
 
บทท่ี 1  
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
 เมืองแพรต้ังอยูภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ริมฝงแมน้ํายมดานทิศตะวนัออก สราง
ข้ึนประมาณพทุธศตวรรษท่ี 17 มีผังเมืองเปนรูปวงรีไมสมํ่าเสมอ  รูปรางคลายรอยเทาหรือหอยสังข
ลักษณะคลายผังเมืองหริภุญไชย  สมัยขอมเรืองอํานาจมีช่ือวา “เวียงโกศัย” ตามหลักศิลาจารึกสมัย
พอขุนรามคําแหงมหาราชจารึกวาเปนเมืองข้ึนอาณาจกัรสุโขทัยมีช่ือเรียกวา “เมืองแพล” คนใน
ทองถ่ินเรียกตนเองวา “คนเมืองแป” ช่ือเมืองแพรเร่ิมเปนท่ีเรียกกันอยางชัดเจนในสมัยรัชกาลท่ี 5 
 เนื่องจากเมืองแพรหรือในเขตเทศบาลเมืองแพรปจจุบันเปนเมืองโบราณมีการตั้งถ่ินฐานมา
อยางตอเนื่อง  ประกอบกบัความอุดมสมบรูณของทรัพยากรปาไมคิดเปนพืน้ท่ีปาไมถึงรอยละ 80 
ของจังหวดัแพร ไมจึงเปนวัสดุหลักท่ีสําคัญโดยถูกนํามาสรางเปนสถาปตยกรรมเพื่อการอยูอาศัย 
จนทําใหเกดิรูปแบบสถาปตยกรรมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนในสภาพแวดลอมทางกายภาพพื้นถ่ินของเมืองแพรไดอยางตอเนื่องและกลมกลืน 

พุทธศตวรรษท่ี 25 อิทธิพลจากรัฐบาลสยามและจักรวรรดินิยมตะวนัตกไดแผขยายพรอม
กับการเปล่ียนแปลงทางการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการทําปาไมได
เจริญรุงเรืองสงผลตอความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจภายในเมืองแพร  โดยเฉพาะพื้นท่ีภายในเขตเทศบาล
เมืองแพรซ่ึงเปนท่ีต้ังถ่ินฐานของเจานายพื้นถ่ิน พอคา นายทุน และขาราชการ  ท่ีทําธุรกิจเกี่ยวของ
กับปาไมและการคาขายอ่ืน  สภาพบานเรือนภายในเขตเทศบาลเมืองแพรมีการพฒันาท่ีอยูอาศัยท่ี
ตอบสนองลักษณะการใชสอยท่ีมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน  ประกอบกับไมสักคุณภาพดีหาไดงายจึง
ถูกนํามาใชในการสรางบานเรือนรูปแบบตางๆ ปรากฏเปนเรือนไมพืน้ถ่ินท่ีมีลักษณะรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมท่ีมีลักษณะเดนเฉพาะหลังแตกตางกันไป   

ปจจุบันในเขตเทศบาลเมืองแพรมีเรือนไมพืน้ถ่ินประกอบไปดวย เรือนไมพื้นถ่ินเดิม เรือน
รานคา เรือนขนมปงขิง และเรือนไมประยุกต  เรือนไมพื้นถ่ินนอกจากจะมีรูปแบบลักษณะพ้ืนท่ี
การใชสอยท่ีแตกตางกันแลว  สถานท่ีต้ังของเรือนแตละประเภทสามารถอธิบายถึงลักษณะทาง
สังคมและส่ิงแวดลอมทางกายภาพของเมืองแพรได  เรือนไมพื้นถ่ินเดมิจะต้ังอยูภายในชุมชน  อยู
ใกลวัด มีองคประกอบของความเช่ือพื้นถ่ินเดิม   เรือนไมรานคาต้ังอยูยานคาขายหรือบริเวณชุมทาง
ของชุมชน เรือนขนมปงขิงและเรือนไมประยุกตเปนท่ีพักอาศัยของผูมีอํานาจทางสังคม และ
เศรษฐกิจ จึงต้ังอยูใกลสถานท่ีราชการ  ถนนสายหลักสําคัญของเมือง    แตปจจุบันสถานภาพของ



 2 

เรือนไมพื้นถ่ินกําลังถูกลดจาํนวนลง  ดวยการถูกร้ือถอน  การปรับปรุงเปล่ียนแปลง และบางสวน
กําลังเส่ือมสภาพลงเน่ืองจากขาดการดูแลรักษา  จากสภาพปญหาดังกลาว  ซ่ึงขาดหนวยงานที่
รับผิดชอบ  จึงสงผลกระทบตอการสูญเสียตนแบบทางสถาปตยกรรมเรือนไมพื้นถ่ินท่ีเปน
เอกลักษณเฉพาะถ่ินไป เนือ่งจากตนแบบสถาปตยกรรมพื้นถ่ินท่ีไดสรางสมประสบการณมาอยาง
ตอเนื่องไดถูกทําลายและถูกบิดเบือนในองคประกอบของความหมายเดิมไป 

การศึกษาเพื่อคนหาแนวทางในการอนุรักษเรือนไมพืน้ถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร  เพื่อให
ชุมชนไดมีทัศนคติและมีความเขาใจรวมกนัท่ีดี ตระหนักถึงคุณคาในการอนุรักษและพัฒนาเรือน
ไมพื้นถ่ินใหสามารถอยูรวมกับชุมชนได เพื่อใหคงความเปนเอกลักษณเฉพาะทองถ่ินสอดคลองกับ
วิถีการดําเนนิชีวิตในสังคมปจจุบันและอนาคตไดอยางยั่งยืน 

 
ความสําคัญของปญหาและท่ีมา 

จากการสํารวจพื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองแพรเบ้ืองตน สามารถแบงเรือนไมพืน้ถ่ินเปน        
4  ประเภท ดังนี้   

1) เรือนไมพืน้ถ่ินเดิม คนทองถ่ินเรียกเรือนประเภทนีว้า “เฮือนบาเกา” ซ่ึงมีความหมายวา
เปนเรือนโบราณ ปลูกสรางดวยไม มีใตถุน มีพื้นท่ีใชสอยหลักอยูช้ันบน แบงพื้นท่ีใชสอยเปน        
4 สวนหลัก คือ ซุมบันไดหนาเรือน เต๋ิน สวนนอน และครัวไฟ    
 รูปทรงหลังคาทรงจั่วมีชายคาโดยรอบ ความสูงของหนาจั่วปานแจแบบเรขาคณิต  มีการ
แยกหลังคาออกเปนสวนๆเพือ่ไมใหมีขนาดใหญแตอยูบนโครงสรางหลักเดียวกนั สวนซุมบันได
แยกออกเปนโครงสรางอีกสวนหนึ่งประกอบดวยหลังคาทรงจั่วคลุมชานบันไดและทอดยาวคลุม
บันไดท้ังหมด (อนุวิทย เจริญศุภกุล. 2539) 
 เฮือนบาเกาในเขตเทศบาลเมืองแพรจากการสํารวจพบวาสวนใหญอยูในสภาพเส่ือมโทรม  
เนื่องมาจากสองสาเหตุหลัก คือ การเส่ือมสภาพของวัสดุและการทรุดตัวของโครงสราง  ซ่ึงท้ังสอง
สวนนี้หากตองมีการซอมแซม ปรับปรุง จําเปนตองใชทุนทรัพยสูงมาก  ซ่ึงเกินกาํลังของเจาของ
เรือนหรือผูอาศัยซ่ึงมีฐานะยากจนเปนสวนใหญ 
 2) เรือนไมรานคา แบงพื้นท่ีใชสอยหลักเปนพืน้ท่ีสําหรับคาขายและพักอาศัยในหลัง
เดียวกัน ไมมีใตถุน มีรูปทรงทางสถาปตยกรรมภายนอกคลายกับเรือนไมพื้นถ่ิน พบมากบริเวณ
ยานถนนเจริญเมืองเนื่องจากเปนยานการคาซ้ือขายแลกเปลี่ยนท่ีเกาแกของเมืองแพร มีชนชาติ 
สยาม ไทใหญ ชาวจีน แขก ไดทยอยเขามาทําธุรกิจคาขายต้ังแตการคาไมรุงเรือง และคึกคักมาก
หลังจากป พ.ศ.2456 ทางรถไฟมาถึงเดนชัยทําใหสินคาจากกรุงเทพมหานครไดทะลักเขาสูเมือง
แพร 
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 เรือนไมรานคาเมืองแพรจะปลูกสรางแยกออกเปนหลังๆ ตามแตละเจาของ ทําใหหลังคา
แยกออกจากกนัและมีรูปทรงท่ีแตกตางกันไป บริเวณดานหนารานคาจะมีทางเดนิหลังคาคลุมเช่ือม
ตอเนื่องกัน (Colonnade) ประตูหนารานเปนบานเฟยมไม พื้นท่ีช้ันลางดานหนาจัดเปนพื้นท่ีคาขาย 
สวนดานหลังเปนสวนเก็บของและสวนครัวไฟจะอยูดานหลังเรือน เรือนไมรานคาบางหลังจะมี
บันไดดานหลังแยกตางหาก   
 รูปทรงหลังคาของเรือนไมรานคามีลักษณะเปนหนาจัว่ชายคาลอมรอบตัวเรือน  ความลาด
เอียงของหลังคาลักษณะใกลเคียงกับเรือนไมพื้นถ่ิน  ความสูงของพื้นช้ันลางประมาณ 2.50 – 3.00 
เมตร 
 สภาพของเรือนไมรานคาในปจจุบัน  ถูกดัดแปลงการใชงานโดยเจาของเรือนบางสวนได
ขยายพืน้ท่ีออกมา  บานประตูเฟยมไมเปล่ียนเปนประตูเหล็กมวน  บางหลังไมมีการใชงาน บางหลัง
เจาของร้ือเพื่อขายไม  ประกอบกับยานการคาท่ีตลาดน้ําทองบริเวณทางตอนใตของเมืองแพรไดเขา
มาแทนท่ีของการเปนยานการคาใหม  ทําใหรานคาบางสวนไดยายออกไป  ทําใหบรรยากาศการ
คาขายยานถนนเจริญเมืองซบเซาลง  คงเหลือรานคาท่ีเจาของเปนเจาของรานเองเทานัน้ท่ีดําเนนิการ
คาและธุรกิจในปจจุบัน       
 3) เรือนขนมปงขิง มีท่ีมาจากขนมปงขิงสมัยโบราณของชาวตะวันตก ซ่ึงตกแตงหรูหรา
ฟูฟามีครีบระบายแพรวพราว มีการฉลุลวดลาย เชน ครีบ ชองลม หนาจั่ว ลูกกรง ไมแบนเปนลาย
ฉลุตางๆ ตกแตงเรือน (น. ณ ปากนํ้า. 2543) ในเมืองแพรนิยมปลูกสรางในหมูเจานายและพอคาท่ีทํา
การคาเกี่ยวกับไมสัก เปนยคุเดียวกันกับชาวตะวันตกเขามาทําสัมปทานปาไมในจังหวัดแพร ตรง
กับสมัยรัชกาลท่ี 5, 6 และ 7 
 ลักษณะแบบแผนของเรือนขนมปงขิงในเมืองแพรโดยท่ัวไปแยกเปนสองสวน  สวน
ดานหนาจะมกีารวางผังเรือนแบบสมมาตร มีมุขดานหนายื่นออกมาหน่ึงชวงเสา  ปกดานซายและ
ดานขวาจะเทากัน  สวนดานหลังวางพื้นท่ีใชสอยใกลเคียงกับเฮือนบาเกา   
 ความนาสนใจของเรือนขนมปงขิงเมืองแพรคือดานหนามีการปรับประยุกตพืน้ท่ีใชสอยใน
สวน รับแขก พักผอน หลับนอนในวิถีชิวติแบบรวมสมยั  ในสวนพื้นท่ีดานหลังสามารถสรางความ
ตอเนื่องในรูปแบบการใชงานแบบดั้งเดิมกับผังเฮือนบาเกาไดอยางกลมกลืน  รวมทั้งการปรับ
ประยุกตสัดสวนหลังคาซ่ึงมีรูปแบบใกลเคียงกับเรือนไมพื้นถ่ินเดิม 
 4) เรือนไมประยุกต เปนเรือนไมท่ีมีรูปแบบผสมผสานระหวางเฮือนบาเกาและเรือนขนม
ปงขิง มีการจดัพื้นท่ีใชสอยท่ีกระชับข้ึน การตกแตงเรือนมีรายละเอียดนอยกวาเรือนขนมปงขิง 
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 เรือนไมประยกุตมีลักษณะเดนสะทอนมาจากการจดัพื้นท่ีใชสอยท่ีกระชับข้ึน  ในสวนช้ัน
ลางมีการแบงพื้นท่ีใชงานอยางชัดเจน ทางเขาหลักอยูดานลางเช่ือมตอสวนโถงเขาสวนรับแขก 
สวนทานขาว ครัวไฟ อยูดานลาง  ช้ันบนถูกจัดเปนพื้นท่ีเฉพาะสวนนอนเทานัน้ 
 รูปแบบเรือนไมประยุกตในเขตเทศบาลเมืองแพรแบงเปนสามรูปแบบ คือ เรือนท่ีนํา
รูปแบบเฮือนบาเกามาประยกุตเปนตนแบบซ่ึงเรือนประเภทนีย้ังมีความโปรงโลงแบบพื้นถ่ินสังเกต
ไดจากบันไดข้ึนเรือนอยูดานหนาและภายนอกตัวเรือนและมีระเบียงหรือชานแบบเปดโลงประกอบ
รวมอยูดวย  เรือนไมประยกุตแบบเรือนขนมปงขิง  เรือนประเภทนีจ้ะมีสวนประกอบของระเบียง
หรือชานนอยมาก  หากมีกจ็ะมีผนังปดลอมพื้นท่ีเปนสวนใหญซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากเนนการรักษา
ความปลอดภยัเปนหลัก  และเรือนไมประยุกตแบบอาณานิคมเปนเรือนเนนประโยชนใชสอยท้ัง
สองช้ัน ช้ันลางใชเปนสํานกังานและช้ันบนเปนพืน้ท่ีเอนกประสงคและท่ีพักอาศัย  ผังเรือนแบบ
เรขาคณิตเรียบงาย ตัวเรือนสูงโปรงโลง รูปแบบทางสถาปตยกรรมภายนอกมีอิทธิพลแบบอาณา
นิคม  กอสรางในชวงชาวตะวันตกเขามาทําสัมปทานปาไมในเมืองแพร 

การสรางสรรคเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรไดเร่ิมลดจํานวนลงหลังจากรัฐบาล
สวนกลางไดจดัระเบียบการทําอุตสาหกรรมปาไมเม่ือ พ.ศ. 2484 สงผลใหไมสักวสัดุหลักในการ
สรางเรือนไดกลายเปนวัสดท่ีุยากแกการเขาถึง ดวยเง่ือนไขของกฎหมายและราคาท่ีสูงข้ึน  สงผล
ตอเนื่องสถานสภาพปจจุบันของเรือนไมพืน้ถ่ินท้ังส่ีประเภทท่ีมีจํานวนลดนอยลง  โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากไม  เดิมเปนวัสดุท่ีหาไดงายและราคาถูกกลับกลายเปนวัสดุหายากและราคาสูง  
ประกอบกับงานชางท่ีเกีย่วของกับงานไมทุกชนิด  อยูในสภาวะขาดแคลนชางฝมือและราคาคาจาง
ท่ีสูงมาก  การนําวัสดุและเทคโนโลยีการกอสรางแบบสมัยใหม  เชน คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา
สังกะสี เขาผสมผสานในการปรับปรุง ตอเติม เปล่ียนแปลง  หรือสรางท่ีพักอาศัยข้ึนใหมจงึเปนท่ี
นิยมอยางแพรหลายข้ึน  การกอสรางดวยวัสดุสมัยใหมทําใหรูปแบบอาคารบานเรือนท่ีสรางข้ึนมี
การตัดทอนรายละเอียดทางสถาปตยกรรมลง ทําใหกล่ินอายของรูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถ่ินได
เส่ือมความนิยมลง  กระทบถึงสถานสภาพเรือนไมพื้นถ่ินในปจจบัุนตองสูญเสียเอกลักษณทาง
สถาปตยกรรมเฉพาะถ่ินไป  เนื่องจากตนแบบสถาปตยกรรมพื้นถ่ินท่ีไดสรางสมประสบการณมา
อยางตอเนื่องไดถูกทําลายและถูกบิดเบือนในองคประกอบของความหมายเดิมไป  นอกจากนี้เรือน
ไมพื้นถ่ินบางหลังกําลังเส่ือมสภาพขาดการบํารุงรักษา  ซอมแซม  หรือถูกปลอยท้ิงรางขาดผูดูแล   

จากรูปแบบเรือนไมท่ีพบท้ังส่ีประเภท จัดไดวาเปนสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน(Vernacular 
architecture) สะทอนถึงสภาพวิถีการดําเนนิชีวิตของสังคมในทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะในชุมชน
เทศบาลเมืองแพร  เรือนไมพื้นถ่ินซ่ึงเปนสถาปตยกรรมเฉพาะถ่ินหากคงความเปนเอกลักษณใน
รูปแบบและพฒันาการอยางตอเนื่องเหมาะสมยอมสงผลใหสภาพแวดลอมภายในชุมชน  มีความ
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กลมกลืนทางสถาปตยกรรมยอมทําใหเกิดสุนทรียภาพตอการพบเห็น (Visual Aesthesis) สงเสริม
ใหเกิดคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีในการอยูอาศัยของชุมชนได กอรดอน คัลเลน (Gordon Cullen. 
1996)  กลาวในทฤษฎีภมิูทัศนเมืองวา การสรางเมืองใหมีเอกลักษณเพือ่ใหเกดิการจดจําอานเขาใจ
งาย (Legible) ทําไดโดยการสรางความชัดเจนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมนั้น ยอมทําใหเกดิ
ความเขาใจทางสายตา (Visual Literacy) และรูสึกไดถึงความเปนสถานที่พิเศษ (Sense of place)  

ปจจุบันเรือนไมพื้นถ่ินกําลังลดจํานวนลงเรื่อยเร่ือย  โดยขาดการเหลียวแลและเอาใจใส
อยางจริงจังจากทุกฝาย  ซ่ึงสงผลตอสภาพบริบทของชุมชนตองเผชิญกับการสูญเสียเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมเฉพาะถ่ินไปอยางนาเสียดาย  จากสภาพปญหาดังกลาวท่ีขาดหนวยงานรับผิดชอบในการ
ดูแลรักษาสภาพปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน หากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนปราศจากความรูความเขาใจที่
ถูกตองตามหลักวิชาการแลว ยอมสงผลกระทบตอสภาพเรือนไมพื้นถ่ินและบริบทตองเผชิญกับการ
สูญเสียตนแบบเอกลักษณทางวัฒนธรรมทองถ่ินภายในเขตเทศบาลเมืองแพรไปอยางนาเสียดาย 
 ดังนั้นการสงเสริมใหชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตระหนักถึงคุณคาเรือนไมพื้นถ่ิน  
เพื่อเปนสวนรวมในการสรางสรรคพัฒนาการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร  ให
คงอยูสอดคลองกับวิถีการดาํเนินชีวิตของสังคมในชุมชนไดอยางยั่งยนืตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพัฒนาการทางสถาปตยกรรมเพ่ือการอยูอาศัยประเภทเรือนไม
พื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร 

2)   เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะถ่ินพื้นท่ีขององคประกอบทางสถาปตยกรรมและรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมของเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร และปจจัยหรืออิทธิพลที่สงผลให
สถาปตยกรรมดังกลาวเปล่ียนแปลงไป 

3) เพื่อใหไดแนวทางการอนรัุกษเรือนไมพืน้ถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร ซ่ึงสอดคลองและ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและการอยูอาศัยของชุมชนในทองถ่ิน 
 
คําจํากัดความ 

“เมืองแพร” หมายถึง พื้นท่ีท่ีอยูภายใตอํานาจการปกครองจากศูนยกลางของเมืองแพร 
“ภายในเขตกําแพงเมือง” หมายถึง พื้นท่ีท่ีอยูภายในกําแพงเมืองเกาเมืองแพรท้ังหมดและอยูใน

เขตเทศบาลเมืองแพร 
“ภายนอกกําแพงเมือง” หมายถึง พื้นท่ีท่ีอยูภายนอกกําแพงเมืองเกาเมืองแพรแตอยูในเขตการ

ปกครองเทศบาลเมืองแพร 
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“เขตเทศบาลเมืองแพร” หมายถึง พื้นท่ีท่ีอยูภายใตการบริหารงานของเทศบาลเมืองแพร 
“เรือนไมพื้นถ่ิน” หมายถึง เรือนไมท้ังส่ีประเภท ไดแก เฮือนบาเกา เรือนไมรานคา เรือนขนม

ปงขิง และเรือนไมประยุกต 
“เฮือนบาเกา” หมายถึง เรือนพักอาศัยรูปแบบพื้นถ่ินดั่งเดิมของเมืองแพร ท่ีปลูกสรางดวยไม

ท้ังหมด 
“เรือนไมรานคา” หมายถึง เรือนท่ีใชพักอาศัยรวมกับการคาขายของเมืองแพร ท่ีปลูกสรางดวย

ไมเปนหลัก 
“เรือนขนมปงขิง” หมายถึง เรือนท่ีใชพักอาศัยปลูกสรางดวยไม มีการตกแตงดวยไมฉลุ

ลวดลายตามสวนตางๆ ของเรือนท้ังภายในและภายนอกเรือน 
“เรือนไมประยุกต” หมายถึง เรือนท่ีใชพกัอาศัยปลูกสรางดวยไม ประยุกตรูปแบบการใชงาน

และรูปรางจากเฮือนบาเกา เรือนไมรานคา เรือนขนมปงขิงหรือเรือนแบบอาณานิคม เปนรูปแบบท่ี
เรียบงายข้ึน 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1) กรอบเนื้อหาการศึกษา รวบรวมสภาพปญหาเรือนไมพื้นถ่ิน  พิจารณาหาเหตุผล  ใช
หลักการทางวชิาการเพื่อสรางแนวทางอนุรักษ 

2) กรอบกรณีการศึกษา  กําหนดเกณฑพิจารณาการคัดเลือกเรือนไมพื้นถ่ินเพื่อคนหา
ลักษณะเดนของเรือนไมพื้นถ่ินแตละประเภท  คนหาอิทธิพลและปจจยัท่ีมีผลตอพัฒนาการเรือนไม
พื้นถ่ิน และคนหาแนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร  

3) กรอบแนวทางการอนุรักษ  นําผลที่ไดจากการศึกษาลักษณะรูปแบบ  พัฒนาการของ
เรือนไมพื้นถ่ิน  สภาพทางสังคมและส่ิงแวดลอมในเขตเทศบาลเมืองแพร  พิจารณารวมกับ  ทฤษฎี  
ICOMOS (รายละเอียดบทท่ี 3 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา) กฎหมายเพ่ือการอนุรักษ และปจจัย
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ในการวางกรอบแนวความคิดเพื่อการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ิน   

4) กรอบเวลาและกลุมตัวอยางการศึกษา พิจารณาเรือนไมพื้นถ่ินท่ีมีความสวยงามเปน
เอกลักษณ จดัเปนวัฒนธรรมทางสถาปตยกรรม (Significant Architectural Culture) ของทองถ่ิน
เมืองแพรหรือ เปนลักษณะอาคารใชไมเปนวัสดุหลักในการกอสรางซ่ึงเปนตัวแทน (Typical) ของ
รูปแบบท่ีแพรหลายหรือ เรือนไมพื้นถ่ินนั้นมีความสําคัญทางประวติัศาสตร (Historic Role) มี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมในอดีตหรือ เรือนไมพื้นถ่ินนัน้อายุต้ังแต 50 ป
ข้ึนไปหรือเปนรูปแบบท่ีหาไดยาก (Scarcity) 
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(5) กรอบพื้นท่ี  ต้ังอยูภายในเขตเทศบาลเมืองแพร ต.ในเวยีง อ.เมืองแพร จ.แพร  ซ่ึงพื้นท่ี
บริเวณนี้มีความสัมพันธกับกาํเนิดและพัฒนาการของเมืองแพรมาอยางตอเนื่อง  มีองคประกอบ
สําคัญของเมือง เชน คูเมืองและแนวกําแพงเมืองโบราณ  เสาหลักเมือง  วัดสําคัญ สถานท่ีราชการ  
ตลอดจนเปนท่ีต้ังถ่ินฐานของชุมชนกลุมตางๆ  มีขอบเขตพ้ืนท่ีการดาํเนินการศึกษาตามภาพ 1.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.1 แสดงพื้นท่ีศึกษาการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร 
 

เนื้อหาในการนําเสนอ 
การศึกษาไดกาํหนดเนื้อหาประกอบไปดวย 5 บท ดังนี้ บทท่ี 1) บทนํา 2) สภาพสังคมและ

ส่ิงแวดลอมในเขตเทศบาลเมืองแพร 3) ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาเพื่อการอนุรักษ 4) ผล
การศึกษา 5) แนวทางและวธีิการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร โดยมีรายละเอียด
ของเนื้อหาในแตละบทดังนี ้
บทท่ี 1 บทนํา 
 อธิบาย หลักการและเหตุผล  ความสําคัญของปญหาและท่ีมา  วตัถุประสงคการศึกษา  
ขอบเขตการศึกษา  เนื้อหาในการศึกษา  นยิามศัพทและขอตกลงเบ้ืองตนในการศึกษา 
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บทท่ี 2 ประวัติศาสตรและสภาพสังคมในเขตเทศบาลเมืองแพร 
 เพื่อสรางความเขาใจทางประวัติศาสตร  และสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดีต
จนถึงปจจุบัน  เพื่อเปนขอมูลประกอบวางแนวทางการศึกษา  เนื้อหาประกอบไปดวย 2.1 
พัฒนาการการตั้งถ่ินฐาน 2.2 สภาพพื้นฐานท่ัวไป และ 2.3 อัตลักษณทางสังคม 
 
บทท่ี 3 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา 

นิยามศัพทคําวา “เรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร” และ “การอนุรักษ” เปน
การศึกษาหลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษ รวมท้ังวรรณกรรมปริทัศน เพื่อกาํหนดลักษณะ
แนวทางเพื่อการอนุรักษ เนือ้หาประกอบไปดวย 3.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเพ่ือการอนรัุกษ และ 3.2 
แนวทางในการศึกษาเพื่อการอนุรักษ 

 
บทท่ี 4   ผลการศึกษา 
              นําเสนอผลการศึกษาจากการเก็บขอมูลซ่ึงประกอบไปดวย 4.1 ลักษณะรูปแบบเรือนไมพืน้
ถ่ิน ประกอบไปดวย 1) เฮือนบาเกา 2) เรือนไมรานคา 3) เรือนขนมปงขิง และ4) เรือนไมประยกุต  
4.2 ลักษณะสภาพแวดลอมกายภาพเรือนไมพื้นถ่ิน 4.3 ลักษณะสภาพแวดลอมชุมชนของเรือนไม
พื้นถ่ิน และ4.4 สรุปผลการศึกษาเบ้ืองตน 
 
บทท่ี 5 แนวทางและวิธีการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร 
             อธิบายถึงแนวทางและวิธีการการอนุรักษไมพืน้ถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรตามขอมูลท่ีได
จากการศึกษา  โดยมีเนื้อหาประกอบไปดวย 5.1 ปจจัยและอิทธิพลท่ีสงผลใหเรือนไมพืน้ถ่ิน
เปล่ียนแปลง 5.2 แนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ิน 5.3 การอภิปรายผลการศึกษา และ 5.4 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไปในอนาคต 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1) เขาใจและสามารถอธิบายถึงลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมเพ่ือการอยูอาศัยประเภท
เรือนไมพื้นถ่ิน และความสัมพันธของเรือนไมพื้นถ่ินท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางกายภาพและชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองแพรได 
 2) เขาใจและสามารถอธิบายถึงลักษณะเฉพาะพื้นถ่ินขององคประกอบทางสถาปตยกรรม
และรูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรได รวมท้ังสามารถ
อธิบายถึงปจจยัภายใน ปจจัยภายนอก ท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงทางสถาปตยกรรมเรือนไม
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พื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรได 
 3) ไดรับแนวทางในการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร ใหสอดคลอง
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและการอยูอาศัยในชุมชนไดอยางยั่งยนื 
 
ขอตกลงเบื้องตนท่ีใชในการศึกษา 

1) การศึกษามีขอบเขตการพิจารณาประเด็นเฉพาะเรือนไมพื้นถ่ินท่ีสอดคลองตรงตาม
เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเปนกรณีการศึกษา (ดู บทท่ี  3  3.3 ระเบียบวิธีการศกึษา)   

2) เรือนไมพื้นถ่ินท่ีผานการคัดเลือกแลว  ผูศึกษาจะตองทําการสํารวจรังวดัภาคสนาม 
(Measure Field) และสัมภาษณ (Interview) อีกคร้ังหนึง่  ซ่ึงเรือนบางหลังอาจมีอุปสรรคในการ
เขาถึง เชน  เรือนไมมีผูพักอาศัย  เจาของเรือนไมใหความรวมมือ  หรือขณะทําการสํารวจผูพักอาศัย
ไมใชเจาของเรือนและไมทราบความเปนมาของเรือน  เปนตน  จากปญหาดังกลาวทําใหไดขอมูล
ไมครบถวนดงันั้นเรือนท่ีมีปญหาในการเก็บขอมูล  ผูศึกษาจําเปนตองเก็บขอมูลจากการสอบถาม
บุคคลภายนอก เชน  เพื่อนบาน  นักวิชาการทองถ่ิน  ประกอบรวมกับขอมูลภาคเอกสารอ่ืนในการ
เทียบเคียงเพื่อรวบรวมขอมูลในการวิเคราะหตอไป   

3)   เนื่องจากสภาพทางสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ขอมูลท่ีใชอางอิงใน
การศึกษาในคร้ังนี้  เชน  ขอมูลทางประวัติศาสตรทองถ่ิน  กฎหมาย นโยบายเทศบาลทองถ่ิน  ความ
เคล่ือนไหวองคกรทองถ่ิน  ตลอดจนสภาพแวดลอมกายภาพของเมือง เปนตน  ดังนัน้หากใน
อนาคตปจจยัดังกลาวมีการเปล่ียนแปลงไปเปนอยางอ่ืน  ยอมสงผลตอขอสรุปการศึกษาหรือ
ขอเสนอแนะแนวทางการอนรัุกษเรือนไมพืน้ถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรจากการศึกษาในคร้ังนี้ดวย 

  


