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บทคัดยอ 
 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาเนื้อหาและขอมูลดานนามธรรมท่ีสงผลตอ            

การออกแบบและการกอสรางสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทเขิน บานตนแหน อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม 2) ศึกษาและวิเคราะหสรุปหาหลักเกณฑการออกแบบและการกอสรางทางรูปธรรม
ของสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทเขิน บานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  3) สรุป
ขอมูลดานนามธรรมและรูปธรรมท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบกอสรางสถาปตยกรรมหลองขาว             
แบบไทเขินบานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาและการ
อนุรักษหลองขาวแบบไทยเขินตอไป 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูนํา ผูอาวุโส หรือปราชญชาวบาน เจาของหรือทายาท
หลองขาว ท่ีกอสรางในชวงป พ.ศ. 2450-2510 และสลาผูออกแบบกอสรางหลองขาว หลองขาวท่ีใช
ในการวิจัย ไดแก หลองขาวในหมูบานตนแหนนอย และตนแหนหลวงท้ังหมด จํานวน 71 หลัง และ
หลองขาวสําหรับใชเปนกรณีศึกษาคือ หลองขาวท่ีกอสรางในชวงป พ.ศ. 2450-2510 จํานวน         
24 หลัง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบรังวัดหลองขาว และ
กลองบันทึกภาพ วิเคราะหขอมูลโดยการแยกประเด็น แลวสังเคราะหหาหลักเกณฑดวยวิธีการทาง
คณิตศาสตรและสถิติ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้คือ  

1) เนื้อหาและขอมูลดานนามธรรมท่ีสงผลตอการออกแบบและการกอสราง
ประกอบดวย ความเช่ือหลัก คือ หลองขาวเปนท่ีอยูอาศัยของขาวซ่ึงเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เปนส่ิงท่ีมี



 จ 

บุญคุณ ตองมีสถานะอยูเหนือกวามนุษย ความเช่ือรอง คือ ความเช่ือเร่ือง ทิศทางตําแหนงการสรางท่ี
ในทิศตะวันออกของบาน การใชไมใหมในการนํามาสราง การสรางสูงกวาบาน การสรางจํานวน    
3 หอง รวมถึงการใชฤกษยามและพิธีกรรมตาง ๆ ในการสรางแตละข้ันตอน 

2) หลักเกณฑการออกแบบและการกอสรางทางรูปธรรม พบวา โดยท่ัวไปขนาดของ
หลองขาวมีความกวาง 4.30 เมตร ความยาว 7.00 เมตร ความสูงเสาหอง 2.20 เมตร ความสูงของ 
ผนังหอง 2.40 เมตร ความสูงเสาระเบียง 1.80 เมตร ความสูงดั้ง 0.60 เมตร ความกวาง 1 ชวงเสาของ
ดานหนา/1ชอง 2.10 เมตร ความกวาง 1 ชวงเสาของดานขาง/3ชอง 1.60 เมตร และความกวาง
ระเบียง 1.10 เมตร 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study content and abstract data that be influence 

to Lhong – Koaw Tai Khoen’s design and building 2) to study and analyze factual principle’s of  
Lhong – Koaw Tai Khoen’s design and building 3) conclusion of abstract and factual data of Lhong 
– Koaw Tai Khoen’s design and building. 

Populations of this research were elder, Lhong – Koaw owner (building in 2450-2510 
B.E.) and craftsman. 71 Lhong – Koaw in Tonhanloung and Tonhannoi were Used, and 24 Lhong – 
Koaw (building in 2450-2510 B.E.) were case study. Instrument of this research were interview 
form, observation form, measure form and camera. Data were analyzed by classifying, synthesize 
by Mathematic and Statistic.  

These results were as follow:   
 1)  Content and abstract data that be influence to Lhong – Koaw Tai Khoen’s 

design and building were main believe (Lhong – Koaw that place for rice keeping: rice were holy 
and kindness) and secondary believe (direction-in east , material-new wood, height, room amount, 
time and worship)  
 2)  Factual principle’s of  Lhong – Koaw Tai Khoen’s design and building were 4.30 
metre in width, 7.00 metre in length,  2.20 metre in height of room post, 2.40 metre in height of 
room wall,  1.80 metre in height of terrace post, 0.60 metre in height of king post, 2.10 metre in 
front width of post / 1 section,  1.60 metre in side width of post / 3 section and 1.10 metre in width 
of terrance 


