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บทที่ 2 
ตึกแถว 

 
 ดวยอาคารตึกแถวมีความสําคัญท่ีเปนหนาตาของเมืองดังท่ีกลาวไวแลว การสรางความ
เขาใจในเร่ืองของตึกแถวในบทนี้จึงเปนส่ิงจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งการระบุลักษณะของอาคาร
ตึกแถวท่ีจะใชศึกษาใหตรงกับวัตถุประสงค เพราะตองใชเปนหลักในการอางถึงตอไปในการศึกษา
นี้ รวมไปถึงการศึกษารูปแบบอาคารตึกแถวและปญหาท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบท่ีไมสอดคลองกันดวย 
เนื้อหาในบทนี้จึงกลาวถึงอาคารตึกแถวท้ังในสวนความหมายและรูปแบบอาคารเปนหลักโดยมี
เนื้อหาแบงออกเปน 4 สวน ไดแก 2.1) นิยามศัพทคําวา “ตึกแถว” มีเนื้อหาระบุประเภท และ
ขอบเขตของอาคารตึกแถวท่ีจะใชในการศึกษา เนื่องจากความเขาใจตอคําวาตึกแถวของคนท่ัวไป 
รวมไปถึงคํานิยามท่ีไดมีการกลาวอางอิงในกฎหมาย เอกสารวิชาการตางจําแนกอาคารตึกแถวไว
ดวยเกณฑท่ีแตกตางกันจึงครอบคลุมลักษณะอาคารหลายชนิด ดังนั้นจึงตองกําหนดเกณฑท่ีชัดเจน
สําหรับการศึกษานี้ 2.2) ตึกแถวในประเทศไทย ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเปนมารวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบอาคารตึกแถวท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยเพื่อสรางความเขาในเกี่ยวกับภาพรวม
ของรูปแบบอาคารตึกแถว 2.3) ตึกแถวในเชียงใหม ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบอาคารตึกแถวใน
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกตัวอยางอาคารตึกแถวในเชียงใหมในการศึกษานี้ให
เปนตัวแทนของรูปแบบตางๆ ท่ีมี และ 2.4) ปญหาการใชลักษณะพ้ืนถ่ินในอาคารตึกแถวในเขต
เมืองเกาเชียงใหม ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชรูปแบบท่ีไมสอดคลองกันในอาคารตึกแถว และ
ความสําคัญของการศึกษานี้เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ซ่ึงมีรายละเอียดของเนื้อหาท้ังหมด ดังนี้ 
 
2.1 นิยามศัพทคําวา “ตึกแถว” 
 “ตึกแถว” หรือคําท่ีใกลเคียงกันอยาง “หองแถว” เปนศัพทท่ีใชกันอยูท่ัวไป แตความหมายท่ี
เขาใจกันในแตละบุคคลอาจไมตรงกัน เพราะความหมายของศัพทถูกอธิบายดวยเกณฑท่ีแตกตางกัน 
เชน บางคนเห็นวาอาคารเปน “ตึกแถว” หรือ “หองแถว” จากการใชสอยอาคารท่ีเปนอาคารพาณิชย 
บางคนอาจเห็นจากการเรียงตัวของคูหาไปเปนแถว หรือบางคนอาจเห็นวาเปนตึกแถวหรือหองแถว 
จากตําแหนงอาคารท่ีอยูติดถนนก็ได แตโดยมากบุคคลจะอธิบายคําวาตึกแถวหรือหองแถวจาก
รูปทรงทางกายภาพเปนสําคัญ ซ่ึงตามสภาพความเปนจริงแลว รูปทรงทางกายภาพดังกลาวนั้นมี
มากมายหลายลักษณะจึงทําใหเกิดความเขาใจแตกตางกันออกไป (สันติ ฉันทวิลาสวงศ, 2521) 
นอกจากคําวา “ตึกแถว” และ “หองแถว” แลวอาคารอาจถูกเรียกอยางเปนทางการวา “อาคาร
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 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของศัพทคําวา 
"ตึกแถว" และ "หองแถว" ดังนี้ 

- "ตึกแถว" หมายถึง อาคารท่ีกอดวยอิฐฉาบปูนหรือคอนกรีตเปนหองๆ เรียงติดกันไปไป
แถว หองแถวก็เรียก 

- "หองแถว" หมายถึง อาคารไมท่ีสรางเปนหองๆ เรียงติดกันเปนแถว ถากอดวยอิฐฉาบ
ปูนหรือคอนกรีตเปนหองๆ เรียงติดกันไปเรียกวา ตึกแถว 

 ในทางกฎหมายและการกอสรางไดมีการนิยามตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคาร พ.ศ. 2479 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2498) ขอยอย 3 ขอ 1 ดังนี้ 

- "ตึกแถว" หมายความวา อาคารท่ีพักอาศัยหรืออาคารพาณิชยซ่ึงปลูกสรางติดตอกันเปน
แถวเกินกวาสองหอง และประกอบดวยวัตถุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ 

- "หองแถว" หมายความวา อาคารท่ีพักอาศัยหรืออาคารพาณิชยซ่ึงปลูกสรางติดตอกัน
เปนแถวเกินกวาสองหอง และประกอบดวยวัตถุอันมิใชวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ 

- "อาคารท่ีพักอาศัย" หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง แพ ซ่ึงโดยปกติบุคคลอาศัยอยู ท้ัง
กลางวันและกลางคืน 

- "อาคารพาณิชย" หมายความวา หางราน คลังสินคา หรือโรงงานท่ีไมใชเคร่ืองจักรขนาด
ใหญ 

 จากคํานิยามขางตน พบวาความแตกตางของ “ตึกแถว” และ “หองแถว” มีเพียงวัสดุท่ีใชใน
การกอสรางเทานั้นโดย “ตึกแถว” จะใชวัสดุท่ีถาวรและทนไฟ ในขณะท่ี “หองแถว” ไมใช ดังนั้นจึง
กลาวไดวา “หองแถว” และ “ตึกแถว” เปนอาคารแบบอยางเดียวกัน เพียงแตเรียกตางกันจากวัสดุท่ี
ใชสรางเทานั้น นอกจากนั้นจากคํานิยามตามพจนานุกรมและพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคารยังระบุลักษณะสําคัญอีก 2 ประการของอาคารแบบนี้ ไดแก ลักษณะอาคารท่ีมีการสรางเปน
หองๆ เรียงตอกันไปเปนแถว และการใชสอยอาคารท่ีไดระบุไววาท้ัง “ตึกแถว” และ “หองแถว” ตาง
เปนอาคารท่ีพักอาศัยหรืออาคารพาณิชยก็ได 
 จากงานวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษสถาปตยกรรมประเภทตึกแถวริมถนนเจริญกรุง (สยานี 
วิโรจนรัตน, 2543) ไดใหความหมายของคําวา “ตึกแถว” ไววาเปน อาคารพักอาศัยหรืออาคาร
พาณิชยท่ีสรางเปนแถวยาวติดตอกันเกิน 2 หนวยข้ึนไป และอาจแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก 1) 
อาคารแถวแบบพักอาศัย 2) อาคารพาณิชยหรือรานคา และ 3) อาคารก่ึงพักอาศัย กึ่งอาคารพาณิชย 
(Shophouse)  
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 จากงานวิจัยความเขาใจบางประการจากการศึกษาสถาปตยกรรม “หองแถว” (สันติ ฉันทวิ
ลาสวงศ, 2521) ไดศึกษาคํานิยามและอธิบายสรุปวา “หองแถว” เปนอาคารท่ีมีลักษณะดังนี้ 

1) เปนคูหาท่ีปลูกติดกันเปนแถว 
2) คูหาหนึ่งๆ เกิดจากการกั้นผนังรวม (Common Side Wall) 
3) การใชท่ีดินของแตละคูหาของอาคาร มักใชท่ีดินเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาหรือส่ีเหล่ียมดาน

ขนาน มีดานแคบเปนทางเขาออกของแตละคูหา และดานยาวเปนแนวผนังรวม 
4) แตละคูหาในแถวเดียวกันมีลักษณะซํ้าๆ กันตามลักษณะโครงสรางและแบบซ่ึง

เหมือนกัน 
5) แตละคูหามักมีความสูงในระหวาง 1-6 ช้ัน เปนประเภทอาคารนอยช้ัน (Low Rise and 

Medium Rise)  
6) แถวของคูหามักเรียงเปนแนวเปนสายขนานไปกับถนนและทางเทา 
7) ประโยชนใชสอยในคูหาในยานเดียวกันมักเปนไปในทํานองเดียวกันหรือเพื่อ

จุดประสงคเดียวกัน ทําใหเกิดความเปนยานข้ึนมา หรือชวยใหเห็นลักษณะการใชท่ีดิน
ในบริเวณนั้นๆ ไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

8) ลักษณะของแถวมีแนวโนมจะเปนเสนตรง ท้ังนี้เพราะความสะดวก ประหยัด ฯลฯ ของ
องคประกอบตางๆ ท่ีจะมาประกอบรวมเขาดวยกัน 

9) ประโยชนใชสอยในอาคารเปนไดตางๆ นานา เชน ท่ีพักอาศัย รานคา คลังสินคา หรือ 
โรงงานขนาดยอม เปนตน ซ่ึงมักใชผนวกระหวางการเปนท่ีพักอาศัยกับกิจกรรมอื่น 
เปนอาคารแบบทวิประโยชน (Bi-functional Building Type) เสมอ 

 ในการเทียบกับคําศัพทภาษาอังกฤษ ไดมีความพยายามในการศึกษาคําท่ีมีความหมาย
เดียวกันหรือใกลเคียงกับคําวา “ตึกแถว” หรือ “หองแถว” แมวาจะไมพบคําท่ีมีความหมายตรงกับคํา
วา “ตึกแถว” หรือ “หองแถว” ชัดเจน แตคําในภาษาอังกฤษท่ีนามีความหมายเทียบไดคือคําวา 
“Shophouse” สวนอีกคําท่ีมีความหมายใกลเคียงคือคําวา “Row House” หรือ “เรือนแถว” ซ่ึงเปน
หองแถวประเภทหนึ่งท่ีใชเฉพาะเพื่อการอยูอาศัยเทานั้น  (สันติ ฉันทวิลาสวงศ, 2521) ดังนั้นจึง
เลือกพิจารณาความหมายของคําวา “Shophouse” เปนหลัก 
 คําวา “Shophouse” ไดมีการใหคํานิยามในงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบอาคาร “Shophouse” ใน
ประเทศสิงคโปร (Savage, 2000) ซ่ึงใหความหมายกวางๆ วาคืออาคารพ้ืนถ่ินท่ีมีความสูง 2–5 ช้ัน 
พื้นฐานของผังท่ีมีดานหนาอาคารแคบและการใชผนังรวมกัน สามารถรองรับการใชสอยที่
หลากหลาย เชน จุดมุงหมายเพ่ือการพาณิชย การพักอาศัย หรือ การพักผอนบันเทิงได เปนตน ขาด
การสาธารณสุขพื้นฐานและการอํานวยความสะดวกสบายสมัยใหม เชน หองน้ําแบบชักโครก ทาง
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 นอกจากนั้นงานวิจัย ท่ี ศึกษาลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของอาคารประเภท 
“Shophouse” ในกรุงเทพฯ (Sachakul, 1982) ไดพิจารณาอาคารในงานวิจัยจากเกณฑเร่ืองประเด็น
การใชพื้นที่เพื่อการพาณิชยและพักอาศัยรวมกันเปนหลัก ซ่ึงการใชพื้นท่ีรวมกันในลักษณะดังกลาว
เปนแบบแผนท่ีชัดเจนในพื้นที่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต แบบแผนดังกลาวคือ การใชพื้นท่ีแบบ
อาคารตึกแถวสองช้ันท่ีช้ันลางใชประโยชนเพ่ือการพาณิชยและช้ันบนเพื่อการพักอาศัย ท่ีไดทําให
เกิดลักษณะอาคารเรียงตอกันเปนแถว หากแตแบบแผนการใชพื้นท่ีดังกลาวไมไดมีการเรียงตอกัน
เปนแถวเพียงลักษณะเดียว ในการศึกษานี้จึงไมไดเลือกศึกษาเฉพาะที่เปนอาคารตึกแถวท่ีสรางเรียง
ตอกันไปเพียงอยางเดียวแตพิจารณาไปถึงอาคารพักอาศัยท่ีมีการจัดพ้ืนท่ีบางสวนเปนสวนคาขาย
ดวย โดยไดจําแนกกลุมอาคารท่ีศึกษาเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ตึกแถวพาณิชย (Commercial 
Shophouse) และ ตึกแถวพักอาศัย (Residential Shophouse) โดยอาคารท้ังสองประเภทอาจมีลักษณะ
ภายนอกเหมือนหรือตางกันก็ได คือสามารถเปนไดท้ังท่ีสรางตอกันเปนแถวหรือสรางเปนอาคาร
เดี่ยว อาจมีหลายช้ันหรือช้ันเดียว แตส่ิงท่ีตางกันคือ ตึกแถวพาณิชยจะเนนสําหรับการพาณิชยเปน
หลัก สามารถใชพักอาศัยไดดวย หรือบางทีใชเพื่อการพาณิชยอยางเดียว สําหรับตึกแถวพักอาศัยนั้น
เปนบานพักแตใชพื้นท่ีเพื่อการพาณิชยเสริมเขามา นั่นคือการพาณิชยจึงเปนเหตุผลรองสําหรับ
ตึกแถวพักอาศัยเม่ือเทียบตึกแถวพาณิชย 
 จากนิยามและการใหความหมายของคําวา "ตึกแถว " หองแถว" และ "Shophouse" ซ่ึงเปน
อาคารแบบเดียวกัน สามารถสรุปหลักเกณฑสําคัญในการใหความหมายและอธิบายลักษณะของ
อาคารประเภทนี้ได 2 เกณฑหลัก ไดแก เกณฑลักษณะทางกายภาพ และเกณฑการใชสอย โดยการ
ใหความหมายตอคําตางๆ ดังกลาวมีการใหความสําคัญตอเกณฑท้ังสองแตกตางกันไป สามารถสรุป
ได 3 แนวทาง ไดแก 1) ใชเกณฑลักษณะทางกายภาพเปนหลัก 2) ใชเกณฑการใชสอย (Function) 
เปนหลัก และ 3) ใชเกณฑกายภาพ และเกณฑการใชสอย 
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1) ใชเกณฑลักษณะทางกายภาพเปนหลัก โดยบรรยายลักษณะวา เปนอาคารท่ีมีลักษณะ
เปน "แถว" กลาวคือ เปนอาคารท่ีสรางติดตอกันเปนแถว โดยอาจมีคําบรรยายลักษณะ
อ่ืนๆ ประกอบ ไดแก การใชผนังรวมกัน (Share Wall) และรูปรางของผังอาคารหน่ึง
คูหาท่ีมีดานกวางติดถนนและเปนดานท่ีแคบ และยาวลึกเขาไปในท่ีดินซ่ึงเปนดานท่ียาว 
และเปนดานท่ีมีการใชผนังรวมกัน โดยการใชเกณฑลักษณะทางกายภาพเปนหลักนี้ 
ไดแก คํานิยามตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และ คําอธิบาย
ลักษณะอาคารประเภทดังกลาวจากงานวิจัยความเขาใจบางประการจากการศึกษา
สถาปตยกรรม “หองแถว” (สันติ ฉันทวิลาสวงศ, 2521) 

2) ใชเกณฑการใชสอย (Function) เปนหลัก โดยใหความหมายวาเปนอาคารท่ีมีการใชสอย
ท้ังเพื่อการพาณิชย และเพื่อการพักอาศัย โดยลักษณะทางกายภาพอาจไมมีความสําคัญ
มากนัก กลาวคือสามารถเปนอาคารท่ีสรางตอกันเปนแถว หรืออาคารเดี่ยวก็ได สําหรับ
งานวิจัยท่ีใชแนวทางนี้ไดแก งานวิจัยท่ีศึกษาลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของอาคาร
ประเภท “Shophouse” ในกรุงเทพฯ (Sachakul, 1982) ท่ีศึกษาอาคาร "Shophouse" โดย
ใหความหมายวาเปนอาคารท่ีมีการใชสอยท้ังเพื่อการพาณิชยและเพื่อการพักอาศัย 

3) ใชเกณฑลักษณะทางกายภาพและเกณฑการใชสอย โดยใหน้ําหนักความสําคัญของ
เกณฑท้ังสองเทาๆ กัน นั่นคือเปนแนวทางที่นิยามตึกแถววาเปนอาคารท่ีมีลักษณะการ
สรางตอกันเปนแถว พรอมกับท่ีตองสามารถรองรับการใชสอยท่ีหลากหลายได ซ่ึงไดแก 
คํานิยามตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2479 และคํานิยามจาก
งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบอาคาร “Shophouse” ในประเทศสิงคโปร (Savage, 2000) 

 ดังนั้นจึงเห็นไดวาการใหนิยามศัพทคําวาตึกแถวนี้สามารถใหความสําคัญกับประเด็นของ
เกณฑในการใหความหมายได แตเม่ือพิจารณาถึงลักษณะอาคารในการศึกษานี้ท่ีเนนอาคารท่ีเปน 
“หนาตาของเมือง” จึงไดพิจารณาตามแนวทางท่ีเนนเกณฑการใชสอย (Function) เปนหลัก แต
พิจารณาเฉพาะท่ีเปนตึกแถวพาณิชย (Commercial Shophouse) ตามคํานิยามจากศึกษาลักษณะทาง
สังคมและเศรษฐกิจของอาคารประเภท “Shophouse” ในกรุงเทพฯ (Sachakul, 1982) ท่ีหมายถึง
อาคารท่ีมีการใชสอยเชิงพาณิชยเปนหลัก และสามารถใชพักอาศัยได ท้ังนี้เนื่องจากอาคารตามการ
ใชสอยดังกลาวยอมตองเกี่ยวของกับทําเลที่ตั้งมาก กลาวคือยอมจะมีตําแหนงท่ีตั้งอยูติดกับถนนเปน
สวนใหญจึงสามารถใชเพื่อการพาณิชยเปนหลักได ซ่ึงลักษณะการอยูติดกับถนนหรือทางสัญจรนั้น
มีแนวโนมท่ีจะเปน “หนาตาของเมือง” ไดมาก ขอสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การศึกษาความเปนพื้น
ถ่ินนั้นตองศึกษาถึงลักษณะท่ีมีการถายทอดกันมาจากอดีต ซ่ึงควรจะรวมไปถึงอาคารท่ีมีการใชสอย
อยางเดียวกันกับตึกแถวในอดีตดวย ดังนั้นในการศึกษานี้จึงศึกษาครอบคลุมอาคารประเภท เรือน
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 นอกจากปจจัยหลักท่ีเปนเกณฑพิจารณาอาคารประเภท “ตึกแถว” ไดแก การใชสอยอาคาร 
และทําเลท่ีตั้งท่ีมีผลตอหนาตาของเมือง ลักษณะทางกายภาพท่ีมีการสรางติดกันเปนแถวก็มี
ความสําคัญเชนกันเพียงแตไมไดเปนปจจัยหลักในการพิจารณาถึงในการศึกษานี้ ท้ังนี้ไดกําหนด
ขอบเขตคําจํากัดความของ “ตึกแถว” ในการศึกษานี้ใหหมายถึงอาคารท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1) อยูติดกับถนน หรือ ทางสัญจรหลัก 
2) ใชในการพาณิชยเปนหลัก อาจใชพักอาศัยรวมดวย 
3) มีคูหาติดกันเปนแถวและใชผนังรวมกัน หรืออาคารท่ีเปนอาคารเด่ียว (เรือนรานคา) 
4) ผังของแตละคูหาเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาหรือส่ีเหล่ียมดานขนาน มีดานกวางเปน

ทางเขาออกแตละคูหา ซ่ึงเปนดานท่ีหันเขาหาถนน  และมีดานยาวเปนผนังรวม หรือมี
ผังเปนรูปส่ีเหล่ียม มีทางเขาออกหลักคือทางดานหนาอาคารซ่ึงหันหนาเขาหาถนน ใน
กรณีท่ีเปนอาคารเด่ียว (เรือนรานคา) 

 
2.2 ตึกแถวในประเทศไทย 
 หากพิจารณาตึกแถวตามคําจํากัดความท่ีหมายถึงอาคารท่ีกอสรางติดกันเปนแถว ถือวาเร่ิมมี
การปลูกสรางอยางแพรหลายข้ึนในประเทศไทยต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4 โดยเปนอาคารท่ีเกิดข้ึนเพื่อ
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย จากระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพมา
เปนระบบเศรษฐกิจเพื่อการคา ซ่ึงเปนผลมาจากสนธิสัญญาเบาวร่ิง ท่ีเปดเสรีทางการคามากข้ึน จึงมี
ความตองการอาคารเพื่อจําหนายสินคา โดยเฉพาะอาคารที่สามารถประกอบธุรกิจไปพรอมกับการ
อยูอาศัย (ชูวิทย สุจฉายา, 2542) หากพิจารณาตึกแถวโดยพิจารณารวมไปถึงเรือนรานคาแลว อาจไม
สามารถระบุไดชัดเจนวาเร่ิมมีอาคารที่มีการใชสอยดังกลาวต้ังแตเม่ือใด กลาวคือ เรือนรานคาไดมี
อยูในวิถีชีวิตของคนไทยมานานแลว และมีข้ึนกอนท่ีจะมีอาคารรูปแบบตึกแถวเกิดข้ึนดวย ตัวอยาง
หนึ่งของอาคารเรือนรานคา ไดแก “เรือนแพ” ท่ีใชสําหรับพักอาศัยและคาขายไปพรอมกัน (ชูวิทย 
สุจฉายา, 2542) 
 โดยเร่ิมเดิมทีเรือนรานคาเปนเพียงการเพิ่มเติมพื้นท่ีใชสอยของรานคาจากตัวเรือน หรือการ
ปรับการใชสอยในพ้ืนท่ีบางสวนของเรือนใหรองรับกิจกรรมการคาขาย อยางไรก็ตามไดพัฒนามา
เปนอาคารท่ีมีรูปแบบเฉพาะแยกจากเรือนพักอาศัยท่ัวๆ ไปได แตแมวาจะเปนประเภทของเรือนพัก
อาศัยกึ่งรานคาท่ีแตกตางจากเรือนพักอาศัยเพียงอยางเดียว ลักษณะโดยสวนใหญ ไมวาจะเปน
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 ในการศึกษานี้ไดพิจารณารูปแบบอาคารตึกแถวในประเทศไทย ในท่ีนี้ไดอาศัยการพิจารณา
จากรูปแบบอาคารตึกแถวในกรุงเทพฯ เปนหลัก เพราะเปนสวนท่ีมีการเปล่ียนแปลงกอนและเปน
ตนแบบในการสรางอาคารประเภทนี้ในพื้นท่ีอ่ืนๆ ในประเทศ และท่ีสําคัญการแบงชวงเวลา
พัฒนาการของตึกแถวท่ีไดมีผูศึกษาจะเปนการศึกษาจากอาคารตึกแถวในกรุงเทพฯ เปนสําคัญ (ชู
วิทย สุจฉายา, 2542; สยาณี วิโรจนรัตน, 2543 ; สันติ ฉันทวิลาสวงศ, 2521) เกณฑการแบงชวง
ดังกลาวมาจากการพิจารณาขนาดพลเมืองและเนื้อท่ีกรุงเทพฯ พ.ศ. 2443, พ.ศ. 2479, พ.ศ. 2496, 
พ.ศ. 2501 ท่ีมีผลตอการสรางตึกแถวในพื้นท่ีรอบนอกตัวเมืองออกไป (สันติ ฉันทวิลาสวงศ, 2521) 
ซ่ึงแมวาการแบงชวงพัฒนาการดังกลาวจะมีขอจํากัดท่ีไมชัดเจน เพราะแบงชวงตามการขยายตัวของ
ชุมชน แตก็ยังเปนแนวทางที่นาเช่ือถือ (สยานี วิโรจนรัตน, 2543) เนื่องจากสามารถแบงตึกแถวท่ีมี
ลักษณะแตกตางกันตามชวงเวลาและสามารถอธิบายถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงในแตละชวง
ได การศึกษานี้จึงไดใชการพิจารณาแบงชวงการเปลี่ยนแปลงกายภาพของอาคารตึกแถวโดยยึด
แนวทางดังกลาวเปนหลัก  
 ในการศึกษานี้ไดแบงชวงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของอาคารตึกแถวออกได 6 
ชวงเวลา ไดแก ชวงท่ี 1 เรือนรานคายุคแรกและบานจีน ชวงท่ี 2 ตึกแถวแบบจีน ชวงท่ี 3 ตึกแถว
อิทธิพลจีน-ตะวันตก และเรือนรานคาขนมปงขิงยุคแรก ชวงท่ี 4  ตึกแถวคอนกรีต 3 ช้ัน และเรือน
ขนมปงขิงลายละเอียด ชวงท่ี 5 ตึกแถวเรียบ ไมประณีต และเรือนรานคายุคโมเดิรน และ ชวงท่ี 6 
ตึกแถวยุคโมเดิรนและตึกแถวใชองคประกอบโรมัน มีรายละเอียดท่ีกลาวถึงไดแก ปจจัยท่ีทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงรูปแบบทางกายภาพในแตละชวง และรูปแบบทางกายภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ัง
อาคารตึกแถวตามนิยามวาอาคารท่ีสรางตอกันเปนแถว และเรือนรานคา ดังน้ี 
 
ชวงท่ี 1 เรือนรานคายคุแรกและบานจีน (กอน พ.ศ. 2405) 
 เปนชวงท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนแบบยังชีพท่ีมีผลผลิตสวนเกินนอย ราษฎรผลิต
เพ่ือบริโภคเอง ดังนั้นความจําเปนในการสรางอาคารเพ่ือรองรับการกระจายผลผลิตจึงมีไมมากนัก 
อาคารประเภทเรือนรานคาจึงมีไมมากนัก (ชูวิทย สุจฉายา, 2542) อีกท้ังยังไมมีระบบเงินตราท่ี
ชัดเจน จึงใชเพียงการแลกเปล่ียนสินคาท่ีตลาดเปนหลัก จึงไมจําเปนในการกอสรางเปนอาคาร
รานคาถาวร การคาขายสินคาตางๆ ยังคงอาศัยเคหะสถานเปนท่ีคาขายดวยโดยมีการดัดแปลงพื้นท่ี
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 อาคารที่ปลูกสรางตามเสนทางการสัญจรทางน้ําท่ีมีการใชสอยในลักษณะเปนท้ังบานและ
รานคา ไดแก เรือนแพ ซ่ึงเปนบานท่ีมีรูปแบบคลายคลึงกับเรือนไทยบนบก แตไมมีเสายกพื้นเรือน 
ตั้งอยูบนแพไมไผผูกมัดติดกัน เรียกวา แพลูกบวบ ลอยอยูในน้ํา ตามริมแมน้ําเจาพระยาและคลอง
ตางๆ ท่ีแยกจากแมน้ําเขาไป ใชเปนรานคาลอยน้ําเคลื่อนยายได (ผุสดี ทิพทัส, 2545) สวนเรือน
รานคาท่ีติดถนน บานเรือนก็จะมีนอกชานบานกวางขวางเปนพิเศษ เพ่ือวางสินคาท่ีจําหนายไดมาก 
และผูซ้ือสามารถเลือกซ้ือไดสะดวกโดยไมตองข้ึนบันไดไปบนเรือน (แนงนอย ศักดิ์ศรี และคณะ, 
2534) โดยอาจใชปกหลังคายื่นเลยลงมาคลุมพื้นท่ีดานท่ีติดกับถนนหรือทางหรือใชเปนปกหลังคา
ซอนช้ันยื่นเลยลงมา โดยการต้ังเสารับอีกแนว (สมคิด จิระทัศนกุล, 2543) อาจมีเพียงสวนหลังคาท่ี
ยื่นออกอยางเดียวหรือมีฝาลอมรอบพ้ืนท่ีใตหลังคาท่ียื่นออกมาน้ันคลายเปนสวนตอเติมออกมาจาก
เรือน สําหรับอาคารเรือนรานคานี้ ยอมใชวัสดุเชนเดียวกับวัสดุในการประกอบเรือนคือ ไม เปน
หลัก 
 

 
ภาพ 2-1  เรือนแพ ซ่ึงหมายถึงอาคารเรือนรานคาตามเสนทางสัญจรทางน้ํา 
   ท่ีมา  แบบแผนบานเรือนในสยาม (ประยูร อุลุชาฏะ, 2543) 
 
 นอกจากเรือนรานคาแลว อาคารท่ีมีการใชสอยในลักษณะเดียวกันอีกประเภทหนึ่งคือบาน
จีน เนื่องจากมีคนจีนจํานวนมากท่ีเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยไดประกอบอาชีพคาขาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงรัชกาลท่ี 3 ท่ีมีการคาขายกับประเทศจีนในปริมาณมาก นอกจากนั้นการใชสอยอาคาร
บานพักอาศัยใหเปนรานคาไปในคราวเดียวกันก็ไดทํากันท่ัวไปในประเทศจีน คนจีนท่ียายเขามาใน
ประเทศไทยจึงสรางบานเรือนแบบเดียวกับบานในประเทศจีน (ผุสดี ทิพทัส, 2545) ดังเชนท่ีสมเด็จ
ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีความเห็นเกี่ยวกับบานเรือนท่ีไดรับอิทธิพลจากตางประเทศไว
วา “วิสัยมนุษยเคยอยูเรือนอยางไรจนคุนเคยมาแตนอยแลวก็ชอบเรือนแบบนั้น แมไปอยูถ่ินประเทศ
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ภาพ 2-2 บานจีนชั้นเดียว ทําจากไม 
  ท่ีมา แบบแผนบานเรือนในสยาม (ประยูร อุลุชาฏะ, 2543) 
 
 โดยสรุปสําหรับชวงท่ี 1 ยังไมมีรูปแบบอาคารตึกแถวในลักษณะสรางตอกันเปนแถว สวน
อาคารเรือนรานคาจะเปนเรือนรานคาในยุคแรกท่ีเกดิจากการเพ่ิมพื้นท่ีคาขายเขาไปในเรือนพักอาศัย
และบานจนีท่ีมีการใชสอยเชนเดียวกนั 
 
ชวงท่ี 2 ตึกแถวแบบจีน (พ.ศ. 2405-2439) 
 ในชวงเวลาน้ี เปนชวงท่ีประเทศไทยเร่ิมตนเปล่ียนแปลงไปเปน "สยามใหม" กลาวคือเปน
ชวงท่ีมีการพัฒนาบานเมืองใหทันสมัยเปนแบบตะวันตก เชน การพัฒนาระบบการคมนาคม กองทัพ 
ฯลฯ (ผุสดี ทิพทัส, 2545) และมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยางมากไดแก การเลิก
ทาส เปนตน การกอสรางอาคารตางๆ ในชวงระยะเวลานี้ไดรับอิทธิพลจากชาติตางๆ จากตะวันตก 
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 จากการท่ีมีการติดตอคาขายกับตางประเทศ เชน จีนและฝร่ังชาติตะวันตกมากข้ึน จึงเร่ิมมี
รูปแบบอาคารประเภทตึกแถวข้ึน โดยลักษณะสําคัญท่ีตึกแถวเหลานี้แตกตางจากเรือนรานคาเดิม
เคยมีมาแตแรกคือการใชผนังดานขางคูหารวมกัน และการสรางเรียงตอกันไปเปนแถว ตัวอยาง
อาคารตึกแถวท่ีสรางในชวงเวลานี้ ไดแก ตึกแถวท่ีถนนเจริญกรุงตอนใน ท่ีบางตอนของถนนบํารุง
เมือง และถนนเฟองนคร ซ่ึงเปนตึกแถวช้ันเดียวท่ีใชแบบอยางของตึกแถวเมืองสิงคโปร (ไขแสง 
ศุขะวัฒนะ, 2520) นอกจากนั้นก็มีตึกแถว 2 ช้ัน 40 หองในบริเวณใกลพระบรมมหาราชวังและ
บริเวณสนามไชย สําหรับเปนท่ีอยูอาศัยของชาวตางประเทศท่ีถูกจางเขามาชวยเหลือราชการ และ
เปนท่ีพอคาชาติตางๆ เชาอยูทําการคาขายและอยูอาศัยดวย บริเวณอื่นๆ ท่ีมีอาคารแบบน้ีอีกก็คือ
ตึกแถวของพวกพอคาจีนในบริเวณตลาดนอยในสําเพ็ง และตึกแถวของพวกพอคาแขกบริเวณตึก
ขาวตึกแดงฝงธนบุรี เปนตน (ผุสดี ทิพทัส, 2545) โดยตึกแถวท่ีปลูกสรางในชวงเวลานี้เปนอาคาร
ช้ันเดียว ช้ันคร่ึงและสองช้ัน ลักษณะอาคารเปนแบบจีน โครงสรางเปนแบบกําแพงรับน้ําหนัก กอ
อิฐกอนโตแบบจีน ทําเปนกําแพงและผนังดานขางกั้นระหางคูหา โครงสรางภายในใชโครงสรางไม
เปนคาน ตง พื้น และโครงหลังคา วัสดุมุงหลังคาเปนกระเบื้องดินเผาแบบไทยท่ีเปนแบบแผนเรียบ 
หลายมน ปลายแหลม หรือปลายตัด และกระเบ้ืองกาบกลวยแบบจีน หลังคาเปนจั่วหรือปนหยาทรง
ชันๆ สัดสวนและรูปทรงของอาคารไดรับอิทธิพลจากจีน ไดแก รูปรางภายนอกมีลักษณะคอนขาง
หนักทึบ (Massive) การเปดชองเปด (Void) มีนอย มักเปนไปทางแนวต้ังเปนชองเล็ก และไมนิยมทํา
กันสาด ไมคอยมีลวดลายประดับประดา ตึกแถวเหลานี้มีปรากฏเหลืออยูนอย ยังพอมีใหเห็นบาง 
บริเวณตลาดนอย ถนนทรงวาด (ชูวิทย สุจฉายา, 2542) 
 

 
ภาพ 2-3  ตัวอยางอาคารตึกแถวในชวงท่ี 2  

 ท่ีมา เอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 264-201 สังคมและเศรษฐกิจในงาน
สถาปตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง (ชูวิทย สุจฉายา, 2542) 
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 สําหรับเรือนรานคาท่ีสรางข้ึนในชวงระยะเวลาน้ี ไมแตกตางไปจากเรือนรานคาท่ีสรางข้ึน
ชวงท่ี 1 เรือนรานคายุคแรกและบานจีน เนื่องจากสภาพความเปนอยูของราษฎร ในชวงระยะเวลาน้ี 
(สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว) ในดานเศรษฐกิจและการปกครองของไทยถือวายังไม
มีความแตกตางจากชวงท่ี 1 (สมัยตนรัตนโกสินทรในชวงรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 3) เทาใดนัก (ผุสดี 
ทิพทัส, 2545) 
 กลาวโดยสรุป ตึกแถวในชวงระยะเวลาน้ีเปนตึกแถวยุคแรก มีรูปแบบอาคารแบบจีน มี
ลักษณะสําคัญคือการใชผนังรับน้ําหนักหลังคาจั่วและชองเปดนอยแบบจีน สําหรับเรือนรานคาไม
แตกตางจากเรือนรานคาในยคุกอนโดยท่ีเปนเรือนท่ีมีการเพิ่มพ้ืนท่ีคาขายเขาไปในสวนท่ีติดกับทาง
สัญจร 
 
ชวงท่ี 3 ตึกแถวอิทธิพลจีน-ตะวันตก และเรือนรานคาขนมปงขงิยุคแรก (พ.ศ. 2439-2443) 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงดําเนินนโยบายสืบตอมา
จากรัชกาลท่ี 4 ในการปรับปรุงกิจการตางๆ ของบานเมืองใหเจริญกาวหนาทันสมัยในทุกวิถีทาง ใน
ระยะท่ีเร่ิมครองราชย ไดเสด็จประพาสประเทศใกลเคียง คือ สิงคโปร ปตตาเวีย อินเดีย และเสด็จ
ประพาสยุโรป 2 คร้ัง ซ่ึงไดทอดพระเนตรกิจการดานตางๆ และไดทรงนํามาปรับปรุงบานเมืองให
เจริญกาวหนา (ไขแสง ศุขะวัฒนะ, 2520) มีการตัดถนนหนทาง สรางตึกแถว ปรับปรุงการทหาร 
การปกครอง และระเบียบแบบแผนท่ีลาสมัยใหสูสภาพอันเจริญ (ประยูร อุลุชาฏะ, 2537) มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความม่ันคงทางการคาท่ีมากข้ึน (ชูวิทย สุจฉายา, 2542) ในชวงระยะเวลา
นี้การคาขายและอยูอาศัยตามแพจึงยายไปอยูตามริมถนนมากข้ึน เพราะมีถนนตัดใหมอยูมากมาย 
การคาทางบกจึงมีความสําคัญมากข้ึน และการท่ีเรือกําปนไฟเขามาแลนในแมน้ําเดือนละหลายๆ ลํา 
ทําความเสียหายใหกับแพริมน้ําเปนอันมาก (ผุสดี ทิพทัส, 2545) 
 ตึกแถวในชวงเวลานี้ไดรับอิทธิพลจากจีนและตะวันตก กลาวคือใชแบบอยางตึกแถวใน
เมืองสิงคโปร ชวา ปนัง (ไขแสง, ศุขะวัฒนะ, 2520; ชูวิทย สุจฉายา, 2542) ท่ีมีท้ังช้ันเดียวและสอง
ช้ัน แตสวนใหญเปนสองช้ัน (ผุสดี ทิพทัส, 2545; สยานี วิโรจนรัตน, 2543) วิธีการกอสรางใช
โครงสรางเชนเดียวกับในยุคกอนคือเปนกําแพงรับน้ําหนักเชนเดียวกันแตทําไดแข็งแรงเรียบรอย
กวา ทรงหลังคาเปนจั่วหรือปนหยาทรงชันๆ วัสดุมุงหลังคาเปนกระเบื้องซีเมนต รูปขาวหลามตัด
หรือท่ีเรียกวากระเบ้ืองวาว ลักษณะเดนของตึกแถวในยุคนี้คือมีลวดลายประดับประดาแบบศิลปะ
ตะวันตกกับตัวอาคารมีขนาดใหญข้ึน ตึกแถวเหลานี้มักถูกปลูกสรางไปพรอมกับการตัดถนนสาย
ใหมในสมัยรัชกาลที่ 5 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงบานเมืองใหทันสมัย โดยไดรับการปลูก
สรางอยางกวางขวางท้ังในเขตกรุงเทพฯ เองและหัวเมือง แมปจจุบันมีอายุคอนขางมากแตก็ยังคง



 19 

 

 
ภาพ 2-4 ตัวอยางอาคารตึกแถวในชวงท่ี 3  
 ท่ีมา แบบแผนบานเรือนในสยาม (ประยูร อุลุชาฏะ, 2543) 
 
 ลักษณะของเรือนรานคานั้นก็เร่ิมเปล่ียนไปเปนแบบเรือนสองช้ันท่ีมีปกหลังคาคลุมทางเขา
ดานหนา มีระเบียงโปรงตลอดแนวดานช้ันบน การใชสอยของเรือนชนิดนี้ใชพื้นท่ีช้ันลางเปนท่ี
ประกอบกิจการคาขายท้ังหมด โดยมีการเช่ือมตอกับพื้นท่ีสวนบนดวยบันไดที่หลบมาอยูภายใน
อาคาร สําหรับช้ันบนใชเปนท่ีพักอาศัยรวมท้ังเปนท่ีเก็บสํารองผลิตภัณฑตางๆ (สมคิด จิระทัศนกุล, 
2543) นอกจากน้ันทรงหลังคา วัสดุกอสราง และการประดับประดาตกแตงตางๆ ก็มีรูปแบบ
เชนเดียวกับอาคารบานพักอาศัยในสมัยนั้น ไดแก การใชหลังคาทรงปนหยา หรือทรงมะนิลา ดังเชน
ลักษณะของเรือนปนหยา และเรือนมะนิลา ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
นําเขามาใช มุงหลังคาดวยกระเบ้ืองซีเมนต มีการนําไมฉลุเขามาประดับอาคาร เชนตามชายคา ชอง
ลม (ผุสดี ทิพทัส, 2545) ตามลักษณะของ เรือนขนมปงขิง (Ginger Bread House) ท่ีไดรับความนิยม
ในขณะนั้น เชนกัน (ประยูร อุลุชาฏะ, 2537) 
 โดยสรุป อาคารตึกแถวในชวงท่ี 3 จะเปนอาคารตึกแถวที่ไดรับอิทธิพลจากจีนและตะวนัตก 
โครงสรางและวิธีการกอสรางเหมือนชวงเวลากอนหนานี้ (ตึกแถวแบบจีน) แตประณีต เรียบรอย
กวา และมีการประดับดวยลวดลายปูนปนลวดลายตะวันตกตามหัวเสา ผนังเหนือชองหนาตาง เปน
ตน สวนเรือนรานคาเปนเรือนรานคาสองช้ันในยุคแรกและมีการประดับประดาดวยลวดลายฉลุอยาง
ท่ีเรียกวาเรือนขนมปงขิง 
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ชวงท่ี 4 ตึกแถวคอนกรีต 3 ชั้น และเรือนขนมปงขงิท่ีมีลายละเอียด (พ.ศ. 2443-2479) 
 ชวงเวลาดังกลาวแมจะเริ่มมีรูปแบบในสมัยรัชกาลท่ี 5 แตเปนชวงปลายรัชกาล โดย
เหตุการณท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบอาคารนั้นเร่ิมข้ึนสมัยรัชกาลท่ี 6 โดยในสมัยรัชกาลท่ี 6 
นี้ มีการใชจายอยางท่ีใหประโยชนนอย ไมคอยคุมคา ทําใหระดับการพัฒนาประเทศลดลงไปมาก
เม่ือเทียบกับสมัยรัชกาลท่ี 5 จนกระท่ังในสมัยรัชกาลท่ี 7 เกิดสภาวะทางเศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลก ทํา
ใหการคาฝดเคืองตกตํ่าโดยท่ัวไป (ชูวิทย  สุจฉายา, 2542) ซ่ึงมีผลตอรูปแบบของสถาปตยกรรม
เชนกัน 
 ตึกแถวท่ีสรางข้ึนในชวงระยะเวลาน้ีไดมีการปลูกสรางใหอาคารสูงมากข้ึนเปน 3 ช้ัน มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางจากวิธีการกอสรางแบบกําแพงรับน้ําหนักมาเปนแบบเสาและคาน (Post and 
Beam) โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีคอนกรีตเสริมเหล็กเขามาใชท้ังในสวนโครงสรางและสวนอ่ืนๆ 
อันไดแก ระเบียง กันสาด ชายคา แมกระท่ังหลังคา ดาดฟา ตึกแถวในชวงเวลานี้นี้ยังมีรูปแบบและ
การประดับประดาดวยลายปูนปนในลักษณะท่ีคลายคลึงกับในสมัยรัชกาลท่ี 5 และเปนแบบ
ตะวันตกท่ีเห็นไดชัดเจนกวายุคกอนหนานี้ (ชวงท่ี 3) เปนลวดลายตามกันสาด ราวระเบียง ตึกแถว
ในชวงนี้ท่ีปลูกสรางในกรุงเทพฯ ไดแก บริเวณถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราช ถนนส่ีประยา ถนนสุริ
วงศ และถนนสามเสน เปนตน สําหรับในตางจังหวัดก็มีปรากฏตามหัวเมืองตางๆ เชน เชียงใหม 
ลําปาง นครศรีธรรมราช หาดใหญ สงขลา ภูเก็ต ฯลฯ (ไขแสง ศุขะวัฒนะ, 2520) 
 

 
ภาพ 2-5  ตัวอยางอาคารตึกแถวในชวงท่ี 4 
  ท่ีมา เอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 264-201 สังคมและเศรษฐกิจในงาน

สถาปตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง (ชูวิทย สุจฉายา, 2542) 
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 เรือนรานคาริมถนนในสมัยตนรัชกาลท่ี 6 จะมีลักษณะคลายคลึงกับเรือนไมมะนิลาหรือ
คลายกับเรือนขนมปงขิง ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีคาบเกี่ยวระหวางปลายรัชกาลท่ี 5 และตนรัชกาลท่ี 6 
(ประยูร อุลุชาฏะ, 2543) โดยมีลักษณะโดยรวมเชนเดียวกับในสมัยชวงเวลากอนหนานี้ (ชวงท่ี 3 ) 
แตมีการประดับดวยลวดลายฉลุท่ีละเอียด โปรง และบอบบางกวาสมัยรัชกาลท่ี 5 (ประยูร อุลุชาฏะ, 
2543) นอกจากนั้นสวนกันแดดตอนบนของระเบียงสวนท่ีติดเพดานมักมีแผนไมฉลุติดระหวางชวง
เสาชวยกันแดดกันฝน (ผุสดี ทิพทัส, 2546) เหนือสวนแหลมของปนลมท่ียอดแหลม จะมีเสากลึง
ปลายและทอนลางปลายแหลม มีลายฉลุเปนครีบขนาบสองขางเสาและทอดมาตามสวนบนของ
ปนลม (ประยูร อุลุชาฏะ, 2543) สวนลักษณะของเรือนพักอาศัยในสมัยรัชกาลท่ี 7 มีการการใช
หนาตางกับประตูท่ีติดกันเปนชุด พรอมกับชองลมขนาดใหญเปนบานเกล็ด และกรุกระจกบริเวณ
ชองลมเหนือหนาตางแทนลายฉลุอยางขนมปงขิง (ประยูร อุลุชาฏะ, 2543) แตรูปแบบดังกลาวมี
เฉพาะในกรุงเทพฯ สวนในชนบทหรือตางจังหวัดยังพบการใชลวดลายฉลุตามแบบรัชกาลท่ี 6 อยู
มาก แมจะอยูในสมัยรัชกาลท่ี 7 และยังเปนเชนเดียวกันแมจะอยูในชวงตนของรัชกาลท่ี 8 แลวก็ตาม 
แตเม่ือพนชวงระยะเวลานี้ไปแลวลักษณะของเรือนขนมปงขิงและเรือนรานคาก็ส้ินสุดลง และเขาสู
ยุคท่ีเปนรูปแบบสมัยใหม (ประยูร อุลุชาฏะ, 2543) 
 

 
ภาพ 2-6  ตัวอยางเรือนรานคาขนมปงขิงท่ีมีลายละเอียด ในชวงท่ี 4 
  ท่ีมา แบบแผนบานเรือนในสยาม (ประยูร อุลุชาฏะ, 2543) 
 
 โดยสรุปตึกแถวในยุคนี้เปนตึกแถวคอนกรีตเสริมเหล็กจึงมีความสูงถึง 3 ช้ัน ตกแตงดวย
ลวดลายปูนปน สวนเรือนรานคาเปนเรือนขนมปงขิงท่ีมีลวดลายละเอียดมากข้ึน 
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ชวงท่ี 5 ตึกแถวเรียบ ไมประณีต และเรือนรานคายคุโมเดริน (พ.ศ. 2479-2496) 
 สงครามโลกคร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 2482-2488) นอกจากจะทําใหบานเมืองเสียหายแลวยังกอใหเกิด
ความฝดเคืองทางเศรษฐกิจดวย (ชูวิทย สุจฉายา, 2542) อยางไรก็ตามภายหลังสงคราม บานเมือง
ไดรับการบูรณะและมีการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของสถานท่ีคาขายและอยู
อาศัย แมจะเกิดความตองการอาคารประเภทดังกลาวเปนจํานวนมาก แตตองทําอยางประหยัด (ชู
วิทย สุจฉายา, 2542) รูปแบบของงานสถาปตยกรรมโดยรวมไดเปล่ียนไปเปนแบบสากลมากข้ึน 
รูปแบบท่ีไดรับอิทธิพลสถาปตยกรรมตะวันตกจากอดีต เชนการใชซุมโคง ลวดลายปูนปนอยาง
ตะวันตก ก็แปรเปล่ียนไปเปนลักษณะผสมอิทธิพลโมเดิรนมากข้ึน เชน การลดความลาดชันของ
หลังคา (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, กอบกุล อินทรวิจิตร, สันติ ฉันทวิลาสวงศ และ วีระ อินพันทัง, 2536)
การลดการประดับตกแตงอาคารใหนอยและเรียบงายมากขึ้น เปนตน  นอกจากนั้นพระราชบัญญัติ
ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2479 ก็สงผลตอการกอสรางตึกแถวในชวงสมัยนี้ใหมีพิกัดหลาย
อยางของตัวตึกแถวเหมือนๆ กัน เชน ความกวาง ระยะถอยรนจากแนวถนน ระดับความสูงของกัน
สาด เปนตน (ชูวิทย สุจฉายา, 2542) 
 ตึกแถวในชวงสมัยนี้ มีท้ังท่ีสูง 2 ช้ัน หรือมากกวา แตสวนใหญแลวถูกสรางแบบ 2 ช้ัน 
โดยทั่วไปมีขนาดกวาง 4.00 เมตร ลึก 12.00 – 16.00 เมตร (ชูวิทย สุจฉายา, 2542) การควบคุม
รูปแบบของตึกแถวดวยกฎหมาย (ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2479) ประกอบกับอิทธิพลของ
สถาปตยกรรมโมเดิรนท่ีไดเขามากอนหนานี้ ทําใหตึกแถวท่ีสรางกันท่ัวไปแตกตางจากตึกแถวใน
ยุคกอนที่สวนมากเปนการออกแบบกอสรางเฉพาะแหง เปล่ียนเปนมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่
คลายคลึงกันไปท้ังหมด โดยมักเปนอาคารเกล้ียงๆ ปราศจากการตกแตงดวยลวดบัวปูนปนอยางท่ี
เคยทํากันมากอน (ชูวิทย สุจฉายา, 2542; วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคณะ, 2536) อันเนื่องมาจากการ
พยายามสรางใหมีรูปแบบท่ีประหยัด ตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคณะ, 
2536) หลังคาจ่ัว และหลังคาเพิงหรือทรงหมาแหงน (Lean - to) ท่ีลาดเอียงไปทางดานหลังของ
อาคาร ถูกบังดวยแผงบังหลังคา (Parapet) ท่ีเปนผนังกออิฐฉาบปูน  โครงสรางหลักของอาคารอยาง
เสา คาน รวมท้ังสวนประกอบอ่ืนของอาคารอยางกันสาด ชายคา เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
เนื่องจากการใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงทําใหสามารถออกแบบใหมีองคประกอบท่ีเบา
บางลง (ชูวิทย สุจฉายา, 2542; วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคณะ, 2536)  ฝมือการปลูกสรางไมประณีต
เหมือนกับตึกแถวในชวงสมัยกอน ตึกแถวในชวงสมัยนี้ปลูกสรางท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
รอบนอกของตัวเมืองกรุงเทพฯ ในยุคนั้น เชน บริเวณถนนพระราม 4 และถนนพระราม 1 ถนน
จันทร และจากการที่ตึกแถวลักษณะดังกลาวมีพื้นท่ีใชสอยนอย ปลูกสรางข้ึนอยางงายๆ ไมพิถีพิถัน 
สวนใหญเกือบท้ังหมดจึงถูกร้ือแลวทดแทนดวยตึกแถวรุนใหมตอมาท่ีมีความสูงมากกวา หรือ
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ภาพ 2-7  ตัวอยางอาคารตึกแถวในชวงท่ี 5 
  ท่ีมา เอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 264-201 สังคมและเศรษฐกิจในงาน

สถาปตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง (ชูวิทย สุจฉายา, 2542) 
 
 สําหรับเรือนรานคาในระยะเวลาน้ีจะมีลักษณะคลายคลึงกับเรือนพักอาศัยในชวงเวลา
เดียวกัน ซ่ึงไดแก ลักษณะของหลังคาท่ีมุมลาดเอียงลดลง โดยท่ัวไปมุมของหลังคาจะแตกตางกันไป
ตามวัสดุมุงหลังคาถาใชกระเบ้ืองขนาดเล็กเชนกระเบ้ืองซีเมนต มักใชมุมหลังคาชันประมาณ 25-30 
องศา ถามุงดวยกระเบ้ืองแผนใหญเชน กระเบ้ืองแอสเบสตอสซีเมนตชนิดลูกฟูกลอนเล็กหรือลอนคู 
ซ่ึงเร่ิมมีการผลิตข้ึนในชวงระยะเวลานี้มักใชมุมท่ีมีความเอียงลาดนอยลงมาตามลําดับ ตั้งแต 25 
องศา จนถึง 10 องศา (ผุสดี ทิพทัส, 2546) หนาตางในเรือนท่ัวไปเปนหนาตางบานเปดคู มีท้ังบาน
เกล็ด บานกระทุงไม และหนาตางลูกฟกกระจกในกรอบไม เหนือชองหนาตางมักใชชองระบาย
อากาศเปนบานเกล็ดไมหรือกระจกฝาติดตาย ในชวงระยะเวลานี้เรือนพักอาศัย และเรือนรานคามี
การตกแตงประดับประดานอยลงกวาชวงกอนๆ ท่ีผานมา ลวดลายปูนปนประดับผนังและการใชไม
ฉลุตกแตงหนาจั่วและชายคาไมเปนท่ีนิยมนํามาใช เพราะไมเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ (ผุสดี ทิพทัส, 
2546) อาคารไมใชท้ังฝาไมตีทางแนวนอน เชน ตีเขาล้ินบังใบหรือตีซอนเกล็ดชนมุม ตอมามีฝาไม
ทางนอนและทางต้ังผสมกัน (ผุสดี ทิพทัส, 2546) 
 โดยสรุป ตึกแถวในชวงเวลานี้สรางข้ึนท่ัวไป โดยเปนตึกแถวแบบเรียบๆ ไมมีการตกแตง
ประดับประดาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และยังมีฝมือปลูกสรางไมประณีต สวนเรือนรานคาก็มี
ลักษณะเรียบเกล้ียงข้ึนไมมีการประดับแบบเรือนขนมปงขิง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
เชนเดียวกันและอิทธิพลจากรูปแบบโมเดิรน  
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ชวงท่ี 6 ตึกแถวยุคโมเดิรนและตึกแถวใชองคประกอบโรมัน (หลัง พ.ศ. 2496) 
งานสถาปตยกรรมในประเทศไทยในชวงเวลานี้ เปนงานท่ีไดเกิดข้ึนตอเนื่องภายหลังท่ีปรัขญา
สถาปตยกรรมโมเดิรน 1 ในโลกตะวันตกไดพัฒนาถึงท่ีสุดและกําลังเขาสูชวงปลายของ
สถาปตยกรรมโมเดิรน (Late-Modern Architecture) ซ่ึงเร่ิมมีแนวทางหลากหลายมากข้ึน ดวยการ
เลนรูปทรงอาคารใหมีลักษณะท่ีซับซอนมากข้ึน และคํานึงถึงปจจัยแวดลอมท่ีมีสวนในการกําหนด
รูปทรงมากข้ึน  ดังนั้น  งานสถาปตยกรรมในประเทศไทยในชวงนี้ ซ่ึงได รับอิทธิพลของ
สถาปตยกรรมโมเดิรนโดยผานทางการศึกษาและการถายทอดเทคโนโลยีโดยเฉพาะจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา จึงมีรูปแบบโมเดิรนท่ีหลากหลาย (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคณะ, 2536) ท้ังแบบ
เรียบๆ และแบบจัดเสนสายขององคประกอบดานหนาอาคารดวยครีบบังแดด เปนตน อีกท้ังในชวง
สมัยนี้ เมืองมีการขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเมืองใหญอยาง กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล เชียงใหม นครราชสีมา หาดใหญ และขอนแกน มีแหลงอุตสาหกรรมและท่ีพักอาศัย
ใหมๆ เกิดข้ึน อาคารประเภทคาขายจึงตองเพิ่มข้ึนตามมา 
 สําหรับตึกแถวในชวงสมัยนี้ ใชหลังคาเปนทรงหมาแหงนโดยมีแผงบังหลังคา (Parapet) 
และชนิดท่ีหลังคาเปนดาดฟาทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถูกสรางเพ่ิมเติมข้ึนอยางกวางขวาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตามถนนท่ีมีการปรับปรุงใหม เชน ถนนที่มีการขยายผิวจราจร เปนตน และ
ในชวงหลังท่ีมีการตัดถนนเสนใหมๆ เขาไปยังพื้นทีเกษตรชานเมือง ตึกแถวในยุคนี้มีลักษณะ
แตกตางไปจากตึกแถวในชวงยุคกอนหนานี้ (ชวงท่ี5) ตรงท่ีมีการใชครีบบังแดด (Sunshade Fin) ท้ัง
ครีบต้ังและครีบนอน ไปจนถึงครีบบังแดดท่ีมีการประดิษฐใหมีความแปลกตากวาการใชครีบ
คอนกรีตเสริมเหล็กแนวต้ังกับแนวนอนตามปกติ ซ่ึงท้ังหมดนี้ถูกใชมาเปนหนาตา (Facade) ของ
อาคาร สําหรับขนาดความกวางและความลึกของอาคารเปนเชนเดียวกับตึกแถวในชวงระยะเวลา
กอนหนานี้ แตมีความสูงเพิ่มข้ึนเปน 4 ช้ัน ช้ันลางโลงทําใหเพดานมีความสูงประมาณ 5.00 เมตร จึง
สามารถเพ่ิมช้ันลอยเขาไปไดอีก 1 ช้ัน ตามขอกฏหมาย 
 ในชวงตอมา รูปแบบหนาตาของอาคารท่ีเกิดจากครีบบังแดดไดหันไปสูการนํารูปแบบ
สถาปตยกรรมตะวันตก เชน รูปแบบสถาปตยกรรมแบบสเปน ยุคเรอเนสซองส (Renaissance) ยุค
โกธิค (Gothic) ยุคโรมัน (Roman) หรือ ยุคนีโอ-คลาสสิค (Neo – Classic) มาใชแตก็ไมไดเปนไป
แบบแผน (Order) ของสถาปตยกรรมด้ังเดิม โดยยกองคประกอบบางอยางมาใช โดยในบางคร้ังมี
การผสมปนเปของหลายแบบแผน สําหรับรูปแบบอาคารยุคโรมัน และยุคนีโอ-คลาสสิค ไดรับความ

                                                 
1 โมเดิรน (Modern) ในที่น้ีหมายถึง อาคารท่ีสรางตามแบบสถาปตยกรรมยุค Modern Architecture ในชวงตน
คริสตศตวรรษที่ 20 ที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือ สะอาด เกล้ียงเกลา มีรายละเอียดที่เรียบงาย 
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ภาพ 2-8  ตัวอยางอาคารตึกแถวในชวงท่ี 6 
  ท่ีมา เอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 264-201 สังคมและเศรษฐกิจในงาน

สถาปตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง (ชูวิทย สุจฉายา, 2542) 
 
 เรือนรานคาท่ีเปนอาคารเดี่ยวๆ ไมมีการแบงเปนคูหาอยางชัดเจนท่ีมีลักษณะทางกายภาพ
เชนเดียวกันกับเรือนรานคาในชวงสมัยกอนหนานี้ (ชวงท่ี 5) ไมมีการกอสรางมากนัก เนื่องจากคน
นิยมสรางอาคารตึกแถวมากกวา โดยเรือนรานคาเดี่ยวๆ ท่ีไมสรางเปนตึกแถวจะมีลักษณะคลายกับ
ตึกแถวกลาวคือเปนเหมือนอาคารตึกแถวท่ีมีจํานวนคูหานอย และภายในไมไดแบงออกเปนคูหา
ยอย เนื่องจากเปนเจาของเดียวและเรียกวา “ตึกแถว” หรือ “หองแถว” เชนกันกับตึกแถวท่ีมีการ
แบงเปนคูหายอยๆ 
 โดยสรุปตึกแถวในชวงเวลานี้จะเปนตึกแถวท่ีไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมโมเดิรนทํา
ใหมีรูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะคอนขางชัดเจนโดยเฉพาะการใชครีบบังแดดในการจัดเสนสายของ
รูปดาน (Façade) ของอาคาร นอกจากนี้ยังมีตึกแถวใชองคประกอบโรมันท่ีนิยมนําเอาองคประกอบ
บางอยางจากสถาปตยกรรมตะวันตกในอดีต โดยเฉพาะสถาปตยกรรมโรมัน เชน หัวเสา ซุมโคง 
เปนตน มาใชในอาคาร สวนเรือนรานคานิยมสรางในลักษณะเดียวกับอาคารตึกแถวเพียงแตไมแบง
คูหายอย 
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สรุปการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของอาคารตึกแถวในประเทศไทย 
 ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของรูปแบบตึกแถวจากอดีต โดยพิจารณารวมกับเรือนรานคา 
กลาวไดวาปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของอาคารประเภทตึกแถวไดแก การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีทําใหมีการสรางอาคารเพ่ือรองรับการคา 
หรือการชะงักตัวทางเศรษฐกิจชวงสงครามท่ีทําใหข้ันตอนการกอสรางและรูปแบบอาคารเปล่ียนไป 
ปจจัยหลักอีกประการที่สําคัญคืออิทธิพลและเทคโนโลยีจากตางชาติท่ีทําใหเกิดรูปแบบอาคาร
หลากหลาย อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาอิทธิพลจากตางชาตินับเปนสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดรูปแบบ
อาคาร (Style) เฉพาะข้ึนในอาคารประเภทตึกแถวนี้ ดังนั้นการพิจารณาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
ของอาคารประเภทตึกแถวจึงควรพิจารณาจากปจจัยหลักสองประการน้ีเปนสําคัญ 
 สําหรับการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของอาคารตึกแถวจะเหน็วาสามารถสรุปพัฒนาการ
หรือการเปล่ียนแปลงได 4 สวนไดแก 1) รูปแบบการจดัพื้นท่ีใชสอยอาคาร 2) เทคโนโลยีและ
โครงสราง 3) รูปแบบอาคาร (Style) และ 4) ทัศนคติตออาคารตึกแถว ดงัมีรายละเอียดดังนี ้
 
รูปแบบการจดัพื้นท่ีใชสอยอาคาร 
 เดิมเร่ิมตนจากการขยายพ้ืนท่ีใชสอยสวนพักอาศัยท่ีติดกับทางสาธารณะไปเปนพื้นท่ี
พาณิชย ดังนั้นพื้นท่ีท้ังสองยังอยูในระนาบเดียวกัน แตมีการแบงสวนจากลําดับการเขาถึง ตอมาเม่ือ
มีการสรางอาคาร 2 ช้ัน พื้นท่ีพักอาศัยจึงถูกจัดไวดานบน พื้นท่ีพาณิชยจัดไวดานลางตามลําดับการ
เขาถึงประกอบกับระนาบท่ีตางกันของอาคาร และตอมาอาคารประเภทนี้ไดสรางข้ึนเพื่อสนอง
ประโยชนดานการพาณิชยเปนหลักจึงมีบางอาคารท่ีใชเพียงเพื่อการพาณิชยอยางเดียว (ดานบนใช
เก็บของสําหรับการคาดานลาง) สวนการพักอาศัยไดยายออกไปเปนอีกสวน จึงกลาวไดวา การใช
สอยชวงแรกเปนเพื่อการพักอาศัยแลวยื่นสวนพาณิชยออกมา ตอมาสวนพักอาศัยไดถูกยายไปไวช้ัน
บน และมีการใชประโยชนอาคารเพื่อการพาณิชยเพียงอยางเดียวดวย 
 
เทคโนโลยีและโครงสราง 
 เดิมเรือนรานคาเปนอาคารไมใชโครงสรางไม หรืออาคารคร่ึงปูนคร่ึงไม หลังคาเปนจั่วหรือ
ปนหยาทรงสูงเนื่องจากวัสดุมุงมีช้ินเล็ก สวนบานคนจีนเปนอาคารอิฐใชโครงสรางกําแพงรับ
น้ําหนักซ่ึงเปนโครงสรางตึกแถวในยุคแรกดวย หลังคาเปนจั่วหรือปนหยาทรงสูงเชนกัน ตอมาเม่ือ
มีการนําเอาเทคโนโลยีคอนกรีตเสริมเหล็กมาใชทําใหอาคารมีความสูงข้ึน สวนทรงหลังคาก็
เปล่ียนไปเปนแบบหลังคาเอียงมีความชันลดลง และวัสดุมุงท่ีมีขนาดใหญข้ึน และดาดฟาตาม
โครงสรางท่ีเอ้ืออํานวย จึงกลาวไดวาเดิมตัวอาคารตึกแถวใชโครงสรางไม ตอมาเปนผนังรับน้ําหนัก 
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รูปแบบอาคาร 
 รูปแบบอาคาร (Style) ของอาคารตึกแถว เกิดจากการไดรับอิทธิพลจากตางชาติเปนหลัก 
โดยในชวงแรกไดรับอิทธิพลจากจีนมากจึงมีรูปแบบจีนเห็นไดจากรูปทรงอาคาร ชองเปด และการ
ประดับประดา ตอมาไดรับอิทธิพลจากตะวันตกมากข้ึน จึงมีรูปแบบตะวันตกซ่ึงมาจากการประดับ
ประดาดวยลวดลายตะวันตกเปนหลัก เชน เรือนรานคาขนมปงขิง ตึกแถวแบบสิงคโปร (จีนผสม
ตะวันตก) ตึกแถวแบบตะวันตก และในชวงทายไดรับอิทธิพลจากรูปแบบโมเดิรน จึงมีรูปแบบ
อาคารแบบยุคโมเดิรน ดังนั้นกลาวโดยสรุปไดวา รูปแบบอาคารตอนแรกเปนรูปแบบจีน ตอมา
เปล่ียนเปนแบบจีนผสมตะวันตก ขนมปงขิง และโมเดิรน ตามลําดับ 
 
ทัศนคติท่ีมีตออาคารตึกแถว 
 ทัศนคติตออาคารตึกแถวในยุคเร่ิมแรกท่ีมีลักษณะเปนเรือนรานคาจะเปนลักษณะของบาน
ท่ัวๆ ไปเนื่องจากเปนการเพิ่มพื้นท่ีใชสอยจากพื้นท่ีพักอาศัยเดิมเปนสวนใหญ เม่ือมีการสรางอาคาร
ตึกแถวท่ีเปนอาคารแถวเรียงตอกันไปนั้น ผูสรางและเจาของสวนใหญเปนชนช้ันสูงของสังคม ผูใช
อาคารสวนใหญเปนพอคาตางชาติซ่ึงถือวามีฐานะทางสังคม ทัศนคติตออาคารตึกแถวจึงเปนอาคาร
ช้ันนํา เรือนรานคาก็เชนเดียวกันถือเปนอาคารสําหรับผูมีพอคาซ่ึงสวนใหญเปนผูมีฐานะ ตอมาเม่ือ
เกิดภาวะฝดเคืองทางเศรษฐกิจ ท่ีทําใหการกอสรางอาคารตองเปนไปอยางประหยัด แมวาจะมีความ
ตองการในการสรางอาคารสูง จึงทําใหการกอสรางลดความประณีตลง ทัศนคติตออาคารตึกแถวจึง
เปล่ียนไปเปนอาคารท่ีไมใชอาคารชั้นนําอีกตอไป ยิ่งตอมาท่ีมีการกอสรางเปนจํานวนมากเนื่องจาก
ลงทุนตํ่า ยิ่งทําใหทัศนคติตออาคารตึกแถวเปล่ียนไปเปนอาคารท่ัวๆ ไปท่ีใครก็เปนเจาของได 
 
 จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของตึกแถวในประเทศไทยท่ีใชตึกแถวแถวใน
กรุงเทพฯ จึงเห็นไดวามีการเปล่ียนแปลงในหลายๆ ดาน แตมีปจจัยสําคัญสองประการในการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพไดแก การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และอิทธิพลจากตางชาติ โดยเฉพาะ
ปจจัยเร่ืองอิทธิพลจากตางชาติเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของรูปแบบ
อาคาร (Style) แตอยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของตึกแถวจะแบงแยกกันระหวางตึกแถวใน
ความหมายท่ีเปนอาคารท่ีสรางเปนแถวติดตอกันไปและเรือนรานคา กลาวคือในสวนของเรือน
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2.3 ตึกแถวในเชียงใหม 
 การศึกษาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของอาคารตึกแถวในเชียงใหมจะแตกตางจากการ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของตึกแถวในประเทศไทยท่ีเนนการเปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลาท่ี
เปล่ียนไป โดยการศึกษาตึกแถวในเชียงใหมนี้จะเนนไปท่ีรูปแบบ (Style) และลักษณะทางกายภาพ
เปนสําคัญ โดยจะพิจารณาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบอาคารตึกแถวในเชียงใหมใน
ภาพรวม และพิจารณารูปแบบอาคารตึกแถวท่ีมีข้ึนในเชียงใหมในแตละรูปแบบ 
  เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพของอาคารตึกแถวใน
ประเทศไทยโดยรวม ไดแก การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของเชียงใหม และอิทธิพลจากตางชาติตอ
รูปแบบสถาปตยกรรม นาจะกลาวไดวาตึกแถวในเชียงใหมก็มีการเปล่ียนแปลงดวยปจจัยเดียวกัน 
โดยสามารถสรุปการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจซ่ึงสงผลถึงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของอาคาร
ตึกแถวในเชียงใหม ได 4 ชวงหลัก ไดแก 1) ชวงกอนการเปล่ียนระบบการผลิตเพื่อยังชีพไปเปน
ระบบการผลิตเพื่อการคา 2) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเปนระบบการผลิตเพ่ือการคา 3) เม่ือมีการสราง
ทางรถไฟสายเหนือถึงเชียงใหม มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้ 
 
ชวงกอนการเปล่ียนระบบการผลิตแบบยังชีพไปเปนระบบเศรษฐกิจเพื่อการคา 
 เดิมเศรษฐกิจของลานนาเปนระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ เปาหมายของการผลิต เพื่อไวกินใน
ครัวเรือนเสียกอน เหลือจากนั้นจึงนํามาแลกเปล่ียนกับผลผลิตท่ีตนขาดแคลน การซ้ือขายโดยท่ัวไป
จะใชระบบแลกเปล่ียนส่ิงของเปนหลัก การคาระหวางหมูบานท่ีอยูใกลเคียงกันก็อาจมีการติดตลาด
เปนคร้ังคราว สําหรับตลาดท่ีสําคัญของเชียงใหมคือตลาดลีเชียงซ่ึงอยูกลางเมืองเกา สวนการคา
แลกเปล่ียนระหวางหมูบานหรือเมือง หรือระหวางเมืองกับเมืองภายในลานนาซ่ึงมีระยะทางท่ี
หางไกลกัน ก็จะทําในลักษณะการคาวัวตาง  (สรัสวดี อองสกุล, 2539) ดังนั้นจึงไมจําเปนจะตองมี
อาคารประเภทรานคา อยางไรก็ตามพ้ืนท่ีอยูใกลกับทางสัญจรอาจมีเรือนพักอาศัยกึ่งรานคาเพื่อใช
ประโยชนจากทําเลท่ีตั้งเชนเดียวกับพื้นท่ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย โดยในระยะแรกรูปแบบของเรือน
เร่ิมตนจากเพิงเคร่ืองผูกสรางดวยไมไผมุงดวยหญาคาหรือใบตองตึง (ชวลิต สัยเจริญ, 2545) หรือ
การขยายพ้ืนท่ีสวนคาขายตอเติมมาจากพ้ืนท่ีพักอาศัย และไดพัฒนาตอมาเปนเรือนรานคาแบบพื้น
ถ่ินท่ีเรียกวา “เฮือนแป” 
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเปนระบบการผลิตเพื่อการคา 
 การเปล่ียนแปลงระบบการผลิตจากเพ่ือยังชีพเปนเพื่อการคาของเชียงใหม เกิดข้ึนเม่ือมีการ
ทําสนธิสัญญาเบาวริง (พ.ศ. 2398) และหลังจากการเปดสถานกงสุลอังกฤษท่ีเชียงใหม (พ.ศ.  2427) 
(สรัสวดี อองสกุล, 2539) การขยายตัวทางการคาไดทําใหเกิดอาคารเพ่ือการคาข้ึน โดยเฉพาะเรือน
รานคาในบริเวณริมแมน้ําปงและถนนทาแพ ซ่ึงเปนศูนยกลางการคาในขณะน้ัน โดยรูปแบบอาคาร
จะไดรับอิทธิพลจากชาวจีนท่ีมีบทบาทสําคัญในการคาทางเรือ (สรัสวดี อองสกุล, 2539) ท่ีนํา
รูปแบบจีน และรูปแบบเรือนรานคาแบบกรุงเทพฯ เขามาสรางในเชียงใหม ชาวพมาท่ีเขามาทําปาไม
ในเชียงใหมกับบริษัทอังกฤษ และพอคาชาวพมาท่ีทําการคาระหวางเชียงใหมกับเมืองมะลแหมง ท่ีมี
อิทธิพลตอการตกแตงอาคารดวยลวดลายไมฉลุ (เกศฐิศานติ สมทอง,2539) และชาวตะวันตกท่ีเขา
มาทําปาไมในเชียงใหมก็ไดนํารูปแบบอาคารแบบตะวันตกเขามาสูเขียงใหมอีกทางหนึ่งดวย 
 
เม่ือมีการสรางทางรถไฟสายเหนือมาถึงเชียงใหม 
 การสรางทางรถไฟสายเหนือเร่ิมสรางในป พ.ศ. 2445 และสรางตอมาถึงลําปาง พ.ศ. 2459 
และถึงปลายทางท่ีเชียงใหม พ.ศ. 2464 ท่ีทําใหเสนทางการคาอ่ืนๆ หมดความสําคัญลง (สรัสวดี 
อองสกุล, 2539) ท่ีสําคัญไดทําใหการถายเทรูปแบบตางๆ ของอาคารจากกรุงเทพฯ มายังเชียงใหม
เปนไปอยางรวดเร็วมากข้ึน อีกท้ังการสรางถนนตางๆ ในเมืองเชียงใหมเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจก็ยิ่งทําใหการแพรของคานิยมในเร่ืองรูปแบบอาคาร เปนไปอยางกวางขวางมากข้ึน จึง
กลาวไดวาหลังจากมีการสรางเสนทางรถไฟนี้แลว รูปแบบอาคารตึกแถวในเชียงใหมเปน
เชนเดียวกับกรุงเทพฯ โดยเสนทางการคาท่ีสําคัญไดแก ถนนเจริญเมือง เนื่องจากเปนถนนท่ีเช่ือม
ระหวางสถานีรถไฟ กับยานการคาเดิมคือยานวัดเกต และถนนทาแพ และเปนเสนทางขนสง
สินคาเขาสูเมือง และตอมาเสนทางการคาไดขยายตัวไปตามถนนหลักท่ีเช่ือมตัวเมืองเชียงใหมกับ
ชนบท หรืออําเภอสําคัญรอบนอก ยานเศรษฐกิจและอาคารตึกแถวก็ขยายตัวไปตามเสนทางเหลานั้น 
 จึงกลาวไดวาลักษณะของตึกแถวในเชียงใหมมีลําดับการเปล่ียนแปลงคลายคลึงกันกับ
ตึกแถวในกรุงเทพฯ หากแตการเปล่ียนแปลงรูปแบบอาจชากวาบาง เนื่องจากอยูหางไกลกับ
กรุงเทพฯ ซ่ึงเปนตนกําเนิดของอาคารรูปแบบตางๆ และเปนตนแบบคานิยมตออาคารในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งอาคารประเภทตึกแถว การถายทอดเทคโนโลยี วัสดุ รวมไปถึงคานิยมตางๆ 
ท่ีตองใชระยะเวลากอนจะมาถึงเชียงใหมดวยการคมนาคมท่ีไมสะดวกดังในปจจุบัน จึงมีผลตอ
รูปแบบอาคารตึกแถวในเชียงใหมใหลาชาจากความนิยมในกรุงเทพฯ  
 สําหรับเสนทางทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญที่เปนทําเลที่ตั้งของอาคารประเภทนี้ ไดแก ถนนทาแพ 
ถนนเจริญราษฎร ถนนเจริญเมือง ถนนชางมอย ถนนเจริญประเทศ ถนนชางคลาน และถนน
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 ในการศึกษานี้ไดพิจารณาตึกแถว (รวมไปถึงเรือนรานคา) ในเชียงใหมจากรูปแบบอาคาร
เปนหลัก ลักษณะหนึ่งท่ีเห็นไดจากการศึกษาการเปล่ียนแปลงอาคารตึกแถวในประเทศไทยคือ การ
เปล่ียนแปลงรูปแบบท่ีแยกจากกันคอนขางชัดเจนระหวางเรือนรานคาท่ีมักเปนอาคารเดี่ยว กับ
อาคารตึกแถวท่ีมีการกอสรางติดตอกันเปนแถว ดังนั้นจึงไดแบงแยกอาคารทั้งสองลักษณะในการ
พิจารณารูปแบบอาคารตึกแถวในเชียงใหมนี้ดวย และไดพิจารณาแยกอาคาร “เฮือนแป” ออกจาก
ประเภทอาคารเรือนรานคาดวย เนื่องจากลักษณะ “เฮือนแป” เปนพื้นเมืองซ่ึงแตกตางจากรูปแบบ
เรือนรานคาในกรุงเทพฯ จึงกลาวไดวาเปนรูปแบบอาคารเฉพาะจึงไดพิจารณาแยกเฉพาะออกมา 
ท้ังนี้จึงแบงพิจารณารูปแบบอาคารตึกแถวในเชียงใหมเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก 1) เฮือนแป 2) 
เรือนรานคาสองช้ัน และ 3) ตึกแถว ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
เฮือนแป 
 เฮือนแปในท่ีนี้หมายถึงเรือนรานคาขนาดเล็ก การถือครองอาคารแบบเจาของเดียว คือเปน
เรือนเดี่ยวๆ ไมติดกับอาคารขางเคียง มีความสูงเพียงช้ันเดียว และมีรูปแบบเฉพาะตัวท่ีเกิดจากการ
ปรับรูปแบบของเรือนใหมีพื้นท่ีสําหรับการคาขายดวย โดยจะมีรูปแบบยอย 2 รูปแบบ ไดแก 1) 
เฮือนแป และ 2) เฮือนแปแบบตึกจีน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
เฮือนแป 
 คําวา “เฮือนแป” นาจะมาจากคําวา “เรือนแพ” ซ่ึงแตกตางจากเรือนแพอยางภาคกลางท่ี
หมายถึงเรือนท่ีอยูบนแพไมไผผูกมัดติดกัน (แพลูกบวบ) ลอยอยูในน้ํา (ผุสดี ทิพทัส, 2545) แต
หมายถึงเรือนท่ีปลูกบนพื้นดินแตปลูกติดกันเปนแพ (เฉลียว ปยะชน, 2537) แตลักษณะท่ีเหมือนกัน
ระหวางเรือนแพภาคกลาง กับ “เฮือนแป” คือการใชสอยอาคารเปนเรือนรานคา 
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 เฮือนแปแบบดั้งเดิมจะเปนของชาวพ้ืนเมืองเชียงใหมท่ีมีรูปทรงเรียบงาย ไมซับซอน (ชวลิต 
สัยเจริญ, 2545) เดิมนาจะเกิดจากการปรับเรือนพักอาศัยมาเปนเรือนรานคา วางตําแหนงอาคารโดย
จะหันสวนดานขางของเรือนออกไปทางเสนทางการสัญจร เพื่อใชสวนกวางของเรือนชวงนี้เปน
หนารานท่ีประกอบกิจการ  (สมคิด จิระทัศนกุล, 2543) โดยเร่ิมจากเรือนขนาดจั่วเดียว หรือมีชวง
เสาเดียว มีหลังคาทรงจั่ว และไดพัฒนามาเติมชายคาปกนกซอนชายคาจั่วยื่นเลยลงมา โดยการต้ังเสา
ขางรับอีกแนว (เฉลียว ปยะชน, 2537) จนมาเปนลักษณะท่ีคอนขางเฉพาะ คือเปนเรือนไมช้ันเดียวท่ี
หันดานยาว (ดานท่ีไมใชดานสกัดของจ่ัว) ไปตามแนวถนน อาจมีถึง 3 ชวงเสาหรือสามหลังเรียง
ขนานกันตอกันไปทางดานหลัง หลังคาทรงจั่วสูงแยกกันแตละหลัง และเช่ือมตอกันดวยรางระบาย
น้ําหรือฮอมริน ในบางหลังจะมีชายคาปกนกซอนใตหลังคาจั่วลงมาในสวนดานหนาของเรือนซ่ึงใช
เปนพื้นท่ีคาขาย ในระยะแรกมีการยกใตถุนเรือน โดยท่ีดานหนาเรือนมีบันไดข้ึนอยางนอย 3 ข้ัน ซ่ึง
นาจะมาจากการปรับรูปแบบของเรือนพักอาศัยท่ีมีการยกใตถุนเรือน ตอมามีการลดระดับพื้นเรือน
ลงจนหางจากพื้นประมาณ 50 เซนติเมตร (ชวลิต สัยเจริญ, 2545) เฮือนแปท่ีเหลืออยูไดถูกร้ือไปบาง
หรือมีการปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสมัยปจุบัน ทําใหเฮือนแปบางสวนในปจจุบันเหลือเพียงสวน
ดานหนาท่ีติดถนนท่ียังมีรูปแบบของเฮือนแปอยู 
 ในระยะแรกๆ เฮือนแปจะมีหลังคารูปทรงคลายจั่วเรือนกาแล แตอาคารที่มัลักษณะนี้ไดถูก
ร้ือไปหมดแลว และเรือนท่ีสรางข้ึนในระยะหลังทรงหลังคาเร่ิมเปล่ียนมาใชรูปแบบของมะนิลา 
(ชวลิต สัยเจริญ, 2545) เฮือนแปท่ีมีกาแลยังมีผูไดบันทึกภาพไวแตไดคาดไววาคงไมมีเหลือท่ีอ่ืนอีก
แลว (เฉลียว ปยะชน, 2537) 
 เฮือนแปสวนมากจะใชโครงสรางไมเนื้อแข็ง (ชวลิต สัยเจริญ, 2545) วัสดุหลักสวนใหญคือ
ไม วัสดุอิฐและปูนเร่ิมใชในสวนท่ีเปนบันไดทางข้ึนหนาราน ตอมาไดใชในสวนอ่ืนๆ มากข้ึน เชน 
เสาตอมอ พื้นหองน้ํา เปนตน สวนวัสดุมงหลังคาคือกระเบื้องดินขอ ซ่ึงตอมาไดเปล่ียนเปน
กระเบ้ืองซีเมนต และกระบ้ืองอ่ืนๆ เชน กระเบ้ืองลอนคู และกระเบ้ืองลูกฟูก 
 

 
ภาพ 2-9  ตัวอยางอาคารเฮือนแป 
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เฮือนแปแบบตึกจีน 
 เฮือนแปแบบตึกจีนนี้มีลักษณะเชนเดียวกับเฮือนแปท่ัวไป แตมีรูปแบบบานจีนผสมอยูดวย
กับรูปแบบเฮือนแปพื้นเมือง เฮือนแปแบบนี้สรางข้ึนในราวชวงระยะเวลาท่ีพอคาชาวจีนท่ีมาอยูท่ี
เชียงใหมมีบทบาทสําคัญกับการคาและเศรษฐกิจของเชียงใหม โดยเปนพอคาทางเรือท่ีขนสงสินคา
ระหวางเชียงใหมกับกรุงเทพฯ ในชวงกอนจะมีการสรางทางรถไฟมาถึงเชียงใหม และดวยชาวจีน
มักใชรูปแบบดั้งเดิมของบานแบบจีน จึงไดผนวกเอาลักษณะแบบจีนเขากับรูปแบบเฮือนแป โดยมี
ลักษณะของเฮือนแปพื้นเมืองไดแก เปนอาคารช้ันเดียวหลังคาจั่วทรงสูงยื่นชายคาปกนกดานหนา 
แตไมไดยื่นออกมายาวมากอีกท้ังไมไดสรางผนังลอมรอบพื้นท่ีท่ียื่นชายคาปกนกนี้ แตสรางผนังกั้น
ออกจากสวนท่ีอยูใตหลังคาจั่ว จึงดูเหมือนเปนการยื่นชายคาคลุมเปนทางเดินดานหนาอาคาร 
ดานหลังมีอาคารเรียงตอไปทางดานหลังเช่ือมตอดวยฮอมริน สวนลักษณะจีนในเฮือนแปแบบตึกจีน
นี้ ไดแก การกอสรางดวยการกออิฐถือปูน ไมยกพื้นสูง ซ่ึงเปนลักษณะของบานจีน อาคารทบึ ดหูนกั
แนน (ผุสดี ทิพทัส, 2535) และมีการประดับอาคารดวยลวดลายปูนปนประดับแบบจีน (ชวลิต สัย
เจริญ, 2545) โดยลักษณะดังกลาวเทาท่ีพบในปจจุบันมีเพียงอาคารเดียวคืออาคารรานเดอะแกลเลอร่ี 
ถ. เจริญราษฎร 
 

 
ภาพ 2-10 ตัวอยางอาคารเฮือนแปแบบตึกจีน 
 
เรือนรานคาสองชั้น 
 เรือนรานคา 2 ช้ันคือเรือนรานคาท่ีมีลักษณะการถือครองอาคารแบบเจาของเดียว 
เชนเดียวกับเฮือนแป มีรูปแบบเฉพาะท่ีแตกตางจากเฮือนแปตรงท่ีมีการใชพื้นท่ีสวนลางสําหรับ
คาขายและพ้ืนท่ีสวนบนสําหรับพักอาศัย โดยมีรูปแบบยอย 3 รูปแบบ ไดแก 1) เรือนรานคา 2 ช้ัน 2) 
เรือนรานคาขนมปงขิง และ 3) เรือนรานคาสองช้ันยุคโมเดิรนชวงแรก ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
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เรือนรานคาสองช้ัน 
 เปนเรือนรานคาท่ีสรางข้ึนเพื่อเนนประโยชนใชสอยในการประกอบกิจกรรมเพ่ือการคา
โดยตรง (สมคิด จิระทัศนกุล, 2543) ลักษณะการจัดพื้นท่ีใชสอยจึงแตกตางจากอาคารประเภทเรือน
พักอาศัยกึ่งรานคาอยางเฮือนแป กลาวคือไดแยกพื้นท่ีสวนพักอาศัยและคาขายขาดจากกันดวยระดับ
ที่แตกตางกัน โดยใหพื้นท่ีสําหรับการคาอยูดานลางและพ้ืนท่ีพักอาศัยอยูดานบน แตละช้ันมีความ
สูงมาก (เฉลียว ปยะชน, 2537) เพราะการยกพื้นช้ันลางไมใชการยกใหเปนใตถุนแตเปนการยกพื้น
เพื่อใชพื้นที่ช้ันลางเปนพื้นท่ีคาขาย รูปแบบอาคารนาจะไมใชแบบอยางสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินดั้งเดิม
จริงๆ ของชุมชนลานนา แตเปนแบบอิทธิพลท่ีถายผานข้ึนไปจากสถาปตยกรรมแถบตอนลาง 
(กรุงเทพฯ) เขาไป ซ่ึงก็เปนชวงภายหลังมีการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองไปเปนแบบระบบ
เทศาภิบาลแลว (สมคิด จิระทัศนกุล, 2543) หรืออาจจะเปนชวงท่ีมีการสรางทางรถไฟสายเหนือแลว 
ดวยมีลักษณะท่ัวๆ ไปท่ีเห็นไดในใจกลางเมืองหลักหรืออําเภอขนาดใหญท่ัวๆ ไป เปนเรือนท่ีมีปก
หลังคาคลุมทางเขาดานหนา มีระเบียงโปรงตลอดแนวช้ันบน สวนใหญมักมีแนวเสารับระเบียง
ดานหนาทําใหเกิดทางเดินเทาแบบมีเสาเรียงข้ึน 
 ลักษณะอาคารรานคาดังกลาวไดรับอิทธิพลจากลักษณะของเรือนปนหยาและเรือนมะนิลาท่ี
เร่ิมมีมาต้ังแตชวงปลายรัชกาลท่ี 4 (ประยูร อุลุชาฏะ, 2543) ดวยการใชหลังคาท่ีนอกจากจะเปนจั่ว
แลว ยังเปนแบบปนหยาหรือแบบมะนิลา นอกจากในเร่ืองรูปทรงหลังคาแลวการใชวัสดุในการสราง
บานพักอาศัยในชวงดังกลาวก็มีผลตอวัสดุท่ีใชในเรือนรานคาดวยเชนกัน เรือนรานคาสองช้ันนี้มีทั้ง
ชนิดท่ีใชไมท้ังหลัง ชนิดท่ีช้ันลางกออิฐถือปูน ช้ันบนเปนไม และชนิดท่ีกออิฐถือปูนท้ังหลัง ใน
ภายหลังไดเปล่ียนเปนใชคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

 
ภาพ 2-11 ตัวอยางอาคารเรือนรานคาสองช้ัน 
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เรือนรานคาขนมปงขิง 
 เรือนขนมปงขิงเปนรูปแบบเรือนท่ีมีการตกแตงประดับประดาดวยไมฉลุ อยางประณีต 
ฟุมเฟอยเกินจําเปน เปนรูปแบบท่ีสรางตามแบบอยางสถาปตยกรรมในชวงสมัยพระนางเจา
วิคตอเรียในประเทศอังกฤษในชวงศตวรรษท่ี 19 (ผุสดี ทิพทัส, 2545) รูปแบบเรือนดังกลาวไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายในชวงใกลเคียงกับเรือนปนหยาและเรือนมะนิลา (ประยูร อุลุชาฏะ, 2543) 
คือราวๆ ชวงสมัยรัชกาลท่ี 5 จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลท่ี 7 สําหรับเรือนขนมปงขิงในเชียงใหม 
นอกจากจะไดรับอิทธิพลมาจากเรือนขนมปงขิงท่ีนิยมกันในกรุงเทพฯแลว ยังไดแบบอยางมาจาก
พมา (ผุสดี ทิพทัส, 2545) ท้ังจากรูปแบบบานพักของคนจากบริษัทการคาของอังกฤษท่ีเคยทําปาไม
ในพมาและขยายกิจการมาทําปาไมในดินแดนลานนา และชาวพมา ท้ังท่ีเปนพอคาและท่ีเขามาทําปา
ไมกับบริษัทอังกฤษ ชาวพมาเหลานี้มีฝมือและความสามารถในการแกะสลักไม จึงมีผลทําให
บานเรือนลานนาซ่ึงรวมไปถึงเชียงใหมสมัยนั้นประกอบดวยลวดลายไมแกะสลักเปนสวนใหญ 
(เกศฐิศานติ สมทอง, 2539) 
 

 
ภาพ 2-12 ตัวอยางอาคารเรือนรานคาขนมปงขิง 
 
 เรือนรานคาขนมปงขิงนี้จึงเปนเรือนรานคาท่ีมีลักษณะการตกแตงประดับประดาดวยไมฉลุ
เชนเดียวกับเรือนขนมปงขิงท่ีเปนเรือนพักอาศัย แตมีลักษณะโดยรวมเชนเดียวกับเรือนรานคาสอง
ช้ันท่ีมีการจัดพื้นท่ีใชสอยสวนลางใชสําหรับประกอบกิจการและสวนบนใชสําหรับพักอาศัย มีทรง
หลังคาแบบจ่ัว หรือปนหยา ใชวัสดุท้ังท่ีเปนเรือนไมท้ังหลัง เรือนคร่ึงปูนคร่ึงไม และเรือนปูนท้ัง
หลัง 
 
เรือนรานคาสองช้ันยุคโมเดรินชวงแรก 
 เปนเรือนรานคาไม ลักษณะโดยภาพรวมคลายคลึงกับกับเรือนรานคา 2 ช้ันและเรือนขนม
ปงขิง คือ มีการจัดพื้นท่ีใชสอยสวนลางใชสําหรับประกอบกิจการและสวนบนใชสําหรับพักอาศัย มี
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ภาพ 2-13 ตัวอยางอาคารเรือนรานคาสองช้ันยุคโมเดรินชวงแรก 
 
ตึกแถว 
 ตึกแถวหมายถึงอาคารท่ีมีลักษณะการถือครองแบบเปนเจาของรวม กลาวคือเปนอาคารท่ี
สรางติดกันเปนแถวยาว และแตละคูหาตางก็มีเจาของ มีการใชผนังรวม สําหรับตึกแถวนี้มีรูปแบบ
ยอย 8 รูปแบบ ไดแก 1) หองแถวไม 2) ตึกแถวยุคแรกของเชียงใหม 3) ตึกแถวสองช้ันยุคโมเดิรน
ชวงแรก 4) ตึกแถวยุคโมเดิรน 5) ตึกแถวใชองคประกอบตางชาติ 6) ตึกแถวผนังกระจก และ 7) 
ตึกแถวเนนลักษณะไทย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
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หองแถวไม 
 รูปแบบหองแถวไมนาจะพัฒนามาจากหองแถวไมของชาวจีน ซ่ึงเดิมเปนบานริมถนนช้ัน
เดียว กอสรางดวยไม ยกพื้นสูงจากระดับพื้นดินเล็กนอย ฝาบานทําแบบฝาถังสลับกับลูกฟก (ประยูร 
อุลุชาฏะ, 2543) แตไดเปล่ียนไปเปนฝาไมตีทางต้ังหรือทางนอนประกอบกับการใชประตูบานเฟยม 
โดยกอสรางในลักษณะเรือนไมจีนดังกลาวเปนหองติดๆ กันไป ตัวหองคอนขางลึกเพราะแบงพื้นท่ี
ดานหนาสําหรับคาขาย หลังคาทรงจั่วหันสันหลังคาไปตามความยาวของตึกแถวและขนานกับแนว
ถนน อาจยื่นชายคาจั่วหรือชายคาปกนกมาคลุมดานหนาอาคารท่ีติดกับทางสัญจร เพื่อสรางพื้นท่ีใน
การคาขายและสรางเปนทางเดินแกผูเดินผานไปมาดวย ตามลักษณะของบานจีน (ประยูร อุลุชาฏะ, 
2543) หองแถวไมช้ันเดียวนี้สรางโดยคนจีนท่ีมีรายไดนอยและตองการอยูอาศัยรวมกัน 
 

 
ภาพ 2-14 ตัวอยางอาคารหองแถวไมช้ันเดียว 
 
 นอกจากหองแถวไมช้ันเดียวแลว ยังมีหองแถวไมสองช้ันซ่ึงมีรูปแบบโดยรวมใกลเคียงกับ
เรือนรานคา 2 ช้ัน ดวยสรางข้ึนมาในชวงเวลาท่ีใกลเคียงกัน และคลายคลึงกับหองแถวไมช้ันเดียว
ตรงท่ีการวางอาคารติดๆ กันไปตามแนวถนน ใชหลังคาจั่วทรงสูงเชนเดียวกันและยื่นชายคาปกนก
เชนกันแตอยูในระดับต่ําลงมาท่ีบริเวณทางเขาอาคารเพ่ือสรางรมเงาใหกับดานหนาอาคาร ใชฝาไม
และประตูบานเฟยมเชนเดียวกัน หองแถวไมสองช้ันเปนการลงทุนสรางเพื่อแบงขายหรือเชา ใน
ลักษณะสรางไปพรอมกันกับตลาด เชน หองแถวไมตลาดวโรรสท่ีสรางข้ึนลอมรอบบริเวณตลาดซ่ึง
ลงทุนโดยเจาของตลาดและแบงใหเชาพ้ืนท่ีคาขาย จึงมีพอคาหลายเช้ือชาติเปนเจาของ เปนตน 
ภายหลังหองแถวไมสองช้ันไดมีการปรับเปล่ียนโดยใชคอนกรีตเสริมเสริมเหล็กโดยเฉพาะผนัง
ดานขางตอเนื่องไปจนถึงหลังคา 
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ภาพ 2-15 ตัวอยางอาคารหองแถวไมสองช้ัน 
 
ตึกแถวยุคแรกของเชียงใหม 
 ตึกแถวยุคแรกของเชียงใหม เปนรูปแบบท่ีถายทอดมาจากตึกแถวในกรุงเทพฯ ในชวง
รัชกาลท่ี 5 ท่ีใชแบบอยางของตึกแถวเมืองสิงคโปรจึงมีลักษณะท่ีไดรับอิทธิพลจากจีนและตะวันตก
ถายทอดมาถึงเชียงใหมตั้งแตชวงปลายรัชกาลท่ี 5 โดยเฉพาะเม่ือทางรถไฟสายเหนือท่ีเช่ือมตอจาก
กรุงเทพฯ มาถึงเชียงใหมไดสรางแลวเสร็จ ตึกแถวในยุคแรกนี้มีท้ังอาคารช้ันเดียวและสองชั้น มี
ลักษณะสําคัญคือการสรางเปน “ตึกแถว” กลาวคือสรางเปนแถวยาวตอกันและการใชผนังรวมกัน
ของคูหาใกลกัน ในชวงแรกใชโครงสรางกําแพงรับน้ําหนัก ท่ีใชกําแพงนั้นแบงแตละคูหาและได
เปล่ียนไปเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กในภายหลังทําใหสามารถสรางระเบียงลอยบริเวณชั้น
สองของอาคารได หรือสรางเปนอาคาร 3 ช้ันได หลังคาเปนจั่วทรงสูงเชนเดียวกับหลังคาบานพัก
อาศัยท่ีไดรับความนิยมในยุคนั้น และมีการสรางโครงสรางลักษณะคลายหูชางคํ้ายันสวนชายคาทีย่ืน่
ออกมาดานหนา และมีการประดับประดาดวยลวดลายปูนปน ภายหลังนิยมใชกระเบ้ืองสีประดับ
ดวย ตึกแถวรูปแบบนี้บางคร้ังก็สรางเพียงไมกี่คูหา (3-4 คูหา) และไมแบงเปนคูหาและมีเจาของ
อาคารเดียวกันท้ังอาคารคลายเรือนรานคา บางคร้ังก็สรางเปนตึกแถวยาวแบงเปนคูหายอยๆ และมี
เจาของหลายคนเปนเจาของแตละคูหา ตอมาเม่ือเจาของบางคูหาตองการปรับปรุงอาจทุบอาคารใน
สวนคูหาของตน ทําใหตึกแถวถูกแบงออกเปนสวนๆ ไมตอเนื่องกัน 
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ภาพ 2-16 ตัวอยางอาคารตึกแถวยุคแรกของเชียงใหมช้ันเดียว 
 

 
ภาพ 2-17 ตึกแถวยุคแรกของเชียงใหมสองช้ัน 
 
ตึกแถวสองช้ันยุคโมเดิรนชวงแรก 
 ตึกแถว 2 ช้ันยุคโมเดิรนชวงแรกน้ีสรางในสมัยรัชกาล 8 และ 9 ท่ีรูปแบบอาคารระหวาง
กรุงเทพฯ และเชียงใหมถายทอดถึงกันไดรวดเร็วจนไมแตกตางกันมากนัก ดวยระบบการขนสงท่ี
สะดวกข้ึน ท้ังเสนทางรถไฟและรถยนต อาคารตึกแถว 2 ช้ันเร่ิมยุคโมเดิรนนี้มีลักษณะเรียบงาย
ตรงไปตรงมาดวยอิทธิพลสถาปตยกรรมโมเดิรน โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาเปล่ียนเปน
หลังคาเพิง (Lean to) หรือทําเปนหลังคาดาดฟาสามารถข้ึนไปได มีแผงบังหลังคา (Parapet) ในสวน
ดานหนาอาคารเพ่ิมความรูสึกเปนกลองตามรูปแบบโมเดิรนมากข้ึนและบางคร้ังทําหนาท่ีราว
ระเบียงดาดฟาดวย ใชชองแสงหรือหนาตางขนาดใหญ มักทําเปนชุด สวนใหญทําเปนบานลูกฟก
และใชกระจกเปนลูกฟกแทนไม บางคร้ังนิยมทําชองแสงกระจกฝาติดตายเหนือหนาตางดังท่ีเปนท่ี
นิยมในชวงเวลาดังกลาวดวย มีระเบียงทึบหรือใชลูกกรงระเบียงทําจากซีเมนตบลอคสําเร็จรูปเปน
ลวดลายตางๆ นิยมสรางเพียง 2 -3 ชวงเสาและไมแบงเปนคูหาแยกจากกันกลาวคือมีลักษณะการใช
งานคลายเรือนรานคา โดยมีการตกแตงและเนนสวนคูหากลางมากกวาคูหาดานขาง เชนการเพ่ิม
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ภาพ 2-18 ตัวอยางอาคารตึกแถวสองช้ันยุคโมเดิรนชวงแรก 
 
ตึกแถวยุคโมเดิรน 
 รูปแบบโมเดิรนนี้ถือไดวาแพรหลายและเปนท่ีนิยมในประเทศไทยเม่ือสถาปตยกรรม
โมเดิรนในโลกตะวันตกเขาสูชวงปลายแลว (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคณะ, 2536) รูปแบบ
สถาปตยกรรมโมเดิรนในเชียงใหมนี้ไดรับอิทธิพลโดยตรงมาจากกรุงเทพฯ โดยแพรหลายในสมัย
รัชกาลท่ี 9 เปนอาคารตึกแถวมีโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูงต้ังแต 2 ช้ันข้ึนไป ลักษณะ
ของอาคารในภาพรวมเรียบงาย ไมมีการตกแตงประดับประดาดวยลวดลายปูนปน แตดวยแนวคิดท่ี
หลากหลายในยุคดังกลาว จึงทําใหเกิดรูปแบบอาคารท่ีหลากหลาย ซ่ึงรูปแบบท่ีจัดไวรวมในยุคโม
เดิรนพอจะยกตัวอยางรูปแบบหลักๆ พิจารณาจากงานวิจัยเร่ืองพัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบ
ของงานสถาปตยกรรม: อดีต ปจจุบัน และอนาคต (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคณะ, 2536) ไดแก 
รูปแบบโมเดิรน-แผงกันแดด รูปแบบโมเดิรน-จัดรูปดาน รูปแบบโมเดิรน-กราวเถ่ือน (Brutalism) 
รูปแบบโมเดิรน-บราซิลเลียน เปนตน โดยตึกแถวในเชียงใหมก็ไดรับอิทธิพลจากความนิยมในแต
ละรูปแบบ แตรูปแบบท่ีใชกันมากและเห็นไดท่ัวไป ไดแก รูปแบบโมเดิรน-แผงกันแดด และ
รูปแบบโมเดิรน-จัดรูปดาน ดังนี้ 
 โมเดิรน – แผงกันแดด ลักษณะสําคัญคือการใชแผงคอนกรีตเสริมเหล็กท้ังทางต้ังและทาง
นอน ชวยในการกันแสงเขาสูอาคารโดยตรง อีกท้ังยังชวยกั้นแตละคูหาออกจากกันดวย โดยแผงกัน
แดดนี้นอกจากแผงเรียบๆ แลวยังมีแผงกันแดดท่ีออกแบบใหมีรูปแบบประติมากรรมดวย  
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ภาพ 2-19 ตัวอยางอาคารตึกแถวยุคโมเดิรน (โมเดิรน-แผงกันแดด) 
 
 โมเดิรน – จัดรูปดาน ลักษณะสําคัญคือมีการจัดรูปดานในลักษณะใชองคประกอบดานหนา
อาคารซํ้าๆ กันจนเกิดเปนรูปแบบ (Pattern) ข้ึนมา หรืออาจใชบลอคหรือแผงโปรงท่ีชวยในการบัง
แดดบางสวนไมใหเขาสูอาคารโดยตรงและสรางความนาสนใจแกรูปดานของอาคารดวย 
 

 
ภาพ 2-20 ตัวอยางอาคารตึกแถวยุคโมเดิรน (โมเดิรน-จัดรูปดาน) 
 
ตึกแถวองคประกอบตางชาติ 
 ไดมีการลอกเลียนรูปแบบสถาปตยกรรมตางชาติในลักษณะเปนการนําแบบอยางเฉพาะมา
ใช โดยเฉพาะสถาปตยกรรมในอดีตท่ีเปนแบบแผนเฉพาะ เชน โกธิค โรมัน เปนตน แตรูปแบบท่ี
นํามาใชก็ไมเปนไปตามแบบแผนเฉพาะของสถาปตยกรรมนั้นๆ แตเปนการยกบางสวนมาใช เชน 
นําเอารูปแบบเสามาใชกับอาคารเปนตน โดยท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดคือรูปแบบโรมัน ลักษณะ
ของอาคารจึงเปนลักษณะท่ัวไปเปนอาคารแบบใหมท่ีเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูง
ตั้งแตสองช้ันข้ึนไปตามศักยภาพของเทคโนโลยี มีหลังคาเพิงหรือหลังคาดาดฟา กลาวคือมีลักษณะ
ท่ัวไปคลายกับตึกแถวยุคโมเดิรน ท่ีไมใชรูปแบบโมเดิรน แตกลับใชลักษณะบางประการท่ีหยิบยก
มาจากรูปแบบสถาปตยกรรมตางชาติมาใชดานหนาอาคาร 
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ภาพ 2-21 ตัวอยางตึกแถวองคประกอบตางชาติ 
 
ตึกแถวผนังกระจก 
 แนวสากลเรียบหรือท่ีเขาใจกันวา “International Style” นั้น มีรูปแบบที่ตรงไปตรงมา จาก
การใชวัสดุสมัยใหมท่ีเปนผลผลิตทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการใชผนังกระจกในลักษณะผนัง
ลอมอาคารไมรับน้ําหนัก (Curtain Wall) ในอคารสูง รูปแบบอาคารดังกลาวไดมีผลตอรูปแบบ
อาคารตึกแถวเชนกัน โดยไดมีการนํากระจกและวัสดุกรุผิวสมัยใหมมาใชในการกรุผิวภายนอกทํา
ใหตัวอาคารตึกแถวมีลักษณะคลายอาคารตึกสูงท่ีใชผนังกระจกเปนผิวอาคาร การกรุผนังกระจกนี้
มักกรุตั้งแตช้ันสองของอาคารข้ึนไปเนื่องจากช้ันลางจะใชเปดเปนทางเขาอาคารจึงไมนิยมกรุในชั้น
ท่ี 1 นอกจากจะกรุงแบบเต็มแลวบางคร้ังยังเปนการกรุตามชองเปด กลาวคือสรางชองเปดของอาคาร
ใหมีขนาดใหญและกรุดวยกระจกเต็มบานเพ่ือสรางภาพลักษณะในลักษณะเดียวกันกับผิวอาคาร
แบบผนังลอมอาคารและบางคร้ังก็สามารถสรางรูปทรงอ่ืนๆ ยื่นออกมาจากดานหนาอาคารได 
 

 
ภาพ 2-22 ตัวอยางตึกแถวผนังกระจก 
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ตึกแถวเนนลักษณะไทย 
 ตึกแถวเนนลักษณะไทยนี้มีลักษณะใกลเคียงกับตึกแถวรูปแบบตางชาติ คือในลักษณะ
เดียวกันกับท่ีตึกแถวรูปแบบตางชาติหยิบเอาลักษณะเฉพาะบางประการของรูปแบบตางชาติมาใชใน
รูปดานอาคาร ตึกแถวเนนลักษณะไทยก็หยิบยกเอาลักษณะไทยบางประการมาใชเชนเดียวกัน โดย
อาจหยิบยกลักษณะบางประการของรูปแบบไทยในอดีตมาใช โดยอาจเปนรูปแบบท่ีไมเกี่ยวของกับ
อาคารประเภทเรือนรานคาหรือตึกแถวเลยก็เปนได เชน หลังคาซอนช้ันแบบท่ีพบมากในวัด เปนตน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการประการใชเทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหมท่ีไดมีการบังคับหาม
กอสรางหรือดัดแปลงอาคารในเขตเมืองเกาใหเปนรูปแบบอ่ืนยกเวนแบบลานนาไทย หรือแบบ
พื้นเมืองภาคเหนือ โดยใหคําจํากัดความลักษณะพื้นเมืองภาคเหนือใหมีลักษณะบางประการท่ี
สามารถเลือกใชได เชน การใชกาแล หรือจอง ประดับตกแตงอาคาร เปนตน ซ่ึงเปนการสงเสริมให
เกิดตึกแถวเนนลักษณะไทยมากยิ่งข้ึน 
 

 
ภาพ 2-23 ตัวอยางตึกแถวเนนลักษณะไทยซ่ึงสังเกตไดจากการพยายามใชลักษณะไทยท่ีหลังคา 
 
 การพิจารณารูปแบบอาคารตึกแถวในเชียงใหมนี้คํานึงถึงรูปแบบอาคารท่ีมีลักษณะท่ี
แตกตางกันคอนชางชัดเจนเปนหลัก แตในบางอาคารท่ีสรางข้ึนในชวงท่ีมีเร่ิมเปล่ียนความนิยมจาก
รูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่ง เชน ชวงท่ีมีการเปล่ียนความนิยมจากรูปแบบเรือนรานคาขนมปงขิง
เปนเรือนรานคายุคโมเดิรนชวงแรก ทําใหอาคารที่สรางมีลักษณะก้ํากึ่งคือมีลักษณะบางประการเปน
เรือนรานคาโมเดิรนชวงแรก และบางประการเปนแบบเรือนรานคาขนมปงขิงได จึงยากท่ีจะระบุ
รูปแบบอาคารนั้นอยางชัดเจน นอกจากนั้นในความเปนจริงการนํารูปแบบมาใชในอาคารอาจไมได
นํารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาใชเพียงรูปแบบเดียว แตอาจมีการใชรูปแบบตางๆ ท่ีผสมผสานกันดวย 
จึงทําใหอาคารในความเปนจริงมีความหลากหลายมากกวาตามท่ีแบงแยกเปนรูปแบบขางตน 
 จากการสรุปรูปแบบอาคารตึกแถวในเชียงใหมจะเห็นไดวามีท้ังรูปแบบพื้นเมืองเฉพาะ
พื้นท่ี (เฮือนแป) รูปแบบท่ีไดรับการถายทอดจากกรุงเทพฯ ผานเสนทางการคาและพอคา (เรือน
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 เมื่อพิจารณารูปแบบอาคารตึกแถวในเชียงใหมแลวจึงสามารถสรุปคํานิยามของอาคาร
ตึกแถวสําหรับการศึกษานี้ นอกเหนือจากกรอบลักษณะหลักท่ีมีลักษณะอยูติดกับถนน หรือ ทาง
สัญจรหลัก และ ใชในการพาณิชยเปนหลัก อาจใชพักอาศัยรวมดวย ไดดังน้ี 
 “ตึกแถว” หมายถึง อาคารพาณิชยกึ่งพักอาศัย หรืออาคารพาณิชยในเชียงใหมท่ีมีตําแหนง
อาคารอยูติดถนน มีลักษณะครอบคลุมอาคาร 3 ประเภท ไดแก เฮือนแป เรือนรานคาสองนช้ัน และ
ตึกแถวท่ีสรางคูหาติดกันเปนแถว 
 
2.4 ปญหาเร่ืองการใชลักษณะพ้ืนถ่ินในอาคารตึกแถวในเขตเมืองเกาเชยีงใหม 
 จากอดีตท่ีผานมาตึกแถวและเรือนรานคาในเชียงใหมมีการเปล่ียนแปลงทายกายภาพอยาง
มากจนเกิดเปนรูปแบบท่ีหลากหลายซ่ึงเปนผลมาจากท้ังการรับเอาอิทธิพลทางวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยีตางถ่ินเขามาผสมปะปนกับแบบอยางเดิม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองแตละยุค
สมัย รวมไปถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีการกอสราง (บัณฑิต จุลาสัย, 2537) และในกระแสการ
พยายามรักษาและแสดงเอกลักษณของตนท่ีมีมากข้ึนในชวงเวลาท่ีผานมา ตึกแถวและเรือนรานคาก็
เปนประเภทอาคารท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามกระแสดังกลาวเชนกัน เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายวา
กระแสดังกลาวสงผลอยางไรตอรูปแบบตึกแถวและเรือนรานคาในเชียงใหมจนกอใหเกิดปญหาใน
เร่ืองของรูปแบบข้ึน 
 จากการที่ผูคนสามารถรับรูสารจากท่ีท่ีอยูหางไกลขึ้น กระแสในการแสดงเอกลักษณเฉพาะ
ตน เพื่อสรางความรูสึกเฉพาะตน เฉพาะกลุมจึงเกิดข้ึน เพื่อใหสามารถแบงแยกจากเผาพันธหรือ
พื้นท่ีอ่ืนในสังคมโลก ในไทยก็เชนกัน ไดมีความพยายามสรางลักษณะเฉพาะตนดังกลาวจนถึงข้ัน
เปนนโยบายชาตินิยมของรัฐบาล ซ่ึงมีผลตอรูปแบบอาคารโดยเฉพาะอาคารราชการอยางเห็นไดชัด 
(วิมลสิทธ หรยางกูร และคณะ, 2536) ในระดับทองถ่ินอยางเชียงใหมก็เชนเดียวกันท่ีกระแสดังกลาว
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 เทศบัญญัตินครเชียงใหมท่ีไดมีการบังคับหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในเขตเมืองเกา
ใหเปนรูปแบบอ่ืนยกเวนแบบลานนาไทย หรือแบบพ้ืนเมืองภาคเหนือ ท่ีไดใหคําจํากัดความไววา
เปน “อาคารท่ีมีรูปแบบลักษณะโครงหลังคาหรือสวนของหลังคาเปนจั่วหรือมีสัดสวนของอาคาร 
สวนประกอบตกแตง หรือแสดงลักษณะสถาปตยกรรมลานนาไทย เปนตนวา กาแล จอง หรือ
ลวดลายแกะสลักตกแตงชายคา หนามุข หรือลูกกรงเฉลียง” เพื่อสรางรูปลักษณของความเปน
ทองถ่ินใหกับอาคาร และใหเมืองเชียงใหมยังคงความเปนเมืองประวัติศาสตรท่ีแสดงเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมของตนนั้น แมวาวัตถุประสงคของขอบังคับดังกลาวจะไดรับการยอมรับวาเต็มไปดวย
ความต้ังใจดี (บัณฑิต จุลาสัย, 2537) แตผลจากการบังคับกลับจะสรางปญหาทางภูมิทัศนใหเกิดข้ึน
ตอเมืองเชียงใหมมากยิ่งข้ึน (สุรพล ดําริหกุล, 2545) 
 ดวยการท่ีคิดเอางายๆ วาการใสกาแลลงไปบนยอดจ่ัวอาคารจะชวยสรางเอกลักษณทองถ่ิน
ข้ึนมาได (ศิริชัย นฤมิตรเรขการ อางใน ณวิทย อองแสวงชัย, 2542) จึงไดมีการระบุในขอกําหนด
เทศบัญญัติใหสามารถเลือกใชเพียงองคประกอบบางประการได การท่ีไมไดควบคุมและกําหนด
รายละเอียดของรูปแบบ รูปทรง ลักษณะ และวัสดุท่ีใชในการกอสรางสําหรับองคประกอบท่ีให
เลือกใช ไดทําใหเกิดอาคารรูปทรงประหลาดข้ึนภายในเขตพื้นท่ีท่ีกําหนดไว (สุรพล ดําริหกุล, 
2545) อันเนื่องมาจากการใชองคประกอบตางๆ ท่ีไมสอดคลองกับตัวอาคาร เชน การประดับกาแล
ไวบนยอดหลังคาเพิง เปนตน  ท้ังนี้พอจะสรุปสาเหตุท่ีทําใหเกิดการใช ท่ีไมสอดคลองอัน
เนื่องมาจากการบังคับจากเทศบัญญัติไดวาเกิดจากการใหสามารถเลือกใชเพียงองคประกอบบาง
ประการ หรืออาจเลือกใชเพียงประการเดียวได 
 ปญหาจากการใหใชเพียงองคประกอบบางประการ ดวยปจจัยตางๆ รวมไปถึงยุคสมัยท่ี
เปล่ียนไปไดสงผลทําใหรูปแบบตึกแถวและเรือนรานคามีหลากหลาย จึงเปนการยากท่ีจะกําหนด
รูปแบบเฉพาะของเอกลักษณทางสถาปตยกรรมลานนาใหชัดเจนได การเลือกใชรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งจะเปนเพียงรูปแบบเอกลักษณลานนาในยุคใดยุคหนึ่งเทานั้น (บัณฑิต จุลาสัย, 2537) และการท่ี
ขอบังคับเลือกองคประกอบเพียงบางประการของหลากหลายรูปแบบมาบังคับใช ยอมทําใหเกิด
ความสับสนในเร่ืองรูปแบบตางๆ ไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งหากรูปแบบอาคารของยุคท่ีมีการใช
องคประกอบท่ีเลือกมานั้น แตกตางจากความเขาใจในเร่ืองรูปแบบอาคารตึกแถวหรือเรือนรานคาท่ี
มีอยูเดิมของประชาชนหรือผูนําไปใช เชน กาแลท่ีเดิมใชกับเรือนกาแลและรวมไปถึงเฮือนแป  
(เฉลียว ปยะชน, 2537) หรือจองท่ีเปนลักษณะของเสากลึงปลายและทอนลางปลายแหลมประดับอยู
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 นอกจากขอบังคับท่ีกําหนดรูปแบบเฉพาะเพียงบางประการแลว ยังกําหนดใหสามารถ
เลือกใชลักษณะดังกลาวเพียงลักษณะใดลักษณะหน่ึงไดอีกดวย จึงเปนการสงเสริมใหเกิดการใช
องคประกอบของสวนหลังคาและการประดับประดาตกแตงท่ีเปนแบบลานนาตามท่ีกําหนดไว เพื่อ
ปฏิบัติตามขอบังคับตามกฎหมายเทานั้น เพราะไมไดมีการระบุรายละเอียดของรูปแบบ รูปทรง 
ลักษณะ และวัสดุท่ีใชในการกอสราง รวมไปถึงท้ังลักษณะของอาคารที่ควรเลือกใชใหสอดคลอง
กัน (สุรพล ดําริหกุล, 2545) และเปนการสรางความเขาใจผิดๆ วาเพียงมีองคประกอบใดๆ ก็ตามใน
ขอบังคับก็จะทําใหอาคารมีรูปแบบลานนาไทยหรือพื้นเมืองภาคเหนือได 
 นอกจากนั้นคานิยมของอาคารประเภทตึกแถวและเรือนรานคาท่ีเปล่ียนไปจากท่ีเปนอาคาร
การคาช้ันนําหรือเปนเรือนเฉพาะสําหรับชนช้ันคหบดีมาเปนอาคารท่ีกอสรางโดยท่ัวไป ตนทุนท่ีถูก
ลงจากเทคโนโลยีท่ีดีข้ึนทําใหอาคารประเภทนี้ไมใชอาคารที่เฉพาะชนช้ันคหบดีจะเปนเจาของได
อีกตอไป กลายเปนอาคารท่ีรองรับประชาชนท่ัวไปมากข้ึน ทําใหความใสใจในเร่ืองรูปแบบอาคาร
ถูกลดความสําคัญลงไป ประกอบกับความสับสนตอรูปแบบอาคารประเภทดังกลาวอันเปนปญหา
จากขอบังคับของเทศบัญญัติ เทศบัญญัติ จึงการใชองคประกอบดังกลาวกระทําไดดวยความไมใสใจ
หรือเปนการกระทําแบบขอไปที (สุทธิศักดิ์ ปวราธิสันต, 2543) จนทําใหเกิดอาคารตึกแถวท่ีมี
รูปแบบไมสอดคลองกันเกิดข้ึน และกลับเปนตัวทําลายส่ิงแวดลอม และทําใหบรรยากาศของความ
เปนเมืองประวัติศาสตรเสียหายยิ่งข้ึน (สุรพล ดําริหกุล, 2545) 
 ในกรณีดังกลาวไดมีผูตั้งขอสังเกตและวิพากยวิจารณเกี่ยวกับปญหาของรูปแบบอาคารท่ี
เกี่ยวกับเทศบัญญัติ และมีขอเสนอแนะแนวทางแกไขไวหลายระดับ ท้ังระดับนโยบาย เชน 
หนวยงานและผูดําเนินงานรับผิดชอบ ไปจนถึงการปรับปรุงเทศบัญญัติรวมไปถึงการนําไปใช 
(สุทธิศักดิ์ ปวราธิสันต, 2543; สุรพล ดําริหกุล, 2545) สําหรับขอแนะนําท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบ
อาคารตึกแถวและปญหาเร่ืองการนําเทศบัญญัติไปใชตามท่ีไดมีผูเสนอแนะสามารถสรุปได 2 
แนวทาง ไดแก 1) การปรับปรุงเทศบัญญัติหรือขอบังคับใหมีรายละเอียดท่ีชัดเจนกวาท่ีเปนอยู และ 
2) การเสริมสรางสํานึกของประชาชน ซ่ึงมีรายละเอียดและขอสังเกตดังนี้ 

1) การปรับปรุงเทศบัญญัติใหมีรายละเอียดชัดเจนข้ึน โดยมีขอเสนอแนะวาการกําหนดให
ใชองคประกอบท่ีแสดงความเปนพื้นถ่ินหรือพื้นเมืองเหนือนั้นควรกําหนดใหมีการใช
พื้นท่ี ลักษณะ รูปทรง และวัสดุท่ีใชในการกอสรางหรือดัดแปลงอยางชัดเจน และมี
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2) การเสริมสรางสํานึกของประชาชน มีขอเสนอใหสรางความเขาใจในการท่ีจะตองมีสวน
ชวยในการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมแกประชาชนในพ้ืนถ่ิน (สุรพล ดําริหกุล, 2545) โดย
อางประเด็นท่ีวาแมจะมีขอกําหนดและมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพียงใดก็ตาม 
หากประชาชนขาดจิตสํานึกรักและไมมีสวนรวมแลว ยอมไมอาจบรรลุผลท่ีดีได หากแต
ขอเสนอดังกลาวไมไดมีการพิจารณาวาประชาชนมีความเขาใจตอการใชรูปแบบพื้นถ่ิน
ดังกลาวเพียงใด 

 ท้ังนี้ปญหาและแนวทางแกปญหาดังกลาวขางตนไดใหความสําคัญตอประชาชนเพียงเปน
แตผูปฏิบัติตามเทานั้น แตไมไดคํานึงวาประชาชนอาจมีความเขาใจตอการใชรูปแบบพื้นถ่ินท่ี
แตกตางออกไป เชน อาจจะเห็นวาการนําองคประกอบท่ีกําหนดไวไปวางไวบนอาคารก็สามารถ
สรางรูปแบบพื้นถ่ินไดแลว หรืออาจจะมีความเขาใจตอการใชองคประกอบท่ีแตกตางไปจากท่ีเทศ
บัญญัติกําหนดไวหรือมีความเขาใจตอรูปแบบพื้นถ่ินท่ีแตกตางออกไป ซ่ึงทําใหการบังคับใหใช
องคประกอบดังกลาวสรางความสับสน จนมีการปฏิบัติตามอยางขอไปทีตามที่ไดกลาวไวเบ้ืองตน
แลว ดังนั้น การศึกษาถึงความเขาใจของประชาชนตอลักษณะพื้นถ่ิน นอกจากจะเปนการให
ความสําคัญแกประชาชนตามแนวทางการแกไขปญหาขางตนแลว ยังจะชวยใหสามารถสราง
คําแนะนําหรือขอเสนอแนะในการบังคับใชท่ีตรงกับความเขาใจของประชาชน อันจะนําไปสู
ความสําเร็จตอการบังคับใชมากย่ิงข้ึนดวย ทังนี้การศึกษาความเขาใจตอลักษณะพื้นถ่ินของ
ประชาชนในการศึกษาน้ีจะเนนไปท่ีการรับรูลักษณะพื้นถ่ินบนอาคารตึกแถวซ่ึงเปนอาคารท่ีมี
ความสําคัญตอหนาตาของเมืองดังท่ีกลาวไวแลวขางตน 
 จากการพิจารณาการเปล่ียนแปลงรูปแบบอาคารตึกแถวในประเทศไทยโดยใชตึกแถวใน
กรุงเทพฯ เปนตัวแทนในการพิจารณา พอจะสรุปไดวาปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ ไดแก การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและอิทธิพลจากตางชาติ โดยเฉพาะอิทธิพลจาก
ตางชาติท่ีทําใหเกิดรูปแบบของอาคารตึกแถวข้ึน รูปแบบอาคารตึกแถวในเชียงใหมมี 3 รูปแบบ
หลักๆ ไดแก เฮือนแป เรือนรานคาสองช้ัน และตึกแถว โดยรูปแบบตึกแถวเนนลักษณะไทยถือเปน
รูปแบบอาคารท่ีมีปญหา เนื่องจากความพยายามในการใชลักษณะพื้นถ่ินบนอาคารตึกแถว 
โดยเฉพาะการใชขอบังคับเทศบัญญัติ ไดทําใหเกิดการเลือกใชลักษณะบางประการท่ีไมสอดคลอง
กับอาคารตึกแถวข้ึน ซ่ึงทําใหเกิดความสับสน ไมเขาใจและไมเต็มใจปฏิบัติตาม สวนหนึ่งของ
ปญหาอยูท่ีความเขาใจตอลักษณะพ้ืนถ่ินของประชาชน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาการ




