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ประโยชนท่ีไดรับจากการวจิัย          12 
ขอบเขตการวจิัย            12 
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บทท่ี 2  ทบทวนวรรณกรรม           14 
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลองขาว          14 
ความเช่ือท่ีเกีย่วกับหลองขาว          45 
ขอมูลท่ัวไปของหมูบานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม      58 
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บทท่ี 3  ระเบียบวิธีวิจยั            69 
ขอมูลและแหลงขอมูล           69 
ประชากรและหลองขาวท่ีใชในการวิจัย         69 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย           75 
ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ          76 
การเก็บรวบรวมขอมูล           76 
การวิเคราะหขอมูล           77 

 



 ซ 

สารบัญ (ตอ) 
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สถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทยเขิน บานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวดัเชียงใหม    79 
ตอนท่ี 2  หลักเกณฑการออกแบบและการกอสรางทางรูปธรรมของสถาปตยกรรม             
หลองขาวแบบไทยเขิน บานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวดัเชียงใหม      99 
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สารบัญตาราง 

 
ตาราง                       หนา 

1   แสดงวนัพญานาคนอนหนัหัว (เดือนทางภาคเหนือ)        51 
2   แสดงวนัไถ หวาน ปลูก เกี่ยว และวันเอาขาวใสหลอง       52 
3   แสดงวนัแฮกตีขาว           53 
4   แสดงวนัผีหาบเขา หาบออกหลอง            53 
5   แสดงวนัจกขาว (เปนขางข้ึน  ขางแรม )         56 
6   แสดงวนั จกขาว เปนรูปสัญลักษณ         56 
7    ท่ีต้ังของสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทยเขิน จําแนกตามรายหลัง      80 
8    ความสูงของสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทยเขิน จําแนกตามรายหลัง     84 
9 การหันหนาจัว่ของสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทยเขิน จําแนกตามรายหลัง     89 
10 ตําแหนงทางข้ึนบันไดของสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทยเขิน จําแนกตามรายหลัง    93 
11    สัดสวนของสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทยเขิน จําแนกตามรายหลัง   125 
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สารบัญภาพ 

 
ภาพ                       หนา 
 ภาพ 1 ยุงขาวในแขวงเชียงขวาง ประเทศลาว           2 
 ภาพ 2 ยุงขาวในหมูบานผาจอง  เมืองน้ําบาก ประเทศลาว          3 
 ภาพ 3 ยุงขาวในเมืองสะหวันนะเขต ประเทศลาว          3 
 ภาพ 4 ยุงขาวในหมูบานยางเกี๋ยง เชียงตุง ประเทศพมา          4 
 ภาพ 5 ยุงขาวในเมืองเลน  เชียงตุง ประเทศพมา              4 
 ภาพ 6 ยุงขาวในอําเภอน้ําพอง จังหวดัขอนแกน           5 
 ภาพ 7 ยุงขาวในอําเภอบางปลามา จังหวดัสุพรรณบุรี          6 
 ภาพ 8 ยุงขาวในจังหวัดลพบุรี             7  
 ภาพ 9 ยุงขาวในอําเภอลุน จังหวัดพะเยา            7 

  ภาพ 10 ยุงขาวในจังหวัดนาน             7 
  ภาพ 11 ยุงขาวในจังหวัดเชียงราย            7 
  ภาพ 12 ยุงขาวในอําเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม          8 
  ภาพ 13 ยุงขาวในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม           8 
  ภาพ 14 ยุงขาวในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม           8 
  ภาพ 15 ยุงขาวในหมูบานไรหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม        8 
  ภาพ 16 หลองขาวในหมูบานตนแหน ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง        9 
  ภาพ 17 หลองขาวถูกเปล่ียนรูปลักษณเพื่อใชสอยหนาท่ีอ่ืน        11 
  ภาพ 18 ฉางขาว             15 
  ภาพ 19 ยุงขาว             15 
  ภาพ 20 เต๋ียม              16 
  ภาพ 21 ตะลอม หรือเสวียน                                           16 
  ภาพ 22 สัด หรือถัง                            16 
  ภาพ 23 กระพอม                                  17 
  ภาพ 24 กระบุง             17 
  ภาพ 25 กระเชอ             17 
  ภาพ 26 ทะนาน                 17 



 ฎ 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 
ภาพ                       หนา 
 ภาพ 27 เกวยีน            18 
 ภาพ 28 เปยด และการหาบเปยด          18 
 ภาพ 29 คุ หรือ ครุ            19 
 ภาพ 30 คันไถ            19 
 ภาพ 31 จอบ             19 
 ภาพ 32 ไมหาบกลา            20 
 ภาพ 33 กระดานชัก                             20 
 ภาพ 34 คราด             20 
 ภาพ 35 เขน็ด                                                                21 
 ภาพ 36 ขอฉาย            21 
 ภาพ 37 เคียว                           23 
 ภาพ 38 เคียวขอ                                 23 
 ภาพ 39 แกระ                                 23 
 ภาพ 40 ชงโลง                                 24 
 ภาพ 41 ขาหมา                                                           24 
 ภาพ 42 ไมหนีบ                                  24 
 ภาพ 43 ครกไม                                    24 
 ภาพ 44 มองตําขาว                                      25 
 ภาพ 45 เคร่ืองสีขาว                                       25                               
 ภาพ 46 เคร่ืองสีฝด                                      25 
 ภาพ 47 บุงขาวเจื้อ                                                                                26 
 ภาพ 48 พัดวี                                       26 
 ภาพ 49 หลองขาวท่ีติดกับตัวเรือน                               33 
 ภาพ 50 หลองขาวท่ีแยกกับตัวเรือน                                    34 
 ภาพ 51 สวนของใตถุนหลองขาว                                 34 
 ภาพ 52 ฐานเสาแบบตาง ๆ                                     35 
 ภาพ 53 เสาหลองขาวท่ีเปนเสาไมจริง                                   37 



 ฏ 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 
ภาพ                       หนา 
 ภาพ 54 เสาหลองขาวท่ีเปนเสาปูน                                    37 
 ภาพ 55 แวงเดีย่ว หรือคานเด่ียว                                    38 
 ภาพ 56 แวงคีบ หรือคานคู                                     38 
 ภาพ 57 ตงไม                                                   39 
 ภาพ 58 พื้นไม                                      39 
 ภาพ 59 โครงคราวและฝาผนัง                                     40 
 ภาพ 60 ประตูเก็บขาว                                      40 
 ภาพ 61 พิไล (ระเบียง) และเสาพิไล                                    41 
 ภาพ 62 ข่ือ  อะเส  ดั้งไม  อกไก  จนัทัน  ระแนง                              42 
 ภาพ 63 น้ํายอย (เชิงชาย)  ปนลม  ไมหนาแหนบ (หนาจัว่)                          43 
 ภาพ 64 กระเบ้ืองดินขอ (ดนิเผา)                              44 
 ภาพ 65 กระเบ้ืองดินซีเมนต (ปลายตัด)                               44 
 ภาพ 66 กระเบ้ืองดินซีเมนต (วิบูรณศรี)                   44 
 ภาพ 67 กระเบ้ืองดินซีเมนต (หางวาว)                   45 
 ภาพ 68 พธีิกรรมขาวภาคเหนือ                    50 
 ภาพ 69 แผนท่ีประเทศไทย                    59 
 ภาพ 70 แผนท่ีภาคเหนือ                    60 
 ภาพ 71 แผนท่ีจังหวดัเชียงใหม                    61 
 ภาพ 72 แผนท่ีอําเภอสันปาตอง                    62 
 ภาพ 73 แผนท่ีหมูบานตนแหนหลวงและตนแหนนอย                 62 
 ภาพ 74 การแตงกายของชาวไทเขิน                   66 
 ภาพ 75 แผนผังของหมูบานตนแหนนอยและตําแหนงหลองขาว                74 
 ภาพ 76 แผนผังของหมูบานตนแหนหลวงและตําแหนงหลองขาว                75 

 


