
 
บทท่ี 5 

แนวทางและวิธีการอนุรักษเรือนไมพ้ืนถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร 
 

5.1 ปจจัยและอิทธิพลท่ีสงผลใหเรือนไมพื้นถ่ินเปล่ียนแปลง 
 จากผลการศึกษาเรือนไมพืน้ถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร  มีอิทธิพลจากปจจยัภายในและ
ภายนอกทองถ่ินท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบเรือนไมพื้นถ่ินท้ัง 4 ประเภท  
 โดยปจจยัภายในทองถ่ินเปนตัวแปรตาม  เปนปจจัยพื้นฐานท่ีสงเสริมพัฒนาการเรือนไม
พื้นถ่ินรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง องคประกอบของตัวแปรตามประกอบไปดวย  ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร  วฒันธรรม และวัสดทุองถ่ิน  

1)  ลักษณะทางภูมิศาสตร  จากสภาพท่ีต้ังของเขตเทศบาลเมืองแพรอยูในเขตภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย  บนท่ีราบลุมดานทิศตะวันออกของริมฝงแมน้ํายม  ทําใหสภาพอากาศ
คอนขางหนาวเย็น  ในฤดูฝนมีน้ําปาไหลหลาก  สงผลใหลักษณะทางกายภาพของท่ีพักอาศัยเปน
เรือนยกใตถุนสูง  พื้นท่ีใชสอยหลักอยูช้ันบน  ระนาบผนังมีชองเปดสูภายนอกนอยเพื่อปองกนั
อากาศหนาวเยน็  หลังคาสูงชันเพื่อการระบายอากาศภายในตัวเรือนและการระบายน้ําฝน สะทอน
ออกมาเปนรูปแบบเฮือนบาเกา  ซ่ึงเปนเรือนท่ีมีรูปแบบเดียวกบัเรือนท่ัวไปในเขตภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย เชน เรือนกาแล เปนตน   
 ลักษณะกายภาพและองคประกอบบางประการของเฮือนบาเกายังปรากฏในรูปแบบของ
เรือนไมรานคา   เรือนขนมปงขิง   และเรือนไมประยุกต (รายละเอียดบทท่ี 4) 
 ดังนั้นลักษณะพื้นฐานทางกายภาพของรูปแบบเรือนไมพื้นถิ่นจากอดีตจนถึงยุคเรือนไม
ประยุกตในเขตเทศบาลเมืองแพร     ปจจัยทางภูมิศาสตรพื้นถ่ินยังคงเปนพื้นฐานสําคัญในการสราง
เรือนทุกประเภทท่ีตองคํานึงถึง    ลักษณะเรือนโดยท่ัวไปจึงเปนเรือนท่ีมีใตถุนสูง   เนนชองเปดสู
ภายนอกนอย  การระบายอากาศภายในเรือนอยูในระนาบใตหลังคา  หลังคาลาดเอียงสูงชัน 
     

2)  วัฒนธรรมทองถ่ิน  ถึงแมวาการต้ังถ่ินฐานภายในเขตเทศบาลเมืองแพรจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาอยางตอเนื่อง  แตชาวพื้นถ่ินสวนใหญยังคงเปนชาวไทยวนท่ีดํารงชีวิตแบบ
เกษตรกรรม   นับถือพุทธศาสนาผสมผสานกับการนับถือผีแบบวัฒนธรรมไทยวนลานนา  ลักษณะ
วิถีการดําเนนิชีวิตดงักลาวสะทอนออกมาในการจดัวางผังบริเวณและการวางพ้ืนท่ีใชสอยภายในเรือน  
จากองคประกอบพื้นฐานในการวางผังบริเวณของเฮือนบาเกาประกอบไปดวย  ขวง  ตูบผี น้ําบอ    
ตอมอาบน้ํา สวน และถุขาว  เม่ือเปรียบเทียบระหวางเฮือนบาเกากบัเรือนขนมปงขิงและเรือนไม
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ประยุกตแลว  มีความแตกตางในชวงระยะเวลาการกอสรางและลักษณะรูปแบบทางสถาปตยกรรม  
แตยงัคงแนวความคิดขององคประกอบพืน้ฐานการวางผังบริเวณแบบเฮือนบาเกาเปนหลัก โดยเฉพาะ
เรือนท่ีเจาของมีเช้ือสายไทยวน  องคประกอบเหลานี้ยังคงเปนองคประกอบสําคัญของการผัง
บริเวณ  หากเรือนท่ีไมมีองคประกอบพื้นฐานเหลานี้สวนใหญจะเปนเรือนท่ีเจาของเปนชาวตางถ่ิน
ท่ีเขามาอยูอาศัยภายหลัง และมีวิถีการดํารงชีวิตท่ีแตกตางจากชาวพื้นถ่ิน  เชน ชาวตะวันตกท่ีเขามา
ทําสัมปทานปาไม  ชาวไทใหญและชาวจนีท่ีเขามาทําการคาขาย ขาราชการสยาม เปนตน 
 ถึงแมวาสภาพความแตกตางระหวางเช้ือชาติ  ศาสนา  ของชาวตางถ่ินกับชาวพ้ืนถ่ินเดิมจะ
มีความแตกตางกัน  แตการยอมรับในเทคนิควิทยาการในรูปแบบใหมๆของชาวพื้นถ่ินก็สามารถ
ดําเนินไปได  เชน คุมเจาหลวงพิริยะเทพวงศซ่ึงสรางในป พ.ศ. 2440 เปนการผสมผสานระหวาง
เรือนตึกกับเรือนขนมปงขิง เรือนเจานายพืน้ถ่ินยานถนนคําแสนสรางแบบเรือนไมประยุกต เปนตน 
 ดังนั้นวัฒนธรรมพื้นถ่ินแบบพุทธศาสนาผสมผสานกับการนับถือผี จึงไมเปนอุปสรรคใน
การยอมรับตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบท่ีพักอาศัยของชาวพ้ืนถ่ิน หากแตละฝายเคารพในสิทธิและ
ความเช่ือระหวางกัน ดวยพื้นฐานทางวฒันธรรมของชาวพ้ืนถ่ินท่ีเปดกวางตอการเปล่ียนแปลง จึง
เปนปจจยัพื้นฐานท่ีสงเสริมใหรูปแบบเรือนไมพื้นถ่ินจากเฮือนบาเกามีพัฒนาการเปนรูปแบบเรือน
ไมประเภทอ่ืนไดอยางตอเนือ่ง 

3)  วัสดุทองถ่ิน  ความอุดมสมบรูณของพื้นท่ีปาไมเมืองแพรในอดตี  นํามาสูการทํา
สัมปทานไมสักของ บริษัทอีสเอเชียติกคของชาวเดนมารค บริษัทบอมเบเบอรมาของชาวอังกฤษ  
กลุมเจานายพืน้ถ่ิน และกลุมทุนรายยอยอ่ืนๆ  ต้ังแตสมัยเจาหลวงพิมพิสารตอเนื่องจนถึงการปดปา
ในป พ.ศ. 2530  การทําอุตสาหกรรมปาไมจากทรัพยากรทางธรรมชาติในทองถ่ินติดตอกันเปนชวง
ระยะเวลายาวนานกวาหนึ่งศตวรรษ  สงผลใหมีการเขาออกของชาวตางถ่ิน เชน ชาวตะวันตก  คน
ในอาณานิคม  พอคาชาวไทใหญชาวจีน  และชาวสยาม  ตางเขามาพกัอาศัยภายในเขตเทศบาลเมือง
แพรมากข้ึน 
 ซ่ึงในระยะเวลาดังกลาวไดมีการสรางสถาปตยกรรมเพ่ือพักอาศัยท่ีมีรูปแบบแตกตางจาก
เฮือนบาเกาของชาวพ้ืนถ่ิน  เกิดรูปแบบเรือนไมแบบใหมข้ึน เชน เรือนไมรานคา  เรือนขนมปงขิง  
และเรือนไมประยุกต  โดยเรือนไมแตละประเภทตางใชไมสักเปนวัสดุหลักในการปลูกสราง
เชนเดยีวกับเฮือนบาเกา  ดังนั้นไมสักรวมถึงไมเนื้อแข็งจึงเปนปจจัยพืน้ฐานหลักสําคัญท่ีสงเสริมให
มีการพัฒนารูปแบบเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรไดอยางตอเนื่อง  ถึงแมวาชวงการ
สรางสรรครูปแบบเรือนไมพื้นถ่ินจะอยูในชวงเวลาท่ียาวนานถึงหนึ่งศตวรรษกวา  แตวัสดุไมยังคง
เพียงพอตอการเปนวัสดุหลักในการสรางสรรคไดอยางเพียงพอ  
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 หากพิจารณาในสภาพปจจุบันท่ีการทําสัมปทานปาไมไดหมดส้ินไปแลวก็ตาม  แตเม่ือมี
การร้ือถอนเรือนไมเดิม  ไมยังคงเปนวัสดุท่ีสามารถนํามาประยุกตกลับมาใชใหมได  ดังนั้นหากมี
การสรางสรรคเพื่อพัฒนารูปแบบเรือนไมพื้นถ่ินใหม  ไมจึงยังคงเปนวัสดุท่ีสงเสริมตอการ
สรางสรรคสถาปตยกรรมภายในเขตเทศบาลเมืองแพรไดอยางตอเนื่อง       
  
 ปจจยัภายนอกเปนตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบเรือนไมพื้นถ่ินภายใน
เขตเทศบาลเมืองแพรมากท่ีสุด  เนื่องจากในชวงระยะเวลาหนึ่งศตวรรษท่ีผานมา  เปนชวงท่ีมีการ
สรางเรือนไมรานคา  เรือนขนมปงขิงและเรือนไมประยุกตภายในเขตเทศบาลเมืองแพรมากท่ีสุด  
และเปนชวงระยะเวลาเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม การเมือง การปกครองและ
เศรษฐกิจท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว  ปจจยัของตัวแปรอิสระประกอบไปดวย  การเมือง  การปกครอง
และเศรษฐกิจ  พฤติกรรมผูอยูอาศัย  และเทคโนโลยีการกอสราง 

1)  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ  จากววิัฒนาการ การพัฒนาเมืองแพรแบงรูปแบบ
ลักษณะการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจท่ีสงผลตอรูปแบบท่ีอยูอาศัยภายในทองถ่ินเปน 3 ชวง 

- ต้ังแตการสรางเมืองในตอนตนพุทธศตวรรษท่ี 14 จนถึงกอนการปฏิรูปการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภบิาล พ.ศ. 2437 ถึงแมวาในชวงเวลานี้อาณาจกัรในแถบภาคเหนือตอนบน เชน 
สุโขทัย ลานนาและพมา ตางแผขยายอิทธิพลสลับสับเปล่ียนเขามามีอํานาจปกครองเหนือเมืองแพร
เปนระยะเวลาหลายศตวรรษติดตอกัน แตสภาพการเปลี่ยนแปลงส่ิงปลูกสรางท่ีไดรับอิทธิพลจาก
การเมือง การปกครอง ไมไดมีผลกระทบตอลักษณะรูปแบบท่ีพักอาศัยมากนกั เนื่องจากเมืองใน
แถบภาคเหนือตอนบนสวนใหญตางมีเช้ือชาติ วัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิตแบบเกษตรกรรมท่ี
คลายคลึงกัน   

- อิทธิพลรัฐบาลสยามเขามาปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาลในเมืองแพร พ.ศ.
2437-2475 เพื่อปองกันอํานาจจักรวรรดนิิยมจากชาติตะวนัตก  เก็บเกีย่วผลประโยชนจากปาไมและ 
ภาษีอากรทองถ่ินเปนสําคัญ การทําสนธิสัญญาเบาวร่ิงรัฐบาลสยามกบัอังกฤษในป พ.ศ.2398 และ
กับชาติอ่ืนตามมา สงผลใหระบบเศรษฐกิจยังชีพแบบเกษตรกรรมในทองถ่ินเมืองแพร เร่ิม
เปล่ียนเปนเศรษฐกิจแบบเงินตรา  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจข้ึนอยูกับนโยบายรัฐบาล
สยามสวนกลาง  อํานาจการจัดการผลประโยชนไดผองถายจากหมูเครือญาติหรือผูใกลชิดของเจา
หลวงพื้นถ่ินเดิมไปสูผูท่ีมีความผูกพันกับขาราชการสยามท้ังจากสวนกลางและทองถ่ินแทน  แตคน
ในทองถ่ินท่ัวไปเมืองแพรยงัคงเปนเพียงแรงงานในระบบเศรษฐกิจแบบใหมนี้เทานัน้  เนื่องจาก
ขอจํากัดในการเขาถึงเครือขายดังกลาว  สงผลกระทบตอลักษณะรูปแบบท่ีพักอาศัย ซ่ึงเกิดข้ึน
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เฉพาะในกลุมผูมีอํานาจทางเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ  การสรางท่ีพักอาศัยท่ีแตกตางจาก
เฮือนบาเกาเรือนพื้นถ่ินเดิม  จึงมีท่ีมาจากผลการเปล่ียนแปลงการเมือง การปกครองและเศรษฐกจิ   

  ความเจริญกาวหนาทางคมนาคมขนสงจากเสนทางรถไฟท่ีถึงเดนชัยตอนใตของเมืองแพร
ในป พ.ศ. 2457 สภาพทางสังคมภายในทองถ่ินไมไดจํากัดการติดตอเฉพาะเมืองในแถบภาคเหนือ
ตอนบนเทานัน้ การเขามาของชนชาติตะวนัตก ชาวไทใหญ ชาวจีน ชาวสยาม ไดนํารูปแบบวิถีการ
ดําเนินชีวิตแบบใหมเขามาเผยแพรภายในทองถ่ิน จนทําใหเกิดรูปแบบเรือนไมรานคา เรือนขนมปง
ขิง และเรือนไมประยุกต 

- การเปล่ียนแปลงการปกครองแบบประชาธิปไตยในป พ.ศ. 2475 เปนจุดเร่ิมตนของ
แนวความคิดแบบเสรีนิยม ระบบศักดนิาไดเส่ือมอํานาจลง การเขาถึงในระบบการคาไดเปล่ียนจาก
ผูท่ีมีความใกลชิดกับระบบขาราชการ มาเปนผูท่ีมีความใกลชิดในอํานาจทางเมืองเปนสําคัญ 
ประกอบกับระบบการศึกษาจากสวนกลางมุงเนนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติและ
เปนเสนทางหนึ่งท่ีเปนท่ียอมรับในการเปล่ียนแปลงสถานะบทบาททางสังคมได ประกอบกับการ
แขงขันทางสังคมเพื่อยกฐานะใหเปนท่ียอมรับในสังคมวงกวาง  จึงทําใหเกิดชองวางในวิถีการ
ดําเนินชีวิตแบบทองถ่ินมากยิ่งข้ึน สงผลใหเกิดการยอมรับรูปแบบสถาปตยกรรมการอยูอาศัยจาก
อิทธิพลภายนอกท่ีหลากหลายประเภทมากข้ึน   
 ดังนั้นการเมือง การปกครองและเศรษฐกจิ  ท่ีเกิดข้ึนภายในเขตเทศบาลเมืองแพรในแต
ละยุคสมัยไดสงผลตอการพัฒนารูปแบบท่ีพักอาศัย  โดยเฉพาะเรือนไมพืน้ถ่ินแตละประเภท
สามารถบอกเร่ืองราวทางประวัติศาสตรในแตละชวงเวลาไดเปนอยางดี  เฮือนบาเกาเปนเรือนท่ีพัก
อาศัยของชาวพื้นถ่ินท่ีมีรูปแบบคลายกันในแถบภาคเหนือตอนบนเนือ่งจากมีความสัมพันธทางเช้ือ
ชาติ ศาสนา และพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมเดียวกัน  เรือนไมรานคารับอิทธิพลจากชาวไทใหญและชาว
จีนท่ีเขามาคาขาย เรือนขนมปงขิงเปนเรือนท่ีรับอิทธิพลจากชาวตางถ่ินและอิทธิพลจากการพบเห็น
ในกรุงเทพมหานครเน่ืองจากการติดตองานราชการ การคาขายระหวางหมูเจานายพื้นถ่ินและชนช้ัน
ระดับสูงระหวางกัน ซ่ึงตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกลาเจาอยูหัว ท่ีรูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบตะวันตกกําลังเฟองฟู และอยูในชวงการสรางพระราชวังสวนดุสิต  ซ่ึงพระท่ีนั่ง
สวนใหญตางสรางแบบเรือนขนมปงขิง  การสรางเรือนขนมปงขิงในเขตเทศบาลเมืองแพรจึง
ปรากฏเฉพาะในเรือนเจานายพื้นถ่ิน คหบดี และอาคารราชการของชาวสยามเปนสวนใหญ สวน
เรือนไมประยุกตเปนเรือนท่ีรับอิทธิพลการอยูอาศัยแบบวิถีการดําเนินชีวิตแบบสมัยใหมตอเนื่องจาก
ยุคขนมปงขิง มีการลดทอนรายละเอียดในการตกแตงลง  ตอเนื่องจนถึงยุคการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย จึงเปนตัวสงเสริมและกระตุนใหมีการสรางสรรครูปแบบเรือนไม
ประยุกตท่ีไมจํากัดรูปแบบ 
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2)  พฤติกรรมผูอยูอาศัย  จากผูตอบแบบสอบถามของเจาของเรือนไมพื้นถ่ินจํานวน 52 หลัง
หรือประมาณ 71 % จากจํานวนเรือนไมพื้นถ่ินท่ีศึกษาท้ังหมด 73 หลัง  สวนเจาของเรือนอีก 21 หลัง
หรือ 29% ท่ีไมไดทําการตอบแบบสอบถาม  เนื่องจากเรือนบางหลังรางไมมีผูอยูอาศัยหรือเปนเพียง
ผูอยูอาศัยช่ัวคราวไมทราบรายละเอียดขอมูลของเรือนเพียงพอจึงปฏิเสธที่จะตอบแบบสอบถาม 
โดยขอมูลท่ีไดจากการสอบถามเก่ียวของกับสภาพการอยูอาศัย ลักษณะกายภาพท่ัวไปของเรือน 
ความพึงพอใจและทัศนคติท่ีมีตอเรือนท่ีพกัอาศัย   
 ปรากฏผลตามตาราง 5.1 แสดงใหเห็นวาเจาของเรือนไมพื้นถ่ินปจจุบันสวนใหญอยูใน
วัยชรามีอายุมากกวา 60 ป  มีการศึกษาในระดับพื้นฐาน ประกอบอาชีพสวนตัว มีรายไดอยูในระดบั
ท่ีสามารถพอเล้ียงครอบครัวได  ลักษณะการอยูอาศัยเปนครอบครัวแบบขยาย มีสมาชิกใน
ครอบครัวต้ังแตสองคนข้ึนไป เรือนไมพื้นถ่ินมีอายุการกอสรางมากกวา 60 ปเปนสวนใหญ เจาของ
เรือนปจจุบันใชพักอาศัยตอเนื่องกันมามากกวา 50 ปข้ึนไปและเปนทายาทรุนท่ี 2-3  โดยไมมีสวน
เกี่ยวของในการสรางเรือนเลย และมากกวา 80% ของเรือนไมพืน้ถ่ินผานการตอเติมและการ
ซอมแซม  ดังนั้นสภาพของเรือนไมพื้นถ่ินปจจุบันจึงอยูในสภาพท่ีผานการใชงานมาอยางยาวนาน
ตอเนื่อง สังเกตไดมีการตอเติมและซอมแซมถ่ีมากข้ึนในชวงหลัง   
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ตาราง 5.1 ผลการสอบถามขอมูลเจาของเรือนพื้นถ่ินเกีย่วกับขอมูลท่ัวไป 
หัวขอเรื่อง รายละเอียด % หัวขอเรื่อง รายละเอียด % 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป หมวดท่ี 2 สภาพท่ีอยูอาศัย 

เพศชาย 38.46 <50 ป 3.85 

เพศหญิง 51.92 51-60 ป 9.62 

1.เพศ 

นิติบุคคล 5.77 61-70 ป 28.85 

พุทธ 90.38 71-80 ป 32.69 2.ศาสนา 

อื่นๆ 9.62 

1.อายุเรือน 

>80 ป 25.00 

<40 ป 1.92 เจาของ 55.77 

40-60 ป 38.46 ผูอาศัย 13.46 

3.อายุ 

>60 ป 15.38 เชา 21.15 

ประถม 34.62 

2.กรรมสิทธิ ์

นิติฯและอื่นๆ 9.62 

มัธยม 17.31 พักอาศัย 59.62 

อนุปริญญา 13.46 คาขาย 25.00 

ปริญญาตรี 26.92 

3.ประเภทใชงาน 

อื่นๆ 15.38 

4.การศึกษา 

ปริญญาโท-เอก 7.69 ไมเคย 13.46 

รับจาง 13.46 1 3.85 

ราชการ 25.00 2 15.38 

ธุรกิจ 40.38 

4.จํานวนการ

เปลี่ยนแปลง 

>2 67.31 

เกษตรกร 1.92 ไมเคย 7.69 

5.อาชีพ 

อื่นๆ 19.23 ตอเติม 40.38 

<15,000.00 บาท 19.23 ซอมแซม 46.15 

15,000.00-30,000.00 บาท 30.77 

5.ลักษณะการ

ซอมแซมลาสุด 

ทาสี 5.77 

6.รายได

ครอบครัว 

>30,000.00 บาท 50.00 

เดี่ยว 38.46 

ขยาย 48.08 

7.ครอบครัว 

อื่นๆ 13.46 

1 30.77 

2 15.38 

8.จํานวนผูอยู

อาศัย 

>2 53.85 

<30 3.85 

31-40 15.38 

41-50 13.46 

51-60 28.85 

9.จํานวนปท่ีอยู

อาศัย 

>60 38.46 
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 จากสภาพปญหาในการอยูอาศัยตามตาราง 5.2 สามารถแยกประเภทปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
เรือนไมพื้นถ่ินออกเปนสองประเด็นหลัก คือ ปญหาพื้นท่ีใชสอยภายในเรือนและปญหาสภาพ
องคประกอบของตัวเรือน 
 
 ตาราง 5.2 ผลการสอบถามขอมูลเจาของเรือนพื้นถ่ินเกีย่วกับทัศนคตกิารอนุรักษเรือนไม
พื้นถ่ิน 

 
 
 

หัวขอเรื่อง รายละเอียด % หัวขอเรื่อง รายละเอียด % 

หมวดท่ี 3 ทัศนคติการอนุรกัษเรือนไมพื้นถิ่น 

1.ทัศนคติเกี่ยวกับท่ีพักอาศัยเจาของเรือน 5.ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดในท่ีเรือนท่ีพักอาศัย 

ไมชอบ 11.54 พื้นที่ไมพอใชงาน 26.92 

เฉยๆ 34.62 พื้นท่ีไมเปนสัดสวน 42.31 

ชอบ 42.31 การระบายอากาศไมดี 9.62 

 

ชอบมาก 11.54 ไมปลอดภัย 0 

2.หนวยงานท่ีเคยเขามาเก็บขอมูลท่ีพกัอาศัย กลัวไฟไหม 0 

สถานบันการศึกษา 30.77 

 

เรือนใหญเกินไป 21.15 

หนวยงานราชการ 23.08 6.ลักษณะเดนของที่พักอาศัยเรือนไมพื้นถิ่น 

องคกรภาคเอกชนทองถ่ิน 5.77 สรางดวยไม 32.69 

สื่อมวลชน 0 มีใตถุน 13.46 

 

อื่นๆ 40.38 มีซุมบันไดหนาเรือน 9.62 

3.หนวยงานท่ีควรเขามาดูแลเรือนไมพื้นถิ่น รูปทรงหลังคา 25.00 

สถานบันการศึกษา 1.92 มีลวดลายไมฉลุตกแตง 17.31 

หนวยงานราชการ 40.38 

 

อื่นๆ 1.92 

องคกรภาคเอกชนทองถ่ิน 23.08 7.สิ่งท่ีอยากปรับปรุงเรือนท่ีพักอาศัยปจจุบัน 

สื่อมวลชน 0 ไมทําอะไรเลย 23.08 

 

อื่นๆ 34.62 ร้ือสรางใหม 28.85 

4.ภายในครอบครัวมีความคิดท่ีจะอนุรกัษเรือนไมพื้นถิ่น ตอเติม 7.69 

เคย 30.77 ซอมแซม 32.69 

ไมเคย 0 บูรณะ 0 

ไมมีความคิดเห็น 38.46 

 

อื่นๆ 7.69 

 

อื่นๆ 30.77  
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 -ปญหาพื้นท่ีใชสอยภายในเรือน  เจาของเรือนสวนใหญตางมีทัศนคติท่ีดีตอเรือนท่ีอยู
อาศัย  โดยเจาของเรือนเกือบรอยละ 50 มีความผูกพันกับเรือนในระดับท่ีคอนขางดีและคนภายใน
ครอบครัวประมาณรอยละ 30 อยากเก็บรักษาเรือนไว  แตสภาพปญหาที่ผูพักอาศัยเรือนไมพื้นถ่ิน
รอยละ 42 ตองเผชิญกับความไมเปนสัดสวนของพื้นท่ีใชงาน  ซ่ึงมีความสอดคลองกับปญหาพื้นท่ี
ไมพอใชงานหรือพื้นท่ีภายในเรือนใหญโตเกินความจําเปนรวมกนัมากกวารอยละ 40  ดังนั้นสภาพ
พื้นท่ีใชงานภายในเรือนไมพื้นถ่ินจึงเปนปญหาหลักท่ีเกิดข้ึนในการใชงาน  เม่ือพิจารณาจาก
ลักษณะสภาพพื้นใชสอยของเรือนไมพื้นถ่ินแตละประเภทแลว (บทท่ี 4)  โดยเฉพาะเฮือนบาเกา
และเรือนรานคา   ท่ีเนนพืน้ท่ีเปดโลงและพื้นท่ีสวนกลางเปนสวนใหญ  มีความแตกตางจากพื้นท่ี
ใชสอยปจจุบันท่ีตองการความเปนสวนตัวสูง เชน มีหองนอนสวนตัว หองน้ําสวนตัว รวมท้ังการ
ติดต้ังส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ิมข้ึน เชน ชุดเฟอรนิเจอร  เคร่ืองใชไฟฟา  เคร่ืองปรับอากาศ ชุด
อุปกรณหองน้าํ หองครัว เปนตน  ทําใหความลงตัวในการจดัวางพื้นท่ีใชสอยไมสอดคลองกัน  
สงผลใหตองมีการตอเติมปรับปรุงการใชสอยภายในเรือนบอยคร้ัง 
 ซ่ึงแตกตางจากเรือนขนมปงขิงและเรือนไมประยุกตท่ีมีพัฒนาการในรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมท่ีดี  มีการแบงพื้นท่ีใชสอยท่ีเปนสัดสวน  เนื่องจากเรือนท้ังสองประเภทนี้การ
กอสรางสวนใหญเจาของเรือนมักไดเห็นแบบอยางมาจากท่ีอ่ืนแลว  หรือไดรับขอแนะนําจากชางท่ี
ออกแบบและกอสราง  ซ่ึงเปนชางตางถ่ินมีประสบการณกอสรางเรือนประเภทเดียวกันมากอน เชน 
เรือนขนมปงขิง C1 C9 ชางกอสรางเปนชาวจีนกวางตุงเดนิทางมาจากกรุงเทพ หรือเรือนไม
ประยุกต D22 D23 และ D24 ชางกอสรางเปนชาวจนีเชนกัน 
 -ปญหาสภาพองคประกอบของตัวเรือน  แบงเปนสองสวน คือ สภาพการทรุดตัวของ
โครงสรางฐานรากและการเส่ือมสภาพของวัสดุ  การทรุดตัวของโครงสรางฐานรากสงผลตอเนื่อง
กับโครงสรางระนาบพื้น ผนัง และหลังคา  ทําใหผูอยูอาศัยไมมีความม่ันใจในความปลอดภัย  ความ
เส่ือมสภาพของวัสดุท่ีโดนแสงแดด น้ําฝน เชน ฝาผนังไม พื้นชานไม วัสดุมุงหลังคาแปนเกล็ดไม 
กระเบ้ืองซีเมนต  จากสภาพปญหาขององคประกอบตัวเรือนสงผลใหเจาของเรือนตองรับภาระการ
ซอมแซมดูแลรักษาซ่ึงเปนคาใชจายท่ีสูงมาก  ประกอบกับชางไมท่ีมีฝมือในการซอมแซมขาด
แคลนและมีคาจางท่ีสูงมาก  ดังนั้นเจาของเรือนไมพื้นถ่ินมากกวา 30% จึงมีแนวความคิดท่ีจะร้ือ
ถอนเพื่อสรางเรือนใหมโดยใชวัสดุท่ีแข็งแรงทนทานและราคาถูกกวาไมซ่ึงปจจุบันมีราคาแพง  
 จากสภาพการเปล่ียนแปลง การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจท่ีสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบเรือนไมพื้นถ่ินในแตยคุสมัยแลว  ยังสงผลตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบการอยู
อาศัยของคนในทองถ่ินทําใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการอยูอาศัยตามไปดวย  ถึงแมวา
เจาของเรือนไมพื้นถ่ินสวนใหญจะมีความผูกพันและทัศนคติท่ีดีตอเรือนไม  แตการเส่ือมสภาพของ
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โครงสรางและวัสดุท่ีตองเปนภาระคาใชจายท่ีสูงในการดูแลรักษาใหคงสภาพการใชงานได  จึงเปน
ปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางคุณภาพและปริมาณของเรือนไมพื้นถ่ินในสภาวการณ
ปจจุบัน   

3)  เทคโนโลยีการกอสราง  เปนตัวแปรอิสระท่ีเปนปจจัยนํามาสูการเปล่ียนแปลงเทคนิค
วิธีการกอสรางและวัสดกุารกอสรางแบบสมัยใหม  แตเดิมการสรางท่ีพักอาศัยเดิมของชาวพื้นถ่ิน
ลวนปลูกสรางดวยไมท้ังส้ิน  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ ต้ังแตการ
ปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลของรัฐบาลสยาม นํามาสูการเขามาของชาวตางถ่ินท่ีเขา
มาทําสัมปทานปาไมในทองถ่ินเมืองแพร  มีการกอสรางท่ีพักอาศัยดวยการกออิฐฉาบปูนผสมผสาน
กับไมในทองถ่ิน เชน เรือนไมรานคา B16 เรือนขนมปงขิง  C9  เรือนไมประยุกต D3 D5 เปนตน  
ซ่ึงภายในทองถ่ินเมืองแพรการกออิฐฉาบปูนจะทํากันเฉพาะการกอสรางถาวรวัตถุในพุทธศาสนา 
เชน วหิาร เจดีย เปนตน  นับต้ังแตการกอสรางเรือนขนมปงขิง C1และC9  ซ่ึงมีบันทึกการสราง
ประมาณป พ.ศ. 2440 โดยการวาจางชางชาวจีนกวางตุงเขามากอสรางทําใหเทคนิคการกอสราง
รูปแบบดังกลาวไดเปนตนแบบใหชางพืน้ถ่ินมีประสบการณสรางสรรครูปแบบสถาปตยกรรมแบบ
ใหมข้ึนปรากฏในเรือนไมประยุกตแบบเฮือนบาเกา 
 หลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองเปนแบบประชาธิปไตยในป พ.ศ. 2475 การให
สิทธิเสรีภาพในความเทาเทียมกันในสังคมเปนส่ิงกระตุนใหคนในทองถ่ินเรงสรางฐานะทางเศรษฐกิจ 
การแขงขันทางการคานํามาสูการนําเขาสินคาอุปโภค บริโภคท่ีแปลกใหมเขามาภายในทองถ่ิน
รวมถึงวัสดุการกอสราง เชน กระเบ้ืองสังกะสี เหล็กเสน ปูนซีเมนต กระจก เปนตน ซ่ึงวัสดุเหลานี้
เปนสินคาอุตสาหกรรมจึงทําใหมีราคาถูก สะดวกและประหยดัเวลาในการกอสราง สงผลใหคนใน
ทองถ่ินเร่ิมยอมรับและนําวัสดุสมัยใหมเขามาผสมผสานในการสรางท่ีอยูอาศัยรวมกับไมในสัดสวน
ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ    
 ซ่ึงแตกตางจากไมถึงแมวาจะเปนทรัพยากรทองถ่ินแตยิ่งนานวนั  การเขาถึงยิ่งยากมาก
ข้ึนเร่ือยๆ ในป พ.ศ. 2484 รัฐบาลไทยไดยดึสัมปทานจากบริษัทยุโรปและกอต้ังองคการ
อุตสาหกรรมปาไม ถึงแมวาไมจะเปนส่ิงหวงหามตามกฎหมาย  การตัดไมเพื่อการคาตองไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานราชการ  แตสําหรับภายในทองถ่ินเมืองแพรไมยังคงหาไดงาย ดวยการ
ลักลอบตัดไมของคนทองถ่ินโดยการใหสินบนเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  พัฒนาการของเรือนไมพื้นถ่ิน
จึงยังคงดําเนินตอไปควบคูกบัวัสดุสมัยใหมท่ีมีการพัฒนาส่ิงใหมอยางตอเนื่อง  จนเขาสูสภาวะ
วิกฤตของความรอยหรอของปาไมท่ีตัดกนัเปนเวลานาน     พัฒนาการของเรือนไมพื้นถ่ินจงึเจือจาง
ลงพรอมกับปริมาณไมในปาทองถ่ินท่ีมีจํานวนนอยลง  สงผลใหราคาไมสูงข้ึนการกอสรางดวยวัสดุ 
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สมัยใหมและรูปแบบทางสถาปตยกรรมสมัยใหมจึงเขามาแทนท่ีพัฒนาการเรือนไมพื้นถ่ินไปใน
ท่ีสุด  จนปรากฏเปนรูปธรรมในตาราง 5.3   
 
ตาราง 5.3 จําแนกประเภทท่ีอยูอาศัย วัสดท่ีุใชกอสรางในเขตเทศบาลเมืองแพร พ.ศ. 2543 

  
ท่ีมา  เทศบาลเมืองแพร 
 

 จากตาราง 5.3 ท่ีอยูอาศัยสรางดวยไมท้ังหลังมีจํานวนประมาณรอยละ 50 ท่ีอยูอาศัยท่ีเปน
ตึกท้ังหลังสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กและการกออิฐฉาบปูนประมาณรอยละ 23 และจํานวน
อาคารคร่ึงตึกคร่ึงไมรอยละ27 ดังนั้นในภาพรวมประมาณรอยละ 50 ของท่ีอยูอาศัยท้ังหมดในเขต
เทศบาลเมืองแพรปจจุบันจึงเปนการกอสรางดวยวัสดุสมัยใหม ซ่ึงมีจํานวนใกลเคียงกบัท่ีพักอาศัยท่ี
สรางดวยไมท้ังหลัง   
 แตหากพิจารณาอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไมรวมกับอาคารท่ีสรางดวยไมท้ังหลังซ่ึงคิดเปนประมาณ
รอยละ 60 ดังนั้นภาพรวมของวัสดุท่ีสรางดวยไมจึงมีมากกวาอาคารท่ีสรางดวยวัสดุสมัยใหม 
ดังนั้นภาพรวมของส่ิงแวดลอมทางสถาปตยกรรมในเขตเทศบาลเมืองแพรจึงประกอบไปดวยอาคาร
บานเรือนท่ีปลูกสรางดวยไมเปนสวนใหญ 
 

ประเภทของที่อยูอาศัย 
(Type of living quarters) 

รวม 
(Total) วัสดุท่ีใช 

ในการกอสราง 
Building Material Type 

บาน
เดี่ยว 

ทาวน 
เฮาส 

หอง 
ชุด 

หอง 
แถว 

ตึก 
แถว 

ครัว 
เรือน 

รอย 
ละ 

ตึก 4,895 318 151 287 1,881 7,532 23.4 

ครึ่งตึกครึ่งไม 8,278           -         - 434 167 8,879 27.6 
ไม 14,165           -         - 711 - 14,876 46.2 

วัสดุไมถาวรในทองถ่ิน 671           -         - 36 -   707 2.2 

วัสดุใชแลว,อยูในสภาพผุพัง 63           -         - - -   63 0.2 

ไมทราบ 99           -         - 11 - 110 0.3 

ในเขตเทศบาลเมืองแพร 28,170 318 151 1,480 2,048 32,167 100.0 
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 แผนภูมิ 5.1 ปจจัยและอิทธิพลท่ีสงผลตอพัฒนาการเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมือง
แพร 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปจจัยหลัก 
              ปจจัยประกอบ 
 
 จากแผนภูมิ 5.1  แสดงใหเห็นพัฒนาการจากองคประกอบของปจจัยภายในทองถ่ินซ่ึงเปน
ตัวแปรตามและปจจัยภายนอกทองถ่ินท่ีเปนตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลสงผลตอพัฒนาการใหเกิด
รูปแบบเรือนไมพื้นถ่ินท้ังส่ีประเภท  โดยเฮือนบาเกาเปนเรือนท่ีมีพัฒนาการจากปจจยัภายใน
ทองถ่ินเดิมประกอบไปดวย สภาพภูมิศาสตร วัฒนธรรมและวัสดภุายในทองถ่ิน  การรับปจจยั
ภายนอกทองถ่ินประกอบไปดวยตัวแปรอิสระ การเปล่ียนแปลงสภาพสังคม การเมือง การปกครอง
และระบบเศรษฐกิจ พฤตกิรรมผูอยูอาศัยและเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม  ไดแพรเขามาใน
พื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองอยางเปนทางการในยุคการปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ทําให

ตัวแปรตาม 

ภูมิศาสตร 

เฮือนบาเกา 

อิทธิพลที่สงผลตอพัฒนาการเรือนไมพื้นถ่ิน 

วัสดุ วัฒนธรรม 

ตัวแปรอิสระ 

พฤติกรรม สภาพสังคม เทคโนโลยี 

เรือนไมประยุกต เรือนขนมปงขิง เรือนไมรานคา 

แบบอาณานิคม แบบเรือนขนมปงแบบเฮือนบาเกา 

แบบเรือนแถว แบบเรือนเด่ียว 
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เกิดรูปแบบเรือนไมรานคา เรือนขนมปงขิง และเรือนไมประยุกตในชวงเวลาท่ีไลเล่ียกัน ตามตาราง 
5.4    
 
ตาราง 5.4 ความสัมพันธชวงระยะเวลาพัฒนาการเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร 
 

  
 เรือนไมรานคา เรือนขนมปงขิงและไมประยุกตนี้นอกจากมีปจจัยภายในทองถ่ินและไดรับ
อิทธิพลของเฮือนบาเกาเขาไปผสมผสานลักษณะรูปแบบการวางผังบริเวณ  การวางพื้นท่ีใชสอย
และในรูปแบบสถาปตยกรรม  เรือนรานคายังสามารถแบงออกไดเปนสองรูปแบบคือ แบบเรือน
เดี่ยวรับอิทธิพลของเฮือนบาเกา และแบบเรือนแถวรับอิทธิพลตามแบบอยางของชาวจีน  เรือนขนม
ปงขิงนอกจากมีการผสมผสานการวางพื้นท่ีใชงานในสวนดานหลังเปนแบบเฮือนบาเกา  สวนเรือน
ไมประยุกตเปนรูปแบบเรือนท่ีเกิดข้ึนหลังจากเรือนขนมปงขิง  เรือนไมประยุกตในเขตเทศบาล
เมืองแบงออกเปนสามรูปแบบ เรือนไมประยุกตแบบเฮือนบาเกา เรือนไมประยุกตแบบขนมปงขิง 
และเรือนไมประยุกตแบบอาณานิคม  โดยเรือนไมประยุกตแบบอาณานิคมเปนรูปแบบเรือนท่ีมีการ
สรางกอนเนื่องจากการเขามาของชาวตะวันตกเพื่อใชเปนอาคารสํานักงานและท่ีอยูอาศัยในชวงการ
ทําสัมปทานปาไม พัฒนาการของเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรไดหยุดชะงักลงพรอมกับ
จํานวนปาไมท่ีลดลง  ทําใหราคาไมสูงข้ึนประกอบกับมีเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหมท่ีสะดวก
และราคาถูกกวาไม  จึงทําใหการสรางเรือนดวยไมท้ังหลังเส่ือมความนิยมลง  ถึงแมวาจํานวน   
เรือนไมพื้นถ่ินจะลดจํานวนลงในปจจุบัน  แตสภาพแวดลอมกายภาพทางสถาปตยกรรมในเขต

 

- พ.ศ.2441 

พ.ศ.2442-  

พ.ศ.2474 

พ.ศ.2475-  

พ.ศ.2484 

พ.ศ.2485-  

พ.ศ.2532 

ชวงเวลาพัฒนาการ 
เรือนไมพ้ืนถิ่น  

ในเขตเทศบาลเมืองแพร 
 

ชวงประเทศราช เทศาภิบาลฯ-

เปลี่ยนแปลง 

การปกครอง 

เปลี่ยนแปลง 

การปกครอง- 

ยกเลิกสัมปทาน 

ชาวตางชาต ิ

องคการฯปาไม- 

การปดปา 

1.เฮือนบาเกา  

แบบเรือนเด่ียว  2.เรือนไม

รานคา แบบเรือนแถว  

3.เรือนขนมปงขิง  

แบบเฮือนบาเกา  

แบบเรือนขนมปงขิง  

4.เรือน

ไม

ประยุกต แบบอาณานิคม  
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เทศบาลเมืองแพร  ยังคงมีเรือนไมพื้นถ่ินเหลืออยูจํานวนมาก  โดยเฉพาะเรือนไมพื้นถ่ินท่ีไดรับ  
การคัดเลือกในการศึกษาในคร้ังนี้เปนเรือนท่ีมีคุณคาสะทอนถึงเอกลักษณทางสถาปตยกรรม
เฉพาะถ่ิน     หากปจจุบันกําลังเผชิญกับปจจัยการเปล่ียนแปลงทางสังคม  ท่ีสงผลตอทัศนคติทาง
พฤติกรรมในการอยูอาศัย   และปจจัยทางรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยใหมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว     หากไมมีมาตรการในการปกปองคุมครองดูแลรักษาเรือนไมพื้นถ่ินแลว   เรือนไมพื้นถ่ิน
ยอมเส่ียงตอการสูญสลายไปตามกาลเวลา 
        
5.2 แนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ิน 
 จากกรอบแนวทางการศึกษาเพ่ือการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรตาม 
แผนภูมิ 3.2 (บทท่ี 3 ทฤษฎีและแนวทางในการศึกษา) ไดกําหนดหลักเกณฑเพื่อเปนขอพิจารณา
เบ้ืองตนในการวางแนวทางอนุรักษ คือ หลักเกณฑการคัดเลือกลักษณะเรือนไมพื้นถ่ินและ
องคประกอบรวมท่ีสมควรไดรับการอนุรักษ และหลักเกณฑวิธีปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ   
 
 1) หลักเกณฑการคัดเลือกลักษณะเรือนไมพื้นถ่ินและองคประกอบรวมท่ีสมควรไดรับการ
อนุรักษ ตามหลักการสากลโดยสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ (ICOMOS) ท่ีปรากฏเปนกฎ
บัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษเมืองและชุมชนเมืองประวัติศาสตร (Washington Charter 
1987) และกฎบัตรวาดวยมรดกส่ิงกอสรางพื้นถ่ิน (Charter on the Built Vernacular Heritage 1999) 
เปนหลักการท่ีเนนย้ําถึงการอนุรักษไมเฉพาะโบราณสถานเทานั้นแตตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ สภาพสังคมภายในทองถ่ินดวย   
 ดังนั้นหลักเกณฑการคัดเลือกลักษณะเรือนไมพื้นถ่ินและองคประกอบรวมท่ีสมควรไดรับ
การอนุรักษในเขตเทศบาลเมืองแพรจึงมีขอพิจารณาประกอบการคัดเลือกรวมกัน  โดยแยกออกเปน
สองสวนคือ หลักเกณฑการคัดเลือกเรือนไมพื้นถ่ินและหลักเกณฑการคัดเลือกองคประกอบท่ี
สงเสริมเรือนไมพื้นถ่ิน   
 จากขอพิจารณาดังกลาวซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยภาคทฤษฎีแนวทางและวิธีการ
อนุรักษของ สิทธิพร ภิรมยร่ืน. 2546 ไดเสนอหลักเกณฑเพื่อประกอบการอนุรักษ (Criteria for 
Conservation) และส่ิงท่ีควรพิจารณารวมกับการอนุรักษ (Categories of Conservation) ซ่ึง
ขอพิจารณาดังกลาวสามารถนําไปเปนแนวทางการวางขอกําหนดเพื่อพิจาณาคัดเลือกเรือนไมพื้น
ถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรเพื่อการอนุรักษไดดังนี้ 
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 1.1) หลักเกณฑการคัดเลือกเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร 
        - สุนทรียภาพ (Aesthesis)  อาคารมีความสวยงาม มีความพิเศษ และมีคุณคาทางศิลปะ 
        - ตัวแทน (Typical)  อาคารหรือส่ิงกอสรางมีลักษณะท่ีเปนตัวแทนของรูปแบบท่ี 

แพรหลาย 
        - หายาก (Scarcity)  อาคารหรือส่ิงกอสรางมีลักษณะพิเศษ หรือเหลือเพียงหลังเดยีว 
        - มีสําคัญทางประวัติศาสตร (Historic Role) อาคารหรือส่ิงกอสรางมีความสําคัญใน

สมัยใดสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร 
        - สงเสริมบริเวณขางเคียง (Enhancement of Adjacent Areas) อาคารหรือกลุมอาคาร 

ชวยสงเสริมใหบริเวณนั้นหรือโดยรวมทั้งหมดมีคุณคาหากขาดสวนใดสวนหนึ่งจะทําใหคุณคา
ลดลง 

        - ความเปนเลิศในทางใดทางหนึ่ง (Superlatives)  อาคารหรือส่ิงกอสรางมีความเปน
เลิศหรือยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่ง 

        - ความสําคัญทางดานวฒันธรรม (Cultural Significance) 
 1.2) หลักเกณฑการพิจาณาองคประกอบรวมสงเสริมเรือนไมพื้นถ่ินเพื่อการอนุรักษ   

-บริเวณธรรมชาติ (Natural Areas) พื้นท่ีบริเวณน้ันมีส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติท่ี
สวยงาม มีคุณคาทางดานนิเวศวัฒนธรรม โบราณคดีและประวัติศาสตร 

-เสนขอบฟาและชองมองทิวทัศน (Skylines and View Corridors) เปนองคประกอบ
ของเสนขอบฟาของเมือง สงเสริมองคประกอบทางสถาปตยกรรมใหดีข้ึน 

-ยานและชุมชนยอย (Districts and Neighborhoods) กลุมอาคารหรือภูมิทัศนชุมชน มี
ความสําคัญทางดานประวัติศาสตร และลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีนาสนใจ
แตกตางจากบริเวณอ่ืนๆ 

-ภูมิทัศนถนน (Streetscapes)  เปนองคประกอบท่ีสําคัญของชุมชน แตละชุมชนมักจะ
มีถนนสายสําคัญท่ีแสดงเอกลักษณสัมพันธกับสถานท่ีต้ังอาคาร 

-วัตถุและช้ินสวน (Objects and Fragments) องคประกอบของอาคารหรือบริเวณท่ีต้ัง
อาคาร 

-มรดกทางวัฒนธรรม (Culture Heritage) อาจปรากฏเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน เชน ส่ิง
ปลูกสรางตางๆ เชน ศาลหลักเมือง หรือเปนนามธรรม เชน ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิตภายใน
ทองถ่ิน เปนตน  
 จากหลักเกณฑการคัดเลือกลักษณะเรือนไมพื้นถ่ินและองคประกอบรวมเพ่ือการอนุรักษ
ท้ังสองประเดน็สามารถอธิบายและยกตัวอยางจากผลจากศึกษา (บทท่ี 4) ตามตาราง 5.5 
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 ตาราง 5.5 ตัวอยางความสัมพันธระหวางเรือนไมพื้นถ่ินท่ีผานการคัดเลือกกับองคประกอบ
รวมเพื่อการอนุรักษ 

1) หลักเกณฑการคัดเลือกเรือนไมพ้ืนถิ่นและองคประกอบท่ีสมควรไดรับการอนุรักษ 

1.1) การคัดเลือกเรือนไมพ้ืนถิ่นฯ 1.2) องคประกอบท่ีสงเสริมฯ 

เกณฑการคัดเลือกเรือน
ไมพ้ืนถิ่น 

เรือนไมพ้ืนถิ่นท่ีผานการ
คัดเลือก 

เกณฑการคัดเลือก
องคประกอบ 

องคประกอบรวม 
ภายในเขตเทศบาลเมือง

แพร 
สุนทรียภาพ C1-C9 บริเวณธรรมชาติ สวนสุขภาพ

(สนามหลวง),ตนไม
,สวนสาธารณะ  

ตัวแทน B1-B5, C1, C9, D8-D25 เสนขอบฟาและชองมอง
ทิวทัศน 

กําแพงเมือง ประตูเมือง 
แมนํ้ายม  ความสูงอาคาร
ตางๆ 

หายาก A1-A14, C1-C9 ยานและชุมชนยอย ตลาดสด,ยานถนนเจริญ
เมือง, บานใหม, ชุมชนวัด
ตางๆ 

มีสําคัญทาง
ประวัติศาสตร 

B6-B25, C1-C9, D1,D3-
D7, 

ภูมิทัศนถนน ถ.คําลือ,ถ.คําแสน,ถ.คุม
เดิม,ถ.เจริญเมือง,ถ.ชอแฮ,
ถนนยันตรกิจโกศล 

สงเสริมบริเวณขางเคียง B1-B25 วัตถุและชิ้นสวน ศาลหลักเมือง,
องคประกอบกายภาพของ
เรือนพ้ืนถ่ิน,ฮ๊ัวไม,นํ้าบอ
,ขวงบาน,สวน 

ความเปนเลิศในทางใด
ทางหน่ึง 

C1-C9 มรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถ่ินทองถ่ิน 

  
จากตาราง 5.5 จะเห็นไดวาเรือนไมพื้นถ่ินท่ีทําการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาในคร้ังนี้เม่ือนํามาพิจาณา
ตามหลักเกณฑการคัดเลือกเรือนไมพื้นถ่ินท่ีต้ังไวแลว เรือนไมพื้นถ่ินแตละหลังและแตละประเภท
ตางมีลักษณะเดนในคุณคาท่ีแตกตางกัน และไมจําเปนวาเรือนแตละหลังจะมีคุณสมบัติเดนผาน
เกณฑการคัดเลือกเฉพาะดานใดดานหนึ่งเพียงอยางเดียวเทานั้น ถาเรือนพื้นถ่ินหลังใดประกอบไป
ดวยคุณสมบัติหลายประการเรือนหลังนั้นยิง่มีคุณคามาก เชน เรือน C1 C9 เปนตน 
 สวนองคประกอบรวมเพื่อการอนุรักษรวมกับเรือนไมพืน้ถ่ินแบงออกเปนสองระดับ คือ 
องคประกอบสภาพแวดลอมของท่ีต้ังเรือน และองคประกอบสภาพแวดลอมกายภาพภายในชุมชน  
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เนื่องจากท่ีต้ังของเรือนไมพื้นถ่ินกระจายท่ัวบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองแพรดังนั้น องคประกอบ
รวมท่ีอนุรักษควรพิจาณาเปนองครวมใหมีความสัมพันธตอเนื่องเปนเร่ืองราวเดียวกนั  โดยพิจาณา
จากประวัติศาสตร พัฒนาการการตั้งถ่ินฐานของเมืองประกอบรวมดวย 
 2) หลักเกณฑวิธีปฏิบัติเพือ่การอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร เนื่องจาก
การอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินยังไมมีหนวยงานใดท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
การศึกษาในคร้ังนี้จึงเปนการเสนอแนวความคิดเพื่ออนุรักษ จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดภายใต
สภาพบริบทของส่ิงแวดลอมภายในทองถ่ินและหลักการท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวคิดพืน้ฐานของ
การเร่ิมตนวางแนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรใหปรากฏเปนรูปธรรม  
 แนวทางการกาํหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติแยกการพิจารณาเปนสองสวน  สวนแรกเปนการ
พิจารณาจากกฎหมายและหนวยงานราชการท้ังจากสวนกลางและสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของกับการ
อนุรักษ  สวนท่ีสองพิจารณาผูท่ีมีสวนเกีย่วของการอนุรักษภายในทองถ่ินเขตเทศบาลเมืองแพร 
 2.1) กฎหมายการอนุรักษท่ีใชอยูในปจจบัุนท่ีมีสวนเกีย่วของในการวางแนวทางอนุรักษ
เรือนไมพื้นในเขตเทศบาลเมืองแพร ประกอบไปดวยกรมศิลปากรโดยจังหวัดแพรอยูในสังกดั
หนวยศิลปากรจังหวดันาน กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีเทศบาลเมืองแพร
เปนหนวยงานราชการทองถ่ินดูแล และกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมโดยกรม
ควบคุมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม ท้ังนี้ไมปรากฏการใชกฎหมายฉบับนี้ในเขตเทศบาลเมืองแพร 
  
 จากการศึกษาพบวาลักษณะการทํางานและขอกําหนดทางกฎหมายท่ีตางฝายตางมีอิสระ
แยกออกจากกนั สงผลใหการอนุรักษดําเนินไปอยางไมมีเอกภาพเนื่องจากขาดหนวยงานท่ีเปน
ศูนยกลางการประสานงาน  รวมท้ังความแตกตางของชองวางทางกฎหมายแตละฉบับทําให
ขอบเขตการควบคุมเพื่อการอนุรักษไมครอบคลุม ซ่ึงการอนุรักษประกอบไปดวยองคประกอบของ
ส่ิงแวดลอม การใชท่ีดิน ลักษณะรูปแบบการกอสราง โบราณสถานสถานหรือส่ิงท่ีจะอนุรักษ 
จําเปนตองใชกฎหมายหลายฉบับประกอบกัน  ตามตาราง 3.1 (บทท่ี 3 ทฤษฎีและแนวทางใน
การศึกษา) 
 ดวยขอจํากัดดงักลาวเม่ือศึกษาถึงขอดีและขอดอยของกฎหมายแตละฉบับตามตาราง 3.2 
(บทท่ี 3 ทฤษฎีและแนวทางในการศึกษา) เห็นวาภายในเขตเทศบาลเมืองแพรยังมีการบังคับใช
กฎหมายอยางไมเต็มท่ี เชน  การใชมาตรา 13 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของอธิบดี
โยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน(เทศบาลทองถ่ิน) มีอํานาจหามการกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคารในบริเวณใดบริเวณหนึ่งได โดยการ
ออกเทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหม เร่ืองกําหนดบริเวณหามการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน 
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เคล่ือนยายฯ พ.ศ. 2531 ใหเหตุผลถึงประโยชนในการปองกันรักษาวัดวาอาราม โบราณสถานและคู
เมืองเกา เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและอนุรักษเอกลักษณของจังหวดัเชียงใหมใหคงอยูอยาง
สวยงาม ซ่ึงไมมีปรากฏวิธีการใชกฎหมายลักษณะนี้ในเขตเทศบาลเมืองแพร 
 หากพิจารณาในหลักการอนรัุกษระดับประเทศตามขอกฎหมายท่ีเปนอยู  การอนุรักษเรือน
ไมพื้นถ่ินซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะทองถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร  การเขาใจในสภาพปญหาที่
แทจริงคนภายในทองถ่ินโดยเฉพาะผูเปนเจาของเรือนไมพื้นถ่ินยอมเขาใจสภาพปญหามากท่ีสุด  
ซ่ึงสอดคลองกับการตอบแบบสอบถาม จากการเกบ็ขอมูลทัศนคติผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกีย่วของ    
เชน เจาของเรือนไมพื้นถ่ิน  องคกรปกครองระดับทองถ่ิน สวนราชการท่ีเกี่ยวของ  บานขางเคียง  
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร  นักวิชาการ  นักทองเท่ียวชาวไทยและตางประเทศ  โดยการกําหนด
กลุมตัวอยาง (Sample) ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ Stratified Random ประชากรที่เลือกจะได
ประชากรภายในกลุมคลายกนัระหวางกลุม โดยกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับบุคคลภายนอกจํานวน 
100 ตัวอยาง แลวแยกกลุมตัวอยางของบุคคลภายนอกเปนสองสวน คือ กลุมบุคคลหรือองคกรท่ี
เปนคนมีถ่ินกาํเนิดในทองถ่ินนั้น และกลุมบุคคลหรือองคกรท่ีไมใชเปนคนพ้ืนถ่ินและมีถ่ินกําเนดิ
ตางถ่ิน ปรากฏผลตอบแบบสอบถามตามตาราง 5.6, 5.7, 5.8 และ5.9 
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ตาราง 5.6 ผลการตอบแบบสอบถามขอมูลสภาพภายนอก หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

 
 

หัวขอเรื่อง รายละเอียด % หัวขอเรื่อง รายละเอียด % 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

กลุมบุคคลหรือองคกรท่ีมีถิ่นกําเนิดในทองถิ่น กลุมบุคคลหรือองคกรท่ีมีถิ่นกําเนิดนอกทองถิ่น 

1.เพศ 

ชาย 62.00 ชาย 63.00  

หญิง 38.00 

 

หญิง 37.00 

2.ศาสนา 

พุทธ 96.00 พุทธ 93.00 

คริสต 4.00 คริสต 5.00 

 

อื่นๆ 0 

 

อื่นๆ 2.00 

3.อาย ุ

<30 ป 22.00 <30 ป 31.00 

31-40 ป 36.00 31-40 ป 33.00 

41-50 ป 14.00 41-50 ป 15.00 

51-60 ป 18.00 51-60 ป 15.00 

 

<60 ป 10.00 

 

<60 ป 6.00 

4.การศึกษา 

ประถม 18.00 ประถม 9.00 

มัธยม 22.00 มัธยม 20.00 

อนุปริญญา 16.00 อนุปริญญา 16.00 

ป.ตรี 36.00 ป.ตรี 44.00 

 

ป.โท/เอก 8.00 

 

ป.โท/เอก 11.00 

5.อาชีพ 

รับจาง 32.00 รับจาง 34.00 

ราชการ 18.00 ราชการ 21.00 

ธุรกิจ 16.00 ธุรกิจ 11.00 

เกษตรกร 18.00 เกษตรกร 9.00 

 

อื่นๆ 16.00 

 

อื่นๆ 25.00 

6.รายได 

<15,000.00 บาท 66.00 <15,000.00 บาท 50.00 

15,000.00-30,000.00 บาท 22.00 15,000.00-30,000.00 บาท 37.00 

 

>30,000.00 บาท 12.00 

 

>30,000.00 บาท 13.00 
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 จากขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  แสดงใหเห็นวากลุมบุคคลท่ีมีถ่ินกําเนิด
ในทองถ่ินและกลุมบุคคลท่ีมีถ่ินกําเนิดนอกทองถ่ินมีพื้นฐานทางสังคมท่ีใกลเคียงกัน  ในเร่ืองของ
ระดับการศึกษาและอาชีพ  แตกลุมบุคลท่ีมีถ่ินกําเนิดภายในทองถ่ินมีรายไดท่ีตํ่ากวา  ท้ังนี้ได
สะทอนใหเหน็ฐานะทางเศรษฐกิจภายในทองถ่ินไดระดบัหนึ่ง  แตเม่ือเปรียบเทียบกับเจาของเรือนไม
พื้นถ่ินสวนใหญแลวรายไดมีความเทียบเทากับกลุมบุคคลที่มีถ่ินกําเนิดภายนอกทองถิ่น เพราะวา
เม่ือเปรียบเทียบอัตราสวนของกลุมตัวอยางเรือนไมพื้นถ่ินท่ีศึกษา  เรือนไมรานคาและเรือนไม
ประยุกตมีจํานวนมากถึงรอยละ 70 ซ่ึงพื้นฐานของเจาของเรือนไมพื้นถ่ินกลุมนี้เปนผูมีพื้นฐาน
ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีในอดีตและไดทําการคาขายตอเนือ่งมาจนถึงปจจุบัน  
 
ตาราง 5.7 ผลการตอบแบบสอบถามขอมูลสภาพภายนอก หมวดท่ี 2 

 
 
 
 
 
 

หัวขอเรื่อง รายละเอียด % หัวขอเรื่อง รายละเอียด % 

หมวดท่ี 2 ทัศนคติเกี่ยวกับลักษณะกายภาพเรอืนไมพื้นถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแพร 

กลุมบุคคลหรือองคกรท่ีมีถิ่นกําเนิดในทองถิ่น กลุมบุคคลหรือองคกรท่ีมีถิ่นกําเนิดนอกทองถิ่น 

1.ทานมีความสัมพันธในการใชงานในเรือนไมเรือนถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแพรบางหรือไม 

เคย 60.00 เคย 48.00  

ไมเคย 40.00 

 

ไมเคย 52.00 

2.ทานคิดวาเรือนไมพื้นถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแพรมลีักษณะเดนอยางไร 

สรางดวยไม 22.00 สรางดวยไม 30.00 

มีใตถุน 10.00 มีใตถุน 8.00 

รูปทรงหลังคา 24.00 รูปทรงหลังคา 21.00 

มีลวดลายฉลุไม 32.00 มีลวดลายฉลุไม 30.00 

 

มีบันไดขึ้นหนาบาน 12.00 

 

มีบันไดขึ้นหนาบาน 11.00 

3.ทานรูจักและคุนเคยกับเรือนไมพื้นถิน่ประเภทไหนมากที่สุด 

เฮือนบาเกา 27.00 เฮือนบาเกา 26.00 

เรือนไมรานคา 33.00 เรือนไมรานคา 32.00 

เรือนขนมปงขิง 23.00 เรือนขนมปงขิง 23.00 

 

เรือนไมประยุกต 17.00 

 

เรือนไมประยุกต 19.00 
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 ในสวนของทัศนคติและประสบการณท่ีมีตอเรือนไมพืน้ถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร ตาม
ตาราง 5.7 กลุมบุคคลท่ีมีถ่ินกําเนิดในทองถ่ินมีความคุนเคยและประสบการณในเรือนไมพื้นถ่ิน
มากกวา รวมทั้งสามารถอธิบายและเขาถึงรายละเอียดลักษณะเดนของเรือนไมพื้นถ่ินแตละประเภท
ไดเปนอยางดี เนื่องจากการตอบแบบสอบถามของกลุมบุคคลท่ีมีถ่ินกําเนิดนอกทองถ่ิน ตาง
ตองการคําอธิบายท่ีละเอียดและใชเวลามากกวาคนในทองถ่ินมาก     
 
ตาราง 5.8 ผลการตอบแบบสอบถามขอมูลสภาพภายนอก หมวดท่ี 3 

 
 
 เม่ือสอบถามถึงทัศนคติท่ีเกีย่วกับสุนทรียภาพของเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร 
ตามตาราง 5.8 ตางใหคําตอบท่ีเหมือนกนัวาเรือนไมพืน้ถ่ินท้ัง 4 ประเภทตางมีเอกลักษณเฉพาะ
แตกตางจากสถานท่ีอ่ืนท่ีเคยพบเห็นและมีความสวยงามทางสถาปตยกรรมท่ีนาสนใจ 
 
 
 
 
 
 

หัวขอเรื่อง รายละเอียด % หัวขอเรื่อง รายละเอียด % 

หมวดท่ี 3 ทัศนคติเกี่ยวกับสุนทรียภาพท่ีมีตอเรือนไมพืน้ถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแพร 

กลุมบุคคลหรือองคกรท่ีมีถิ่นกําเนิดในทองถิ่น กลุมบุคคลหรือองคกรท่ีมีถิ่นกําเนิดนอกทองถิ่น 

1.สภาพเรอืนไมพืน้ถิ่นท่ีพบเห็นในเขตเทศบาลเมืองแพรมีสวนสงเสริมสภาพแวดลอมแบบพื้นถิ่นเมืองแพร 

มากท่ีสุด 30.00 มากท่ีสุด 44.00 

มาก 54.00 มาก 43.00 

ไมสงเสริม 2.00 ไมสงเสริม 2.00 

เฉยๆ 10.00 เฉยๆ 9.00 

 

ไมมีความคิดเห็น 4.00 

 

ไมมีความคิดเห็น 2.00 

2.เรือนไมพื้นถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแพรมีความแตกตางกับเรือนไมพื้นถิ่นจากสถานท่ีอื่น 

แตกตาง 68.00 แตกตาง 68.00 

ไมแตกตาง 18.00 ไมแตกตาง 20.00 

ไมมีความคิดเห็น 12.00 ไมมีความคิดเห็น 11.00 

 

อื่นๆ 2.00 

 

อื่นๆ 1.00 
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ตาราง 5.9 ผลการตอบแบบสอบถามขอมูลสภาพภายนอก หมวดท่ี 4  

 
  
 เปนไปในทิศทางเดียวกนักบัทัศนคติในการอนุรักษ ตามตาราง 5.9 ท้ังสองกลุมของผูตอบ
แบบสอบถามแสดงความเหน็ดวยท่ีควรอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินไว โดยคงสภาพรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมเดิมไวใหมากท่ีสุด และเหน็วาหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะเทศบาลเมืองแพรควรเปน
ผูนําในการอนรัุกษ โดยทุกฝายภายในชุมชนควรมีสวนรวมมือในการอนุรักษ สวนแนวทางการ
ชวยเหลือทางการเงินทั้งสองกลุมของผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการชวยเหลือควรมีเง่ือนไข  

หมวดท่ี 4 ทัศนคติท่ีมีตอการอนุรักษเรือนไมพื้นถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแพร 

กลุมบุคคลหรือองคกรท่ีมีถิ่นกําเนิดในทองถิ่น กลุมบุคคลหรือองคกรท่ีมีถิ่นกําเนิดนอกทองถิ่น 

1.สภาพเรอืนไมพืน้ถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแพรปจจุบันสามารถประยุกตใหคงอยูในสภาพแวดลอมปจจุบันได 

เห็นดวย 84.00 เห็นดวย 89.00 

ไมเห็นดวย 6.00 ไมเห็นดวย 3.00 

ไมมีความคิดเห็น 10.00 ไมมีความคิดเห็น 8.00 

อื่นๆ 0 อื่นๆ 0 

 

  

 

  

2.ถามีการอนุรักษหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรือนไมพื้นถิน่ในเขตเทศบาลเมืองแพรควรรกัษารปูแบบเดิมไว 

เห็นดวย 92.00 เห็นดวย 92.00 

ไมเห็นดวย 0 ไมเห็นดวย 0 

ไมมีความคิดเห็น 6.00 ไมมีความคิดเห็น 7.00 

 

อื่นๆ 2.00 

 

อื่นๆ 1.00 

3.หากมีการอนรุักษเรือนไมพื้นถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแพรหนวยงานใดควรเปนผูนําในการรับผิดชอบดําเนินการ 

ภาครัฐ 46.00 ภาครัฐ 45.00 

สถาบันการศึกษา 14.00 สถาบันการศึกษา 

 

14.00 

เจาของเรือนและเอกชน 12.00 

 

 

เจาของเรือนและเอกชน 12.00 

 

ทุกฝายตองรวมมือกัน 28.00 

 

ทุกฝายตองรวมมือกัน 29.00 

4.ทานคิดเห็นอยางไรถาการอนุรักษเรอืนไมพื้นถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแพรโดยมีงบประมาณจากภาครัฐในการชวยเหลือ 

เห็นดวยแบบมีเงื่อนไข 66.00 เห็นดวยแบบมีเงื่อนไข 66.00 

ไมเห็นดวย 10.00 ไมเห็นดวย 7.00. 

ไมมีความคิดเห็น 16.00 ไมมีความคิดเห็น 22.00 

 

อื่นๆ 8.00 

 

อื่นๆ 5.00 
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โดยแสดงความเปนหวงในวธีิการและหลักการอนุมัติและตรวจสอบ และแสดงความเขาใจและเหน็
ใจตอภาระคาใชจายในการดูแลรักษาเรือนไมพื้นถ่ินของเจาของดวย 
 จากผลตอบแบบสอบถามจากขอมูลสภาพภายในโดยเจาของเรือนไมพื้นถ่ินและขอมูลการ
ตอบแบบสอบถามจากกลุมบุคคลภายในและภายนอกทองถ่ินท่ีไมเปนเจาของเรือนไมพื้นถ่ิน  ตางมี
ทัศนคติตอความช่ืนชอบและมีความคิดเหน็ท่ีสอดคลองกันท่ีจะอนุรักษเรือนไมพืน้ถ่ิน  โดยใน
สภาพทางกายภาพทางสถาปตยกรรมท้ังสองฝายตางเขาใจในสภาพปญหาการเส่ือมสภาพและภาระ
ในการดแูลรักษา แตสภาพการเปนอยูภายใน เชน ความไมเปนสัดสวนในการใชสอย  พืน้ท่ี         
ไมพอใชงาน  และอ่ืนๆ  กลุมบุคคลภายนอกตางไมรับรูปญหาท่ีเกิดข้ึน  ดังนั้นความไมพึงพอใจใน
การอยูอาศัยของเจาของเรือนพื้นถ่ินจึงเปนประเด็นปญหาท่ีควรไดรับแกไขใหสอดคลองวิถีการดําเนนิ
ชีวิตปจจุบันของเจาของเรือน 
 หากพิจารณาตามหลักการของกรมศิลปากร วาดวยระเบียบการอนุรักษโบราณสถานป 
พ.ศ.2528 และรูปแบบตามกระบวนการอนุรักษ (Conservation Process) (Catanesa & Snyder. 1979 
อางใน สิทธิพร ภิรมยร่ืน. 2546) มีกระบวนการอนุรักษท่ีสอดคลองกัน 4 แนวทาง คือ 
 -การปฏิสังขรณ (Restoration) การซอมแซมอาคารใหอยูในสภาพดั้งเดิมโดยการสราง
ทดแทนของเดมิท่ีสูญหาย หรือ ร้ือถอนสวนท่ีเพิ่มเติมหรือตอเติมใหมออก 
 -การฟนฟูบูรณะและปรับปรุงใหม  (Rehabilitation and Renovation) การซอมแซม
อาคารเดิมใหอยูในสภาพดแีละสามารถใชประโยชนไดอีก 
 -การสงวนรักษา (Conservation) การสงวนรักษาทรัพยากรใหสามารถใชประโยชน          
ไดนาน 
 -การจําลองหรือสรางข้ึนใหมใหเหมือนเดิม  (Replication, Reconstruction) การสราง
อาคารหรือส่ิงกอสรางอ่ืนๆ ใหมีสภาพเหมือนอาคารเดิมท่ีถูกทําลายไปทุกประการ การเคล่ือนยาย
ไปต้ังในท่ีใหม (Relocation) การเคล่ือนยายไปสรางในที่ต้ังใหมใหมีสภาพเหมือนเดิมมากท่ีสุด 
 
 และจากการสํารวจและศึกษาลักษณะสภาพของเรือนไมพื้นถ่ินท่ีศึกษาจํานวน 73 หลัง 
พบวาเรือนแตละหลังมีลักษณะเฉพาะท่ีตองการวิธีการปฏิบัติเพื่ออนุรักษท่ีแตกตางกัน โดยแยก
ประเภทตามแนวทางการอนรัุกษเรือนไมพืน้ถ่ินแตละหลังไดตาม ตาราง 5.10 
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ตาราง 5.10 แนวทางการอนรัุกษเรือนไมพืน้ถ่ินแตละหลัง 
ประเภทเรือน/กร
บวนการอนุรักษ 

ปฏิสังขรณ ฟนฟูบูรณะและ 
ปรับปรุงใหม 

สงวนรักษา จําลองหรือสราง
ขึ้นใหมให
เหมือนเดิม 

1.เฮือนบาเกา A3,A6,A8,A14 A1,A2,A5,A7,A9, 
A10,A11,A12,A13 

A4  

2.เรือนไมรานคา B1,B2,B3,B4,B24 B5,B6,B7,B8,B9, 
B10,B11,B12, B13, 
B14,B15,B16,B17, 
B18,B19,B20,B21, 
B22,B23,B25 

  

3.เรือนขนมปงขิง C4,C5,C6,C7,C8 C2,C3 C1,C9  
4.เรือนไม
ประยุกต 

D7,D18,D20,D23,D24, 
D25 

D2,D6,D8,D9,D10, 
D11,D13,D14, 
D15, 
D16, D17,D19,D21 

D1,D3,D4,D5,D12, 
D22 

 

รวม 20 หลัง 44 หลัง 9 หลัง  

  
 จากตาราง 5.10 ซ่ึงเปนผลจากการวิเคราะหลักษณะเรือนไมพื้นถ่ินแตละหลังสมควรท่ีจะ
ไดรับแนวทางการอนุรักษท่ีเหมาะสมกับสภาพอยางไร โดยการวิเคราะหรวมกับผลการตอบ
แบบสอบถามขอมูลจากเจาของเรือนไมพืน้ถ่ิน เกีย่วกับขอมูลท่ัวไป สภาพการอยูอาศัยและทัศนคติ
ท่ีมีตอเรือนไมพื้นถ่ินท่ีพักอาศัย ตามตารางท่ี 5.1 และ 5.2 
 โดยเรือนไมพืน้ถ่ินท่ีตองการปฎิสังขรณจํานวน 20 หลัง หรือคิดเปนรอยละ 27 เปนเรือนท่ี
ไดรับการตอเติมดัดแปลงอาคารในอดีตแตในปจจุบันสวนตอเติมไดสรางภาระในการดูแลรักษา 
เนื่องจากมีจํานวนผูอยูอาศัยนอยลงหรือเรือนไดเส่ือมอายุการใชงานลง ดังนัน้ควรไดรับการ
ซอมแซมอาคารใหอยูในสภาพดั้งเดิมโดยการสรางทดแทนของเดิมท่ีสูญหาย หรือ ร้ือถอนสวนท่ี
เพิ่มเติมหรือตอเติมใหมออก ปรับพื้นท่ีใชสอยใหเหมาะสมกับการอยูอาศัย เรือนท่ีอยูในกลุมนี้
จัดเปนเรือนท่ีสามารถพัฒนาเปนเรือนตนแบบในการพฒันาท่ีอยูอาศัยรูปแบบอ่ืนๆตอไปได 
 สวนเรือนไมพื้นถ่ินท่ีตองการฟนฟู และบรูณะสวนใหญเปนเรือนท่ีมีสภาพการอยูอาศัยท่ี
ตอเนื่องถึงปจจุบัน  สวนใหญเปนครอบครัวขยายมีสมาชิกอยูรวมกันมากกวาสองคน  มีการ
ปรับปรุงตอเติมพื้นท่ีใชอยางตอเนื่อง และปจจุบันกาํลังเผชิญกับปญหาการเส่ือมสภาพของ
โครงสรางในการรับน้ําหนกัและวัสดุ  เขาขายอยูในเกณฑท่ีมีแนวโนมเส่ียงตอการถูกร้ือถอนมาก
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ท่ีสุด  ซ่ึงมีจํานวนมากถึง 44 หลัง คิดเปนรอยละ 60 หากมีการปรับปรุงตองซอมแซมอาคารเดิมให
อยูในสภาพดแีละสามารถใชประโยชนตอไปได ซ่ึงในสวนนีน้บัเปนคาใชจายท่ีสูงมากตอการ
ซอมแซมเรือนไมแตละหลัง 
 เรือนไมพื้นถ่ินท่ีอยูในเกณฑการสงวนรักษา  จํานวน 9 หลัง จัดเปนเรือนท่ีอยูในสภาพท่ี
ดีมาก เนื่องจากเจาของเรือนมีการดูแลรักษาอยางด ี การดูแลรักษาเพือ่การอนุรักษเรือนในกลุมนีจ้ึง
ควรเปนการใหความรูทางเทคนิคและวิชาการในการดูแลรักษาเรือนใหอยูในสภาพท่ีดีมีอายกุารใช
งานท่ียาวนานยิ่งๆข้ึนไป เพือ่เปนเรือนตนแบบในการดแูลรักษาแกเจาของเรือนไมพืน้ถ่ินหลังอ่ืน 
 สวนการจําลองหรือสรางข้ึนใหมใหเหมือนเดิมนัน้  ถึงแมวาเรือนไมพื้นถ่ินมากกวารอย
ละ 30 จะมีแนวโนมของการถูกร้ือถอน แตเจาของเรือนตางยืนยนัวาถามีการร้ือถอนจริงยังคง
ตองการใชไมจากเรือนเดิมในการกอสรางใหมรวมดวย ดังนั้นหากมีเหตุการณในลักษณะเชนนี้การ
อนุรักษจึงควรเปนไปในลักษณะเสนอรูปแบบการสรางท่ีพักอาศัยใหมท่ียังคงแนวความคิดพื้นฐาน
ท่ีตอเนื่องกับสถาปตยกรรมพื้นถ่ินเดิมเปนหลัก เพื่อใหส่ิงท่ีจะสรางข้ึนใหมนั้นเปนองคประกอบ
ของส่ิงแวดลอมทางกายภาพทางสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาตอส่ิงแวดลอมรวมท้ังสงเสริมบรรยากาศ
สถาปตยกรรมทองถ่ินใหคงความเปนเอกลักษณเฉพาะไดอยางตอเนื่อง 
 จากขอกฎหมายเพื่อการอนุรักษปจจุบันและแนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินแตละ
ประเภท  พบวามีเรือนไมพื้นถ่ิน C9 เพียงหลังเดียวท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานและ
ผานการบรูณะปฏิสังขรณของกรมศิลปากร สวนองคประกอบรวมท่ีไดข้ึนทะเบียนเปน
โบราณสถาน ไดแก คูเมือง กําแพงเมือง ศาลหลักเมือง วดัพระบาทม่ิงเมือง วัดพระหลวง วัดศรีชุม 
วัดหวัขวง และวัดจอมสวรรค เทานั้น เรือนไมพื้นถ่ินหลังอ่ืนและองคประกอบรวมท่ีควรอนุรักษ
ประเภทอ่ืน ยงัคงไมมีแนวทางการอนุรักษใดใดทางหนวยงานราชการ  ถึงแมวาพื้นท่ีภายในกําแพง
เมืองแพรตามกฎหมายผังเมืองไดกาํหนดใหเปนพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน  
แตรายละเอียดท่ีเกี่ยวของเปนเพียงการกําหนดลักษณะการใชท่ีดินเทานั้น   
 จากสภาพปญหาและขอจํากดัของการใชกฎหมายอยางไมเต็มท่ี ไดสงผลตอการสราง
แนวทางเพื่อการอนุรักษ  ดังนั้นเพื่อใหการวางแนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาล
เมืองแพรมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม  ภายใตองคประกอบของกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการอนุรักษท่ีมีอยูในปจจุบัน  จึงควรมีการบังคับใชกฎหมายใหเกิดประโยชนอยาง
เต็มท่ี 
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แผนภูมิ 5.2 แนวความคิดในการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  โครงสรางแผนแมบท                       โครงสรางแผนสนับสนนุ 

แนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ิน 

ในเขตเทศบาลเมืองแพร 

การกําหนดหลักเกณฑ 
การคัดเลือกเพื่อการอนุรักษ 

การกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ 

หลักเกณฑ 
คัดเลือก 

เรือนไมพื้นถิ่น 

หลักเกณฑ 

คัดเลือกส่ิงที่ควร

อนุรักษรวม 

กฎหมาย 

เก่ียวกับ 

การอนุรักษ 

ชุมชน 

และ 

องคกรทองถิ่น 

กําหนดวิธีการและ 
กระบวนการอนุรักษ 

การ

อนุรักษ 

สวล. 

ปฏิสังขรณ 
 

สงวน
รักษา 

 

ฟนฟู
บูรณะ 
ปรับปรุง

จําลองหรือ
สรางขึ้น
ใหม 

พ.ร.บ.โบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 13 

ชุมชน 

และองคกรทองถิ่น 

ราชการสวนกลาง 
และทองถิ่น 

สถาบันการศึกษา

 

พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมฯ พ.ศ.2535 

ควบคุมดูแลและติดตามประเมินผล 
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 จากแผนภูมิ 5.2 แสดงแนวความคิดเพื่อเปนแนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขต
เทศบาลเมืองแพร ซ่ึงมาจากการกําหนดหลักเกณฑเพื่อเปนขอพิจารณาเบ้ืองตนในการวางแนวทาง
อนุรักษ คือ หลักเกณฑการคัดเลือกลักษณะเรือนไมพื้นถ่ินและองคประกอบรวมเพื่อการอนุรักษ 
และหลักเกณฑวิธีปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ จนนํามามาสูกระบวนการอนุรักษ โดยประกอบไปดวย
วิธีการอนุรักษ 5 ประการ ไดแก  
 -การปฏิสังขรณ 
 -การฟนฟูบูรณะและปรับปรุงใหม  
 -การสงวนรักษา 
 -การจําลองหรือสรางข้ึนใหม 
 -การอนุรักษองคประกอบรวม  เปนส่ิงท่ีเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักการของวิธีการอนุรักษ
ท่ัวไป  โดยการอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนการรักษาและสงเสริมสภาพแวดลอมทางกายภาพของเรือน
ไมพื้นถ่ิน เชน ขวง ฮ๊ัวไม น้ําบอ ตูบผี สวน และองคประกอบรวมของผังบริเวณอ่ืน และการ
อนุรักษสภาพแวดลอมทางกายของชุมชน ไดแก โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด ถนน ชุมชน ขนม
ธรรมประเพณวีัฒนธรรมทองถ่ิน ซ่ึงจัดเปนองคประกอบรวมท่ีควรอนุรักษรวมกบัเรือนไมพื้นถ่ิน  
เนื่องจากเปนส่ิงท่ีสงเสริมคุณคาซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเทคนคิการอนุรักษส่ิงเหลานี้จําเปนตองไดรับการ
ดูแลเอาใจใสจากผูชํานาญการเฉพาะดาน 
 ในวิธีการดําเนนิงานเพื่อการอนุรักษแตละวิธีจําเปนตองอาศัยองคประกอบของขอกฎหมาย
ท่ียังไมไดบังคับใชในเขตเทศบาลเมืองแพรเขามาเปนสวนรวม เชน  การอนุรักษส่ิงแวดลอมควรนํา
ขอกําหนดวาดวย พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เขามาบังคับใช  
เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้สามารถออกขอกําหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษเฉพาะได  และได
กําหนดใหการกอสรางหรือโครงการตางๆท่ีมีความเส่ียงตอคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอมตองจัดทํา
รายงานการศกึษาผลกระทบส่ิงแวดลอมกอน  รวมท้ังการใชมาตรา 13 ของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  เพื่อกําหนดลักษณะส่ิงปลูกสรางภายในเขตเทศบาลเมืองแพรใหมีความสอดคลองกับ
สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน  ดงันั้นหากขอบังคับทางกฎหมายท้ังสองนีส้ามารถปฏิบัติไดเปนรูปธรรม
ส่ิงแวดลอมเดมิท่ีมีคุณคาในการอนุรักษรวมและส่ิงท่ีสรางข้ึนใหม  จะสามารถควบคุมลักษณะ
รูปแบบของส่ิงแวดลอมไปในทิศทางเดยีวกันได 
   สวนการปฎิสังขรณ การฟนฟูบูรณะปรับปรุง และการสงวนรักษาเรือนไมพื้นถ่ิน  ควร
พิจารณารวมกบั พ.ร.บ.โบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 และระเบียบ
การอนุรักษฯ พ.ศ.2528 ท้ังนี้ไมควรบังคับวาเรือนไมพื้นถ่ินทุกหลังตองข้ึนทะเบียนเปน
โบราณสถานกับกรมศิลปากร แตควรจะเปนไปในแนวทางที่เปดโอกาสสรางความรวมมือ
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางเจาของเรือนกับหนวยงานเพื่อการอนุรักษโดยสมัครใจ เพื่อเปน
การเปดกวางในการสรางแนวรวมพัฒนาแนวทางการอนรัุกษเรือนไมพืน้ถ่ินไดอยางตอเนื่อง 
 
 2.2) ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของการอนุรักษภายในทองถ่ินเขตเทศบาลเมืองแพร จากแนวความคิดท่ี
เสนอใหมีการบังคับใชกฎหมายใหเต็มประสิทธิภาพ ตามโครงสรางแผนภูมิ 5.2 แตถึงแมวาการ
บังคับทางกฎหมายซ่ึงมีบทบัญญัติของการลงโทษท่ีชัดเจนสําหรับผูฝาฝน ซ่ึงกอนท่ีจะถึง
กระบวนการบงัคับใชกฎหมายนั้น ควรมีการศึกษาพืน้ฐานสภาพบริบทของทองถ่ิน และไมเปน
ส่ิงจําเปนเสมอไปท่ีตองมีการบังคับใชขอกฎหมายเพิ่มเติมนอกเหนือจากสภาพท่ีเปนอยูปจจุบัน  ถา
มีแนวทางการอนุรักษอ่ืนท่ีเหมาะสมและนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวเหมือนกนั  
 เนื่องจากสภาพสังคมภายในเขตเทศบาลเมืองแพร  ถึงแมวาจะมีการแบงขอบเขตชุมชน
ออกเปน 18 ชุมชน แตในความเปนจริงแลว ความสัมพนัธทางเครือญาติ การรูจักกันภายในทองถ่ิน
ระหวางชุมชนเปนไปอยางไมมีขอจํากัดของขอบเขต เวลาและสถานท่ี ประกอบกบัพื้นฐานทางเช้ือ
ชาติ วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเหมือนกนั การสรางความเขาใจระหวางกนัจึงเปนส่ิงท่ีสามารถส่ือสารถึง
กันได   
 หากพิจารณาฉพาะเรือนไมพื้นถ่ินท่ีผานเกณฑเพื่อการอนุรักษมีเพยีงจํานวน 73 หลัง ซ่ึง
เปนจํานวนท่ีนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีพักอาศัยท้ังหมดภายในเขตเทศบาลเมืองแพร แตเรือน
ไมพื้นถ่ิน 73 หลังซ่ึงถือวาเปนตัวแทนทางสถาปตยกรรมประเภทท่ีอยูอาศัยท่ีสามารถอธิบายสภาพ
การเปล่ียนทางสังคมทองถ่ินท่ีผานมาไดอยางเปนรูปธรรม จึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีนา
ภาคภูมิใจของคนภายในทองถ่ินดวย ดังนั้นชุมชนท้ังหมดภายในเขตเทศบาลเมืองแพรจึงเปนผูมี
สวนไดสวนเสียโดยตรง หากมีการเปล่ียนแปลงหรือจัดการกับเรือนไมพื้นถ่ินท้ัง 73 หลังนี้ 
ผลประโยชนท่ีทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพรจะไดรับตอเนื่อง คือคุณภาพชีวิตของส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพ และพัฒนาการอยูอาศัยจะดีข้ึน  และนอกจากน้ีส่ิงท่ีตองตระหนักในการกอสราง
อาคารท่ีจะเกดิข้ึนใหมซ่ึงจดัไดวาเปนองคประกอบรวมในการอนุรักษ จําเปนตองไดรับการดูแลใน
แนวทางเดยีวกับการอนุรักษเชนกนั  เพราะยังมีเรือนไมพื้นถ่ินหลังอ่ืนท่ียังมีการสํารวจไมท่ัวถึง
และอาคารท่ีจะสรางข้ึนใหม  เม่ือเขาหลักเกณฑขอใดขอหนึ่งท่ีวางไว  ยอมมีคุณคาเทาเทียมกนัใน
การอนุรักษเชนกัน 
 จากผลการตอบแบบสอบถามของเจาเรือนไมพื้นถ่ินเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีตอเรือนและการ
อนุรักษ ตาราง 5.2  โดยแนวคิดท่ีจะเก็บรักษาเรือนไวนั้นเปนเปนเพยีงการแสดงความคิดเห็นกนั
ภายในครอบครัว  สวนแนวทางการอนุรักษท่ีเปนลักษณะการบูรณาการท่ัวท้ังพื้นท่ีในเทศบาลเมือง
แพรจากหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา หนวยงานเอกชนทองถ่ินและอ่ืนๆ  เจาของเรือนสวน
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ใหญยังคงไมรับรูความเคล่ือนไหวในสวนนี้ สอดคลองกับผลการตอบแบบสอบถามของเจาของ
เรือนรอยละ 40 วาไมเคยมีหนวยงานเคยเขามาเก็บขอมูลเรือนไม  มีแตการเขามาเก็บขอมูลของ
หนวยราชการท่ีสอบถามเก่ียวกับดานประชากรศาสตร และเศรษฐกิจเปนสวนใหญ   และประมาณ
รอยละ 30 ของเจาของเรือนไมท่ีตอบวาเคยมีสวนราชการและสถาบันการศึกษาไดเขามาสัมภาษณ
สอบถามประวัติการกอสราง บันทึกภาพและรายละเอียดท่ัวไป ซ่ึงเรือนท่ีไดรับการสํารวจเหลานี้
สวนใหญจะต้ังอยูตามถนนสายสําคัญของเมืองและเขาถึงไดงายเปนสวนใหญ  สวนเรือนท่ีไมไดรับ
การสํารวจจะต้ังอยูในชุมชนท่ีเขาถึงยาก 
 ความเคล่ือนไหวท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษภายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแพร  พบวามี
กลุมท่ีมีสวนเกี่ยวกับการอนรัุกษแยกออกเปนสามกลุม ไดแก เจาของเรือนไมพื้นถ่ิน ประชาชนใน
ทองถ่ิน และองคภาครัฐ 
 -เจาของเรือนไมพื้นถ่ิน เปนผูท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดในกระบวนเพือ่การอนุรักษ  
เนื่องจากเปนผูครอบครองดูแลรักษาโดยตรง  หากมีปจจัยท่ีสงผลกระทบตอสภาพการอยูอาศัยท่ีไม
สอดคลองกับวิถีการดําเนนิชีวิตท่ีเปนอยู  กระบวนการอนุรักษยอมสะดุดได 
 -ประชาชนในทองถ่ินท่ัวไป  ถึงแมวาประชาชนในทองถ่ินท่ีไมไดเปนเจาของเรือนไมพื้น
ถ่ิน แตท่ีพกัอาศัยท่ัวไปหากเปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีสนับสนุนตอการอนุรักษใน
ภาพรวมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจากแนวทางเพ่ือการอนุรักษจะมีผลตอเนื่องท่ัวท้ังใน
พื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองแพรจึงจะประสบผลสําเร็จได 
 -องคกรภาครัฐ ไดแก เทศบาลเมืองแพร สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัแพร ศูนย
วัฒนธรรมจังหวัดแพร และสํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทยสาขาแพร เปนหนวยงาน
ราชการท่ีมีทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีศักยภาพและความพรอมในการดําเนินงานไดมากที่สุด แต
ความเคล่ือนไหวเพื่อการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินปจจุบันมีความเคล่ือนของกลุมองคกรภาคเอกชน
ทองถ่ินท่ีเปนรูปธรรมมากท่ีสุด 
 กลุมลูกหลานเมืองแพรและชมรมอนุรักษสถาปตยกรรมจังหวดัแพร  องคกรเอกชน
ทองถ่ินท่ีมีการเร่ิมตนเพื่อการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินท่ีเปนรูปธรรม  ท้ังสององคกรเอกชนโดยการ
รวมกลุมของคนในทองถ่ินท่ีสนใจในวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 1   มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพรความรูแกชุมชนและคนในทองถ่ินท่ีเกีย่วกับเรือนไมพื้นถ่ินท่ัวท้ังจังหวัดแพร  ปจจุบันมี
การริเร่ิมโครงการปฏิทินเพื่อบานเกาเมืองแพร โดยการแจกแจก “ธงใจ” ซ่ึงเหมือนเปนเกยีรติบัตร
ใหกับเจาของเรือนท่ัวจังหวดัแพร ใน “ธงใจ” จะเขียนคําช่ืนชมเจาของบานท่ีไดอนุรักษเรือนไมไว
             
1 สัมภาษณ คุณชินวร ชมภูพันธ  และคุณวุฒิไกร ผาทอง ผูประสานงานชมรมอนรัุกษ
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินจังหวัดแพร 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
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ใหลูกหลานชาวแพรได เพือ่เปนสัญลักษณใหกําลังใจแกเจาของเรือน และเปนเคร่ืองหมายใหคน
ท่ัวไปไดเหน็วาเรือนไมนั้นมีคุณคาตอสังคมจังหวดัแพร ซ่ึงนับไดวาเปนความริเร่ิมการเคลื่อนไหว
เพื่อใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการอนรัุกษ   
 จากความเคล่ือนไหวของกลุมองคกรทองถ่ินของกลุมลูกหลานเมืองแพรและชมรมอนุรักษ
และสถาปตยกรรมพื้นถ่ินจงัหวัดแพร  เม่ือพิจารณากบัทฤษฎีการมีสวนของแอมสไตน  ซ่ึงไดแบง
การมีสวนรวมเปนข้ันบันได 8 ข้ัน 
 -ข้ันท่ี 1 ถูกจัดกระทํา (Manipulation) 
 -ข้ันท่ี 2 บําบัดรักษา (Therapy) 
 -ข้ันท่ี 3 รับฟงขาวสาร (Informing) 
 -ข้ันท่ี 4 ปรึกษา (Consultation) 
 -ข้ันท่ี 5 ปลอบใจ (Placation) 
 -ข้ันท่ี 6 เปนหุนสวน (Partnership) 
 -ข้ันท่ี 7 ใชอํานาจผานตัวแทน (Delegated Power) 
 -ข้ันท่ี 8 ควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) 
 โดยการดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนความพยายามในการใหเจาของเรือนเปนสวนรวมหรือ
หุนสวนในการอนุรักษซ่ึงอยูในข้ันของการมีสวนรวมตามทฤษฎีในข้ันท่ี 6   ซ่ึงในข้ันท่ี 6-7 นี้  
แอมสไตน ไดอธิบายวาเปนการมีสวนรวมระดับอํานาจของประชาชนในการตัดสินใจ (Degree of 
Citizen Power) และควรมีการพัฒนาการมีสวนรวมจนถึงข้ันท่ี 8   ซ่ึงเปนข้ันควบคุมโดยประชาชน
หรือผานตัวแทนประชาชนเปนผูใชอํานาจมีความสอดคลองกับแนวทางการเสมอภาคในสิทธิ  การ
ใหประชาชนในทองถ่ิน    เชน  เจาของเรือน  ผูอยูอาศัย  หนวยงานราชการทองถ่ิน  องคกรทองถ่ิน  
และสถาบันการศึกษา     มีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาบนพ้ืนฐานของความเขาใจและเสมอ
ภาคกัน    จึงเปนแนวทางท่ีเหมาะสมในการวางแนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ิน  
 จากแผนภูมิ 5.2  ซ่ึงเปนแนวความคิดในการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมือง
แพร เพื่อให   เจาของเรือน   ผูอยูอาศัย   หนวยงานราชการทองถ่ิน   องคกรทองถ่ิน    และ
สถาบันการศึกษา มีสวนรวมในการอนุรักษและเขาสูกระบวนการที่ตัดสินใจไดอยางเทาเทียมกัน  
ดังนั้นจุดเร่ิมของการมีสวนรวมเพื่อวางแนวทางอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร 
ตาราง 5.3   ควรเร่ิมต้ังแตการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อการอนุรักษและการกําหนด
หลักเกณฑวิธีปฏิบัติเพื่อการอนุรักษซึ่งจะนําไปสูการวางแผนแมบทเพื่อการอนุรักษเรือนไมพื้น
ถิ่นในเขตเทศบาลเมืองแพรรวมกัน    เม่ือมีแผนแมบทท่ีผานความคิดเห็นรวมกัน จนนําไปสู
มาตรการเพื่อปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม    จําเปนตองมีกระบวนการจัดการควบคุมดูแลและติดตาม
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ประเมินผล  เพื่อพัฒนาแนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร  ใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมและวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยไดอยางยั่งยืน 
 
 แผนภูมิ 5.3 แนวความคิดการมีสวนรวมในกระบวนการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขต
เทศบาลเมืองแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  โครงสรางหลัก                                  โครงสรางสนับสนุน 
  
 จากการศึกษาแผนแมบทการสรางภูมิทัศนในจังหวัดนารา ประเทศเทศญ่ีปุน 2   เพื่อเปน
ตนแบบในการนําเสนอแนวความคิดในการกําหนดแผนแมบทเพื่อการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินใน
เขตเทศบาลเมืองแพร  พบวาพื้นฐานของเมืองนาราและเมืองแพรตางเปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรการ
ต้ังถ่ินฐานท่ีมีมาอยางตอเนือ่ง และท่ีสําคัญบานเรือนท่ีสรางดวยไมเปนองคประกอบท่ีเปน
เอกลักษณสําคัญของเมือง มีการวางแผนเพื่อการอนุรักษอยางบูรณาการ ใหความสําคัญของ
องคประกอบท้ังเมือง สภาพส่ิงแวดลอมในแงมุมตางๆ โดยมีจุดมุงหมายของการอนุรักษพัฒนา 
เพื่อใหเมืองคงอยูรวมกับส่ิงแวดลอมทางประวัติศาสตรและธรรมชาติไดอยางสมบรูณ   
 การวางแนวทางเพ่ือการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรจึงควรวาง
จุดมุงหมายโดยพิจารณาจากลักษณะของจดุเดนท่ีเปนอัตลักษณของเรือนไมพื้นถ่ินและส่ิงท่ีทุกฝาย
             

2 แผนแมบทการสรางภูมิทัศนเมืองนารา. ฝายภูมิทัศนแผนกผังเมืองนารา เทศบาลเมืองนารา. 2549 

แนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร 

การกําหนดหลักเกณฑ 
การคัดเลือกเพื่อการอนุรักษ 

การกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ 

แผนแมบทเพื่อการอนุรักษฯ 

ควบคุมดูแลและติดตามประเมินผล 

สวนรวมภาคประชาชนกับองคกรตางๆ 
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เห็นรวมกันท่ีจะใหเรือนไมพื้นถ่ินมีผลเก่ียวโยงกับส่ิงท่ีเปนอยูในอนาคตอยางไร  เนื่องจาก
การศึกษาแนวทางการอนุรักษเรือนไมพืน้ถ่ินในคร้ังนี้เปนการเร่ิมตน  การวางจดุมุงหมายควรมี
ลักษณะวางพืน้ฐานเพื่อการอนุรักษท่ีจะมีตอไปอนาคตเปนสําคัญ   
 -ความภาคภูมิใจในวิถีการดาํเนินชีวิตภายในทองถ่ิน 
 -ฟนฟูอัตตลักษณสถาปตยกรรมเรือนไมพื้นถ่ิน 
 -สมดุลในการอนุรักษและพฒันารวมกนัในทองถ่ิน 
 จากแนวความคิดการวางจดุมุงหมายสามประการขางตนจึงประกอบเปนโครงสรางแผน
แมบทแนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร ตามแผนภูมิ 5.3 
 
 แผนภูมิ 5.4 โครงสรางแผนแมบทแนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมือง
แพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงสรางแผนแมบท 
แนวทางการอนุรักษเรือนไมพ้ืนถ่ินฯ 

จุดมุงหมาย 
1.ภาคภูมิใจในอัตตลักษณทองถ่ิน 
2.ฟนฟูอัตตลักษณเรือนไมพ้ืนถ่ิน 

3.สมดุลยในการอนุรักษและพัฒนา 

แผนงานในการอนุรักษฯ 

แนวทางเบื้องตน 

1) สืบสานอัตตลักษณทองถ่ิน 
2) เอกลักษณเรือนไมพ้ืนถ่ิน 

3) สํานึกในทองถ่ิน 
4) บูรณาการ 
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 จากแผนภูมิ 5.4 เม่ือนํามาเปนแผนปฏิบัติการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินท้ัง 4 ประเภท จึงได
กําหนดแนวคิดหลักเพื่อการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินแตละประเภทใหมีความสัมพันธสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมท่ีต้ังของเรือน   และศักยภาพของเรือนไมพื้นถ่ินแตละประเภท 
 เฮือนบาเกา ต้ังอยูชุมชนพระรวงและชุมชนทุงตอมซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีติดตอกัน วางแนวคิดเพื่อ
การอนุรักษสงเสริมเฮือนบาเกา  ใหสะทอนอัตลักษณของเช้ือชาติและวิถีชีวิตแบบพืน้ถ่ินเดิม 
 เรือนไมรานคา ต้ังอยูในยานถนนเจริญเมือง เปนพื้นท่ีคาขายท่ีมีพัฒนาการเจริญเติบโต
อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  วางแนวคิดสงเสริมใหเปนยานการคาท่ีมีชิวิตทามกลางภูมิทัศนทาง
สถาปตยกรรมเรือนไมรานคาพื้นถ่ินเดิม 
 เรือนขนมปงขิงซ่ึงกระจายตัวต้ังอยูตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองแพร  วางแนวคิดเพื่อ
การอนุรักษใหเปนภูมิสัญลักษณของพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง การปกครองและ
เศรษฐกิจภายในทองถ่ิน 
 เรือนไมประยกุตแยกตามสถานท่ีต้ังเปนสามกลุม  โดยมีแนวความคิดในแตละสถานท่ีต้ัง
ดังนี ้
 -เรือนไมประยุกตแบบเฮือนบาเกา ยานถนนคําลือและถนนคําแสน วางแนวคิดใหเปนยาน
ท่ีพักอาศัยท่ีแสดงถึงพัฒนาการเรือนไมประยุกตแบบเฮือนบาเกาและบรรยากาศแบบพื้นถ่ินรวม
สมัยกับสภาพแวดลอมทางภมิูทัศนวัฒนธรรมภายในกําแพงเมือง 
 -เรือนไมประยุกตแบบเรือนขนมปงขิง  ยานถนนเจริญเมือง  วางแนวคิดใหเปนบริเวณท่ีมี
ความสัมพันธกับยานการคากับถนนเจริญเมืองภายในบรรยากาศของการอยูรวมกันระหวางชาวพ้ืน
ถ่ินเดิม  ชาวไทใหญและชาวจีน  และเปนพื้นท่ีเช่ือมตอทางภูมิทัศนวัฒนธรรมระหวางพื้นท่ี
ภายนอกกําแพงเมืองสูพื้นท่ีภายในกําแพงเมือง 
 -เรือนไมประยุกตแบบอาณานิคม ยานโรงเรียนปาไม บานเชตะวนัและท่ีโรงเรียนเจริญ
ราษฎร วางแนวคิดใหเปนยานท่ีแสดงถึงพัฒนาการเรือนไมประยกุตแบบอาณานิคมและเปนพื้นท่ี
เช่ือมตอทางภมิูทัศนวัฒนธรรมระหวางพื้นท่ีภายนอกกําแพงเมืองสูพื้นท่ีภายในกําแพงเมือง 
 จากแนวความคิดหลักเพื่อการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินแตละประเภทขางตน  จึงนําไปสูการ
วางกรอบพื้นท่ีอนุรักษ (Conservation Area) ในเขตเทศบาลเมืองแพร ตามภาพ 5.1 โดยจัดเปนพืน้ท่ี
เพื่อการอนุรักษหลักดังนี ้
 พื้นท่ี A   – พืน้ท่ีอนุรักษเฮือนบาเกา บริเวณชุมชนพระรวงและชุมชนทุงตอม 
 พื้นท่ี B   – พื้นท่ีอนุรักษเรือนไมรานคา ยานถนนเจริญเมือง 
 พื้นท่ี C   – พื้นท่ีอนุรักษเรือนขนมปงขิง ตามตําแหนงท่ีต้ังเรือน 
 พื้นท่ี D1 – พืน้ท่ีอนุรักษเรือนไมประยกุตแบบเฮือนบาเกา ยานถนนคําลือและถนนคําแสน  
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 พื้นท่ี D2   – พื้นท่ีอนุรักษเรือนไมประยกุตแบบเรือนขนมปงขิง ยานถนนเจริญเมืองและ
ชุมชนน้ําคือ 
 พื้นท่ี D3   – พื้นท่ีอนุรักษเรือนประยุกตแบบอาณานิคม ยานชุมชนเชตะวันและโรงเรียน  
ปาไมเดิม 
 
    



ตาราง 5.11 แนวความคิดเพือ่การอนุรักษเรือนไมพื้นถิ่นแตละประเภทในเขตเทศบาลเมืองแพร  
 
ประเภทเรือน พื้นที่อนุรักษ แนวความคิดการอนุรักษ เปาหมายการอนุรักษ 

เฮือนบาเกา ชุมชนพระรวง 
ชุมชนทุงตอม 

อัตลักษณแหงวิถีชีวิต 
พื้นถิ่นเดิม 

1.สงเสริมสภาพแวดลอมวัฒนธรรมแบบพื้นถิ่น 
2.สงเสริมการเปนศูนยกลางการเรียนรูและเผยแพรองคความรูภูมิปญญาพื้นถิ่น 

เรือนไมรานคา ยานถนนเจริญเมือง ภูมิทัศนวัฒนธรรม
สถาปตยกรรม 

1.สงเสริมกิจกรรมยานการคาใหมีชีวิต 
2.สงเสริมภูมิทัศนทางสถาปตยกรรมที่เปนเอกภาพ 
3.สงเสริมการเปนจุดอางอิงการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรเศรษฐกิจการคาขายของเมือง 

เรือนขนมปงขิง สภาพแวดลอม 
เรือนขนมปงขิง 

ภูมิสัญลักษณชุมชน 1.สงเสริมการเปนจุดเชื่อมโยงระหวางเรือนไมพื้นถิ่นประเภทตางๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองแพร 
2.สงเสริมเพื่อเปนจุดอางอิงการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง 
3.สงเสริมการเปนศูนยเผยแพรความรูและการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกชุมชน 

เรือนไมประยุกต    
-แบบเฮือนบาเกา ยานถนนคําลือ 

ถนนคําแสน 
ชุมชุนเรือนไมพื้นถิ่น 
รวมสมัย 

1.สงเสริมการเปนจุดเชื่อมโยงภูมิทัศนวัฒนธรรมภายในเขตกําแพงเมือง 
2.สงเสริมสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาพื้นถิ่นรวมสมัย 
3.สงเสริมภูมิทัศนสถาปตยกรรมเปนยานเรือนไมพื้นถิ่นรวมสมัยที่เปนเอกภาพ 

-แบบเรือนขนมปงขิง ยานถนนเจริญเมือง ภูมิสัญลักษณชุมชน 
ยานถนนเจริญเมือง 

1.สงเสริมการเปนจุดเชื่อมโยงภูมิทัศนสถาปตยกรรมระหวางภายในและภายนอกกําแพงเมือง 
2.สงเสริมเพื่อเปนจุดอางอิงการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตรดานเชื้อชาติ 

-แบบอาณานิคม ยานชุมชนศรีบุญเรือง 
ชุมชนเชตะวัน 

ชุมชนเรือนไมพื้นถิ่น 
แบบอาณานิคมตะวันตก 

1.สงเสริมการเปนจุดเชื่อมโยงภูมิทัศนวัฒนธรรมภายในและภายนอกกําแพงเขตกําแพงเมือง 
2.สงเสริมการเปนจุดอางอิงการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตรในยุคการทําสัมปทานปาไม 
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 จากภาพ 5.1 เนื่องจากในแตละพื้นท่ีอนุรักษตางมีพื้นฐานทางประวัติศาสตรและความ
เปนมาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ จึงกําหนดใหพืน้ท่ีอนุรักษในแตละสวนมีแนวความคิดหลักเพื่อเปน
เปาหมายในการอนุรักษท่ีสะทอนถึงความโดดเดนของศักยภาพในแตละพื้นท่ีใหสัมพันธสอดคลอง
กับรูปแบบเรือนไมพื้นถ่ินท่ีต้ังอยู   ตามตาราง 5.11 
 จากพ้ืนท่ีอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินซ่ึงมีความสัมพันธตอเนื่อง เช่ือมโยงเปนแนวเสนสัญจร
เดียวกันได โดยเร่ิมจากพื้นท่ีภายนอกกําแพงเมืองบริเวณส่ีแยกบานทุงผานถนนเจริญเมือง ถนนรอง
ซอ และเขาสูพื้นท่ีภายในกําแพงเมืองบริเวณประตูมาร  ผานถนนคําลือ ถนนคําแสน  ถนนรอบ
เมือง มาบรรจบท่ีส่ีแยกประตูชัย จากเสนทางการสัญจรดังกลาว     ซ่ึงผานบริเวณท่ีต้ังของเรือนไม
พื้นถ่ินประเภทตางๆ  รวมถึงส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมของเมือง เชน  กําแพงเมือง  วัด  สถานท่ี
ราชการ     ซ่ึงองคประกอบเมืองเหลานี้นอกจากเปนตัวเช่ือมระหวางองคประกอบตางๆภายใน
เสนทางสัญจร   ยังเปนการเช่ือมโยงความสัมพันธกับเรือนไมพื้นถ่ินหลังอ่ืนท่ีอยูนอกเหนือบริเวณ
ท่ีควรอนุรักษหรือเรือนท่ีทับซอนกันในพ้ืนท่ีเพื่อการอนุรักษใหอยูในแนวคิดของการอนุรักษท่ีอยู
ในพื้นท่ีบริเวณเดียวกัน  

สภาพแวดลอมภายในเขตเทศบาลเมืองแพรควรสงเสริมสนับสนุนความเปนเอกภาพทาง
สถาปตยกรรมเรือนไมพื้นถ่ินใหมีความสัมพันธตอเนื่องกัน  เพื่อกอใหเกิดสุนทรีภาพที่เปน
เอกลักษณทางวัฒนธรรมในการอยูอาศัยเฉพาะถ่ินของเมือง  
 ถึงแมวาสภาพเรือนไมพื้นถ่ินในปจจุบันจะมีจํานวนลดลงดวยปจจัยและอิทธิพลตามผล
การศึกษาขางตน  รวมท้ังการสรางสภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรมประเภทตางๆภายในเขต
เทศบาลเมืองแพรยังขาดการตระหนักถึงคุณคาของสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน  ทําใหสภาพแวดลอม
ภายในเมืองเปล่ียนแปลงไปอยางไรจุดมุงหมาย  ดังนัน้แนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขต
เทศบาลเมืองแพร  ในเบ้ืองตนควรมุงเนนการสรางสํานึกในชุมชนใหเขาใจและรับรูวา “เรือนไม
พื้นถ่ินเปนมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคุณคา” เพื่อใหชุมชนมีจิตสํานึกในการสรางสรรค
สภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรมใหมีเอกภาพตอไปในอนาคต 
 
 โดยเปาหมายหลักเพื่อความเปนเอกภาพในการบูรณาการใหการอนุรักษเรือนไมพืน้ถ่ินให
เปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณคา  จึงควรกําหนดมาตรการหลัก 4 ประการดังนี ้ 
 1) มาตรการสืบสานอัตตลักษณทองถ่ิน องคประกอบในวิถีการดําเนนิชีวิตทองถ่ิน จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม และความเช่ือพื้นถ่ิน ท่ีเปนพืน้ฐานของการกําเนิดและพัฒนาการของเมืองท่ี
เปนรูปธรรมในส่ิงแวดลอม เชน แนวกําแพงเมือง วดัภายในและภายนอกกําแพงเมือง ท่ีนา สถานท่ี
ราชการ รวมถึงส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ แมน้ํายม ลําเหมืองแดง ลําเหมืองหิต ตนไมพืชพันธตางๆ 
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ส่ิงเหลานี้หากคนในชุมชนละเลย ไมสนใจทํานุบํารุงดูแลรักษา ความเปนเอกลักษณท่ีสัมผัสไดยอม
สูญหายไป ซ่ึงส่ิงเหลานี้นับเปนองคประกอบรวมท่ีสําคัญท่ีสงเสริมตอการอนุรักษเรือนไมพืน้ถ่ิน
ใหสมบรูณมากย่ิงข้ึน 
 2) มาตรการคงอยูอยางมีเอกลักษณของเรือนไมพื้นถ่ิน เนื่องจากเรือนไมพื้นถ่ินและอัตต
ลักษณพืน้ถ่ินบางอยางไดเส่ือมความนิยม จึงทําใหหยุดการพัฒนาท่ีตอเนื่อง เพื่อใหการดํารงอยูมา
จากรากเหงาท่ีถูกตอง ควรการศึกษาเพื่อใหทราบถึงลักษณะความเปน และพัฒนาการจึงมี
ความสําคัญ เพื่อใหการสืบสานดําเนินตอเนื่องอยางมีคุณคา   
 3) มาตรการสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมสํานึกในทองถ่ิน  เนื่องจากวิถีของการอนุรักษ
แบบจารีตประเพณีเดิมของทองถ่ินบางประการ เชน ประเพณี วัฒนธรรม หรือเรือนไมพื้นถ่ินบาง
ประเภท  อาจไมมีความสอดคลองกับวิถีการดําเนนิชีวติในสภาพแวดลอมทางสังคม และเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน  ความขัดแยงในแนวทางเพื่อการดํารงอยูจึงปรากฏข้ึน  การเปล่ียนแปลงบางอยางกมี็
ความจําเปนเพือ่ใหสามารถดําเนินชีวิตโดยไมเปนอุปสรรค  ปญหาเหลานี้ยากตอการตัดสินวาความ
เหมาะสมควรเปนอยางไร  แตหากการสํานกึมาจากความเขาใจและภาคภูมิใจในทองถ่ินเปนพืน้ฐาน  
ผลของการเปล่ียนแปลงในทองถ่ินยอมสอดคลองกับพื้นฐานทางความคิดตามไปดวย 
 4) มาตรการสนับสนุนและบรูณาการ ความเขาในสภาพบริบททองถ่ินตอการอนุรักษฯ เปน
พื้นฐานของการอธิบายความเปนมาและสภาพท่ีเปนอยูเฉพาะในทองถ่ิน ซ่ึงไมเพียงพอตอการ
อนุรักษและพฒันาเพราะตองพิจารณาองคประกอบของปจจัยทางสังคม การเมือง การปกครองและ
เศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของดวย  ดวยสถานภาพและบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการการ
อนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินประกอบไปดวยบุคคลหลายฝาย  การประสานความรวมมือกนัทุกภาคสวน
จึงเปนเร่ืองท่ีละเอียดออน  ถึงแมวาแนวทางการอนุรักษคร้ังนี้จะเนนการมีสวนรวม  การมีองคกรท่ี
มีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลเฉพาะยังคงมีความจําเปน  เพือ่ใหการประสานงาน การดําเนินงานและ
ติดตามผล ดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง 
 จากมาตรการหลัก 4 ประการขางตนเพื่อใหปรากฏผลเปนรูปธรรมควรมีแผนงานประกอบ
ใหครอบคลุมจุดมุงหมายท่ีวางไวประกอบไปดวย 
 1) แผนงานการสงเสริมอัตลักษณทองถ่ิน 
     -สงเสริมจารีต ประเพณี และวัฒนธรรมทองถ่ิน  ดวยความเช่ือและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาผสมผสานกับการนับถือผีทําใหเกดิกิจกรรมภายในชุมชนตลอดท้ังป  โดยกิจกรรม
ตางๆตองอาศัยความรวมมือภายในเครือญาติและชุมชน  ดังนั้นการใชพื้นท่ีเพื่อเตรียมงานหรือจดั
กิจกรรมสามารถประยุกตพืน้ท่ีเรือนไมพืน้ถ่ินท่ีไมไดใชงาน เรือนไมราง หรือเรือนไมท่ีมีบริเวณ
กวางขวางภายในชุมชนเปนศูนยรวมการจดักิจกรรมภายในชุมชนได เชน เฮือนบาเกา A6 เรือน
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ขนมปงขิง C1 เนื่องจากมีบริเวณกวางขวาง ประกอบกับการสัมภาษณเจาของเรือนพรอมใหความ
รวมมือในการทํากิจกรรมชุมชนเปนอยางด ี โดยกจิกรรมท่ีสามารถทําได เชน การทําเทียน
เขาพรรษา ทํากระทงใหญเพื่อเขารวมประกวด เปนตน ซ่ึงผลท่ีไดรับนอกจากชุมชนมีกิจกรรม
รวมกันเพื่อแสดงใหถึงประโยชนของการใชงานเรือนไมพื้นถ่ินและองคประกอบโดยรวมของผัง
เรือนไปดวย   
     -สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน   ในบริเวณพื้นท่ีชุมชนพระนอนซ่ึงเดิมมีการทําเคร่ืองเงิน 
เชน  ขัน  พาน  และเคร่ืองประดับท่ีมีช่ือเสียงรูจักดีภายในเมืองแพร  โดยเฉพาะ “ลายดอกกระถิน” 
เปนเอกลักษณเฉพาะชุมชนนี้ รวมท้ังการทําขนมอบแหง เชน มะขามแกว   ดังนั้นการร้ือฟนใหเปน
ชุมชนหัตถกรรมภายในครัวเรือนรวมกับการอนุรักษเฮือนบาเกาและส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมอ่ืน 
เชน วัดพระนอน  คุมวงศบุรี     ประกอบรวมกันเปนชุมชนหัตถกรรมเคร่ืองเงิน  เพื่อเปนสถานท่ี
ทองเท่ียว 
     -พัฒนาเอกลักษณทองถ่ิน  จากการศึกษารูปแบบเรือนไมพื้นถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ
แตกตางกันไปแตละประเภท เพื่อใหเกดิความตอเนื่องทางทัศนียภาพของเมืองในแตละยาน  การ
กําหนดรูปแบบสถาปตยกรรมในแตพื้นท่ีควรไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับองคประกอบ
เรือนไมพื้นถ่ินเดิมท่ีต้ังอยูในบริเวณน้ัน เชน ยานถนนเจริญเมือง รูปแบบอาคารควรควบคุมความ
สูงดานหนาไมใหเกินสองช้ัน หลังคาควรเปนหลังคาจัว่ทรงสูง  บริเวณดานหนาควรใหมีทางเดินท่ี
มีหลังคาคุมกันแดดกันฝนท่ีตอเนื่องถึงกัน  วัสดุดานหนาอาคารควรมีองคประกอบของไมเปนสวน
ใหญ หลังคาควรมุงดวยกระเบ้ืองซีเมนต แปนเกล็ด โทนสีท่ีเปนธรรมชาติ เพื่อใหเกิดความเปน
เอกภาพในทัศนียภาพซ่ึงจะนําไปสูความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 
     -พัฒนาส่ิงแวดลอมกายภาพภายในทองถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โบราณสถาน วัด แมน้ํา ถนน ทางเดนิ สวนสาธารณะ เนื่องจากองคประกอบเหลานี้เปนส่ิงท่ี
สงเสริมใหภาพรวมของเมืองมีความสมบรูณในดานประวัติศาสตรความเปนมา  พื้นท่ีสาธารณะท่ี
นําไปพัฒนาจนทําใหองคประกอบของเมืองสูญหายไป เชน สนามหลวงหรือขวงเมืองซ่ึงปจจุบัน
เปนพื้นท่ีสวนสุขภาพ ควรปรับพื้นท่ีสวนนี้ใหมีลักษณะสอดคลองกับองคประกอบเมืองเดิมและให
เช่ือมตอกับคุมเจาหลวงซ่ึงเดิมเปนพืน้ท่ีเดียวกัน เพื่อสงเสริมใหบรรกาศของเมืองมีความสอดคลอง
กับกําเนดิและพันธุของคนในทองถ่ินแบบลานนา   
       รวมถึงวัดซ่ึงเปนศูนยกลางของชุมชนและองคประกอบดานส่ิงแวดลอมของเมือง เชน 
วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวหิาร ท่ีมีอาคารสูงถึงส่ีช้ันสรางชิดเจดียพระธาตม่ิุงเมืองทําใหทัศนียภาพดอย
คุณคาไป รวมท้ังการสรางศาสนาสถานท่ีไมคํานึงถึงรูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถ่ินภายในวัด ทําให
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สูญเสียความเปนเอกลักษณทองถ่ิน  ดังนั้นควรเปดพื้นท่ีวดัท่ีเอ้ือตอการเขาถึงและรักษารูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบทองถ่ินเดิมเพื่อเปนแบบอยางในการอนุรักษภายในชุมชน 
 2) แผนงานการสงเสริมเอกลักษณเรือนไมพื้นถ่ิน 
     -ศึกษาเก็บขอมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับเรือนไมพื้นถ่ิน  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการอ
นักษลักษณะรูปแบบใหคงความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน และตอบขอสงสัยในการปฏิบัติการเพื่อ
การอนุรักษภายในชุมชนได   
     -สรางแหลงศูนยกลางขอมูลเรือนไมพื้นถ่ิน  เพื่อเปนพื้นฐานและเปนแบบอยางในการ
อนุรักษตอเรือนไมพื้นถ่ินหลังอ่ืน ควรใชเรือนไมพืน้ถ่ินท่ีผานการอนุรักษหรือตามหลักวิชาการ
เปนศูนยกลางเผยแพรขอมูล  สามารถกระจายออกตามยานในพื้นท่ีอนุรักษ เชน เฮือนบาเกา A6 
เรือนไมรานคา B22 เรือนขนมปงขิง C1 และเรือนไมประยุกตC9 เปนตน  
     -การใหคําปรึกษา คนควา เผยแพร เทคนคิ วิธีการ ดูแลรักษา  เนื่องจากจําเปนตองใชองค
ความรูทางวิชาการในการสนับสนุนหลายดาน    ซึ่งในปจจุบันเครือขายลูกหลานเมืองแพรเปน
หนวยงานภาคเอกชนท่ีมีความชัดเจนในการดําเนินงานมากท่ีสุด  สามารถพัฒนาองคกรนี้เปนเสา
หลักในการอนุรักษโดยการแสวงหาความรวมมือจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
      เนื่องจากเรือนไมพื้นถ่ินซ่ึงวัสดุเดิมท่ีกอสรางประกอบไปดวยไมเปนสวนใหญ และ
วัสดุมุงหลังคาเปน แปนเกล็ดไมหรือกระเบื้องซีเมนต  ปจจุบันวัสดุเหลานี้หาไดยากในทองถ่ินและ
ราคาแพงมากท่ีตองส่ังซ้ือจากภายนอกทองท่ี  ดงันั้นการเลือกใชวัสดุเพื่อทดแทนในการการ
ซอมแซม ปรับปรุงสามารถทําไดโดยพิจารณาถึงความกลมกลืนและงบประมาณตามความ
เหมาะสม  หากแตกระเบ้ืองหลังคาซีเมนตเดิมนั้นสามารถทําไดเองภายในชุมชนแตปจจุบันชางท่ีทํา
ไดสูญหายไปแลว   
      ดังนั้นหากองคกรท่ีเปนแกนนําในการอนุรักษควรจัดใหมีหนวยชางฝมือในการใชคน
คิดเพื่อร้ือฟนการทําวัสดุเพื่อใชงานภายในชุมชน เชน การทํากระเบ้ืองซีเมนต   ซ่ึงเปนวิธีหนึ่งใน
การลดตนทุนในการซอมแซมและสรางสถาปตยกรรมอ่ืนๆใหกลมกลืนตอเนื่องกันได 
     -วางแนวทางการพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรมใหม  จากแนวความหลักท่ีมุงเนนให
ชุมชนรับรูถึงความสําคัญของเรือนไมพื้นถ่ินเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาของชุมชน  การ
อนุรักษจึงไมควรมุงเนนเฉพาะความสวยงามทางดานกายภาพแตตองคํานึงถึงผลตอบแทนการดํารง
ชิวิตภายในชุมชนท่ีสามารถอยูรวมกนัได  เชน การปรับปรุงพื้นท่ียานถนนเจริญเมืองเปนพื้นท่ี
ทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยการปรับปรุงเรือนไมรานคาท่ีรางเปนพื้นท่ีคาขายหตัถกรรมทองถ่ิน 
รานหนังสือ รานอาหาร รานกาแฟ รานขายของท่ีระลึก รานถายรูปโบราณ เปนตน เพื่อใหชุมชนมี
แรงขับเคล่ือนทางกิจกรรมท่ีพึ่งพาตนเองได   
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    การปรับปรุงเรือนไมประยุกตยานถนนคําลือและถนนคําแสนเปนสถานท่ีพักแรมแบบ
โฮมสเตย จัดเทศกาลที่เปนเอกลักษณเฉพาะท่ีมีอยูเดิมใหเปนท่ีรูจกัมากยิ่งข้ึน เชน เทศกาลกินสลาก
ภัตรเน่ืองจากความเช่ือเดิมของเมืองแพรการจัดประเพณนีี้จะจัดกนักอนท่ีวัดหลวงซ่ึงเปนศูนยกลาง
ชุมชนท่ีสําคัญของยานนี ้
 3) แผนงานการสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมอนุรักษเรือนไมฯในทองถ่ิน 
     -ประชาสัมพันธ กิจกรรมเผยแพรความรูในทองถ่ิน  โดยจัดระบบการเผยแพรเกยีรติคุณ  
ถึงแมวาในปจจุบันโดยกลุมลูกหลานเมืองแพรจะไดมีการมอบเกียรติบัตรแกเจาของเรือนไมพื้นถ่ิน
ท่ีเก็บรักษาเรือนไวเปนอยางดีแลว  เพื่อใหเจาของเรือนมีความภาคภูมิใจและเพื่อเปนการเผยแพร
กิจกรรมความเคล่ือนไหวสูสังคมภายนอก ควรสนับสนุนใหเรือนไมพื้นถ่ินไดรับเกียรติบัตรท่ีมี
ความสําคัญระดับประเทศ และระดับนานาชาติข้ึนไป  เพื่อใหเปนท่ีรูจักและชักจูงใจในทางออมใน
การเขามาศึกษาคนควาใหการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินใหพฒันาตอไปยิ่งข้ึน  เชน จากสมาคม
สถาปนิกสยามฯ องคกรยูเนสโก เปนตน  รวมท้ังการเผยแพรเกยีรติคุณไมควรมุงเนนเฉพาะเรือน
เปนหลังๆเทานั้น ควรสงเสริมและสนับในภาพรวมของการอนุรักษและผลสําเร็จขององคการที่
ทํางานเพ่ือการอนุรักษท่ีเกีย่วของดวย 
 4) แผนงานการบูรณาการกฎหมายเพื่อการอนุรักษ 
     - ควรประกาศใหพื้นท่ีภายในกําแพงเมืองแพร ชุมชนทุงตอม ชุมชนรองซอ ชุมชนเช
ตะวนัและยานถนนเจริญเมือง เปนพื้นท่ีอนุรักษ ตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอมฯ พ.ศ. 
2535 เนื่องจากพ้ืนท่ีภายในเขตกําแพงเมืองแพรประกอบไปดวยโบราณสถานท่ีมีคุณคา และเรือน
ไมพื้นถ่ินจํานวนหลายหลัง ควรไดรับการคุมครองสภาพแวดลอมท้ังหมด 
                  -ควรประกาศใช พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 13 เพื่อใหอาคารตางๆท่ีจะทํา
การกอสราง ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง มีแบบแผนท่ีคํานึงถึงเอกลักษณทางสถาปตยกรรม
ทองถ่ิน เพื่อใหสภาพแวดลอมสถาปตยกรรมมีความเปนเอกภาพอยางตอเนื่อง   
    - สงเสริมใหเรือนไมพืน้ถ่ินไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน ตาม พ.ร.บ. โบราณ
สถานฯ ใหไดรับการคุมครองดูแลอยางถูกตองตามหลักวชิาการ และเผยแพรคุณคาใหเปนท่ีรูจกัแก
คนท่ัวไป 
 5) แผนงานการสงเสริมสนับสนุน  
     เนื่องจากการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินจากกรณีศึกษาตามตาราง 3.3 (บทท่ี 3)   ส่ิงท่ีเปนตัว
ขับเคล่ือนนอกเหนือจากกลุมองคกรแลว      งบประมาณในการดําเนินงานมีความสําคัญอีกเชนกัน  
ซ่ึงเปนท่ีรับรูโดยท่ัวไปวาการอนุรักษเรือนไมแตละหลังจําเปนตองใชงบประมาณและการวางแผน
งานมากกวาการสรางงานใหม     ประกอบกับความพรอมในการอนุรักษของเจาของเรือนแตละหลัง
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ไมเทากัน  ดังนั้นการวางระบบการชวยเหลือในระยะเร่ิมตนยอมเปนอุปสรรคสําคัญในการ
ดําเนินงาน  หากพิจาณาในเบ้ืองตนจําเปนตองเร่ิมจากการจัดต้ังกลุมลักษณะอาสาสมัคเพื่อ
ชวยเหลือตามความถนัด เชน นักประวัติศาสตร สถาปนิก นักวางผังเมือง ชางฝมืองานไม เปนตน 
เพื่อทําการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินเปนตนแบบพรอมกับการเผยแพรคุณคาของการอยูรวมและส่ิงท่ี
ชุมชนท่ีจะไดรับ  เพื่อใหองคกรตางๆภายในทองถ่ินไดต่ืนตัวในการสนับสนุนดานงบประมาณ  จน
สามารถพัฒนาเปนกองทุนในการบริหารจัดการได   
 ท้ังนี้รวมไปถึงการสรางแรงจูงใจตอคนในชุมชนและเจาของเรือนไมพืน้ถ่ินท่ีสมควรไดรับ
การอนุรักษโดยใชมาตรการดานการลดหยอนภาษี ซ่ึงเปนผลพลอยไดท่ีรับการมีสวนรวมในการ
อนุรักษ  ส่ิงเหลานีเ้ม่ือพิจารณาวาทางราชการตองสูญเสียรายไดจากภาษใีนการลดหยอนแต
ผลประโยชนทางออมท่ีไดคืการสงเสริมการสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ใหนาอยูไปพรอมกัน  ท้ังยังเปนสรางงานและรายไดจากการทองเท่ียวใหเกิดภายในชุมชน    
                   
 จากแนวทางปฏิบัติ ท้ัง 5 กลุมหลัก จําเปนตองมีหนวยงานอิสระท่ีมีหนาท่ีในการ
ประสานงานจากทุกภาคสวน เพื่อจดัทําแผนแมบท วางแนวทางการทํางาน กําหนดแผนงาน และ
ประเมินผลการทํางาน มีท่ีมาจากตัวแทนเจาของเรือนไมพื้นถ่ิน ประชาชนในทองถ่ินหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรเอกชนทองถ่ิน และนักวิชาการ    
 องคกรท่ีควรเปนแกนหลักในการดําเนินการเพ่ือการอนรัุกษควรเปน “เทศบาลเมืองแพร” 
เนื่องจากเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอการพัฒนาสภาพสังคมและวิถีการดําเนินชีวิตความ
เปนอยูท่ีมีความพรอมท้ังทางดานกฎหมาย บุคลากร และงบประมาณ รวมทั้งมีตัวแทนของ
ประชาชนท่ีผานการเลือกต้ัง (สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร) ท้ังนี้การดําเนินงานใดๆควรผานการมี
สวนรวมท่ีเปดกวางตอการรับฟงความคิดเห็น การเขาถึงขอมูล และพรอมตอการตรวจสอบจากภาค
ประชาชนไดตลอดเวลา  
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5.3 การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากระเบียบวธีิการศึกษาแนวทางการอนุรักษเรือนไมพืน้ถ่ินเขตในเทศบาลเมืองแพร  ได
คัดเลือกเรือนไมพื้นถ่ินท่ีผานเกณฑการพจิารณาเพื่อศึกษาจํานวน 73 หลัง ต้ังอยูภายในกําแพงเมือง 
32 หลัง และนอกกําแพงเมอืง 41 หลัง  พื้นท่ีภายในเขตเทศบาลเมืองแพรปรากฏการต้ังถ่ินฐาน
ต้ังแตพุทธศตวรรษท่ี 14 มีองคประกอบของเมืองโบราณ เชน คูน้ํา กําแพงเมือง วัดโบราณ  
พัฒนาการต้ังถ่ินฐานมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจากอิทธิพลของอาณาจักรขางใกลท่ีมีอํานาจมากกวา 
เชน หริภุญชัย สุโขทัย ลานนา อยุธยา และสยาม  ดวยพื้นฐานทางวฒันธรรมและเช้ือชาติแบบไทย
วน นับถือพระพุทธศาสนาและนับถือผีรวมกัน  ทําใหลักษณะท่ีอยูอาศัยและการดาํเนินชีวิตมีความ
คลายคลึงกันในแถบภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย      
 การเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมือง การปกครองและเศรษฐกจิในทองถ่ินเร่ิมข้ึนอยาง
ชัดเจนและรวดเร็วในสมัยเจาหลวงพิริยะเทพวงศ โดยรัฐบาลไดสงขาราชการสวนกลางเขามา
บริหารจัดการอยางเต็มรูปแบบ  อํานาจเจาหลวงเส่ือมลงหลังจากเหตกุารณจลาจล  การทําสัมปทาน
ปาไมไดเจริญรุงเรืองและเปนปจจัยหลักสําคัญท่ีทําใหสังคมเมืองแพรเกิดการเปล่ียนอยางรวดเร็ว  
ชนตางถ่ินไดอพยพเขามาในทองถ่ินเพิ่มมากข้ึน  สงผลตอการพัฒนาการรูปแบบท่ีอยูอาศัย  จาก
เรือนเฮือนบาเกาแบบพืน้ถ่ิน  ไดมีรูปแบบเรือนประเภทตางๆเกิดข้ึน เรือนไมรานคา  เรือนขนมปง
ขิง และเรือนไมประยุกต  เปนเรือนท่ีรับอิทธิพลการอยูอาศัยจากภายนอกทองถ่ินพฒันาเปนรูปแบบ
จนเปนรูปแบบที่สอดคลองลักษณะทางภมิูศาสตร วัฒนธรรมและวัสดุท่ีมีอยูในทองถ่ิน จน
กลายเปนรูปแบบเรือนไมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน  เรือนไมรานคาประกอบไปดวยเรือนไมรานคา
เดี่ยวและเรือนไมรานคาแถว เรือนไมประยุกตประกอบไปดวยเรือนไมประยกุตแบบเฮือนบาเกา  
เรือนไมประยกุตแบบเรือนขนมปงขิง  และเรือนไมประยกุตแบบอาณานิคม   
 พัฒนาการเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรไดเส่ือมความนิยมลง   เร่ิมจากการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม   การเมือง  การปกครองแบบประชาธิปไตย   พรอมกับนโยบายการกีดกัน
การเขาถึงไมท่ีมากข้ึนของรัฐบาล    ตอเนื่องกับสภาพความเส่ือมโทรมของปาไมท่ีทํากันมากวา
หนึ่งศตวรรษ    ไมจึงหาไดยากและราคาสูงข้ึน   ทําใหเทคโนโลยีและวัสดุการกอสรางแบบสมัยได
เขามามีอิทธิพลในการสรางท่ีพักอาศัยรูปแบบใหมเกิดข้ึน    สงผลใหเรือนไมพื้นถ่ินมีจํานวนลดลง  
ประกอบปญหาความเส่ือมสภาพของโครงสรางและวัสดุทําใหเกิดการร้ือถอนเรือนไมพื้นถ่ินเพิ่มมาก
ข้ึนในปจจุบัน   การซอมแซมดูแลรักษาเพื่ออนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินซ่ึงตองใชงบประมาณท่ีสูงมาก  
ตลอดจนไมมีหนวยงานใดท่ีมีความพรอมอยางชัดเจนในการตระหนักถึงปญหาในการเขามาดูแล
ผลักดันเพื่อวางแนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรอยางเปนรูปธรรม 
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 จากการศึกษากฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพบวาเพียงพอตอการ
อนุรักษ  หากแตภายในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองแพรยังไมมีการวางแผนเพื่อบังคับใชกฎหมายท่ีมีอยู
ใหเต็มประสิทธิภาพ แนวทางการอนุรักษเบ้ืองตนจึงเปนการเสนอใหนําขอกฎหมายมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  โดยการพิจารณารวมกับภาคประชาชนและองคกรท่ีเกี่ยวของกอนวางแนวทาง
เพื่อวางกฎเกณฑและวิธีปฏิบัติในการดาํเนินการอนุรักษ  
 แผนแมบทเพือ่การอนุรักษฯ ควรแบงพืน้ท่ีอนุรักษในแตละสวนใหมีเปาหมายท่ีสนับสนุน
และสงเสริมความโดดเดนของศักยภาพในแตละพื้นท่ีใหสัมพันธสอดคลองกับรูปแบบเรือนไมพื้น
ถ่ินแตละประเภท  คํานึงความเปนเอกภาพในการบูรณาการใหการอนุรักษเปนไปในทิศทางเดียวกนั  
 เทศบาลเมืองแพรควรเปนองคกรแกนนําในการประสานความรวมมือจากองคกรทุกภาคสวน 
ใหเขามามีสวนรวมในการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร เนื่องจากเปนองคกรท่ีมี
ความพรอมมากท่ีสุด 
 การอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร  จัดไดวาเปนกระบวนการบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีมีคุณคาของชุมชน  ไมเพียงแตเปนการรักษาสภาพแวดลอมทองถ่ินใหคงความ
เปนเอกลักษณท่ีสวยงาม  ยังมีผลตอการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนใหอยูรวมกนัไดอยางยั่งยืน  
แตส่ิงท่ีตองตระหนกัในการดําเนินงานในแตละข้ันตอนยอมมีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนกับทุก
ฝาย  ความขัดแยงจึงเปนส่ิงท่ีตองระมัดระวังท่ีจะเกิดข้ึนได หากผลประโยชนท่ีไดรับไมเทาเทียม
กันยอมสงผลใหแนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรไมประสบผลสําเร็จได 
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5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไปในอนาคต 
 ผลงานการศึกษาครั้งนี้ทําใหสามารถอธิบายถึงลักษณะเดนของเรือนไมพื้นถิ่นในเขต
เทศบาลเมืองแพร    อิทธิพลและปจจัยท่ีสงผลตอพัฒนาการเรือนไมพื้นถ่ิน    รวมถึงปญหาท่ีเปน
อุปสรรคตอการอนุรักษและพัฒนาเรือนไมพื้นถิ่น    การวางแนวความคิดเพื่อเสนอแนวทางการ
อนุรักษเรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพร     ซ่ึงนําผลจากการศึกษาและความเคล่ือนไหวของ
การอนุรักษภายในทองถิ่นเปนขอพิจารณา  แนวทางที ่เสนอไวจึงมีความเหมาะสมกับใน
สภาพแวดลอมปจจุบัน    
 โดยแนวความคิดหลักของขอเสนอ  ผูศึกษาเห็นวาภายในทองถ่ินเทศบาลเมืองแพรยังขาด
ขอมูลพื้นฐานและองคความรูในการอนุรักษ  ขาดความรวมมือในการผลักดันและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรที่มีอยูเพื่อการอนรัุกษอยางเต็มท่ี  ดังนั้นจงึทําใหเร่ืองราวท่ีเกีย่วกับเรือนไมพื้นถ่ินและ
แนวคิดในการอนุรักษ  จึงเปนท่ีรับรูกันในวงจํากดั   
 ดังนั้นขอพิจารณาหลักในการศึกษาคร้ังตอไปเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษเรือนไมพื้นถ่ิน
ในเขตเทศบาลเมืองแพรควรเนนถึงวิธีปฏิบัติการเพื่อใหสําเร็จเปนรูปธรรม    หรือการศึกษาคนควา
ขอมูลท่ีเจาะลึกรายละเอียดท่ีหลากมิติข้ึน   เพื่อใหมีองคความรูท่ีสมบรูณมากยิ่งข้ึน    รวมท้ังวิธีการ
นําเสนอเผยแพรองคความรูที่ไดรับการจากการศึกษาในแตละเรื่องใหเขาถึงชุมชนในทองถิ่นได
อยางไร    ซ่ึงจะทําใหคนในทองถ่ินมีประสบการณรวมกันเกี่ยวกับกระบวนการอนุรักษเรือนไมพื้น
ถ่ินอยางท่ัวถึง    และเพื่อเปนพื้นฐานความเขาใจในชุมชนทองถ่ินการมีสวนรวมในการอนุรักษ
เรือนไมพื้นถ่ินในเขตเทศบาลเมืองแพรอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 


