
 
บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
 

 จากการสํารวจเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรชวงระหวาง วนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 
2550 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2550 เรือนไมท่ีผานเกณฑการพิจารณาคัดเลือกท่ีมีเอกลักษณ
เฉพาะและมีลักษณะรวมในองคประกอบสภาพแวดลอมกายภาพบางประการท่ีสงเสริมเอกลักษณ
ทองถ่ิน  
(ดู บทท่ี 3, 3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา) มีจํานวน 73 หลัง แบงเปน 4 ประเภทไดดังนี ้
 
ตาราง 4.1 ประเภทเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร  

ประเภท ในกําแพงเมืองแพร  
(หลัง) 

นอกกําแพงเมืองแพร  
(หลัง) 

รวม  
(หลัง) 

1.เฮือนบาเกา  (Bakao House) 7 7 14 
2.เรือนไมรานคา (Wooden Shop House) 5 20 25 

3.เรือนขนมปงขิง (Gingerbread House) 6 3 9 

4.เรือนไมประยุกต  (Applied Wooden House) 14 11 25 

รวม 32 41 73 

   
จากรูป 4.1 และตาราง 4.1 พื้นท่ีภายในกําแพงเมืองมีความหนาแนนของเรือนไมพื้นถ่ิน

มากกวาพื้นท่ีภายนอกกําแพงเมือง เฮือนบาเกา เรือนขนมปงขิงและเรือนไมประยุกตพบมากใน
พื้นท่ีภายในกําแพงเมืองเชนกัน สวนเรือนไมรานคาพบในยานถนนเจริญเมืองบริเวณนอกกําแพง
เมืองมากท่ีสุด และเปนท่ีนาสังเกตวาเรือนไมรานคาพบนอยมากภายในพ้ืนท่ีกําแพงเมือง 
  
4.1 ลักษณะรูปแบบเรือนไมพื้นถ่ิน 
1) เฮือนบาเกา  

จากการสํารวจมีเฮือนบาเกาท่ีสอดคลองกับเกณฑการพจิารณาจํานวน 14 หลัง ต้ังอยูใน
บริเวณชุมชนพระนอน ชุมชนพระรวง และชุมชนพงษสุนันทภายในกําแพงเมืองจํานวน 7 หลัง 
บริเวณชุมชนรองซอ และชุมชนทุงตอมภายนอกกําแพงเมืองอีกจํานวน 7 หลัง บริเวณท่ีเฮือนบาเกา
หลงเหลือมากท่ีสุดจะอยูระหวางบริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงใตของกําแพงเมือง โดยเฉพาะ 
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ชุมชนพระรวงและชุมชนรองซอลักษณะภายนอกของเฮือนบาเกาแตละหลังมีลักษณะ
รูปแบบสถาปตยกรรมภายนอกท่ีคลายคลึงกันมาก 

เนื่องจากลักษณะสภาพทางภูมิประเทศ ภมิูอากาศ และพื้นฐานทางวฒันธรรมแบบลานนา
ท่ีเหมือนกนั  เฮือนบาเกาจึงมีลักษณะรวมคลายคลึงกับเรือนพื้นถ่ินในจังหวดัภาคเหนือตอนบน
โดยท่ัวไป หากพิจารณาเรือนกาแลซ่ึงเปนเรือนท่ีมีพัฒนาการสูงสุดทางสถาปตยกรรมการอยูอาศัย
ของวัฒนธรรมลานนา  แตจากการสํารวจไมพบเรือนกาแลหลงเหลืออยูในเขตเทศบาลเมืองแพร  
เรือนไมท่ีปรากฏอยูสวนใหญเปนเรือนไมจริงตัวเรือนยกสูงมีใตถุนโลงสําหรับทํากิจกรรมในตอน
กลางวัน   

 
ตาราง 4.2 องคประกอบผังบริเวณเฮือนบาเกาภายในเขตเทศบาลเมืองแพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากตาราง 4.2 องคประกอบหลักของผังบริเวณเฮือนบาเกาสวนใหญจะประกอบไปดวย 
ขวง ตูบผี ฮ้ัวไม และสวน เปนองคประกอบพื้นฐานท่ีสํารวจพบในผังบริเวณของเฮือนบาเกาท่ัวไป 
สวนน้ําบอและถุขาวจะพบในผังบริเวณเฮือนบาเกาในเรือนตนตระกูลของเครือญาติหรือผูนําท่ีมี
อิทธิพลภายในชุมชนเทานัน้  
 -ขวง  เปนพืน้ดินอัดแนน เปนเอกลักษณสําคัญของการวางผังลานนา เปนพื้นท่ีเปดโลง 
(Open Space) อยูดานหนาของเรือน เปนศูนยกลางของการเช่ือมตอกิจกรรมตางๆ ภายในบริเวณ
บาน นอกจากเปนขอบเขตของบานๆ หนึ่งแลว ยังเปนสวนหนึ่งในโครงสรางท่ีวางของชุมชน โดย

องคประกอบผังบรเิวณ 

(Element of  Layout) 

% 

เฮือนบาเกา 

(Bakao House) 

มี ไมมี รื้อถอน เพิ่มเติม 

ขวง 50.0 42.0 8.0 - 

ตูบผี 84.0 8.0 8.0 - 

ฮั้ว 92.0 - 8.0 - 

น้ําบอ 36.0 64.0 - - 

ตอมอาบน้ํา 8.0 26.0 66.0 - 

สวน 84.0 8.0 - - 

ถุขาว 43.0 57.0 - - 
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เปนพื้นท่ีใชสอยสารพัดประโยชนสําหรับทํากิจกรรมเอนกประสงคกลางแจง (อนุวทิย เจริญศุภกลุ. 
2539) 
 -ตูบผี  จะต้ังอยูมุมดานใดดานหนึ่งบริเวณดานหนาของผังบริเวณ  ลักษณะของตูบผีเปน
เรือนขนาดเล็กวางบนเสาไมตนเดยีวสูงประมาณหนึ่งเมตร  ผีซ่ึงเปนท่ีสักการบูชานั้นแตกตางกนั
ไปแลวแตจุดประสงค  เชน  เฮือนบาเกา A2 สรางตูบผีปดสะนู (พระวิศวนุกรรม) เนื่องจากเจาของ
เรือนเปนชางตีขันเงินมีการนับถือพระวิศวนุกรรมเปนครูชาง เฮือนบาเกา A3 สรางตูบผีเพื่อบูชาผี
บรรพบุรุษ เปนตน 
 -ฮ๊ัว (ร้ัว)  เฮือนบาเกาท่ีสํารวจพบสวนใหญฮ๊ัวทําจากไมเนื้อแข็งเปนซ่ีๆ ตีเวนชอง ความสูง
ไมเกินสองเมตร เนื่องจากฮ๊ัวมีความโปรงโลงจึงทําใหการถายเทอากาศจากภายนอกเขาสูภายใน
บริเวณบานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ฮ๊ัวยังมีพชืผักพืน้บานข้ึนปกคลุมเปนบางสวน เปนแหลง
อาหารที่สําคัญของแตละครัวเรือน ปจจุบันฮ๊ัวไมท่ีผุพังเส่ือมสภาพลงไดถูกเปล่ียนเปนร้ัวซีเมนต
บล็อกทําใหสภาพการเช่ือมตอระหวางพื้นท่ีภายนอกและภายในผังบริเวณเรือนตัดขาดออกจาก
กันไป 
 -น้ําบอหรือบอน้ํา  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  จะต้ังอยูบริเวณใกลกับขวงบาน  บริเวณ
โดยรอบน้ําบอจะมีตนไมหรือพืชพันธุไมน้ําเพื่อการดดูซับน้ําท่ีหกจากการตักน้าํ  เพื่อความสะอาด
ของสวนรวมบริเวณรอบน้ําบอจะไมอนุญาตใหมีการซักลางใดๆ  การซักลางตางๆจะแยกไวท่ีตอม
อาบน้ํา  กอนท่ีระบบน้ําประปาจะเขาถึงชุมชน  น้ําบอมีการใชประโยชนรวมกนัภายในชุมชนเปนท่ี
พบปะภายในชุมชน    การตักน้ําเปนกจิวัตรประจําวนัของแตละครัวเรือนท่ีไมมีน้าํบอสวนตัวใช  
น้ําเพื่อการบริโภคจะสํารองไวท่ีฮานน้ําหมอและหมอน้าํท่ีชานซ่ัวน้ําใกลครัวไฟ  สวนน้ําเพื่อการ
อุปโภคจะเก็บไวท่ีตอมอาบน้ํา 
 -ตอมอาบน้ํา  เปนพื้นท่ีอาบน้ํามีขนาดประมาณ 2 x 2 เมตร ระนาบดานขางปดลอมมิดชิด 
ระนาบหลังคาเปดโลง พบเฮือนบาเกา A9 เพียงหลังเดียวเทานัน้แตวัสดุลอมรอบเปนสังกะสี สวน
เรือนหลังอ่ืนจากการสัมภาษณเจาของเรือนพบวาหลังจากระบบนํ้าประปาไดเขาถึงแลวมีการตอเติม
หองน้ําข้ึนภายในเรือน ตอมอาบนํ้าจึงถูกร้ือถอนออกไป 
 -สวน  รูปแบบสวนมีลักษณะเปนกลุมกอนลอมรอบองคประกอบยอยภายในผังบริเวณ 
เชน สวนบันได  สวนน้ําบอ  สวนตอบอาบน้ํา  สวนครัว (สวนฮิ)  พชืพันธุสวนใหญเปนพืชผลท่ี
บริโภคและใชงานได เชน พชืผักสวนครัว  ไมดอกสําหรับใชไปวดั  ตนไผ  หรือไมผล  เปนตน  

-ถุขาวหรือหลองขาว  เปนเรือนแยกสัดสวนอีกหลังหนึ่งโดยจะอยูรวมชานเดยีวกันกับ
เรือนพักอาศัยยกระดับพื้นสูงกวาระนาบพ้ืนอ่ืนๆ  เพื่อเปนการแสดงเคารพตอพระแมโพสพ   
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 จากองคประกอบผังบริเวณเฮือนบาเกาท้ังหมดที่สํารวจ  ไมมีหลังไหนท่ีมีองคประกอบ
ดังกลาวครบถวนทุกประเภท  บางหลังเคยมีองคประกอบครบหรือบางหลังไดถูกร้ือถอนไป  
นอกจากนี้บางสวนไดถูกปรับสภาพ  เชน  ขวงลานดินถูกทําเปนพืน้คอนกรีตเพื่อจอดรถยนต  ตูบผี
ไดเปล่ียนสภาพเปนศาลพระภูมิตามความเช่ือแบบพราหมณ  ฮ๊ัวไมถูกเปล่ียนเปนร้ัวคอนกรีตบล็อก  
น้ําบอไมมีการใชงานเนื่องจากมีน้าํประปาเขาถึงทุกบาน  รวมท้ังตอมน้าํก็ถูกร้ือถอนออกไป
เนื่องจากมีการสรางหองน้ําภายในเรือน  การปรับเปล่ียนสภาพองคประกอบในแตละประเภทจาก
ปจจัยแบบสมัยนิยม  ไดสงผลตอสภาพแวดลอมของผังบริเวณภายในบาน เชน ถุขาวเดิมจะมีขนาด
ใหญเพื่อรองรับขาวเปลือกจากการทํานาตัง้แต 50 ไรข้ึนไปในแตละครัวเรือน เม่ือมีการแบงแยกท่ี
นาใหแกลูกท่ีแยกครอบครัวออกไป   ผลผลิตท่ีไดจากการทํานาจึงไมเพียงพอแกการยังชีพในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมปจจุบัน นาจึงถูกขาย หรือใหเชาไป ถุขาวจึงถูกปรับเปล่ียนสภาพเปนพืน้ท่ี
ใชสอยอ่ืน เชน หองนอน สวนพกัผอน หรือถูกร้ือถอนไป 
 การปรับเปล่ียนสภาพองคประกอบผังบริเวณเฮือนบาเกาขางตนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
ของผูอยูอาศัยโดยปราศจากหลักการและเหตุผล  โดยไมคํานึงถึงผลกระทบท่ีตามมาเปนลูกโซ  เชน 
พื้นดิน  สวน ร้ัวท่ีโปรงโลง  ไดทําใหการถายเทอากาศตามธรรมชาติไดสูญหายไป เปนตน  ทําให
ตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพผังบริเวณอ่ืนจนกระทบตอสภาพเรือนท่ีอยูอาศัยอยางตอเนื่อง  
จนเปนสาเหตุหลักของการร้ือถอน  ดวยความเช่ือวาลักษณะของเฮือนบาเกาไมสอดคลองกับการอยู
อาศัยในสภาพปจจุบัน 
 
 การจัดท่ีวางทางสถาปตยกรรมเฮือนบาเกา  

คติความเช่ือ “ผีบรรพบุรุษ” ผสมผสานกับการนับถือพระพุทธศาสนา  เปนพื้นฐานความ
เช่ือและโลกทัศนท่ีชาวแพรมีเหมือนชาวลานนา  การจัดพื้นท่ีใชสอยในเฮือนบาเกาจงึมีอิทธิพลการ
อยูอาศัยแบบชาวไทยวน หากพิจารณาลักษณะของเรือนกาแล และเฮือนบาเกาจดัเปนเรือนเคร่ือง
สับ ซ่ึงมีพัฒนาการตอเนื่องจากเรือนเคร่ืองผูก ซ่ึงเรือนกาแลจดัไดวาเปนเรือนท่ีมีพัฒนาการสูงสุด
ในการอยูอาศัยของชาวไทยวน มีความซับซอนทางรูปทรง (Form) และเนื้อท่ี (Space) มากกวาเฮือน
บาเกา แตเรือนกาแลไมปรากฏหลักฐานหลงเหลืออยูในปจจบัุนเลยในเขตเทศบาลเมืองแพร อนุวิทย 
เจริญศุภกุล. 2539 กลาวถึงลักษณะเรือนไมแพรและนานวามีเอกลักษณรูปแบบเสนเรขาคณิตท่ีแรง 
นิยมเนนทางข้ึนบันไดออกเปนโครงสรางอีกตัวหนึ่งตางหาก โครงสรางนี้จะประกอบดวยหลังคา
ทรงจั่วท่ีคุมชานบันไดและทอดยาวคลุมบันไดไวท้ังหมด ทําใหองคประกอบเกดิการกระจายตัว
กอใหเกิดสุนทรียภาพในการใชงานมากยิง่ข้ึน 
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จากการสํารวจพื้นท่ีบานพระหลวง ชุมชนชาวไทยยวนท่ีถูกกวาดตอนมาจากเชียงแสน 
โดยการสัมภาษณคนทองถ่ิน 1  ไดใหสัมภาษณวาลักษณะเรือนกาแลเคยมีอยูในชุมชนนี้ โดยเจาของ
สวนใหญเปนหัวหนาชุมชนหรือผูมีฐานะเทานั้น ปจจุบันถูกร้ือไปหมดแลวเม่ือประมาณ 50 ปท่ี
ผานมา 

                  

 
                     ภาพ 4.2 เรือนกาแล                                                      ภาพ 4.3 เฮือนบาเกา A4 
 

ดังนั้นจึงเปนไปไดวาเรือนกาแลนาจะมีอิทธิพลตอรูปแบบการอยูอาศัยของชาวเมืองแพรได  
เนื่องจากประวัติศาสตรท่ีมีการโยกยายถิ่นฐานและการติดตอสัมพันธระหวางเชื้อชาติไทยยวน
ดวยกัน  ความสัมพันธระหวางกันดังกลาวตอเนื่องถึงพื้นที่ชุมชนเมืองดานใตของเมืองแพรเปน
พื้นท่ีท่ีอุดมสมบรูณในการเพาะปลูกขาวและเปนท่ีรวมฝมือชางไมสกุลชางเชียงแสนดวย  การท่ี
เจาของท่ีนาสวนใหญเปนเจานายพืน้เมืองแพร การสรางท่ีอยูอาศัยยอมมีการถายทอดฝมือถึงกันทํา
ใหพัฒนาการรูปแบบท่ีพักอาศัยมีอิทธิพลตอกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
1 ปามวย ประมาณ อายุ 70 ป วันท่ี 14 มกราคม 2550 
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ตาราง 4.3 การเปรียบเทียบลักษณะเดนระหวางเรือนกาแลและเฮือนบาเกา 

  
จากตาราง 4.3  ลักษณะการวางผัง  การจดัท่ีวางทางสถาปตยกรรมมีองคประกอบเพ่ือการ

ใชสอยท่ีคลายคลึงกัน  แตรูปแบบทางสถาปตยกรรมเฮือนบาเกาจะมีความเรียบงายแบบรูปทรง
เรขาคณิต  เรือนกาแลจะมีรูปรางท่ีออนชอยเนื่องจากลักษณะโครงสรางเปนแบบมาตางไหมทําให
หลังคาดัดโคงยอดจัว่หลังคาตกแตงดวยกาแล เชิงชาย และสวนจบของโครงสรางมีลวดลายไม
แกะสลักตกแตง  ตางจากเฮือนบาเกาจะเนนการจดัองคประกอบของรูปทรง  ใชประโยชนจาก
โครงสรางท่ีเรียบงายรูปทรงหลังคาขาดความออนชอยรวมท้ังการตกแตงทางศิลปกรรมไมมีจุดเดน
ของเฮือนบาเกาอยูท่ีการกระจายกลุมหลังคาตามกลุมพื้นท่ีใชสอยและการแยกสวนของซุมบันได
เปนจุดเดนของทางข้ึนเรือน  ท่ีชวยลดความหนักแนนของเสนสายของรูปทรงหลังคาเรขาคณิตได
อยางมีเอกลักษณ 

สวนการนําคติสัญลักษณท่ีมีความหมายเขามาประกอบผสมผสานในองคประกอบเรือนเชิง
สัญลักษณของเฮือนบาเกา แตกตางจากเรือนกาแลมากเพราะเฮือนบาเกาจะเนนความหมายที่

องคประกอบเรือน เรือนกาแล เฮือนบาเกา ขอแตกตางเฮอืนบา-

เกากับเรอืนกาแล 
ลักษณะการวางผังและการจัด

พื้นท่ี 

เรือนแฝด มีรางนํ้าเช่ือมระหวาง

เรือน 

หลังคาแยกสวนตามกลุมพื้นที่ใช

สอยระหวางหลังคาเช่ือมดวยรางน้ํา 

กลุมอาคารระหวาง

เรือนคลายคลึงกัน 

องคประกอบผังบรเิวณ ขวง, ตูบผี, ฮ้ัว, บอน้ํา, ตอมอาบน้ํา, 

สวน, ถุขาว 

ขวง, ตูบผี, ฮ้ัว, บอน้ํา, ตอมอาบน้ํา, 

สวน, ถุขาว 

องคประกอบผัง

บริเวณคลายคลึงกัน 
การจัดท่ีวางทางสถาปตยกรรม ซุมบันได, ชานแดด, เต๋ิน, ห้ิงพระ, 

หองนอน, ครัวไฟ, ชานฮอม,ชานซัก

ลาง 

ซุมบันได, ชานแดด, เต๋ิน, ห้ิงพระ, 

หองนอน, ครัว, ชานฮอม,ชานซัก

ลาง 

การจัดท่ีวางสถาปตย- 

กรรมคลายคลึงกัน 

ลักษณะรูปทรงและรูปแบบทาง

สถาปตยกรรม 
มีใตถุนพื้นที่ใชสอยหลักอยูบนเรือน

ฝาไมจริงสวนบนของฝาผายออก, 

ทรงจ่ัวลาดตรง, มีชายคายื่นโดยรอบ

มุงดินขอ 

มีใตถุนพื้นที่ใชสอยหลักอยูบนเรือน

ฝาไมจริง, ทรงจ่ัวเสนเรขาคณิตแรง

มากมีชายคายื่นโดยรอบ มุงดวย

กระเบ้ืองซีเมนต 

รูปทรงเรขาคณิตแรง  

ฝาไมตีแนวนอน 

หลังคาจั่วผสมปนหยา

ขนาดเล็ก 
ลักษณะรูปแบบโครงสราง ระบบเสา – คาน,  

โครงสรางหลังคา, แบบมาตางไหม 
ระบบเสา – คาน,  

โครงสรางหลังคาไม 
โครงสรางหลังคาไม

ใชอะเสและขื่อรวม

แตแยกสวนหลังคา 
วัสดุ และลักษณะศิลปกรรม ไมสักเปนวัสดุหลัก,  

การตกแตงมีความหมายเชิง

สัญลักษณ เชน หํายนต, กาแล, ไม

แกะสลักประดับตกแตง 

ไมสักเปนวัสดุหลักหรือไมเนื้อแข็ง  

มีการตกแตงนอย มีซุมบันไดเปน

องคประกอบยอยประกอบมวลรวม

เรือน 

เนนการจัดองคประ 

กอบทางรูปทรงมาก 

กวาการตกแตงราย 

ละเอียดปลีกยอย 
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เกี่ยวของกับการจัดวางองคประกอบท่ีมีอยูในโครงสรางหลักของเรือน เชน จํานวนข้ันบันไดตอง
เปนเลขคู บันไดตองข้ึนทางเหนือหรือทิศตะวนัออกเทานั้น  พืน้ไมตองวางขนานไปกับแนวถนน  
เปนตน  สวนเรือนกาแลจะมีการนําองคประกอบยอยเขามาประกอบใหเกิดความหมายซับซอนมาก 
เชน กาแล  หํายนต  

 
ตาราง 4.4 การจัดท่ีวางทางสถาปตยกรรมเฮือนบาเกาจากเรือนท่ีสํารวจ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 การจัดท่ีวางทางสถาปตยกรรมเฮือนบาเกา  ตามตาราง 4.4 ซุมบันได เต๋ิน หิ้งพระ 
หองนอนและครัวไฟ เปนองคประกอบพืน้ฐานของพื้นท่ีใชสอยท่ีเฮือนบาเกาตองมี  แบงพื้นท่ีใช
สอยเปนสองระดับ คือ  ระดบัขวงบานและระดับยกพืน้หรือระดับชานเรือน (จาน)  ระดับขวงบาน
เปนการจดัพื้นท่ีใชสอยระดับพื้นดินสัมพนัธกับการวางผังบริเวณตามท่ีไดกลาวไปแลว  สวนพื้นท่ี
ใชสอยระดับยกพื้นหรือระดับชานเรือน (จาน) ประกอบไปดวย  ไดแก  ชาน (จาน)  เต๋ิน  หิ้งพระ 
ฮานน้ํา  บันได  ครัวไฟ หองนอนและหิ้งผี  หนวยพืน้ฐานเหลานีแ้ยกออกไดเปนส่ีกลุมพื้นท่ีใชสอย  
โดยแตละกลุมจะมีหลังคาแยกออกเปนแตละหลัง  โดยมีการใชรางนํ้ารวมกนัเปนตัวแบงแยก
หลังคาแตละสวน   

การจัดท่ีวางทางสถาปตยกรรม 

Spatial Organization in Bakao House 

% 

 

เฮือนบาเกา 

(Bakao House) 

มี ไมมี รื้อถอน เพิ่มเติม 

มุขหนาบาน 92.0 8.0 - - 

ระเบียง 8.0 92.0 - - 

ซุมบันได 85.0 15.0 - - 

จานแดด 8.0 - 97.0 - 

ฮานนํ้า 29.0 - 71.0 - 

เติ๋น 100.0 - - - 

ห้ิงพระ 100.0 - - - 

หองนอน 100.0 - - - 

ครัวไฟ 100.0 - - - 

หองนํ้า 57.0 - - 43.0 
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- กลุมพื้นท่ีใชสอยซุมบันได  ประกอบไปดวย บันได ชานพักและมุขหนาบันได เปนพื้นท่ี
ตอเช่ือมระหวางระดับขวงบานกับชานเรือน  บริเวณชานพักหรือมุขหนาบันไดเฮือนบาเกาจะมีท่ีนัง่
ไมสําหรับนั่งพักผอนหรือนัง่เลนและมีประตูเช่ือมตอกอนเขาสูตัวเรือน  พื้นท่ีสวนนี้จะถูกปกคลุม
ดวยหลังคา  หนาจั่วหลักของหลังคาจะอยูท่ีมุขหนาบันไดหันหนาออกหนาเรือนและมีชายคาปกนก
คลุมยื่นปกคลุมข้ันบันไดท้ังหมด  ความนาสนใจของหลังคาซุมบันไดซ่ึงเปนหนวยหลังคาท่ีเล็ก
ท่ีสุดจึงเปนองคประกอบทางสถาปตยกรรมท่ีทําใหรูปทรงของเฮือนบาเกามีขนาดสัดสวนกะทัดรัด
เม่ือเทียบกับสัดสวนของคนในพ้ืนถ่ิน (Human Scale)  

- กลุมพื้นท่ีใชสอยเต๋ิน  เปนพื้นท่ีใชสอยเอนกประสงคระหวางความเปนสวนตัวและ
สาธารณะเนื่องจากกอนเขาพื้นท่ีสวนนี้จะผานประตูจากซุมบันไดโดยตองไดรับอนญุาตจากเจาของ
บานกอน  พื้นท่ีแยกเปนสองสวนคือ พื้นท่ีกึ่งเปดโลง (Semi outdoor) ไดแก เต๋ิน หิ้งพระ และพื้นท่ี
เปดโลง (Outdoor) ไดแก ชานแดด (จาน) ฮานน้ํา โดยมีขมความสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรเปน
ตัวแบงพืน้ท่ี เต๋ินในชวงเวลากลางวันจะเปนพื้นท่ี รับแขก พักผอน ทานอาหารเชา กลางวัน และเยน็ 
ตลอดจนเปนพื้นประกอบพธีิกรรมทางพุทธศาสนา ในชวงเวลากลางคืนจะเปนพืน้ท่ีหลับนอน
สําหรับลูกชายเปนตน เนื่องจากกจิกรรมตางๆท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจากการนั่ง หลับนอนในระนาบพืน้
เปนหลัก การเปดชองหนาตางในดานท่ีมีผนังจึงอยูระดับพื้นเปนหลัก  

- กลุมพื้นท่ีใชสอยหองนอน  เปนพืน้ท่ีท่ีอยูในระนาบพื้นและโครงสรางหลักเดียวกัน
กับเต๋ิน  โดยแยกหลังคาออกเปนสองสวนแตมีโครงสรางข่ือ อะเส รวมกัน แยกเฉพาะสวนจั่ว
หลังคาเทานั้น  หองนอนมีเพียงหองเดียวแตมีขนาดใหญ  หากตองการแยกความเปนสัดสวนจะทํา
โดยการกัน่ดวยผามานหรือเฟอรนิเจอรลอยตัว  พื้นท่ีสวนหองนอนเปนท่ีต้ังของหิ้งผีเปนหิ้งไม
ต้ังอยูบนหวันอนของหัวหนาครอบครัวเสมอ  เนื่องจากพ้ืนท่ีหองนอนเปนพืน้ท่ีสวนตัวเฉพาะ
ครอบครัวหากบุคคลอื่นกาวลวงเขามาโดยไมไดรับอนุญาตถือวาเปนการกระทําท่ีลบหลูเจาของเรือน
ถือวาเปนการผิดผี  จะตองทําการขอขมาตอเจาของเรือน 

- กลุมพื้นท่ีใชสอยครัวไฟ  ประกอบไปดวย ครัวไฟ ชานซักลาง (จานซ่ัวน้ํา) และหองน้ํา 
ระดับพื้นครัวไฟจะอยูในระดับชานเรือน  โครงสรางหลังคาแยกเปนสัดสวนชัดเจน  มีผนังปดลอม
ท้ังส่ีดาน  ภายในครัวไฟแบงการใชสอยเปนสามระดับ ระดับพืน้ใชเปนพื้นท่ีเตรียมเพ่ือประกอบ
อาหารหรือนั่งทานอาหาร  ระดับยกพืน้จะมีแมเตาไฟเปนกะบะดินสําหรับวางเตาประกอบอาหาร  
และระดับเหนอืพื้นเปนท่ีแขวนของคร่ัวไมเหนือแมเตาไฟสําหรับวางอาหารแหง เชน พริกแหง 
ปลาแหง ผักแหง และอ่ืนๆ   พื้นท่ีชานซักลาง จะอยูใกลๆ  กับประตูเขาหองครัว  สวนหองน้ําสวน
ใหญไดรับการตอเติมข้ึนภายหลังโดยแบงพื้นท่ีจากชานซักลาง  หลังคาหองน้ําจะทําเปนหลังคาป
กนกตอเนื่องจากหลังคาของหองครัว  หองน้ําจัดไดวาเปนพื้นท่ีใชสอยท่ีสงผลตอการปรับเปล่ียน
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วิถีการดําเนนิชีวิตภายในเฮือนบาเกา  เนื่องจากมีระบบปมน้ํา น้ําประปา  องคประกอบของผัง
บริเวณ และพ้ืนท่ีการใชสอยเดิมบางสวนไดสูญหายไปพรอมกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว เชน น้าํ
บอ ตอมอาบน้ํา ฮานน้ํา เปนตน   
 

รูปทรงสถาปตยกรรมเฮือนบาเกา 
จากการแบงกลุมพื้นท่ีใชสอยออกเปนส่ีกลุมหลัก  ทําใหเกิดรูปทรงหลังคาแยกเปนสวนๆ

ตามกลุมพื้นท่ีใชสอย  โดยรูปทรงหลังคาของหองนอนจะมีขนาดใหญท่ีสุด สวนเติ๋น หองครัวและ
ซุมบันได จะมีขนาดลดหล่ันกันตามลําดบั  ท้ังนี้ไมเปนกฎเกณฑตายตัวบางหลัง  หลังคาถุขาวจะมี
ขนาดใหญท่ีสุด  ดังนั้นรูปแบบของเฮือนบาเกาจงึเปนการสะทอนรูปแบบการใชสอยภายใน
ออกเปนรูปทรงภายนอก  ประกอบกับในอดีตสภาพภมิูอากาศท่ีหนาวเยน็ในยามคํ่าคืนระนาบผนงั
ภายนอกเรือนท้ังหมดจึงถูกลอมรอบดวยผนังเพื่อปองกนัลมหนาว  สวนลักษณะเดนชัดของรูปทรง
ตัวเรือนอีกสวนหน่ึงจะเปนการใชเสายกพ้ืนเรือนใหลอยสูงข้ึนจากระดบัพื้นดิน  ทําใหตัวเรือน
สวนบนลอยอยูในอากาศ  ในขณะเดยีวกันก็เปนการกําหนดรูปทรงของพ้ืนท่ีสวนใตถุนเรือนไป
ดวย  รูปทรงสวนนี้มีคาและเนื้อหาเทากบัท่ีวางในตัวเอง  เปนพื้นท่ีเอนกประสงคมีความสัมพันธ
กับองคประกอบของการวางผังภายในบานและส่ิงแวดลอมภายในชุมชน 

 
รูปแบบโครงสรางเฮือนบาเกา 
โครงสรางโดยท่ัวไปเปนแบบ เสา-คาน ซ่ึงอํานวยความสะดวกในการกอสราง ใหความ

ยืดหยุนกวาโครงสรางแบบอ่ืนๆ   
ลักษณะโครงสรางแบบนี้มีความสัมพันธกับคติความเช่ือลานนาท่ัวไป  สงผลตอระบบการ

จัดการพืน้ท่ีใชงานท้ังในมิติทางราบและมิติทางดิ่งอยางลึกซ้ึง  มิติทางราบในวัฒนธรรมเรือน
ลานนาคือนั่งกับนอน  ฉะนั้นการสรางพืน้ท่ีเพื่อใชงานในกิจกรรมท้ังสองจึงตองแบงพื้นท่ีออกเปน
สองระดับ  โดยเฉพาะการยกระดับหองนอนและเต๋ินใหสูงกวาระดับชานเรือน  และระเบียงทางเดิน 
(ชานฮอม)  ระหวางหอง  การที่ทําไดอยางจะแจงเชนนี้  เพราะระบบโครงสรางแบบเสาในแกนดิ่ง  
และคานกบัตงในแกนราบอํานวยใหปรับโครงสรางพืน้ท่ีในรูปแบบดังกลาวไปไดงายมาก  โครงสราง
แบบเสาคานชวยอํานวยใหการแบงพื้นท่ีในทางราบโดยไมตองใชผนัง  เชน หองนอนท่ีขนาดกวาง
มาก  การตั้งเสาตอหมอในระหวางเสาขางผนังแลวใชไมแปนตอง  วางราบพาดหวัเสาตอหมอใน
ระดับพื้นไว  ทําใหแบงพื้นท่ีออกเปนสองสวน (อนวุิทย เจริญศุภกุล.2539) 
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การวางแผนไมพาดหวัเสาหรือไมแปนตองบนเสาปอกนัน้จัดเปนลักษณะของเรือนลานนา  
จากการสํารวจเฮือนบาเกา  ไมเพียงแตเฉพาะภายในหองนอนเทานั้น สวนเติ๋นหรือพื้นที่อ่ืน            
ท่ีตองการพื้นท่ีโลง ยังคงรักษารูปแบบการวางโครงสรางแบบดั่งเดิมนี ้

เนื่องจากเสาภายในเรือนกลายเปนเสาปอกรับน้ําหนักระนาบแผนพืน้ไป  จึงคงเหลือเฉพาะ
เสาแนวผนังท่ีข้ึนไปรับสวนโครงสรางหลังคา  อะเสและข่ือเฮือนบาเกาซ่ึงอยูในระดับเดียวกนัจึง
เปนตัวรับน้ําหนักโครงสรางผืนหลังคาท้ังหมด  ข่ือไมเฮือนบาเกาจงึมีขนาดใหญและยาวมากเพื่อ
ทดแทนกับการไมมีเสามาชวยรับน้ําหนกั  ดังนั้นการลดขนาดสัดสวนหลังคาโดยการแยกหลังคา
ออกเปนสวนๆจึงเปนการชวยลดการกระจายนํ้าหนักของโครงสรางท้ังหมดของหลังคา 

 
หลังคาเฮือนบาเกา  รูปแบบหลังคามีสามแบบ คือ แบบหนาจัว่ธรรมดา แบบหนาจั่วมีป

กนกรวม และแบบจั่วผสมปนหยา   
ความลาดชัดของหลังคาจะอยูในชวง 35-45 องศา ใชกระเบ้ืองซีเมนตเปนวัสดุมุง ลักษณะ

กระเบ้ืองซีเมนตท่ีใชมีสองแบบ คือ แบบปลายตัดส่ีเหล่ียมผืนผาและแบบส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน 
ระยะหางระหวางระแนงไมเพื่อรับกระเบ้ืองประมาณ 13-15 เซนติเมตร ปจจุบันเรือนบางหลังได
เปล่ียนวัสดุมุงหลังคาเปนสังกะสีเนื่องจากมีปญหาการร่ัวซึม 

หนาจัว่หลังคาเฮือนบาเกาจะใชวิธีการตีไมซอนเกล็ดแนวนอนไมมีการตกแตงดวยลวดลาย
ใดๆ ปนลมและชายคาจดัเกบ็ความเรียบรอยของการมุงดวยแผนไมตีซอนเกล็ดแบบเรียบงายเทานั้น 
 
 วัสดุ และลักษณะศิลปกรรมตกแตง  

องคประกอบตางๆของเฮือนบาเกาลวนถูกสรางดวยไมสักหรือไมเนื้อแข็งแทบทั้งส้ิน  
หลังคามุงดวยกระเบ้ืองซีเมนต  วัสดุอ่ืนท่ีเขามาภายหลัง ไดแก คอนกรีต สังกะสี ลวนถูกนํามาใช
เพื่อการซอมแซมสวนท่ีผุพังหรือตอเติมข้ึนภายหลัง 

ลักษณะทางศิลปกรรมการตกแตงของเฮือนบาเกาจะปรากฏออกมาเปนศิลปกรรมทาง
รูปทรงในภาพรวมของเรือนท้ังหมดมากกวาการตกแตงดวยรายละเอยีดทางประณตีศิลป  ดังนั้น
องคประกอบภายนอกอาคาร เชน การตกแตงยอดจัว่ หนาจัว่ เชิงชาย และองคประกอบภายใน
อาคาร เชน หํายนตประตูหองนอนแบบเรือนกาแลจึงไมมี  เนื่องจากเฮือนบาเกาไดสอดแทรกคติ
ความเช่ือเหลานี้เขาไปภายในโครงสรางหลักของเรือนตามคติความเช่ือการสรางเรือนไปแลว
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2)  เรือนไมรานคา 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2479  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2498)
ความหมายของเรือนไมรานคามีความสอดคลองกันกับการคํานิยาม “หองแถว”  หมายความวา  
อาคารท่ีพักอาศัยหรืออาคารพาณิชยซ่ึงปลูกสรางติดตอกนัเปนแถวเกนิกวาสองหอง และกอสราง
ดวยวัตถุอันมิใชวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ  หากมีการกอสรางดวยวัตถุทนไฟเปนสวนใหญจะ
เรียกวา “ตึกแถว” ดังนั้นการกอสรางอาคารพาณิชยโดยการใชไมหรือวัสดุท่ีไมทนไฟเปนสวนใหญ
จึงถูกเรียกวาเปน “หองแถว”  ท้ังหมด 
 จากงานวิจยัความเขาใจลักษณะบางประการจากการศึกษาสถาปตยกรรม “หองแถว” (สันติ 
ฉันทวิลาสวงศ.  2521)  ไดใหคํานิยามและสรุปวา “หองแถว” เปนอาคารท่ีมีลักษณะดังนี ้
 - เปนคูหาท่ีปลูกติดกันเปนแถว 
 - คูหาหนึ่งๆ เกิดจากการกัน้ผนังรวม (Common Side Wall)  
 - การใชท่ีดนิของดานแตละคูหาของอาคาร  มักใชท่ีดินเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาหรือส่ีเหล่ียม
ดานขนาน  มีดานแคบเปนทางเขาออกของแตละคูหา  และดานยาวเปนผนังรวม 
 - แตละคูหาในแถวเดียวกนัมีลักษณะซํ้าๆ กนัตามลักษณะโครงสรางและแบบซ่ึงเหมือนกนั   
 - แตละคูหามีความสูงนอยช้ัน  (Low Rise and Medium Rise) 
 - แถวของคูหามักเรียงเปนแนวสายขนานไปกับถนนและทางเทา 
 - ประโยชนใชสอยในคูหายานเดียวกันมักเปนไปในทํานองเดียวกันหรือเพื่อจุดประสงค
เดียวกัน  ทําใหเกิดความเปนยานข้ึนมา  หรือชวยใหเห็นลักษณะการใชท่ีดินในบริเวณน้ันชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
 - ลักษณะของแถวมีแนวโนมเปนเสนตรง  เพื่อความสะดวกประหยัดขององคประกอบท่ีจะ
มาประกอบรวมเขาดวยกัน 
 - ประโยชนใชสอยในอาคารเปนไดตางๆ เชน ท่ีพักอาศัย รานคา คลังสินคา หรือโรงงาน
ขนาดยอม เปนตน  ซ่ึงมักใชผนวกระหวางเปนท่ีพักอาศัยกับกจิกรรมอ่ืน  เปนอาคารทวิประโยชน 
(Bi-function Building Type) เสมอ 
 จากการแบงประเภทตึกแถวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม (ชดา รมไทรย. 2550) แบงออก   
เปน 3 ประเภทหลัก ไดแก เฮือนแป เรือนรานคาสองช้ัน และตึกแถว เม่ือพิจารณาจากการศึกษาใน
คร้ังนี้มี เฮือนแปและเรือนรานคาสองช้ันจดัเปนประเภทเดียวกันกับเรือนไมพื้นถ่ิน  
  “เฮือนแป” ซ่ึงหมายถึง เรือนรานคาขนาดเล็ก การถือครองอาคารแบบเจาของเดียว เรือน
เดี่ยวๆ ไมติดกับอาคารขางเคียง มีความสูงเพียงหนึ่งช้ัน และมีรูปแบบเฉพาะตัวท่ีเกิดจากการปรับ
รูปแบบของเรือนใหมีพืน้ท่ีสําหรับคาขาย วัสดุหลักใชไมในการกอสรางเรือนประเภทนี้พบในพื้นท่ี



 69 

ยานการคาท่ัวไปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม สวนเรือนรานคาสองช้ันเฉพาะเรือนไมรูปแบบ
พื้นเมืองเชียงใหมและเรือนไมแบบขนมปงขิง   
 เรือนรานคาไดแยกพ้ืนท่ีสวนพักอาศัยและคาขายขาดจากกัน  โดยพ้ืนท่ีการคาอยูดานลาง
สวนพักอาศัยอยูช้ันบน แตละช้ันมีความสูงมาก  รูปแบบเรือนคาขายนาจะไดรับอิทธิพลมาจาก
กรุงเทพฯ ดวยมีลักษณะเห็นไดท่ัวไปตามหัวเมืองใหญ เปนเรือนท่ีมีปกหลังคาคลุมดานหนา          
มีระเบียงโปรงช้ันบน สวนใหญมีแนวเสารับระเบียงดานหนา (สมคิด จริะทัศนกุล. 2543) 
 หองแถวไมนาจะพัฒนามาจากหองแถวไมชาวจีน กอสรางดวยไม ยกพื้นสูงจากระดับดิน
เล็กนอย ฝาบานทําแบบฝาถังสลับกับลูกฝก (ประยูร อุละฎะ. 2543) ลักษณะเรือนไมจีนดังกลาวเปน
หองติดๆกันไป ตัวหองคอนขางลึก เพราะแบงพืน้ท่ีดานหนาขาย ดานหลังเปนท่ีอยูอาศัย หลังคา
ทรงจั่วหรือชายคาปกนกมาคลุมดานหนาอาคารท่ีติดกับทางสัญจร เพื่อสรางพื้นท่ีในการคาขายและ
สรางเปนทางเดินแกผูผานไปมาดวย ตามลักษณะของบานจีน การสรางหองแถวไมเปนการลงทุน
สรางเพื่อแบงขายหรือใหเชา ดังนั้นจึงมีเจาของกรรมสิทธหลายเช้ือชาติ ภายหลังอาจมีการดัดแปลง 
ตอเติม โดยคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเฉพาะผนังดานขางไปถึงหลังคา  
 การวางตําแหนงอาคารเรือนรานคาโดยจะหันสวนดานขางของเรือนออกไปตามเสนทาง
สัญจร เพื่อใชสวนกวางของเรือนชวงนี้เปนพื้นท่ีหนารานคาขาย  โดยเร่ิมจากจัว่เดยีว  หรือมีชวงเสา
เดียว มีหลังคาทรงจั่ว และไดพัฒนาเติมชายคาปกนกซอนชายคายื่นออกมา โดยต้ังเสาขางรับอีกแนว 
บางหลังมีชวงเสาตอไปขนานกันตอไปทางดานหลัง  หลังคาทรงสูงแยกกนัแตละหลัง และเช่ือมตอ
กันดวยรางระบายน้ําหรือฮอมริน รูปทรงจั่วเรียบงายไมซับซอน 
 หากพิจารณาจากคํานิยามตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและจากงานวิจัยขางตนซ่ึงมี
ความสอดคลองกับรูปแบบลักษณะสถาปตยกรรมบริเวณถนนเจริญเมือง ในเขตเทศบาลเมืองแพร  
มีการกอสรางโดยใชไมเปนหลัก  มีการใชสอยในอาคารเปนแบบทวปิระโยชนระหวางการอยูอาศัย
และคาขาย  แตขอแตกตางในการแบงกั้นระหวางคูหาซ่ึงสวนใหญไมไดแบงเปนคูหาในแตละชวง
เสาท่ีชัดเจน บางหองหน่ึงชวงเสา บางหองหลายชวงเสาและบางอาคารไมมีการแบงกัน้เปนคูหา   
 ดังนั้นหากจะเรียกวาเปน ”หองแถวไม” ก็ไมสามารถอธิบายความหมายท่ีครอบคลุมได 
เนื่องจากลักษณะรูปแบบอาคารแตละหลังมีความเปนอิสระในกรรมสิทธครอบครองในการใชงาน 
และรูปทรงทางสถาปตยกรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะหลัง    เพื่อใหความหมายมีลักษณะเฉพาะ   
3 ประการ คือ สอดคลองกับรูปแบบทางสถาปตยกรรม การใชงานท่ีมีพื้นท่ีการคาขายเปนจดุเดน 
และวัสดุท่ีใชไมเปนหลัก จึงเรียกเรือนประเภทนีว้า “เรือนไมรานคา” (Wooden Shop house) 

บริเวณนอกกําแพงเมือง ดานทิศตะวนัออกเริ่มต้ังแตประตูชัยตลอดเสนทางท้ังสองฝงของ
ถนนเจริญเมือง  จนถึงส่ีแยกบานทุงตอเนื่องไปกับ ถ.ชอแฮ  เปนท่ีต้ังของเรือนไมรานคามากท่ีสุด     
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เรือนไมรานคาพื้นถ่ินท่ีพบแบงไดเปนสองประเภทคือ  เรือนไมรานคาแบบเรือนเดี่ยว และ
เรือนไมรานคาแบบเรือนแถว   

                                        
          ภาพ 4.4 เรือนไมรานคาแบบเรือนเดีย่ว B5         ภาพ 4.5 เรือนไมรานคาแบบเรือนเดี่ยว B2 

- เรือนไมรานคาแบบเรือนเดี่ยว  (Single Wooden Shop house) มีลักษณะเปนเรือนไมสอง
ช้ันพื้นท่ีช้ันลางดานหนาเปนสวนคาขาย สวนพื้นท่ีดานหลังและช้ันท่ีสองเปนสวนพื้นท่ีพกัอาศัย  
ลักษณะเดนคือมีการกําหนดพื้นท่ีการเขาถึงในแตละสวนอยางเดนชัด  พื้นท่ีคาขายซ่ึงจะอยูติดกบั
ถนนงายตอการคาขาย  สวนพื้นท่ีสวนพกัอาศัยจะมีทางเขาเรือนดานขางหรือดานหลังของเรือนบาง
หลังจะมีองคประกอบของซุมบันได  เรือนรานคาพื้นถ่ินแบบเรือนเดี่ยวจะต้ังแทรกตามชุมชน  
บริเวณตลาดชุมชน จุดแยกตัดของถนน  ใกลสถานท่ีสําคัญ เชน สถานท่ีราชการ  วดั  โรงเรียน  
เปนตน   

- เรือนไมรานคาแบบเรือนแถว  (Linear Wooden Shop house) พบท่ียานถนนเจริญเมือง
ศูนยกลางคาขายท่ีมีความสําคัญต้ังแตจนถึงปจจุบัน เจาของเรือนรานคาสวนใหญจะเปนคนเช้ือสาย
ไทใหญและชาวจีน พื้นท่ีใชสอยภายในแบงพื้นท่ีเปนแบบผสม (Mixed use) ช้ันลางพื้นท่ีดานหนา
เปนสวนคาขายดานหลังเปนครัวและหองน้ํา สวนช้ันสองเปนท่ีอยูอาศัย มีทางเขาดานหนาช้ันลาง
ทางเดียว 
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ตาราง 4.5 องคประกอบผังบริเวณเรือนไมรานคา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตาราง 4.5 องคประกอบหลักของผังบริเวณเรือนไมรานคาสวนใหญมีความแตกตาง

จากเฮือนบาเกามาก เนื่องจากเรือนไมรานคาซ่ึงต้ังอยูในยานการคา   มีอัตราความหนาแนนของการ
อยูอาศัยมากท่ีสุดในเขตเทศบาลเมืองแพร ดวยความแตกตางทางเช้ือชาติของเจาของเรือนและ
ลักษณะการใชสอย ดังนั้นองคประกอบแบบเฮือนบาเกา เชน ตูบผี น้ําบอ ตอมอาบน้ํา สวนและถุ
ขาว จึงไมมีในเรือนไมรานคา แตจุดเดนของเรือนไมรานคาสวนใหญจะมีทางเดนิท่ีกันแดดกนัฝน
สําหรับลูกคาทางดานหนาของแตละราน (Colonnade) 

   
     ภาพ 4.6 Colonnade แบบปกนก B10             ภาพ 4.7 Colonnade แบบใตถุน B13 
 

- ทางเดินดานหนา (Colonnade)    ลักษณะทางเดินมีสองรูปแบบ คือ แบบแรกเปนหลังคา 
ปกนกยื่นออกมาจากตัวเรือนแลวมีเสารับชายคา และทางเดินแบบลอดใตถุนซ่ึงเปนพื้นช้ันท่ีสอง
โดยมีเสารายรับอยูภายนอกอาคารช้ันลาง จากการสํารวจเรือนไมรานคายานถนนเจริญเมืองมี
ทางเดินประเภทนี้ สวนบางหลังท่ีไมมีในปจจุบัน  จากการสัมภาษณเจาของเรือนไมไดความวามี

องคประกอบผังบรเิวณ 

Element of  Layout 

% 

เรือนไมรานคา 

(Wooden Shop House) 

มี ไมมี รื้อถอน เพิ่มเติม 

ทางเดินดานหนา (Colonnade)   45.0 65.0 - - 

ตูบผี - 100.0 - - 

ฮั้วไม 20.0 68.0 12.0 - 

น้ําบอ & ตอมอาบน้ํา - 80.0 20.0 - 

สวน - 100.0 - - 

ถุขาว - 100.0 - - 

ประตูรอง (Sub En’t) 24.0 72.0 - 4.0 
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การตอเติมหรือร้ือถอนออกไป นอกจากนี้ทางเดนิบางสวนในปจจบัุนถูกดัดแปลงเปนพื้นท่ีจอด
รถจักรยานยนตหรือปรับระดับพื้นทางเดนิไมตอเนื่องกบัทางเดินขางเคียง ทําใหทางเดินท่ีเคย
เช่ือมตอระหวางกันหมดหนาท่ีการใชไป 

- ประตูรอง (Sun Entrance) เปนประตูสําหรับขนถายสินคาจากโกดังเกบ็ของ แยกออกจาก
ประตูหลักท่ีใชคาขายในดานหนา เรือนไมรานคาท่ีมีประตูรองจัดไดวาเปนเรือนรานคาท่ีใหญ และ
ท่ีต้ังตองอยูในตําแหนงท่ีติดกับทางสามแพรงท่ีมีถนนรองเช่ือมดานใดดานหน่ึงของท่ีต้ังนอกเหนอื 
จากทางเขาดานหนา หรือดานใดดานหน่ึงของท่ีต้ังเรือนต้ังอยูติดตรอกหรือซอยจึงจะมีประตูรอง
เพื่อการใชงาน สวนถนนสายรองเพื่อขนถายสินคาซ่ึงเปนเสนทางคูขนานกับเจริญเมือง ไดแก ถนน
เหมืองแดงดานทิศเหนือและถนนเจริญราษฎรดานทิศใต 

- ฮ๊ัวไมของเรือนไมรานคา     สวนใหญจะมีเฉพาะเรือนไมรานคาแบบเรือนเดี่ยวท่ีอยู
ทามกลางชุมชน สวนเรือนไมรานคาท่ีอยูในยานถนนเจริญเมืองและถนนชอแฮจะไมมีร้ัวหนาไม  
แตจะใชประตูบานซ่ึงเปนประตูบานเฟยมไมปดในยามคํ่าคืนเปนร้ัวไปในตัว  
 จากการสํารวจลักษณะการวางผังเรือนไมรานคาปจจุบันมีสภาพทรุดโทรมลง เนื่องจากผูอยู
อาศัยปจจุบันเปนผูเชา การดแูลรักษาเปนไปตามอัตภาพเทานั้น  ประกอบกับการแบงกรรมสิทธ์ิการ
ครอบครองท่ีแบงเจาของออกเปนหองๆ  เรือนไมรานคาแบบเรือนแถวบางหลังถูกร้ือถอนออกไป
ทําใหมีผลกระทบตอรูปแบบสถาปตยกรรมโดยรวม ตลอดจนสงผลตอสภาพทางโครงสรางท่ีมี
ความตอเนื่องกัน  จึงทําใหสภาพเรือนไมรานคาทรุดโทรมลงอยางรวดเร็ว 
 

ตาราง 4.6 การจัดท่ีวางทางสถาปตยกรรมเรือนไมรานคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การจัดท่ีวางทางสถาปตยกรรม 

Spatial Organization in Wooden House 

% 

เรือนไมรานคา 

(Wooden Shop House) 

มี ไมมี รื้อถอน เพิ่มเติม 

ทางเดิน (Colonnade)   45.0 65.0 - - 

ซุมบันได - 100.0 - - 

จานแดด - 100.0 - - 

เติ๋น 20.0 80.0 - - 

ห้ิงพระ 100.0 - - - 

หองนอน 100.0 - - - 

ฮานนํ้า - 100.0 - - 

ครัวไฟ 100.0 - - - 

หองนํ้า 28.0 - - 72.0 
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 การวางผังเรือนไมเรือนคาโดยท่ัวไปพื้นท่ีชวงดานหนาจะแคบและยาวเขาไปดานในของผัง
ท่ีดิน  พื้นท่ีคาขายประมาณสองถึงสามชวงเสาของดานหนา  ดานหลังสุดเปนครัวไฟ  หองน้ําและ
พื้นท่ีซักลาง  พื้นท่ีเช่ือมตอสวนกลางเรือน  ถาเปนเรือนช้ันเดียวจะเปนพื้นท่ีสําหรับหลับนอน  
หากเปนเรือนสองช้ันพื้นท่ีสวนกลางนีจ้ะเปนท่ีต้ังของบันไดเช่ือมตอกบัพื้นท่ีดานบน  พื้นท่ีช้ันบน
เปนระดับพืน้เดียวกันหมด  มีการแบงพื้นท่ีเปนหองๆ สําหรับหลับนอน  บางหลังใชเปนพืน้ท่ีเก็บของ  
โถงหนาบันไดจะเปนพื้นท่ีสวนกลาง พักผอนกันภายในครอบครัว และเปนท่ีต้ังของหิ้งพระและส่ิง
เคารพบูชาอ่ืนๆ  เรือนไมรานคาบางหลังท่ีมีความยาวของตัวเรือนมากจะมีบันไดแยกเปนสองสวน 
คือสวนกลางและสวนหลังบาน  สวนกลางจะใชสําหรับเจาของและสวนหลังบานสําหรับผูอาศัย
หรือลูกจาง เชน เรือนไมรานคาหลัง B15 และ B20   
 
 รูปทรงสถาปตยกรรมเรือนไมรานคา 
 จากการแบงรูปแบบเรือนไมรานคาเปนสองประเภทขางตน  ประกอบกับการวางผังเปน
แนวยาวลึกเขาไปดานในของผังท่ีดิน  รูปทรงทางสถาปตยกรรมท่ีสะทอนออกมายงัคงเปนไปตาม
ลักษณะของการใชสอยภายในเชนเดียวกบัเฮือนบาเกา    ถึงแมวาเรือนไมรานคาท้ังแบบเรือนเดีย่ว
และเรือนแถวจะมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน  แตการแบงพืน้ท่ีใชสอยภายในยังคงเปนไปตามแนวหลัก
ของโครงสราง  ไมมีการตั้งเสาปอกเพื่อรับพื้นแปนตอง  แตปลอยใหเสาข้ึนไปสุดแนวผนังเพื่อรับ
น้ําหนกัของโครงสรางหลังคา  ตลอดจนการแบงชวงจงัหวะของโครงสรางออกเปนสองถึงสามชวง
เสาตอหนึ่งจัว่หลังคาหรือหลังคาแตละผืน  เพื่อลดขนาดความสูงของหลังคาลง วิธีการดังกลาวมี
ความสอดคลองกับการกระจายรูปทรงของหลังคาเฮือนบาเกามาก    
 เนื่องจากเรือนไมรานคาในยานถนนเจริญเมืองมีความหนาแนน และมีการเคล่ือนไหวใน
กิจกรรมทางการคาภายในชุมชนตลอดเวลา  ลักษณะการปดลอมของเรือนจึงมีความมิดชิดสูง    
ชองเปดดานขางถูกปดทึบ  ชองเปดจึงมีเพียงเฉพาะดานหนาเพื่อการคาขาย  และดานหลังเพื่อการ
ระบายอากาศและทํากจิกรรมภายในครัวเรือนเทานั้น  แตท้ังนี้ยกเวนเรือนไมรานคาแบบเรือนเดีย่ว  
เนื่องจากต้ังอยูในพื้นท่ีท่ีมีความพลุกพลานของกิจกรรมทางการคาท่ีตํ่ากวา  ชองเปดตางๆ จึงเปนไป
อยางอิสระมากกวาเรือนไมรานคายานถนนเจริญเมือง 
 

รูปแบบโครงสรางเรือนไมรานคา  
โครงสรางเรือนไมรานคามีสองแบบ  โครงสรางระบบเสาคาน (Skeleton) และโครงสราง

แบบผนังรับน้าํหนัก (Wall Bearing)    โครงสรางระบบเสาคานเปนรูปแบบท่ัวไปของเรือนไม
รานคา  โดยวัสดุโครงสรางหลักช้ันลางจะมีท้ังเสาคานที่กอสรางดวยไมและเสาคานคอนกรีตเสริม
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เหล็กสวนช้ันท่ีสองโครงสรางพื้นผนังและโครงหลังคาลวนกอสรางดวยไมท้ังส้ิน  สวนระบบ
โครงสรางแบบผนังรับน้ําหนักปรากฏในเรือนไมรานคาหลังท่ี 16  ซ่ึงเจาของเดิมเปนชาวตะวนัตก
เขามาเมืองแพรทําธุรกิจเกี่ยวกับปาไมสมัยเจาหลวงพิมพสิาร  โครงสรางหลักของเรือนกออิฐเปน
ผนังรับน้ําหนกัท้ังสองช้ันสวนโครงสรางหลังคาเปนไม  วัสดุมุงหลังคาเดิมมุงดวยแปนเกล็ดไม  
แตไดร้ือถอนเปล่ียนเปนสังกะสีภายหลัง  เรือนหลังนี้ถึงแมวาจะไมไดสรางดวยไมเปนวัสดุหลัก  
แตจัดเปนอาคารท่ีมีความสําคัญทางประวติัศาสตรในยานนี้  และมีสวนสงเสริมภูมิทัศนภายใน
ชุมชน  ผูศึกษาจึงไดจดัเปนประเภทหนึ่งของเรือนไมรานคาดวย 

ความแตกตางระหวางเรือนไมรานคากับเฮือนบาเกา ตางกันตรงท่ีโครงสรางหลักภายใน
ของเรือนรานคาจะแบงจังหวะของหลังคาเปนสวนๆ แตไมไดวางอยูบนระนาบข่ือและอะเสเดียวกัน  
ดังนั้นเรือนไมรานคาจึงมีความอิสระของวางแนวเสาดานขางของผนังมากกวาเฮือนบาเกา 

 
ภาพ 4.8 โครงสรางหลังคาเรือนไมรานคายานประตูชัย 

 
จากภาพ 4.8 เรือนไมรานคาหลังนี้ต้ังอยูยานประตูชัย ถูกใชงานเปนโรงแรมปจจุบันถูกร้ือ

ถอนไปแลว (ประมาณปลายป พ.ศ.2550) จะสังเกตเห็นไดวามีการบากจันทันเพื่อรับแนวแปลาน
และอกไกซ่ึงเปนลักษณะโครงหลังคาท่ีคลายคลึงกับโครงสรางเรือนกาแล เรือนหลังนี้จากการ
สอบถามคนในพ้ืนท่ีสรางในชวงการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากลักษณะโครงสราง
ดังกลาวจึงสันนิษฐานไดวาถึงแมวายานถนนเจริญเมืองจะมีอิทธิพลของชาวไทใหญและชาวจนี แต 
รูปแบบเรือนลานนายังคงมีอิทธิพลตอรูปแบบเรือนไมรานคาในยานนีเ้ชนกัน   
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 หลังคาเรือนไมรานคา  
 จากการแบงรูปแบบหลังคาออกเปนชวงๆ ตามจังหวะของโครงสราง  ความลาดชันของ
หลังคาประมาณ 35-45 องศา ใกลเคียงกับระนาบองศาของเฮือนบาเกา รูปแบบของหลังคาเรือนไม
รานคามีอยูดวยกันส่ีประเภท คือ แบบจั่วธรรมดา แบบจั่วปกนก แบบจั่วผสมปนหยา และแบบ
ปนหยา โดยหลังคาแบบจั่วผสมปกนกเปนรูปแบบของเรือนไมรานคาท่ีมีมากท่ีสุด   

เนื่องจากวัสดหุลังคาเรือนไมรานคาสวนใหญจะเปน แปนเกล็ดไมและกระเบื้องซีเมนต 
เปนสวนใหญซ่ึงตองการความลาดชันของหลังคามากกวา 35 องศา ดังนั้นรูปทรงหลังคาของเฮือน
บาเกาและเรือนไมรานคาจึงมีความสอดคลองและกลมกลืนกันในรูปทรงทางสถาปตยกรรม    
 
 วัสดุและลักษณะศิลปกรรมตกแตง 
 ไมสักหรือไมเนื้อแข็งยังเปนวัสดุหลักในการสรางเรือนไมรานคา  ถึงแมช้ันลางของเรือน
ไมรานคาบางหลังจะกอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือการกออิฐฉาบปูนก็ตาม  แตในสวนช้ัน
ท่ีสอง  โครงสรางหลังคา  โดยเฉพาะระนาบพื้นสําหรับพักผอนและนอนหลับ ยังคงเปนไมเสมอ  
วัสดุมุงหลังคาสวนใหญจะเปน แปนเกล็ดไมและกระเบื้องซีเมนต  จะมีความแตกตางของลักษณะ
กระเบ้ืองตรงสวนปลาย  บางหลังเปนแนวตัดตรงบางหลังเปนแนวตัดสามเหล่ียม  
 การตกแตงทางศิลปกรรมตัวเรือนมีนอยมาก  เนื่องจากเปนเรือนท่ีเนนประโยชนใชสอย
เปนหลัก  แตจะมีบางหลังท่ีมีการตกแตงดวยแปนน้ํายอย  ลูกกรงราวระเบียงดานหนาอาหาร  บาน
ประตูหนาตางท่ีเปนชองระบายอากาศ  ทําใหเกิดลูกเลนแบบเรียบงาย  หนาจัว่ยังคงตีผนังหนาจัว่
ดวยไมซอนเกล็ดแนวนอนแบบธรรมดาเหมือนกับเฮือนบาเกา   โดยเฉพาะดานในตัวเรือนแลวไม
พบการตกแตงใดๆ นอกจากการนําเฟอรนิเจอรลอยตัวตกแตงท่ียังคงเนนการใชสอยเปนหลัก   
 

 
ภาพ 4.9 เรือนไมรานคาหลังคาแบบจั่วผสมปนหยา B10 
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ภาพ 4.10 เรือนไมรานคาทรงจั่วมุงดวยกระเบ้ืองซีเมนต B21 

 
3) เรือนขนมปงขงิ  
  เรือนขนมปงขิง  คือ  เรือนมนิลา  มีการฉลุลวดลาย เชน ครีบ  ชองลม  หนาจั่ว  ลูกกรง  
ไมแบน  เปนลายฉลุตางๆ  ดูวิจิตรพิสดารแบบขนมปงขิงของยุโรป  จึงเรียกวา  เรือนขนมปงขิง  
โดยมีท่ีมาจากขนมปงขิงสมัยโบราณของชาวตะวันตกซ่ึงตกแตงอยางหรูหราฟูฟามีครีบระบาย
แพรวพราวแพร  หลายมาจากยุโรปหรือทางตะวนัตก  เรือนขนมปงขิงเปนท่ีนิยมกันท่ัวไปเม่ือสมัย
รัชกาลท่ี 5, 6 และท่ี 7 (น. ณ ปากนํ้า. 2543) 

ลวดลายแบบขนมปงขิง  คือ  คําท่ีใชเรียกลวดลายตกแตงสถาปตยกรรมท่ีมีลักษณะหงิกงอ
เปนแงงคลายขิง  ต้ังแตสมัยพระนางเจาวิกตอเรียท่ี 2 แหงสหราชอาณาจกัร ซ่ึงเปนสวน
สถาปตยกรรมแบบวกิตอเรียนกอทิกเทานัน้ (เพ็ญสุภา สุขคตะ. 2543)   
 

 
ภาพ 4.11 คุมวงศพระถาง C7 
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ตนกําเนดิเรือนขนมปงขิง  มีท่ีมาในสมยัพระนางเจาวกิเตอเรียท่ี 2 แหงสหราชอาณาจักร  
รูปแบบสถาปตยกรรมนิยมหวนกลับไปใชลวดลายแบบเกา  ซ่ึงแบงไดเปนสองประเภท  คือ  
ประเภทแรกคลาสิกแบบกรีก  และท่ีนยิมการตกแตงลวดลายแบบกอทิก  ลักษณะและลวดลายแบบ
กรีกถูกนําไปใชกับอาคารสถานท่ีราชการประเภทกระทรวง  ศาล  โรงเรียน  โรงทหาร  หรืออาคาร
ท่ีตองบรรยากาศเครงขรึมสงางาม 

 
แผนภูมิ 4.1 รูปแบบสถาปตยกรรมวกิเตอเรีย 

 
 

ลักษณะและลวดลายแบบกอทิกเขามามีบทบาทในสถาปตยกรรมเพ่ือการพักผอน  ปราศจาก
บรรยากาศท่ีเปนทางการแบบกรีก  เนื่องจากสมัยพระนางเจาวิกตอเรียท่ี 2  ทรงโปรดการเสด็จ
ประทับพักแรมในปาเขาชนบท  ดังนั้นพระราชวังฤดูรอนจึงมีการออกแบบใหกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ  ดังนั้นลวดลายตางๆ  ในสถาปตยกรรมกอทิก  จึงถูกนํากลับมาใช  โดยตัดทอนความ
รุงรังและกลิ่นอายทางศาสนาออกไป  แลวดัดแปลงลวดลายใหเหมาะสมสําหรับสตรีอยูอาศัย  
รูปแบบสถาปตยกรรมประเภทนี้จึงถูกเรียกวา  “วิกเตอเรียกอทิก”  หมายถึง  ศิลปะกอทิกท่ีถูก
นํามาใชใหมในสมัยพระนางเจาวกิเตอเรีย 

เรือนขนมปงขิงแพรขยายจากอังกฤษสูพื้นทวีปยุโรป  ไดแก  อิตาลี  ฝร่ังเศส  
สวิตเซอรแลนด  ออสเตรีย  และเยอรมนี  เนื่องจากเปนแหลงท่ีมีปาไมเนื้อแข็งท่ีอุดมสมบรูณ
สําหรับนําเปนวัตถุดิบในการทําลวดลายฉลุตางในการตกแตงอาคารตางๆ   และประกอบสภาพ
ภูมิอากาศท่ีฤดหูนาวหนาวจดั  ฤดูรอนรอนจดั  และฤดูใบไมรวงพายุหิมะโหมกระหน่าํแทบถลมทลาย  
อาคารท่ีมีลวดลายฉลุลายของลูกไม  จึงชวยผอนคลายทางอารมณได  เรือนขนมปงขิงจึงไดรับความ
นิยมแพรหลายไปท่ัวโลก  โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีไดรับอิทธิพลจากจักรวรรดินิยมอังกฤษ 

ความนิยมสรางเรือนขนมปงขิง (Gingerbread House) ในเขตเทศบาลเมืองแพรเปนท่ีนิยม
ในชนช้ันปกครองพ้ืนถ่ินเดิม  นับเปนจุดเร่ิมตนของการรับอิทธิพลการอยูอาศัยแบบตะวนัตกท่ีมีผล
ตอพัฒนาการทางสถาปตยกรรมในการอยูอาศัยในเขตเทศบาลเมืองแพร  ชวงเวลาท่ีเรือนขนมปงขิง
ไดรับความนยิมและปลูกสรางข้ึนเปนชวงเวลาเดียวกับการปฏิรูปการปกครองแบบมณฑล

สถาปตยกรรมวิกเตอเรีย 

วิกเตอเรียกรีก วิกเตอเรียกอทิก

สถาปตยกรรมเพื่อการพักผอน สถาปตยกรรมทางการ
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เทศาภิบาลในจังหวดัแพร เร่ิมข้ึนใน พ.ศ. 2428 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ตรงกับสมัยเจาหลวงพิมพิสาร (พ.ศ. 2415-2431) ตอเนื่องถึง เจาหลวงพิริยเทพวงศ (พ.ศ.2432-
2445)    ผลของการปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลไดสลายอิทธิพลของชนช้ันปกครองลง
และฐานะประเทศราชของจังหวัดแพรกไ็ดส้ินสุดลงเม่ือเหตุการณ พ.ศ. 2445 จังหวดัแพรถูกผนวก
เปนสวนหน่ึงของราชอาณาจักรสยาม  
 ต้ังแตชวงตนทศวรรษ 2430 ถึงป 2482 สิทธินอกอาณาเขตตามสนธิสัญญาเบาวร่ิง ทําให
ชาวตะวันตกและคนในอาณานิคมไดรับสัมปทานปาไมในจังหวดัแพร  รวมถึงชนช้ันปกครองเดมิ
ตางก็ขอรับสัมปทานปาไมเชนกัน  ทําใหวฒันธรรมจากสวนกลางและของชาวตะวันตกสงผลตอ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในทองถ่ิน  การปลูกสรางบานเรือนแบบตะวันตกจึงเพิ่มมากข้ึน  
โดยใชไมสักเปนวัสดุหลัก  ประกอบกับสถาปตยกรรมแบบขนมปงขิงซ่ึงเนนการตกแตงดวยไมฉลุ
ลาย  ซ่ึงมีแนวคิดสอดคลองกับการสรางเรือนพื้นถ่ินลานนาท่ีใชไมเปนองคประกอบหลักและมีการ
ตกแตงลวดลายดวยไมแกะสลักเชนกัน  จงึทําใหเรือนแบบขนมปงขิงไดรับความนยิมอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะพื้นท่ีในเขตลานนาเดิม 
 

 
ภาพ 4.12 หนาตางคุมเจาหลวง C9 

 
 เรือนขนมปงขิงนอกจากจะมีลักษณะทางสถาปตยกรรมท่ีแตกตางจากเฮือนบาเกาแลวยังเปน
พยานหลักฐานของการเปล่ียนแปลงทางสังคมในมิติตางๆท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดแพรในชวงสมัยหนึ่งท่ี
มีผลตอรูปแบบทางสถาปตยกรรมปจจุบันในจังหวดัแพร   เชน  รูปแบบบานท่ีอยูอาศัย  สถานท่ี
ราชการตางนํารูปแบบการตกแตงแบบเรือนขนมปงขิงไปประยุกตใชอยางแพรหลาย เชน  ศาลา
กลางจังหวัดแพร  เทศบาลเมืองแพร  บานเรือนไมตางๆ  ตลอดจนการผลิตเปนช้ินสวนสําหรับ
ตกแตง จนกลายเปนเอกลักษณทางสถาปตยกรรมแพรอีกรูปแบบหนึ่ง 
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เรือนขนมปงขิงท่ีสํารวจพบจาํนวน 8 หลัง อายุของเรือนประมาณ   70-100 ป   ต้ังกระจาย
ตัวกันท่ัวบริเวณในเขตเทศบาลเมืองแพร  เนื่องจากเจาของเรือนสวนใหญเปนเจานายพื้นเมืองท่ีมี
อิทธิพลดานการเมืองการปกครองและเปนผูนําดานเศรษฐกิจ  ดังนั้นบริเวณตําแหนงท่ีต้ังของเรือน
ขนมปงขิงจึงเปนศูนยกลางของไพรพลในสังกัด  จากการสัมภาษณ อ.อุทัย  อินทราวุธ ผูครอบครอง
เรือนขนมปงขิงหลังท่ี C2 รุนท่ี 4 ไดใหสัมภาษณวาเม่ือประมาณ 30 ปท่ีผานมา เรือนขนมปงขิงยงัมี
อีกหลายหลัง แตถูกไฟไหมและถูกร้ือถอนไปบาง เชน คุมเจาดวงดานหลังโรงเรียนนารีรัตนถูกไฟ
ไหมเม่ือ พ.ศ.2519  บางหลังถูกร้ือไปปลูกสรางท่ีอ่ืน 

 
ภาพ 4.13 คุมเจาพื้นถ่ินเมืองแพร ถูกร้ือไปสรางท่ีจังหวัดเชียงใหม 

ท่ีมา    ภาพถายจากคุมเจาหลวงพิริยะเทพวงศ 
 

ตาราง 4.7 องคประกอบผังบริเวณเรือนขนมปงขิง      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

องคประกอบผังบริเวณ 
Element of  Layout 

% 

เรือนขนมปงขิง 
(Ginger Bread 

House) 
มี ไมมี ร้ือถอน เพิ่มเติม 

ขวง 62.5 - 12.0 - 
ตูบผี 87.5 - 12.5 - 
ฮ้ัวไม 100.0 - - - 

น้ําบอ & ตอม
อาบน้ํา 

100.0 - - - 

สวน 100.0 - - - 
ถุขาว 37.5 - 62.5 - 
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 จากตาราง 4.7 แสดงใหเห็นวาเรือนขนมปงขิงและเฮือนบาเกามีองคประกอบของผังบริเวณ
ท่ีเหมือนกนั  แตจะแตกตางตรงท่ีเรือนขนมปงขิงทุกหลังจะมีองคประกอบพื้นฐานในการวางผัง
ครบทุกประเภท  ท่ีต้ังของเรือนขนมปงขิงแตละหลังมีพืน้ท่ีดินมากกวาหนึ่งไร  เม่ือเทียบอัตราสวน
พื้นท่ีส่ิงปลูกสรางกับพื้นท่ีเปดโลงแลว  การเปดโลงของพื้นท่ีมีมากกวา 70% ของพื้นท่ีดินท้ังหมด  
จึงทําใหบริเวณบานประกอบไปดวยขวงและสวนขนาดใหญ  องคประกอบท่ีสําคัญภายในบาน
ไดแก น้ําบอและถุขาว  ซ่ึงบงบอกถึงฐานะทางสังคมได  ตามท่ีกลาวไปแลวขางตน  น้ําบอซ่ึงบง
บอกถึงความเอ้ือเฟอเผ่ือแผระหวางชนช้ันและเปนท่ีพบปะกันภายในชุมชน  ถุขาวของเรือนขนม
ปงขิงจากการสํารวจและสัมภาษณเจาของเรือนขนมปงขิงปจจุบัน  กอนการแบงปนมรดกมีท่ีนา
เปนของตัวเองไมนอยกวารอยไรข้ึนไป  จึงทําใหถุขาวมีขนาดใหญกวาเฮือนบาเกามาก  ปจจุบัน    
ถุขาวบางหลังถูกร้ือถอนไปเนื่องจากท่ีนามีจํานวนลดลงและบางสวนไดขายไปแลว  บริเวณ
ขอบเขตท่ีดินตางลอมรอบดวยฮ๊ัวไมเปนซ่ีๆ  โดยมีเสาคอนกรีตเปนโครงสรางรับน้ําหนักเปนชวงๆ 
เรียงรายเปนระเบียบสวยงาม  ฮ๊ัวบานของเรือนขนมปงขิงจะไมปลอยใหมีพืชผักข้ึน  เนื่องจาก
เจาของบานเปนผูมีฐานะ  ความเปดโลงจึงเปนการสงเสริมใหตัวเรือนมีสงางามเครงครึมตลอดเวลา  
ถึงแมวาความแตกตางระหวางชนช้ันทางสังคมซ่ึงเจาของเรือนขนมปงขิงสวนใหญตางเปนผูนํา
ในชุมชน  รวมท้ังเปนกําลังหลักในการพัฒนาและอุปถัมภวัดซ่ึงเปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน  
ตลอดจนการชวยเหลือคนในชุมชนไปพรอมกัน  จึงทําใหความเล่ือมลํ้าทางสังคมหายไป  ดังนัน้ผัง
บริเวณท่ีกวางขวางของเรือนขนมปงขิงจึงเปนท่ีวางท่ีเอ้ือเฟอตอคนในชุมชนดวย 
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ตาราง 4.8 การจัดท่ีวางทางสถาปตยกรรมเรือนขนมปงขิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 แบบแผนการจัดวางรูปแบบเรือนขนมปงขิงในเมืองแพรมีการแยกรูปแบบเรือนออกเปน
สองสวนหลัก  สวนดานหนาบานมีการวางผังเรือนแบบสมมาตรปกดานซายและปกดานขวาจะ
สมดุลกันมีมุขดานหนายื่นออกมาหน่ึงชวงเสา    สวนดานหลังบานมีการจัดวางพืน้ท่ีใชสอยแบบ
เฮือนบาเกาโดยมีชานแดดเปนพื้นท่ีเช่ือมระหวางกัน  หากพิจารณาการจดัรูปแบบเรือนขนมปงขิง
แลว  ความนาสนใจอยูท่ีการผสมผสานรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบสมัยใหมผสมผสานกับวิถีการ
ดําเนินชีวิตแบบดั่งเดิม 

การจัดพืน้ท่ีใชสอยของเรือนขนมปงขิงแยกออกเปนสามสวนชัดเจน  กลาวคือ พื้นท่ีช้ัน
ลาง ไดแก โถงตอนรับช้ันลาง ใตถุนบาน ทางข้ึนบันได เปนพื้นท่ีสวนสาธารณะ  เม่ือข้ึนสูช้ันท่ี
สองจัดเปนพืน้ท่ีสวนตัว  มีพื้นท่ีสวนมุขหนาบานเปนพื้นท่ีรับแขก พักผอน  มีการใชงานเหมือน 
เต๋ิน  เนื่องจากการวางผังแบบสมมาตรพ้ืนท่ีดานปกซายและดานปกขวาของเรือนเปนหองนอนและ
หองพระ        บริเวณดานหนาและดานหลังหองนอนหรือหองพระจะมีระเบียงรับเสาพาไลท่ีตอเนื่อง 
มาจากพ้ืนช้ันลาง  สวนกลางเรือนเปนหองโถงมีประตูกั้นเปนพื้นท่ีเช่ือมตอกับพืน้ท่ีใชงานอ่ืนๆ 
รวมท้ังเปนพืน้ท่ีเช่ือมตอกบัชานหลังบานและสวนครัวไฟจดัเปนพืน้ท่ีสวนบริการภายในครัวเรือน  
จากการสํารวจและสัมภาษณเจาของเรือนขนมปงขิง C1 ซ่ึงคงสภาพการใชเดิมมากท่ีสุด ต้ังแตอดีต

การจัดท่ีวางทางสถาปตยกรรม 
Spatial Organization in Wooden House 

% 

เรือนไมประยกุต 
(Ginger Bread 

House) 
มี ไมมี ร้ือถอน เพิ่มเติม 

มุขหนาบาน 87.5 12.5 - - 
ระเบียง 100.0 - - - 
ซุมบันได 50.0 50.0 - - 
จานแดด 100.0 - - - 
ฮานน้ํา - - 100.0 - 
เต๋ิน 100.0 - - - 

หิ้งพระ 100.0 - - - 
หองนอน 100.0 - - - 
ครัวไฟ 100.0 - - - 
หองน้ํา 100.0 - - - 
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จนถึงปจจุบันเรียกพื้นท่ีสวนนี้วาเต๋ิน เปนท่ีนั่งนอนเลน ทานอาหาร และทํากจิกรรมเอนกประสงค
ไปตามแนวระนาบกับพื้น  ดงันั้นมิติของพืน้ท่ีโถงท่ีเช่ือมตอกับชานหลังบานจึงเปนการปรับเปล่ียน
สภาพและเพิ่มพื้นท่ีการใชสอยในการจัดวางผังเรือนแบบใหมข้ึน  พื้นท่ีดานหนามีพื้นท่ีสวน
รับแขก จัดวางเฟอรนิเจอรตามแบบอยางสมัยนิยมอยางชัดเจน  พืน้ท่ีดานหลังเปนพื้นท่ีพกัผอน
สวนตัว  ท่ียังคงดําเนินชิวิตตามรูปแบบดัง่เดิมท่ีทํากิจกรรมบนพื้นโดยตรง  ความซับซอนของการ
วางพื้นท่ีใชสอยในช้ันท่ี 1 มีหองทํางาน หองหลบภยัใตดิน ช้ันท่ีสอง มีหองครัวเงินครัวคําสําหรับ
เก็บอุปกรณเพือ่ประกอบงานบุญ เชน พาน ขัน สลุงหลวง เช่ียนหมาก และอ่ืนๆ ท่ีทําจากเงินและ
ทองคํา รวมท้ังเปนท่ีเก็บศาสตราวุธ  มีหองเตรียมอาหารและหองเก็บอาหารแหง ความใหญโต
ของเรือนหลังนี้ซ่ึงอดีตมีผูอยูอาศัยรวมกันมากกวาหาสิบคน พื้นท่ีใชสอยท้ังหมดประมาณหน่ึงพนั
กวาตารางเมตร นับเปนเรือนท่ีมีพื้นท่ีใชสอยมากท่ีสุดจากการศึกษาในคร้ังนี้  ลักษณะการใชงาน
เรือนขนมปงขิงหลังอ่ืนๆมีความใกลเคียงหรือแตกตางกันไปตามแตวิถีการดําเนินชีวิตของแตละ
เจาของเรือน   

บริเวณสวนท่ีเปนชานแดดเปนพื้นท่ีท่ีกวางขวางมาก  เนื่องจากเปนพื้นท่ีเช่ือมตอระหวาง
เรือนขนมปงขิง และ ครัวไฟ  รวมท้ังเช่ือมตอกับถุขาว  ปจจุบันพื้นท่ีชานแดดถูกดดัแปลงเปนพืน้
คอนกรีตและดัดแปลงมุงหลังคาคลุมเกือบทุกหลัง  เรือนขนมปงขิงทุกหลังลวนตางปลูกสรางเสร็จ
กอนท่ีระบบปมน้ําและระบบน้ําประปาจะเขาถึงชุมชน  ดังนั้นหองน้ําจึงเปนสวนใชสอยท่ีไดรับ
การตอเติมภายหลังแตยังเปนลักษณะหองน้ํารวมใชเฉพาะเจาของบานเทานั้น  สวนผูอาศัยและคน
รับใชจะมีการสรางหองน้ําไวดานลางแยกออกจากตัวเรือนออกไป  นอกจากนีพ้ื้นท่ีช้ันลางเรือน
ขนมปงขิงปจจุบันตางถูกดดัแปลงพื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็กเต็มบริเวณ  มีการกั้นผนังแบงพื้นท่ีใช
สอยเปนหองเก็บของ ท่ีจอดรถ หรืออ่ืนๆ  ทําใหมิติของความโปรงโลงและความสงางามของเรือน
ลดคุณคาไป 

 
รูปแบบสถาปตยกรรมเรือนขนมปงขงิ 
เรือนขนมปงขิงท่ีสํารวจพบท้ัง 9 หลังลวนเปนเรือนสองช้ัน ยกใตถุนสูงกวาเฮือนบาเกา

มาก หากพิจารณาวาเฮือนบาเกาเปนเรือนท่ีไดรับการออกแบบท่ีมีสัมพันธสอดคลองกับสัดสวน
มนุษยแลว เรือนขนมปงขิงจัดไดวาเปนเรือนท่ีออกแบบใหมีสัดสวนนาเกรงขามซ่ึงใหความหมาย
เชิงสัญลักษณถึงความใหญโตโออาภูมิฐานและมีรสนิยมของเจาของเรือนและผูอยูอาศัย 

ดวยความโปรงโลงระหวางพื้นและฝาเพดานท่ีถูกตีดวยไมตามแนวระนาบของจันทันทําให
มวลพื้นท่ีวางภายในเรือนมีความโปรงโลงและอากาศถายเทไดอยางสะดวกตามชองระบายอากาศ
จากไมแกะสลักท่ีตกแตงตามชองกรอบบานประตู บานหนาตาง แนวผนังเบาภายนอกและแนวผนัง
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ภายในตางมีชองไมแกะสลักสอดคลองไปท่ัวพื้นท่ีของชองวาง  เม่ือพิจารณาจากความโปรงโลง
ดังกลาวซ่ึงมีความขัดแยงกับรูปแบบเฮือนบาเกาท่ีชอง ประตู หนาตาง และการระบายมีเทาท่ีจําเปน
เทานั้น  จากการสํารวจเรือนขนมปงขิงแทบทุกหลังมีการการปดกั้นชองระบายอากาศของไม
แกะสลักตามราวระเบียงและชองแสงบางสวนดวยแผนไมภายในตัวเรือนแทบทั้งส้ิน  เนื่องจาก
ในฤดูหนาวอุณหภูมิภายในเรือนมีสภาพท่ีหนาวเยน็มาก  ประกอบกับเพื่อปดกั้นพื้นท่ีใหมีความ
เปนสวนตัวมากยิ่งข้ึน  จึงเปนการปรับสภาพเรือนใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและลักษณะ
การอยูอาศัยใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนถ่ินของเรือนขนมปงขิง 

จากการแบงพืน้ท่ีใชสอยหลักของเรือนขนมปงขิงเปนสองสวน ดานหนาเรือนเปนการวาง
ผังแบบสมมาตร สวนดานหลังเปนการวางเรือนท่ีรับอิทธิพลจากเฮือนบาเกา  จึงสงผลใหรูปทรง
สถาปตยกรรมภายนอกเรือนดานหนาสมดลุแบบสมมาตร  โดยมีจั่วมุขดานหนายื่นออกมาหน่ึงชวง
เสา  เสาพาไลเรียงรายดานซายและดานขวาประมาณสามชวงเสาเทาๆกันท้ังสองดาน  เนื่องจาก
ชวงความสูงระหวางช้ันและชวงความกวางของเรือนมีมาก  จึงมีการลดทอนสัดสวนหลังคาหลัก
ของเรือนโดยแบงหลังคาออกเปนสองระดบั  หลังคาระดับลางเปนแบบปนหยาคลุมระเบียงมีเสา
พาไลรับโดยรอบความลาดชันตํ่ากวาหลังคาช้ันท่ีสองท่ีสูงชัน  สวนมุขดานหนาเปนหลังคาหนาจั่ว
ช้ันเดียวชนกบัหลังคาหลัก  สวนรูปทรงเรือนกลุมพื้นท่ีดานหลังยังคงมีรูปแบบการกระจายรูปทรง
ของหลังคาเพื่อลดสัดสวนของหลังคาตามแบบแผนของเฮือนบาเกา 

ดังนั้นรูปทรงทางสถาปตยกรรมเรือนขนมปงขิงในเขตเทศบาลเมืองแพรจึงเปนรูปทรงท่ี
เปนแบบแผนเดียวกัน   โดยรูปทรงดานหนาเปนแบบสมมาตร    ตัวอาคารหลักอยูช้ันท่ีสองดานลาง
เนนความโปรงโลงเปนระเบียบเรียบรอยของเสนสายโครงสรางที่ประดับประดาดวยไมฉลุลาย  
สวนรูปทรงดานหลังเปนรูปแบบของกลุมเฮือนบาเกา    เนื่องจากรูปทรงหลังคาท่ีความลาดชันท่ี
ใกลเคียงกัน ตลอดจนมีไมเปนวัสดุหลักท่ีปลูกสรางเหมือนกันจึงทําใหภาพรวมของรูปทรงเรือน
ขนมปงขิงท้ังหมดมีความกลมกลืนกัน  

 
รูปแบบโครงสรางเรือนขนมปงขิง 
โครงสรางของเรือนขนมปงขิงยังคงเปนการกอสรางระบบเสาคาน    ใชไมเปนวัสดุหลัก  

ประกอบกับเจาของเรือนเปนคหบดีคาขายไมโดยตรงการเลือกสรรไมจึงเปนไมที่มีคุณภาพดี         
มีขนาดและสัดสวนสมบรูณแข็งแรงมาก     โดยเฉพาะโครงสรางท่ีวางพาดกวางๆจึงไมจําเปนตอง
ใชเทคนิคแบบการวางแปนไมตองบนเสาปอกเหมือนเฮือนบาเกาแตอยางใด    โดยเฉพาะโครง
หลังคาสวนเรือนขนมปงขิงแบบสมมาตรที่มีการเลนระดับของหลังคาทําใหระดับของข่ือ   อะเส 
ตางกันหลายระดับ     รวมท้ังความตอเนื่องของโครงหลังคาหนามุขท่ีเช่ือมกับโครงหลังคาหลัก   
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ทําใหเกิดตะเฆรางเปนแนวยาว  ประกอบกับแนวตะเฆสันท่ีคลุมพาไลท้ังส่ีดานของเรือน  ตอง
อาศัยเทคนิคการกอสรางท่ีมากกวาเฮือนบาเกามาก  จากการสํารวจวัดสัดสวนเรือนขนมปงขิงท้ัง    
9  หลัง   พบวาขนาดและสัดสวนมีท่ีใกลเคียงกัน   สันนิษฐานไดวาฝมือชางนาจะเปนกลุมเดียวกัน
หรือเปนลูกศิษยท่ีถายทอดฝมือสูกัน  จากการสัมภาษณเจาของเรือนสวนใหญตางไดรับการบอกเลา
วาชางท่ีกอสรางเปนชางชาวจีนมาจากกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเปนไปไดวาชวงเวลาดังกลาวเปนชวงท่ี
เมืองแพรมีความคึกคักและม่ังค่ังจากการคาไม  การติดตอคาขาย  รวมทั้งสภาพการเมืองการ
ปกครองตางอยูภายใตอิทธิพลของรัฐบาลสยามแทบท้ังส้ิน  

 
หลังคาเรือนขนมปงขิง 
จากลักษณะการวางผังเรือนแบบสมมาตรของเรือนขนมปงขิงท้ัง 9 หลัง   จึงเปนรูปแบบ

มาตรฐานของหลังคาหลักจะแบงเปนสองระดับช้ันลางเปนปนหยาตอเนื่องอีกระดับเปนหลังคา
หนาจั่วโดยมีคอสองเปนตัวเช่ือมการเปล่ียนระดับความลาดเอียงและมีหลังคามุขหนาจั่วเช่ือมตรง
ตรงกลางหลังคาหลัก    ความลาดเอียงของหลังคาช้ันลางประมาณ 30 องศา    สวนหลังคาหนาจั่ว
ดานบนจะมีความลาดเอียงประมาณ  40-45  องศา    ความแตกตางของระดับหลังคาเปน
สุนทรียภาพในการออกแบบหลังคาใหไดสัดสวนในการแนวดิ่ง    ซ่ึงแตกตางจากแนวคิดของเฮือน
บาเกาท่ีมีการลดสัดสวนหลังคาในแนวราบโดยการแยกหลังคาออกเปนหลังๆอยางอิสระโดยไม
จําเปนตองยึดความสมดุลอยางสมบรูณแบบเรือนขนมปงขิง 

 
วัสดุและลักษณะทางศิลปกรรมตกแตง 
ไมสักทองเปนวัสดุหลักในการกอสรางเรือนขนมปงขิงเปนสวนใหญ  และมีการนําไมมา

ฉลุเปนลวดลายเพื่อการตกแตงตามสวนตางๆ ท้ังภายในและภายนอกเรือน  ลวดลายท่ีฉลุแบง
ออกเปน 3 ประเภท คือ 

- ลายฉลุ พฤกษชาติ เชน ดอกทิวลิป เครือเถาวตนไม 
- ลายฉลุ พฤกษชาติผสมกบัรูปสัตว สัตวประจําปเกดิ 
- ลายฉลุ พฤกษชาติผสมลายมงคลจีนหรือตัวเลข 
ลักษณะการตกแตงไมฉลุลายแบงออกเปนสองสวน คือ การตกแตงไมฉลุลายเพือ่ความ

สวยงาม  และการตกแตงไมฉลุเพื่อประโยชนใชสอย  โดยมีลักษณะความแตกตางในตกแตงไมฉลุ
ลายท่ีตําแหนงการติดต้ัง   

- การตกแตงไมฉลุลายเพื่อความสวยงาม เชน บริเวณหนาจั่ว ยอดจัว่ หนามุข แปนน้ํายอย
ชายคา ตามฝาชายคา เปนการตกแตงเพื่อความสวยงาม 
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- การตกแตงไมฉลุลายเพื่อประโยชนใชสอย  เชน  แผนลูกกรงราวระเบียง  ผนังเบา  ชองลม
ชองแสงเหนือชองประตูหนาตาง   คํ้ายัน   หูชาง      ซ่ึงตําแหนงเหลานี้จัดไดวาเปนสวนหน่ึงของ
องคประกอบท่ีสงเสริมสภาวะความเปนอยูภายในเรือนท่ีมีประโยชนในการใชสอยและความสวยงาม
ไปพรอมกัน 

สวนลวดลายท้ังสามประเภทตางก็มีลักษณะตําแหนงการติดต้ังท่ีตางกันดวย  ลายฉลุ 
พฤกษชาติ เชน ดอกทิวลิป เครือเถาวตนไม  ใชสําหรับตกแตงท่ัวไปทุกตําแหนงของเรือน เชน  
ยอดจัว่ ราวระเบียง เปนตน  ลายฉลุพฤกษาชาติผสมกับ รูปสัตวประจําปเกิดจะติดบนหนาจัว่บาน 
หรือ ซุมประตูภายใน  พบในเรือนขนมปงขิง C7 สวนลายฉลุ พฤษชาติผสมลายมงคลจีนหรือ
ตัวเลข ติดในตําแหนงท่ีสูงสําหรับลอดเขาออกภายในเรือนเพื่อความเปนศิริมงคลของผูอยูอาศัย  
พบในเรือนขนมปงขิงหลังท่ี C2 และคุมเจาหลวง  

นอกจากการตกแตงดวยลวดลายฉลุแลว  เทคนิคของการการออกแบบบานประตูและ
หนาตางยังเพิม่ระนาบมิติของชองเปดเปนสองระดับในแตละบาน  โดยนอกจากจะเปดหนาตาง
แบบเต็มบานแลว  ประมาณหน่ึงในสามของแตละกรอบบานหนาตางจะมีกรอบชองระบายอากาศ 
(Louver) เปดกระทุงแยกตางหากในกรณีท่ีไมตองการเปดหนาตางเต็มบาน ลักษณะหนาตาง
ประเภทนี้ปรากฏในสถาปตยกรรมแบบอาณานิคม (Colonel Style) ท่ัวไปและพบในเรือนไม
ประยุกตหลายหลังในเขตเทศบาลเมืองแพร 

การตกแตงประดับประดาดวยลายฉลุไมของเรือนขนมปงขิง  นับไดวามีความแตกตางจาก
เฮือนบาเกามากท่ีเนนความสงางามในองคประกอบของรูปทรง  ดังนั้นอิทธิพลของสถาปตยกรรม
เรือนขนมปงท่ีตกแตงดวยไมฉลุลายอยางฟูฟาจึงเปนเอกลักษณท่ีบงบอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม  จึงเปนท่ีนิยมแพรหลายเฉพาะชนช้ันสูงภายในพืน้ถ่ินเทานั้น 

 
4) เรือนไมประยุกต 

ปลายรัชกาลท่ี 6  เรือนขนมปงขิงและเรือนทรงมะนิลาท่ีกอสรางดวยไมและตกแตงดวย
ลวดลายไมฉลุไดเส่ือมความนิยมลง  จากสภาพเศรษฐกิจตกตํ่าภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
ตอเนื่องจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สภาพการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง การปกครอง และเศรษฐกจิ  ไดสงผลตอรูปแบบสถาปตยกรรมภายใน
เขตเทศบาลเมืองแพรอยางตอเนื่อง  จากเฮือนบาเกาท่ีอยูอาศัยของชาวพ้ืนถ่ินเดิม  เรือนไมรานคา
สําหรับคาขายยานถนนเจริญเมืองของชาวไทใหญ ชาวจีนและชาวพื้นถ่ิน  และเรือนขนมปงขิงท่ีอยู
อาศัยคหบดหีรือผูมีฐานะทางสังคม  นอกเหนือจากเรือนไมพื้นถ่ินท้ังสามรูปแบบดังกลาวการสราง
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ท่ีอยูอาศัยท่ีมีลักษณะพิเศษหลายรูปแบบจึงไดจดัเรือนประเภทนี้เปน  “เรือนไมประยุกต (Applied 
Wooden House)”  

บริเวณท่ีพบเรือนไมประยกุตแบงออกไดเปน 3 กลุมบริเวณ คือ 
กลุมท่ี 1 บริเวณชุมชนวดัหวัขวง ถนนคําแสน ซ่ึงเปนกลุมเจานายพืน้ถ่ินเมืองแพรท่ีม่ังค่ัง

จากการทําธุรกิจปาไมเชนกนั 
กลุมท่ี 2 บริเวณส่ีแยกกลางเมืองภายในกําแพงเมือง ซ่ึงเรือนไมประยกุตท่ีพบสวนใหญเปน 

สถานท่ีราชการ บานพักขาราชการรัฐบาลสยาม และบริเวณดานทิศใตนอกกําแพงเมืองซ่ึงเปน
สํานักงานของชาวตางชาติท่ีเขามาทําสัมปทานปาไมและเผยแพรศาสนา 

กลุมท่ี 3 บริเวณชุมชนนํ้าคือ ยานถนนเจริญเมือง กลุมคหบดีและนักธุรกิจท่ีรับสัมปทาน
การเก็บภาษีอากรในเมืองแพรจากรัฐบาลสยาม 

ท้ังสามกลุมบริเวณท่ีพบเรือนไมประยุกตเปนบริเวณเดียวกันกับศูนยกลางของแนวแกน
สัญจรหลักท้ังสามของเมือง   กลุมชุมชนท้ังสามบริเวณมีความแตกตางทางเช้ือชาติ  การเปล่ียนแปลง
รูปแบบของเรือนไมพื้นถ่ินเปนเรือนไมประยุกตในชวงเวลาเดียวกันสะทอนใหเห็นกลุมลักษณะ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในทองถ่ินอยูในสภาพท่ีใกลเคียงกัน 

ลักษณะรวมเรือนไมประยุกตท่ีมีความแตกตางจากเรือนไมพื้นถ่ินท้ังสามประเภท  คือ  
การพัฒนารูปแบบการวางผังเรือนมีความเปนมวลรวม    มีความเปนอิสระในการจัดพื้นท่ีใชสอย
ภายในเรือนเปนสัดสวนกระชับชัดเจน    พื้นท่ีเอนกประสงคท่ีมีความยืดหยุนในการใชงานหายไป 
เชน เต๋ิน ชานแดด  พื้นท่ีโลงวางระดับชานและพืน้ท่ีกึ่งเปดโลงกลายเปนพื้นท่ีของระนาบผนังมีการ
ปดลอมปดชิด  มีระบบการปดเปดดวยบานประตูหนาตางอยางเปนระบบ  รูปแบบของหลังคา
ตอเนื่องกันภายในหลังคาผืนเดียวปกคลุมพืน้ท่ีมวลรวมของเรือนแบบเปนกลุมกอนเดี่ยว   

จากลักษณะรวมของเรือนไมประยุกต 25 หลังท่ีสํารวจ แบงรูปแบบเรือนไมประยกุตเปน 3 
ประเภท คือ เรือนไมประยกุตแบบเฮือนบาเกา เรือนไมประยุกตแบบเรือนขนมปงขิง และเรือนไม
ประยุกตแบบอาณานิคม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 4.9 องคประกอบผังบริเวณเรือนไมประยุกต 25 หลัง 
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 เรือนไมประยุกตแบบเฮือนบาเกาและเรือนไมประยุกตแบบเรือนขนมปงขิงท่ีมีเจาของเรือน
เปนชาวพื้นถ่ิน  ผังบริเวณจะมีองคประกอบคลายคลึงกับผังบริเวณเฮือนบาเกามาก  ขวง  ตูบผี      
ฮ๊ัวไม  ตอมอาบนํ้า สวน ถุขาว  มีเกือบทุกหลังในอดีต  เจาของเรือนไมประยกุตสวนใหญจัดไดวา
เปนกลุมชนช้ันใหมท่ีมีฐานะทางเศรษฐกจิท่ีดีข้ึน  จากการสัมภาษณเจาของเรือนสวนใหญตางสง
ลูกหลานไปเรียนหนังสือในสถาบันท่ีมีช่ือเสียงระดับประเทศ เชน ท่ีเชียงใหม กรุงเทพมหานคร 
บางหลังสงไปเรียนถึงตางประเทศ  เม่ือจบการศึกษาตางไมไดกลับบาน  ทําใหสภาพบานเรือนมี
เฉพาะผูสูงอายุดูแลเทานั้น  บางหลังถูกท้ิงรางไป  การเส่ือมสภาพและขาดการดูแลรักษาจึงทําให
สภาพผังบริเวณและสภาพเรือนทรุดโทรมลง   

เรือนไมประยกุตแบบอาณานิคมจะต้ังอยูในพื้นท่ีกวางใหญมาก  องคประกอบของผัง
บริเวณจะมีความแตกตางอยางส้ินเชิงกับเรือนประเภทอ่ืน  เนื่องจากเจาของเปนชาวตะวนัตก 
ลักษณะองคประกอบของผังจึงมุงเนนการใชสอยเพื่ออุตสาหกรรมปาไมเปนหลักและองคประกอบ
อ่ืนๆ เพื่อการดําเนินกิจการที่พึ่งพาตนเองได เชน น้ําบอ สวน บานพักพนักงาน  อาคารสันทนาการ 
สนามกีฬา เปนตน   
 
 
 
 
ตาราง 4.10 การจดัท่ีวางทางสถาปตยกรรมเรือนไมประยกุต 

องคประกอบผังบริเวณ 
Element of  Layout 

% 

 
เรือนไมประยกุต 
(Applied Wooden 

House) มี ไมมี ร้ือถอน เพิ่มเติม 
ขวง 88.0 12.0 - - 
ตูบผี 48.0 2.0 32.0 - 
ฮ๊ัวไม 56.0 44.0 - - 

น้ําบอ & ตอมอาบน้ํา 4.0 8.0 88.0 - 
สวน 88.0 12.0 - - 
ถุขาว 4.0 8.0 88.0 - 
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 สภาพพื้นท่ีใชสอยภายในเรือนไมประยกุตท้ังสามรูปแบบมีลักษณะการจัดท่ีวางทาง
สถาปตยกรรมแตกตางกันดังนี้ 

1)  การจัดท่ีวางทางสถาปตยกรรมเรือนไมประยุกตแบบเฮือนบาเกา การเปดโลงพื้นท่ีช้ัน
ลางดวยการยกพ้ืนสูง  และมีบันไดเช่ือมตอพื้นท่ีช้ันบนดานหนาเรือน  แตเนื่องจากมีการยกพ้ืนสูง
ประมาณ 3 เมตร  จึงทําใหมีการสรางชานพักบันได  แตกตางจากบันไดเฮือนบาเกาซ่ึงเปนบันได
ชวงเดยีว  การจัดเรียงตําแหนงเสาเปนรูปตารางท่ีชัดเจนทําใหการกั้นพื้นท่ีใชสอยภายในเปนไป
ตามโครงสรางแนวเสาชัดเจน  กลุมพื้นท่ีใชสอยยังแบงเปนส่ีกลุม  
 - กลุมพื้นท่ีใชสอยซุมบันได  เปนพืน้ท่ีกึ่งเปดโลง (Semi-outdoor) เนื่องจากความกวาง
และความสูงของบันไดที่เพิ่มข้ึนจึงทําใหเกิดจากชานพักบันไดช้ันลางกอนท่ีจะบันไดชวงยาวจะ
พาดยาวถึงพื้นท่ีโถงกอนเขาสูตัวเรือน พืน้ท่ีชานพักจึงเปนท่ีสําหรับนั่งเลนท่ีเห็นสภาพพ้ืนท่ีภายใน
ผังบริเวณท้ังหมด บางหลังเรียกพื้นท่ีสวนนี้วา “ฮานหมา” เนื่องจากสุนัขจะชอบมานั่งเลน สวน
พื้นท่ีโถงกอนเขาตัวเรือนช้ันบน เปนพืน้ท่ีพักผอน นั่งเลน หรือรับแขก ประตูท่ีเช่ือมตอเปดกวาง
กวางดวยบานเปดคูหรือบานเฟยมไม ในชวงเวลากลางวนัจะเปดโลงตลอดเวลา     

การจัดท่ีวางทางสถาปตยกรรม 
Spatial Organization in Wooden House 

% 

เรือนไมประยกุต 
(Applied Wooden 

House) 
มี ไมมี ร้ือถอน เพิ่มเติม 

มุขหนาบาน 20.0 80.0 - - 
ระเบียง 16.0 84.0 - - 
ซุมบันได 16.0 84.0 - - 
จานแดด 16.0 80.0 - 4.0 
ฮานน้ํา 4.0 16.0 80.0 - 
เต๋ิน 56.0 44.0 - - 

หิ้งพระ 84.00 16.0 - - 
หองนอน 100.0 - - - 
ครัวไฟ 100.0 - - - 
หองน้ํา 100.0 - - - 
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 - กลุมพื้นท่ีใชสอยสาธารณะ  เปรียบสภาพเหมือนเต๋ินในเฮือนบาเกา  เต๋ินเปนพืน้ท่ีปลาย
ตันมีการเช่ือมตอเฉพาะหองนอนและชานเทานั้น    เนื่องจากสภาพของมิติท่ีวางไดเปล่ียนไป  มีการ
วางพื้นท่ีใชสอยลอมรอบพื้นท่ีวางสวนนี ้ จึงทําใหพืน้ท่ีสวนนี้มีสภาพเปนโถงเพื่อเช่ือมพื้นท่ีสวน
อ่ืนภายในบาน   
 - กลุมพื้นท่ีใชสอยหองนอน  เนื่องจากไมนิยมนอนรวมกัน  จึงมีการกัน้หองตามแนวเสา
เปนหองๆ แตระหวางหองมักมีประตูเช่ือมตอกันได  โดยหองในสุดซ่ึงเปนหองท่ีสวนตัวท่ีสุดจะ
เปนหองนอนเจาของเรือนและท่ีเก็บของมีคา 
 - กลุมพื้นท่ีใชสอยครัวไฟ  อยูดานหลังของตัวเรือน  สภาพรูปแบบการใชงานครัวไฟ
เหมือนเฮือนบาเกา  ชานแดด ชานซักลาง ถูกรวมเขาเปนพื้นท่ีเดียวกนัใกลครัวไฟแตมีขนาดพื้นท่ี
เล็กลงมาก  และพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเปนตําแหนงท่ีต้ังบันไดหลังบาน 
 การจัดพืน้ท่ีใชสอยท้ังส่ีกลุมมีการลําดับพื้นท่ีคลายคลึงกับเรือนไมรานคา  โดยวางพื้นท่ี
สาธารณะดานหนาสุด พืน้ท่ีสวนตัว และพื้นท่ีบริการภายในครัวเรือนไวหลังสุด  มีโถงเปนทาง
เช่ือมกลางบาน  ซ่ึงแตกตางกับเฮือนบาเกาเม่ือเขาสูตัวเรือนจะมีชานแดดเปนพื้นท่ีเช่ือมตอและเม่ือ
ยืนอยูกลางชานจะเห็นพื้นท่ีใชสอยตางๆแวดลอมอยางชัดเจน  

2)  การจัดท่ีวางทางสถาปตยกรรมเรือนไมประยุกตแบบเรือนขนมปงขิง  ดวยแนวคิดของ
เรือนขนมปงขิงท่ีเนนความหรูหรา สงางาม  เปนหลัก  สงผลใหการจดัพื้นท่ีใชสอยภายในเปนไป
ตามผัง  การกั้นหองตางๆภายในจึงมีขอจํากัด  และเรือนขนมปงขิงภายในเขตเทศบาลเมืองแพร
พื้นท่ีหลังบานยังมีลักษณะของเฮือนบาเการวมอยูดวย  ดวยขอแตกตางดังกลาวเรือนไมประยกุต
แบบเรือนขนมปงขิงมีการจดัท่ีวางภายในชั้นลางและช้ันบนแบบองครวมท้ังหมด  แตยังคงเนนมุข
ดานหนาอาคารคลายการยื่นมุขของเรือนขนมปงขิงเสมอ  การกระจายของกลุมพื้นท่ีใชสอยดวยโถง
ทางเดินภายในท่ีซับซอนมากข้ึน  บันไดหลักอยูภายในเรือน  พืน้ท่ีช้ันลางเปนสวนสาธารณะ 
รับแขก พักผอน ทานอาหาร หองทํางาน ครัวไฟ คนรับใช  พื้นท่ีช้ันบนเปนสวนหองนอน หองพระ 
หองเก็บของมีคา  การเช่ือมตอพื้นท่ีดวยชานแดดและกลุมพื้นท่ีแบบเต๋ินไมมี เนือ่งจากการจดัวาง
ครัวเรือนดวยเฟอรนิเจอรแบบตะวนัตก  การใชพื้นท่ีระนาบพื้นโดยตรงจึงหมดไป  ระนาบของผนัง
ปดลอมระหวางภายในสูภายนอกดวยลูกเลนการตีผนังไมท่ีหลากหลายข้ึน  ตําแหนงชองการเปด
ประตูหนาตางคํานึงถึงสัดสวนภายนอกและพ้ืนท่ีใชสอยภายใน นับไดวาเรือนไมประยกุตเปน
พัฒนาการเรือนไมพื้นถ่ินท่ีรับอิทธิพลการอยูอาศัยแบบพื้นถ่ินนอยมาก 

3)  การจัดท่ีวางทางสถาปตยกรรมเรือนไมประยุกตแบบอาณานิคม  เนือ่งจากการใชงานมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใชงานเปนสํานักงาน ช้ันลางจึงเปนพื้นท่ีสวนสาธารณะ  หองเก็บของมีคา    
มีการกั้นสัดสวนดวยโครงสรางคอนกรีตและเปนผนังรับน้ําหนกัอาคาร  บันไดเช่ือมตอช้ันท่ีสอง
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เปนบันไดสองชวงและมีชานพักอยูปกดานใดดานหนึ่งของอาคาร  พื้นท่ีช้ันบนแบงพื้นท่ีใชสอย
หลักเปนสองสวน พื้นท่ีโถงหนาบันไดเปนพื้นท่ีเอนกประสงค สําหรับรับรองแขก  พักผอน  ทาน
อาหาร  หองน้ํารวม และพื้นท่ีสวนพกัอาศัยของผูบริหาร  เนื่องจากเปนท่ีพกัอาศัยแบบชัว่คราว
พื้นท่ีช้ันท่ีสองจึงมีการปรับเปล่ียนตามรสนิยมของผูพักอาศัยแตละคน   
 สัดสวนความสูงพื้นช้ันลางสูงกวาพื้นช้ันบน  ประกอบกับการวางแนวเสาโชวลอมรอบตัว
อาคารอยางเปนระเบียบจึงเพิ่มความนาเช่ือถือและนาเกรงขาม  ถึงแมวาสัดสวนความสูงของพื้นช้ัน
บนจะตํ่ากวาพืน้ช้ันลาง  แตดวยการเปดชองเพดานตามแนวโครงสรางหลังคามวลของท่ีวางภายใน
ช้ันสองจึงมีขนาดใหญและโปรงโลงพื้นท่ีหลังคาช้ันบนยังเปนช้ันลอยอีกช้ันหนึ่งสามารถใชงานได   
  

รูปแบบสถาปตยกรรม 
1) เรือนไมประยุกตแบบเฮือนบาเกา  จากจุดเดนของรูปแบบเฮือนบาเกาท่ีเปนเรือนยกพืน้

ใตถุนโลง  พ้ืนท่ีใชสอยหลักท้ังหมดอยูช้ันท่ีสอง  หลังคามีการกระจายตัวเปนหลังๆตามกลุมพื้นท่ี
ใชสอย  จุดเดนของเรือนอยูท่ีมีซุมบันไดอยูดานหนา  โดยเรือนไมประยุกตแบบเฮือนบาเกาจะมีการ
จัดพื้นท่ีใชสอยใกลเคียงกันกับเฮือนบาเกา ซุมบันไดยังคงอยูดานหนาอาคาร  เต๋ินกลายสภาพเปน
โถงทางเดินเช่ือมไปพื้นท่ีตางๆ สวนรับแขก ทานอาหาร หองนอน หองน้ํา ครัวไฟ เปนสัดสวน
ชัดเจน  มีผนงัแยกเปนหองๆ ตามพื้นท่ีการใชงานผนังภายนอกลอมรอบมิดชิด  การวางหนาตาง
เปนสัดสวนตามชวงจังหวะเสา  เรือนไมประยุกตแบบเฮือนบาเกาสวนใหญเจาของเรือนเปนคนพ้ืน
ถ่ินเช้ือสายไทยวนและพบมากในบริเวณแนวเสนสัญจรที่ 1 ถนนคําลือและถนนคําแสน  การ
วางแผนและฝมือชางนาจะเปนคนทองถ่ินเนื่องจากมีพัฒนาการรูปแบบการอยูอาศัยท่ีปรับสภาพตอ
เนื่องมาจากรูปแบบวิถีการดําเนินชีวิตตามรูปแบบของเฮือนบาเกา  

 

    
ภาพ 4.14 เรือนไมประยุกตแบบเฮือนบาเกา D19 
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2) เรือนไมประยุกตแบบเรือนขนมปงขิง  จากรูปแบบเรือนขนมปงขิงท่ีมีการวางผังแบบ
สมมาตร มีมุขยื่นออกมาดานหนา ใชสอยพ้ืนท่ีท้ังช้ันลางและบน  แตยังคงรูปแบบวิถีชีวิตแบบ
เฮือนบาเกาไวพื้นท่ีดานหลังบาน  รูปแบบเรือนเนนโออา ความสงางาม ดวยความเปนจังหวะของ
เสาราย ลวดลายฉลุไมประดับประดาตกแตงอยางฟูฟา  พัฒนาการเรือนไมประยกุตแบบเรือนขนม
ปงขิงมีความใกลเคียงกบัแนวคิดของเรือนขนมปงขิงท่ีเนนรูปรางหนาตางภายนอกเปนสําคัญ  การ
วางผังเรือนจึงวางบันไดหลักไวภายในบาน การยื่นมุขมีท้ังแบบสมดลุหรือเนนดานใดดานหนึ่งเพือ่
แสดงความสงางามของทรวดทรง  มีการวางพื้นท่ีใชสอยท้ังช้ันบนและลาง  โดยช้ันลางเปนพืน้ท่ี
สวนสาธารณะชัดเจน หองรับแขก ทานอาหาร ครัว  อยูช้ันลางเสมอ  สวนพื้นท่ีช้ันบนเปนพื้นท่ี
หลับนอนและพื้นท่ีสวนตัวเจาของบานเทานั้น  เรือนประเภทนี้พบมากบริเวณแนวแกนหลักสัญจร
ท่ี 2  เจาของเรือนเปนขาราชการสยามหรือคหบดีใหม   
 

 
ภาพ 4.15 เรือนไมประยุกตแบบเรือนขนมปงขิง D22 

 
3)รูปแบบสถาปตยกรรมเรือนไมประยุกตแบบอาณานิคม  เรือนไมประเภทนี้สวนใหญเปน

อาคารสํานักงานหรือท่ีพักของชาวตะวันตกท่ีเขามาทําสัมปทานปาไมในเมืองแพร  อยูบริเวณทาง
ตอนใตของกําแพงเมืองและริมฝงแมน้ํายม  ลักษณะการวางผังแบบสมดุลคลายผังเรือนขนมปงขิง  
ช้ันลางมีทางเดินรอบอาคารและเสาโชวเรียงรายเช่ือมตอพื้นท่ีสํานักงาน รับรองแขก  บางหลังมีเตา
ผิง  ช้ันบนเปนพักอาศัย  เนื่องจากเปนอาคารสาธารณะการจัดพื้นท่ีภายในเนนความเอนกประสงค
และปรับเปล่ียนพื้นท่ี  พืน้ท่ีสวนนี้มีขนาดใหญมาก  บันไดอยูภายในตัวเรือนการกั้นหองไม
ซับซอนเทาเรือนขนมปงขิงและเรือนประยุกตท้ังสองแบบขางตน  การปดลอมพื้นท่ีผนังสูภายนอก
สามารถปรับเปล่ียนสภาพการอยูอาศัยไดตามสภาพภูมิอากาศพื้นถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพดวย
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การเปดชองบานประตูหนาตางแบบเต็มชวงเสา ลักษณะบานหนาตางแบบสองช้ันคลาย
บานหนาตางของเรือนขนมปงขิง  ลักษณะรูปทรงอาคารแบบปนหยา  มีการแบงจังหวะของหลังคา
เปนสองระดับเพื่อลดทอนสัดสวนใหสมดลุ  สภาพเรือนประยกุตแบบอาณานิคมประเภทนี้พบได
ท่ัวไปพืน้ท่ีท่ีชาวตะวันตกไดเขาถึง  เชน อินเดีย พมา กรุงเทพมหานคร เชียงใหม เปนตน  แตเรือน
ท่ีพบในเมืองแพรคงเนนการใชสอย  กอสรางดวยไมลักษณะการตกแตงทางศิลปกรรมแบบ
ตะวนัตกมีนอยมาก     
 

 
ภาพ 4.16 เรือนไมประยุกตแบบอาณานิคม D3 

 
 รูปแบบโครงสรางเรือนไมประยุกต 

โครงสรางของเรือนไมประยุกตแบบเฮือนบาเกาและแบบเรือนขนมปงขิงยังคงเปนการ
กอสรางระบบเสาคาน  ใชไมเปนวัสดหุลัก  สวนเรือนไมประยกุตแบบอาณานิคมผสมผสาน
ระหวางระบบเสาคานและการกออิฐเปนผนังรับน้ําหนกั  สวนโครงสรางหลังคาท้ังหมดเปนไม  
การวางแผนผังกอสรางเรือนไมประยุกตเปนระเบียบแบบแผนแบบทางเรขาคณิตมาก  สะทอนให
เห็นความลงตัวของสัดสวนเรือนและหลังคาถึงแมวาจะมีความซับซอนมากแคไหน  โครงสรางยัง
เปนกลุมกอนกันอยางเปนระเบียบ  โครงสรางของเรือนไมประยุกตพื้นถ่ินยกพ้ืนโลงเสาบานเร่ิมมี
ขนาดใหญข้ึน  ระดับพืน้ช้ันลางของเรือนประยกุตแบบขนมปงขิงและแบบอาณานิคมมีการยกระดับ
พื้นใหสูงกวาพื้นดินประมาณ 1 เมตร  ขนาดเสาช้ันลางเนนขนาดเพียงพอแกการรับน้ําหนักและ
ความสมสวนในทางสุนทรียภาพเปนหลัก 

ระนาบของขื่อและอะเสของโครงสรางหลังคาอยูในระนาบเดียวกันเชนเดียวกับระบบ
โครงสรางของเฮือนบาเกา  ประกอบกับปกคลุมพื้นท่ีใชสอยขนาดใหญ  และซับซอนมากข้ึนแต 
การนําโครงสรางแบบตะเฆสันและตะเฆรางเขามาใชทําใหหลังคาถูกแบงเปนสวนๆ ท่ีตอเนือ่งกนัไป
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แตไมนยิมแบงโครงสรางหลังคาแยกออกเปนหลังๆ จึงทําใหหลังคาเรือนไมประยุกตเปนทรงสูง
หากหลังคามีขนาดใหญมากก็จะทําหลังคาสองระดับเพื่อลดขนาดสวนลง  ดังนั้นเรือนไมประยกุต
จึงเปนพัฒนาการทางโครงสรางท่ีใชวิชาการการกอสรางท่ีเขามาเผยแพรเทคนิคการกอสรางแบบ
ใหมสงผลตอการสรางท่ีอยูอาศัยในเขตเทศบาลเมืองแพรในรูปแบบใหมๆ ภายหลัง   
 สวนโครงสรางของเรือนไมประยุกตแบบอาณานิคมโดยเฉพาะโครงสรางหลังคาซ่ึงมีชวง
ความกวางมากกวา 6-10 เมตร เรือนไมประยุกตหลังท่ี D1-6 มีการทําโครงหลังคาไมแบบโครงถัก 
(Truss) และมีการใชประโยชนในพื้นท่ีวางของโครงหลังคาเปนหองใตหลังคาดวย ซ่ึงจัดไดวา
อิทธิพลทางวิศวกรรมโครงสรางแบบตะวันตกไดเผยแพรเขามาในเขตเทศบาลเมืองแพรในชวงเวลา
เดียวกันกับการกอสรางเรือนไมประยุกตประเภทอ่ืน 
 
 หลังคาเรือนไมประยุกต 
 รูปแบบหลังคาเรือนไมประยุกตสอดคลองกับประเภทรูปแบบเรือนไมประยุกตท้ัง       
3  ประเภท 

1)  หลังคาเรือนไมประยุกตแบบเฮือนบาเกา  โดยการนํารูปแบบหลังคาเฮือนบาเกา แบบ
หนาจัว่ธรรมดา แบบหนาจัว่มีปกนกรวม หรือแบบจัว่ผสมปนหยา  แบบใดแบบหน่ึง ปกคลุมพื้นท่ี
ใชสอยของอาคารเปนหลังคาผืนเดียวขนาดใหญ  สวนซุมบันไดบางหลังยังคงแยกหลังคาตางหาก
หรือถูกปกคลุมดวยหลังคาผืนใหญไปเลยก็มี  ความลาดชันของหลังคาเหมือนเฮือนบาเกาประมาณ 
30-40 องศา วสัดุมุงหลังคาเปนแปนเกล็ดไมหรือกระเบ้ืองซีเมนตปลายตัดและกระเบ้ืองซีเมนตลาย
ขนมเปยกปูน (กระเบ้ืองหลังเตา) 

2)  หลังคาเรือนไมประยุกตแบบเรือนขนมปงขิง  โดยการนํารูปแบบหลังคาปนหยา หลังคา
มะนิลา หรือจัว่ผสมปกนกเขามาผสมผสานเปนหลังคาผืนเดียวกนั  โดยเนนการทํามุขหลังคายื่นขอ
มาดานหนาอาคารเปนหลัก ความลาดชัดของหลังคายงัคงเหมือนเรือนขนมปงขิงประมาณ 30-45 
องศา  สวนใหญมุงดวยแปนเกล็ดไมแตภายหลังเปล่ียนเปนกระเบ้ืองลอนคูหรือสังกะสีภายหลัง 

3)  หลังคาเรือนไมประยุกตแบบอาณานิคม  เปนหลังคาแบบปนหยาแบงระดับผืนหลังคา
เปนสองระดับสวนหนาจั่วดานบนจะมีระดับความลาดชันมากกวา 45 องศา  ทําใหความสูงโดยรวม
ของอาคารสูงมาก  แตเนื่องจากอาคารต้ังในผังบริเวณท่ีกวางจึงใหขนาดสัดโดยรวมของอาคารดูไม
ใหญโตมากนัก  สวนใหญมุงดวยแปนเกล็ดไมแตภายหลังเปล่ียนเปนกระเบ้ืองลอนคูหรือสังกะสี
ภายหลัง 
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 วัสดุและลักษณะศิลปกรรมตกแตง 
 เรือนประยุกตแบบเฮือนบาเกาไมสักหรือไมเนื้อแข็งเปนวัสดุหลักในการกอสรางท้ังหมด  
สวนเรือนประยุกตแบบขนมปงขิงและแบบอาณานิคม มีการผสมผสานของวัสดุใหม เชน คอนกรีต
เสริมเหล็ก การกออิฐฉาบปูน กระจก  กลอน บานพับ สุขภัณฑ  ดวงโคม    เขามาเปนสวนประกอบ
ของเรือนมากขึ้น    ลักษณะการตกแตงเรือนไมประยุกตแบงออกเปนสองสวน 

- การตกแตงในโครงสรางหลักของเรือน เชน ผนังภายนอกรูปแบบการตีผนังแบบซอน
เกล็ดเดยีว  ซอนเกล็ดสองช้ัน แบบบังใบแนวนอน แบบบังใบแนวต้ังและแบบแนวนอนผสม
แนวตั้ง  สวนผนังภายในตีผนังบังใบแนวนอนแบบเรียบ  ดานบนสุดของผนังโดยรอบเปนผนังเบาตี
ดวยระแนงไมโปรงเพื่อการระบายอากาศ  ฝาเพดานตกแตงดวยไมเชนกัน    บานหนาตางสวนใหญ
ประกอบเปนลูกฟกไมช้ินเดียวผสมกับบานเกล็ดไมเปนหนาตางสองช้ันเหมือนเรือนขนมปงขิง 

 - การตกแตงท่ัวไปของเรือน  การตกแตงของเรือนไมประยุกตท่ัวไปในแตละประเภทตาง
รับแนวคิดของเรือนตนแบบท่ีนํามาประยกุตเปนพื้นฐานการตกแตงเนือ่งจากเฮือนบาเกาการตกแตง
ทางศิลปกรรมมีนอยมากตางกับเรือนขนมปงขิงท่ีมีไมฉลุลายตกแตงตามสวนตางๆของเรือน  จึงทํา
ใหเรือนไมประยุกตเกือบทุกประเภทนําไมฉลุลายมาตกแตงเรือนตามรสนิยมจาของเรือนและเทคนิค
การออกแบบของสลา 

 
4.2 ลักษณะสภาพแวดลอมกายภาพเรือนไมพื้นถ่ิน 

จากพัฒนาการสถาปตยกรรมเรือนไมพื้นถ่ินท้ังส่ีประเภทจัดไดวาเปนองคประกอบหลักอีก
ประเภทหน่ึงในสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในเขตเทศบาลเมืองแพร  ท่ีมีเปล่ียนแปลงระหวาง
ยุคสมัย  สะทอนใหเห็นไดในสภาพแวดลอมกายภาพปจจุบัน   

เพื่อเปนหลักในการอธิบายถึงความแตกตาง (Noticeable Difference) จินตภาพทางกายภาพ
และลักษณะกิจกรรมภายในเทศบาลเมืองแพรซ่ึงเปนสภาพแวดลอมกายภาพโดยรวมของเรือนไม
พื้นถ่ิน โดยใชขอมูลทางประวัติศาสตร พัฒนาการต้ังถ่ินฐานและอัตลักษณทางสังคม โดยใชทฤษฎี
จินตภาพของเมือง The Image of the City (Kevil Lyn. 2004) เพื่อประกอบการอธิบาย   

1) เสนทาง (Path)  
2) เสนขอบ (Edge)  
3) ภูมิสัญลักษณ (Landmark)  
4) ชุมทาง/ชุมนุมชน (Node)  
5) ยาน (District)   
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ประกอบรวมกับทฤษฎีความสัมพันธระหวางมนุษยและส่ิงแวดลอมของ Amos Rapp port 
ท่ีเพิ่มความสําคัญของการวิเคราะหใหความหมายในแตละองคประกอบเพ่ือใหเห็นลักษณะของ
ความเปนเอกลักษณของสภาพแวดลอมทางกายภาพและการเปล่ียนแปลงไดดียิ่งข้ึน 

โดยผลของการวิเคราะหสามารถนําไปเชื่อมตอเปนหลักการในการวางแนวคิดเพื่อการ
อนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในชุมชนได  ซ่ึงสอดคลองกับหลักการของ Kevil Lyn และ Keypad ท่ี
ประยุกตทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท เพื่อเปนหลักการในการออกแบบผังเมืองมี 2 ประการคือ การ
พยายามสราง เอกลักษณ (Identity) และการจัดระเบียบโครงสราง (Structure) ของเมืองใหอานหรือ
เขาใจไดงาย (Legible) เพื่อใหสามารถวาดแผนท่ีทางจิตออก (Imaginable)   จนนําไปสูจินตภาพท่ีดี
ของเมือง  

1) เสนทาง (Path) ลักษณะจินตภาพท่ีสําคัญของเสนทางภายในเขตเทศบาลเมืองแพร 
สามารถอธิบายไดตามแนวแกนสัญจรของเมืองแบงออกเปน 3 แนวแกนดังนี ้

1.1) แนวแกนสัญจรท่ี 1 เสนแนวแกนเหนือใตประตูยั้งมา – ประตูมาร และเสนแนวแกน
ตะวนัออกตะวันตกประตูศรีชุม - ประตูใหม 
 1.2) แนวแกนสัญจรท่ี 2 เสนแนวแกนเหนือใตประตูใหม – ประตูมาร และเสนแนวแกน
ตะวนัออกตะวันตกประตูศรีชุม - ประตูใหม 
 1.3) แนวแกนสัญจรท่ี 3 เสนแนวแกนเหนือใตวดัจอมสวรรค – โบสถคริสจักร และ
เสนแนวแกนตะวนัออกตะวันตกประตูศรีชุม – วัดชัยมงคล 

 
              โดยเสนแนวแกนสัญจรที่ 1 และแนวแกนสัญจรท่ี 2 อยูภายในกําแพงเมืองสวนแนวแกน
สัญจรที่ 3 อยูภายนอกกําแพงเมือง 
 1.1) แนวแกนสัญจรท่ี 1 เปนเสนทางสัญจรที่ปรากฏมาต้ังแตการสรางเมืองในยุคแรก   โดย
เสนแกนเหนือใตประตูยั้งมาประตูมารปรากฏเปนถนนคําแสนดานทิศเหนือ ถนนคําลือดานทิศใต
จรดประตูมาร สวนเสนแกนตะวันออกตะวันตกปรากฏเปนถนนเจริญเมืองต้ังแตประตูศรีชุมถึง
ประตูชัย   
 ตามแนวเสนแกนสัญจรที่ 1 เปนสถานท่ีต้ังถ่ินฐานของชนช้ันปกครองและไพรพล โดย
ลักษณะแนวเสนแกนมีความสัมพันธกับลําน้ําแมน้ํายม  แนวกําแพงดินดานทิศตะวันตกของเมือง
ซ่ึงมีขนาดใหญกวาดานอ่ืนๆ  นอกจากนี้ยังเปนท่ีต้ังขององคประกอบพื้นฐานในการดํารงชีวิตของ
ชุมชน เชน บริเวณประตูยั้งมาเปนสถานท่ีเล้ียงสัตว ทํานา บริเวณวดัหัวขวงเปนคายสํารวจฝกซอม
รบของกองทัพ  วัดศรีชุมเปนแหลงศึกษาความรูทางพระพุทธศาสนา วัดหลวงสถานท่ีต้ังพระธาตุ
กลางเมือง  ตอเนื่องไปถึงดานทิศใตผานประตูมารเปนฌาปนสถานของเมือง  แนวเสนแกนเหนือใต
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มีความสําคัญในการดานการเมืองการปกครองและเปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน     สวนแนวเสน
แกนตะวันออกตะวันตกหรือถนนเจริญเมืองภายในกําแพงเมืองซ่ึงเปนเพียงเสนทางผานท่ีเช่ือมตอไป
นอกเมือง เปนยานคาขายและเปนเสนทางไปพระธาตุชอแฮ 
 แนวแกนสัญจรท่ี 1  ไดลดความสําคัญลงในสมัยยุคอาณาจักรสยามเขามามีอิทธิพลในเมือง
แพร มีการขยายเมืองคอนมาทางดานทิศตะวันออกภายในกําแพงเมือง  โดยมีการสรางวัดม่ิงเมือง
เปนศูนยกลางใหมแทนพระธาตุวัดหลวง   สภาพของแนวแกนสัญจรที่ 1 ในปจจุบันจึงเปนเสนทาง
คอนเล็กและขางแคบ  แตยังคงเปนต้ังถ่ินฐานของวดัเกาแกของเมือง  เนื่องจากยังคงเปนท่ีต้ัง
บานเรือนของเจานายพื้นถ่ินเร่ือยมา  ทําใหบริเวณเสนทางน้ีเปนท่ีต้ังของเรือนไมพื้นถ่ินท่ีมี
พัฒนาการอยางตอเนื่อง  สภาพแวดลอมทางกายภาพแนวแกนสัญจรท่ี 1 จึงเปนการผสมผสาน
ระหวางวัดเกาแก  เรือนไมพืน้ถ่ิน ประเภท เฮือนบาเกา  เรือนขนมปงขิงและเรือนไมประยุกตตางๆ
อยางหนาแนน  รวมท้ังเปนพื้นท่ีท่ีมีความสัมพันธกับประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการสรางเมืองใน
ยุคแรก 

 

 ภาพ 4.17 แผนท่ีจินตภาพภายในกําแพงเมืองในเขตเทศบาลเมืองแพร 
 
 1.2) แนวแกนสัญจรท่ี 2 เสนแนวแกนเหนือใตประตูใหม – ประตูมาร  เปนท่ีต้ังถนนไชยบ
รูณดานทิศเหนือ ถนนคุมเดมิดานทิศใต และเสนแนวแกนตะวันออกตะวนัตกประตูศรีชุม – ประตู
ใหม  เปนท่ีต้ังถนนเจริญเมือง  แนวเสนแกนสัญจรที่ 2  เร่ิมเดนชัดในการขยายตัวในสมัยเจา

 

 

ประตูศรีชุม 

ประตูเลี้ยงมา ประตูใหม (ใหม)

ประตูชัย

ประตูมาน 

แมนํ้ายม 

แนวแกนเหนือ-ใตท่ี 

หวยแมแคม 

ประตูหัวนาค(ใหม) 

ประตูครีบุญเรือง(ใหม) 

ฌาปณสถานเทศบาล 

หลักเมือง,สะดือเมอืง 

คุมเจาหลวง 

สนามหลวง

แนวแกนตะวันตก-ตะวนัออกท่ี 1,2&3

แนวแกนเหนือ-ใตท่ี 1

ถ.ยันตรกิจโกศล แนวแกนเหนือ-ใตท่ี 3

สี่แยกบานทุง

ยานถนนเจริญเมือง

สี่แยกกลางเวียง
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หลวงพิมพิสาร มีการสรางคุมและสรางวัดม่ิงเมืองบริเวณถนนคุมเดิม  ทําใหเสนแนวแกนสัญจรได
เปล่ียนจากเดมิไป  ตอเนื่องจนถึงสมัยเจาหลวงพิริยะเทพวงศกไ็ดสรางคุมบริเวณเดยีวกัน  ประกอบ
กับการจัดระเบียบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลของรัฐบาลสยามไดสรางสถานท่ีราชการใน
บริเวณถนนไชยบรูณแนวเสนแกนดานเหนือเพิ่มข้ึน  จึงทําใหแนวเสนแกนเหนือใตใหมนี้มี
ความสําคัญมากท่ีสุด   
 สภาพแวดลอมของแนวเสนแกนเหนือใต บนเสนทางถนนไชยบรูณดานทิศเหนือจึงมี
ลักษณะเดนเปนสถานท่ีต้ังราชการ  บานพกัขาราชการสยาม  สวนถนนคุมเดิมดานแนวแกนใตจึง
เปนสถานท่ีต้ังคุมเจานายพื้นถ่ิน  องคประกอบเมืองเดิม เชน วัดม่ิงเมือง ศาลหลักเมือง  
เคาสนามหลวง  บริเวณชวงทายของถนนท่ีต้ังของสํานักงานปาไม บริษัทอีสตเอเชียติค ตอเนื่อง
ทะลุผานประตูมารไปสูถนนเชตะวันจนสุดริมฝงแมน้ํายมเปนท่ีต้ังสํานักงานปาไม บริษัทบอมเบย
เบอรมา จึงทําใหลักษณะสถาปตยกรรมบริเวณนี้ไดรับอิทธิพลจากสยามและชาวตะวันตกอยาง
เดนชัด เรือนประยุกตแบบขนมปงขิงและแบบอาณานิคมต้ังอยูบริเวณนี้มากท่ีสุด 

 สวนแนวเสนแกนตะวันออกตะวันตก  ความคับค่ังจะมีบริเวณถนนเจริญเมืองดานนอก
กําแพงเมืองบริเวณทิศใต  ดวยสิทธินอกอาณาเขตท่ีรัฐบาลสยามไดทํากับชาวตางชาติไว  ทําใหชาว
ไทใหญและชาวจนี  ซ่ึงไดติดตามบริษทัชาวตะวันตกท่ีเขามาทําสัมปทานปาไม รวมท้ังเจาภาษี
อากรจากรัฐบาลสยามเขาทําธุรกิจการคาบริเวณนี้อยางคึกคัก  บริเวณนี้จึงลักษณะส่ิงแวดลอมทาง
สถาปตยกรรมเปนเรือนแถวไม สลับกับเรือนไมคาขายเดี่ยว  ถึงแมวาในปจจุบันเรือนไมบางสวน
จะถูกร้ือถอนออกไป  แตสภาพเรือนไมรานคาท่ียังหลงเหลืออยูยังคงเปนเอกลักษณพืน้ถ่ินท่ีบอก
เลาเร่ืองราวทางประวัติศาสตรของทองถ่ินไดอยางด ี
 1.3) แนวแกนสัญจรท่ี 3    เสนแนวแกนเหนือใตวัดจอมสวรรค – โบสถคริสจักร เปนท่ีต้ัง
ของเสนทางถนนยนัตรกิจโกศลและเสนแนวแกนตะวันออกตะวันตกประตูศรีชุม – วัดชัยมงคล  
เปนต้ังของถนนเจริญเมืองดานทิศตะวนัออกและเปนท่ีต้ังของถนนชอแฮดานทิศตะวนัออก  แนวแกน
สัญจรนี้อยูนอกกําแพงเมืองแพรดานทิศตะวันออก  เนือ่งจากการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจในชวง
กอนเหตุการณจราจล พ.ศ. 2440  ชาวไทใหญไดเขามาต้ังถ่ินฐานและมีอิทธิพลดานการคาใน
ทองถ่ินเมืองแพร  สังเกตการสรางวัดตามคติการสรางเมืองของชาวไทใหญจะประกอบดวย วัดจอง
เหนือ(วัดสวรรคนิเวศ) วดัจองกลาง(วัดสระบอแกว) และวัดจองใต(วัดตนธง)  เปนศูนยกลางของ
ชุมชน  โดยวัดท้ังสามตางต้ังอยูแนวแกนสัญจรเหนือใตทําใหบริเวณน้ีเปนท่ีต้ังถ่ินฐานของชาวไท
ใหญอยางหนาแนน  แตหลังจากเหตุการณจลาจลสงบลง  ชาวไทใหญบางสวนไดอพยพออกไปจาก
เมืองแพร  บางสวนลดบทบาทการแสดงออกทางเช้ือชาติลงและยอมรับในวฒันธรรมทองถ่ินจน
กลมกลืน  ตอเนื่องจนถึงในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เนื่องจากรัฐบาลไทยไดประกาศสงครามกับ
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ฝายสัมพันธมิตร  ชาวไทใหญบางสวนท่ีไดรับสิทธินอกอาณาเขตเกรงการถูกยึดทรัพยสินจําตอง
ผองถายทรัพยสินออกไป  บทบาทของชาวไทใหญในดานการคาจึงถูกชาวจีนเขามามีอิทธิพลแทน  
โดยการเขาครอบครองทรัพยสินชาวไทใหญเดิม  และขยายพ้ืนท่ีคาขายออกมาบริเวณส่ีแยกบานทุง
และถนนชอแฮ     
 ลักษณะส่ิงแวดลอมทางกายภาพบริเวณแนวแกนสัญจรที่ 3 จึงเปนเรือนไมแถวท่ีสรางโดย
ชาวไทใหญ และตึกแถวแบบสมัยใหญในชวงหลัง จากนโยบายปดปาในป พ.ศ. 2532 ทําใหการ
คาขายไมคึกคัก จึงทําใหการเปล่ียนแปลงทางสถาปตยกรรมเปนไปอยางคงท่ีสวนมากเปนการขยับ
ขยายไปทางแนวราบมากกวาแนวดิ่ง ถึงแมวาจะมีการสรางอาคารใหมไมกย็ังไดรับความนิยมใน
การนําไปตกแตงประดับอาคารเสมอ 
  
 2) เสนขอบ (Edge) เสนขอบท่ีมีความชัดเจนภายในเขตเทศบาลเมืองแพรแบงเปนสองสวน
คือ เสนขอบทางธรรมชาติและเสนขอบท่ีมนุษยสราง 

 
ภาพ 4.18 แมน้ํายมตั้งอยูดานทิศตะวันตกของเมืองแพร 

  
 เสนขอบทางธรรมชาติท่ีปรากฏในเขตเทศบาลเมืองแพรท่ีสําคัญคือ เสนขอบของลําน้ํา
แมน้ํายม  ซ่ึงเปนขอบเขตของพื้นท่ีเทศบาลเมืองแพรดานทิศตะวันตก  สวนเสนขอบของหวยแม
แคมไหลลงแมน้ํายมดานทิศเหนือของเมือง เสนขอบลําเหมืองแดงไหลลงคูเมืองบริเวณวัดเมธังกรา
วาส (วัดน้ําคือ) และลําเหมืองหิตไหลออมดานทิศใตของเมือง  เสนขอบของลําน้ําท้ังสามสายใน
ปจจุบันไมปรากฏความชัดเจนเน่ืองจากการสรางอาคารบานเรือนชิดแนวลําเหมือง  สวนลําเหมือง
แดงและลําเหมืองหิตไดมีการสรางถนนคอมลําเหมืองท้ังสองสาย  หากพิจารณาความสําคัญของ  
ลําน้ําท้ังสามสายในอดีตนับวามีความสําคัญเพราะเปนลําน้ําท่ีไหลผานพื้นท่ีเกษตรกรรมดานทิศ
ตะวนัออกของเมือง เม่ือเมืองมีการขยายตัวออกไปดานทิศตะวันอกมาข้ึนจึงทําใหพื้นท่ีเกษตรกรรม
ลดลง  การสรางอาคารบานเรือนจึงเพิ่มมากข้ึน  ลําเหมืองซ่ึงเปนเสนขอบธรรมชาติจึงลดความ
เดนชัดลง 
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ภาพ 4.19 สภาพแวดลอมภายในกําแพงเมืองยานวดัศรีชุม วัดหลวงดานทิศตะวันตกของเมือง 
 
 เสนขอบท่ีมนุษยสรางข้ึน  ไดแก  แนวกําแพงเมือง ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีรับรูถึงความเปนเมือง
เกาแกและพ้ืนท่ีนอกกําแพงเมือง  ถึงแมวาแนวกําแพงเมืองบางสวนถูกร้ือทําลายลงและกลายเปน
สถานท่ีราชการ รานคา  เชน บริเวณประตูชัย ประตูมารดานทิศใต  เปนตน  แตเนือ่งจากเปนแนว
กําแพงท่ีมีขนาดใหญ  และยังคงมีช่ือเรียกกันในปจจุบัน  จึงทําใหการรับรูทางสัณฐานวิทยาของคน
ในทองถ่ินท่ีมีตอแนวกําแพงเมืองยังคงอยู  คนทองถ่ินเรียกแนวกําแพงนี้วา “เมฆ” และ เรียกคูน้ํา
ลอมกําแพงเมืองวา “น้ําคือ” ซ่ึงเสนขอบเหลานี้ตางเปนองคประกอบเดิมของเมืองท่ีแสดงถึงความ
เปนเมืองเกาแก โดยเปนท่ีนาสังเกตวาแนวเสนขอบท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันจะมีเพยีงเสนขอบของ
เสนทางสัญจร ซ่ึงไมสามารถอธิบายถึงลักษณะใดใดท่ีมีความสําคัญไดเลย 
 ภาพ 4.19 จากการสํารวจมุมมองแนวสูง (Bird Eye View) สามารถเห็นสภาพสัณฐานพื้นท่ี
เมืองไดอยางท่ัวถึงโดยทําใหเห็นวาสภาพภมิูศาสตรท่ีต้ังเมืองแพร อยูทามกลางท่ีราบการเกษตร 
และมีทิวเขาลอมรอบเมือง ถึงแมวาสภาพของเมืองในปจจุบันจะมีอาคารบานเรือนเพิ่มมากข้ึนแต
ความสูงของอาคารประมาณ 2 ช้ันเปนสวนใหญจะมีอาคารสูงเฉพาะสถานท่ีราชการ สถานศึกษา
และสถานบริการของเอกชนเทานั้น โดยสีของวัสดหุลังคาอาคารบานเรือนท่ีหลากหลายไดทําให
เกิดสภาพความขัดแยงทางสายตามากท่ีสุด 

 



 100 

 
ภาพ 4.20 สภาพแนวกําแพงเมืองดานทิศตะวันออกของเมือง 

 
 โดยลักษณะเสนขอบของแมน้ํายมและแนวกําแพงเมืองถึงแมวามีความชัดเจนและเปนท่ี
รับรูกันในชุมชน  แตสําหรับบุคคลภายนอกหากไมสัมผัสหรือเขาถึงอยางถองแทแลว  ไมสามารถท่ี
จะรับรูของเสนขอบได  เนือ่งจากเสนทางสัญจรหลักในปจจุบันอยูบริเวณเสนแนวแกนท่ี 3 ดานทิศ
ตะวนัออกของเมือง สวนเสนขอบของแมน้ํายมและแนวกําแพงเมืองต้ังอยูหางจากเสนทางสัญจร
หลักและต้ังอยูดานทิศตะวนัตกของเมือง โดยเฉพาะเสนขอบแมน้ํายมยิ่งยากแกการเขาถึงเพราะอยู
ดานหลังของกาํแพงเมือง ดังนั้นจึงสรุปไดวาแนวกําแพงเมืองเปนเสนขอบท่ีมีความชัดเจนมากท่ีสุด
ในการอธิบายแผนท่ีทางจิต (Mental Map)  
 3) ภูมิสัญลักษณ (Landmark) ภายในเขตเทศบาลเมืองแพรคนพื้นถ่ินสวนใหญความเขาใจ
ในภูมิสัญลักษณเปนภาพรวมกับสถานท่ีต้ังมากกวาการระบุท่ีช้ีชัด เชน วัด ศาสนสถาน สถานท่ี
ราชการ โรงเรียน อาคารขนาดใหญ เสนทางสัญจร ตางถูกใชอางอิงเปนภูมิสัญลักษณควบคูกันไป
กับสถานท่ีต้ัง วัดพระบาทม่ิงเมืองเปนภูมิสัญลักษณท่ีสําคัญภายในกําแพงเมือง  ต้ังอยูบริเวณ
ศูนยกลางของเมืองเกาจึงถูกอางอิงในการเชื่อมตอกับสถานท่ีต้ังตางๆ ภายในกําแพงเมือง  ถึงแมวา
ลักษณะทางสถาปตยกรรมขององคประกอบทางกายภาพอื่นๆ จะไมมีจุดเดนใดท่ีเปนเอกลักษณแต
ความเปนเอกลักษณของสถานท่ีต้ังซ่ึงแวดลอมไปดวย องคประกอบสําคัญของเมือง เชน คุมเจา
หลวง  สนามหลวง (สวนสุขภาพ) ศาลากลาง เปนตน   
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ภาพ 4.21 วัดพระบาทม่ิงเมือง บริเวณส่ีแยกกลางเมืองแพร 

 
 ภูมิสัญลักษณอ่ืนๆท่ีเปนองคประกอบรองลงไปได  ไดแกวัดในชุมชน  วัดหัวขวง  วดัศรีชุม  
วัดหลวง  วดัพงษสุนันท  วัดพระรวง ประตูใหมดานทิศเหนือ  ประตูมารดานทิศใต  ประตูศรีชุม
ดานทิศตะวันตก และประตูชัยดานทิศตะวันออก  สวนประตูยั้งมาปจจุบันเปนเพียงทางสัญจรขนาด
เล็กไมเปนท่ีสังเกตหรือจดจําไดงาย  ซ่ึงแตกตางกับประตูใหมเปนทางสัญจรหลักท่ีเช่ือมตอระหวาง
ถนนไชยบรูณตอเนื่องสูถนนยันตรโกศลซ่ึงเปนถนนสายสําคัญและเปนแนวแกนหลักของเมืองใน
ปจจุบัน 
 สวนพื้นท่ีภายนอกกําแพงเมอืงโดยพิจารณาจากเสนแนวแกนท่ี 3 เหนือใต บริเวณถนน
ยันตรกจิโกศลซ่ึงเปนเสนทางสัญจรหลักในปจจุบัน ถือไดวาเปนจดุคาดแคลนการอางอิงทางภูมิ
สัญลักษณท่ีชัดเจน สวนใหญการอางอิงตางใชสถานท่ีเปนการกลาวอาง เชน โบสถคริสจักร 
โรงเรียนเจริญราษฎร    วิทยาลัยอาชีวศึกษา ส่ีแยกเหมืองหิต วดัตนธง ส่ีแยกบานทุง ส่ีแยกเหมือง
แดง วดัสวรรคนิเวศ วัดจอมสวรรค สนามกีฬาบานใหม ศูนยการคาโลตัส เปนตน 
 จากลักษณะภมิูสัญลักษณภายในเขตเทศบาลเมืองแพรขางตน  ทําใหเห็นวาการอางอิงเชิง
ภูมิสัญลักษณของคนในทองถ่ินเมืองแพร  ใชความคุนเคยในสถานท่ีท่ีใกลชิดหรือรูจักกันเฉพาะ
กลุมหรือบุคคล เปนภูมิสัญลักษณในการอางอิง  สามารถอธิบายไดถึงลักษณะสภาพพ้ืนถ่ินภายใน
เขตเทศบาลเมืองแพรไมมีความเดนชัดทางภูมิสัญลักษณใดๆท่ีอางอิงไดในระดับเมืองท่ีเปนท่ีรับรูกนั
โดยท่ัวไป  สวนเรือนไมพื้นถ่ินนัน้นอกจากเปนเรือนท่ีมีขนาดใหญและมีลักษณะพิเศษภายใน
ชุมชนเทานั้นท่ีจะถูกอางอิงเปนภูมิสัญลักษณเฉพาะภายในชุมชนเทานัน้ 
 4) ชุมทาง/ชุมนุมชน (Node) สถานท่ีรวมกลุมของชุมนุมชนบริเวณภายในกําแพงเมืองใน
ปจจุบันพจิารณาจากลักษณะกิจกรรมและความตอเนื่องแลว  แยกลักษณะชุมนุมชนเปนสอง
ประเภท  ประเภทแรกเปนแหลงชุมนุมชนเฉพาะกาล  มีการรวมกลุมชุมชนเพื่อจดักิจกรรมเฉพาะ
วันสําคัญทางศาสนาและประเพณีทองถ่ิน  ไดแก  วัด  สนามหลวง(สวนสุขภาพ) บานเรือนท่ีมี
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กิจกรรมเกีย่วของกับประเพณีทองถ่ิน เชน แตงงาน  งานบวช  งานศพ เปนตน  ประเภทท่ีสองเปน
แหลงชุมชนท่ีมีความตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเวลาและสถานท่ี  ไดแก  สถานท่ีติดตอราชการตางๆ  
โรงเรียน  ตลาดสด  โดยท่ีชุมนุมชนภายในกําแพงเมืองแลวสวนใหญลักษณะของการชุมชนชน
เกิดข้ึนเฉพาะในชวงเวลากลางวันเทานั้น  สวนกลางวันเปนการทํากิจกรรมเพื่อการดําเนนิชีวิต
ตามปกติโดยไมมีความหนาแนนและการเคล่ือนไหวท่ีซับซอนมากนัก ยกเวนชุมชนชนบริเวณ
ประตูชัยเทานัน้  ท่ีเปนการรวมตัวของรานคาเคล่ือนท่ี  ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  เร่ิมต้ังแตตอนเย็น
จนถึงเชา  บริเวณนี้เปนท่ีรูจักกนัดีในชุมชนและท่ัวไปวาเปนตลาดโตรุงประตูชัยซ่ึงกลายเปนสวน
หนึ่งของเอกลักษณเมืองแพร  ถึงแมวาบริเวณนี้จะเปนสวนหนึ่งของแนวกําแพงเมืองเกาลักษณะ
การชุมนุมชนก็ดําเนนิเร่ือยมาจนเปนปกติ 

สวนบริเวณภายนอกกําแพงเมือง  ลักษณะของชุมทางหรือชุมชนท่ีสําคัญเปนการรวมกลุม
ของชุมชนท่ีกระจัดกระจายไปตามลักษณะเฉพาะกิจกรรม  เชน  สถานศึกษาตางๆ  สวนราชการ  
โรงพยาบาล  สถานีขนสงผูโดยสาร  ศูนยการคา  ตลาดสด  เปนตน  ความเดนชัดของสถานท่ีต้ัง
สวนใหญอยูบริเวณแนวเสนแกนท่ี 3 ของเมืองตามแนวถนนยนัตรกิจโกศล 
 สภาพของเรือนไมพื้นถ่ินท่ีท่ีเปนชุมชนชนสวนใหญเปนเรือนไมประยุกตท่ีปรับสภาพเปน
สถานท่ีราชการ โรงเรียน สถานท่ีทองเท่ียว เชน เรือนไมประยุกตแบบอาณานิคมในโรงเรียนปาไม
เปนสถานท่ีฝกอบรม  คุมวงศบุรียเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เปนตน  แตก็มีเรือนไมพื้นถ่ิน
อีกหลายหลังท่ีมีศักยภาพสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงการใชประโยชนเชนเดียวกับเรือนไมประยุกต
ท้ังสองขางตน         

5) ยาน (District) ถนนเจริญเมืองจัดไดวาเปนยานการคาท่ีสําคัญและมีเอกลักษณท่ี
โดดเดนของเมือง เนื่องจากเปนท่ีอยูอาศัยของชนหลายเช้ือชาติและเปนยานการคาท่ีเกาแกมี
พัฒนาการ การเจริญเติบโตควบคูมากับเมืองแพร ตอเนื่องมาจากยานถนนเจริญเมืองดานทิศ
ตะวนัออกไดเกิดยานการคาบริเวณส่ีแยกบานทุงซ่ึงเปนสวนท่ีขยายตอเนื่องตลอดจนถึงถนนชอแฮ  

ถึงแมวาจะมียานการคาใหมท่ีตลาดน้ําทองบริเวณดานใตทิศตะวันออกเฉียงใตของเมือง
ก็ตาม  แตความเปนเอกลักษณในถ่ินท่ีคงมีเฉพาะลักษณะกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเทานั้น  แตบรรยากาศ
สภาพวิถี 

ชีวิตที่มีความตอเนื่องกับประวัติศาสตรยานถนนเจริญเมืองยังคงมีองคประกอบของ
เรือนไมรานคา  เรือนขนมปงขิง  เรือนไมประยุกตแบบเฮือนบาเกาและแบบขนมปงขิงจํานวนหลาย
หลังในบริเวณยานนี้ รวมท้ังสภาพวิถีชีวิตแบบพื้นถ่ินและความหลากหลายทางเช้ือชาติท่ีสอดคลอง
แทรกใหเห็น  เชน  ตึกแถวฝรั่ง  ศาลจีน  วัดไทย  เปนตน  
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ตาราง 4.11 จินตภาพภายในเขตกําแพงเมืองแพร 

  
 
 
 

ลักษณะจินตภาพ
Image of City 

สถานท่ี 
Place 

องคประกอบ 
Element 

เอกลักษณ 
Identity 

ความหมาย 
Meaning 

(1) เสนทาง  

(Path) 

ถนนเจริญเมือง-คํา

ลือ-คําแสน 

ถนนเจริญเมือง-คุม

เดิม- 

ไชยบรูณ 

แนวเสนแกนหลัก 

1 

แนวเสนแกนหลัก 

2 

คุมเจานายพื้นถิ่น 

ที่ต้ังสถานท่ีราชการ,

เรือนไมรานคา เสนทาง

คาขาย 

ศก.ชนชั้นปกครองพื้นถิ่น 

ศก.อํานาจจากสยาม 

(2) เสนขอบ  

(Edge)  

แนวกําแพงดิน (เมฆ) กําแพงโบราณ แนวคันดินขนาดใหญ 

ความสูงอาคารและสี

หลังคา 

เมืองโบราณเทียบเคียงหริ

ภุญชัย, เมืองขนาดเล็ก ไมมี

อาคารสูง 

(3) ภูมิสัญลักษณ 

(Landmark) 

สี่แยกกลางเมือง 

ประตูกําแพงเมือง 

วัดในกําแพงเมือง 

บานเรือนขนาดใหญ

พิเศษแตกตางแตละ

ชุมชน 

น้ําพุ 

ประตูเมือง 

ศาสนาสถาน 

องคประกอบการ

อยูอาศัยซับซอน

แตกตาง 

จุดอางอิงภายในเมือง 

ทางเขาออกของเมือง 

ตลาดสดเทศบาล 

รูปราง รูปทรง ขนาด 

เรือนที่เอกลักษณชัดเจน 

ศูนยกลางเมือง 

ความหมายแตละประตู 

ลักษณะศิลปกรรมพื้นถิ่น 

สถานภาพทางสังคม 

การเปนที่รูจักในชุมชน 

(4) ชุมทาง/ชุมนุมชน 

(Node)  

ตลาดสดเทศบาล

เมืองแพร 

ศูนยราชการแพร 

โรงเรียนนารีรัตน

,ร.ร.ปาไม 

วัดในกําแพงเมือง 

รานคาใกลเคียง 

ตึกขนาดใหญใน

เมือง 

อาคารเรียน พื้นที่

โลง 

ศาสนสถาน 

ซื้อขายตลอดท้ังวัน 

ติดตอชวงกลางวัน 

ใชงานเฉพาะกลางวัน 

ศูนยรวมกิจกรรมชุมชน 

ประยุกตใชงานเรือนไม

ประยุกตแบบตางๆ 

แหลงซ้ือขายอาหารสด 

ศูนยกลางการปกครอง 

ศูนยกลางวิชาการ 

ศูนยรวมจิตใจชุมชน 

(5) ยาน 

(District)   

ศูนยราชการ 

ประตูชัย 

อาคารขนาดใหญ 

หามเรแผงลอย

อาหาร 

ศูนยรวมสถานท่ีราชการ 

กิจกรรมเฉพาะกลางคืน 

ศูนยกลางอํานาจ 

รูปธรรมใหมประตูชัย 
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ตาราง 4.12 จินตภาพภายนอกเขตกําแพงเมืองแพร 

 

ลักษณะจินตภาพ
Image of City 

สถานท่ี 
Place 

องคประกอบ 
Element 

เอกลักษณ 
Identity 

ความหมาย 
Meaning 

(1) เสนทาง  

(Path) 

ถนนเจริญเมือง-ชอแฮ-

ยันตรกิจโกศล 

 

แนวเสนแกนหลัก 3 

 

เสนทางคาขาย เรือนไม

รานคา 

ที่ต้ังสถานท่ีราชการ

หนวยใหม 

ศก.คาขาย  

คมนาคมเสนหลักเชื่อม

ระหวางชุมชนและเมือง 

(2) เสนขอบ  

(Edge)  

แมน้ํายม 

แนวกําแพงดิน (เมฆ) 

ถนนเจริญเมือง 

ถนนยันตรกิจโกศล 

แมน้ํา 

กําแพงโบราณ 

อาคารพาณิชย 

อาคารพาณิชย 

ไหลหลากในหนาฝน 

แนวคันดินขนาดใหญ 

เรือนไมรานคา 

ตึกแถว 2-3 ชั้น 

แหลงนํ้าสําคัญของเมือง 

กําแพงเมืองโบราณ 

ยานคาขายเกาแก 

ยานคาขายใหม 

(3) ภูมิสัญลักษณ 

(Landmark) 

ประตูกําแพงเมือง 

วัดตนธง วัดสวรรคนิเวศ วัด

จอมสวรรค 

 

ประตูเมือง 

พุทธศาสนาสถาน 

ทางเขาออกของเมือง 

รูปราง รูปทรง การ

ตกแตงท่ีแตกตาง 

องคประกอบวัดพืน้เมือง

และวัดไทใหญ 

ความหมายแตละประตู 

ลักษณะศิลปกรรมพื้นถิ่น 

และชนตางชาติ 

(4) ชุมทาง/ชุมนุมชน 

(Node)  

วัดภายนอกกําแพงเมือง 

โบสถคริสเตียนบานทุง 

ตลาดสดบานทุง 

สนามกีฬากลางบานใหม 

ศูนยการคาเทสโกโลตัส 

โรงเรียนภายนอกเมือง 

โรงแรม โรงพยาบาล 

พุทธศาสนาสถาน 

คริสศาสนาสถาน 

ตลาด 

อาคารกีฬา พื้นที่โลง 

อาคารขนาดใหญ 

อาคารเรียน พื้นที่โลง 

อาคารขนาดใหญ 

ซื้อขายตลอดท้ังวัน 

เรือนไมรานคา 

คาสง ปลีก ของสด 

ศูนยนันทนาการเมือง 

ศูนยการคาขามชาติ 

ศูนยรวมกิจกรรมชุมชน 

ศูนยบริการขนาดใหญ 

แหลงซ้ือขายอาหารสด 

 

ตลาดสินคาเกษตรกรรม 

ศูนยกลางวิชาการ 

การคาทุนนิยมขนาดใหญ 

สถานการศึกษาวิชาการ 

ธุรกิจบริการขนาดใหญ 

(5) ยาน 

(District)   

บานใหม 

ฌาปนสถานประตูมาร 

 

ยานคาขายใหม 

ฌาปนสถานเทศบาล 

ยานชาวไทใหญเดิม 

เรือนไมรานคา 

สถานท่ีฌาปนสถาน

โบราณ 

การขยายเมืองดานเหนือ 

ความเกาแกของเมือง 
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 จากตาราง 4.11 และ 4.12 เรือนไมพื้นถ่ินท้ังส่ีประเภทตางเปนองคประกอบสําคัญท่ี
สงเสริมความเปนเอกลักษณรวมกับส่ิงแวดลอมกายภาพของเมือง และสงเสริมใหจินตภาพของ
เมืองมีความหมายเก่ียวพันกบัประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมพ้ืนถ่ิน โดยอธิบายความสัมพันธ
ของเรือนไมพืน้ถ่ินตอการมีสวนรวมในจนิตภาพของเมืองไดดังนี ้

1)  ความสัมพันธเรือนไมพื้นถ่ินกับเสนทาง (Relationship between Path and Local 
Wooden House) เรือนไมพื้นถ่ินท่ีต้ังอยูตามเสนแนวแกนหลักท้ังสามของเมือง  ใหความหมายของ
ยุคสมัยการเปล่ียนแปลงภายในสังคมและเปนองคประกอบรวมท่ีสงเสริมบรรยากาศของเมืองใน
ปจจุบัน   
 - เสนแกนสัญจรท่ี 1 เปนสถานท่ีพักอาศัยอยางสงบ ตามวิถีชีวิตแบบพืน้ถ่ินเดิม เนื่องจาก
เปนท่ีต้ังของวดัวาอาราม การจราจรไมพลุกพลาน ใกลสวนสาธารณะกลางเมืองและสามารถเดิน
เลนพักผอนริมฝงแมน้ํายมโดยงาย   
 - เสนแกนสัญจรท่ี 2 เปนสถานท่ีราชการ สถานท่ีรับแขกบานแขกเมืองอยางเปนทางการ 
เนื่องจากมีสถานท่ีราชการและท่ีโลงวางสําหรับทํากิจกรรมชุมนุมชนได ประกอบกบัเปนท่ีต้ังของ
วัดพระบาทม่ิงเมืองวัดสําคัญประจําเมือง รวมท้ังกลางคืนยังมีรานอาหารโตรุงบริเวณประตูชัย 
 - เสนแกนสัญจรที่ 3 ใหความหมายของเสนทางการคาเกาแกของเมืองท่ีมีเรือนไมรานคา
ท้ังสองฝงถนน 

2)  ความสัมพันธเรือนไมพื้นถ่ินกับเสนขอบ (Relationship between Edge and Local 
Wooden House) ความสูงของเรือนไมพื้นถ่ินท้ังส่ีประเภทและองคประกอบของผังบริเวณทําใหเกดิ
เสนขอบทิวทัศนของเมือง  รวมทั้งสีของหลังคาเรือนไมพื้นถ่ินท่ีกลมกลืนเปนมิตรกับ
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  นอกจากนี้เสนขอบของแนวกําแพงเมืองหรือ “เมฆ” นอกจากเปน
กําแพงดินท่ีมีสภาพสมบรูณยังเปนพื้นท่ีสีเขียวของเมืองสามารถเขาถึงและเปนท่ีพักผอนหยอนใจได 

3)  ความสัมพันธเรือนไมพื้นถ่ินกับภูมิสัญลักษณ (Relationship between Landmark and 
Local Wooden House) เนื่องจากลักษณะรูปแบบทางสถาปตยกรรมเรือนไมพื้นถ่ินมีอายุการ
กอสรางมากกวา 50 ปจึงทําใหมีสภาพรูปแบบภายนอกท่ีแตกตางจากอาคารท่ัวไปท่ีกอสรางในยคุ
ปจจุบัน  โดยเฉพาะลักษณะวัสดุและการตกแตง  ดังนั้นเรือนไมพื้นถ่ินจึงเปนการอางอิงของความ
เกาและความใหมของยุคสมัย  หากสามารถใชอางอิงรวมกับองคประกอบอ่ืนจนเปนภูมิสัญลักษณ
ของพื้นท่ีนั้นๆ ได  เชน บริเวณเรือนไมรานคายานประตูชัย  คุมวงศบุรียยานวัดพระนอน 

4)  ความสัมพันธเรือนไมพื้นถ่ินกับชุมทางและชุมนุมชน (Relationship between Node and 
Local Wooden House)  เรือนไมพื้นถ่ินท่ีมีการปรับสภาพเพื่อการใชสอยอยางตอเนื่องปจจุบัน  
สามารถใชอางอิงเพื่อเปนสถานที่จูงใจใหเปนแหลงชุมนุมชนเพื่อทํากิจกรรมที่เปนประโยชนได  
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เชน  คุมวงศบุรียเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมพื้นถ่ิน  เรือนไมประยุกตแบบอาณานิคมของ
โรงเรียนปาไมจัดแสดงเปนพพิิธภัณฑปาไมเมืองแพร  และเรือนไมประยุกตของสํานักงานปาไมริม
แมน้ํายมปรับปรุงเปนท่ีรับรองแขก เปนตน  ถึงแมวาการชุมนุมชนจะเปนเพยีงเฉพาะกิจหาก    
เรือนไมพื้นถ่ินสามารถปรับสภาพใหมีกจิกรรมอยางตอเนื่องแลว  เรือนไมพื้นถ่ินยังสามารถเปน
จุดมุงหมายของการเขาถึงเพือ่สันทนาการประเภทอ่ืนได 

5)  ความสัมพันธเรือนไมพื้นถ่ินกับยาน (Relationship between District and Local Wooden 
House)  ถึงแมวาสภาพท่ีต้ังของเรือนไมพืน้ถ่ินจะมีลักษณะการกระจายตัวกัน  แตยงัคงสภาพของ
นัยยะความสําคัญของท่ีต้ังท่ีมีความผูกพันกับชุมชนดวยความสัมพันธทางเครือญาติ  กิจกรรมทาง
พุทธศาสนา งานบุญประเพณี  จารีตความเช่ือตามเช้ือชาติ  หรือกจิกรรมทางสังคมท่ีไปในทิศทาง
เดียว เชน การคาขาย  องคประกอบเหลานี้ทําใหเรือนไมพื้นถ่ินรวมตัวกันเปนยานใดยานหนึ่ง
เฉพาะดานได  เรือนไมพื้นถ่ินยานพระนอน  เรือนไมพืน้ถ่ินยานบานทุงตอม  เรือนไมประยกุตแบบ
เฮือนบาเกายานวัดหัวขวง  เรือนไมรานคายานถนนเจริญเมือง  เปนตน 
 

ดังนั้นการนําลักษณะเดนและเอกลักษณเรือนไมพื้นถ่ินแตละประเภทใหมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันกับความหมายในโครงสรางสภาพแวดลอมกายภาพของเมืองใหเปนเอกลักษณ
เฉพาะถ่ิน (Sense of Place)  ผานการสรางความเขาใจใหชุมชนรับรูความหมายอยางมีระเบียบแบบ
แผน เช่ือถือได เพื่อใหภาพของการรับรูท่ีเขาใจเปนระเบียบแบบแผนรวมกัน   ในการสรางแนว
ทางการอนุรักษภายในชุมชนใหไปทิศทางเดียวกันได    
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4.3 ลักษณะสภาพแวดลอมชุมชนของเรือนไมพื้นถ่ิน 
 การแบงพื้นท่ีชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองแพรปจจุบันไดแบงเปน 18 ชุมชนดังนี ้ 
 

ตาราง 4.13   ขอมูล ประชากร ครัวเรือน และ หลังคาเรือนรายชุมชน 

 
ท่ีมา  สํานักงานพาณิชยจังหวัดแพร 
 

จากตาราง 4.13 ประชากรภายในกําแพงเมืองซ่ึงประกอบไปดวยชุมชนพระนอน ชุมชนวัด
หลวง  ชุมชนหัวขวง  ชุมชนพระรวง  ชุมชนศรีบุญเรือง  ชุมชนศรีชุมและชุมชนพงษสุนันท มี
ประชากรเพยีง 21 เปอรเซ็นตของประชากรเทศบาลเมืองแพร  สวนพื้นท่ีดานทิศตะวนัออกนอก
กําแพงเมืองซ่ึงประกอบไปดวยชุมชนน้ําคือ  ชุมชนเหมืองหิต-ตนธง  ชุมชนเหมืองแดง ชุมชนชัย

ชุมชน จํานวนหลังคาเรือน จํานวนครอบครัว จํานวนประชากร 

ชุมชนเชตะวัน 307 357 1,207 

ชุมชนพระนอน 173 294 775 

ชุมชนวัดหลวง 124 232 406 

ชุมชนหัวขวง 233 483 868 

ชุมชนสวรรคนิเวศ 394 414 1,611 

ชุมชนเหมืองแดง 253 447 1,197 

ชุมชนชัยมงคล 298 465 1,251 

ชุมชนเหมืองหิตตนธง 264 372 1,159 

ชุมชนเหมืองหิตพัฒนา 461 520 1,629 

ชุมชนรองซอ 392 431 1,573 

ชุมชนน้ําคือ 401 621 1,782 

ชุมชนพระรวง 159 254 614 

ชุมชนศรีบุญเรือง 116 220 412 

ชุมชนสระบอแกว 281 298 1,116 

ชุมชนเพชรรัตน 196 350 780 

ชุมชนทุงตอม 346 364 1,390 

ชุมชนศรีชุม 114 238 429 

ชุมชนพงษสุนันท 111 221 382 

รวมท้ังหมด 4,609 6,361 18,491 
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มงคล ชุมชนเหมืองหิตพัฒนาและชุมชนทุงตอมมีจํานวนประชากรถึง 46 เปอรเซ็นต  เปนนาสังเกต
วาจํานวนประชากรและครัวเรือนภายในเขตกําแพงเมืองมีจํานวนนอยกวาคร่ึงของชุมชนนอก
กําแพงเมือง  ซ่ึงมีความสัมพันธกับลักษณะการใชพื้นท่ีของเมืองเนือ่งจากพ้ืนท่ีดานทิศตะวันออก
ของเมืองเปนพื้นท่ีดานพานชิยกรรมท่ีสําคัญของเมือง  มีการตั้งถ่ินฐานอยางหนาแนนเนื่องจากการ
คมนาคมท่ีสะดวกและการขยายตัวของเมืองทําไดอยางตอเนื่อง  สวนชุมชนภายในเขตกําแพงเมือง
ซ่ึงเปนพื้นท่ีอยูอาศัยดั้งเดิม  กิจกรรมดานพาณิชยกรรมมีเฉพาะบริเวณขางเคียงสถานท่ีราชการ
เทานั้น  สวนพื้นดานทิศเหนือและทิศใตของเมืองจํานวนประชากรและครัวเรือนมีจํานวนใกลเคียง
กัน  แตมีแนวโนมเปนสวนรองรับการเจริญเติบโตของพ้ืนท่ีดานทิศตะวนัออกของเมือง  ซ่ึงจะเหน็
ไดชัดเฉพาะพืน้ท่ีท่ีติดกับถนนยนัตรโกศล 
 

 
 

ภาพ 4.22 ผังเมืองรวมเมืองแพร (พ.ศ.2542) 
ท่ีมา  กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 
จากภาพ 4.22 แผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินฉบับท่ี 421 (พ.ศ.2542) ผังเมืองรวม

เมืองแพร  ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518  โดยกําหนดเขตการใชประโยชน
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ท่ีดินตามสีท่ีกาํหนด  โดยพ้ืนท่ีภายในกําแพงเมืองแพรถูกกําหนดใหเปนพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ
สงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทยและเปนสถาบันราชการ  สวนพื้นท่ีดานทิศตะวนัออกของ
เมืองไดถูกกําหนดใหเปนพืน้ท่ีประเภทพาณิชยกรรมและอยูอาศัยหนาแนน ซ่ึงตรงกับยานถนน
เจริญเมือง ยานส่ีแยกบานทุง  และตามแนวเสนทางของถนนยันตรกจิโกศลที่ผานเขตเทศบาลเมือง
แพร  สวนบริเวณดานทิศเหนือและทิศใตไดถูกกําหนดใหเปนพื้นท่ีการอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
และการอยูอาศัยหนาแนนนอย 

 
ตาราง 4.14   ลักษณะการต้ังถ่ินฐานและการใชประโยชนท่ีดินเขตเทศบาลเมืองแพร 

  

ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน ชุมชน การใชประโยชนท่ีดิน
ปจจุบัน 

ขอกําหนดตาม 
ผังเมืองรวมเมืองแพร 

1.พื้นท่ีภายในกําแพง
เมือง 

ชุมชนพระนอน 
ชุมชนวัดหลวง  
ชุมชนหัวขวง  ชุมชน
พระรวง  ชุมชนศรี
บุญเรือง  ชุมชนศรีชุม
และชุมชนพงษสุนันท 

ท่ีพักอาศัยและสถานท่ี
ราชการ 

เพื่ออนุรักษสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
สถานท่ีราชการ 

2.พื้นท่ีนอกกําแพง
ดานทิศเหนือ 

ชุมชนบานใหม 
ชุมชนสระบอแกว
และชุมชนเพช็รัตน 

ท่ีพักอาศัยและพาณิช
ยกรรม 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน
ปานกลาง  

3.พื้นท่ีนอกกําแพง
เมืองดานทิศ
ตะวนัออก 

ชุมชนน้ําคือ  ชุมชน
เหมืองหิต-ตนธง  
ชุมชนเหมืองแดง 
ชุมชนชัยมงคล ชุมชน
เหมืองหิตพฒันาและ
ชุมชนทุงตอม 

ท่ีพักอาศัยหนาแนน
มากและศูนยกลาง
พาณิชยกรรม 

พาณิชยกรรมและท่ีอยู
อาศัยหนาแนน 

4.พื้นท่ีนอกกําแพง
เมืองดานทิศใต 

ชุมชนเชตะวันและ
รองซอ 

ท่ีพักอาศัยหนาแนน
นอย สถานท่ีราชการ
และสถาบันการศึกษา 

ท่ีอยูอาศัยหนาแนน
นอย 
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เม่ือพิจารณาจากตาราง 4.14 พบวาในภาพรวมของการกาํหนดใชท่ีดินตามผังรวมเมืองแพร 
มีความสอดคลองกับสภาพพัฒนาการของเมืองแพร ประกอบกับการสํารวจท่ีต้ังเรือนไมพื้นถ่ินเพื่อ
การอนุรักษแลว สวนใหญจะต้ังอยูภายในกําแพงเมือง และพ้ืนท่ีดานทิศตะวนัออก ทิศใตบริเวณ
ภายนอกกําแพงเมือง ซ่ึงท้ังสามพื้นท่ีดังกลาวตางอยูในขอกําหนดการใชประโยชนในท่ีดินท่ี
แตกตางกันไป  

  
ดังนั้นการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการอนุรักษจําเปนตองพิจารณาลักษณะสภาพการใช

ประโยชนท่ีดนิในแตละพืน้ท่ี  เพื่อใหการอนุรักษเปนไปแนวทางท่ีสัมพันธสอดคลองกับสภาพการ
ใชท่ีดินในปจจุบัน  โดยกําหนดใหพืน้ท่ีภายในกําแพงเมืองเปนพื้นท่ีอางอิงในการกําหนดลักษณะ
การใชประโยชนท่ีดินแบงเปน 4 กลุมดังนี้ 

1) กลุมพื้นท่ีบริเวณภายในกําแพงเมือง เปนท่ีต้ังถ่ินฐานของชนพ้ืนถ่ินเดิม  แมวาบริเวณ
ภายในกําแพงเมืองแพรไดผานการปฏิรูปการปกครองหลายยุคสมัย  ดงัปรากฏเปนสถานท่ีวา
ราชการจนถึงปจจุบัน   การถือครองท่ีดินสวนใหญเปนของเครือญาติชนช้ันปกครองพื้นถ่ินเดิมท่ี
สืบทอดตอกันมา  เนื่องจากในอดีตเจาหลวงหรือเจานายตางมีภรรยาและลูกหลานจํานวนมาก  จึงมี
การจัดสรรท่ีดนิใหลูกหลานแตละคนพรอมท้ังบริวารกระจายกันภายในกําแพงเมือง  ปจจุบันการต้ัง
ถ่ินฐานพื้นท่ีภายในกําแพงเมืองแพรประกอบไปดวย 7 ชุมชน ไดแก ชุมชนพระนอน วัดหลวง    
หัวขวง ศรีบุญเรือง พระรวง ศรีชุม และพงษสุนันท โดยแตละชุมชนจะมีวัดเปนศูนยกลางของ     
แตละชุมชน  

นอกจากนี้พื้นท่ีในกําแพงเมอืงยังเปนศูนยรวมทางดานจติใจของเมือง  โดยเปนท่ีต้ังของ 
ศาลหลักเมือง วัดประจําเมือง  ประชากรที่อาศัยภายในกําแพงเมืองนอกจากเครือญาติของชนช้ัน
ปกครองแลวยงัประกอบไปดวย  ชางฝมือ เชน ชุมชนวดัพระนอนศูนยรวมชางทําเครื่องเงิน  ชุมชน
วัดหวัขวงศูนยรวมชางทอง  เปนตน 

2) กลุมชุมชนดานทิศเหนือบริเวณนอกกําแพงเมือง ประกอบไปดวยชุมชนสระบอแกว 
บานใหม และเพ็ชรัตนพืน้ท่ีบริเวณนี้เดิมเปนทุงนาของชุมชนวัดหัวขวง ในสมัยเจาหลวงพิมพิสาร 
พ.ศ. 2372 มีการกวาดตอนชาวไทพวนมาต้ังถ่ินฐานบริเวณตําบลทุงโฮง และชาวไทใหญ หรือ 
“เง้ียว” ไดเขามาทําปาไมมีการสรางบานเรือนบริเวณบานใหม โดยมีวัดสระบอแกวและวัดจอม
สวรรคเปนศูนยกลางของชาวไทใหญ สวนชนพื้นเมืองมีวัดสวรรคนิเวศเปนศูนยกลางของชุมชน  

จากการสรางถนนจากประตูใหมเช่ือมกับถนนยันตรกิจโกศลผานชุมชนสระบอแกวและ
ชุมชนบานใหม  ทําใหเมืองขยายตัวตามเสนทางถนน (Path) กลายเปนยานธุรกจิอีกแหงหนึง่ของเมือง 
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สําหรับพื้นที่ชุมชนเพ็ชรัตนเปนชุมชนใหมท่ีจัดต้ังข้ึนภายหลังเดิมเปนทุงนา  ปจจุบัน
บางสวนของพื้นท่ีมีสรางเปนหมูบานจัดสรรแบบสมัยใหม 
 3) กลุมชุมชนดานทิศตะวันออกนอกกําแพงเมือง ประกอบไปดวยชุมชนน้ําคือ เหมืองหิต-
ตนธง เหมืองแดง ชัยมงคล เหมืองหิต-พฒันาและทุงตอม พื้นท่ีบริเวณนี้เปนพืน้ท่ีสวนขยายจาก
แนวแกนหลักเดิมภายในกําแพงเมือง 

จุดศูนยกลางของบริเวณยานนี้มีส่ีแยกบานทุงเปนศูนยกลาง นับเปนแนวแกนหลักใหมของ
เมือง โดยมีแนวแกนตะวันออกตอเนื่องจากประตูชัยผานถนนเจริญเมืองตอเนื่องจนสงยานวัดชัย
มงคล และแนวแกนเหนือใตเร่ิมจากบริเวณวัดสวรรคนิเวศผาน โรงเรียนพิริยาลัย ส่ีแยกเหมืองแดง 
ส่ีแยกบานทุง จนถึงโรงเรียนเจริญราษฎร 
 ยานการคาและพาณิชยกรรมสําคัญเดิมของเมืองอยูบริเวณถนนเจริญเมือง  สวนใหญเปน
ชาวจีน  และเขามาเพิ่มมากข้ึนภายหลังมีระบบประมูลภาษีประเภทตางๆ การคาคึกคักมากยิ่งข้ึน
หลังจากรถไฟมาถึงเดนชัยในป พ.ศ. 2457 สินคาอุปโภคและบริโภคจากกรุงเทพฯ    ไดหล่ังไหล
เขามาเมืองแพร การคาในยานนี้สวนใหญเปนการนําเขาสินคาเขามาขายภายในทองถ่ินและชุมชน
ใกลเคียง เนื่องจากพอคาชาวจีนซ่ึงมีความสัมพันธทางเช้ือชาติและทุน ทําใหการคาขายมีความ
ไดเปรียบกวาชาวพ้ืนถ่ิน ศูนยรวมของชุมชนชาวจนีมีศาลเจาปุเถากงเปนศูนยกลาง  และนอกจาก
ชาวจีนแลว  ยงัมีชาวไทใหญท่ีมีวัดตนธงเปนศูนยกลางชุมชน  ชาวแขกท่ีอพยพมาภายหลังไดเขามา
ต้ังถ่ินฐานคาขายเก่ียวเส้ือผาเคร่ืองนุงหมบริเวณประตูชัยแตไมปรากฏศาสนาท่ีเกี่ยวของกับชนชาติ
นี้เลย 
 เนื่องจากบริเวณยานถนนเจริญเมืองการขยายตัวคอนขางลําบาก การคมนาคมท่ีไมสะดวก
ทําใหเมืองขยายตัวออกไปบริเวณส่ีแยกบานทุง  ซ่ึงเปนเดิมเปนพื้นท่ีทํานา    ในสมัยเจาหลวง     
พิมพิสารไดมอบหมายใหพญาลิโปนตนตระกูลวิริยะวงศเปนผูนําฆราวาสรวมกับครูบาวงศเจา
อาวาสวัดพระบาทม่ิงเมืองผูนําทางสงฆ    รวบรวมไพรพลเมืองบุกเบิกท่ีดินเพื่อเปนท่ีอยูอาศัยและ
ท่ีทํานาตั้งแตบริเวณบานทุงถึงบริเวณสนามบินปจจุบัน  โดยมีการสรางวัดชัยมงคลเพื่อเปน
ศูนยกลางชุมชน (สุนันทธนา แสนประเสริฐ.2550)     

เม่ือการสรางถนนยนัตรกิจโกศลแลวเสร็จไดเช่ือมโยงโครงขายถนนสายตางๆ เขาดวยกัน 
เชนถนนเจริญเมือง  ถนนชอแฮ ถนนเหมืองแดงและถนนเหมืองหติ  ทําใหการคมนาคมขนสง
บริเวณนี้สะดวกยิ่งข้ึน  จึงเปนท่ีต้ังของตลาดสดบานทุง  ตลาดสดชมภูม่ิง  และรานคาตางๆ  ศูนย
รวมการคาสง  คาปลีกสินคาอุปโภคและบริโภคจึงมารวมกันอยูบริเวณน้ี 

ถัดจากบริเวณส่ีแยกบานทุงลงมาบริเวณทิศใตเปนท่ีต้ังของชุมชนทุงตอม  ซ่ึงเดิมเปนทุงนา
ตอมามีการอพยพของชุมชนบริเวณรอบวัดพระบาทภายในกําแพงเมืองมาต้ังถ่ินฐานอยูบริเวณบาน
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ทุงตอมเปนการถาวร  จากการสัมภาษณของผูวิจัย  ชาวบานทุงตอมสวนใหญยังคงไปทํากิจกรรม
ทางพุทธศาสนาท่ีวัดพระบาทเสมอซ่ึงปฏิบัติสืบทอดกันมาต้ังแตบรรพบุรุษ 
 4) กลุมชุมชนดานทิศใตนอกกําแพงเมือง ประกอบไปดวยชุมชนเชตะวันต้ังถ่ินฐานดานทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตติดกับแมน้าํยม และชุมชนรองซอต้ังถ่ินฐานดานทิศตะวันออกเฉียงใตติดกบั
กําแพงเมือง บริเวณทิศใตของเมืองซ่ึงเปนท่ีต้ังของสุสานประจําเมือง   มีประตูมารเปนทางเช่ือมตอ
ของชุมชนเชตะวันและชุมชนรองซอ   

ชุมชนเชตะวันมีวัดเชตะวนัเปนศูนยกลางชุมชน  ในฤดูฝนจะมีน้ําทวมเสมอทําใหการตั้ง
ถ่ินฐานของชนพ้ืนถ่ินเปนไปอยางเบาบาง  

พ.ศ.2437 คณะเพรสไบทีเรียนแหงสหรัฐอเมริกาโดย ดร.วิลเล่ียมบริกสและภรรยาพรอม
ท้ังคณะเดินทางจากลําปางเขามาเผยแพรคริสศาสนาโปแตสแตนแกชาวเมืองแพร        ต้ังบานเรือน
ท่ีบานเชตะวัน ริมแมน้ํายมฝงทางตอนใตของเมืองแพร  เนื่องจากประสบปญหาน้าํทวมซํ้าซากจึง
ไดยายมาอยูท่ีบานทุงตอมในป พ.ศ. 2456 โดยไดสรางโบสถคริสเตียน โรงพยาบาลแพรคริสเตียน
และโรงเรียนเจริญราษฎรเปนการถาวรข้ึน    

ชวงของการทําอุตสาหกรรมปาไมรุงเรือง           บริษัทบอมเบยเบอรมาไดต้ังสํานักงานท่ี
บานเชตะวัน  การตั้งถ่ินฐานบริเวณนี้จึงประกอบไปดวยชนหลายเช้ือชาติ  ชุมชนเชตะวันซ่ึงปนชาว
พื้นเมืองสวนใหญจะมีอาชีพโดยเปนลูกจางทําปาไมกับบริษัทตางชาติและเจานายพ้ืนถ่ิน บางสวน
ทําเกษตรกรรมริมฝงแมน้ํายม  ในสภาพปจจุบันการทําอุตสาหกรรมปาไมไดยติุลง  พื้นท่ีบริเวณน้ี
สวนใหญไดเปล่ียนเปนสถานท่ีราชการ  สถานศึกษา  เชน บริเวณสํานักงานบริษัทบอมเบยเบอรมา
ปจจุบันเปนสํานักงานปาไมแพร  สํานักงานบริษัทอีสเอเชียต๊ิกเปนท่ีต้ังของโรงเรียนปาไมเดิม         
เปนตน 

          
จากลักษณะการตั้งถ่ินฐานชุมชนและกจิกรรมตางๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองแพรจึงสรุป

ลักษณะการใชท่ีดินไดเปนสองกลุม คือ  กลุมชาวพื้นเมือง และกลุมชาวตางถ่ิน 
กลุมการต้ังถ่ินฐานของชาวพืน้เมือง  เดิมสภาพการดําเนินชีวิตเปนสังคมแบบเกษตรกรรม  

นับถือพุทธศาสนาและมีความเช่ือในการนบัถือผีในเครือญาติเดียวกัน  มีการพึ่งพาอาศัยและ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันในการดาํเนินชีวิต  การต้ังบานเรือนจึงรวมตัวกนัเปนกลุมในเครือญาติเดียวกัน
ตามสถานภาพทางสังคม  เกิดเปนกลุมชุมชนเปนหนวยยอยข้ึน  ภายในกําแพงเมืองเปนอยูอาศัย
ของเครือญาติเจานายไพรพล  และเปนสถานท่ีราชการ  เนื่องจากเจานายและไพรพลภายในกําแพง
เมืองแพรตางมีท่ีนาบริเวณภายนอกกําแพงเมืองดานทิศเหนือ  ทิศตะวันออกและทิศใต  ทําใหหลัง
ฤดูเก็บเกีย่วผลผลิตขาวไดถูกสงลําเลียงมาเก็บไวภายในกําแพงเมือง  ทําใหสภาพภายในกําแพง
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เมืองเปรียบเสมือนเปนคลังสํารองอาหารเพื่อการเล้ียงชีพของพลเมืองแพร  สวนดานทิศตะวันตก
ของเมืองอยูติดกับแมน้ํายม  จึงมีการเพาะปลูกพืชผักริม  การหาปลา  หาของปาจากแหลงปา
ใกลเคียงดวย  ไมสักซ่ึงมีจํานวนมากจึงทําใหเกิดอุตสาหกรรมปาไม  ดวยมีปญหาน้าํทวมในฤดูฝน
การตั้งถ่ินฐานบริเวณนี้จึงมีลักษณะเบาบาง  ดังนัน้พื้นท่ีทางดานทิศตะวนัตกของเมืองจึงเปนพื้นท่ี
เพื่อประกอบการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมปาไมและการเล้ียงชีพท่ีสําคัญของชาวพ้ืนเมืองในอดีต   

ความสําคัญของพื้นท่ีดานทิศตะวนัตกของเมืองไดลดความสําคัญลง  เม่ือการคาขายแบบ
ทุนนิยมหลังจากสนธิสัญญาเบาวร่ิงกับประเทศอังกฤษตอเนื่องจนถึงเม่ือรถไฟมาถึงเดนชัย  การ
พาณิชยกรรมไดเขามามีอิทธิพลเหนือการเกษตรกรรม  ประกอบกับการทําอุตสาหกรรมปาไมซบ
เซาลงในชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทําใหพืน้ท่ีดานทิศตะวันออกไดเขามาเปนศูนยกลางการทํา
มาหาเล้ียงชีพแบบทุนนยิมมากยิ่งข้ึน 
 กลุมชาวตางถ่ิน  แบงเปนสองสวน คือ  สวนแรกเปนกลุมชนท่ีดาํเนินชีวิตแบบสังคม
เกษตรกรรม  ยังคงเลือกต้ังถ่ินฐานติดกบัแมน้ํายมและแหลงน้ําสาขาท่ีสําคัญเพื่อการเกษตรกรรม 
เชน ชุมชนชาวไทยพวนต้ังถ่ินฐานติดแมน้ํายมดานทิศเหนือของเมือง  สวนท่ีสองเปนกลุมชนท่ี  
เขามาทําการคาขายและทําอุตสาหกรรมไม  ไดแก ชาวจนี  ชาวไทใหญ และชาติตะวันตก ซ่ึงเปนกลุม
ชนท่ีเขามาทําการคาท่ัวไป  ชาวจีนมีศาลเจาปุเถาปงเปนศูนยรวมกิจกรรมชุมชน ยานทิศเหนือและ
ยานถนนยันตรกิจโกศลเปนท่ีต้ังถ่ินฐานของชาวไทยใหญ  มีวัดจอมสวรรค  วัดสระบอแกวและวัด
ตนธง  เปนศูนยรวมชุมชนไทใหญสวนบริเวณทิศใตเปนท่ีอยูอาศัยของชาวตะวันตกท่ีเขามาทํา
อุตสาหกรรมปาไมและเผยแพรคริสศาสนา   
 กอนการทําสนธิสัญญาเบาวร่ิงชาวตางชาติมีกรรมสิทธถือครองท่ีดินเทาเทียมชาวพืน้เมือง 
เนื่องจากสิทธ์ิขาดการใหท่ีอยูอาศัยตางข้ึนอยูกับเจาหลวงเมืองแพรแตเพียงผูเดยีว  แตหลังจากมี
สนธิสัญญาเบาวร่ิงเกิดข้ึน  เพื่อประโยชนทางดานสิทธินอกอาณาเขตและเพื่อการงดเวนจายภาษี
การคาใหกับนายอากรทองถ่ิน  ชาวตางชาติบางสวนเลือกท่ีเขาเปนคนในบังคับตามเจาอาณานคิม
นั้น ๆ เชน  ชาวจีน  ไทใหญ  ขมุ  เปนตน 
 ลักษณะการใชท่ีดินของแตละชุมชนสังเกตไดจากลักษณะของกิจกรรมท่ีสําคัญของแตละ
ชุมชนและเชื้อชาติ  โดยมีโครงขายการสัญจรและกิจกรรมเปนขอบเขตการแบงชุมชน  เนื่องจาก
เปนสังคมในเมืองเม่ือพนจากการรวมกลุมของชุมชนตางๆ แลว  จะมีทุงนาลอมรอบตัวเมือง   

ถึงแมวาจะมีการแบงกลุมชุมชนในเขตเทศบาลปจจุบัน   โดยพิจารณาการรวมกลุมของ
ชุมชนโดยใชวัดเปนศูนยกลางและมีโครงขายการสัญจรเปนเสนแบงขอบเขตชุมชนท่ีชัดเจนแลว  
แตในสภาพของความเปนจริงบางพื้นท่ีซ่ึงอยูคนละชุมชนแตการดําเนินกิจกรรมทางสังคมยังตอง
พึ่งพาอาศัยกัน    เชน บริเวณยานถนนเจริญเมืองซ่ึงเปนยานท่ีอยูของชาวจีน  ชาวไทยใหญและชาว
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พื้นเมือง  แตมีการแบงเขตชุมชนเปน 3 ชุมชน โดยใชถนนเจริญเมืองเปนเสนแบงขอบเขตสวนหนึง่
อยูในเขตชุมชนน้ําคือ เขตชุมชนเหมืองหิต-ตนธงและเขตชุมชนทุงตอม   

จากการแบงขอบเขตชุมชนโดยใชหลักทางภูมิศาสตรดังกลาว  จึงทําใหการดําเนินกจิกรรม
ท่ีมีลักษณะรวมกันทางเช้ือชาติ  ศาสนา  ความเช่ือและกิจกรรม  มีปญหาและอุปสรรคในการ
ประสานงานและรวมมือกัน   
 
4.4 สรุปผลการศึกษาเบ้ืองตน 
1) ลักษณะบริเวณท่ีตั้งเรือนไมพื้นถ่ิน 

ตามแนวแกนสัญจรที่ 1 2 ภายในกําแพงเมืองและแนวแกนสัญจรที่ 3 ภายนอกกําแพงเมือง
พบเรือนไมพืน้ถ่ินมากท่ีสุด ซ่ึงบริเวณพืน้ท่ีดังกลาวมีความสําคัญทางประวัติศาสตรสอดคลองกับ
พัฒนาการต้ังถ่ินฐานภายในเขตเทศบาลเมืองแพร ถึงแมวาท่ีต้ังของเรือนไมพื้นถ่ินท้ังส่ีประเภทจะ
กระจายกันไปแตละชุมชนท่ัวบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองแพรก็ตาม แตบริเวณท่ีต้ังของเรือนไม
พื้นถ่ินแตละประเภทตางมีความสัมพันธกบัแนวแกนสัญจรหลักท้ังสามของเมือง ซ่ึงอธิบายไดดังนี ้

1) แนวแกนสัญจรที่ 1 เปนเสนทางสัญจรหลักต้ังแตการสรางเมืองในยคุแรก   เสนแกน
เหนือใตเร่ิมต้ังแตประตูยั้งมาถึงประตูมารปรากฏเปนถนนคําแสนดานทิศเหนือ ถนนคําลือดาน   
ทิศใตจรดประตูมาร สภาพแวดลอมทางกายภาพในพ้ืนท่ีดังกลาวจึงเปนการผสมผสานระหวาง    
วัดเกาแก เรือนไมพื้นถ่ิน และเร่ืองราวทางประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการสรางเมืองในยุคแรก  
บริเวณถนนคําลือและถนนคําแสนปจจุบัน  พบเฮือนบาเกาจํานวน 3 หลัง  เรือนไมรานคาจาํนวน        
2 หลัง  เรือนขนมปงขิงจํานวน 2 หลัง เรือนไมประยุกตจํานวน 9 หลัง  เจาของเรือนแบงเปนสามกลุม 
คือ เรือนท่ีมีเช้ือสายเจานายพื้นถ่ิน  ขาราชการสยาม  และเรือนไมของคหบดีหรือชางฝมือ  เชน 
เฮือนบาเกาหลังท่ี A1 เจาของเรือนเปนสลา  เฮือนบาเกาหลังท่ี A2 เจาของเรือนเปนชางเงิน  เรือน
ขนมปงขิงหลังท่ี C1 C2 เจาของเรือนมีเช้ือสายเจานายพืน้ถ่ินช้ันสูงและเปนคหบดีคาไม  เรือนไม
หลังท่ี D12 ของตระกูลวังซาย  เรือนไมหลังท่ี D13 ของตระกูลเมืองพระ  เรือนไมหลังท่ี D7 D8 
และ D9 เปนบานพักขาราชการสยาม เรือนไมหลังท่ี D11 ของชางทําทอง  เปนตน   

แนวเสนแกนตะวันออกตะวันตกหรือถนนเจริญเมืองเริ่มจากประตูศรีชุมผานยานการคา
เจริญเมืองดานนอกกําแพงเมืองและเปนเสนทางไปพระธาตุชอแฮ  เปนเสนแกนดานการคาและการ
ศาสนาท่ีสําคัญของเมือง  ปจจุบันแนวแกนสัญจรภายในกําแพงเมืองเปนเสนทางคอนขางเล็กและ
แคบ  เปนต้ังของวัดเกาแกของเมือง  และสถานท่ีราชการ   

บริเวณถนนเจริญเมือง  ผานส่ีแยกบานทุงและถนนชอแฮเปนยานการคาขายท่ีสําคัญของ
เมืองพบเรือนไมรานคาจํานวน 20 หลัง  เรือนขนมปงขิงจํานวน 2 หลัง  เรือนไมประยุกตจํานวน    
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5 หลัง  เจาของเรือนสวนใหญเปนชาวไทใหญและชาวจีนหรือคหบดีเปนสวนใหญ  เชน เรือนไม
รานคาหลังท่ี B22 เจาของเรือนเดิมเปนชาวไทใหญ  เรือนไมประยกุตหลังท่ี D21 D22 D23 D24 
และD25  ตางเปนคหบดีท่ีประสบความสําเร็จในการคาขาย  

2) แนวแกนสัญจรท่ี 2 เสนแนวแกนเหนือใตประตูใหม – ประตูมาร    เปนท่ีต้ังถนนไชย 
บูรณดานทิศเหนือและถนนคุมเดิมดานทิศใต    เร่ิมมีการขยายตัวในสมัยเจาหลวงพิมพิสารตอเนื่อง
ถึงสมัยเจาหลวงพิริยะเทพวงศมีการสรางคุมและสรางวัดม่ิงเมืองบริเวณถนนคุมเดิมของส่ีแยกกลาง
เวียง  จึงทําใหเสนแนวแกนสัญจรที่ 1  ลดความสําคัญลง     ประกอบกับเปนชวงการจัดระเบียบการ
ปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลของรัฐบาลสยามไดสรางสถานท่ีราชการบริเวณถนนไชยบรูณตาม
แนวเสนแกนดานเหนือเพิ่มข้ึน    จึงทําใหแนวเสนแกนเหนือใตใหมเปนเสนแนวแกนท่ีมี
ความสําคัญทางดานการเมืองการปกครอง    รูปแบบสถาปตยกรรมตางๆ   ไดรับอิทธิพลจากรัฐบาล
สยาม เชน คุมเจาหลวงพิริยะเทพวงศรูปแบบเรือนตึกกอสรางดวยคอนกรีตตกแตงลวดลายแบบ
เรือนขนมปงขิง    มีความคลายคลึงกับสถาปตยกรรมในพระราชวังสวนดุสิตซ่ึงรวมสมัยเดียวกัน  
สวนบริเวณถนนคุมเดิมกอนผานประตูมารเปนท่ีต้ังสํานักงานบริษัทอีสเอเชียติกสของชาวเดนมารก  
ทะลุไปสูถนนเชตะวันจนสุดริมฝงแมน้ํายมเปนท่ีต้ังสํานักงานปาไม  บริษัทบอมเบยเบอรมาของ
ชาวอังกฤษ   จึงทําใหลักษณะสถาปตยกรรมบริเวณน้ีไดรับอิทธิพลจากชาวตะวันตก  เชน อาคาร
สํานักงานเปนรูปแบบสถาปตยกรรมแบบอาณานิคม (Colonel Style)  เชน  เรือนไมประยุกต D1 D3 
D4 และD5 

สวนแนวเสนแกนตะวันออกตะวันตก  บริเวณถนนเจริญเมืองยังคงเปนแนวแกนสัญจร
หลักตะวันออก-ตะวันตกเดมิท่ีคงความเปนสําคัญเปนเสนทางการคาขายท่ีสําคัญของเมือง 

3) แนวแกนสัญจรที่ 3 เสนแนวแกนเหนอืใตวัดจอมสวรรค – โบสถคริสจักร เปนท่ีต้ังของ
ถนนยันตรกิจโกศล  เรือนไมพื้นถ่ินบริเวณนี้สวนใหญเจาของเปนชาวไทใหญและมีอิทธิพลดาน
การคาในทองถ่ินเมืองแพร  ชาวไทใหญไดสรางวัดตามคติการสรางเมืองของชาวไทใหญจะ
ประกอบดวย วัดจองเหนือ(วัดสวรรคนิเวศ) วดัจองกลาง(วัดสระบอแกว) และวัดจองใต(วดัตนธง)  
เปนศูนยกลางของชุมชน  โดยวัดท้ังสามต้ังอยูแนวแกนสัญจรเหนือใตทําใหบริเวณนี้เปนท่ีต้ังถ่ิน
ฐานของชาวไทใหญอยางหนาแนน  เรือนไมพื้นถ่ินท่ีพบบริเวณน้ีไดแกเรือนขนมปงขิงหลังท่ี C8 
เรือนไมประยกุต D19 และ D20  สวนบริเวณทางตอนใตของถนนยัตรกิจโกศลเปนท่ีต้ังของ
ชุมชนคริสเตียนท่ียายจากบานเชตะวัน  ปรากฏเรือนไมพื้นถ่ิน D6 ซ่ึงเปนอาคารสํานักงานท่ีรับ
อิทธิพลรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกแบบอาณานิคม (Colonel Style) 

เสนแนวแกนตะวนัออกตะวันตกประตูศรีชุม – วัดชัยมงคล บริเวณถนนเจริญเมืองดานทิศ
ตะวนัออกกอนถึงบริเวณส่ีแยกบานทุงยังคงความเปนยานการคาท่ีสําคัญของเมืองและขยายตอเนื่อง
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ถึงถนนชอแฮ เรือนไมพื้นถ่ินบริเวณน้ีสวนใหญเจาของเปนชาวจนีท่ีสรางฐานะใหม เรือนไมรานคา
จึงมีลักษณะเรียบงายเนนพืน้ท่ีการใชสอยเปนหลัก ไดแกเรือนไมรานคา B23 B24 และ B25 

 
จากลักษณะท่ีต้ังของเรือนไมพื้นถ่ินตามแนวแกนสัญจรหลักท้ัง 3 เสน จึงสรุปลักษณะท่ีต้ัง

ของเรือนไมพืน้ถ่ินแตละประเภทไดดังนี ้
1) ท่ีต้ังเฮือนบาเกา (Bakao House‘s Location) ต้ังอยูนอกเหนือแนวแกนเสนสัญจรหลัก

ของเมือง แตจะต้ังอยูบนเสนทางสัญจรยอย รวมกันเปนกลุมภายในแตละชุมชน กลาวไดวาเฮือนบา
เกาเปนเรือนสําหรับชาวพ้ืนถ่ินท่ัวไปภายในเขตเทศบาลเมืองแพร 

2) ท่ีต้ังเรือนไมรานคา (Wooden Shop House‘s Location) สวนใหญต้ังอยูบนถนนเจริญ
เมืองตามแนวแกนสัญจรหลักดานทิศตะวันออกนอกกําแพงเมืองตอเนื่องถึงถนนชอแฮ โดยเรือนไม
รานคาบริเวณถนนเจริญเมืองเปนเรือนไมรานคาแบบเรือนไมรานคาเดี่ยวและแบบเรือนแถว สวน
ตามชุมชนจะเปนเรือนไมรานคาเดี่ยวเปนสวนใหญ 

3) ท่ีต้ังเรือนขนมปงขิง (Ginger Bread House‘s Location) มีลักษณะการตั้งเรือนแตละหลัง
เปนศูนยกลางของแตละชุมชน เนื่องจากเจาของเรือนสวนใหญเปนผูนําทางการเมือง การปกครอง
และผูนําเศรษฐกิจในแตละชุมชน 

4) ท่ีต้ังเรือนไมประยุกต (Applied Wooden House‘s Location) ต้ังอยูตามแนวแกนเสนทาง
สัญจรหลักของเมืองทุกเสนทาง โดยเฉพาะใกลสถานท่ีราชการและเสนทางการคาท่ีสําคัญของเมือง 

 
ตาราง 4.15 ตําแหนงการวางตัวเรือน (Orientation) 

สวนวางตําแหนงตัวเรือนตาม ตาราง 4.15 เนื่องจากแนวแกนการวางตําแหนงผังเมืองแพร
อยูในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โครงขายของเมืองจึงวางตามทิศทางของผังเมืองไปดวย เรือนไมพื้นถ่ิน

ตําแหนงการวางตัวเรือน (Orientation)  
% 

ประเภทเรือนไมพื้นถ่ิน 
Type of Wooden House 

N S E W N/E N/W S/E S/W 
1.เฮือนบาเกา (Bakao House) - 21.0 - - 36.0 14.0 8.0 21.0 

2.เรือนไมรานคา (Wooden Shop House) - - - - 50.0 - 4.0 46.0 

3.เรือนขนมปงขิง (Gingerbread House) 12.5 - - - 37.5 - 25.0 25.0 

4.เรือนไมประยุกต (Applied Wooden 
House) 

4.0 - - - 28.0 36 20.0 12.0 
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สวนใหญจึงหันหนาเรือนกับถนนหนาเรือนในทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    โดยทิศ
ตะวันตกการสรางเรือนจะไมหันไปทางทิศนี้เนื่องจากเปนความเชื่อพื้นถิ่นวาทิศตะวันตกเปนทิศ
ที่ไมเปนมงคล นอกจากนี้การวางตําแหนงทางข้ึนบันไดหลักของเรือนตองวางในตําแหนงท่ีข้ึนใน
ทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเทานั้น    เรือนไมพื้นถ่ินท้ังหมดท่ีสํารวจพบตางยึดถือแบบแผนนี้ 
 
2) ชวงระยะเวลาการสรางเรอืนไมพื้นถ่ินแตละประเภท 
ตาราง 4.16 ชวงระยะเวลาการสรางเรือนไมพื้นถ่ินแตละประเภท 

 
ตาราง 4.17 เจาของผูสรางเรือนไมพื้นถ่ินแตละประเภท 

ประเภทเรือนไมพ้ืนถิ่น 
Type of Wooden House 

ประเภท 
% 

ไทยวน 
% 

ไทใหญ 
% 

สยาม 
% 

จีน 
% 

ตะวันตก 
% 

1.เฮือนบาเกา (Bakao House) 20.0 100.0 - - - - 

2.เรือนไมรานคา (Wooden Shop House) 34.5 12.0 48.0 - 36.0 4.0 

3.เรือนขนมปงขิง (Ginger Bread) 11.0 75.0 25.0 - - - 

4.เรือนไมประยุกต (Applied Wooden House) 34.5 40.0 8.0 20.0 12.0 20.0 

รวม 100.0 57.0 20.0 5.0 12.0 6.0 

  
จากตาราง 4.16 4.17 และ4.18 อธิบายไดวาสถานท่ีต้ังของเรือน ชวงเวลาการกอสราง และ

เช้ือชาติของเจาเรือนสามารถอธิบายลักษณะสภาพทางสังคมในแตละยคุสมัยไดดังนี้  
 1) ชวงเวลาการสรางเฮือนบาเกา (Bakao House‘s Period) สวนใหญเปนเรือนของคนพ้ืน
ถ่ินเช้ือสายไทยวน ปลูกสรางในชวงคาบเกี่ยวระหวางกอนและชวงตนการปฏิรูปการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภบิาล 
 2) ชวงเวลาการสรางเรือนไมรานคา (Wooden Shop House‘s Period) เจาของสวนใหญเปน
ชาวไทใหญ ท่ีอพยพเขามาพรอมกับชาวตะวันตกท่ีเขามาทําอุตสาหกรรมปาไมโดยมีวัดตนธงเปน
ศูนยกลางชุมชน หลังเหตุการณจลาจลเม่ือป พ.ศ. 2440    ตอเนื่องจนถึงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง   

ประเภทเรือนไมพ้ืนถิ่น 
Type of Wooden House 

ชวงปการสราง 
(Average Built Time BC.) 

ชวงระยะเวลาการสราง 
(Period of Built Time BC.) 

1.เฮือนบาเกา (Bakao House) 2470 2440-2500 
2.เรือนไมรานคา (Wooden Shop House) 2470 2440-2500 
3.เรือนขนมปงขิง (Ginger Bread) 2455 2440-2470 
4.เรือนไมประยุกต (Applied Wooden House) 2480 2460-2500 
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ชาวจีนไดเขามามีอิทธิพลการคาบริเวณถนนเจริญเมืองแทนที่ชาวไทใหญเมื่อรถไฟมาถึงเดนชัย   
เรือนไมรานคาท่ีสํารวจสวนใหญปลูกสรางในชวงคาบเกี่ยวระหวางสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
 3) ชวงเวลาการสรางเรือนขนมปงขิง (Ginger Bread House‘s Period) เจาของสวนใหญเปน
คหบดีมีความม่ังค่ังจากการคาไมและเปนเจานายพื้นเมืองเช้ือสายไทยวนรวมท้ังคหบดีชาวไทยใหญ 
การปลูกสรางจะอยูในชวงท่ีชาวตางชาติเขามาทําสัมปทานปาไมในเมืองแพร 

4) ชวงเวลาการสรางเรือนไมประยุกต (Applied Wooden House‘s Period) เจาของเรือน
สวนใหญเปนชาวตางถ่ินท่ีเขามาทํางาน หรือรับราชการ และบางสวนเปนชาวพื้นเมืองเช้ือสายไทย
วนท่ีมีฐานะความเปนอยูท่ีดี การปลูกสรางเรือนอยูในชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

 
 ตาราง 4.18 การแยกประเภทลักษณะรูปแบบเรือนไมพื้นถ่ินท่ีทําการศึกษาในเขตเทศบาล
เมืองแพร 

 
 

เรือนไมรานคา เรือนไมประยุกต ชวงระยะเวลา
กอสราง 

เฮือนบาเกา 
 แบบ 

เรือนเด่ียว 
แบบ 

เรือนแถว 

เรือน 
ขนมปงขิง แบบเฮือน 

บาเกา 
แบบเรือน
ขนมปงขิง 

แบบอาณา
นิคม 

- พ.ศ.2441ประเทศ

ราช 

A3 B16  C1,C9    

พ.ศ.2442-  

พ.ศ.2474เทศาภิบาล

ฯ-เปลี่ยนแปลง 

การปกครอง 

A2,A4,A6,A9, 

A14 

B1,B2,B17,B21 

B22,B24,B25 

 C2,C3 

C4,C5,C6 

C7,C8 

D12,D13 

D16,D24 

D21,D22 

D23 

D1,D3,D4 

D5,D6 

พ.ศ.2475-  

พ.ศ.2484

เปลี่ยนแปลง 

การปกครอง- 

ยกเลิกสัมปทาน 

ชาวตางชาต ิ

A1, A5,A7,A8 

A11,A12,A13 

B3,B6,B11 

B20,B23 

B15, B18  D2,D11 

 

D7,D8,D9 

D13,D14, 

D20 

พ.ศ.2485-  

พ.ศ.2532องคการฯ

ปาไม- 

การปดปา 

A10 B4,B5,B7, B9 

B13  

B8,B10,B12 

B14,B19 

 D10,D19 D14,D18  
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3) ลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมของเรือนไมพื้นถ่ิน จากการแบงประเภทเรือนไมพื้นถ่ินเปน 4 
ประเภทตาม ตามแผนภูมิ 4.2    วิเคราะหจากลักษณะองคประกอบทางสถาปตยกรรมภายนอกแบง
ประเภทของเรือนไมพื้นถ่ินตามลักษณะการใชงานเปน 2 รูปแบบ คือ เรือนไมพื้นถ่ินเฉพาะการพกั
อาศัย เชน เรือนไมพื้นถ่ินกลุม A C และ D และเรือนไมพืน้ถ่ินเพื่อการพกัอาศัยรวมกับการ 
พานิชยกรรม เชน เรือนไมพืน้ถ่ินกลุม B และ D (ดูภาพ 4.1 บทท่ี 4) 
 ลักษณะเดนของเรือนไมพื้นถ่ินเฉพาะการพักอาศัย  เปนเรือนไมสองชั้น  มีใตถุน  พื้นท่ี
หลับนอนอยูช้ันท่ีสอง เชน เรือนไมพื้นถ่ินกลุม A ซ่ึงเจาของสวนใหญมีเช้ือสายไทยวนเปนคนใน
พื้นถ่ิน การวางผังบริเวณและผังเรือนไดรับอิทธิพลแบบเรือนลานนาในภาคเหนือ  สวนเรือนไมพื้น
ถ่ินกลุม C และ D เจาของเรือนบางหลังเปนคนตางถ่ินการวางผังเรือนและรูปแบบผังบริเวณจึงมี
ลักษณะแตกตางกันไปตามความเช่ือของเจาของแตละเช้ือชาติ แตเม่ือพิจารณารวมกบัชวงระยะเวลา
การกอสรางและเช้ือชาติของเจาเรือนไมพืน้ถ่ินแลว  รูปแบบของเรือนไมพื้นถ่ินเฉพาะการพักอาศัย
ตางมีลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน  เรือนไมพื้นถ่ินกลุม A ชาวพ้ืนถ่ิน
ท่ัวไปนยิมปลูกสรางเพื่อการอยูอาศัยและเรียกกนัในพื้นถ่ินวา “เฮือนบาเกา”   

เรือนไมพื้นถ่ินกลุม C  เจาของเรือนมีท้ังเช้ือสายไทยวนและชาวไทใหญ ซ่ึงสวนใหญเปน
ชนช้ันปกครองพื้นถ่ินเดิมหรือคหบดี วางผังเรือนแบบสมมาตรในบริเวณดานหนาและวางพื้นท่ีใช
สอยดานหลังแบบพื้นถ่ินเดมิ เนนการตกแตงประดับประดาของไมฉลุลายท้ังภายนอกและภายใน
อยางหรูหรา รูปแบบเรือนประเภทนี้เรียกวา “เรือนขนมปงขิง”  ซ่ึงเปนเรือนท่ีรับอิทธิพลจาก
สถาปตยกรรมตะวนัตกผานราชอาณาจักรสยาม ปลูกสรางชวงท่ีเมืองแพรมีการทาํสัมปทานปาไม
กับชาวตะวันตก   

สวนเรือนไมพื้นถ่ินกลุม D ซ่ึงเปนเรือนท่ีมีความหลากหลายในรูปแบบการใชงานและ
รูปทรงทางสถาปตยกรรมภายนอก  บางหลังมีการแบงพื้นท่ีใชงานเปนสํานักงานรวมกับการพกั
อาศัยดวย ปจจัยท่ีเปนพื้นฐานในการเลือกรูปแบบสถาปตยกรรมเพ่ือการประยุกต  ข้ึนอยูกับเช้ือชาติ 
สถานะทางสังคมและวัตถุประสงคเพื่อการใชงาน ลักษณะเดนของเรือนไมประยุกตแยกออกเปน
สามกลุมยอยตามรูปแบบท่ีไดรับอิทธิพล  ไดแก เรือนไมประยกุตแบบเฮือนบาเกา  เรือนไม
ประยุกตแบบเรือนขนมปงขิง และเรือนไมประยกุตแบบอาณานิคม  เรือนไมประยุกตท้ังสาม
ประเภทนี้มีชวงระยะเวลาในการกอสรางท่ีแตกตางกันมาก  เชน เรือนไมประยุกตแบบอาณานิคม
หลังท่ี D3 D4 D5และD6 ตางมีประวติัการสรางต้ังแตในยุคตอนตนของการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาล  ซ่ึงรวมสมัยกับเรือนขนมปงขิง   

หากจะจัดเรือนไมประยุกตแบบอาณานิคมกับเรือนขนมปงขิงใหเปนเรือนท่ีไดรับอิทธิพล
จากชาวตะวันตกเหมือนกัน  ก็จะมีขอขัดแยงตอรูปแบบทางสถาปตยกรรม เนื่องจากเรือนขนมปง
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ขิงมีพื้นฐานแนวคิดเพื่อการพักอาศัยท่ีผอนคลาย  มีรายละเอียดท่ีประณีตเนนการประดับตกแตง
ดวยไมฉลุลาย  สวนเรือนไมประยกุตแบบอาณานิคมนั้นเปนเรือนท่ีมีพื้นฐานเพื่อประยุกตการใช
งานของชาวตะวนัตกท่ีเขามาปลูกสรางในเมืองเขตรอน ลดทอนการตกแตงตามสวนตางๆทาง
สถาปตยกรรมแตมุงเนนเพื่อประโยชนใชสอยและความสวยงามทางรูปทรงเปนหลัก  ดังนั้นการจัด
ประเภทเรือนไมประยกุตออกเปนสามประเภทดังกลาว  จึงสอดคลองกับพื้นฐานการใชสอยและ
แนวคิดพื้นฐานการประยกุตรูปแบบสถาปตยกรรมของแตละประเภท 
 สําหรับเรือนไมพื้นถ่ินเพื่อการพักอาศัยรวมกับการพานชิยกรรม เรือนไมกลุมนี้ต้ังอยูยาน
ถนนเจริญเมือง ศูนยกลางการคาขายท่ีสําคัญของเมืองแพร  เรือนไมเหลานี้เจาของเรือนสวนใหญมี
เช้ือสายชาวจีนและชาวไทใหญ  มีการปลูกสรางในชวงการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลตอเนื่อง
จนถึงกอนการยกเลิกสัมปทานปาไมกับชาวตะวันตก  ซ่ึงมีความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกจิ
ภายในเมืองแพรท่ีรุงเรืองจากการทําสัมปทานปาไมในชวงนั้น  โดยมีลักษณะรูปแบบการสราง
เรือนไมแยกออกเปนสองประเภท คือ เรือนไมแบบเรือนเดี่ยว และเรือนไมแบบเรือนแถว  เรือนไม
แบบเรือนเดีย่วเจาของสวนใหญมีเช้ือสายไทใหญรูปทรงทางสถาปตยกรรมคลายคลึงกับเฮือนบา
เกา มีการวางพื้นท่ีใชสอยท้ังสองช้ันไมมีใตถุน ช้ันลางเปนพื้นท่ีคาขายสวนใหญ  สวนเรือนไม
รานคาแบบเรือนแถว จากการสัมภาษณเจาของกรรมสิทธปจจุบันสวนใหญไดใหขอมูลวาเรือนไม
เหลานี้มีการจดัสรรเพื่อขายกรรมสิทธ์ิเปนหองๆ โดยคหบดีชาวพื้นถ่ิน ชาวไทใหญ หรือชาวจนีท่ีมี
ฐานะจากการคาขาย  จากลักษณะรูปแบบเรือนไมท้ังสองประเภทท่ีแตกตางกัน  แตมีจุดเดนรวมกนั 
คือ มีทางเดินดานหนาและมีหลังคาคลุมเพื่อกันแดดกันฝน (Colonnade) ซ่ึงมีลักษณะแบบลอดใต
ถุนและแบบปกนก ถึงแมวาบางสวนไดถูกปรับเปล่ียนสภาพการใชงานไปแตยังคงเคาโครงของ
ทางเดินประเภทนี้อยูในปจจบัุน  
 
 จากการแยกประเภทของเรือนไมพื้นถ่ินโดยพิจารณาจากรูปแบบการใชงานและรูปแบบ
สถาปตยกรรมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ  โดยมีเง่ือนไขของชวงระยะเวลาท่ีทําใหเกิดรูปแบบเรือนไมพื้น
ถ่ินแตละประเภทข้ึน   
 โดยเฉพาะในชวงการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลตอเนื่องจนถึงกอนการยกเลิก
สัมปทานกับชาวตะวันตก รูปแบบเรือนไมพื้นถ่ินไดกอรูปเปนรูปแบบทางสถาปตยกรรมท่ีมี
ลักษณะเฉพาะมีความแตกตางกันอยางชัดเจน ทําใหปรากฏรูปแบบเรือนไมพื้นถ่ินท้ัง 4 ประเภท
ตามแผนภูมิ 4.2     และไดสงผลตอพัฒนาการรูปแบบเรือนไมในเขตเทศบาลเมืองแพรในภายหลัง 
แตก็เปนไปในแนวทางของวตัถุประสงคเพื่อการใชงานและความนิยมเฉพาะตัวบุคคลเปนหลัก 
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  แผนภูมิ 4.2 ลักษณะประเภทเรือนไมพืน้ถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
จากลักษณะเดนของการวางผัง    การจัดท่ีวางทางสถาปตยกรรม   รูปแบบสถาปตยกรรม  

ลักษณะโครงสราง   องคประกอบงานสถาปตยกรรม   วัสดุ  ลักษณะศิลปกรรมการตกแตงเรือน
และรูปแบบการใชงานของเรือนแตละประเภท ตามตาราง 4.18   เฮือนบาเกาสรางข้ึนบนพ้ืนฐาน
ของการใชสอยจริงในวิถีการดําเนินชีวิตแบบพื้นถ่ินเดิม   เรือนไมรานคาสรางข้ึนเพื่อการคาขาย
และอยูอาศัยไปพรอมกันเนื่องจากตองอยูในยานท่ีมีความหนาแนนพื้นท่ีใชสอยจึงเปนไปอยาง
กระชับ    เรือนขนมปงขิงเปนเรือนของผูมีฐานะทางสังคมถึงแมวาจะมีการตกแตงอยางหรูหรา   แต
ก็เปนไปตามฐานะรูปของเจาของ    เรือนไมประยุกตรูปแบบตางๆ  เปนการประยุกตการใชสอยท่ี
สอดคลองกับสภาพวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาของ
ประวัติศาสตรพัฒนาการของเมือง 

ในอดีตไมซ่ึงเปนวัสดุทองถ่ินหาไดงายภายในจังหวัดแพร  การสรางเรือนไมในเขต
เทศบาลเมืองแพรในอดีตจึงเปนการคุมคาท่ีนําทรัพยากรมาใชเพื่อใหเกดิประโยชน  ซ่ึงแตกตางจาก
ปจจุบันไมเปนวัสดุหายากเน่ืองจากมีการนํามาใชเกนิพอดี  ประกอบกับนโยบายการปดปาเพื่อ
รักษาปาไมใหเปนทรัพยากรธรรมชาติของชาติ  การสรางสรรคท่ีอยูอาศัยดวยเทคโนโลยีสมัยใหมท่ี
ตอบสนองกับการใชสอยและส่ิงแวดลอมลอมทองถ่ินท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการทําลายปาไมจึง
เปนส่ิงท่ีควรสงเสริมและสนับสนุน 

เรือนไมพ้ืนถ่ินเมืองแพร
Phrae Local Wooden House 

เฮือนบาเกา 
Bakao House 

เรือนไมรานคา 
Wooden Shop 

house 

เรือนขนมปงขงิ 
Gingerbread 

House 

เรือนไมประยุกต 
Applied 

Wooden House 

เรือนไมรานคาเดี่ยว 

Single Wooden  
Shop house 

เรือนไมรานคาแถว 

Linear Wooden 
Shop house 

แบบเฮือนบาเกา 

Bakao- 
Applied 

แบบเรือนขนมปงขิง 
Gingerbread- 

Applied 

แบบอาณานิคม

Colonel 
Applied 
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หากแตหลังจากพนยุคของเรือนไมประยกุต  ไมไดกลายเปนวัสดุท่ีมีคาบงบอกถึงรสนิยม
และฐานะของผูอยูอาศัย  ซ่ึงแตกตางจากเดิมการใชไมเปนการรูจักใชทรัพยากรในทองถ่ินใหเกดิ
ประโยชน  ประกอบกบัอิทธิพลการกอสรางดวยวสัดุสมัยใหมและรูปแบบสถาปตยกรรมแบบ
ตะวนัตกท่ีแผอิทธิพลเขาในทองถ่ิน  ท่ีพักอาศัยท่ีสรางข้ึนใหมในยคุหลังเรือนไมประยุกตจึงเปน
ลักษณะของการชิงเดนทางสถาปตยกรรมดวยไมและวัสดุแบบใหม  จึงรูปแบบสถาปตยกรรม
ประเภทเรือนไมในเขตเทศบาลเมืองหรือท่ัวท้ังจังหวัดแพร  ตางเนนรูปรางภายนอกเกินความ
จําเปน  สงผลใหพัฒนาการทางสถาปตยกรรมในเขตเทศบาลเมืองไดหยุดชะงักลงไป   
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ตาราง 4.19 ลักษณะเดนเรือนไมพื้นถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแพร 

เรือนไมรานคา เรือนไมประยุกต ลักษณะเดน เฮือนบาเกา 
 แบบเรือนเดี่ยว แบบเรือนแถว 

เรือนขนมปงขิง 

แบบเฮือนบาเกา แบบเรือนขนมปงขิง แบบอาณานิคม 

องคประกอบผัง
บริเวณ 

ขวง, ตูบผี, ฮั้ว, บอน้ํา,  

ตอมอาบน้ํา, สวน, ถุขาว 

ทางเดินดานหนา (Colonnade) ประตูรอง ขวง, ตูบผี, ฮั้ว, บอน้ํา, 

ตอมอาบน้ํา, สวน, ถุขาว 

พ.ท.โลง สวนสันทนา

การ สวนขนาดใหญ 

การจัดที่วาง 
 
 

พ.ท.ใชสอย4กลุม ซุม

บันได เติ๋น หองนอน&

ครัวไฟชานแดดเชื่อมตอ 

พ.ท.ใชสอย 3 กลุม สวนคาขาย สวนครัว,เก็บของ 

และสวนนอน 

พ.ท.ใชสอย 4 กลุม 

สาธารณะ รับแขก นอน

ครัว บันไดวางภายใน 

พ.ท.ใชสอย4กลุม บันไดหนาบาน โถงหองนอนครัว,

ชานแดดขนาดเล็ก 

พ.ท.ใชสอย3กลุม สวน

ทํางาน, โถงอเนกประ 

สงคและสวนพักอาศัย 

รูปแบบ 
 
 

มีใตถุน พ.ท.ใชสอย

หลักอยูบนเรือน,หลังคา

แยกสวนตามกลุมพ.ท.

ใชสอยระหวางหลังคา

เชื่อมดวยรางน้ํา 

เรือนชั้นเดียวหรือสอง

ชั้น วางพ.ท.ใชสอย

อิสระ  มีหลังคาปกคลุม

รอบอาคาร รูปแบบ

ประยุกตเฮือนบาเกา 

เรือนชั้นเดียวหรือสอง

ชั้น วางพ.ท.ใชสอยแนว

ลึก  วางหลังคาแยกสวน

ตามชวงเสาและพ.ท.ใช

สอย ขนานกับถนน 

ผังเรือนแบบสมมาตร

ซายขวา สองชั้นทรงสูง 

พื้นที่ใชสอยดานหนา

แบบสมัยใหมดานหลัง

แบบเฮือนบาเกา 

เรือนสองชั้นใตถุนโลง 

สูงโปรง บันไดดานหนา

มีชานพัก มีโถงระเบียง

หนาเรือน พ.ท.ใชสอย

คลายเฮือนบาเกา 

ตองมีมุขโชวดานหนา  

สูงโปรง พื้นที่ใชสอยทั้ง

บนและลาง  ยกพื้นชั้น

ลางสูงจากดินประมาณ 

1 เมตร บันไดในเรือน 

ผังสี่เหลี่ยมผืนผา  สูง

โปรง ใชพื้นที่ทั้งสองชั้น 

ชั้นลางมีเสารายรอบ

บาน วางพื้นชั้นลางติด

ดิน ชองเปดกวางมาก 

รูปทรงหลังคา 
 

จั่วสูงชันผสมปกนก 

ลาดชัน 35-45 องศา  

จั่วผสมปนหยาองศา35-

40หลังคาทางเดิน

ดานหนาแบบปกนก 

จั่วผสมปนหยาองศา35-

40หลังคาทางเดินเปน

สวนหนึ่งของเรือน 

หลังคาจั่วปนหยาหรือ

มะนิลา หลังคาสอง-

ระดับ องศา 35-45 

หลังคาจั่วปนหยา เนน

หลังคาผืนเดียว องศา 

35-40 

หลังคาจั่วปนหยาหรือ

มะนิลา หลังคาสอง-

ระดับ องศา 35-50 

หลังคาจั่วปนหยาหรือ

มะนิลา หลังคาสอง-

ระดับ องศา 35-60 

ลักษณะรูปแบบ
โครงสราง 

ระบบเสา – คาน, ระบบ

เสาปอก,โครงสรางไม 

ระบบเสา – คาน, 

โครงสรางไม 

ระบบเสา – คาน, โครงสรางไมและคสล. ระบบเสา – คาน, 

โครงสรางไม 

ระบบเสา – คาน, 

โครงสรางไมและคสล. 

ระบบเสา – คาน,ผนัง

รับนน.โครงสรางไม 

วัสดุ 
 

ไมสักหรือเนื้อแข็ง มุง

กระเบื้องซีเมนต 

ไมสัก,เนื้อแข็ง กระเบื้อง 

ซีเมนต,แปนเกล็ดไม 

ลักษณะศิลปกรรม
การตกแตงเรือน 

เนนองคประกอบรูป 

ทรง ไมทาสีเรือน 

รูปทรงสมดุล สงางาม

ดวยไมฉลุลาย ทาสีเรือน 

รูปทรงมวลขนาดใหญ 

โชวเสาไมใหญ ทาสี 

เนนรูปทรง ไมฉลุลาย

บาง ทาสีเรือน 

เนนองคประกอบรูป 

ทรง ทาสีเรือน 


