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บทคัดยอ 
 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาลักษณะเฉพาะรูปแบบสถาปตยกรรมเรือนไม
พื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร  ปจจยัและอิทธิพลท่ีสงผลตอพัฒนาการและแนวทางการอนุรักษท่ี
สอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและการอยูอาศัยของชุมชนในทองถ่ิน 
 เรือนไมพื้นถ่ินฯ ประกอบไปดวย เฮือนบาเกา เรือนไมรานคา เรือนขนมปงขิง และเรือนไม
ประยุกต โดยมีไมสักเปนปจจัยภายในทองถ่ินท่ีทําใหเกิดสถาปตยกรรมแบบเฮือนบาเกา และเปน
ปจจัยพืน้ฐานตอพัฒนาการเรือนไมพื้นถ่ินประเภทอ่ืน อิทธิพลและปจจยัภายนอกเร่ิมต้ังแตการ
ปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลโดยรัฐบาลสยาม การเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ พฤติกรรมการอยูอาศัย และเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม  ไดสงผลให
เกิดรูปแบบ เรือนไมรานคา เรือนขนมปงขิง และเรือนไมประยุกต   
 รูปแบบเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรเปนส่ิงแวดลอมทางสถาปตยกรรมท่ีมี
คุณคาสงเสริมใหสภาพแวดลอมภายในชุมชนมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน  สามารถอธิบายถึงพัฒนาการ
ต้ังถ่ินฐาน และการเปล่ียนแปลงทางสังคมภายในทองถ่ินในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี  เรือนไม
พื้นถ่ินไดหยดุพัฒนาการลงพรอมกับจํานวนทรัพยากรปาไมท่ีลดลง เทคโนโลยีการกอสรางแบบ
สมัยใหม    ความเส่ือมสภาพการใชงานโดยขาดการดูแลรักษา และขาดการตระหนักถึงคุณคาจึง
สงผลใหเรือนไมพื้นถ่ินมีจํานวนลดลงเร่ือยเร่ือย  
 การอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินฯ  ควรเร่ิมจากการวางแนวความคิดพื้นฐานท่ีมุงเนนใหชุมชน
เขาใจและรับรูวาเรือนไมพืน้ถ่ินเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญเพื่อใหชุมชนไดเขามาเปนสวน
รวมในการอนรัุกษ  เพื่อรักษาสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของเมืองและที่ต้ังของเรือนไม
พื้นถ่ินควรจดัพื้นท่ีภายในกําแพงเมืองแพร  ชุมชนทุงตอม ชุมชนรองซอ ชุมชนเชตะวัน และยาน
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ถนนเจริญเมือง เปนพื้นท่ีเพือ่การอนุรักษ  โดยสนับสนุนใหมีการประกาศใช กฎหมายตางๆเพ่ือการ
อนุรักษ 
 เพื่อใหเปนรูปธรรมในการอนุรักษควรมหีนวยงานท่ีเปนศูนยกลางประสานงานจากทุกภาค
สวน เพื่อจัดทําแผนแมบท วางแนวทางการทํางาน กาํหนดแผนงาน และประเมินผลการทํางาน 
เนื่องการอนุรักษฯเปนการสงเสริมเอกลักษณทองถ่ินและคุณภาพชีวิตของชุมชนใหนาอยูยิ่งข้ึน  ใน
แตละข้ันตอนมีสวนเกีย่วของกับหลายฝาย จึงตองระมัดระวังไมใหเกิดความขัดแยง อันจะทําใหการ
อนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรไมบรรลุวตัถุประสงค 
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ABSTRACT 
 The objective of this study is to explore the identify of Vernacular Wooden House in 
Phrae Municipality Area and to reveal factor and influence that effected to development of Local 
wooden house, To study the conservative guidelines that suitable with culture environment in 
local community. 
 Local wooden house is composed Huen Bakao, Wooden Shop House, Ginger Bread 
House and Applied Wooden House. Teak wood is a master local material effected to Huen Bakao 
and the other wooden houses. The influence of Siam Revolution in V Reign era had dominated 
Phreaness style.  The social innovation, New technology of construction and imported-material 
was a main point to new wooden house style  in Phrae Municipality Area as Wooden Shop 
House, Ginger Bread House and Applied Wooden House. 
 Local wooden house in Phrae Municipality area is valuable architecture in environment. 
Able to declare identify context as sense of place.    The development of Local wooden house is 
paused by teak wood reduced, new technology construction and material was instanced teak 
wood, Effected quantity of  Vernacular Wooden House had been decreased also. 
 The main concept of conservation guidelines focused,  how to encourage  conservation 
and development between the local life style, spirit, identity and local wooden house as 
harmonious. The basically of conservation should make the understanding to community. If 
they are perception in Local wooden house valuable. The volunteers in community will be awake 
up to project cooperation.  The final concluding study suggests to arrange conservation area by 
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group type. The internal old city and external old city as Jareun-Maung district should be 
conserved by special law. Because these area is composed by old temple and old elements of city. 
 Successfully in target Phrae municipality official and Local Independent have to work as 
unity with local community. To manage master plan, action plan, monitoring and evaluation. 
Especially have to be carefully in confliction problems that always on processing.  
 
 
 
 


