องจากชาวบ&านในหมู�บ&านสันติชลนับถือบรรพบุรุษเป
นหลัก ซ่ึงการไหว&บรรพบุรุษมักจะทําการไหว&
ท่ีบ&าน หรือศาลเจ&าทําให&ไม�ค�อยมีการบํารุงสํานักสงฆ1เท�าท่ีควร และทําให&กลายเป
นสํานักสงฆ1ร&างในท่ีสุด 
 

 
 
ภาพท่ี 8 ภาพถ�ายทางเข&าสํานักสงฆ1 
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ.2555) 
 
 โรงเรียนสอนภาษาจีน 
 โรงเรียนสอนภาษาจีนสําหรับคนในหมู�บ&าน ชื่อโรงเรียนไฮยี สอนภาษาจีนชั้นประถมศึกษา
ปPท่ี 1-6 โรงเรียนจะเปXดสอนในช�วงเวลา 17.00 น – 19.00 น. เพ่ือสอนภาษาจีน ส�วนโรงเรียนสอน
ภาษาไทยนั้นต&องออกไปเรียนท่ีโรงเรียนข&างนอก ในช�วงตอนเย็นกลับมาเรียนท่ีโรงเรียนไฮยี ทาง
โรงเรียนแห�งนี้ได&รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลไต&ไหวัน ส�งคนมาคอยสอนหนังสือภาษาจีน ลักษณะ
ทางสถาป@ตยกรรมตัวโรงเรียนป@จจุบันเป
นอาคารปูนผสมกับการใช&ผนังไม& โดยจะมีการก�ออิฐเป
นผนัง
ข้ึนมาก�อนครึ่งหนึ่งแล&วด&านบนเป
นผนังไม& โครงสร&างหลังคาเป
นไม& วัสดุมุงหลังคาเป
นกระเบื้องลอนคู� 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 9 ภาพถ�ายโรงเรียนไฮยี 
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ.2555) 
 
 ศาลาประชาคม 
 ศาลาประชาคม เป
นอาคารชั้นเดียว ผนังก�ออิฐฉาปปูนทาสี บริเวณศาลาประชาคมมีพ้ืนท่ี
ข&าง ๆ เป
นตลาดเล็ก ๆ สําหรับวางของขายของคนในหมู�บ&าน ศาลาประชาคมมีหน&าท่ีเป
นท่ีประชุม
ของคนในหมู�บ&านและเป
นพ้ืนท่ีอเนกประสงค1ของคนในหมู�บ&านด&วย 
 

  
 
ภาพท่ี 10 ภาพถ�ายศาลาประชาคม 
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ.2555) 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ร+านค+าภายในหมู�บ+าน 
 ร&านค&าภายในหมู�บ&าน ต้ังอยู�บริเวณถนนเส&นหลักของหมู�บ&าน โดยเกิดจากการท่ีบ&านพักท่ี
อาศัยอยู�บริเวณริมถนนหลักด&มีการดัดแปลงบ&านให&กลายเป
นร&านค&า เพ่ือรับการท�องเท่ียวและเพ่ือ
ค&าขายภายในชุมชน เรือนร&านค&ามักจะเป
นเรือนแยกท่ีมีการสร&างข้ึนมาใหม�ให&หันหน&าติดกับถนน 
เรือนร&านค&าท่ีพบจะมี 2 ประเภท แยกออกมาตามวัสดุท่ีก�อสร&าง เป
นเรือนร&านค&าท่ีสร&างด&วยไม&และ
เรือนร&านค&าท่ีสร&างด&วยคอนกรีต 
 

  
 
ภาพท่ี 11 ภาพถ�ายเรือนร&านค&าท่ีสร&างด&วยคอนกรีต 
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ.2555) 
 

  
 
ภาพท่ี 12 ภาพถ�ายเรือนร&านค&าท่ีสร&างด&วยคอนกรีต 
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ.2555) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 พ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรมของหมู�บ+าน 
 อาชีพหลักของชาวจีนฮ�อในหมู�บ&านสันติชลป@จจุบันคือ เกษตรกรรม ซ่ึงชาวบ&านสวนใหญ�
นิยมทําไร�ปลูกผลไม& เช�น ลําไย กระเทียม ข&าวโพด และกะหล่ําปลี โดยพ้ืนท่ีการทําการเกษตรจะอยู�
บริเวณรอบ ๆ ของหมู�บ&าน เพราะพ้ืนท่ีบริเวณหมู�บ&านเป
นเนินเขาไม�เหมาะกับการทําการเกษตร จึง
ไปทําบริเวณรอบ ๆ หมู�บ&านเพราะเป
นท่ีราบเหมาะกับการทําการเกษตร  
 

 
 
ภาพท่ี 13 ภาพถ�ายทางอากาศแสดงพ้ืนท่ีการเกษตรกรรมรอบ ๆ หมู�บ&าน 
ท่ีมา:  หมู�บ+านสันติชล, แผนท่ีประเทศไทย. มาตราส�วน 100ม : 200ฟุต 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 3 
 

บ�านท่ีเลือกทําการศึกษา 
 

ลักษณะของบ�านโดยรวมของหมู บ�านสันติชล 
 หลังจากการลงสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือทําการศึกษาลักษณะบ�านเรือนของหมู"บ�านสันติชลโดย
ละเอียด โดยมุ"งเน�นศึกษาไปท่ีตัวบ�านและผังบริเวณบ�านเป.นหลัก ทําให�เราทราบว"า หากแยกลักษณะ
บ�านเรือนตามอาชีพแล�วจะสามารถแยกออกมาได�เป.น 2 ประเภทดังนี้ 
 1. บ�านสําหรับพักอาศัย  คือ บ�านท่ีใช�สําหรับการพักอาศัยเพียงอย"างเดียว 
 2. บ�านสําหรับการค�าขาย คือ บ�านท่ีมีการเป5ดเป.นร�านค�าในบริเวณบ�าน 
 จากประเภทบ�านข�างต�นมีการจําแนกตามอาชีพ แต"ท้ังนี้ท้ังนั้นวัสดุท่ีมีการใช�ในการสร�าง
บ�านเรือนส"วนใหญ"ท่ีพบจะใช�โครงสร�างหลักเป.นไม�จริงและมีการก"อผนังก"ออิฐบล็อกแล�วฉาปปูนทาสี 
โครงสร�างหลังคาเป.นไม�จริง มุงหลังคาด�วยกระเบื้อง ส"วนวัสดุดั้งเดิมท่ีเป.นบ�านผนังดินดิบยังพบอยู"แต"
เป.นปริมาณน�อย (ในท่ีนี่กล"าวถึงบ�านท่ีใช�อยู"อาศัยจริง ไม"รวมถึงบ�านดินท่ีก"อสร�างข้ึนเพ่ือการ
ท"องเท่ียว)  
 พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�านนั้นท่ีพบจะสามารถแบ"งออกเป.น 3 ส"วนคือ ทางเข�ากลางเป.น
ทางเข�าหลักของสู"โถงกลางของบ�าน ซ่ึงใช�เป.นพ้ืนท่ีเอนกประสงค>  มีแท"นบูชาพระและแท"นบูชา
บรรพบุรุษ บางบ�านใช�โถงกลางเป.นท่ีนอน หรือท่ีนั่งเล"นดูทีวี ส"วนห�องนอนจะขนาบอยู"ฝ@Aงซ�ายขวาของ
โถงกลางทางเข�า  ส"วนเรือนครัวนั้นจะยกมาเป.นเรือนเล็ก ๆ อีก 1 หลังข�าง ๆ บ�าน ซ่ึงบริเวณเรือน
ครัวนั้นจะใช�ในการเก็บของ เป.นท่ีนั่งทานข�าว บางบ�านถ�าเรือนครัวใหญ"ก็จะมีแบ"งให�เป.นพ้ืนท่ีนอน
ด�วยโดยทําการเอาเตียงมาต้ังยกพ้ืนข้ึนมาเหนือพ้ืนครัว ส"วนห�องน้ําจะแยกออกจากตัวบ�าน  นอกจากนี้
แล�วถ�าบ�านท่ีมีการเป5ดทําเป.นร�านค�าจะมีการแยกเรือนร�านค�าออกมาจากเรือนท่ีอยู"อาศัยอีกต"างหาก 
โดยเรือนร�านค�าจะย�ายมาอยู"บริเวณใกล�กับถนนและหันหน�าเข�าสู"ถนน เพ่ือให�ขายของได�สะดวก   
 
เกณฑ&ในการเลือกกรณีศึกษา 
 เม่ือได�ทําการได�ทําการศึกษาสภาพทางกายภาพของบ�านในหมู"บ�านสันติชล และข�อมูล
จาก โครงการ การศึกษา บ�าน หมู"บ�าน และเทคโนโลยีการก"อสร�างของหมู"บ�านจีนฮ"อ จังหวัด 
แม"ฮ"องสอน โดย ศาสตราจารย> อรศิริ ปาณินท> ได�นํามาเปรียบเทียบ วิเคราะห>กันแล�วพบว"า ลักษณะ
บ�านเรือนในป@จจุบันมีความคล�ายคลึงกัน แต"แตกต"างกันมากในเรื่องของวัสดุท่ีใช�ในการก"อสร�างบ�าน  

   ส
ำนกัหอ
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และบ�านท่ีเริ่มสร�างใหม" เริ่มมีรูปแบบท่ีแตกต"างไปจากเดิม  ดังนั้นเพ่ือการพิจารณาเลือกศึกษา
กรณีศึกษาตัวอย"างเพ่ือลงลึกในรายละเอียดทางสถาป@ตยกรรมของบ�านจึงพิจารณาเกณฑ>การการ
เลือกวิเคราะห>กรรีศึกษาดังต"อไปนี้ 
 1. ให�เลือกกรณีศึกษาท่ีเคยได�รับการสํารวจมาแล�ว จากโครงการการศึกษา บ�าน หมู"บ�าน 
และเทคโนโลยีการก"อสร�างของหมู"บ�านจีนฮ"อ จังหวัด แม"ฮ"องสอน โดย ศาสตราจารย> อรศิริ ปาณินท> 
 2. ให�เลือกกรณีศึกษาท่ีเลือกให�กระจายตัวอยู"ตามพ้ืนท่ีต"าง ๆ รอบหมู"บ�าน ไม"กระจุกตัว
อยู"บริเวณใดบริเวณหนึ่ง 
 3. ให�เลือกกรณีศึกษาท่ีมีลักษณะแตกต"างของวัสดุท่ีใช�เป.นผนังครบถ�วนตามท่ีสํารวจ 
 4. ให�บ�านมีขนาดของบ�านครอบคลุมต้ังแต"เล็กสุดไปจนถึงใหญ"สุด  โดยเปรียบเทียบได�
จากพ้ืนท่ีโดยรวมของบ�าน 
 
กรณีศึกษาจากโครงการ “การศึกษา บ�าน หมู บ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน” 
 จากการลงสํารวจลักษณะทางกายภาพของหมู"บ�านสันติชลเป.นท่ีเรียบร�อยแล�ว เพ่ือให�
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบเรือนมากยิ่งข้ึน จึงทําการเปรียบเทียบลักษณะบ�านเรือนจาก 
กรณีการศึกษาของ ศาสตราจารย>อรศิริ  ปาณินท>  ท่ีได�เคยทําการสํารวจหมู"บ�านสันติชลไว�แล�วเม่ือปF 
พ.ศ. 2537 ในโครงการ “การศึกษา บ�าน หมู"บ�าน และเทคโนโลยีการก"อสร�างของหมู"บ�านจีนฮ"อ 
จังหวัดแม"ฮ"องสอน”กล"าวไว�ว"า บ�านของเรือนจีนฮ"อท่ีพบท่ีหมู"บ�านสันติชล ลักษณะบ�านเรือนท่ีพบมี
ลักษณะเป.นบ�านเด่ียว โครงสร�างไม�จริงผสมไม�ไผ"แบบเรือนเครื่องผูก หลังคาจั่วมุงหญ�าคา ใบตองตึง 
และสังกะสี  ผนังบ�านส"วนใหญ"เป.นผนังดินดิบผสมหญ�าซ่ึงก"อดาดบนโครงไม�ไผ"บุหญ�าคา ผสมผสาน
กับผนังฝากไม�ไผ" บ�านท่ีสร�างใหม"เริ่มมีวัสดุใหม" เช"นดินดิบอัดก�อนและผนังก"ออิฐ พ้ืนเป.นพ้ืนดินทุบแน"น   
 ส"วนท่ีใช�สอยเฉพาะ เช"น นอน นั่งเล"น จะยกเป.นแคร"ไม�ไผ"สูงจากพ้ืนดิน  ผนังไม"เจาะช"อง
เป5ดใช�ระบายอากาศช"องว"างระหว"างผนังและเสา 
 พ้ืนท่ีใช�สอยในบ�านถ�าเป.นบ�านขขนาดเล็กจะมีการใช�สอยทุกประเภทร"วมกันในอาคาร
หลัก ซ่ึงแบ"งส"วนการใช�สอยเป.น 3 ส"วน คือ ทางเข�ากลางเป.นเป.นทางเข�าหลักสู"โถงกลางของบ�าน ซ่ึง
เป.นโถงเอนกประสงค> มีแท"นบูชาพระและแท"นบูชาบรรพบุรุษ บางบ�านใช�โถงกลางเป.นท่ีทํางานและท่ี
นอนของเจ�าของบ�านด�วย ห�องนอน และครัวไฟจะอยู"ขนาบโถงกลาง ครัวไฟใช�เป.นท่ีเก็บของและ
ผลิตผลทางการเกษตรด�วย  ห�องนอนนอนรวม ยกแคร"ไม�ไผ"และก้ันด�วยม"านผ�าเพ่ือแยกสัดส"วน แต"ละ
แคร"มีมุ�งกางเฉพาะแคร" บ�านท่ีครอบครัวใหญ"อาจแยกครัวและเล�าเป.ด ไก" หมู หรือม�าออกจากตัวบ�าน  
ห�องน้ํา ส�วมแยกต"างหากจากตัวบ�าน โดยกรณีศึกษาท่ีทําการสํารวจได�แก" 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 1  บ�านนาย ยุทธ แซ�หลี่ 
 

 

 
 
ภาพท่ี 14 แผนผังบ�าน เลขท่ี 7/13  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท%,  การศึกษาหมู�บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก�อสร�างของหมู�บ�านจีนฮ�อ 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ%มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 68. 
 

   

 
ภาพท่ี 15 รูปด�านและรูปตัด บ�านเลขท่ี 7/13  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 69. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 7/13 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 

1 โถงกลาง 4.50 10.0 
2 นอน 19.50 43.3 
3 ครัว เก็บของแห�ง - - 
4 ชานหน�าบ�าน 16.00 35.5 
5 ห�องน้ํา ส�วม 5.0 11.2 

รวม 45.0 100 

พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ยุ�งข�าว - 
2. คอกสัตว% 8.75 
3. อ่ืน ๆ  - 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   53.75  ตารางเมตร 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท%,  การศึกษาหมู�บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก�อสร�างของหมู�บ�านจีนฮ�อ 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ%มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 68. 
 
 บ�านนาย ยุทธ แซ"หลี่ พ้ืนท่ีใช�สอย 45 ตารางเมตร ระบบผังบ�านแตกต"างจากบ�านหลังอ่ืน
เพราะมี 2 ประตูทางเข�า ไม"เน�นโถงกลาง ผนังบ�านเป.นผนังหญ�าคามัดยึดติดเคร"านอน ยกเว�นบริเวณ
ด�านหลังท่ีดาดด�วยดินเหนียวบาง ๆ โครงสร�างหลักเป.นไม�จริงทุบเปลือก โครงหลังคาไม�ไผ" หลังคามุง
หญ�าคา พ้ืนเป.นดินทุบ (อรศิริ ปาณินท>, 2540: 69) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 2  บ�านนาย ไคฟง  แซ"หยวน 
 

 
 
ภาพท่ี 16 แผนผังบ�าน เลขท่ี 23  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 62. 
 

   
 
ภาพท่ี 17 รูปด�านและรูปตัด บ�านเลขท่ี 23  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 63. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 23 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 

1 โถงกลาง 20.00 32.3 

2 นอน 18.00 29.0 

3 ครัว เก็บของแห�ง 18.00 29.0 

4 ชานหน�าบ�าน - - 

5 ห�องน้ํา ส�วม 6.00 9.7 

รวม 62 100 

พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 
1. ยุ�งข�าว - 

2. คอกสัตว> - 

3. อ่ืน ๆ  - 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   62  ตารางเมตร 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 62. 
 
 บ�านนาย ไคฟง  แซ"หยวน มีสมาชิกภายในบ�าน 3 คน บ�านมีการต"อเติมส"วนท่ีเป.นครัว
และเก็บของ ส"วนบ�านเป.นผนังดินผสมหญ�า ส"วนท่ีต"อเติมด�านสกัดเป.นผนังฝากไม�ไผ"  ในครัวตรงท่ีต้ัง
เตามีการเจาะช"องเป5ด ซ่ึงมีหน�าต"างฝากไม�ไผ"ติดอยู"  หลังคามุงหญ�าคา โครงสร�างหลักเป.นไม�จริง 
โครงหลังคาเป.นไม�ไผ" พ้ืนดินทุบแน"น (อรศิริ ปาณินท>, 2540: 63) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 3  บ�านนาย กุ�ย  จิง 
 

 
 
ภาพท่ี 18 แผนผังบ�าน เลขท่ี 235  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 48. 
 

   

 
ภาพท่ี 19 รูปด�านและรูปตัด บ�านเลขท่ี 235  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 49. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 235 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 

1 โถงกลาง 10.00 15.6 

2 นอน 24.00 37.5 

3 ครัว เก็บของแห�ง 10.00 15.6 

4 ชานหน�าบ�าน 17.00 26.6 

5 ห�องน้ํา ส�วม 3.00 4.7 

รวม 64.00 100 

พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ยุ�งข�าว - 

2. คอกสัตว> - 

3. อ่ืน ๆ  - 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   64  ตารางเมตร 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 48. 
 
 บ�านนาย กุ�ย จิง มีสมาชิกในบ�าน 4 คน อาชีพทําสวน กระเทียม กะหล่ําปลี และลิ้นจี่ 
พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน 64 ตารางเมตร ตัวบ�านต้ังอยู"บนเนินสูงกว"าระดับลานหน�าบ�าน 0.50 เมตร 
พ้ืนบ�านเป.นดินทุบ แผนผังเฉพาะห�องโถงด�านน�าเป.นไม�ตีต้ัง ผนังอ่ืน ๆ เป.นผนังดินผสมหญ�า ผนัง
ก้ันห�องภายในเป.นฝากไม�ไผ" หลังคามุงหญ�าคา โครงสร�างหลักเป.นไม�จริง  (อรศิริ ปาณินท>, 2540: 49) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 4  บ�านนาย จะ พอ 
 

 
 
ภาพท่ี 20 แผนผังบ�าน เลขท่ี 64  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 50. 
 

   
 
ภาพท่ี 21 รูปด�านและรูปตัด บ�านเลขท่ี 64 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 51. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 64 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 

1 โถงกลาง 10.00 15.6 

2 นอน 29.00 45.5 

3 ครัว เก็บของแห�ง 9.00 14.0 

4 ชานหน�าบ�าน 12.00 18.6 

5 ห�องน้ํา ส�วม 3.00 6.3 

รวม 64.00 100 

พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ยุ�งข�าว - 

2. คอกสัตว> 7.5 

3. อ่ืน ๆ  - 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   71.5  ตารางเมตร 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 50. 
 
 บ�านนาย จะ พอ เป.นบ�านท่ีมีหลายหลังในผังบริเวณเดียวกัน ตัวบ�านนาย จะ พอ อยู"ทาง
เหนือของผังบริเวณ สมาชิกภายในบ�าน 5 คน คือเจ�าของบ�านและน�องชายพักอยู"ส"วนท่ีเป.นครัวไฟ 
ลูกสาวและแม"อยู"ในบ�านแต"ท้ังสองส"วนมีส"วนเชื่อมต"อกัน พ้ืนท่ีใช�สอย 71.5 ตารางเมตร พ้ืนบ�านเป.น
ดินทุบแน"น ผนังท้ังหมดเป.นผนังดินผสมหญ�า ผนังภายในเป.นฝากไม�ไผ" โครงสร�างหลักเป.นไม�จริง 
โครงสร�างหลังคาเป.นไม�ไผ" หลังคามุงหญ�าคา (อรศิริ ปาณินท>, 2540: 51) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 5  บ�านนาย จินเซียง แซ"หลู" 
 

 
 
ภาพท่ี 22 แผนผังบ�าน เลขท่ี 11  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 66. 
 

   

 
ภาพท่ี 23 รูปด�านและรูปตัด บ�านเลขท่ี 11 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 67. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 11 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 

1 โถงกลาง 10.00 15.6 

2 นอน 29.00 45.5 

3 ครัว เก็บของแห�ง 9.00 14.0 

4 ชานหน�าบ�าน 12.00 18.6 

5 ห�องน้ํา ส�วม 3.00 6.3 

รวม 64.00 100 

พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ยุ�งข�าว - 

2. คอกสัตว> 7.5 

3. อ่ืน ๆ  - 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   71.5  ตารางเมตร 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 66. 
 
 บ�านนาย จินเซียง  แซ"หลู" สมาชิกภายในบ�าน 7 คน เป.นบ�านท่ีแยกออกมาเป.น 2 ส"วน 
ส"วนหนึ่งเดิมเคยเป.นครัวแต"เม่ือสมาชิกภายครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน ครัวเก"าเลยกลายเป.นท่ีอยู"ของลูก
สาว 2 คนส"วนสมาชิกคนอ่ืนอยู"รมกันในบ�านใหญ" ผนังบ�านใหญ"เป.นฝากไม�ไผ" ผนังบ�านเก"าท่ีเคยเป.น
ครัว ผนังดินผสมหญ�าคา หลังคามุงใบตองตึง ส"วนหลังคาคลุมชานหน�าบ�านเป.นหลังคาสังกะสี (อรศิริ 
ปาณินท>, 2540: 67) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 6  บ�านนาย โล  แซ"ตือ 
 

 
 
ภาพท่ี 24 แผนผังบ�าน เลขท่ี 87  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 52. 
 

   

 
ภาพท่ี 25 รูปด�านและรูปตัด บ�านเลขท่ี 87 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 53. 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 87 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 

1 โถงกลาง 20.00 25.4 

2 นอน 24.00 30.5 

3 ครัว เก็บของแห�ง 15.00 18.9 

4 ชานหน�าบ�าน 14.00 17.6 

5 ห�องน้ํา ส�วม 6.00 7.6 

รวม 79.00 100 

พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ยุ�งข�าว - 

2. คอกสัตว> - 

3. อ่ืน ๆ  - 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   79  ตารางเมตร 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 52. 
 
 บ�านนาย โล แซ"ตือ มีสมาชิกภายในบ�าน 6 คน พ้ืนท่ีใช�สอย 79 ตารางเมตร เนื่องจากมี
จํานวนสมาชิกเยอะพ้ืนท่ีส"วนใหญ"จึงกลายเป.นห�องนอน ผนังบ�านเป.นดินผสมหญ�า ส"วนผนังห�องโถง
ด�านหน�าเป.นไม�จริงตีตั้ง โครงสร�างไม�จริง โครงหลังคาไม�ไผ" หลังคามุงหญ�าคา พ้ืนบ�านเป.นดินทุบแน"น
ยกสูงจากพ้ืนลานประมาณ 0.50 เมตร (อรศิริ ปาณินท>, 2540: 53) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 7  บ�านนาย ลี่  ชิง 
 

 
 
ภาพท่ี 26 แผนผังบ�าน เลขท่ี 50  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 54. 
 

   

 
ภาพท่ี 27 รูปด�านและรูปตัด บ�านเลขท่ี 80 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 55. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 35 

ตารางท่ี 8 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 50 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 

1 โถงกลาง 15.00 17.3 

2 นอน 24.00 276 

3 ครัว เก็บของแห�ง 24.00 27.6 

4 ชานหน�าบ�าน 16.50 18.9 

5 ห�องน้ํา ส�วม 7.50 8.6 

รวม 87.00 100 

พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ยุ�งข�าว - 

2. คอกสัตว> - 

3. อ่ืน ๆ  - 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   79  ตารางเมตร 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 54. 
 
 บ�านนาย ลี่ ซิง มีสมาชิกท้ังหมด 3 คน พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน 87 ตารางเมตร โถงกลาง
และครัวไฟรวมเป.นพ้ืนท่ีเดียวกัน ผนังบ�านเป.นฝากไม�ไผ"ตีเคร"านอนประกับด�านนอก หลังคามุงสังกะสี 
พ้ืนท่ีส"วนใหญ"เป.นห�องนอนพ้ืนมีลักษณะเป.นพ้ืนไม�ปูบนซุงเส�นผ"านศูนย>กลางประมาณ 0.30 เมตร 
วางเรียงกันแทนคานและตง (อรศิริ ปาณินท>, 2540: 55) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 8  บ�านนาย หม"าน  ลี่ 
 

 
 
ภาพท่ี 28 แผนผังบ�าน เลขท่ี 52  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 58. 
 

   

 
ภาพท่ี 29 รูปด�านและรูปตัด บ�านเลขท่ี 52 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 58. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 9 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 52 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 

1 โถงกลาง 18.00 21.9 

2 นอน 18.00 21.9 

3 ครัว เก็บของแห�ง 18.00 21.9 

4 ชานหน�าบ�าน 22.00 26.9 

5 ห�องน้ํา ส�วม 6.00 7.4 

รวม 82.00 100 

พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ยุ�งข�าว - 

2. คอกสัตว> 10.5 

3. อ่ืน ๆ  - 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   92.5  ตารางเมตร 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 58. 
 
 บ�านนายหม"านลี่ มีสมาชิก 3 คน ตัวบ�านต้ังอยู"บนเนิน มีพ้ืนท่ีใช�สอย 92.5 ตารางเมตร 
พ้ืนเป.นดินทุบแน"น ผนังหญ�าดาดด�วยดินเหนียวแต"เพียงบาง ๆ ผนังภายในเป.นฝากไม�ไผ" หลังคามุง
หญ�าคา โครงสร�างหลักเป.นไม�ทุบเปลือก โครงหลังคาไม�ไผ" (อรศิริ ปาณินท>, 2540: 58) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 9 บ�านนาง อรุณี 
 

 
 
ภาพท่ี 30 แผนผังบ�าน เลขท่ี 11  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 60. 
 

   
 
ภาพท่ี 31 รูปด�านและรูปตัด บ�านเลขท่ี 11 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 61. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 10 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 11 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 

1 โถงกลาง 20.00 21.3 

2 นอน 25.00 26.6 

3 ครัว เก็บของแห�ง 24.00 25.5 

4 ชานหน�าบ�าน 22.00 23.4 

5 ห�องน้ํา ส�วม 3.00 3.2 

รวม 94.00 100 

พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ยุ�งข�าว - 

2. คอกสัตว> 4.5 

3. อ่ืน ๆ - 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   98.5  ตารางเมตร 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 60. 
 
 บ�านนางอรุณี พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน 98.5 ตารางเมตร บ�านมีการแยกการใช�สอยเป.น
สองส"วน คือตัวบ�าน 3 ห�อง ใช�นอน 6 คนและแยกครัวผนวกเก็บของแห�งไว�ต"างหาก ด�านหน�าครัวมี
ชายคาท้ิงเป.นปFกนกออกมาคลุมส"วนเก็บเครื่องมือการเกษตรด�วย  พ้ืนบ�านเป.นดินทุบแน"น ผนังดิน
ดิบผสมหญ�า หลังคามุงหญ�าคา โครงสร�างเป.นไม�จริง โครงหลังคาไม�ไผ" ผนังระหว"างห�องเป.นฝากไม�ไผ" 
(อรศิริ ปาณินท>, 2540: 61) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 10  บ�านนาย เล"า ดี 
 

 
 
ภาพท่ี 32 แผนผังบ�าน เลขท่ี 71  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 56. 
 

   
 
ภาพท่ี 33 รูปด�านและรูปตัด บ�านเลขท่ี 71 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 57. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 71 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 

1 โถงกลาง 12.00 10.6 

2 นอน 60.00 52.7 

3 ครัว เก็บของแห�ง 24.00 21.0 

4 ชานหน�าบ�าน 12.00 10.5 

5 ห�องน้ํา ส�วม 6.00 5.2 

รวม 114.00 100 

พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ยุ�งข�าว - 

2. คอกสัตว> 10.0 

3. อ่ืน ๆ - 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   124  ตารางเมตร 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท>,  การศึกษาหมู บ�านบ�าน และเทคโนโลยีการก อสร�างของหมู บ�านจีนฮ อ 
จังหวัดแม ฮ องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ>มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 56. 
 
 บ�านนายเล"า ดี เป.นบ�านท่ีมีสมาชิกในบ�านมากถึง 11 คน พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน 124 
ตารางเมตร อาชีพหลักทําไร"กระเทียม พ้ืนท่ีใช�สอยแทนท่ีจะเป.น 3 ห�องแบบปกติกลายเป.น 6 ห�อง 
ผนังและพ้ืนบ�านเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง พ้ืนชานและพ้ืนห�องส"วนกลางเป.นคอนกรีต ส"วนอ่ืนยังเป.นดิน
ทุบแน"น ผนังมีหลายประเภทท้ังก"ออิฐบล็อก ก"ออิฐฉาบปูนและก"อด�วยดินดิบอัดก�อน หลังคามุง
สังกะสี  โครงสร�างเป.นไม�จริง (อรศิริ ปาณินท>, 2540: 57) 
 
บ�านท่ีเลือกเป>นกรณีศึกษาจากการลงภาคสนาม 
 เม่ือพิจารณาตามเกณฑ>ท่ีกําหนดเพ่ือเป.นกรณีศึกษา แล�วจึงได�เลือกสํารวจรายละเอียด
บ�านเพ่ือศึกษารายละเอียดทางสถาป@ตยกรรมดังนี้ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 1  บ�านไม�ทราบชื่อ 
 

 

 
 
ภาพท่ี 34 แผนผังบ�าน เลขท่ี 130/ส  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
ตารางท่ี 12  แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 130/ส 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 
1 โถงกลาง 12.8 9.5 
2 นอน 21 15.5 
3 ครัว เก็บของแห�ง 15 11.07 
4 ชานหน�าบ�าน 16.5 12.2 
5 ห�องน้ํา ส�วม 8.5 6.27 

รวม 73.8 100 
พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ยุ�งข�าว - 
2. คอกสัตว% 2.5 
3. อ่ืน ๆ 0.95 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   77.25  ตารางเมตร 
 

(จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 35 ภาพถ"ายลักษณะท่ัวไปของบ�าน เลขท่ี 130/ส  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 

   
 
ภาพท่ี 36 ภาพถ"ายห�องครัวและผนังก้ันห�องภายในของบ�าน เลขท่ี 130/ส  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
 บ�านหลังนี้สร�างข้ึนบริเวณเนินเขาอยู"ติดกับถนนหลักของหมู"บ�าน  ผนังบ�านเป.นผนังดิน
ผสมหญ�า โครงสร�างเป.นไม�จริง หลังคามุงสังกะสี  พ้ืนเป.นพ้ืนดินทุบภายในมีการปูเสื่อน้ํามันทับลงไป
พ้ืนดินทุบเพ่ือให�สามารนั่งกับพ้ืนได�  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 2  บ�านนาง เสี่ยวเจิง  แซ�ลี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 37 แผนผังบ�าน เลขท่ี 218  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 

ตารางท่ี 13 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 218 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 
1 โถงกลาง 14.00 14.86 
2 นอน 39.00 41.41 
3 ครัว เก็บของแห�ง 27.00 28.67 
4 ชานหน�าบ�าน 21.00 22.30 
5 ห�องน้ํา ส�วม 5.20 5.52 

รวม 106.20 100 
พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ยุ�งข�าว - 
2. คอกสัตว% - 
3. อ่ืน ๆ - 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   106.2  ตารางเมตร 
(จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 38 ภาพถ"ายลักษณะท่ัวไปของบ�าน เลขท่ี 218  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 

   
 
ภาพท่ี 39 ภาพถ"ายลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอยภายในและภายนอกของบ�าน เลขท่ี 218  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
 บ�านนาง เสี่ยวเจิง  แซ"ลี้ บ�านต้ังอยู"บริเวณเนิน มีอาชีพค�าขายเต�าหู� สมาชิกท่ีอยู"ภายใน
บ�าน มีจํานวนท้ังหมด 6 คน พ้ืนท่ีใช�สอยส"วนใหญ"หมดไปกับพ้ืนท่ีห�องนอน ผนังบ�านก"ออิฐฉาบปูน
แล�วทาสี พ้ืนบ�านยกสูงจากพ้ืนลานด�านนอก 0.50 เมตร โครงสร�างหลักเป.นปูน โครงหลังคาเป.นไม�
จริง วัสดุมุงหลังคาคือสังกะสี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 3  บ�านนาย ยิวปEง แซ�ลิ้ว 
 

 
 
ภาพท่ี 40 แผนผังบ�าน เลขท่ี 118  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
ตารางท่ี 14 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 118 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 
1 โถงกลาง 16.3 17.03 
2 นอน 32.00 33.44 
3 ครัว เก็บของแห�ง 15.2 15.8 
4 ชานหน�าบ�าน 32.5 33.96 
5 ห�องน้ํา ส�วม 8.5 8.88 

รวม 104.5 100 
พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ร�านค�า 16 
2. คอกสัตว% - 
3. อ่ืน ๆ 30 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   150.5  ตารางเมตร 
(จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 41 ภาพถ"ายลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอยภายในและภายนอกของบ�าน เลขท่ี 118  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 

   
 
ภาพท่ี 42 ภาพถ"ายลักษณะร�านค�าและห�องโถงกลางของบ�าน เลขท่ี 118  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
 บ�านนายยิวป5ง แซ"ลิ้ว  เป.นบ�านปลูกใหม"สร�างเม่ือปF พ.ศ. 2535 เป.นเรือนค�าขาย ตัวบ�าน
ต้ังอยู"บนเนินเขา บ�านสร�างอยู"ติดริมถนน บ�านหลังนี้เป.นบ�านท่ีมีลักษณะคล�ายอาคารตึกแถวเพียงหลัง
เดียวท่ีสํารวจพบ แต"ยังคงลักษณะแบ"งห�องเป.น 3 ช"วงเสาเอาไว� เพียงแต"มีการต"อเติมพ้ืนท่ีด�านหน�า
ออกมากว�างมากข้ึน ไม"มีพ้ืนท่ีลานหน�าบ�าน เหมือนกับหลังอ่ืน ๆ วัสดุบ�านโครงสร�างหลักเป.น
คอนกรีต ผนังก"ออิฐฉาบปูน โครงหลังคาเป.นไม� มุงด�วยกระเบื้องลอนคู" 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 4  บ�านนาย ปTอลุ"ง  แซ"สิ่ว 
 

 

 
 
ภาพท่ี 43 แผนผังบ�าน เลขท่ี 221  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
ตารางท่ี 15 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 221 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 
1 โถงกลาง 31.00 20.66 
2 นอน 33.00 22 
3 ครัว เก็บของแห�ง 27.00 18 
4 ชานหน�าบ�าน 45.00 30 
5 ห�องน้ํา ส�วม 14.00 9.3 

รวม 150 100 
พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ร�านค�า - 
2. คอกสัตว% - 
3. อ่ืน ๆ 17.00 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   167  ตารางเมตร 
(จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 44 ภาพถ"ายลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอยนอกและชานหน�าบ�านของบ�าน เลขท่ี 221  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 

   
 
ภาพท่ี 45 ภาพถ"ายลักษณะพ้ืนท่ีห�องโถงกลางและห�องครัวของบ�าน เลขท่ี 221  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
 บ�านนายปTอลุ"ง แซ"เต้ิง เป.นบ�านชั้นเดียว เป.นบ�านท่ีเพ่ิงสร�างใหม" ครอบครัวของนายปTอลุ"ง 
แซ"เต้ิง ย�ายถ่ินฐานมาจากทางหมู"บ�านจีนฮ"อท่ีหมู"บ�านอ่ืนแล�วมาซ้ือท่ีดินแล�วปลูกบ�านท่ีชุมชนนี้ คนใน
บ�านนับถือศาสนาคริสต> และลักษณะโครงสร�างหลักของบ�าน เป.นโครงสร�างไม� ผนังบ�านเป.นคอนกรีต
บลUอคฉาปปูนเรียบทาสี ส"วนโครงสร�างหลังคาเป.นโครงสร�างไม� หลังคามุงกระเบื้องลอนคู" พ้ืนบ�าน
เป.นคอนกรีตขัดมัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 5 บ�านนาย กวางหมิง  แซ"เลียง 
 

 
 
ภาพท่ี 46 แผนผังบ�าน เลขท่ี 207  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
ตารางท่ี 16 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 207 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 
1 โถงกลาง 18.00 14.02 
2 นอน 35.40 27.59 
3 ครัว เก็บของแห�ง 29.7 23.14 
4 ชานหน�าบ�าน 35.00 27.27 
5 ห�องน้ํา ส�วม 10.2 7.95 

รวม 128.3 100 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 16 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 207 (ต"อ) 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 
1. ร�านค�า 25.00 
2. คอกสัตว> 6.00 
3. อ่ืน ๆ - 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   170  ตารางเมตร 
(จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 

   
 

ภาพท่ี 47 ภาพถ"ายลักษณะพ้ืนท่ีภายนอกและชานหน�าบ�านของบ�าน เลขท่ี 207  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 

   
 

ภาพท่ี 48 ภาพถ"ายลักษณะพ้ืนท่ีเล�าไก"และร�านค�าของบ�าน เลขท่ี 207  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 49 ภาพถ"ายลักษณะห�องโถงกลางและห�องครัวของบ�าน เลขท่ี 207  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
 บ�านนายกวางหมิง  แซ"เหลี่ยว  บ�านสร�างติดกับถนนหลักของหมู"บ�านอยู"เยืองกันกับ
โรงเรียน ไฮยี ทําให�มีการดัดแปลงบ�านเพ่ิมเติมเรือนสําหรบเป5ดเป.นร�านค�าขายอาหารสําหรับเด็กใน
โรงเรียนช"วงเวลาเย็น บ�านหลักมีโครงสร�างเป.นคอนกรีตผนังก"ออิฐฉาปปูนทาสี  หลังคาเป.นโครงสร�าง
ไม�มุงด�วยกระเบื้องลอนคู"  พ้ืนเป.นซีเมนต>ขัดมัน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 6  บ�านนาย จิ๋งกุ�ย  แซ�ลี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 50 แผนผังบ�าน เลขท่ี 212  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
ตารางท่ี 17 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 212 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 
1 โถงกลาง 19.3 20.75 
2 นอน 27.00 29.03 
3 ครัว เก็บของแห�ง 22.40 24.08 
4 ชานหน�าบ�าน 17.20 18.49 
5 ห�องน้ํา ส�วม 7.10 7.63 

รวม 93.00 100 
พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ร�านค�า - 
2. คอกสัตว% - 
3. อ่ืน ๆ 77.7 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน   170.7 ตารางเมตร 
(จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 51 ภาพถ"ายลักษณะภายนอก, ห�องน้ําและโรงจอดรถของบ�าน เลขท่ี 212  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 

   
 
ภาพท่ี 52 ภาพถ"ายลักษณะห�องโถงกลางและห�องครัวของบ�าน เลขท่ี 212  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
 บ�านนายจิ๋งกุWย  แซ"ลี้ บ�านต้ังอยู"บริเวณเนินเขา เป.นบ�านชั้นเดียวมีโครงสร�างหลักเป.นไม� 
ผนังก"ออิฐบลUอคฉาปปูนทาสี  โครงสร�างหลังคาเป.นไม� มุงด�วยกระเบื้องลอนคู" พ้ืนเป.นคอนกรีตขัดมัน  
เป.นเรือนขยายมีการต"อเติมเพ่ิม เพราะปริมาณคนในครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 7 บ�านนางอนงค>  พรรัตนทวีกุล 
 

 
 
ภาพท่ี 53 แผนผังบ�าน เลขท่ี 72/1  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
ตารางท่ี 18 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 72/1 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 
1 โถงกลาง 16.30 15.73 

2 นอน 18.00 17.30 

3 ครัว เก็บของแห�ง 33.00 31.85 

4 ชานหน�าบ�าน 30.00 28.95 

5 ห�องน้ํา ส�วม 6.30 6.08 

รวม 103.6 100 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 18 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 72/1 (ต"อ) 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ร�านค�า 38 

2. คอกสัตว> 25 

3. อ่ืน ๆ 18 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน  185 ตารางเมตร 

(จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
 

   
 
ภาพท่ี 54 ภาพถ"ายลักษณะตัวบ�านและร�านค�าของบ�าน เลขท่ี 72/1  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 

   
 
ภาพท่ี 55 ภาพถ"ายลักษณะพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว>และห�องน้ําของบ�าน เลขท่ี 72/1  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 56 ภาพถ"ายลักษณะพ้ืนท่ีชานหน�าบ�านและร�านค�า เลขท่ี 72/1  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
 บ�านนางอนงค>  พรรัตนทวีกุล เป.นบ�านมีลักษณะเป.นเรือนขยาย  ป@จจุบันอยู"กันเพียง 
3 คน มีอาชีพค�าขาย ลักษณะบ�านเนื่องจากไปเป.นเรือนค�าขายทําให�มีบ�านที่สร�างขึ้นมาใหม"
ภายหลังและบ�านอยู"ในรั้วบ�านเดียวกัน ลักษณะบ�านเดิมจะเป.นเรือนชั้นเดียว มีการยกพื้นขึ้นมา
ประมาณ 50 เซนติเมตร โครงสร�างหลักเป.นไม�จริง ผนังเป.นก"ออิฐฉาปปูน หลังคาเป.นโครงหลังคา
ไม�มุงด�วยกระเบื ้องลอนคู" ส"วนบ�านที่สร�างใหม"บริเวณด�านหลัง เป.นอาคาร 2 ชั้นเป.นตึกแถว 
โครงสร�างหลักเป.นคอนกรีต ผนังมีการก"ออิฐฉาปปูน ส"วนหลังทําเป.นหลังคา slap สามารถเป.น
ดาดฟ\าและชมวิวได� 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 8  บ�านนาย อาหล"าม  เล"าดี 
 

 
 
ภาพท่ี 57 แผนผังบ�าน เลขท่ี 71  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
ตารางท่ี 19 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 71 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 
1 โถงกลาง 21.00 17.94 
2 นอน 60.00 51.28 
3 ครัว เก็บของแห�ง 11.00 9.4 
4 ชานหน�าบ�าน 23.00 19.65 
5 ห�องน้ํา ส�วม 2.00 1.70 

รวม 117.00 100 
พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ร�านค�า 15.00 
2. คอกสัตว% - 
3. อ่ืน ๆ 57.00 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน  188 ตารางเมตร 
(จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 58 ภาพถ"ายลักษณะภายนอกของบ�านและร�านค�า เลขท่ี 71  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 

   
 
ภาพท่ี 59 ภาพถ"ายลักษณะพ้ืนท่ีเก็บของและห�องโถงกลาง เลขท่ี 71  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
 บ�านนาย อาหล"าม  เล"าดี เป.นบ�านท่ีมีองค>ประกอบของบ�านหลายส"วนเนื่องจากมี
ลักษณะเป.นครอบครัวขยาย อาชีเป.นพ"อค�า ค�าขายส"งผลไม� บ�านโครงสร�างบ�านหลักเป.นคอนกรีต 
ผนังก"ออิฐฉาบปูนทาสี โครงสร�างหลังคาเป.นโครงสร�างไม� หลังคามุงกระเบื้องลอนคู" 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กรณีศึกษาท่ี 9  บ�านนายหม"ายิ่ง แซ"ลี้ 
 

 

 
 
ภาพท่ี 60 แผนผังบ�าน เลขท่ี 216  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
ตารางท่ี 20 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 216 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 

1 โถงกลาง 23.40 40.06 

2 นอน 53.00 33.45 

3 ครัว เก็บของแห�ง 35.00 22.09 

4 ชานหน�าบ�าน 38.00 23.98 

5 ห�องน้ํา ส�วม 9.00 5.68 

รวม 158.4 100 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 20 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 216 (ต"อ) 
 

พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ร�านค�า - 

2. คอกสัตว> - 

3. อ่ืน ๆ 66 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน  224 ตารางเมตร 

(จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
 

   
 
ภาพท่ี 61 ภาพถ"ายลักษณะพ้ืนท่ีภายนอกบ�านและพ้ืนท่ีเก็บของ เลขท่ี 216  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 

   
 
ภาพท่ี 62 ภาพถ"ายลักษณะพ้ืนท่ีห�องโถงกลางและห�องครัว เลขท่ี 216  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 บ�านนายหม"ายิ่ง แซ"ลี้ มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 3 คน บ�านในตัว
เรือนหลักมีลักษณะโครงสร�างเป.นคอนกรีต ส"วนเรือนแยกโครงสร�างหลักเป.นไม� ส"วนผนังพบท้ังผนัง
ก"ออิฐฉาบปูนทาสีในส"วนของเรือนหลัก แต"เรือนครัวพบผนังก"อคอนกรีตบล็อก หลังคาเป.นโครงสร�าง 
ไม� มุงด�วยกระเบื้องลอนคู" 
 
 กรณีศึกษาท่ี 10  บ�านนาย เหวี่ยนซิง  แซ"ลี 
 

 

 
 
ภาพท่ี 63 แผนผังบ�าน เลขท่ี 13  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 21 แสดงลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอย บ�านเลขท่ี 13  
 

พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ตารางเมตร % 

1 โถงกลาง 42.00 22.70 

2 นอน 62.00 33.51 

3 ครัว เก็บของแห�ง 28.00 15.13 

4 ชานหน�าบ�าน 29.00 15.67 

5 ห�องน้ํา ส�วม 24.00 12.97 

รวม 185 100 

พ้ืนท่ีใช�สอยนอกบ�าน ตารางเมตร 

1. ร�านค�า 31 

2. คอกสัตว> - 

3. อ่ืน ๆ 42 

พ้ืนท่ีของผังบริเวณบ�าน  229 ตารางเมตร 

(จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
 

   
 
ภาพท่ี 64 ภาพถ"ายลักษณะภายนอกบ�าน เลขท่ี 13  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 65 ภาพถ"ายลักษณะพ้ืนท่ีชานหน�าบ�านและร�านค�า เลขท่ี 13 
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
  

   
 
ภาพท่ี 66 ภาพถ"ายลักษณะพ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน เลขท่ี 13  
 (จากการสํารวจภาคสนาม พ.ศ. 2555) 
 
 บ�านนาย เหวี่ยนเซิง แซ"ลี บ�านหลังนี้มีความหลากหลายทางสถาป@ตยกรรมเป.นอย"างมาก 
เนื่องจากเป.นบ�านท่ีค"อนข�างมีฐานะ อาชีพหลักคือการค�าขาย บ�านเป.นโครงสร�างคอนกรีต ผนังเป.น
ก"ออิฐฉาบปูนทาสีท้ังหมด หลังโครงสร�างไม�มุงด�วยกระเบื้องลอนคู" พบลักษณะของเรือน 2 ชั้นท่ีบ�าน
หลังนี้ หลังคาจั่ว ซ�อนกันหลายชั้น แสดงให�เห็นถึงการรับเอาอิทธิพลของเรือนทางภาคเหนือเข�ามาใช�
ในตัวบ�านด�วย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 4 

 
องค
ประกอบของบ�านท่ีเป�นกรณีศึกษาจากการสํารวจภาคสนาม 

 

 จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจเรื่องราวของบ�านท่ีเป�นกรณีศึกษา โดยแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบ
ในเรื่องของผังพ้ืน รูปด�าน รูปตัด ภาพถ+าย และแสดงรายละเอียดขนาดของพ้ืนท่ีผังบริเวณ ขนาดของ
พ้ืนท่ีใช�สอยโดยรวม เพ่ือให�เราสามารถมองเห็นถึงลักษณะการใช�งานได�อย+างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 ในบทท่ี 4 จะแสดงรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องกับตัวบ�านท้ังด�านการใช�สอย และองค4ประกอบ
ของงานสถาป5ตยกรรม อันประกอบด�วย 
 1. การใช�สอย 
 2. รั้วบ�าน 
 3. ผังพ้ืน 
 4. โครงสร�างหลัก 
 5. โครงหลังคา 
 6. ผนังและโครงสร�างผนัง 
 7. พ้ืน 
 8. ช+องเป<ดต+าง ๆ  
 9. องค4ประกอบปลีกย+อยอ่ืน ๆ  
 
การใช�สอย 

 จากการศึกษาในบทท่ี 3 ท่ีได�กล+าวถึงรายละเอียดของผังพ้ืนของกรณีศึกษาแต+ละหลัง
เอาไว� โดยจะแสดงให�เห็นถึงรายละเอียดการใช�สอยและองค4ประกอบของบ�านอย+างชัดเจน ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต+อไปนี้ 
 ชานพักบริเวณ คือ ส+วนชายคาท่ีออกมาจากบริเวณบ�าน หันหน�าไปทางทิศตะวันออก
บริเวณส+วนมากจะใช�เป�นพ้ืนท่ีรับแขก จัดเป�นพ้ืนท่ีเอนกประสงค4สําหรับบ�านเลยก็ว+าได� ลักษณะการ
ใช�สอยพ้ืนท่ีบริเวณนี้จะใช�มากในเวลากลางวัน คนภายในบ�านจะไม+ค+อยเข�าไปนั่งภายในบ�านเนื่องจาก 
บริเวณด�านหน�าบ�านเป�นพ้ืนท่ีโปร+ง มีลักษณะเป�น Semi outdoor ทําให�ผู�อยู+อาศัยนิยมใช�พ้ืนท่ี
บริเวณนี้เป�นอย+างมาก ลักษณะรูปแบบบริเวณนี้มักจะสอดคล�องกับบริเวณห�องโถงภายในอาคาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 67 ภาพถ+ายลักษณะชานหน�าบ�านของบ�านดิน 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 

  
 
ภาพท่ี 68 ภาพถ+ายลักษณะชานพักด�านหน�าของบ�านปูน 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ทางเข�าและโถงกลาง เอกลักษณ4ของเรือนจีนท่ีเราพบ ส+วนใหญ+มักจะเป�นเรือน สามห�อง 
ซ่ึงท่ีนี่ก็เช+นกัน ลักษณะเรือนท่ีอยู+อาศัยก็เป�นเรือน 3 ห�อง ห�องกลางคือโถงทางเข�าบ�าน โดยห�องซ�ายขวา
จะเป�นท่ีห�องนอนส+วนใหญ+ และโถงกลางบ�านจะใช�เป�นพ้ืนท่ีเอนกประสงค4และหันหน�าไปทางทิศ
ตะวันออก โดยการใช�สอยหลัก ๆ ท่ีเราพบจะเป�น ท่ีสําหรับวางแทนบูชาเจ�าแม+กวนอิม หรือสิ่งศักด์ิสิทธ4 
ท่ีเคารพนับถือ และนอกจากสิ่งศักด์ิสิทธ4 ยังมีแท+นสําหรับบูชาบรรพบุรุษด�วย นอกจากแท+บูชานี้แล�ว 
ยังทําหน�าท่ีเป�นสําหรับพ้ืนท่ีของห�องนั่งเล+น มีการวางทีวีและโซฟาสําหรับนั่งดูทีวีสําหรับคนในบ�าน 
 

  
 
ภาพท่ี 69 ภาพถ+ายลักษณะโถงกลางบ�าน 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 

 
 
ภาพท่ี 70 ภาพถ+ายลักษณะโถงกลางบ�าน 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ห�องนอน ห�องนอนของบ�านจีนฮ+อนั้นตําแหน+งตามปกติคือเม่ือเข�ามาภายในบ�าน ห�องจะ
อยู+ทางปJกซ�าย และนอนรวม ๆ กันได�หลาย ๆ คน แต+ในป5จจุบันลักษณะครัวเรือนไม+ได�ใหญ+มากทําให�
ห�องนอนไม+ได�เบียดกัน เพราะฉะนั้นเม่ือเข�าโถงกลางไป ห�องซ�ายขวาจะเป�นห�องนอนโดยลักษณะการ
ก้ันจํานวนห�องก็แล�วแต+จํานวน ผู�อยู+อาศัยภายในครัวเรือนนั้น ๆ ภายในห�องนอนจะประกอบด�วย 
เตียง ตู�เสื้อผ�า ลักษณะส+วนใหญ+คนจีนมักไม+นอนพ้ืน เราจะเห็นได�ว+าในหลาย ๆ ครัวเรือนบริเวณเตียง
นอนจะมีการใช�เตียง นอกจากจากนี้ยังหันหัวไปทางทิศตะวันออกเป�นส+วนใหญ+ 
 

 
 
ภาพท่ี 71 ภาพถ+ายลักษณะห�องนอน 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 

   
 
ภาพท่ี 72 ภาพถ+ายลักษณะห�องนอน 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ครัวไฟ จากข�อมูลท่ีได�ทําการสํารวจจากกรณีศึกษา พบว+าจะมีครัวไฟอยู+ 2 ประเภท คือ 
1. ครัวไฟ ท่ีแยกออกจากตัวบ�านแต+ยังอยู+ร+วมกันกับตัวบ�าน 2. ครัวไฟท่ีแยกออกไปจากตัวบ�าน จะ
เป�นเรือนแยกออกจากตัวบ�านหลัก ส+วนลักษณะพ้ืนในบริเวณครัวจะเป�น พ้ืนคอนกรีตขัดมัน ในครัว
ไฟท่ีแยกออกจากตัวบ�านหลักนั้น นอกจากภายในจะเป�นครัวแล�ว บางบ�านจะเป�นพ้ืนท่ีสําหรับนั่งทาน
ข�าวด�วย และบางบ�านจะมีการก้ันเป�นพ้ืนท่ีนอนด�วย สําหรับครอบครัวท่ีมีลูกผู�หญิงท่ีแต+งงานไปแล�ว 
แล�วกลับมาแวะเยี่ยมบ�าน เพราะเป�นธรรมเนียมท่ีเม่ือลูกสาวแยกครอบครัวออกไปแล�วถือว+าเป�นคน
บ�านอ่ืน ทางคนจีนจะให�นอนในบ�านใหญ+  
 

  
 
ภาพท่ี 73 ภาพถ+ายลักษณะห�องครัวท่ีแยกออกจากตัวบ�าน 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 

  
 
ภาพท่ี 74 ภาพถ+ายลักษณะห�องครัวท่ีติดกับตัวบ�าน 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ท่ีเก็บของนอกบ�าน ท่ีเก็บของนอกบ�านเป�นพ้ืนท่ีสําหรับเก็บเครื่องมืออุปกรณ4ต+าง ๆ ใน
การทํางาน เนื่องจากชาวบ�านยังมีอาชีพคือการเกษตรกรรม ทําให�ต�องมีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บเครื่องมือและ
อุปกรณ4ในการทําการเกษตรกรรมด�วย โดยมักจะสร�างเป�นโรงเรือนแยกออกจากตัวบ�านและจะต้ังอยู+
ทางด�านหน�าบ�าน   
 

  
 
ภาพท่ี 75 ภาพถ+ายลักษณะโรงเก็บของ 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 
 โรงเล้ียงสัตว
 พ้ืนท่ีโรงเลี้ยงสัตว4 ในป5จจุบันชาวบ�านท่ีเลี้ยงสัตว4มีปริมาณน�อยลงแต+ก็ยัง
พบเห็นอยู+บ�าง ซ่ึงส+วนสัตว4ท่ีนิยมเลี้ยงในชุมชนคือ ไก+ เพราะทางหมู+บ�านมีการสนับสนุนให�เลี้ยงไก+ดํา
เนื่องจาก ทางศูนย4วัฒนธรรมมีร�านอาหาร เมนูท่ีได�รับความนิยมคือไก+ดํา เป�นวัตถุดิบหลัก และอีก
ประเภทหนึ่งท่ีเลี้ยงกันคือ ล+อ แต+ก+อนการเลี้ยงล+อ เลี้ยงเพ่ือใช�ช+วยในการบรรทุกของ แต+ในป5จจุบัน
ล+อเป�นสัตว4เลี้ยงเอาไว�สําหรับโชว4ท่ีศูนย4วัฒนธรรม การเลี้ยวสัตว4ลดน�อยลงเนื่องจากมีการเป<ดหมู+บ�าน
เป�นเป�นหมู+บ�านเพ่ือการท+องเท่ียว ดังนั้นเพ่ือความสะอาดจึงมีกฎไม+ให�เลี้ยงในบริเวณบ�านท่ีอยู+ตรง
กลางซอย ถ�าหากมีการเลี้ยงต�องนําสัตว4ไปไว�บริเวณอ่ืนเพ่ือความสะอาดและไม+ส+งกลิ่นเหม็นรบกวน
คนอ่ืน ทําการเลี้ยงสุกรลดลงไป สัตว4ท่ีพบเลี้ยงมากจึงเป�นไก+เพราะดูแลง+าย  
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ภาพท่ี 76 ภาพถ+ายลักษณะโรงเลี้ยงไก+ 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 
 ห�องน้ํา ห�องน้ําจากการศึกษาพบว+าห�องน้ําท่ีพบมีอยู+ 2 ประเภทและมักต้ังอยู+บริเวณหลัง
บ�าน คือ 1.ประเภทท่ีอยู+รวมในตัวบ�านหลักเลย 2.ประเภทท่ีแยกออกจากตัวบ�าน โดยลักษณะ
สุขภัณฑ4ท่ีใช�มักเป�น ส�วมซึม เป�นหลัก พ้ืนขัดมัน โดยห�องน้ําจะแยกออกเป�น 2 ห�องคือ 1. ห�อง
สําหรับอาบน้ํา 2.ห�องส�วม  
 

  
 
ภาพท่ี 77 ภาพถ+ายลักษณะห�องน้ํา 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
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รั้วบ�าน 

 รั้วบ�านที่หมู+บ�านจีนฮ+อ สันติชล ที่พบมีรูปแบบอยู+ 3 แบบ โดยเรียงลําดับ จากที่พบ
มากไปหาน�อย 1. รั้วก+อคอนกรีต ฉาปเรียบทาสี 2. รั้วก+อด�วยหิน 3.รั้วกั้นอาณาเขตโดยการปลูก
ต�นไม� ลักษณะการกั้นรั้วอาณาเขตบ�านนอกจากจะทําหน�าที่เป�นรั้วบ�านสําหรับกั้นอาณาเขตและ
ยังมีแนวกําแพงก้ันดินให�กับบ�านด�วย เนื่องจากบ�านตั้งอยู+บนพื้นที่เนินเขา ทําให�ต�องมีแนวกําแพง
ก้ันดินด�วย 
 

  
 
ภาพท่ี 78 ภาพถ+ายลักษณะรั้วบ�านท่ีเป�นการก+อคอลกรีตบลWอคและกําแพงหินตามลําดับ 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 

 
 
ภาพท่ี 79 ภาพถ+ายลักษณะรั้วบ�านท่ีก้ันด�วยต�นไม� 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
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ผังพ้ืน 

 จากการศึกษาจากกรณีศึกษา ผังพ้ืนของบ�านทุกหลังท่ีเป�นกรณีศึกษาเกือบทุกหลัง มี
ลักษณะร+วมเดียวกัน ตัวบ�านในการใช�สอยหลักจะมีลักษณะเป�นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า ด�านยาวมีท้ังหมด
สามช+วงเสา ด�านสกัดมี สองช+วงเสา และแบ+งการใช�งานออกไปสามส+วน คือโถงกลาง ห�องนอนขนาบ
ซ�ายขวา ทางเข�าหลักของบ�านคือบริเวณโถงกลาง บริเวณชานบ�านจะมีเสามารับชายคาท่ียื่นออกไป ตัว
บ�านจะยกพ้ืนสูงจากพ้ืนบริเวณบ�านข้ึนไป บริเวณขานหน�าบ�านจะเป�นพ้ืนท่ีเอนกประสงค4 สําหรับ
รับประทานอาหาร พ้ืนท่ีพักผ+อน พ้ืนท่ีนั่งทํางาน พ้ืนท่ีรับแขก ส+วนองค4ประกอบอ่ืน ๆ ภายในบ�าน ท่ี
พบคือ เรือนครัว โรงเก็บของ ห�องน้ํา เม่ือนํามาจัดหมวดหมู+สามารถแยกประเภทออกมาได�ดังต+อไปนี้ 
 ผังพ้ืนบ�านท่ีมีเรือนหลักเรือนเดียว 
 

 
 
ภาพท่ี 80 ภาพแสดงลักษณะบ�านท่ีมีเรือนหลักเรือนเดียว บ�านเลขท่ี 130/ส 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 
  ลักษณะผังพ้ืนบ�านแบบนี้จะพบกับครอบครัวเล็กท่ีมีจํานวนผู�อยู+อาศัยไม+มาก ลักษณะ
ของเรือนแบบนี้คือ ภายใต�หลังคาเดียวกัน จะมีชานหน�าบ�านสําหรับเป�นพ้ืนท่ีอเนกประสงค4 เช+น ใช�
สําหรับทานข�าว เก็บของ รับแขก เม่ือเข�าไปในโถงกลางบ�านจะเป�นพ้ืนท่ีสําหรับ ต้ังแท+นบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 
และเป�นท่ีวางทีวี ทําหน�าท่ีคล�ายกับห�องนั่งเล+น โดยห�องซ�ายขวาจะเป�นห�องนอน ส+วนพ้ืนท่ีสําหรับทํา
ครัวจะเกาะอยู+กับตัวบ�านในบริเวณชายคาเดียวกันกับบ�าน ส+วนห�องน้ําจะอยู+แยกออกไปจากตัวบ�าน 
และมีเล�าไก+ ส+วนบริเวณรอบ ๆ ด�านหลังบ�านจะเป�น ท่ีเพาะปลูกสําหรับพืชผักสวนครัว 
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 ผังพ้ืนบ�านท่ีมีลักษณะเป�นครอบครัวขยาย 

 ลักษณะเรือนท่ีพบสําหรับเรือนขยาย จะพบกับครอบครัวใหญ+ โดยลักษณะส+วนใหญ+ท่ีพบ
คือ จะมีเรือนครัวแยกออกมาจากเรือนหลัก  
 

 
 
ภาพท่ี 81 ภาพแสดงลักษณะบ�านท่ีมีเรือนครอบครัวขยาย บ�านเลขท่ี 216 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 
  บ�านหลังนี้ ลักษณะของอาคารหลักยกพ้ืนข้ึนสูงจากพ้ืนบริเวณบ�าน โดยเม่ือเข�าไปจะ
พบกับชานหน�าบ�านก+อน แล�วเข�าบ�านทางประตูโถงกลางเหมือนกัน บริเวณโถงกลางจะเป�นพ้ืนท่ีวาง
แท+นไหว�สิ่งศักด์ิสิทธิ์และบรรพบุรุษ นอกจากนี้ก็เป�นพ้ืนท่ีห�องนั่งเล+น มีการวาง ทีวี โซฟา และเป�นตัว
จ+ายในการเข�าห�องนอน ซ่ึงซ�ายขวาจะเป�นห�องนอน ส+วนเรือนครัวและห�องน้ําจะอยู+ทางขวามือติดกับ
ตัวเรือนหลักแต+วางเรือนคนละแนว และบริเวณเรือนครัวจะยกพ้ืนสูงจากพ้ืนท่ีบ�านประมาณ 10 ซม. แต+
ยังเต้ียกว+าอาคารหลัก  
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 ผังพ้ืนบ�านท่ีมีลักษณะเป�นเรือนร�านค�า 

 จากการศึกษาลักษณะท่ีพบของเรือนร�านค�า จะมี 2 แบบ คือมีลักษณะเป�นห�องแถว และ
มีลักษณะเป�นการสร�างเรือนใหม+ออกมาติดถนน 
 

 
 
ภาพท่ี 82 ภาพแสดงลักษณะบ�านท่ีมีเรือนร�านค�าแบบตึกแถว บ�านเลขท่ี 118 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 
 ลักษณะเรือนท่ีเป�นห�องแถว คือทําบ�านเป�นรูปแบบใหม+เลยมีลักษณะคล�ายกับห�องแถว 
โดยบริเวณด�านหน�าท้ังหมดจะเป�นร�านค�าเลย จากแปลนจะทําให�ทราบว+าบริเวณชานหน�าบ�านเข�าไป
จะเป<ดโล+งเพ่ือเป�นชั้นสําหรับวางของขาย ส+วนด�านหลังค+อยเป�นพ้ืนท่ีห�องนอน  
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ภาพท่ี 83 ภาพแสดงลักษณะบ�านท่ีมีเรือนร�านค�าแบบแยกออกมาจากตัวบ�าน บ�านเลขท่ี 72/1 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 
 ลักษณะเรือนร�านค�าแบบแยกออกมาจากตัวบ�าน จะเป�นการสร�างเรือนออกมาหันหน�า
เข�ากับถนน เป<ดเป�นร�านค�าขายของ เม่ือเข�ามาภายในบ�านจะเป�นอาคารท่ีสร�างติดกับบ�านหลัก ส+วน
เรือนครัวก็แยกออจากตัวบ�านหลักเช+นกัน 
 
โครงสร�างหลัก 

 จากการศึกษาจากกรณีศึกษา โครงสร�างท่ีพบมี 2 แบบ คือ อย+างแรก โครงหลักเป�นไม�
จริง ระบบโครงสร�างเป�นแบบเสาและคาน เสาหลักของบ�านมีท้ังหมด 12 ต�น เสามีลักษณะเป�นเสา
กลม เสากลมท้ัง 12 ต�นนี้ จะวางเรียงกันเป�นจํานวน 4 แนว แนวละ 3 เสา ทําให�เกิดห�องท้ังหมด 3 
ห�อง ส+วนเสารับชายคาปJกนกสําหรับคลุมชานหน�าบ�านเป�นเสาแยกออกมาต+างหากอีก 4 ต�น ส+วน
ระบบฐานราก เนื่องจากเป�นพ้ืนท่ีเชิงเขาซ่ึงเป�นดินแข็งอยู+แล�ว ทําให�ไม+มีการเจาะเสาเข็มแต+จะเป�น
การใช� ฐานรากแผ+ (Spread footing) คือ การใช�ฐานรากท่ีไม+ใช�เสาเข็ม ลักษณะการรับน้ําหนักของ
ฐานแผ+จะช+วยตัวเองโดยการถ+ายเทน้ําหนักลงไปท่ีพ้ืนดินหรือหินท่ีอยู+บริเวณด�านล+าง อย+างท่ีสอง 
ลักษณะอาคารเป�นแบบ โครงสร�างหลักเป�นคอนกรีต เสาเป�นเสาคอนกรีตล+อ มีลักษณะเป�นเสา
เหลี่ยม ส+วนระบบฐานราก เนื่องจากเป�นพ้ืนท่ีเชิงเขาซ่ึงเป�นดินแข็งอยู+แล�ว ทําให�ไม+มีการเจาะเสาเข็ม
แต+จะเป�นการใช� ฐานรากแผ+ (Spread footing) เหมือนกันกับโครงสร�างไม� 
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ภาพท่ี 84 ลักษณะฐานรากแบบฐานรองด�วยหินและฐานเป�นคอนกรีต 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 127.; (จากการสํารวจ
ภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 

 
โครงสร�างหลังคา 

 โครงสร�างหลังคาส+วนใหญ+เป�นโครงสร�างหลังคาไม�จริง เป�นระบบการวางแปแล�วมุงด�วย
กระเบื้องลอนคู+หรือหลังคาสังกะสี หลังเป�นหลังคาหน�าจั่วพบมากเพราะเป�นระบบท่ีม่ันคงและ
แข็งแรงกว+า บ�างบ�านท่ีมีฐานะก็จะมีการตีฝ`าเพดานใต�หลังคา เพ่ือช+วยในการก้ันความร�อน  
 

  
 
ภาพท่ี 85 ภาพถ+ายลักษณะหลังคา 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
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ภาพท่ี 86 ภาพถ+ายลักษณะหลังคาชายคาปJกนก 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 
ผนังและโครงสร�างผนัง 
 จากการศึกษาจากกรณีศึกษาท้ังหมด พบว+าผนังบ�านสามารถแยกออกเป�นประเภทย+อย 
ได�ดังต+อไปนี้ โดยเรียงลําดับจากลักษณะผนังท่ีพบมากไปหาน�อย 
 ผนังคอนกรีตบล็อก หมายถึงผนังท่ีมีการก+ออิฐบล็อกก้ันห�อง โดยการฉาปปูนทับป<ดผิวอีก
ทีข้ึนอยู+กับว+าบ�านไหนมีฐานะ เพราะจากกรณีศึกษาจะพบว+ามีผนังท้ัง 2 แบบ คือ ก+อบลWอคคอนกรีต
ข้ึนมาแล�วใช�งานเลย กับมีการฉาปปูนเรียบป<ดผิวอีกครั้งหนึ่ง 
 

 
 
ภาพท่ี 87 ภาพถ+ายลักษณะผนังก+อคอนกรีตบล็อก 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
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ภาพท่ี 88 ภาพถ+ายลักษณะผนังก+ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 
 ผนังดินดิบผสมหญ�า หมายถึงผนังท่ีใช�ดินดิบดิบผสมหญ�าในการฉาปเรียบเป�นผนัง โดย
ลักษณะการทําคือ ผนังดินดิบผสมหญ�าท่ีดาดทับหน�าบนผนังหญ�าคาท่ีกรุบนโครงเคร+าของผนัง 
ลักษณะของโครงเคร+าจะยึดติดอยู+ระหว+างช+วงเสา คานล+าง และคานบนท่ีทําหน�าท่ีรับน้ําหนักหลังคา 
ทําให�ทราบว+าผนังท่ีทําหน�าท่ีรับน้ําหนักนั้นมีโครงเคร+าไม�ไผ+อยู+ตรงกลางทําหน�าท่ีคล�ายกันฉนวนก้ัน
ความร�อน แล�วฉาปป<ดผิวด�วยดินดิบผสมหญ�าคา การทําดินดิบ เพียงแค+เลือกดินท่ีเหนียว แข็งแรงมา
ผสมกับหญ�าคาท่ีตากแห�งแล�ว มาผสมกันให�มีลักษณะท่ีเป�นโคลน โดยหมักรวมก้ันไว� 1-3 คืน พอให�
หญ�ากับดินเข�ากันดีแล�วนํามาดาดทับบนโครงเคร+า 
 

  
 
ภาพท่ี 89 ภาพถ+ายลักษณะผนังดินดิบ 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผนังฝากไม�ไผ+ ผนังฝากไม�ไผ+คือผนังท่ีมีลักษณะของการใช�โครงเคร+าไม�ไผ+ ตีผ+าซีกแล�วขัดกัน
กับโครงเคร+านอนแต+ลักษณะเส�นนอนจะห+างกันไม+มาก ส+วนระหว+างขัดกันด�วยไม�ผ+าผ+าซีกในแนวต้ัง
จะมีแนวเสาไม�ไผ+เป�นลําท่ีไม+ผ+าซีกอยู+เป�นช+วง ๆ เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง การใช�ผนังไม�ไผ+ผ+าซีกนี้ในป5จจุบัน
พบน�อยมาก จะพบได�ตามห�องหรือเรือนท่ีไม+ค+อยมีความจําเป�นเท+าไหร+ เป�นการนํามาใช�เป�นผนังชั่วคราว
ก+อน หากมีฐานะมากข้ึนผู�ใช�งานก็จะเปลี่ยนเป�นคอนกรีตบลWอค แล�วฉาปปูนเรียบทาสีในภายหลัง 
 

  
 
ภาพท่ี 90 ภาพถ+ายลักษณะผนังผนังฝากไม�ไผ+ ต+อกับผนังดินดิบ 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 
พ้ืน 
 จากการศึกษาจากกรณีศึกษาท้ังหมด พบว+าพ้ืนท่ีเราพบในอาคารเรือนหลักจะมีการยก
พ้ืนข้ึนมาสูงสุดจากบริเวณลานบ�าน และจะมีการใช�เป�นพ้ืนคอนกรีตขัดมัน แล�วมีการปูเสื่อน้ํามันทับ
อีกทีหนึ่ง ในขณะท่ีบ�านเรือนท่ีมีเงิน ก็จะเป�นพ้ืนกระเบื้องแทนในส+วนของอาคารหลัก ในขณะท่ีเรือน
แยกในส+วนขอเรือนครัว ร�านค�า หรือห�องน้ํา พ้ืนท่ีใช�คือพ้ืนคอนกรีตขัดมันหยาบ เป�นส+วนใหญ+ 
 

 
 
ภาพท่ี 91 ลานพ้ืนคอนกรีตและลานพ้ืนดินทุบแน+น 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ช2องเป3ดต2าง ๆ  

 จากการศึกษาพบว+า ลักษณะของประตูหน�าต+างจะเป�นไม�จริง โดยประตูทางเข�าด�านหน�า
จะเป�นประตูบานเป<ดคู+เข�าไปภายใน ส+วนช+องหน�าต+างจะมีการเจาะ 1 บานคู+ ต+อ 1 ช+วงเสา การเจาะ
นั้นเพ่ือระบายอากาศจากภายในบ�านออกมา 
 

 
 
ภาพท่ี 92 ภาพถ+ายลักษณะช+องเป<ดประตูและหน�าต+าง 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 
 
องค
ประกอบปลีกย2อยอ่ืน ๆ  

 นอกจากตัวเรือนหลัก ห�องน้ํา ห�องครัวแล�ว ยังพบถึงตัวอาคารท่ีเป�นโรงจอดรถ ห�องเก็บ
ของ ลักษณะโครงสร�างเป�นเหมือนกันคือ ระบบเสาและคาน   
 

  
 
ภาพท่ี 93 ภาพถ+ายลักษณะโรงเลี้ยงสัตว4และร�านอาหาร 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ปJ พ.ศ. 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 5 
 

ลักษณะการเปล่ียนแปลงของบ�านชาวจีนฮ�อ ในหมู�บ�านสันติชล 
 
 จากการศึกษาหมู�บ�านสันติชลในป� พ.ศ. 2557 เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�ไปเปรียบเทียบกับ 
โครงการ บ�าน หมู�บ�าน ละเทคโนโลยีการก�อสร�าง บ�านจีนฮ�อ จังหวัดแม�ฮ�องสอน (อรศิริ ปาณินทร3, 
2540) เพ่ือทราบถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของหมู�บ�านสันติชล หลังจากท่ีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไป
ว�ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างไรบ�าง โดยการศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี้จะเริ่มศึกษาการเปรียบเทียบ 
โดยเรียงลําดับดังต�อไปนี้ 
 1. สภาพทางกายภาพของหมู�บ�านสันติชล 
 2. ผังบริเวณบ�าน 
 3. พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน 
 4. ลักษณะโครงสร�าง 
 5. การขยายตัวของบ�าน 
 
สภาพทางกายภาพของหมู�บ�านสันติชล 
 ลักษณะทางกายภาพของหมู�บ�านสันติชล อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ยังคงมีลักษณะ
ทางสภาพแวดล�อมคล�ายดังเดิมไม�ได�มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก หมู�บ�านสันติชลสร�างอยู�บนเนินเขาเต้ีย 
เป>นพ้ืนท่ีไม�สูงมากหนัก ด�วยเหตุนี้ทําให�พ้ืนท่ีในหมู�บ�านสันติชลจึงไม�ค�อยมีพ้ืนท่ีราบมากนัก และ
ส�งผลไปถึงลักษณะการสร�างบ�านในหมู�บ�าน การสร�างบ�านมีลักษณะคล�ายกับข้ันบันได และบ�านทุก
หลังจะหันหน�าออกไปทางทิศตะวันออก หน�าบ�านทุกหลังจะมีถนนซอยเล็กตัดผ�านเพ่ือการเข�าถึงง�าย 
ซ่ึงถนนสายเล็ก ๆ เข�าซอยนี้เชื่อมตรงมาจากถนนสายหลัก ท่ีต�อมาจากทางเข�าหมู�บ�าน โดยตัดขวาง
ถนนซอยเล็ก ๆ และแบ�งชุมชนออกเป>น 2 ฝDEง ซ่ึงถนนสายนี้ทําหน�าท่ีแจกจ�ายทางเข�าบ�านแต�ละหลัง
ภายในหมู�บ�าน ส�วนบริเวณรอบ ๆ หมู�บ�านจะเป>นบ�านพ้ืนท่ีทําการเกษตรของคนในชุมชน 
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สมุดกลาง



 83 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 94 ลักษณะผังหมู�บ�านสันติชล พ.ศ. 2537 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 95 ลักษณะผังหมู�บ�านสันติชล พ.ศ. 2555 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
 
 ในการเปรียบเทียบลักษณะของแผนผังหมู�บ�านใน 2 ช�วงระยะเวลา ลักษณะยังคง
เหมือนเดิมในด�านจํานวนของครัวเรือนท่ีอาศัยอยู�ภายในชุมชนมีอยู�ท่ีประมาณ 200 ครัวเรือน ซ่ึงมี
ปริมาณใกล�เคียงเดิม ในขณะท่ีเรื่องขององค3ประกอบของหมู�บ�านมีการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 22 แสดงการเปรียบเทียบส�วนประกอบของหมู�บ�านสันติชล 
 

รายการ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2555 

ศาลเจ�าท่ีของหมู�บ�าน พบ พบ 

โรงเรียน ไฮยี พบ พบ 

ร�านค�า พบ พบ 

ศาลาประชาคม พบ พบ 

หน�วยปGองกันไข�มาเลเรีย พบ - 

ประปาภูเขาของหมู�บ�าน พบ - 

ศาลเจ�า พบ จุดชมวิวหยุนไหล 

สวนลิ้นจี่ พบ พบ 

ไร�นา พบ พบ 

ศูนย3วัฒนธรรมจีนยูนาน - พบ 

หมวดคริสต3เตียนบ�านสันติชล - พบ 

วัดประจําหมู�บ�าน - พบ 

 

 
 
ภาพท่ี 96 การเปรียบเทียบแผนผังหมู�บ�านระหว�าง พ.ศ. 2537 กับ พ.ศ. 2555 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากภาพแสดงให�เห็นว�า องค3ประกอบของหมู�บ�านมีความแตกต�างกัน แสดงให�เห็นถึง
ความแตกต�าง ซ่ึงบ�งบอกให�เห็นถึงความสําคัญของช�วงระยะเวลาในช�วงนั้น ๆ ช�วงระยะเวลา ป� พ.ศ. 
2537 เราพบในส�วน ของหน�วยปGองกันไข�มาเลเลียและระบบระปาภูเขาของหมู�บ�าน ในขณะท่ีช�วง
ระยะเวลา ป� พ.ศ. 2557 เราไม�พบสองหน�วยนี้ แต�เราพบ ศูนย3วัฒนธรรมจีนยูนาน, หมวดคริสต3เตียน
บ�านสันติชล, วัดประจําหมู�บ�าน จะเห็นได�ว�า ช�วงระยะเวลา 2537 นั้น สิ่งท่ีมีความสําคัญแก�ชุมชน
มากคือเรื่องระบบสาธารณูปโภค ในขณะท่ี ป� พ.ศ. 2557 เม่ือระยะเวลาผ�านไป ระบบสาธารณูปโภค
นั้นได�เจริญมากข้ึน ทําให�ระบบในเรื่องของการดูแลเรื่องโรคภัยและสาธารรูปโภคดีข้ึน จึงไม�
จําเป>นต�องต้ังศูนย3ดูแลชุมชนไว�อย�างใกล�ชิด ในขณะท่ีความเจริญเหล�านี้เข�าก็ทําให�เริ่มมีการท�องเท่ียว
เข�ามาด�วย และได�เข�ามามีอิทธิพลกับหมู�บ�านเป>นอย�างมากเนื่องจาก ชุมชนจีนฮ�อเป>นกลุ�มชุมชนท่ีมี
เอกลักษณ3เป>นตัวเองท่ีชัดเจนเป>นอย�างมาก ดังนั้นจึงส�งผลให� จุดนี้เป>นจุดแข็งของหมู�บ�านท่ีจะ
สามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวได�อย�างมาก  ทําให�ในหมู�บ�านได�มีการท�องเท่ียวเข�ามา นอกจากนั้นยังมี
ด�านศาสนาเข�ามาในชุมชน แต�คนในชุมชนก็ยังเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอ่ืนในปริมาณท่ีน�อย แต�นั้นก็
แสดงให�เห็นว�าชุมชนมีการเปMดรับทางด�านวัฒนธรรมด�านอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน ตามลําดับ 
 
ผังบริเวณบ�าน 
 ในการศึกษาจากกรณีศึกษาท้ัง 2 ช�วงระยะเวลานั้น โดยเราได�ทําการเปรียบเทียบขนาด
ของผังบริเวณ ท่ีใช�ในการทําการศึกษา โดยเปรียบเทียบได�ดังต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 23 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีผังบริเวณบ�านท่ีเป>นกรณีศึกษาระหว�าง พ.ศ. 2537 กับ พ.ศ. 

2555 
 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ขนาดผังบริเวณ   
ป� 2537 (ตรม.) 

53.75 62 64 71.5 77.5 79 87 92.5 98.5 124 

ขนาดผังบริเวณ   
ป� 2555 (ตรม.) 

77.25 106.2 150.5 167 170 170.7 185 188 224 229 

 
 ในการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีกรณีศึกษามาเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาท่ีเคยทําการศึกษา
มาแล�ว (อรศิริ ปาณินท3, 2540: 48-69) พบว�า มีอัตราการขยายพ้ืนท่ีข้ึนอย�างมาก จากการ
เปรียบเทียบสามารถแบ�งกลุ�มของพ้ืนท่ีได�เป>นพ้ืนท่ีไม�เกิน 100 ตารางเมตร กับกลุ�มพ้ืนท่ีเกิน 100 
ตารางเมตร  

   ส
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 กลุ�มบ�านกรณีศึกษาท่ีไม�เกิน 100 ตารางเมตร ท่ีศึกษาพบนั้นเป>นบ�านท่ีมีลักษณะเป>น
อาคารขนาด 3 ห�อง โดยมีเพียงพ้ืนท่ีใช�สอยเท�าท่ีจําเป>นเท�านั้น ลักษณะของบ�านจะเป>นบ�านชั้นเดียว 
มีชานหน�าบ�าน ภายในบ�านจะประกอบ ไปด�วย ห�องนอน โถงกลาง และห�องครัว  ส�วนห�องน้ํา ส�วม 
จะเป>นส�วนท่ีแยกออกมาจากตัวบ�าน ส�วนผู�ท่ีอยู�อาศัยจะมีจํานวนสมาชิก 3-7 คน ลักษณะบ�าไม�ได�มี
การขยายขนาดบ�านเรือนออกไปถ�าหากมีการเพ่ิมสมาชิก  สําหรับบางหลังมีการแยกเรือนครัวออกไป
จากตัวบ�านเนื่องจากจํานวนสมาชิกมีปริมาณมาก หรืออาจมีความหนาแน�นของการใช�สอยในแต�ละ
พ้ืนท่ีมากกว�าบ�านท่ีมีขนาดใหญ�  
 

 
 

ภาพท่ี 97 แสดงการเปรียบเทียบผังบ�านขนาดไม�เกิน 100 ตรม. ระหว�าง พ.ศ. 2537 กับ พ.ศ. 2555 
 (จากการสํารวจภาคสนาม) 
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 ส�วนกลุ�มกรณีศึกษาของผังบริเวณท่ีมีขนาดเกิน 100 ตารางเมตร จากการสํารวจบ�านท่ีมี
ขนาดใหญ�เกิน 100 ตารางเมตรนั้น เม่ือนํามาเปรียบเทียบกันแล�วพบว�าบ�านขนาดใหญ�นั้นมีพ้ืนท่ีใช�
สอยในบ�านมากกว�ากลุ�มบ�านท่ีมีขนาดน�อยกว�า 100 ตารางเมตร ส�วนปริมาณผู�อยู�อาศัยในปDจจุบันท่ี
พบมีขนาดระหว�าง 3-8 คนในบ�าน องค3ประกอบของพ้ืนท่ีนมีปริมาณท่ีมากกว�าเนื่องจากจํานวนผู�อยู�
อาศัยมากข้ึนทําให�มีความต�องการใช�พ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน คือเนื่องจากมีพ้ืนท่ีใช�สอยหลัก ได�แก� ห�องนอน 
ห�องโถงกลาง ห�องครัว และห�องน้ําแล�ว สําหรับบางบ�านจะมีส�วนประกอบของเรือนค�าขาย บ�านของ
ญาติพ่ีน�องในบริเวณเดียวกัน เล�าไก� เป>นต�น และด�วยเหตุนี้ทําให�ช�วยลดความหนาแน�นในแต�ละพ้ืนท่ี
ลงไปได� เพราะมีปริมาณการใช�สอยพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 98 แสดงการเปรียบเทียบผังบ�านขนาดเกิน 100 ตรม. ระหว�าง พ.ศ. 2537 กับ พ.ศ. 2555 
 (จากการสํารวจภาคสนาม) 

   ส
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ตารางท่ี 24 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณพ้ืนท่ีบ�านท่ีเกิน 100 ตรม.และไม�เกิน 100 ตรม.ระหว�าง 
พ.ศ. 2537 กับ พ.ศ. 2555 

 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ขนาดผังบริเวณ   
ป� 2537 (ตรม.) 

53.75 62 64 71.5 77.5 79 87 92.5 98.5 124 

ขนาดผังบริเวณ   
ป� 2555 (ตรม.) 

77.25 106.2 150.5 167 170 170.7 185 188 224 229 

(จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
 
 จากการเปรียบเทียบ ของบ�านท้ัง 2 ช�วงเวลานั้นทําให�ทราบว�าไม�ได�มีการเปลี่ยนแปลง
แผนผังไปจากเดิมมาก จะมีลักษณะเป>นการขยายเรือนออกมาและเพ่ิมพ้ืนท่ีส�วนท่ีต�องการออกจาก
บ�านเรือนหลัก แต�พ้ืนท่ี โถงกลาง ครัว ห�องนอน ยังคงอยู� แต�สิ่งท่ีแตกต�างไปจากเดิมอย�างเด�นชัดคือ 
พ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมเติมเข�าคือ เรือนร�านค�า ประมาณ 90 เปอร3เซ็นต3ของของบ�านในป� พ.ศ. 2555 นั้นเป>นบ�าน
ท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร ในขณะท่ี บ�านกรณีศึกษาท่ีเคยได�รับการศึกษามาแล�ว (อรศิริ ปาณินท3, 
2540) นั้นมีปริมาณพ้ืนส�วนใหญ�ไม�เกิน 100 ตารางเมตร จะเห็นได�ว�าในปDจจุบันนอกจากจะมีลักษณะ
ของเรือนท่ีมีองค3ประกอบเพ่ิมเติมข้ึนมาแล�วยังมีขนาดพ้ืนท่ีท่ีขยายใหญ�ข้ึนตามไปด�วย เนื่องจาก
สมาชิกภายในบ�านเพ่ิมมากข้ึน 
 สรุปได�ว�าบ�านของชาวจีนฮ�อ ในป� พ.ศ. 2555 มีขนาดของผังพ้ืนท่ีขนาดใหญ�กว�า บ�าน
ของชาวจีนฮ�อในป� พ.ศ. 2537 อย�างเห็นได�ชัด 
 
พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน 
 ในการวิเคราะห3พ้ืนท่ีใช�สอยภายในบ�าน ทําการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีใช�สอยจากกรณีศึกษาท่ี
เลือกท้ังจากท่ีทําการสํารวจจากปDจจุบันและเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาท่ีเคยได�รับการศึกษามาแล�ว 
(อรศิริ ปาณินท3, 2540) ซ่ึงรวมท้ังหมด 20 หลังคาเรือน โดยเราจะทําการแจกแจงลักษณะของขนาด
พ้ืนท่ีในส�วนต�าง ๆ ของบ�านแล�วนํามาเปรียบกันว�า มีการเปลี่ยนแปลงและแตกต�างกันอย�างไร เราจะ
ทําการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีส�วนต�าง ๆ ตามลําดับ 
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 1. พ้ืนท่ีใช�สอยรวม 
 2. โถงกลางบ�าน 
 3. ห�องนอน 
 4. ครัว 
 5. ชานหน�าบ�าน 
 6. ห�องน้ํา, ส�วม 
 7. ร�านค�า 
 ในการวิเคราะห3เราจะทําการแสดงออกมาในรูปแบบตาราง แสดงรายละเอียดของพ้ืนท่ีใช�
สอยของกรณีศึกษาท่ีสัมพันธ3กับแผนผัง 
 พ้ืนท่ีใช�สอยรวม 
 
ตารางท่ี 25 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีใช�สอยรวม จํานวนคนในบ�านและพ้ืนท่ีใช�สอยต�อหนึ่งคน  

ในบ�านท่ีเลือกเป>นกรีศึกษา กรณีศึกษาจาก อรศิริ ปาณินท� ป�พ.ศ. 2540  
 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 5 3 4 5 7 6 3 3 6 11 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 53.75 62 64 71.5 77.5 79 87 92.5 98.5 124 

พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) 10.75 20.6 16 14.3 11 13.1 29 30.8 16.4 11.27 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 

จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540). 
 
ตารางท่ี 26 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีใช�สอยรวม จํานวนคนในบ�านและพ้ืนท่ีใช�สอยต�อหนึ่งคนใน

บ�านท่ีเลือกเป>นกรีศึกษา กรณีศึกษาจากผู�วิจัย ป� พ.ศ. 2555 
 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 3 6 4 8 5 5 4 7 3 5 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 77.25 106.2 150.5 167 170 170.7 185 188 224 229 

พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) 25.75 17.7 37.6 20.8 34 34.14 46.25 26.85 74.6 45.8 
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ตารางท่ี 27 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณพ้ืนท่ีบ�านท่ีเกิน 100 ตรม. และไม�เกิน 100 ตรม. ระหว�าง 
พ.ศ. 2537 กับ พ.ศ. 2555  

 

2537 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 5 3 4 5 7 6 3 3 6 11 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 53.75 62 64 71.5 77.5 79 87 92.5 98.5 124 

พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) 10.75 20.6 16 14.3 11 13.1 29 30.8 16.4 11.27 

2555 
แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 3 6 4 8 5 5 4 7 3 5 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 77.25 106.2 150.5 167 170 170.7 185 188 224 229 

พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) 25.75 17.7 37.6 20.8 34 34.14 46.25 26.85 74.6 45.8 

(จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
 
 ในการศึกษาเปรียบเทียบพ้ืนท่ีใช�สอยของกรณีศึกษาท้ัง 2 นั้น พบว�าจากกรณีศึกษากลุ�ม
ท่ี 1 แสดงให�เห็นว�าพ้ืนท่ี การใช�สอยตํ่าสุดคือ 53.75 ตารางเมตร และเม่ือเฉลี่ยมาเป>นต�อพ้ืนท่ี 1 คน 
เท�ากับ 10.75 ตารางเมตร มีสมาชิกภายในบ�าน 5 คน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีสูงสุดในการใช�สอย คือ 124 
ตารางเมตร แต�ในขณะพ้ืนท่ีการใช�สอยต�อสมาชิก 1 คน เฉลี่ยอยู�ท่ี 11.27 ตารางเมตร มีสมาชิกอยู�
ภายในบ�าน 11 คน ในขณะท่ี บ�านท่ีมีพ้ืนท่ี 92.5 ตารางเมตร กลับมีพ้ืนท่ีเฉลี่ยต�อ 1 คน อยู�ท่ี 30.8 
ตารางเมตร เนื่องจากมีสมาชิกภายในบ�านอยู�ท่ี 3 คน  ส�วนกรณีศึกษากลุ�มท่ี 2 คือ กลุ�มท่ีได�ทําการ
สํารวจล�าสุด แสดงการใช�สอยพ้ืนท่ีท่ีตํ่าสุด 77.25 ตารางเมตร และเฉลี่ยพ้ืนท่ีต�อ 1 คน เท�ากับ 
25.75 ตารางเมตร แต�ไม�ได�เป>นพ้ืนท่ีต่ําสุดต�อ 1 คนภายในบ�าน มีสมาชิกภายในบ�าน 3 คน ในขณะท่ี
พ้ืนท่ีตํ่าสุดเฉลี่ยต�อ 1 คน ภายในบ�านเท�ากับ 17.7 ตารางเมตร ในบ�านท่ีมีพ้ืนท่ีใช�สอยรวม 106.2 
ตารางเมตร มีสมาชิกภายในบ�าน 6 คน บ�านท่ีมีพ้ืนท่ีใช�สอยรวมมากท่ีสุดเท�ากับ 229 ตารางเมตร มี
พ้ืนท่ีใช�สอยต�อ 1 คนภายในบ�านอยู�ท่ี 45.8 ตารางเมตร มีสมาชิกภายในบ�าน 5 คน แต�บ�านท่ีมีพ้ืนท่ี
ใช�สอยต�อ 1 คนมากท่ีสุด คือ บ�านท่ีมีพ้ืนท่ีใช�สอย 224 ตารางเมตร เฉลี่ยพ้ืนท่ีต�อ 1 คน เท�ากับ 74.6 
ตารางเมตร มีสมาชิกภายในบ�านเท�ากับ 3 คน จากรายการตารางด�านบนแสดงให�เห็นว�า  
 1. พ้ืนท่ีใช�สอยท่ีมีขนาดใหญ� ไม�ได�หมายความว�าบ�านหลังนั้นจะมีพ้ืนท่ีใช�สอยต�อบ�าน 1 
คนภายในบ�านสูงสุด เนื่องจากพ้ืนท่ีเฉลี่ยต�อคนภายในบ�านนั้นข้ึนอยู�กับ จํานวนสมาชิกภายในบ�าน ยิ่ง
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มีสมาชิกภายในบ�านน�อยจะทําให�ความหนาแน�นต�อพ้ืนท่ีน�อยลงตามไปด�วย ซ่ึงปDจจัยสําคัญของความ
หนาแน�นของพ้ืนท่ีข้ึนอยู�กับจํานวนสมาชิกภายในบ�าน 
 2. เม่ือทําการเปรียบพ้ืนท่ีใช�สอยรวมของกรณีศึกษาท้ัง 2 กลุ�มเข�าด�วยกัน จะเห็นว�ากลุ�ม
ท่ี 2 มีพ้ืนท่ีใช�สอยส�วนรวมภายในบ�านมากกว�ากลุ�ม 1 มาก แต�พ้ืนท่ีเฉลี่ยต�อ 1 คน ภายในบ�านก็
มากกว�า นั่นแสดงให�เห็นว�า บ�านในปDจจุบันมีการขยายตัวมากข้ึนแตกต�างไปจากเดิมท่ีมีขนาดเล็ก 
 3. จํานวนสมาชิกของผู�อยู�อาศัยภายในบ�าน กลุ�มท่ี 1 มีต้ังแต� 3-11 คน ในขณะท่ี กลุ�มท่ี 
2 มีสมาชิกท่ีอาศัยอยู�ภายในบ�านต้ังแต� 3-8 คน นั้นแสดงให�เห็นว�า ในปDจจุบันจํานวนสมาชิกท่ีอาศัย
อยู�ภายในบ�านน�อยลงจากเดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ 
 สรุปได�ว�าในเรื่องของขนาดพ้ืนท่ีใช�สอยโดยรวมของบ�าน ในป� พ.ศ. 2555 มีขนาดใหญ�
กว�าบ�านในป� พ.ศ. 2537 มาก จากตารางจะเห็นได�ว�าพ้ืนท่ีในบ�านจีนฮ�อ ป� พ.ศ. 2555 กรณีศึกษาท่ีมี
พ้ืนท่ีต่ําสุดก็ยังใหญ�กว�าพ้ืนท่ีต่ําสุดในป� พ.ศ. 2537 
  โถงกลางบ�าน 
 
ตารางท่ี 28 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีใช�สอยรวม จํานวนคนในบ�านและพ้ืนท่ีใช�สอยต�อหนึ่งคนใน

บ�านท่ีเลือกเป>นกรีศึกษา กรณีศึกษาจาก อรศิริ ปาณินท3 ป�พ.ศ. 2540 
 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 5 3 4 5 7 6 3 3 6 11 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 4.5 20 10 10 14 20 15 18 20 12 

พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) 0.9 6.6 2.5 2 2 3.3 5 6 3.3 1.09 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 

จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540). 
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ตารางท่ี 29 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนโถงกลาง จํานวนคนในบ�านและพ้ืนท่ีใช�สอยต�อหนึ่งคนในบ�าน
ท่ีเลือกเป>นกรณีศึกษา กรณีศึกษาจากผู�วิจัย 

 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 3 6 4 8 5 5 4 7 3 5 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 12.8 14 16.3 31 18 19.3 16.3 21 23.4 42 

พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) 4.2 2.3 4 3.8 3.6 3.8 4 3 7.8 8.4 

 
ตารางท่ี 30 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณพ้ืนท่ีบ�านท่ีโถงกลางบ�านระหว�าง พ.ศ. 2537 กับ พ.ศ. 2555  
 

2537 
แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 5 3 4 5 7 6 3 3 6 11 
พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 4.5 20 10 10 14 20 15 18 20 12 
พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) 0.9 6.6 2.5 2 2 3.3 5 6 3.3 1.09 

2555 
แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 3 6 4 8 5 5 4 7 3 5 
พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 12.8 14 16.3 31 18 19.3 16.3 21 23.4 42 
พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) 4.2 2.3 4 3.8 3.6 3.8 4 3 7.8 8.4 

(จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
 
 การศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาท้ัง 2 กลุ�ม ในกลุ�มท่ี 1 นั้นมีพ้ืนท่ีโถงกลางใกล�เคียงกัน 
และเฉลี่ยพ้ืนท่ีต�อ 1 ต�อคนตํ่าท่ีสุดเท�ากบ 0.9 ตารางเมตร และสูงสุดเท�ากับ 6.6 ตารางเมตร  
ในขณะท่ี กลุ�มท่ี 2 พ้ืนท่ีเฉลี่ยต�อ 1 คนตํ่าสุดอยู�ท่ี 2.3 ตามรางเมตร และสูงสุดอยู�ท่ี 8.4 ตารางเมตร
ต�อ 1 คน ปDจจัยในการเปลี่ยนแปลข้ึนอยู�กับจํานวนสมาชิกภายในบ�าน และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกัน
จะเห็นได�ชัดเจนว�า พ้ืนท่ีบ�านของกลุ�มท่ี 2 (กรณีศึกษา 2557) มีขนาดใหญ�กว�า กรณีศึกษาในกลุ�มท่ี 
1 (อรศิริ  ปาณินท3, 2540) 
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 สรุปได�ว�าพ้ืนท่ีโถงกลางบ�านของบ�านในป� พ.ศ. 2555 มีขนาดใหญ�กว�า บ�านในป� พ.ศ. 
2537 ดูได�จากพ้ืนท่ีต�อบุคคลในพ้ืนท่ีท่ีน�อยท่ีสุด ของบ�านในป� พ.ศ. 2555 ใหญ�กว�า บ�านในป� พ.ศ. 2537 
 ห�องนอน 
 
ตารางท่ี 31 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีใช�สอยรวม จํานวนคนในบ�านและพ้ืนท่ีใช�สอยต�อหนึ่งคนใน

บ�านท่ีเลือกเป>นกรีศึกษา กรณีศึกษาจาก อรศิริ ปาณินท3 ป�พ.ศ. 2540 
 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 5 3 4 5 7 6 3 3 6 11 
พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 19.5 18 24 29 10 24 24 18 25 60 
พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) 3.9 6 6 5.8 1.4 4 8 6 4.1 5.4 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 

จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540). 
 
ตารางท่ี 32 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนโถงกลาง จํานวนคนในบ�านและพ้ืนท่ีใช�สอยต�อหนึ่งคนในบ�าน

ท่ีเลือกเป>นกรณีศึกษา กรณีศึกษาจากผู�วิจัย 
 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 3 6 4 8 5 5 4 7 3 5 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 21 39 32 33 35.4 27 18 60 53 62 

พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) 7 6.5 8 4.1 7 5.4 4.5 8.5 17.6 12.4 
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ตารางท่ี 33 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณพ้ืนท่ีบ�านท่ีห�องนอนระหว�าง พ.ศ. 2537 กับ พ.ศ. 2555  
 

2537 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 5 3 4 5 7 6 3 3 6 11 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 19.5 18 24 29 10 24 24 18 25 60 

พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) 3.9 6 6 5.8 1.4 4 8 6 4.1 5.4 

2555 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 3 6 4 8 5 5 4 7 3 5 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 21 39 32 33 35.4 27 18 60 53 62 

พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) 7 6.5 8 4.1 7 5.4 4.5 8.5 17.6 12.4 

(จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
 
 จากการพิจารณากรณีศึกษาในกลุ�มที่ 1 (อรศิริ  ปาณินท3, 2540) จะเห็นได�ว�าพื้นท่ี
สําหรับห�องนอนตํ่าสุด 10 ตารางเมตร เมื่อเฉลี่ยพื้นที่ต�อ 1 คน เท�ากับ 1.4 ตารางเมตร ซึ่งเป>น
พ้ืนท่ีตํ่าสุด ในขณะท่ีพ้ืนท่ีห�องนอนสําหรับพื้นที่มากที่สุดคือ 60 ตารางเมตร แต�เมื่อทําการเฉลี่ยต�อ 
1 คน เท�ากับ 5.4 ตารางเมตร เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในกลุ�มที่ 2 (กรณีศึกษา 2555) 
พบว�าพ้ืนท่ีห�องนอนตํ่าสุดเท�ากับ 18 ตารางเมตร เฉลี่ยพ้ืนท่ีต�อ 1 คน เท�ากับ 4.5 ตารางเมตร และ
พื้นที่ห�องนอนที่สูงที่สุดเท�ากับ 62 ตารางเมตร เฉลี่ยพื้นที่ต�อ 1 คน เท�ากับ 12.4 ตารางเมตร เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับกลุ�มที่ 1 จะทําให�พบว�า พื้นที่ห�องนอนกลุ�มที่ 2  มีมากกว�าพื้นที่ห�องนอน
มากกว�ากลุ�มท่ี 1 และในขณะเดียวกัน ความหนาแน�นข้ึนอยู�กับจํานวนสมาชิกท่ีอาศัยอยู�ภายในบ�าน
หลังนั้น ๆ ด�วย 
 สรุปได�ว�า พ้ืนท่ีห�องนอน ของบ�านจีนฮ�อในป� พ.ศ. 2555 มีขนาดใหญ�กว�าพ้ืนท่ีห�องนอน
ของบ�านในป� พ.ศ. 2537 เม่ือเฉลี่ยออกมาเป>นพ้ืนต�อ 1 คน 
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 ครัว 
 
ตารางท่ี 34 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีใช�สอยรวม จํานวนคนในบ�านและพ้ืนท่ีใช�สอยต�อหนึ่งคนใน

บ�านท่ีเลือกเป>นกรีศึกษา กรณีศึกษาจาก อรศิริ ปาณินท3 ป�พ.ศ.2540 
 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 5 3 4 5 7 6 3 3 6 11 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 16 18 10 9 10 15 24 18 24 24 

พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) 3.2 6 2.5 1.8 1.4 2.5 8 6 4 2.1 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 

จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540). 
 
ตารางท่ี 35 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนโถงกลาง จํานวนคนในบ�านและพ้ืนท่ีใช�สอยต�อหนึ่งคนในบ�าน

ท่ีเลือกเป>นกรณีศึกษา กรณีศึกษาจากผู�วิจัย 
 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 3 6 4 8 5 5 4 7 3 5 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 15 27 15.2 27 29.7 22.4 33 11 35 28 

พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) 5 4.5 3.8 3.37 5.94 4.48 8.25 1.5 11.6 5.6 

 
 พ้ืนท่ีห�องครัวลักษณะการใช�งานเป>นพ้ืนท่ีส�วนรวมเหมือนกันกับพ้ืนท่ีห�องโถง ในกลุ�มท่ี 1 
(อรศิริ ปาณินท3, 2540) จะเห็นว�าพ้ืนท่ีสูงสุดเฉลี่ยต�อ 1 คน คือ 6 ตารางเมตร ซ่ึงจะมีความคล�องตัว
มากยิ่งข้ึน ในขณะท่ี กลุ�มท่ี 2 (กรณีศึกษา 2557) พ้ืนท่ีสูงสุดต�อ 1 คน คือ 5.94 ตารางเมตร ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกันกับกลุ�มท่ี 1 นั้น มีปริมาณท่ีใกล�เคียง แต�ผู�ใช�พ้ืนท่ีบริเวณนี้มีเพียงแม�บ�านเท�านั้นทําให�
พ้ืนท่ีตรงนี้มีความคล�องตัวมากกว�า และพ้ืนทีห�องครัวในกลุ�มท่ี 2 มีขนาดใหญ�กว�ากลุ�มท่ี 1 
 สรุปพ้ืนท่ีห�องครัว ในส�วนของบ�านในป� พ.ศ. 2555 และป� พ.ศ. 2537 มีขนาดใกล�เคียง
กันไม�ได�แตกต�างกัน แต�บ�านในป� พ.ศ. 2555 ในพ้ืนทีขนาดใหญ�ก็มีขนาดใหญ�กว�าบ�านในป� พ.ศ. 
2537 
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 ชานหน�าบ�าน 
 
ตารางท่ี 36 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีใช�สอยรวม จํานวนคนในบ�านและพ้ืนท่ีใช�สอยต�อหนึ่งคนใน

บ�านท่ีเลือกเป>นกรีศึกษา กรณีศึกษาจาก อรศิริ  ปาณินท3, 2540 
 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 5 3 4 5 7 6 3 3 6 11 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) - - 17 12 12 14 16.5 22 22 12 

พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) - - 4.25 2.4 1.7 2.3 5.5 7.3 3.6 1.0 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 

จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540). 
 
ตารางท่ี 37 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนโถงกลาง จํานวนคนในบ�านและพ้ืนท่ีใช�สอยต�อหนึ่งคนในบ�าน

ท่ีเลือกเป>นกรณีศึกษา กรณีศึกษาจากผู�วิจัย 
 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 3 6 4 8 5 5 4 7 3 5 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 16.5 21 32.5 45 35 17.2 30 23 38 29 

พ้ืนท่ี/คน (ตรม.) 5.5 3.5 8.1 5.6 7 3.4 7.5 3.2 12.6 5.8 

 
 พ้ืนท่ีใช�สอยชานหน�าบ�านเป>นพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดไม�แตกต�างกันมากนัก ในกลุ�มท่ี 1 (อรศิริ  
ปาณินท3, 2540) พ้ืนท่ีชานหน�าบ�านตํ่าสุด 12 ตารางเมตร เนื่องจากมีหลายกรณีศึกษาท่ีได�ท้ังหมด 12 
ตารางเมตร ทําให�เม่ือเฉลี่ยพ้ืนท่ีต�อ 1 คน ทําให�ไม�เท�ากัน ได�มาดังนี้ 1.0, 1.7 และ 2.4 ตามลําดับ 
เรียงจากจํานวนสมาชิกจากน�อยไปหามาก พ้ืนท่ีชานหน�าบ�านสูงสุดอยู�ท่ี 22 ตารงเมตร มีหลายหลัง 
เม่ือเฉลี่ยออกมาเป>นพ้ืนท่ีต�อ 1 คน เท�ากับ 3.6 และ 7.6 ตารางเมตร โดยเรียงลําดับจากจํานวน
สมาชิกภายในบ�านจากมากไปหาน�อย ส�วนกลุ�มกรณีศึกษาท่ี 2  พ้ืนท่ีชานหน�าบ�านตํ่าสุด 16.5 ตาราง
เมตร มีจํานวนคนภายในบ�าน 3 คน เฉลี่ยพ้ืนท่ีต�อ 1 คนเท�ากับ 5.5 ตารางเมตร พ้ืนท่ีชานหน�าบ�าน
สูงสุดเท�ากับ 45 ตารางเมตร จํานวนคน 8 คน เฉลี่ยพ้ืนท่ีต�อ 1 คน เท�ากับ 5.6 ตารางเมตร แต�ไม�ใช�
พ้ืนท่ีสูงสุด พ้ืนท่ีต�อ 1 คน สูงสุดเท�ากับ 12.6 ตารางเมตร เม่ือท้ัง 2 กลุ�มมาเปรียบเทียบความ
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หนาแน�นของพ้ืนท่ีชานหน�าบ�าน ข้ึนอยู�กับจํานวนสมาชิก ยิ่งจํานวนน�อยความคล�องตัวในการใช�สอย
พ้ืนท่ีก็จะมากตามไป พ้ืนท่ีชานหน�าบ�านจากกลุ�มท่ี 2 จะมีขนาดใหญ�กว�าพ้ืนท่ีชานหน�าบ�านกลุ�มท่ี 1 
ทําให�เม่ือเฉลี่ยพ้ืนท่ีต�อหนึ่งคนสูงกว�าบ�านกลุ�มท่ี 1 
 ชานหน�าบ�านสรุปได�ว�า จะมีขนาดใหญ�ตามขนาดของบ�าน ซ่ึงบ�านในป� พ.ศ. 2555 มี
ขนาดใหญ�กว�าบ�านในป� พ.ศ. 2537 ส�งผลให�ชายหน�าบ�านในป� พ.ศ. 2555 ก็มีขนาดใหญ�กว�าบ�านในป� 
พ.ศ. 2537 
 ห�องน้ํา ส�วม 
 
ตารางท่ี 38 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีใช�สอยรวม จํานวนคนในบ�านและพ้ืนท่ีใช�สอยต�อหนึ่งคนใน

บ�านท่ีเลือกเป>นกรีศึกษา กรณีศึกษาจาก อรศิริ  ปาณินท3, 2540  
 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 5 3 4 5 7 6 3 3 6 11 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 5 6 3 3 6 6 7.5 6 3 6 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 

จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540). 
 
ตารางท่ี 39 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนโถงกลาง จํานวนคนในบ�านและพ้ืนท่ีใช�สอยต�อหนึ่งคนในบ�านท่ี

เลือกเป>นกรณีศึกษา กรณีศึกษาจากผู�วิจัย 
 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 3 6 4 8 5 5 4 7 3 5 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) 8.5 5.2 8.5 14 10.2 7.1 6.3 2 9 24 

 
 ห�องน้ําและส�วมเป>นพ้ืนท่ีเดียวท่ีไม�มีความจําเป>นในการคิดพ้ืนท่ีต�อจํานวนคน เนื่องจาก
ลักษณะการใช�งานจะเป>นการใช�งานได�เพียงทีละคนเท�านั้น ซ่ึงเม่ือนํากลุ�มท่ี 1 และกลุ�มท่ี 2มา
เปรียบเทียบกันจะเห็นได�อย�างชัดเจนว�า พ้ืนท่ีในกลุ�มท่ี 2 มีขนาดใหญ�พ้ืนท่ีในกลุ�มท่ี 1 มาก ซ่ึงพ้ืนท่ี
ตํ่าสุดเท�ากับ 2 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดตํ่ากว�ามาตรฐานมาก และพ้ืนท่ีห�องน้ําสูงสุดได�แก� 24 ตาราง
เมตร ซ่ึงมีขนาดใหญ�กว�ามาตรฐานมาก ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเฉลี่ยท่ีพบส�วนใหญ�จะอยู�ท่ี 5-10 ตารางเมตร 
สรุปห�องน้ําของบ�านในป� พ.ศ. 2555 มีขนาดใหญ�กว�าบ�านในป� พ.ศ. 2537  
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 ร�านค�า 
 
ตารางท่ี 40 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีใช�สอยรวม จํานวนคนในบ�านและพ้ืนท่ีใช�สอยต�อหนึ่งคน  

ในบ�านท่ีเลือกเป>นกรีศึกษา กรณีศึกษาจาก อรศิริ  ปาณินท3, 2540 
 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 5 3 4 5 7 6 3 3 6 11 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) - - - - - - - - - - 

 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 

จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540). 
 
ตารางท่ี 41 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนโถงกลาง จํานวนคนในบ�านและพ้ืนท่ีใช�สอยต�อหนึ่งคนในบ�าน

ท่ีเลือกเป>นกรณีศึกษา กรณีศึกษาจากผู�วิจัย 
 

แผนผังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
จํานวนสมาชิกภายในบ�าน 3 6 4 8 5 5 4 7 3 5 

พ้ืนท่ีใช�สอย (ตรม.) - - 16 - 25 - 38 15 - 31 

 
 ร�านค�า คือ องค3ประกอบเพ่ิมเติมข้ึนมาจากกลุ�มท่ี 1 (อรศิริ  ปาณินท3, 2540) หลังจาก
เม่ือระยะเวลาผ�านไป และพ้ืนท่ีร�านค�าจะมีขนาดเฉลี่ย  15 – 38 ตารางเมตร ลักษณะการใช�สอย ใน
พ้ืนท่ีร�านค�าต�องมีขนาดใหญ�ไว�สําหรับต้ังวางโชว3สินค�า เม่ือเปรียบเทียบกับส�วนประกอบอ่ืน ๆ พ้ืนท่ี
ของร�านค�ามีขนาดใกล�เคียงกับ พ้ืนท่ีของโถงกลาง บ�านซึงนั่นแสดงให�เห็นถึงความสําคัญของพ้ืนท่ีใน
ส�วนร�านค�าเป>นอย�างมาก ส�วนความคล�องตัวของพ้ืนท่ีนั้นข้ึนอยู�กับความหนาแน�นของลูกค�าท่ีเข�ามา
ใช�งานภายในพ้ืนท่ี 
 จากการวิเคราะห3การใช�สอยทุกประเภทภายในบ�านจีนฮ�อท่ีเลือกทําการศึกษานั้น สรุป
ออกมาได�ว�าพ้ืนท่ีการใช�สอยท่ีมีความหนาแน�นสูงสุดคือพ้ืนท่ีบริเวณ ห�องครัวและห�องน้ําส�วม ส�วน
ความหนาแน�นรองลงมาคือพ้ืนท่ีห�องนอน และร�านค�า ส�วนพ้ืนท่ีโถงกลางและชานหน�าบ�าน ความ
หนาแน�นของพ้ืนท่ีจะข้ึนอยู�กับจํานวนสมาชิก ยิ่งสมาชิกใช�พ้ืนท่ีบริเวณนั้นมากความหนาแน�นของ
พ้ืนท่ีย�อมลดน�อยตามไปด�วย 
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 สรุปลักษณะของพ้ืนท่ีของ กลุ�มท่ี 1 ป�พ.ศ. 2537 และกลุ�มท่ี 2 ป� พ.ศ. 2555 มีลักษณะ
การใช�สอยพ้ืนท่ีคล�ายกัน หากเพียงแต�ว�าในทุก ๆ พ้ืนท่ี กลุ�มท่ี 2 ป� พ.ศ. 2555 จะมีขนาดใหญ�กว�า
กลุ�มท่ี 1 ป�พ.ศ. 2537  มาก และในกลุ�มท่ีสองได�มีส�วนใช�สอยเพ่ิมเติมเข�ามาคือ ร�านค�า ท่ีเพ่ิมเข�ามา
หลังจากท่ีมีการท�องเท่ียวเข�ามาและคนสัญจรผ�านหมู�บ�านมมากยิ่งข้ึนทําให�ค�าขายคล�องมากยิ่งข้ึน 
 
ลักษณะโครงสร�าง 
 ระบบโครงสร�างของบ�านจีนฮ�อในหมู�บ�านสันติชล อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ระบบ
โครงสร�างท่ีพบจากกรณีศึกษาในกลุ�มท่ี 1 (อรศิริ ปาณินท3, 2540) และกลุ�มท่ี 2 (ผู�วิจัย, 2555) 
สามารถแจกแจงรายละเอียดและนํามาเปรียบเทียบกัน จําแนกออกเป>นหัวข�อได�ดังต�อไปนี้ 
 1. โครงสร�างหลัก 
 2. โครงสร�างหลังคา 
 3. โครงสร�างผนัง 
 4. พ้ืนบ�าน 
 5. รายละเอียดส�วนต�าง ๆ ท่ีสําคัญ 
 โครงสร�างหลัก 
 โครงสร�างหลักของบ�านจากกรณีศึกษาท่ีหมู�บ�านสันติชล อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
มีระบบโครงสร�างท่ีเหมือนกันคือ ใช�ระบบเสาและคาน 
 1. กลุ�มท่ี1 (อรศิริ ปาณินท3, 2540) 
  จากกรณีศึกษากลุ�มท่ี 1 โครงสร�างหลักท่ีพบ ใช�เป>นระบบเสาและคานเป>นไม�จริง เสา
ไม�เป>นเสาไม�จริงทุบเปลือก เส�นผ�าศูนย3กลางประมาณ 5” - 6” มีลักษณะเป>นทรงกลม ยึดเสาติดกับ
ดินเป>นไม�จริงถากสี่เหลี่ยม คานรับจันทันและอกไก�มีท้ังไม�จริงทุบเปลือก และไม�ไผ� ส�วนระบบในการ
วางตําแหน�งเสาคานผังพ้ืนท่ีมีเสา 12 ต�น แบ�งเป>น 3 ห�องเสา เสาด�านยาวมี 3 แถว ๆ ละ 4 ต�น ด�าน
สกัดมี 4 แถว ๆ ละ 3 ต�น ส�วนหลักลักษณะของฐานรากมีลักษณะฐานรากเป>นระบบขุดหลุม โดยการ
กระทุ�งก�นหลุมลงไปให�ลึกประมาณ 0.80 -1.00 เมตร แล�วเอาหินภูเขาก�อนเล็ก ๆ เทลงไปให�แน�น 
แล�วปDกเสาไม�เล็งให�ได�ศูนย3 และกลบหลุมกระทุ�งแน�น และเม่ือปDกเสาบ�านได�ศูนย3แล�ว จะยึดคานรัด
รอบเสาติดพ้ืนดิน คานรัดรอบเสานี้จะรัดทุก ๆ ช�วงเสา นอกจากจะเป>นคานรัดรอบเสาแล�วยังเป>น
คานรัดระหว�างช�วงเสาไปในตัว (อรศิริ ปาณินท3, 2540) 
 2. กลุ�มท่ี 2 (ผู�วิจัย, 2555) 
  จากกรณีศึกษาในกลุ�มท่ี 2 ท่ีเราพบในการศึกษามี 2 แบบ ได�แก�ลักษณะโครงสร�าง
หลักของของบ�านดินและบ�านเรือนท่ัวไป ลักษณะโครงสร�างหลักของบ�านดินท่ีพบลักษณะโครงสร�าง
หลักเป>นการผสมกันระหว�างเรือนเครื่องผูกกับเรือนเครื่องสับ ระบบฐานรากใช�เป>นระบบฐานรากแผ� 
คือการใช�ฐานรากท่ีไม�ใช�ระบบเสาเข็ม ลักษณะของการรับน้ําหนักของฐานรากแผ�จะจะช�วยตัวเองโดย
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การถ�ายเทน้ําหนักลงไปท่ีพ้ืนดินหรือหินท่ีอยู�บริเวณด�านล�าง โดยฐานรากของบ�านดินท่ีเราพบจะเป>น
ฐานคอนกรีตหล�อ โดยหล�อเสาข้ึนมาเหนือพ้ืนดินประมาณ 30 เซนติเมตร มีลักษณะเป>นเสาสี่เหลี่ยม
ขนาดประมาณ 15 x 15 เซนติเมตร การเชื่อมต�อกับเสาไม�กลม ยึดติดด�วยกันโดยใช�แพลทเหล็ก
เชื่อมต�อกับเสาไม�โดยใช�นUอตยึดติดเสาไม�กับแพลทเหล็ก ลักษณะของการวางเสาของเรือนหลักจะใช�
เสาจํานวนท้ังหมด 12 ต�น แบ�งเป>น 3 ห�องเสา เสาด�านยาวมี 3 แถว ๆ ละ 4 ต�น ด�านสกัดมี 4 แถว ๆ 
ละ 3 ต�น โดยมีการยึดรอบเสาโดยการใช�ระบบคานรัดรอบเสาทุกด�าน  
 

 
 

ภาพท่ี 99 ภาพแสดงลักษณะโครงสร�างของบ�านดินท่ีพบในป� 2555 
 (จากการสํารวจภาคสนาม) 
 
 ส�วนลักษณะโครงสร�างของบ�านท่ัวไปท่ีพบ มีลักษณะไม�ใช�บ�านดินหากแต�เป>นบ�าน
คอนกรีต ท่ีมีการใช�ระบบเสาเป>นท้ังเสาไม�และเสาคอนกรีต เสามีลักษณะเป>นเสาสี่เหลี่ยม ใช�เสา
จํานวนท้ังหมด 12 ต�น แบ�งเป>น 3 ห�องเสา เสาด�านยาวมี 3 แถว ๆ ละ 4 ต�น ด�านสกัดมี 4 แถว ๆ 
ละ 3 ต�น โดยมีการยึดรอบเสาโดยการใช�ระบบคานรัดรอบเสาทุกด�าน ลักษณะโครงสร�างหลักท่ีพบ
เป>นลักษณะเรือนเครื่องสับ ระบบฐานรากใช�เป>นระบบฐานรากแผ� คือการใช�ฐานรากท่ีไม�ใช�ระบบ
เสาเข็ม ลักษณะของการรับน้ําหนักของฐานรากแผ�จะจะช�วยตัวเองโดยการถ�ายเทน้ําหนักลงไปท่ี
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พ้ืนดินหรือหินท่ีอยู�บริเวณด�านล�าง โดยฐานรากของบ�าจะเป>นฐานคอนกรีตหล�อเหมือนกันท้ัง
โครงสร�างไม�และคอนกรีต  
 

 
 
ภาพท่ี 100 ภาพแสดงลักษณะโครงสร�างของบ�านคอนกรีตท่ีพบในป� 2555 
 (จากการสํารวจภาคสนาม) 
 
 เปรียบเทียบ กลุ�มท่ี 1 และกลุ�มท่ี 2 
 เม่ือนํามาเปรียบเทียบกันระหว�างกรณีศึกษาในกลุ�มท่ี 1 และกลุ�มท่ี 2 จากการพิจารณา
พบว�า ในด�านของระบบฐานรากยังคงมีการใช�ในลักษณะเดิม เพียงแต�แตกต�างกันในด�านของวัสดุท่ี
นํามาใช�งาน เนื่องจากวัสดุใหม�นี้เป>นวัสดุทดแทนท่ีหาได�ง�ายและสะดวกกว�าแบบเดิม อีกท้ังยังเป>น
วัสดุท่ีทันสมัยกว�า นอกจากนั้นในเรื่องของระบบการวางผังเสาและระบบโครงสร�างยังคงเหมือนเดิม 
แต�แตกต�างกันด�านวัสดุเนื่องจากแต�เดิมนั้นเป>นวัสดุเพราะนอกจากการใช�ไม�จริงเพียงอย�างเดียวแล�ว
ยังมีการนําวัสดุคอนกรีตมาใช�ด�วยในบ�าหลัง  
 สรุปได�ว�า บ�านในกลุ�มท่ี 1 และกลุ�มท่ี 2 มีลักษณะการใช�โครงสร�างหลักยังเหมือนเดิม 
หากแต�มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัสดุ 
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 โครงสร�างหลังคา 
 โครงสร�างหลังคาของบ�านจากกรณีศึกษาท่ีหมู�บ�านสันติชล อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
มีระบบโครงสร�าง 2 แบบ คือ เป>นลักษณะของเรือนเครื่องผูก และลักษณะของเรือนเครื่องสับท้ัง 2 
รูปแบบ 
 1. กลุ�มท่ี 1 (อรศิริ ปาณินท3, 2540) 
  โครสร�างหลังคาท่ีพบนั้นเป>นลักษณะของเรือนเครื่องผูก แต�ไม�มีการใช�แปและกลอน 
ตัวโครงหลักคือ อกไก�ถ�ายเทน้ําหนักลงบนเสากลาง และคานรับจันทันช�องริมซ่ึงวางบนหัวเสา
ด�านหน�าและด�านหลัง คานรับจันทันเป>นคานไม�จริงกลมทุบเปลือกเส�นผ�านศูนย3กลางประมาณ 4” 
ยึดติดกับเสากลางหรือเสาด้ังด�วยลวดหรือหวายผูกติดกับลูกสลัก วัสดุมุงหลังคาท่ีพบส�วนใหญ�ใช�เป>น
ตับหญ�าคาจะมีระบบการมุงตรงช�วงจันทันริมจั่วหน�าและหลังท้ังสองด�านสองช�วงจันทันท่ีต�างกับการ
มุงส�วนอ่ืน ๆ เพราะในช�วงริมของหน�าจั่วจะมีการตับหญ�าคาใน 2 ทิศทางคือ มุงแบบผูกมัดกับจันทัน
ช�วงยาวสองช�วงสองตับหญ�าคาเสียก�อน ดังนั้นเราจะเห็นว�าบริเวณหน�าจั่วหน�าและหลังของหลังคาจะ
มีวัสดุมุงท่ีมีความหนามากกว�าส�วนอ่ืน ๆ อยู� 2 ช�วงจันทันท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของหลังคาเม่ือ
ถูกลมพัดด�านชายคาฝDEงหน�าจั่ว ส�วนบริเวณก็มีการมุงแบบปกติ ในการมุงตับหญ�าคาจะมุงถ่ีมากทําให�
เห็นความหนาของวัสดุมุงได�ชัดเจนทุก ๆ ตับจะผูกรัดยึดกับจันทัน 
  สําหรับหลบคา1หลังคาซ่ึงเป>นส�วนสําคัญท่ียึดหลังคาท้ังสองด�านให�ม่ันคง ไม�เปMดเม่ือ
ถูกลมพายุส�วนใหญ�จะใช�หลบหลังคาเป>นหญ�าคา วิธียึดหลบหลังคาให�ติดแน�นกับแผ�นหลังคานิยมใช�
ระบบไม�เสียบหนูและไม�ข�างควาย เช�นเดียวกันกับเรือนเครื่องผูกของไทย ส�วนวัสดุของหลบหลังคาท่ี
พบนั้นจะใช�เป>นหญ�าคา มักใช�กับหลังคาท่ีเป>นหญ�าคา และอีกวัสดุท่ีพบคือ หลบหลังคาสังกะสี ใช�กับ
หลังคาท่ีมีการมุงหลังคาด�วยใบตองตึง 
 2. กลุ�มท่ี 2 (ผู�วิจัย, 2555) 
  จากกรณีศึกษาท่ีพบนั้น เราจะแบ�งลักษณะหลังคาออกมาได�จํานวน 2 กลุ�ม คือ
หลังคาสําหรับบ�านดินและหลังคาสําหรับบ�านเรือนท่ัวไป หลังคาบ�านดินท่ีเราพบนั้นวัสดุท่ีใช�เป>น
หลังคาสังกะสีมีโครงหลังคาเป>นเรือนเครื่องสับ มีการใช�ระบบแปด�วยในโครงสร�างหลังคา ตัว
โครงสร�างหลักคืออกไก� ซ่ึงทําหน�าท่ีถ�ายเทน้ําหนักลงท่ีเสากลาง และคานรับจันทัน ไม�สําหรับอกไก�
และจันทันเป>นไม�จริงแปรรูป เป>นขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ�า ส�วนแปท่ีพบเป>นไม�จริงทุบเปลือกทรงกลม
ขนาดเส�นผ�านศูนย3กลาง 5 cm. วางเว�นกันเป>นแนวห�างประมาณช�องละ 70 -80 cm. ต�อ 1 ช�วง
จันทัน และท้ังระบบยึดติดกันด�วยกานใช�ตะปู หลังคามุงด�วยสังกะสีท้ังหลัง บริเวณหลบหลังคาใช�เป>น
สังกะสีพับปMดกันช�วงบริเวณรอยต�อของหลังคา 
                                                           

 1 ปMดหลังคาท่ีตรงอกไก�ให�มิดไม�ให�ฝนรั่วได� 
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ภาพท่ี 101 ภาพแสดงลักษณะโครงสร�างหลังคาบ�านดินท่ีพบในป� 2555 
 (จากการสํารวจภาคสนาม) 
 
 หลังคาสําหรับบ�านท่ัวไป ไม�ว�าจะเป>นบ�านท่ีมีเสาเป>นคอนกรีตหรือบ�านท่ีมีเสาเป>นไม�จริง 
ระบบหลังคาท่ีใช�จะเป>นโครงสร�างไม�จริงท้ังหมด ใช�ระบบเรือนเครื่องสับ มีการใช�จันทันและแป ตัว
โครงสร�างหลักคือ อกไก� ท่ีใช�ถ�ายเทน้ําหนักลงบนเสากลางและคานรับจันทันในช�องริมซ�ายขวา วัสดุท่ี
ใช�เป>นไม�จริงแปรรูปและไม�จริงทุบเปลือกมีลักษณะเป>นทรงกลม ส�วนวัสดุมุงหลังคาท่ีพบนั้นจะเป>น 
สังกะสีและกระเบื้องลอนคู�เป>นส�วนใหญ� ภายในบ�านบางบ�านมีการตีฝGาเพดานปMดโครงหลังคาไม�ให�
สามารถเห็นได�จากภายในบ�าน วัสดุท่ีใช�ในการตีฝGาเพดานท่ีพบมีท้ัง ฝGายิปซ่ัม ,ฝGาระแนงไม� และฝGาท่ี
ใช�ทํามาจากเสื่อ 
 

   
 
ภาพท่ี 102 ภาพแสดงลักษณะโครงสร�างหลังคามุงกระเบื้องลอนคู� เป>นโครงสร�างไม�จริง 
 (จากการสํารวจภาคสนาม) 
 

   ส
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ภาพท่ี 103 ภาพแสดงลักษณะโครงสร�างหลังคามุงสังกะสี เป>นโครงสร�างไม�จริง 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
 

   
 
ภาพท่ี 104 ภาพแสดงลักษณะฝGาเพดานเรียงจากซ�ายไปขวา ฝGาจากเสื่อ, ฝGายิปซ่ัม 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
 
 เปรียบเทียบ กลุ�มท่ี 1 และกลุ�มท่ี 2 
 เม่ือนํา กลุ�มท่ี 1 และ กลุ�มท่ี 2 เปรียบเทียบกัน  เม่ือพิจารณาแล�วพบว�า  ระบบของ
โครงสร�างหลังคามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือเปลี่ยนจากระบบเรือนเครื่องผูกมาเป>นเรือเครื่อง
สับหมดเลย แม�ว�าจะเป>นบ�านดินท่ีสร�างใหม�ก็ตาม ก็ไม�ได�ใช�ลักษณะของระบบโครงสร�างหลังคาแบบ 
เรือนเครื่องผูกอีกเลย ส�วนในด�านของวัสดุสําหรับทําโครงสร�างหลังของหลังคา ยังคงเป>นวัสดุชนิด
เดียวกัน คือเป>นไม�จริง พบท้ังไม�จริงกลมทุบเปลือก และไม�จริงท่ีแปรรูปแล�ว แต�ในขณะท่ีด�านวัสดุมุง
หลังจากเดิมท่ีพบนั้นเป>นเพียงหลังคามุงหญ�าคา แต�ในปDจจุบันเราเพียงหลังคากระเบื้องลอนคู�และ
สังกะสี นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมฝGาเพดานสําหรับปMดโครงหลังคาด�านภายในบ�านเพ่ือความสวยงามและ
กันความร�อนอีกด�วย 

   ส
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 สรุปได�ว�าบ�านของชาวจีนฮ�อ กลุ�มท่ี 2 ป� พ.ศ. 2555 มีความหลากหลายทางด�านวัสดุ
มากกว�าบ�านชาวจีนฮ�อในป� พ.ศ. 2537 แต�ลักษณะของรูปทรงหลังคา ยังคงเป>นลักษณะเดียวกัน 
หากแต�มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช�วัสดุ 
 โครงสร�างผนัง 
 โครงสร�างผนังบ�านจีนฮ�อ ท่ีจัดว�าเป>นเอกลักษณ3ของบ�านจีนฮ�อ คือผนังดินดิบผสมหญ�า 
จากการสํารวจพบว�าโครงสร�างผนังของบ�านจีนฮ�อมีลักษณะอย�างไรบ�าง ดังต�อไปนี้ 
 1. กลุ�มท่ี 1 (อรศิริ ปาณินท3, 2540) 
  จากกรณีศึกษาพบลักษณะของผนังสามารถแบ�งออกมาได� 2 ส�วนคือ ผนังภายนอก
และผนังภายใน ผนังภายนอกแยกออกมาได�เป>น 2 ประเภทคือผนังดินดิบและผนังฝากไม�ไผ� ผนังดิน
ดิบผสมหญ�า พบว�าภายในผนังดินดิบนั้นตรงกลางจะมีโครงเคร�าไม�ยึดตามแนวนอนระหว�างช�วงเสา 
หรืออาจต้ังเคร�าต้ังแทรกระหว�างช�วงเสาเพ่ิมความแข็งแรงอีกก็ได� เคร�านอนนี้มีท้ังเป>นแบบเคร�าไม�ไผ� 
และแคร�าไม�จริงเหมือนไม� ระแนง ตีทางแนวนอนประกับเสา และในระหว�างเคร�านอนจะมัดตับหญ�า
คาผูกยึดกับเคร�านอน เป>นผนังหญ�าคา 1 ชั้นก�อน ผนังหญ�านี้จะใช�ยึดเพ่ือดาดดินเหนียวผสมหญ�าคา
ท้ังด�านนอกและด�านใน สําหรับวัสดุฉาบซ่ึงเป>นดินเหนียวผสมหญ�าคานี้จะต�องหมักเอาไว�ก�อนนํามา
ฉาบประมาณ 1-3 คืน จึงนํามาดาดผนังบนผนังหญ�าคาท้ังด�านนอกและด�านใน ทําให�ดูเหมือนผนังมี
ความหนามากแต�แท�จริงแล�วจะเป>นส�วนฉาบหน�าหลังท่ีมีโครงเคร�าและผนังหญ�าคาอยู�ตรงกลาง  
 

 
 
ภาพท่ี 105 โครงผนังบ�านแบบดาดดินเหนียวผสมหญ�าทับบนผนังหญ�าคา 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 

จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540). 
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  ผนังฝากไม�ไผ�เป>นผนังอีกประเภทหนึ่งท่ีเริ่มนิยมใช�ท้ังภายในและภายนอก เนื่องจาก
เป>นผนังที่สร�างได�ง�าย รวดเร็ว และเบา ผนังฝากไม�ไผ�นี้เหมือนกับฝาเรือนเครื่องผูกของไทยที่เป>น
ฝากไม�ไผ�ทุกประการ ความแตกต�างมีเพียงแต�ระยะของเคร�านอนและไม�ทับเคร�าของบ�านจีนฮ�อจะ
กว�างกว�า 
 

 
 
ภาพท่ี 106 แสดงรายละเอียดฝากไม�ไผ�  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 

จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540). 
 
  ผนังภายใน เป>นผนังท่ีใช�สําหรับก้ันผนังห�องภายในบ�าน เนื่องจากหากใช�ผนังดินดิบใน
การก้ันห�องจะไม�สามารถตอก เจาะ หรือติดต้ังสิ่งใดท่ีผนังได� ดังนั้นผนังก้ันห�องส�วนใหญ�ท่ีพบจะใช�
เป>นผนังฝากไม�ไผ�ก้ันตามแนวก้ันห�อง 3 ห�อง 
 2. กลุ�มท่ี 2 (ผู�วิจัย, 2557) 
  จากการศึกษาพบว�าผนังบ�านท่ีพบนั้นมีความหลากหลายทางรูปแบบผนังอย�างมาก 
ท้ังผนังภายนอกและผนังภายในจะใช�วัสดุในลักษณะเดียวกันไม�ได�มีความแตกต�างกัน เรียงลําดับจาก
ผนังท่ีพบมากไปหาน�อย 
  2.1 ผนังก�ออิฐฉาบปูนและผนังโชว3ซีเมนต3บล็อก ผนังท้ังสองประเภทนี้ คือ ผนังท่ีพบ
มากมีลักษณะการก�อผนังระหว�างเสาถึงเสา โดยการนําอิฐซีเมนต3บล็อกมาก�อเรียงกัน เชื่อมด�วย
ปูนซีเมนต3 และเม่ือเสร็จแล�ว การฉาบปูนทับอีกที ซ่ึงบางบ�านอาจไม�มีการฉาบปูนทับ 
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ภาพท่ี 107 ผนังก�ออิฐฉาบปูน 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
 

 
 
ภาพท่ี 108 แสดงผนังซีเมนต3บล็อก 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
 
  2.2 ผนังสังกะสี ผนังสังกะสีลักษณะโครงสร�าง คือ ระหว�างช�วงเสาจะมีการตีโครง
เคร�านอนและโครงเคร�าต้ังตีห�างกัน จากนั้นก็ตีสังกะสีทับ ยึดติดกับโครงเคร�าท้ังแนวต้ังและแนวนอน 
ผนังสังกะสีมักพบตามบริเวณส�วนเก็บของ ห�องน้ํา 
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ภาพท่ี 109 แสดงลักษณะของผนังสังกะสี 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
 
  2.3 ผนังฝากไม�ไผ� และผนังไม�อัด  มีลักษณะโครงสร�างเหมือนกันกับโครงสร�างผนัง
สังกะสี คือ มีการตีโครงเคร�าไม�ระหว�างช�วงเสา ตีโครงเคร�าท้ังแนวต้ังและแนวนอน ตีห�างกันประมาณ 
60 cm. แล�วตีปMดทับตัวฝากไม�ไผ� หรือแผ�นไม�อัด ซ่ึงผนังบริเวณท่ีใช�วัสดุ 2 ชนิดนี้ จะเป>นในพ้ืนท่ีท่ีไม�
สําคัญ คือห�องเก็บของ เล�าไก� 
 

 
 
ภาพท่ี 110 แสดงลักษณะของผนังฝากไม�ไผ� 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
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ภาพท่ี 111 แสดงลักษณะของผนังไม�อัด 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
 
  2.4 ผนังดินดิบ กล�าวคือผนังดินดิบนับว�าเป>นเอกลักษณ3สําคัญของบ�านจีนฮ�อ บ�านท่ี
พบนี้มีลักษณะเป>นผนังดินดิบคือเป>นผนังท่ีมีการตีโครงเคร�าไม�ไผ�ในแนวนอนระหว�างช�วงเสาก�อน 
จากนั้นก็มีการมัดตับหญ�าคาก�อนแล�ว ดาดดินผสมหญ�าคาทับอีกที และระหว�างช�วงเสาจะมีการตี
โครงแนวต้ังเป>นไม�ไผ�ลําขนาดเล็ก เพ่ือเสริมความแข็งแรงของผนังข้ึนไปอีก 
 

 
 
ภาพท่ี 112 แสดงลักษณะของผนังดินดิบ 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
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ภาพท่ี 113 แสดงลักษณะของผนังดินดิบ 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
 
 เปรียบเทียบ กลุ�มท่ี 1 และกลุ�มท่ี 2 
 ในการเปรียบเทียบกรณีศึกษากลุ�มท่ี 1 และกลุ�มท่ี 2 จากการพิจารณาพบว�า ลักษณะ
โครงสร�างผนังในกลุ�มท่ี 2 มีความหลากหลายทางด�านวัสดุมากกว�ากลุ�มท่ีหนึ่ง และเม่ือเปรียบเทียบ
ลักษณะของผนังดินดิบท้ัง 2 กลุ�ม พบว�า ผนังดินยังคงมีลักษณะเหมือนกัน นั้นแสดงให�เห็นว�าความรู�
ทางด�านการก�อผนังดินดิบยังคงสืบทอดมาถึงในปDจจุบัน  
 สรุปได�ว�า บ�านชาวจีนฮ�อในป� พ.ศ. 2555 มีการใช�วัสดุท่ีหลากหลายและรับเอา ผนังแบบ
ก�ออิฐฉาปปูนเพ่ิมเข�า ต�างจากบ�านในป� พ.ศ. 2537 ท่ีพบว�าส�วนใหญ�มีแต�ผนังดินดิบเพียงอย�างเดียว 
 พ้ืนบ�าน 
 พ้ืนบ�านจากกรณีศึกษาในหมู�บ�านสันติชล ลักษณะพ้ืนบ�านท่ีเราพบเราจะแยกออกเป>น 2 
กลุ�มคือ พ้ืนภายนอกอาคาร กับพ้ืนภายในอาคาร 
 1. กลุ�มท่ี 1 (อรศิริ ปาณินท3, 2540) 
  จากการศึกษาพ้ืนบ�านจากกรณีศึกษาพบว�า พ้ืนภายนอก ท่ีพบนั้นเป>นพ้ืนดินทุบแน�น
ทบทุกหลังส�วนลักษณะการนอนจะมีการใช�แค�สําหรับ ในทุก ๆ พ้ืนท่ีเป>นพ้ืนดินทุบแน�นเม่ือในช�วง
ระยะเวลาฤดูฝนเม่ือมีน้ําฝนสาดมาจะทําให�พ้ืนแฉะดังนั้นจะเห็นจะมีการเจาะช�องเล็กเล็กทาง
ตอนล�างของผนังบ�านเพ่ือระบายน้ําฝนออกภายนอก โดยบริเวณรอบนอกจะมีการขุดดินเพ่ือระบาย
น้ํา ส�วนบริเวณพ้ืนภายนอกจะเป>นลานดินทุบแน�นเช�นเดียวกันกับภายในบ�าน 
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 2. กลุ�มท่ี 2  (ผู�วิจัย, 2557) 
  จากกรณีศึกษา พ้ืนบ�านสามารถแยกออกมาได�เป>นสองพ้ืนท่ีคือพ้ืนภายในบ�านและพ้ืน
ภายนอกบ�าน พ้ืนภายในบ�านท่ีเราพบเป>นพ้ืนซีเมนต3ขัดมัน พบลักษณะพ้ืนแบบนี้แม�ในบ�านดินก็ได�มี
การใช�ซีเมนต3ขัดมันและมีการปูเสื่อน้ํามันทับอีกที ส�วนพ้ืนภายนอกท่ีเราพบนั้น จะพบท้ังพ้ืนซีเมนต3
ขัดหยาบใช�เป>นลานหน�าบ�านและ พ้ืนลานดินอัดแน�น 
 

 
 
ภาพท่ี 114 พ้ืนลานคอนกรีตขัดหยาบ 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
 

 
 
ภาพท่ี 115 พ้ืนลานดินอัดแน�น 
 (จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
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 เปรียบเทียบ กลุ�มท่ี 1 และกลุ�มท่ี 2 
 เม่ือนําท้ัง 2 กลุ�มมาเปรียบเทียบกันจะพบว�า พ้ืนบ�านจากเดิมท่ีเป>นพ้ืนดินอัดแน�นได�มี
การเปลี่ยนแปลงมาใช�เป>นพ้ืนซีเมนต3แทน เนื่องจากความสะดวดในการใช�งาน และการดูแล อีกท้ัง
ในช�วงหน�าฝนถ�าพ้ืนเป>นดินจะก�อให�เกิดความเฉอะแฉะ ดูแลทําความสะอาดยากกว�าพ้ืนท่ีเป>นพ้ืนซีเมนต3 
 สรุปได�ว�าการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนบ�าน จากกลุ�มท่ี 1 และ กลุ�มท่ี 2 นั้น ยังสามารถพบ
เห็นลานดินทุบแน�นอยู� หากแต�ใน กลุ�มท่ี 2 ป� พ.ศ. 2555 มีการพบลานคอนกรีตมากยิ่งข้ึน 
 รายละเอียดส�วนต�าง ๆ ท่ีสําคัญ 
 1. ชายคาป<กนก 
  เม่ือบ�านแต�ละหลังมีความต�องการพ้ืนท่ีใช�สอยภายนอกมายิ่งข้ึนทําให�เราจะพบการ
ต�อหลังคายื่นออกมาซ่ึงการก�อต�อชายคาป�กนกยื่นออกมาจากทางผนังด�านสกัด มีท้ังลักษณะของ
ชายคาป�กนกท่ีเป>นเพ่ิงเฉย ๆ ละเป>นโครงป�กนกออกมา ชายคาแบบนี้พบท้ังในกรณีศึกษากลุ�มท่ี 1 
และกลุ�มท่ี 2 หากแต�มีความแตกต�างกันในด�านของวัสดุ จากกลุ�มท่ี1 วัสดุท่ีพบเป>นใช�หลังคาตับหญ�าคา 
ในขณะท่ีกลุ�มท่ีสองวัสดุท่ีใช�ในการมุงเป>นสังกะสี แต�โครงหลักของหลังคายังคงเป>นไม�จริงเหมือนกัน 
  สรุปได�ว�า ชายคาป�กนกนั้นยังสืบทอดกันมา หากแต�มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของ
การใช�วัสดุ แต�ยังคงรูปแบบเดิมเอาไว�ได�อยู� 
 

  

 

 
ภาพท่ี 116 แสดงโครงหลังคาชายคาป�นก  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 137. 
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ภาพท่ี 117 แสดงโครงหลังคาชายคาป�นก  
 (จากการสํารวจภาคสนาม ป� พ.ศ. 2555) 
 
 2. โครงสร�างของเรือนแบบโล�ง 
กล�าวถึงโรงเรือนแบบโล�ง นั้นในท่ีนี้หมายถึงโรงเรือนท่ีใช�สําหรับเก็บของหรือโรงเรือนสําหรับ 
เลี้ยงสัตว3 ลักษณะของเรือนจะไม�มีผนัง มีเพียงโครงสร�างและหลังคา 
  กลุ�มท่ี 1 (อรศิริ ปาณินท3, 2540) 
  จากการศึกษาข�อมูล พบว�าลักษณะโรงเรือนแบบโล�งนั้นจะใช�เป>นโรงเลี้ยงสัตว3และโรง
สําหรับเก็บของมีลักษณะเป>นเรือนเครื่องผูกและมีการมุงหลังคาแบบหยาบ ๆ เอาไว� วัสดุท่ีใช�ก็เป>น
เสาไม�จริงหลังมุงด�วยตับหญ�าคา 
 

 
 
ภาพท่ี 118 โครงสร�างบ�านเรือนแบบโล�ง 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 

จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 137.  
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  กลุ�มท่ี 2  (ผู�วิจัย, 2557) 
  จากการลงสํารวจภาคสนามทําให�ทราบว�า ยังมีการพบกับเรือนแบบโล�งอยู�มักใช�ใน
ส�วนของโรงเลี้ยงสัตว3 โรงสําหรับเก็บของ วัสดุท่ีใช�เป>นเสาไม�จริง ส�วนหลังคาท่ีพบจะมี 2 แบบ คือ 
หลังคามุงสังกะสีและหลังคามุงกระเบื้อง 
  สรุปได�ว�า เรายังพบโครงสร�างบ�านเรือนแบบโล�งอยู� หากแต�มีการเปลี่ยนแปลงไปใน
เรื่องของการใช�วัสดุท่ีเปลี่ยนวัสดุหลังคาจาก มุงตับหญ�าคามาเป>นหลังมุงสังกะสีหรือมุงกระเบื้องแทน 
 

   
 
ภาพท่ี 119 โครงสร�างบ�านเรือนแบบโล�ง 
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 

จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 137.;  สํารวจภาคสนาม. 
 
การขยายตัวของบ�าน 
 ในการวิเคราะห3ลักษณะการขยายตัวของบ�านในภาพรวม โดยเราได�ทําการเปรียบเทียบ
กรณีศึกษาของท้ัง 2 กลุ�มเข�าด�วยกัน พบว�าลักษณะการขยายของตัวบ�านโดยปDจจัยหลักของการ
ขยายตัวบ�านข้ึนอยู�กับจํานวนสมาชิกภายในบ�าน เม่ือจํานวนสมาชิกภายในบ�านเพ่ิมข้ึนทําให�มีความ
ต�องการใช�พ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยเริ่มต�นจาก ห�องนอนเป>นหลัก ในปกติเม่ือทําการเปรียบเทียบแล�ว
ลักษณะพังพ้ืนจากเดิมจะมีการแบ�งเรือนออกเป>น 3 ห�อง โถงกลางเป>นเป>นพ้ืนท่ีเอนกประสงค3 
ห�องนอนจะอยู�ทางซ�ายมือเม่ือหันหน�าเข�าหาห�องโถงกลาง และห�องครัวจะอยู�ทางขวามือ และเม่ือ
จํานวนสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนก็จะมีการย�ายห�องครัวออกจากบ�านหลัก เป>นเรือนแยกออกไปต�างหากและ
เปลี่ยนบริเวณห�องครัวเดิมให�กลายเป>นพ้ืนท่ีห�องนอนแทน และในอนาคตต�อไปภายภาคหน�าหากมี
การแยกครัวเรือนก็จะสร�างเรือนเพ่ิมเติมข้ึนมาตามลําดับ 
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ภาพท่ี 120 ผังของบ�านเพ่ือดูการขยายตัว 
 
 จากภาพจะเป>นได�ว�า ลักษณะการขยายตัวของบ�านท้ังในกลุ�มท่ี 1 และกลุ�มท่ี 2 มี
ลักษณะเหมือนกัน เริ่มมีการขยายตัวจากตัวบ�าน ย�ายห�องครัวออกมาเป>นอีกเรือน และเริ่มมีการ
เชื่อมต�อพ้ืนท่ีเรือนครัวกับบ�านหลักเพ่ือให�ได�พ้ืนท่ีใช�สอยเพ่ิมเติม ซ่ึงมีลักษณะการขยายตัวในทิศทาง
เดียวกันท้ัง 2 กลุ�มเพียงแต�ในกลุ�มท่ี 2 มีพ้ืนท่ีใช�สอยส�วนต�าง ๆ มากยิ่งข้ึน เนื่องจากมีจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน  
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บทท่ี 6 
 

บทสรุป 
 

 ในการศึกษา เรื่องพลวัตทางสถาป�ตยกรรมพ้ืนถ่ินของชาวจีนฮ$อ: กรณีศึกษาหมู$บ*าน  
สันติชล ตําบลเวียงใต* อําเภอปาย จังหวัดแม$ฮ$องสอน ประกอบไปด*วยเรื่องราวดังต$อไปนี้ 
 1. สภาพทางกายภาพของหมู$บ*าน 
 2. กรณีศึกษาต$าง ๆ ในหมู$บ*าน 
 3. องค6ประกอบต$าง ๆ ของบ*าน 
 4. บทวิเคราะห6เปรียบเทียบกรณีศึกษา  
 5. การวิเคราะห6เปรียบเทียบกรณีศึกษากับบ*านจีนฮ$อในหมู$บ*านสันติชลท่ีเคยได*รับการ
สํารวจแล*ว 
 จาก โครงการ การศึกษาบ*าน หมู$บ*าน และเทคโนโลยีการก$อสร*างของหมู$บ*านจีนฮ$อ 
จังหวัดแม$ฮ$องสอน (อรศิริ ปาณินท6, 2540) 
 จากการศึกษาเรื่องราวต$าง ๆ ทําให*เราสามารถหาข*อสรุปและทราบถึงรูปแบบวิวัฒนาการ
ของเรือนพ้ืนถ่ินชาวจีนฮ$อได*อย$างชัดเจนมากข้ึน นอกจากนี้ยังทําให*เราทราบถึงเอกลักษณ6ของเรือน
พ้ืนถ่ิน ซ่ึงข*อมูลท่ีได*รับนี้สามารถนําไปเปAนข*อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงชุมชนให*มีความเจริญแต$ยังคง
สภาพความเปAนชาวจีนฮ$ออยู$ได* สามารถสรุปออกมาเปAนหัวข*อได*ดังต$อไปนี้ 
 1. ผังหมู$บ*าน 
 2. ผังบริเวณบ*าน ผังพ้ืน ตัวบ*าน โครงสร*างและวัสดุก$อสร*าง 
 3. วิวัฒนาการของเรือนจีนฮ$อ 
 4. แนวโน*มของการคงอยู$ และการอนุรักษ6 
 5. ข*อเสนอแนะ 
 
ผังหมู�บ�าน 
 จากการเปรียบเทียบลักษณะของผังหมู$บ*านในชุมชน หมู$บ*านสันติชลจากแผนผังและ
องค6ประกอบชุมชนเม่ือปE พ.ศ. 2540 กับ พ.ศ. 2557 ทําให*เห็นถึงความแตกต$างของหมู$บ*านในด*าน
ขององค6ประกอบภายในชุมชนว$ามีส$วนใดเริ่มเข*ามาบ*าง จากการศึกษาเปรียบเทียบแสดงให*เห็นว$า 
รูปแบบและจํานวนหลังคาเรือนยังอยู$ในปริมาณท่ีไม$ต$างจากเดิมเท$าไหร$นัก หากแต$มีองค6ประกอบ
เพ่ิมเติมเข*ามา ได*แก$ ศูนย6วัฒนธรรมชุมชนชาวจีนยูนาน ซ่ึงมีขนาดใหญ$และมีแนวโน*มจะมีการขยาย
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ขนาดใหญ$ข้ึนอีก จากจุดนี้แสดงให*เห็นถึงบทบาทสําคัญของการท$องเท่ียวท่ีส$งผลต$อหมู$บ*าน นอกจาก
ศูนย6วัฒนธรรมแล*วเรายังพบในส$วนของ หมวด คริสต6เตียนบ*านสันติชลและวัด แสดงให*เห็นว$าได*มี
การเปIดรับเอาศาสนาอ่ืนเข*ามาเพ่ิมเติมนอกจากการนับถือบรรพบุรุษและเทพเจ*า 

 
ผังบริเวณบ�าน ผังพ้ืน ตัวบ�าน โครงสร�าง และวัสดุก�อสร�าง 
 

 

ภาพท่ี 121 ผังของบ*านเพ่ือดูการขยายตัว 
 (จากการสํารวจภาคสนาม) 
 

 
 

ภาพท่ี 122 ผังของบ*านเพ่ือดูการขยายตัว  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 64, 58, 56 
 
 ผังบริเวณบ�าน 
 จากการศึกษาจากกรณีศึกษาแล*วนํามาเปรียบเทียบกับบ*านท่ีเคยได*รับการศึกษามาแล*ว 
จะเห็นได*ว$าลักษณะโดยรวมยังคงมีลักษณะท่ีคล*ายคลึงกัน หากแต$มีการขยายเรือนใหญ$ข้ึน และมี
องค6ประกอบของบ*านเพ่ิมมากข้ึน ไม$ว$าจะเปAนจํานวนห*องนอนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ห*องครัวท่ีมีการขยายให*
มีขนาดใหญ$ แต$ก็ยังคงเอกลักษณ6บ*านของจีนฮ$อเอาไว* บ*านชั้นเดียว มีลานกว*างด*านหน*า ส$วนของ
ห*องน้ําแยกออกจากบ*านหลัก นั่นแสดงให*เห็นว$า ลักษณะส$วนใหญ$ยังสามารถคงเอาไว*ได* 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผังพ้ืนบ�าน 
 ผังพ้ืนบ*านนับว$าเปAนเอกลักษณ6เฉพาะตัวของเรือนในหมู$บ*านเนื่องสามารถพบเห็นได*ใน
แทบทุกหลังคาเรือนในชุมชน ท่ีจะมีลักษณะการวางผังแบบ 3 ช$วงเสา เม่ือเดินเข*ามาภายในบ*านเรา
เดินผ$านชานหน*าบ*าน แล*วเข*าสู$ประตูหลัก มักเปAนบานเปIดคู$เข*าสู$โถงกลางบ*าน ท่ีจะต้ังวางหิ้งพระ
หรือแท$นบูชาบรรพบุรุษ โถงกลางทําหน*าท่ีแจกจ$ายเข*าห*องนอนท่ีอยู$ขนาบซ*ายขวา มีลักษณะท่ีต$าง
จากเดิม เม่ือเข*าโถงกลางมาแล*วแบบเดิมจะมีการแบ$งห*องด*านใดด*านหนึ่งมีพ้ืนท่ีห*องครัวรวมอยู$ด*วย 
แต$ในป�จจุบันมีการแยกห*องครัวไปอยู$อีกห*องหนึ่งต$างหาก  
 

 
 
ภาพท่ี 123 บ*านเลขท่ี 50 บ*านนายลี่ซิง  แซ$ลี้ อดีต  
ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท�,  การศึกษาหมู�บานบาน และเทคโนโลยีการก�อสรางของหมู�บานจีนฮ�อ 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน (นครปฐม: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 58. 
 

 
 
ภาพท่ี 124 บ*านเลขท่ี 216 บ*านนายหม$ายิ่ง ป�จจุบัน 
 (จากการสํารวจภาคสนาม) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตัวบ�าน 
 จากบ*านเรือนท่ีเราได*เลือกทําการศึกษาเราพบรูปแบบเรือนอยู$ 2 แบบหลัก คือ เรือนท่ียัง
มีลักษณะคงเดิม และบ*านเรือนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมาเปAนแบบใหม$ ซ่ึงบ*านเหล$านี้มักจะมีการ
สร*างใหม$ในภายหลัง 
 

 
 
ภาพท่ี 125 บ*านเลขท่ี 72/1 บ*านนางอนงค6  ตัวบ*านท่ียังคงลักษณะเดิม         
 (จากการสํารวจภาคสนาม) 
 

 
 
ภาพท่ี 126 บ*านเลขท่ี 216 บ*านนายยิวปIง  แซ$ลิ้ว  ตัวบ*านท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
 (จากการสํารวจภาคสนาม) 
 
 จากลักษณะแปลนบ*านด*านบนจะเห็นได*ว$า บ*านท่ียังคงรูปแบบเดิมนั้นจะรักษาลักษณะ
สําคัญของบ*านเรือนจีนฮ$อเอาไว* คือการมีลานหน*าบ*าน เปAนบ*านชั้นเดียว ตัวบ*านมีชานหน*าบ*าน มี
ความลึกแค$ 2 ช$วงเสา ในขณะเดียวกัน บ*านท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปนั้น ยังคงลักษณะของอาคารชั้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 121 

เดียว และเรือนช$วง 3 ช$วงเสาเอาไว* หากแต$มีลักษณะอาคารลึกลงไปกว$าเดิมมาก และลานหน*าบ*าน
ได*หายไป ซ่ึงส$วนบริเวณด*านหน*าจะเปAนร*านค*าสําหรับขายของชําด*วย  จากการศึกษาจะเห็นได*ว$า 
บ*านเรือนท่ีเปAนร*านค*าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว$าเรือนสําหรับท่ีใช*อยู$อาศัยอย$างเดียว แต$ถึงมี
การเปลี่ยนแปลงไปก็ยังสามารถคงเอกลักษณ6สําคัญเอาไว*ได*อยู$ การเปAนเรือนชั้นเดียว มีชานหน*าบ*าน
เปAนองค6ประกอบของบ*าน 
 ลักษณะโครงสร�างและวัสดุก�อสร�าง 
 ลักษณะของโครงสร*างท่ีพบจากกรณีศึกษาท่ีได*ทําการสํารวจมีอยู$ 2 แบบ คือบ*านดินและ
บ*านเรือนท่ัวไป กล$าวถึงบ*านดิน ลักษณะโครงสร*างของบ*านดิน เปAนระบบท่ีมีการนํามาผสมกัน
ระหว$างเรือนเครื่องผูกกับเรือนเครื่องสับ ระบบฐานรากไม$ได*มีการตอกเสาเข็มเนื่องจากบริเวณบ*าน
เปAนพ้ืนดินแข็งจึงใช*ระบบฐานรากเปAนระบบฐานรากแผ$ (Spread footing) คือการใช*ฐานรากท่ีไม$ใช*
เสาเข็ม ลักษณะการรับน้ําหนักของฐานแผ$จะช$วยตัวเองโดยการถ$ายเทน้ําหนักลงไปท่ีพ้ืนดินหรือหินท่ี
อยู$บริเวณด*านล$าง โดยฐานด*านล$างของบ*านดินท่ีเราพบ จะเปAนฐานหล$อคอนกรีต แล*วโพล$ข้ึนมาจาก
พ้ืนดินประมาณ 30 ซม. และต$อกับกับเสาไม*จริงท่ีเตรียมไว* ซ่ึงไม$ได*มีการใช*ไม*ท้ังหมด โครงสร*าง
หลังคาเปAนไม*จริง มีระบบวางแปเหมือนหลังคาท่ัวไปและมุงหลังคาด*วย “สังกะสี” 
 

  
ภาพท่ี 127 บ*านเลขท่ี 130 – ส บ*านดินท่ีเพ่ิงสร*างใหม$มีอายุประมาณ 10 ปE 
 (จากการสํารวจภาคสนาม) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ลักษณะโครงสร*างของบ*านท่ีอยู$อาศัยธรรมดา มีการใช* โครงสร*างหลักเปAนคอนกรีต เสา
เปAนเสาคอนกรีตหล$อ มีลักษณะเปAนเสาสี่เหลี่ยม เสาหลักของบ*านมีท้ังหมด 12 ต*น เสามีลักษณะเปAน
เสาสี่เหลี่ยม เสาสี่เหลี่ยมท้ัง 12 ต*นนี้ จะวางเรียงกันเปAนจํานวน 4 แนว  แนวละ 3 เสา ทําให*เกิดห*อง
ท้ังหมด 3 ห*อง  ส$วนเสารับชายคาปEกนกสําหรับคลุมชานหน*าบ*านเปAนเสาแยกออกมาต$างหากอีก 4 
ต*น ระบบฐานรากไม$ได*มีการตอกเสาเข็มเนื่องจากบริเวณบ*านเปAนพ้ืนดินแข็งจึงใช*ระบบฐานรากเปAน
ระบบฐานรากแผ$ (Spread footing) คือ การใช*ฐานรากท่ีไม$ใช*เสาเข็ม ลักษณะการรับน้ําหนักของ
ฐานแผ$จะช$วยตัวเองโดยการถ$ายเทน้ําหนักลงไปท่ีพ้ืนดินหรือหินท่ีอยู$บริเวณด*านล$างและมีลักษณะ
เปAนโครงสร*างไม* 
 

 
 
ภาพท่ี 128 บ*านเลขท่ี 218 บ*านนางเสี่ยงเจิง  แซ$ลี้ บ*านมีอายุประมาณ 27 ปE 
 (จากการสํารวจภาคสนาม) 
 
 ในส$วนของวัสดุท่ีใช*ในการก$อสร*าง แตกต$างจากเดิม (อรศิริ ปาณินท6, 2540) เดิมวัสดุท่ีมี
การใช*คือ ผนังดินดิบ ฟากไม*ไผ$ ในป�จจุบันมีวัสดุท่ีมีให*เลือกหลากหลายมากยิ่งข้ึนและมีความคงทน
มากกว$าเดิม วัสดุท่ีเราพบสามารถแบ$งออกมาได*ดังต$อไปนี้ เรียงลําดับตามวัสดุท่ีพบมากไปหาน*อย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1. ซีเมนต6ใช*กับทุกส$วนในการก$อสร*าง ต้ังแต$ทําเปAนฐานราก ก$อผนังเปAนการก$ออิฐแล*ว
ฉาบปูนเรียบทาสี ส$วนนี้จะใช*ในพ้ืนท่ีท่ีใช*งานบ$อยและเปAนพ้ืนท่ีหลักของบ*าน เช$นตัวบ*านหลัก ต$อมา
ก็ในห*องครัว 
 2. ซีเมนต6บล็อก ใช*กับห*องท่ีลดความสําคัญลงมาคือ ทําการก$อผนังและใช*งานโดยไม$มี
การฉาบปูนทับอีกครั้ง ผนังนี้จะพบมากท่ี เรือนครัว ห*องน้ํา ห*องเก็บของ 
 3. สังกะสี พบมากท่ีการมุงหลังคา ผนังห*องเก็บของ 
 4. ฟากไม*ไผ$  ไม*อัด ผนังพวกนี้จะใช*กับพ้ืนท่ีท่ีไม$มีความสําคัญ เช$นโรงเก็บของ เล*าไก$ 
 5. ผนังดินดิบ พบท่ีบ*านดินท่ีผังมีการใช*งานแต$มีจํานวนไม$มากนัก 
 ในบ*านหนึ่งหลัง อาจมีการคละวัสดุกัน โดยไม$ได*ใช*วัสดุเพียงชนิดเดียวท้ังหลัง หากแต$มี
การให*ค$าลําดับความสําคัญกับวัสดุ เรียงตามส$วนท่ีใช*งานประจําหรือในพ้ืนท่ีท่ีใช*งานากท่ีสุด สามารถ
เรียงด*านดังนี้ เรือนหลัก ห*องครัว ห*องน้ํา และส$วนประกอบอ่ืน ๆ เช$นเล*าไก$ โรงเก็บของ ถ*าเรียงตาม
ตัวอย$างเบื้องวัสดุท่ีใช*งานก็จะเปAน ผนังก$ออิฐฉาบปูนเรียบ ตามด*วยซีเมนต6บล็อก ฟากไม*ไผ$ สังกะสี 
แผ$นไม*อัด ตามลําดับ 
 

 
 

ภาพท่ี 129 แสดงความหลากหลายของวัสดุท่ีพบใน หมู$บ*านสันติชล 
 (จากการสํารวจภาคสนาม) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิวัฒนาการของเรือนจีนฮ�อ 
 การศึกษาถึงรูปแบบเรือนท่ีพบในหมู$บ*านสันติชล เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับบ*านท่ีเคย
ได*รับการสํารวจมาแล*วจาก โครงการ การศึกษาบ*าน หมู$บ*าน และเทคโนโลยีการก$อสร*างของหมู$บ*าน
จีนฮ$อ จังหวัดแม$ฮ$องสอน (อรศิริร ปาณินท6, 2540) หลังจากท่ีหมู$บ*านได*รับการช$วยเหลือในการสร*าง
ท่ีอยู$อาศัยจากรัฐบาลไต*หวัน ทําให*บ*านดินท่ีเคยสร*างไว*ได*ถูกรื้อทําลายลงและแทนท่ีด*วยวัสดุใหม$  
นั่นคือผนังก$ออิฐฉาบปูน แต$ยังคงทําไว*ในรูปแบบเรือนเดิม และเม่ือเรานําบ*านท่ีเปAนกรณีศึกษาจะพบ
ถึงลักษณะบ*านดังต$อไปนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 130 แสดงลําดับอายุเรือนเพ่ือให*เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของบ*านเรือนท่ีสร*างใหม$ 
 (จากการสํารวจภาคสนาม) 
 
 จากภาพแสดงให*เห็นว$าลักษณะบ*านจีนฮ$อ เม่ือระยะเวลาเปลี่ยนไปและเม่ือความเจริญ

ก*าวเข*ามามีบทบาทมากยิ่งข้ึน ถ*าพิจารณาเก่ียวกับรูปลักษณ6 บ*านยังคงมีรูปลักษณ6แบบเดิมคือเปAน 

เรือนท่ีมีขนาด 3 ห*อง มีจําวนเสา 12 ต*น แต$ส$งท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย$างเห็นได*ชัดเจนเลยคือ วัสดุ มี

การเลือกใช*ในการก$อสร*างบ*านท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากบ*านดินเปลี่ยนเปAน ผนังคอนกรีตบล^อคฉาบปูน

ทาสี  แต$ในขณะเดียว บ*านท่ีเปAนผนังดินในช$วงเวลาย*อนหลังนั้นก็ยังคงมีลักษณะบ*านตามแบบฉบับ

   ส
ำนกัหอ
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เดิม หากแต$มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุในส$วนของหลังคาท่ีเคยมุงหญ*าคา ก็เปลี่ยนไปเปAนสังกะสี  

เพราะฉะนั้นเห็นได*ชัดว$าพัฒนาการของบ*านจีนฮ$อ ท่ีเห็นเด$นชัดนั้นไม$ใช$ในเรื่องของ รูปลักษณ6ของ

บ*าน หากแต$เปAนการเลือกใช*วัสดุท่ีคงทนมากยิ่งข้ึน แต$ยังสามารถรักษาลักษณะรูปลักษณ6ของ

บ*านเรือนได*อย$างคล*ายคลึงเดิม 

 สรุปคําตอบของงานวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปแบบเรือน โครงสร�างและวัสดุก�อสร�างของชาวจีนฮ�อ 

ว�ามีลักษณะใดบ�าง ตั้งแต�อดีตจนถึงป3จจุบันและมีการเปล่ียนแปลงไปอย�างไรบ�าง 

  การเปลี ่ยนแปลงของรูปแบบเรือนที่พบ นับว$าส$วนใหญ$นั ้นมีการเปลี ่ยนแปลง

ลักษณะเรือนน*อยมาก ซ่ึงลักษณะเรือนส$วนใหญ$ยังคงเปAนเรือนชั้นเดียว และมีลานกว*างบริเวณตรง

กลาง แต$สิ่งท่ีเห็นได*อย$างชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงคือเรื่อของการใช*วัสดุ มีการเปลี่ยนจากผนังดิน

ดิบเปAนผนังบล็อกคอนกรีต ฉาบปูนเรียบทาสี ส$วนผนังดินดิบนั้นยังพบอยู$แต$น*อยมากสําหรับในส$วน

ท่ีใช*สําหรับอยู$อาศัย แต$ก็ยังสามารถทําให*ทราบว$า ชาวจีนฮ$อยังคงมีภูมิป�ญญาในเรื่องของการสร*าง

ผนังดินดิบติดตัวอยู$ 

 2. เพ่ือศึกษาถึงการปรับเปล่ียนลักษณะการใช�สอยภายในภายนอกเรือน และอิทธิพล

ท่ีมีต�อการเปล่ียนแปลงไปของรูปแบบเรือน 

      การศึกษาในส$วนของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช*สอยภายในเรือนนั้น ยังคงมี

ลักษณะการใช*สอยภายในเรือนแบบเดิม เพียงแต$พบในการขยายตัวของเรือนท่ีอยู$อาศัยท่ีมีการ

ขยายตัวขนาดใหญ$ข้ึน ซ่ึง 

 3. เพ่ือวิเคราะห9ถึงอิทธิพลหรือป3จจัยท่ีทําให�เรือนเกิดการเปล่ียนแปลง 

  อิทธิพลท่ีพลต$อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรือนท่ีเราพบนั้น ได*แก$  

  3.1 อาชีพ หมายถึง ถ*าชาวบ*านมีอาชีพค*าขาย ลักษณะของบ*านก็ต*องมีการปรับ

เพ่ือให*ค*าขายได*สะดวก 

  3.2 วัสดุ หมายถึง ในป�จจุบันมีให*เลือกหลากหลายมากขึ้น ประกอบกับราคาที่มี

หลายราคาทําให*การสร*างบ*านเรือนของชาวบ*านในชุมชนไม$จําเปAนต*องใช*เพียงผนังดินดิบเพียง  

อย$างเดียว 

  3.3 เงิน หมายถึง ถ*าชาวบ*านมีเงินมากขึ้นย$อมเลือกวัสดุที ่ด ีและทนทานที่สุด

สําหรับบ*านท่ีใช*อยู$อาศัย  

  3.4 จํานวนสมาชิก หมายถึง หากบ*านมีคนอาศัยอยู$มากข้ึนหย$อมส$งผลโดยตรงต$อ

การขยายบ*านเมือมีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนบ*านหย$อมมีการขยายตัวออกไปทําให*ลักษณะของบ*านเรือนมี

การเปลี่ยนแปลง 
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 4. เพ่ือพยากรณ9แนวโน�มในอนาคตของรูปลักษณ9เรือน จีนฮ�อ ได�จากการวิเคราะห9

และสรุปผล 

  จากการศึกษา รูปลักษณ6ของเรือนจีนฮ$อในอนาคตสิ่งท่ีน$าจะเปลี่ยนแปลงไปคือเรื่อง

ของการใช*วัสดุเปAนหลัก ส$วนมนเรื่องของการเปลี่ยนลักษณะรูปแบบเรือนนั้นน$าจะยังคงอยู$ต$อไป

เนื่องจากชาวจีนฮ$อยังคงมีลักษณะเปAนเรือนชั้นเดียวและมีลานกว*างตรงกลางบ*านอยู$เหมือนเดิม 

 

แนวโน�มของการคงอยู�และการอนุรักษ9 

 การพิจารณาแนวโน*มของการคงอยู$ของสภาพแวดล*อมพ้ืนถ่ินของหมู$บ*านจีนฮ$อนั้น 

ป�จจัยท่ีจะมีผลต$อการเปลี่ยนแปลงของบ*านเรือน เม่ือพิจารณาแล*วได*ป�จจัยต$าง ๆ ดังต$อไปนี้ 

 1. เรื่องของการท$องเท่ียว จากการสํารวจ สังเกตการณ6และสัมภาษณ6 ได*พบว$า เม่ือมีการ

ท$องเท่ียวเข*ามามีส$วนร$วมและเริ่มส$งผลต$อหมู$บ*านอย$างชัดเจน จนเกรงว$าจะมีผลต$อการเลี่ยนแปลง

ของรูปแบบเรือน แต$เม่ือได*ทําการศึกษาลงลึกในแบบละเอียดแล*ว พบว$าการท$องเท่ียวไม$ได*ส$งผลต$อ

ลักษณะของรูปแบบเรือน หากแต$ส$งผลต$อองค6ประกอบของบ*านท่ีเพ่ิมมากข้ึน คือส$วนของร*านค*า

เนื่องจากเพ่ือการค*าขาย พอมีคนมากข้ึนการค*าขายก็จะขยายข้ึนตาม นอกจากองค6ประกอบของตัว

บ*านแล*ว สิ่งท่ีมีผลกระทบคือการเพ่ิมองค6ประกอบของหมู$บ*าน อาทิเช$น ศูนย6การเรียนรู*ทาง

วัฒนธรรมของชาวจีนยูนาน การสร*างศูนย6วัฒนธรรม นั้นเปAนส$วนดี หากมีการชี้แจ*งกับชาวบ*านใน

เรื่องของพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและเอกลักษณ6ท่ีสําคัญเพ่ือรักษา เอกลักษณ6บ*านเรือนเอาไว* 

 2. ความตระหนักในคุณค$าของชนชาติและวัฒนธรรมดังเดิม ในส$วนนี้กลุ$มชาวจีนฮ$อ

ยังคงรักษาไว*ได*อย$างเหนียวแน$น เห็นได*ชัดเจนจากการสร*างวัดในชุมชน แต$ในป�จจุบันได*กลายเปAนวัด

ร*างไปในท่ีสุด เม่ือได*ทําการสอบถาม จึงทราบว$าคนในชุมชนไม$เข*าใจถึงการต*องไหว*พระ ทําบุญตัก

บาตร เพราะคุ*นเคยกับการไหว*ศาลเจ*ามากกว$า ทําให*วัดกลายเปAนวัดร*างในท่ีสุด ในจุดนี้ทําให*ทราบ

ถึงความเหนียวแน$นทางวัฒนธรรมท่ียังอยู$ของชาวจีนฮ$อ 

 3. การทําลายโดยรู*เท$าไม$ถึงการณ6  อาจเกิดได*หลายกรณีท้ังจากกรณีของชาวบ*านเอง

หรือหน$วยงานภาครัฐ ดังนั้นเราควรส$งเสริมให*ทุกคนตะหนักถึงเอกลักษณ6ของลักษณะบ*านเรือนให*

ทราบถึงความสําคัญของลักษณะบ*านเรือนของตน และชี้ให*เห็นถึงการก$อสร*างบ*านและเปลี่ยนแปลง

วัสดุใหม$ในแนวทางท่ีถูกต*อง โดยท่ีบ*านจะยังคงเอกลักษณ6เดิมอยู$ไว*ได* นับว$าเปAนการส$งเสริมการ

ท$องเท่ียวอย$างยั่งยืนได*ในลักษณะหนึ่ง 
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ข�อเสนอแนะ 

 การคงอยู$ของรูปลักษณ6เรือนจีนฮ$อแบบเรือนจีนในชนบท เปAนสิ่งท่ีมากับวัฒนธรรมและ

วิถีชีวิตซ่ึงแสดงออกในลักษณะของผังพ้ืนเรือนส$วนกลาง ส$วนพัฒนาการของเรือนจะเก่ียวเนื่องกับ

การเลือกใช*วัสดุใหม$ในรูปลักษณ6เดิม ดังนั้นจะเห็นได*ว$า เม่ือเยี่ยมเยือนหมู$บ*านจีนฮ$อ จะพบ

บรรยากาศของกลุ$มเรือนต$างไปจากการเยี่ยมเยือน หมู$บ*านทางเหนือท่ีใกล*เคียง ซ่ึงเปAนป�จจัยมาจาก

รูปลักษณ6ของเรือนนั่นเอง ป�จจุบันบ*านดินเริ่มเลือนหายไป แต$บ*านท่ีปรากฏแทนบ*านดินก็ยังมี

รูปลักษณ6ท่ีมีเอกลักษณ6เฉพาะตัวดังนั้นขณะท่ีการท$องเท่ียวเข*ามามีบทบาทอย$างมากกับชุมชนจีนฮ$อ 

การรณรงค6เพ่ือการอนุรักษ6อาจทําได*หลายทาง 

 1. การประประชาสัมพันธ6ในประชาชนรับรู*ถึงความสําคัญของเอกลักษณ6ของบ*านเรือนตน 
 2. รัฐบาลควรเห็นคุณค$า และส$งผู*เชี่ยวด*านการอนุรักษ6เข*าไปชี้แจ*งกับชาวบ*านเพ่ือหา
แนวทางการสร*างบ*านเรือนในอนาคตท่ีจะสามารถคงเอกลักษณ6เอาไว*ได*อยู$ 
 3. หน$วยงานภาครัฐ ไม$ควรเข*าไปยุ$งกับเก่ียวกับผังรวมของหมู$บ*านเพ่ือให*คงเอกลักษณ6
เดิมของชุมชนเอาไว*ได* 
 จากข*อมูลด*านบนนั้นจะเห็นได*ว$า การท่ีจะให*บ*านคงอยู$ในสภาพบ*านดินนั้นอาจเปAนไปได*
ยากเนื่องจากไม$เหมาะในสภาพการใช*งาน หากแต$การคงเอกลักษณ6ลักษณะเรือนนั้นยังสามารถทําได*
อยู$ หากมีการชี้แจ*งให*เห็นถึงความสําคัญของรูปแบบเรือนนี้ก็จะทําให*เรายังคงรักษาเอกลักษณ6ของ
บ*านจีนฮ$อให*อยู$ได*อย$างยาวนาน 
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