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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ขาว เปนส่ิงท่ีหลอเล้ียงชีวิตคนสวนใหญในสังคมโลกมาตลอดระยะเวลาแหงการพัฒนา 
อันยาวนานของมวลมนุษยชาติ แหลงอารยธรรมสําคัญของโลกหลายแหงมีพัฒนาการจากชุมชน
เกษตรกรรมซ่ึงทําการเพาะปลูกขาวเปนพืชหลักโดยมีชาวนาเปนผูบุกเบิก ผูพลิกฟนแผนดินจากปา 
สูไรนา สูการทําเกษตรกรรม และสรางสมองคความรูตาง ๆ เกี่ยวกับขาวและธรรมชาติ  

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีมีแผนดินซ่ึงอุดมสมบูรณและเหมาะสมสําหรับการทํานา
ปลูกขาว ทําใหสามารถผลิตขาวเพ่ือบริโภคเองภายในประเทศ และเปนพืชเศรษฐกิจสําหรับการ
สงออก  เล้ียงสังคมโลกมาหลายศตวรรษ  ซ่ึงการทํานาในแตละภูมิภาคของประเทศไทยมีความ
แตกตางกันไปตามสภาพภูมิประเทศ สภาพดินฟาอากาศ ผสมผสานกับภูมิปญญาของบรรพบุรุษท่ี
ไดคิดคนปรับปรุงระบบของกระบวนการทํานา ใหเหมาะสมและถายทอดองคความรูสืบมาจนถึง
ปจจุบัน  

เขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรืออาณาจักรลานนาในสมัยโบราณ เปนพื้นท่ีและสังคมท่ี
มีความพิเศษในการทํานาปลูกขาวท่ีหลากหลาย กลาวคือ ปลูกขาวไรไดในท่ีสูง ปลูกขาวเหนียวและ
ขาวเจาไดในท่ีราบลุม โดยในชวงระยะเวลาหนึ่งปสามารถทํานาได 2 คร้ัง คือ การทํานาปกับนาปรัง 
ลานนา มีภาษาบาลีกํากับวา ทสลักขเขตตนคร หมายถึง เมืองแหงความอุดมสมบูรณพูนสุข มีท่ีนา
สิบแสนไร เปนท่ีอยูอาศัยของชนหลายชาติพันธุ และตางยังชีพดวยการเพาะปลูก โดยมีขาวเปน
อาหารหลัก สุรัสวดี อองสกุล (2539) ใหความหมายตามคํานิยามดานสังคมและประวัติศาสตรวา คือ
ดินแดนท่ีมีนานับลานนา เปนคําคูกับลานชาง ดินแดนท่ีมีชางนับลานตัว ขณะท่ี วิลักษณ ศรีปาซาง 
(2548) กลาววา ลานนาเปนสังคมอยูอาศัยของคนหลากหลายชาติพันธุ เชน ชาวไทยวน ซ่ึงเปนคน
กลุมใหญ  ชาวไทล้ือ  ชาวไทยอง  ท่ีเช่ือกันวาติดตอกับกลุมชนในพื้นนี้ท่ีมานานแลว กอนท่ีจะ
อพยพเคล่ือนยายลงมาเพ่ิมอีกในตอนหลังตามหลักฐานท่ีปรากฏในยุคเก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง 
(ราวยุครัตนโกสินทรตอนตน) ชาวไทขึน แหงลุมแมน้ําขืน หรือท่ีชนตางกลุมเรียก ไทเขิน อยูใน
จังหวัดเชียงตุง ประเทศพมา และชาวไทอ่ืน ๆ อีกหลายกลุม รวมถึงไทภูเขาอีกหลายเผา แตหากถือ
พื้นท่ีตามท่ีปรากฏในแผนท่ีประเทศไทยปจจุบัน ลานนา คือ ดินแดน 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน 
ไดแก เชียงใหม  เชียงราย  พะเยา ลําปาง ลําพูน แพร นาน และแมฮองสอน และหากถือรวมถึง
เง่ือนไขอ่ืน ๆ  ท่ีปรากฏตามตํานานและดานวัฒนธรรม ลานนาอาจหมายรวมถึงเมืองเชียงตุงและ 
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สิบสองพันนา ในประเทศจีน และบางสวนในประเทศลาวดวย ลานนามีเชียงใหมเปนศูนยกลางของ
อาณาจักร โดยกลุมเมืองดังกลาวมีความเกี่ยวของกันในหลาย ๆ ดาน เชน ภาษา ศิลปวัฒนธรรม  
และความเช่ือ  

ลานนา  เปนสังคมเกษตรกรรมท่ีบริโภคขาวเปนหลักเหมือนพื้นท่ีอ่ืน ๆ หลายแหงของ
ประเทศไทย ทําใหมีการสรางยุงขาวเพื่อเก็บรักษาขาวไวบริโภคและเพ่ือใชขยายพันธุเพาะปลูกในป
ถัดไปเชนกัน การปลูกสรางยุงขาวหรือในภาษาถ่ินของลานนาเชียงใหมเรียกวา หลองขาว พบวามี
การปลูกสรางหลองขาวเปนจํานวนมากในหลายพ้ืนท่ี แตละพื้นท่ีก็มีเอกลักษณและอัตตลักษณ
แตกตางกัน โดยทั่วไปหลองขาวซ่ึงเปนส่ิงกอสรางท่ีมีลักษณะเฉพาะ จะเปนอาคารไมใตถุนสูง   
บางแหงใตถุนสูงกวาใตถุนเรือนท่ีอยูอาศัย มีระเบียงโดยรอบ หลังคาลาดตํ่าคลุมระเบียงและมีจั่ว           
หลองขาวมีลักษณะท่ีแข็งแรง เนื่องจากโครงสรางใชไมขนาดใหญท้ังเสาและคาน เพื่อรับน้ําหนัก  
ลักษณะของหลองขาวจะบงบอกศักดิ์และฐานะของเจาของ เชน หลองขาวขนาดใหญ แสดงวา
เจาของมีท่ีนาจํานวนมาก มีฐานะดี สวนท่ีมีขาวเก็บไมมาก จะสรางหลองขาวขนาดเล็กหรือสราง
เปนเสวียน เปนแบบงาย ๆ ไมถาวรนัก การที่หลองขาวมีรูปทรงและสัดสวนท่ีสวยงาม ตลอดจนถึงมี
กระบวนการในการสราง  มีปจจัยและเหตุผลหลายประการท่ีเกี่ยวของ เชน คติความเช่ือ  วันเดือนป
ท่ีสราง   ตําแหนงทิศท่ีต้ัง  ชนิดของโครงสราง  การเลือกหาวัสดุมาสราง ตลอดจนถึงสัดสวนและ
ความสูง การหันหนาจั่ว เปนตน  ซ่ึงถือเปนส่ิงกอสรางท่ีสําคัญคูกับเรือนอยูอาศัยและแสดงออกถึง
ภูมิปญญาของชุมชนผูผลิตขาวไดอยางดี  

ยุงขาวหรือหลองขาว  ไมไดมีการสรางเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีสังคมลานนาของประเทศไทย
เพียงเทานั้น  หากยังมีการสรางท่ีมีรูปลักษณและเรียกช่ือแตกตางกันไปในพื้นท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีเปนสังคม
เกษตรกรรมขาวท้ังในภาคอ่ืนๆ  ของประเทศและประเทศเพ่ือนบานใกลเคียง เชน ประเทศเมียรมาร 
หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  ยุงขาวในแขวงเชียงขวาง ประเทศลาว  
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ยุงขาวหรือท่ีชาวลาวโดยท่ัวไปเรียกวา เลาขาว ในพื้นท่ีแขวงเชียงขวาง มีลักษณะเปน
อาคารทรงจั่วยกใตถุนไมสูงมากนัก  ไมมีระเบียง  หันหนาจั่วไปทิศเดียวกันหมด  โครงสรางหลัก 
ทําดวยไมจริง เชน เสาโครงสรางหลังคา  พื้น สวนผนังทําดวยไมไผ  มุงดวยหญาคากอสรางแบบ
งาย ๆ ไมถาวรมากนัก มักปลูกรวมกันไวเปนกลุมหลายหลัง โดยแยกออกจากอาคารที่พักอาศัยเพื่อ
ความสะดวกในการดูแลรักษา รวมถึงปองกันภัย หรือขโมยและสัตวราย 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 2  ยุงขาวในหมูบานผาจอง เมืองน้ําบาก ประเทศลาว  
 

เยขาวหรือเยียขาวของชาวไทล้ือ ในพื้นท่ีหมูบานผาจอง โดยท่ัวไปเปนแบบที่สรางติดกับ
ตัวเรือน โดยยกเปนแครสูงจากพื้นพอประมาณ  ทําหลังคาพาดคลุมตอจากเรือน ขนาดไมใหญสราง
ดวยไมจริงแบบงาย ๆ บางหลังทําเปนเสวียนไมไผลอมฉางแลวทาปดดวยมูลวัวควายผสมดินเหนียว  
มักสรางไวดานหนาติดกับบันไดทางข้ึนเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพ 3  ยุงขาวในเมืองพิมสะหวันนะเขต ประเทศลาว 
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เลาขาวชาวลาวพื้นถ่ิน บนเสนทางระหวางชายแดนมุกดาหารกับสะหวันนะเขต มีลักษณะ
ของยุงขาว โดยท่ัวไปแบบสรางแยกจากเรือนหลังคาทรงจั่วยกใตถุนสูงพอประมาณไมมีระเบียงรอบ  
ทําดวยไมจริงท้ังหลังขนาดไมใหญโตนัก  มีเสา 6-8 ตน หลังคาทรงจั่ว มุงดวยใบหญา ใบตองตึง 
ปจจุบันเปล่ียนเปนสังกะสี นิยมทําประตูไวดานสกัด (หนาจั่ว) ตีผนังไวดานในแสดงโครงสรางเครา
และเสาไวดานนอก นิยมทําเปนเสาเหล่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4  ยุงขาวในหมูบานยางเกี๋ยง เชียงตุง ประเทศพมา 

 

เยขาวหรือเยียขาวของชาวไทเขิน บานยางเกี๋ยง เปนอาคารทรงจั่วยกใตถุนสูง มีเสาหนอ
(เสาส้ัน) รับคานอยูแนวกลางทุกชวง ใชประโยชนดานลางเพื่อเล้ียงหมู-ไก หรือเก็บฟน หลังคา
กระเบ้ืองดินเผา โครงสรางหลักใชไมจริง เชน เสา คาน เคราฝา ข่ือ อะเส สวนอ่ืนทําดวยไมไผ เชน  
พื้น ฝา โครงหลังคา ไมมีระเบียง ทําเปนพื้นยื่นไวหนาประตู ดานยาวอาคารสะดวกตอการใชสอย  
สรางแยกหางจากตัวเรือน อยูทางทิศตะวันออก  และมักหันหนาจั่วไปทางเดียวกับเรือนเปน
สวนมาก นิยมเอาสังกะสีพันรอบเสากันหนูหรือสัตวเล้ือยคลานข้ึนไปทําลายขาว ซ่ึงคลายคลึงกับ
หลองขาวทางภาคเหนือของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 5  ยุงขาวในเมืองเลน เชียงตุง ประเทศพมา 
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เยขาวหรือเยียขาวของคนไทล้ือ บานเมืองเลน มีลักษณะโดยท่ัวไปเปนอาคารทรงจั่วมีล้ิน
หรือหลังคาปกยื่นปดหนาจั่วหัวทาย ยกใตถุนสูง รูปทรงแข็งแรงมีเสาถ่ี นิยมทําเสาหนอ (เสาส้ัน) 
รับน้ําหนักคานระหวางกลางทุกชวงเสา โครงสรางหลักทําดวยไมจริง พื้นและฝาผนังทําดวยไมไผ 
หลังคามุงดวยกระเบ้ืองดินเผา มีระเบียงยื่นออก 2 ขางดานยาวของอาคารโดยใชไมคํ้ายันหรือเสารับ
หลังคาโดยรอบ มีคานสอดกลางเสาแนวยาว วางตงหลักถ่ีแนวขวาง และยังวางทับดวยตงไมไผ   
ดานบนแนวยาวอีกคร้ังหนึ่งเปนโครงสรางพิเศษท่ีไมเหมือนท่ีอ่ืน ๆ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพ 6  ยุงขาวในอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  
 

เลาขาวของชาวอีสานบานน้ําพอง จังหวัดขอนแกน มีลักษณะโดยท่ัวไปแลวเปนอาคาร
ทรงจั่วยกใตถุนสูงพอประมาณ มีขนาดเล็กกะทัดรัด สรางดวยไมจริงท้ังหลัง แสดงโครงเคราฝาและ
เสาไวดานนอก โดยทําฝาไวดานใน นิยมทําประตูไวดานสกัด (จั่ว)โดยมีพื้นยื่นเปนระเบียงไว
ดานหนา ไมมีระเบียงโดยรอบ คลายกับเลาขาวของสะหวันนะเขต (ประเทศลาว) 
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ภาพ 7  ยุงขาวในอําเภอบางปลามา จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

ยุงขาวชาวบานไผ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะยุงขาวโดยท่ัวไปเปน
หลังคาจั่วยกใตถุนสูงประมาณ  80 เซนติเมตร มีขนาดใหญแบงเปนหลาย ๆ  หอง มีเสารับส้ันและถ่ี
จํานวนมาก ไมมีระเบียงโดยรอบ โครงสรางทําดวยไมจริงเสาและเคราฝาแสดงอยูดานนอก ฝาผนัง
อยูดานในและมีความสูงจุขาวไดปริมาณมาก 

ซ่ึงลักษณะยุงขาวของจังหวัดสุพรรณบุรีคลายกับยุงขาวของจังหวัดลพบุรี (ภาพ 8) ท่ีมี
ลักษณะยกใตถุนไมสูงมากนัก  มีเสาถ่ีเปนจํานวนมาก  มีหองหลายหองไวเก็บขาวท่ีไดปริมาณมาก  
เรือนหลังหนึ่งอาจมียุงขาว 2-3 หลัง สรางตอกัน โครงสรางของยุงขาวจะมีความแข็งแรง มีขนาด
กวางและยาวมาก ไมเนนความประณีตในการกอสราง หลังคาทรงจั่ว จากการสัมภาษณชาวบานใน
พื้นท่ีพบวา  มีการทํานาในพ้ืนท่ีจํานวนมากและนิยมเก็บตุนขาวไวในยุงขาว เม่ือขาวไดราคาดีจึง
นํามาออกขาย สาเหตุท่ียกพื้นไมสูงมาก (ระดับเขา) เพื่อสําหรับในฤดูน้ําหลาก จะสามารถตอนวัว
ควายหนีน้ําเขาไปอยูในยุงขาวได 

สวนยุงขาวของอําเภอจุน จังหวัดพะเยา (ภาพ 9) เรียกวา ทุขาวหรือตุขาว ลักษณะมีขนาด
เล็กกะทัดรัด หลังคาทรงจั่วยกใตถุนเต้ียระดับเขาถึงเอว มีระเบียงยื่นออกมาดานหนา ประตูมักทํา
เปน 2 หองไวเก็บขาวเหนียวและขาวเจา สรางแบบงาย ๆ ไมซับซอนนัก แสดงโครงสรางเสาและ
เคราฝาไวดานนอก  ผนังตีแนวต้ังไวดานใน  ทําดวยไมจริงท้ังหลัง 

สําหรับยุงขาวในหมูบานสบกอน อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน เรียกวา เลาขาว (ภาพ 10) 
ซ่ึงคลายกับการเรียกของชาวลาวและชาวอีสานของไทย มีลักษณะโดยท่ัวไปมีขนาดเล็ก กอสราง
แบบงาย ๆ หลังคาทรงจั่วยกใตถุนพอประมาณ และมีบันไดพาดข้ึนถาวรซ่ึงแตกตางจากท่ีอ่ืน นิยม
ทําประตูไวดานสกัด (จั่ว) เหมือนกับเลาขาวชาวอีสาน ไมมีระเบียงโดยรอบ 

ทุขาวหรือถุขาวท่ีชาวบานปาตึง จังวัดเชียงราย ใชเปนคําเรียกยุงขาว (ภาพ 11) ซ่ึงมีหลาย
ขนาดท้ังเล็กและใหญแตกตางกัน ลักษณะยุงขาวโดยทั่วไปยกใตถุนสูง หลังคาทรงจั่วไมมีระเบียง
โดยรอบ มีเสาและเครานอนไวดานนอกทําฝาผนังแนวต้ังไวดานในทําดวยไมจริงท้ังหมด บางหลัง
ใชเสาคอนกรีตสําเร็จรูปดานลางตอดวยเสาไมดานบน 
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ภาพ 8  ยุงขาวในจังหวดัลพบุรี 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 9  ยุงขาวในอําเภอจุน จงัหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 10  ยุงขาวในจังหวัดนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 11  ยุงขาวในจังหวัดเชียงราย 
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ภาพ 12  ยุงขาวในอําเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ภาพ 13  ยุงขาวในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 
 
  
 

 
 
 

ภาพ 14  ยุงขาวในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
  
 
 
 
  
 

 
 

ภาพ 15  ยุงขาวในหมูบานไรหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
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ยุงขาวหรือหลองขาวของชาวไทเขินบานไรหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม      
มีลักษณะโดยท่ัวไปคือ หลังคาเปนทรงจั่วผสมปนหยา 2 องศา สวนบนจะชันกวาชายคาลาง นิยม
ประดับตกแตงยอดจั่วดวยไมจาระไนหรือสะระไน (ไมกลึง) บริเวณท้ัง 2 ขาง เปนหางหงสรูป
พญานาคคลายกับอาคารทางศาสนาของภาคเหนือ ยกใตถุนสูงพนหัว เสาส่ีเหล่ียมสอบเขาหากัน
จํานวน 6-8 ตน มีคานยื่นและทําระเบียงโดยรอบ แบงออกเปน 2 หอง รูปทรงสวยงามใหความ
ประณีตในการสราง โครงสรางหลักใชไมเนื้อแข็ง เชน เสา คาน พื้น ผนัง และโครงสรางหลังคาเปน
ไมสัก มุงดวยกระเบ้ืองดินเผาปลายตัด ไมมีบันไดข้ึนถาวร ซ่ึงปจจุบันมีหลองขาวท่ีมีสภาพสมบูรณ
เพื่อการศึกษาเหลืออยูจํานวนไมมากนัก  

สําหรับยุงขาวชาวไทเขินบานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม มีลักษณะ
รูปทรงสวยงาม ใหความละเอียดและความประณีตในการกอสรางสูง ลักษณะยุงขาวโดยท่ัวไปมี
หลังคาทรงจั่วผสมปนหยา (2 องศา) มุงดวยกระเบ้ืองซีเมนตแผนบางปลายตัด ยกใตถุนสูงพนหัว
หลายหลังสูงกวาเรือนมีเสาพิเศษคํ้ารับอยู 4 มุม เสาโครงสรางหลักส่ีเหล่ียมต้ังตรงไมสอบเขาหากัน 
สวนมากจะมี 8 ตน ฝาปดระเบียงบังใบตีนอนสูงดานบน มีตาขายกันนกและแมลง แสดงโครงสราง
เสาและโครงเคราฝาไวดานนอกแลวทําฝาผนังไวดานใน มักทําเปน 3 หอง ไวเก็บขาวเหนียว 1 หอง 
ขาวเจา 1 หอง และเก็บเมล็ดพันธุหรือขาวคางปไวอีก 1 หอง ไมมีบันไดพาดข้ึนถาวร มักสรางไว
บริเวณทิศตะวันออกของบาน และหันหนาจั่วไปทิศทางเดียวกับตัวเรือน ทําดวยไมจริงท้ังหมด จาก
การสํารวจเบ้ืองตนพบวา ยุงขาวจํานวนหลายหลังสรางดวยไมสัก และมีคติความเช่ือ รวมถึงวิธีการ
กอสรางท่ีนาศึกษาคนควา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพ 16  หลองขาวในหมูบานตนแหน ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง 
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ภาพ 16  หลองขาวในหมูบานตนแหน ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง (ตอ) 
 

อยางไรก็ตามในสภาพสังคมไทยปจจุบันท่ีกําลังเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
วิถีทางแบบอยางสังคมตะวันตกไดสงผลใหหลองขาวลานนาท่ีมีอยูในปจจุบันเร่ิมสูญหายไปจากวิถี
ของการดําเนินชีวิต เนื่องเพราะสภาพการดําเนินชีวิตของชาวนาเปล่ียนแปลงไป ท้ังการเลิกปลูกขาว 
การใชท่ีนาเพื่อทําสวนหรือทําเกษตรกรรมดานอ่ืน การเลิกสรางหลองขาว รวมถึงสลาหรือชางท่ีมี
ความรูความชํานาญในการกอสรางหลองขาวหันไปประกอบอาชีพอ่ืน ทําใหหลองขาวไมไดทํา
หนาท่ีเหมือนอยางเคยเปนในอดีต หลองขาวบางหลังขาดการดูแลรักษา ถูกปลอยใหรกรางผุพังไป
ตามกาลเวลา ถูกปรับเปล่ียนหนาท่ีใชสอย และบางหลังถูกขายใหกับพอคาดวยสาเหตุหลากหลาย
ประการ เชน ความยากจน การขาดประโยชนใชงาน ตองการพื้นท่ีบริเวณบานเพื่อขยายปลูกเรือน
เพิ่มข้ึนใหม ฯลฯ และเม่ือมีการซ้ือขาย บทบาทของหลองขาวก็เปล่ียนแปลงตามความประสงคของ
เจาของรายใหม เชน มีการเปล่ียนแปลงรูปลักษณทางสถาปตยกรรม  เพื่อประโยชนในงานใชสอย
อ่ืน ๆ อาทิ การตอเติมดัดแปลงเปนท่ีอยูอาศัย รานอาหาร ศาลาพักผอน ฯลฯ นอกจากนี้จากการศึกษา
ของผูวิจัยไดพบวา ยังขาดการศึกษา คนควา และบันทึกขอมูล เร่ืองราวตาง ๆ ของหลองขาวในพื้นท่ี
ลานนาอยางจริงจัง มีเพียงการศึกษาท่ีใกลเคียงหรือเปนภาพรวม เชน การศึกษาของศรีเลา เกษพรหม 
(2548) เร่ือง ลัวะเยียะไรไทใสนา การศึกษาของอรศิริ ปาณินท (2543) เร่ือง บานและหมูบานพื้นถ่ิน 
การศึกษาของนิคม พรหมมาเทพย (2545) เร่ือง ขาวมอหลองขาวคนลานนา หรือการศึกษาของสุริยา 
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รัตนพฤกษ (2546) เร่ือง หลองขาวลานนา ในขณะท่ีภูมิปญญาชาวบานในการออกแบบและกอสราง
หลองขาวกําลังจะสูญหายไปจากทองถ่ินและเปล่ียน อัตตลักษณเดิมของชุมชนลานนา 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพ 17  หลองขาวถูกเปล่ียนรูปลักษณเพื่อใชสอยหนาท่ีอ่ืน 

 
จากลักษณะดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาภูมิปญญาการออกแบบและการกอสราง          

หลองขาวของลานนากําลังอยูในภาวะข้ันวิกฤต จึงสมควรมีการศึกษาขอมูลท้ังทางดานนามธรรม
และรูปธรรมท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบการกอสรางสถาปตยกรรมหลองขาวของลานนา เพื่อสราง
องคความรูซ่ึงเปนประโยชนตอการศึกษา การสืบทอดภูมิปญญาชาวบานอันมีคาและการอนุรักษ
หลองขาวลานนาตอไป 

จากการสํารวจเบ้ืองตนของผูวิจัยต้ังแต ป พ.ศ. 2547-2549 พบวา หลองขาวลานนามี
หลายรูปแบบและหลายลักษณะตามแตละพื้นท่ี ซ่ึงลวนมีความนาสนใจในการศึกษาวิจัยท้ังส้ินแต
เม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ดาน ผูวิจัยเลือกหลองขาวแบบไทยเขิน บานตนแหน 
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เปนรูปแบบสําหรับใชเปนกรณีศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เนื่องเพราะมี
คุณลักษณะและองคประกอบสําคัญท่ีเอ้ือตอการศึกษาหลายประการ ประกอบดวย เปนหลองขาวท่ีมี
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ไมเหมือนกับหลองขาวในพื้นท่ีอ่ืน ๆ หลองขาวแตละแหงในพ้ืนท่ีมีรูปทรง
คลายคลึงกัน การออกแบบและกอสรางในชวงระยะเวลาหรือยุคเดียวกัน มีความละเอียด ประณีตใน
การสราง เปนหมูบานสุดทายของลานนาท่ีมีหลองขาวจํานวนมากพอในการศึกษา สืบคน และเก็บ
รวบรวมขอมูล ยังคงมีสลาหรือชางท่ีมีความรูความชํานาญในการกอสรางหลองขาวเหลืออยูเพียงพอ
สําหรับเก็บขอมูล รวมถึงเปนหมูบานท่ีสามารถคงอยูซ่ึงเช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรม และความเช่ือของ
ชุมชน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาเนื้อหาและขอมูลดานนามธรรมที่สงผลตอการออกแบบและการกอสราง

สถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทยเขิน บานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหสรุปหาหลักเกณฑการออกแบบและการกอสรางทางรูปธรรม

ของสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทยเขิน บานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  
3. เพื่อสรุปขอมูลดานนามธรรมและรูปธรรมท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบกอสราง           

สถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทยเขินบานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปน
ประโยชนตอการศึกษาและการอนุรักษหลองขาวแบบไทยเขินตอไป 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
1. ทราบถึงเนื้อหาและขอมูลดานนามธรรมท่ีสงผลตอการออกแบบและการกอสราง

สถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทยเขิน บานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
2.  ทราบถึงหลักเกณฑการออกแบบและการกอสรางทางรูปธรรมของสถาปตยกรรม

หลองขาวแบบไทยเขิน บานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม   
3.   ไดขอสรุปขอมูลดานนามธรรมและรูปธรรมท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบและการ

กอสรางสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทยเขินบานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม   
4. เปนแนวทางสําหรับสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูสนใจ

ในการสืบสานภูมิปญญาและการอนุรักษสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทยเขินตอไป 
 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

เนื้อหาของการวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาขอมูลดานนามธรรมและรูปธรรมท่ีเกี่ยวกับการ
ออกแบบและการกอสรางสถาปตยกรรมหลองขาวแบบไทยเขิน บานตนแหน อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม  ดังนี ้

1. ดานนามธรรม เปนการศึกษาเกี่ยวกับคติความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของ 

2. ดานรูปธรรม เปนการศึกษาตามหลักทฤษฎีทางสถาปตยกรรม ดานการรังวัดและทาง
สถิติ 

 ขอบเขตดานพื้นท่ี 

พื้นท่ีท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย  2  หมูบานคือ  หมูบานตนแหนหลวงและหมูบาน 
ตนแหนนอย ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  โดยหลองขาวท่ีใชในการศึกษา 
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คือ หลองขาวท่ีกอสรางในชวงป พ.ศ. 2450-2510 เพราะเปนชวงท่ีมีการสรางและปรากฏหลักฐาน
การมีอยูจริง  

ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาประกอบดวยบุคคลตาง ๆ ในหมูบานตนแหนหลวงและ

หมูบานตนแหนนอย ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  ดังนี้ 
1. ผูนํา ผูอาวุโส หรือปราชญชาวบาน 

2. เจาของหรือทายาทหลองขาว ท่ีกอสรางในชวงป พ.ศ. 2450-2510 

3. สลา หรือผูออกแบบกอสรางหลองขาว 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

การออกแบบ หมายถึง การสรางตนแบบหรือแบบราง ท้ังทางดานความคิดและการแสดง
เปนภาพ โดยอาศัยความรูทางวิชาการ ความเช่ือ และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใชสําหรับการปลูกสราง
ส่ิงตาง ๆ ทางสถาปตยกรรม ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้หมายถึง การออกแบบหลองขาวแบบไทยเขิน
บานตนแหน 

การกอสราง หมายถึง หลักหรือวิธีการในปลูกสรางส่ิงตาง ๆ ทางสถาปตยกรรม โดย
อาศัยความรูทางวิชาการ ความเช่ือ และภูมิปญญาทองถ่ิน ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึง การปลูกสราง
หลองขาวแบบไทยเขินบานตนแหน 

หลองขาว หมายถึง ส่ิงปลูกสรางสําหรับเก็บขาวเปลือก โดยเปนอาคารไมทรงหนาจั่ว 
ปนหยา ใตถุนสูง ช้ันบนแบงเปนหอง ๆ สําหรับใชเก็บขาวเปลือกใหมีคุณภาพสามารถนํามาบริโภค
ไดตลอดท้ังป ช้ันลางใชสําหรับเก็บอุปกรณการทํานาของชาวนา หรือใชเปนที่อยูของวัวควาย หรือ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของครอบครัว มีความหมายตรงกับคําวา ยุงขาว ฉางขาวหรือเสวียนใน
ภาษากลาง เลาขาว ในภาษาอีสานและภาษาลาว 

ไทเขิน หมายถึง กลุมชาติพันธุชาวไทเผาหนึ่งท่ีอพยพมาจากเมืองเชียงตุง ประเทศพมา
เขามาอยูอาศัยในดินแดนลานนา มีภาษา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและความเช่ือท่ีเปนอัตตลักษณ
ของตนเอง ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึง ชาวไทเขินในหมูบานตนแหน 

   
 

 


