โครงการศึกษาสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ น่าน
(เรือนพืน้ ถิน่ น่าน)
โครงการพัฒนาศูนย์นา่ นศึกษาให้เป็นพืน้ ทีเ่ สริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
ประจำ�ปีงบประมาณ 2564

โดย
ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน
วิทยาลัยชุมชนน่าน

ก

คำ�นำ�
วิทยาลัยชุมชนน่าน มีมติให้จดั ตัง้ ศูนย์นา่ นศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการหออัตลักษณ์
นครน่านให้เป็นไปตามเจตนารมย์แห่งการจัดตั้ง เนื่องด้วยเล็งเห็นว่า วิทยาลัยชุมชนน่าน มีพันธกิจในการ
พัฒนาการศึกษาพืน้ ถิน่ น่านตามแนวพระราชด�ำริฯ ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้จงั หวัดน่าน
ในมิตติ า่ ง ๆ โดยมีวสิ ยั ทัศน์มงุ่ พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ วัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ทีส่ นับสนุนสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรูข้ องเมืองน่าน แหล่งศึกษาเรียนรูต้ ลอดชีวติ และเผยแพร่องค์ความรู้ เชิงประวัตศิ าสตร์ ภูมปิ ญ
ั ญา
ศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคมสูก่ ารจัดการการท่องเทีย่ วแก่คนเมืองน่านและสาธารณชน ตามแนวพระราชด�ำริฯ
โดยได้ออกแบบ พันธกิจของศูนย์น่านศึกษา
1. เป็นศูนย์กลางคลังภูมิปัญญาของเมืองน่านและล้านนาตะวันออก ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้
เพือ่ การอนุรกั ษ์ การศึกษา การเผยแพร่ การวิจยั และการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและภาคี
เครือข่ายอื่น ๆ เชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน
2. เป็นศูนย์กลางการการจัดการศึกษา เอกลักษณ์ความรู้เมืองน่าน เพื่อการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ วิจัย
สืบสาน และพัฒนาศิลปะพื้นบ้าน ศิลปะเมืองน่าน และศิลปะร่วมสมัย
3. เป็นองค์กรทางการศึกษา ด�ำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์องค์ความรูแ้ บบมีสว่ นร่วม และเผยแพร่บริการ
วิชาการแก่สังคม ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
4. เป็นองค์กรที่น�ำความรู้มาปรับใช้กับการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ และส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์
• เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสร้างผลงานที่มีคุณค่าสู่การเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
• เสริมสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สอดคล้องกับสังคมน่าน สังคมไทย สังคมโลก
• ส่งเสริมบุคลากรด้านการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย รวมทั้งงานวิชาการอื่น ๆ ในระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
• ส่ ง เสริ ม ด้ า นการศึ ก ษาแบบการมี ส ่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นากิ จ กรรมทางด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมน่าน
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน มีมติ
ให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน” ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำกับ ติดตามการบริหาร
จัดการ ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน ตลอดจนตัดสินชี้ขาดการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคควรซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชน และภาคประชาชน ที่แสดงถึงการบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในปี 2561 ได้เสนอโครงการบริหารหออัตลักษณ์นครน่านและในโครงการฯ นี้
ถือเป็นโครงการบริหารต่อเนื่องปี 2563 ในการของการออกแบบพื้นที่แห่งการเรียนรู้ หออัตลักษณ์นครน่าน
วิทยาลัยชุมชนน่าน Learning Commons: พื้นที่เรียนรู้ไร้พรมแดน อีกก้าวของความพยายามสร้างพื้นที่
เรียนรู้ให้กับคนน่าน ในบทบาทหน้าที่ของศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน สร้าง Public Space
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนน่าน กลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เปิดกว้าง ในทุกมิติ บนฐาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของอัตลักษณ์นครน่าน เป็นได้ทงั้ learning Archives พัฒนาเป็นพืน้ ทีส่ ะสมองค์ความรู้
ของคนน่าน ทุกมิติ การคืนความรู้ด้วยเวทีวิชาการที่ออกแบบย่อยความรู้สู่ชุมชนให้เข้าถึง สร้างเวทีแลกเปลี่ยน
ทางปัญญาและสร้างสรรค์ กิจกรรมเชิงสาธารณะ เพือ่ พัฒนาคน พัฒนาเมือง ให้คนน่าน เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้   

               จากมิตดิ งั กล่าว แผนงาน หออัตลักษณ์นครน่านในส่วนงาน ห้องสมุดพืน้ ถิน่ น่าน ในการศึกษารวบรวม
ข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง น�ำโดยอาจารย์สัญชัย สุพิพัฒน์มงคล อาจารย์ ผ.ศ.สรรวดี เจริญชาศรี อนุเคราะห์
แบบแปลนเรือน อาจารย์ฉัตรภิมรมย์ สุรเชษฐ์ อนุเคราะห์แบบแปลน ภาพถ่าย และหุ่นจ�ำลองจากงานวิจัย
เพื่อน�ำมาใช้ในการศึกษาให้สมบูรณ์ น�ำความรู้ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นน่าน ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงราก
อัตลักษณ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นน่านต่อไป
ศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน)
วิทยาลัยชุมชนน่าน

บทนำ�
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (VERNACULAR ARCHITECTURE)
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular architecture) หมายถึง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นในแต่ละ
ท้องถิน่ ทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม เพือ่ สนองความต้องการนัน้ ๆ รูปแบบของสิง่ ก่อสร้างอาจจะพัฒนา
ไปจากรูปแบบเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับการด�ำเนินชีวิต โดยใช้วัสดุก่อสร้างที่หามาได้ตามท้องถิ่นนั้น ๆ
การก่อสร้างเป็นการช่วยเหลือกันในชุมชน จากบุคคลทุกเพศทุกวัยทัง้ เด็ก ผูห้ ญิง คนหนุม่ -สาว คนเฒ่า-คนแก่
อาจเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการก่อสร้าง หรือไม่มีก็ได้ การท�ำงานร่วมกันในชุมชนเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต เรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชนอย่างเป็นธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติตามพื้นถิ่นที่อยู่อาศัยของชุมชน
คุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
แต่ละพืน้ ทีบ่ นโลกก็จะมีลกั ษณะของสถาปัตยกรรมทีเ่ กิดขึน้ แตกต่างกันอย่างหลากหลายขึน้ อยูก่ บั แต่ละพืน้ ที่
มันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสภาพของพื้นที่ สังคม และวัฒนธรรมของประชาชน สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในไทยก็เช่นกัน
ทัง้ เรือ่ งราวต่าง ๆ ของการใช้ชวี ติ บริบทรอบข้าง รวมถึงประเพณีวฒ
ั นธรรมนัน้ แสดงออกมาในตัวสถาปัตยกรรม โดยแฝง
อยู่ในรูปทรง และแผนผังของอาคาร การศึกษาเรือนพื้นถิ่นในแต่ละภูมิภาคนั้นย่อมทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
ทีพ่ กั อาศัยอยูภ่ ายในอาคาร เนือ่ งด้วยบ้านเรือนพักอาศัยนัน้ เป็นศูนย์รวมของชีวติ ในทุกสังคม รูปทรงของเรือนพักอาศัย
ของชาวบ้านนัน้ ส่วนใหญ่มกั มีรปู ร่าง ขนาด วัสดุ และระเบียบวิธกี ารก่อสร้างเหมือนกันในแต่ละท้องถิน่ เพราะไม่ได้เป็น
งานที่ออกแบบมีลักษณะเฉพาะตัวของสถาปนิก แต่เป็นงานออกแบบที่เป็นลักษณะรวมของสังคม
         ศูนย์นา่ นศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) วิทยาลัยชุมชน่าน ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง น�ำโดยอาจารย์สญ
ั ชัย สุพพิ ฒ
ั น์มงคล ซึง่ ได้ลงวิจยั ภาคสนาม ตลอดช่วงเวหลายปี
ที่เริ่มสนใจและเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัดน่านตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย
สังเกตุ ศึกษา สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในหลายท้องที่ของจังหวัดน่าน ตามแต่โอกาสและช่วงเวลา พานักศึกษามาเรียนรู้
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เก็บข้อมูลเพื่องานวิจัยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และช่วยเก็บข้อมูลในงานวิจัยของคนอื่น ๆ หลายคน
ช่วงแรกสนใจในสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ของชาวบ้านในท้องทีห่ า่ งไกล ในอ�ำเภอรอบ ๆ นอก เช่น อ�ำเภอนาน้อย อ�ำเภอแม่จริม
อ�ำเภอทุ่งช้าง อ�ำเภอสองแคว อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอบ่อเกลือ สนใจในเรือนพักอาศัยของชาวบ้านและคน
ชาติพันธุ์ขมุ ลัวะ มากกว่าเรือนพักของคนในเขตเมือง เนื่องจากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวน่านในชนบทห่างไกล
สัญชัย สุพิพัฒน์มงคล ได้มองเห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมที่ยึดโยงในพื้นที่ ดูแปลกตาและมีรายละเอียดในการ
ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ม ากมาย ดู มี ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ชั ด เจน จนได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มเก็ บ ข้ อ มู ล อาคารประเภท
เรือนพักอาศัยในเมืองน่าน เช่น คุ้มต่าง ๆ เรือนพักอาศัยของชาวน่านในชุมชนต่าง ๆ พบเห็นและสัมผัสถึงคุณค่าของ
เรือนพื้นถิ่นเรือนพักของชาวบ้านทั่วไป สัญชัย สุพิพัฒน์มงคล วิเคราะห์เปรียบเทียบกับเรือนพื้นถิ่นล้านนาที่เคย
เก็บข้อมูลและศึกษามาบ้างในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�ำพูน เห็นความแตกต่างหลายอย่าง เห็นภูมิปัญญาในการ
ใช้ชีวิตในเรือน การแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเรือนที่อาศัย ยิ่งศึกษายิ่งพบ
ภูมิปัญญาและเสน่ห์ของเรือนพื้นถิ่นมากขึ้น พร้อมทั้งตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เริ่มเกิดขึ้นในเมืองน่าน
ศูนย์น่านศึกษา จึงเห็นถึงมิติฐานข้อมูลส�ำคัญที่ทาง อาจารย์สัญชัย สุพิพัฒน์มงคล รวบรวมศึกษาไว้ เพื่อน�ำมาเผยแพร่
และเป็นฐานองค์ความรู้พื้นถิ่นน่านต่อไป
ยุทธภูมิ สุประการ
ศูนย์น่าน (หออัตลักษณ์นครน่าน)

บทคัดย่อ
จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางด้านสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ความเป็น
เมืองเก่าของเมืองน่าน และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในเขตจังหวัดน่าน การมีศิลปวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน
จังหวัดน่านยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรือนพักอาศัยระดับชาวบ้าน ซึ่งเป็นความรู้ที่มีความน่าสนใจ และมีการศึกษา
น้อยมาก ความรู้ความสนใจในอาคาร หรือสถาปัตยกรรม ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านที่พักอาศัยที่อยู่คู่กับ
เมืองน่านที่เป็นสังคมเกษตรกรรมแต่ดั้งเดิมมานาน เรือนพักอาศัยต่าง ๆ ในเมืองน่านเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของชาวน่านในการมีวถิ ชี วี ติ ในเรือนพัก ในสภาพแวดล้อมและสังคมท้องถิน่ การเลือกใช้
วัสดุท้องถิ่น หรือท�ำได้ง่ายและด้วยเครื่องมือช่างพื้นฐานทั่วไป ได้ผ่านการใช้งานแก้ไขปรับปรุงตลอดมารุ่นสู่รุ่นต่อเนื่อง
มายาวนานตามประวัตศิ าสตร์ของเมืองน่าน ได้กลายเป็นสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า ด้านประโยชน์ใช้สอยและความ
งามอย่างเรียบง่าย แต่ดว้ ยการพัฒนาประเทศทางด้านต่าง ๆ ส่งผลมาสูก่ ารพัฒนาเมืองน่านมาโดยล�ำดับต่อเนือ่ งจากอดีต
มาจนถึงปัจจุบัน ท�ำให้วิถีชีวิตและบ้านเมืองของชาวน่านแปรเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยชุมชนน่าน
มีโครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นน่าน และการรวบรวมองค์ความรู้ออกสู่สังคม เป็นส่วนส�ำคัญ
ของโครงการนี้
จากการศึกษาเรือนพื้นถิ่นน่านพบว่า เรือนพื้นถิ่นน่านเป็นสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า ที่แสดงอัตลักษณ์ของ
ชาวน่าน ด้วยรูปทรงอันสง่างาม มีคุณค่าด้านความงาม แตกต่างจากเรือนพื้นถิ่นล้านนาทั่วไป ท่ามกลางกระแสความ
เปลี่ยนแปลง ความนิยม ความทันสมัย ความเจริญทางด้านวัสดุต่าง ๆ ที่จะท�ำให้สถาปัตยกรรมกลายเป็นแบบเดียวกัน
ตามระบบเศรษฐกิจ สภาพสังคมปัจจุบัน แม้ว่าการอยู่อาศัยในเรือนพื้นถิ่นน่านจะไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ด้วยสภาพ
แวดล้อมความเป็นอยู่ที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามกระแสสังคมสมัยใหม่ หากแต่เรือนพื้นถิ่นน่านยังคงสะท้อนให้เห็น
คุณค่าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวน่านได้เป็นอย่างดี

ABSTACT
Nan is a province in northern with architectural resources and many cultures such as the
Nan old town, the abundance of nature, a long history of art and culture. Nan also has knowledge
about housing at the village level which is interesting knowledge but there is scanty research.
Knowledge in the building or architecture and local wisdom about the house that has been with
Nan: a former agricultural society. Houses in Nan are buildings that contain local wisdom with
the Nan people’s creativity in living in a house with the local environment and society. Selecting
local materials is easy and with basic hand tools, it has been used, modified, and improved from
generation to generation according to the history of Nan. It has become a valuable vernacular
architecture in terms of usability and simple beauty but with the development of the country in
various fields as a result, the development of Nan city has continued from the past to the present.
Causing the way of Nan people to change rapidly. Nan Community College has a project to collect knowledge of local architecture in Nan and gathering knowledge to the society which is an
important part of this project.
From the study of vernacular housing in Nan, it was found that vernacular houses of Nan
are valuable architectures that showing the identity of the Nan people with an elegant shape and
beauty different from the typical vernacular houses of Lanna. Amid changing trends, popularity,
modernity, and advancement in various materials that will make the architecture become the
same according to the economic system and social conditions nowadays although living in vernacular houses of Nan is not popular since a living environment is inconsistent with the modern
lifestyle but still reflects the value of wisdom and culture of the Nan people as well.
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ตอนที่ 1
เรื่องราว ความเป็นมาของการศึกษา บ้านพื้นถิ่น
ในดินแดนล้านนาตะวันออกเช่นจังหวัดน่านนี้ความรู้เกี่ยวกับเรือนพักอาศัยระดับชาวบ้านเป็นความรู้ที่มี
ความสนใจและศึกษาน้อยมาก ในขณะทีค่ วามรูค้ วามสนใจในอาคาร หรือสถาปัตยกรรมประเภทอาคารทางศาสนาต่าง ๆ
เช่น วิหาร มีมากมายความรูเ้ กีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านทีพ่ กั อาศัยทีอ่ ยูค่ กู่ บั เมืองน่านทีเ่ ป็นสังคมเกษตรกรรมแต่ดงั้ เดิม
มานาน เรือนพักอาศัยต่าง ๆ ในเมืองน่านเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ของชาวน่าน
ในการมีวถิ ชี วี ติ ในเรือนพัก ในสภาพแวดล้อมและสังคมท้องถิน่ การเลือกใช้วสั ดุทอ้ งถิน่ หรือท�ำได้งา่ ยและด้วยเครือ่ งมือ
ช่างพื้นฐานทั่วไป ได้ผ่านการใช้งานแก้ไขปรับปรุงตลอดมารุ่นสู่รุ่นต่อเนื่องมายาวนานตามประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน
ได้กลายเป็นสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า ด้านประโยชน์ใช้สอยและความงามอย่างเรียบง่าย แต่ดว้ ยการพัฒนาประเทศ
ทางด้านต่าง ๆ ส่งผลมาสูก่ ารพัฒนาเมืองน่านมาโดยล�ำดับต่อเนือ่ งจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั ท�ำให้วถิ ชี วี ติ และบ้านเมือง
ของชาวน่านแปรเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว
เรือนพื้นถิ่นดั้งเดิมของเมืองน่านและชาวน่านถูกแทนที่ด้วยเรือนและอาคารสมัยใหม่ รูปแบบใหม่ และวัสดุ
ทันสมัยใหม่ ๆ จนดูเหมือนว่าจะเหลือเรือนพื้นถิ่นแบบดั้งเดิมน้อยมาก กลายเป็นอดีตที่มิอาจหวนคืนกลับมากลายเป็น
ของหายากและถูกลืมเลือนไปและมีแนวโน้มที่จะสูญหายไปจากสังคมของชาวน่านไปด้วย ท�ำให้ต้องศึกษาเพื่อความ
เข้าใจและหาทางอนุรักษ์ หรือปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน จนอาจเป็นการเริ่มต้นของแนวคิดในการน�ำวัฒนธรรมใหม่
และภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใช้อย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมของเมืองน่านให้คงอยู่กับสังคมและเมืองน่านตลอดไป
วัตถุประสงค์ขอบเขตการศึกษา
ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน รวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
น�ำโดยอาจารย์ สัญชัย สุพิพัฒน์มงคล ถอดบทเรียน การศึกษาเรื่องเรือนพื้นถิ่นน่านมีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์
และรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น จังหวัดน่าน ภูมิปัญญาที่ปรากฏอยู่ในเรือนพื้นถิ่นน่าน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในเรือนพื้นถิ่นน่านตามปัจจัยต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน
1. ศึกษาเพือ่ รวบรวมข้อมูลองค์ความรูเ้ กีย่ วกับเรือนพักอาศัยของชาวน่าน ในด้านลักษณะเรือนองค์ประกอบ
และการใช้งานในเรือน การใช้วัสดุธรรมชาติ คติความเชื่อในการสร้างเรือนพักอาศัย
2. ศึกษาอัตลักษณ์และรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดน่าน
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรือนพื้นถิ่นน่านตามปัจจัยต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
และสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน
ขอบเขตการศึกษา
ก�ำหนดขอบเขตการศึกษาเรือนพักอาศัยทีม่ ลี กั ษณะเด่น มีความเปลีย่ นแปลงน้อย ในเขตเมืองเก่าอ�ำเภอเมือง
จังหวัดน่านและบางส่วนของอ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วิธีการศึกษา
งานศึกษานี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเน้นการเก็บข้อมูลด้านการส�ำรวจโดยการบันทึกสถาพแวดล้อม อาคาร
เรือนพักอาศัยด้วยภาพถ่าย จึงวัดจัดท�ำแบบทางสถาปัตยกรรมของเรือนพัก ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
จากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง สัมภาษณ์เจ้าของเรือน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรือน ส�ำรวจเพื่อสืบหา
เรือนพื้นถิ่นที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คัดเลือกเรือนที่เป็นตัวอย่างในการศึกษา 10 หลัง จัดท�ำแบบ
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ทางสถาปัตยกรรมให้ได้มาตราส่วนถูกต้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อแจกแจงสภาพแวดล้อมรูปแบบเรือน
ใช้วิธีเชิงคุณภาพตามหลักการทางสถาปัตยกรรมพื้นฐาน
จากการพิจารณารูปทรงที่ร่างโครงสร้าง องค์ประกอบของเรือน การใช้สอยพื้นที่ในเรือน ภูมิปัญญาในการ
สร้ า งที่ พั ก อาศั ย การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสภาพแวดล้ อ มเปรี ย บเที ย บกั บ เรื อ นพั ก อาศั ย ล้ า นนาเพื่ อ การอั ต ลั ก ษณ์
เรือนพื้นถิ่นน่าน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรือนพักอาศัยของชาวเมืองน่านดังต่อไปนี้
- ความรู้ที่ยังไม่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง จะเป็นการเพิ่มเติมความรู้ที่ยังขาดในวงวิชาการด้าน
สถาปัตยกรรม
- ข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานส�ำหรับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดน่าน สามารถน�ำไปใช้ในการศึกษา
เปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนพักอาศัยในท้องถิ่นอื่น ๆ
- เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการออกแบบและสร้างเรือนพักอาศัยอย่างเข้าใจธรรมชาติ เป็นแนวทางประยุกต์
เพื่อใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมทีมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนได้
- เป็นพื้นฐานในการเป็นแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทที่พักอาศัยที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นน่าน
ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของจังหวัดน่านและประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
- เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัดน่าน

ตอนที่ 2
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

5

ตอนที่ 2
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น “เรือนพื้นถิ่นน่าน” นั้น
จะช่วยก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการและกรอบการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ดังหัวข้อต่อไปนี้
2.1 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2.1.1 ความหมายของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (กรมศิลปากร, 2540) สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มชนแต่ละบ้านเมือง ย่อมมี
ความแตกต่างกันเป็นรูปแบบเฉพาะตน ด้วยสาเหตุจากปัจจัยและอิทธิพลต่าง ๆ คือ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มีผล
ต่อการใช้วสั ดุกอ่ สร้างให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพภูมอิ ากาศ อิทธิพลทางศาสนาด้วยความศรัทธา ความเชือ่ ถือในแต่ละ
กลุ่มชน ท�ำให้เกิดความคิดในการออกแบบ อิทธิพลทางศาสนาด้วยความศรัทธา ความเชื่อถือในแต่ละกลุ่มคน ท�ำให้
เกิดความคิดในการออกแบบ อิทธิพลทางด้านสังคม ด้วยระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด ยอมรับกันในความต้องการ
ในทุกด้าน อิทธิพลทางด้านประวัติศาสตร์ในแต่ละกลุ่มชน ความเป็นมาและความสัมพันธ์กับกลุ่มอื่นด้วยวิธีการต่าง ๆ
การค้าขาย เกิดการถ่ายทอดลักษณะรูปแบบให้แก่กนั ประโยชน์ใช้สอยตามขนบธรรมเนียมประเพณีและแนวคิดอันเน้น
เอกลักษณ์เฉพาะของผูอ้ อกแบบ ประกอบกับคนหลายกลุม่ ทีม่ วี ถิ ชี วี ติ วิวฒ
ั นาการทางสังคมเป็นแบบเฉพาะตน เกิดความคิด
สร้างสรรค์เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเฉพาะตนและพัฒนาต่อเนื่องมาจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
สถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ไทย (กรมศิลปากร, 2540.) สถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ประโยชน์ใช้สอยด้านการ
กิน อยู่ อาศัย ประกอบอาชีพสนองความต้องการด้านจิตใจในชุมชนระดับท้องถิน่ สะท้อนให้เห็นวิถชี วี ติ สภาพเศรษฐกิจ
สังคม ทัศนะทางความงาม ความเชือ่ ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละสังคมได้ มิได้เกิดด้วยภูมปิ ญ
ั ญาของใครโดยเฉพาะ แต่เกิดจาก
กระบวนการคิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนาจากความรู้ ประสบการณ์ ความช�ำนาญ แก้ปัญหาที่เป็นธรรมชาติอย่างเรียบง่าย
ถ่ายทอดสืบสาน เป็นกิจกรรมต่อมาในสังคม เกิดรูปแบบลักษณะ เทคนิควิธีการในถิ่นฐานใกล้กัน ถ่ายรับอิทธิพลที่
คล้ายคลึงกันเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะตนร่วมกัน แม้อพยพไปถิ่นอื่น ก็ยังคงลักษณะของตน เป็นสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์บอกถึงผู้เป็นเจ้าของ เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในแต่ละภาคบนแผ่นดินไทย
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (พีระเดช จักรพันธุ์, 2525) กล่าวว่า สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหมายถึงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมเพื่อความ
ต้องการของชุมชน รูปแบบอาจพัฒนาไปจากเดิม ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาให้
มีรูปแบบเฉพาะตัวขึ้นได้ สิ่งปลูกสร้างและรูปทรงของอาคารเป็นผลมาจากการแก้ปัญหาในการด�ำรงชีวิต แสดงให้เห็น
เอกลักษณ์ของชุมชนเกิดจากการใช้เวลาในการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ด้วยระยะเวลาอันยาวนาน
รูปทรงและวัสดุในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (พีระเดช จักรพันธุ์, 2525) การปรับปรุงแก้ไขรูปทรงของอาคารนั้น
เป็นผลมาจากแต่ละท้องถิ่นเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นที่หาง่าย ใช้งานต่อเนื่องจนเข้าใจในธรรมชาติของวัสดุที่
สอดคล้องกับวิธีการก่อสร้าง รูปทรงและวิธีการก่อสร้างจึงมีลักษณะประจ�ำท้องถิ่น ระบบสังคมเดิมเป็นสังคมที่พึ่งพา
ตัวเอง ท�ำให้ชมุ ชนมีความรูใ้ นการแก้ไขให้เหมาะสมและถ่ายทอดความรูส้ ง่ ต่อกันมาท�ำให้มรี ปู แบบและระบบการก่อสร้าง
ที่เหมาะสมก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้อาศัย
(ณวิทย์ อ่องแสวงชัย, 2550) กล่าวว่า เรือนพื้นถิ่นเป็นสิ่งปลูกสร้างในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะแปรเปลี่ยน
ไปตามสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น แสดงภูมิปัญญา ฐานะทางเศรษฐกิจ และทางสังคม
ของคนยุคนั้น ซึ่งมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ บังคับไว้ ห้ามมุงกระเบื้องไม้ ถือว่าเป็นการท�ำเสมอเจ้านาย เรือนที่อยู่อาศัยของ
ชาวน่าน มี 2 ประเภท คือ 1.เรือนไม้ไผ่ (เรือนเครื่องผูก) 2.เรือนไม้จริง หรือเรือนเครื่องสับ เป็นเรือนถาวรสร้างด้วย
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ไม้จริง หลังคามุงกระเบื้องดินขอ กระเบื้องซีเมนต์ แป้นเกล็ดไม้ ต้องอาศัยช่างผู้ช�ำนาญในการปลูกเรือน
2.1.2 ความส�ำคัญของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
วิวัฒน์ เตมียพันธ์ (2543 : 6-7) กล่าวถึงเรือนพื้นถิ่นว่าสะท้อนถึงวัฒนธรรมในแต่ละสังคมได้เป็นอย่างดี
ซึง่ หมายถึงพฤติกรรมและคติความเชือ่ พิธกี รรมและประเพณีทสี่ มั พันธ์กนั ระบบวางผังและล�ำดับขัน้ ตอนของการก่อสร้าง
การแบ่งพื้นที่และรูปลักษณะอาคาร
อรศิริ ปาณินท์ (2546 : 33) ให้ความเห็นไว้วา่ ความส�ำคัญและความน่าสนใจของเรือนพืน้ ถิน่ ทีแ่ ท้จริงขึน้ อยูก่ บั
ชีวติ และวงจรชีวติ ทีส่ มั พันธ์กบั สภาพแวดล้อมธรรมชาติ ระบบนิเวศและนิเวศวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ชีวติ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
เรือนและสภาพแวดล้อมพื้นถิ่น ท�ำให้เรือนพื้นถิ่นนั้นมีคุณค่า
วี ร ะ อิ น พั น ทั ง (2550) กล่ า วไว้ ว ่ า สั ง คมทั้ ง หลายประกอบไปด้ ว ยชนชั้ น ผู ้ ป กครองและสามั ญ ชน
งานสถาปัตยกรรม 2 ชนิด คือสถาปัตยกรรมชนชั้นผู้ปกครองที่สร้างด้วยช่างฝีมือกับงานสถาปัตยกรรมชาวบ้าน เกิดขึ้น
พร้อม ๆ กันและคู่กันมาตลอด
สถาปัตยกรรมชาวบ้านไม่มชี า่ ง หรือสถาปนิกออกแบบ ผูส้ ร้างคือผูอ้ ยูอ่ าศัย สถาปัตยกรรม หรือสิง่ ปลูกสร้าง
แบบชาวบ้านแสดงความจ�ำเป็น การให้คณ
ุ ค่า ความชืน่ ชม ถูกถ่ายทอดออกมาในลักษณะทางกายภาพอย่างตรงไปตรงมา
สถาปัตยกรรมชาวบ้าน (Folk architecture) หรือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)
หากชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชีวิต มีอยู่ในสถาปัตยกรรมประเภทนี้
สิ่งปลูกสร้าง หรือเรือนพักอาศัยของแต่ละหมู่ชนชั้นมีรูปแบบเฉพาะที่ไม่เหมือนกันซึ่งคือ การมีอัตลักษณ์
อัตลักษณ์เกิดจากการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นวัสดุปลูกสร้างตามคุณสมบัติของวัสดุทางธรรมชาติที่ต่างกันท�ำให้
เรือนพักหรือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับสภาพดิน ฟ้า อากาศ เพราะสร้าง
ให้สอดคล้องกับทิศทางแดดและลม ปกป้องผู้อยูอ่ าศัยให้สบาย เพือ่ ใช้ในวิถชี ีวติ ของตนอย่างตรงไปตรงมา ซึง่ มีคณ
ุ ภาพ
มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี การค�ำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย สภาพแวดล้อมและการสร้างอัตลักษณ์เป็นทฤษฎีการออกแบบ
สถาปัตยกรรมนั่นเอง ชาวบ้านสร้างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาจากภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
มาหลายทอด ท�ำให้สถาปัตยกรรมนั้นเป็นเรื่องราวของสังคมที่ได้รับการสั่งสมสืบทอดต่อกันมา เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมของชุมชน วิวัฒน์ เตมียพันธ์. (2541) กล่าวไว้ว่า “รูปแบบของเรือนพักอาศัยของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น
ส่วนใหญ่นั้นมีรูปร่าง ขนาดวัสดุ และระเบียบวิธีการก่อสร้างย่อมมีลักษณะเหมือน ๆ กัน เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะอาคาร
แต่ละหลังไม่ใช่เป็นงานออกแบบเฉพาะตัวของสถาปนิก แต่งานเป็นงานออกแบบที่มีลักษณะร่วมกันของสังคม
แต่ละสังคม”
2.1.3 แนวทางในการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
แนวทางการศึกษาสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ วิวฒ
ั น์ เตมียพันธ์ (2529) กล่าวว่า สถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ มาจากภาษา
อังกฤษว่า “VERNACULAR  ARCHITECTURE” หมายถึงรูปแบบของอาคารทีช่ าวบ้านสร้างขึน้ ในแต่ละท้องถิน่ และเน้น
เฉพาะอาคารประเภททีพ่ กั อาศัยซึง่ มีลกั ษณะแปรเปลีย่ นไปตามลักษณะของวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และดินฟ้าอากาศ
ที่ต่างกัน แนวทางในการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมีจุดประสงค์และแนวทางการศึกษาต่างกันสรุปเป็นแนวทางใหญ่
ได้ 2 แนวทางคือ แนวทางที่หนึ่ง เป็นแนวทางของสถาปนิกที่มีพลังสร้างสรรค์ในตัวสูงเป็นการศึกษาที่แสดงของ
แรงบันดาลใจ เพื่อสะสมและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ตนเอง ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นด้วยประสบการณ์
ในตัวประเมินคุณค่า เขียนภาพจากความประทับใจ บันทึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจเป็นข้อมูลส�ำหรับ
เสริมประสบการณ์เป็นการออกแบบของตนเอง แนวทางที่สอง เป็นแนวทางสถาปนิกและนักศึกษาที่ต้องการค้นคว้า
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นด้วยระบบวิธีการศึกษาที่เป็นระบบเป็นขั้นตอน เป็นวิธีการศึกษาที่มีความมุ่งหมายเพื่อจะศึกษา
ค้นคว้าให้เห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหลายอย่าง เช่น คุณค่าในเชิงการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยตรง
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คุณค่าในฐานะรูปแบบเฉพาะทางวัฒนธรรมประเภทที่พักอาศัยของกลุ่มชนแต่ละท้องที่ คุณค่าในฐานะสะท้อนฐานะ
ของสังคม คุณค่าในฐานะเป็นรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ของภูมิภาค ศึกษาเพื่อให้เห็นวิวัฒนาการของอาคารพื้นถิ่น ศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางประยุกต์ใช้กับสมัยปัจจุบัน วิธีการศึกษาสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเป็นการศึกษาจากอาคารที่มีอยู่จริง
จึงไม่ต้องตั้งสมมุติฐาน เป็นการศึกษาจากข้อมูลที่ได้มาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในแง่ต่าง ๆ จึงค้นพบค�ำตอบภายหลัง
ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของวัตถุประสงค์ของการศึกษา
แนวทางการศึกษาสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ (รศ.อนุวทิ ย์ เจริญศุภกุล, 2528) อธิบายเรือ่ งการศึกษาสถาปัตยกรรม
ว่า สามารถท�ำได้ 2 แนวทางคือ 1.การศึกษาในส่วนที่เป็นตัวงานสถาปัตยกรรม 2.ศึกษาในส่วนที่เป็นประวัติศาตร์
สถาปัตยกรรม โดยสามารถศึกษาใน 13 แนวทางใหญ่ คือ แนวคิด หรือมโนคติทางการออกแบบ การออกแบบและ
แบบสถาปัตยกรรม คุณค่าทางสถาปัตยกรรม ซึ่งแนวทางนี้สามารถน�ำมาปรับใช้ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับงาน
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได้
อาจารย์ อรศิริ ปาณินท์ ใช้วิธีส�ำรวจข้อมูลทั้งด้านกายภาพและวิถีชุมชนควบคู่กับกายภาพและการบันทึก
ขยายความ ด้วยความเชื่อว่า “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนั้นผูกพันแน่นแฟ้นกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน การวิเคราะห์
ตีความสถาปัตยกรรมจะกระท�ำโดยปราศจากการวิเคราะห์ทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นคงมิได้”
การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจ�ำเป็นต้องใช้การส�ำรวจภาคสนามควบคู่กับการศึกษาเอกสารทุติยภูมิ
และในการศึกษาจะพบงานในแหล่งอื่น ๆ ทั้งในการศึกษาเอกสารและงานภาคสนาม ในการส�ำรวจภาคสนามหลายครั้ง
หลายช่วงเวลา ข้อมูลต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ปรากฏในช่วงเวลานั้น แต่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ภาพลักษณ์บางแห่ง
อาจยังเหมือนสภาพปัจจุบันแต่บางแห่งบางพื้นที่อาจปรากฏภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากปัจจุบัน
2.2 คติความเชื่อที่เกี่ยวกับเรือนพื้นถิ่น
2.2.1 คติความเชื่อและประเพณีในการปลูกเรือนล้านนา
ข้อห้ามบางประการของการสร้างเรือนไม้จริง มีประเพณีถอื กันมาว่า เรือนไม้จริงนัน้ สร้างได้เฉพาะเรือนของเจ้า
หรือท้าวพญาที่เป็นชนชั้นสูงเท่านั้นหากชาวบ้านธรรมดาจะสร้างบ้างก็ได้แต่มีข้อห้ามว่าไม่ให้สร้างด้วยไม้จริงหมด
ทั้งหลัง โครงสร้างและเสาต่าง ๆ เป็นไม้จริงหมด ส่วนพื้นนั้นต้องปูฟากบางส่วน ฝาบางส่วนจะต้องเป็นฝาไม้ไผ่ขัดแตะ  
หรือภาษาถิ่นเรียกว่า “ฝาขี้ล่าย” ที่เป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า การสร้างเรือนไม้จริงทั้งหลังนั้นงานใหญ่ต้องอาศัยแรงงาน
ท�ำให้ชาวบ้านจะเสียเวลาท�ำมาหากินในช่วงเมื่อถึงฤดูท�ำนาอันเป็นอาชีพหลักของคนในสังคมกสิกรรม เพราะการ
ปลูกสร้างบ้านเรือนมักจะเริ่มเตรียมการหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผ่านพ้นไปแล้ว หากชาวบ้านซึ่งเป็นชาวนาส่วนใหญ่และ
ไม่มีฐานะทางการเงินที่จะว่าจ้างค่าแรงและจ้างช่างปลูกสร้างก็ย่อมเป็นการยากเกินกว่าฐานะที่ตนจะท�ำได้นั่นเอง ผู้ใด
ฝืนท�ำย่อมตกในฐานะผู้ล่มจม และต้องความเป็นอัปมงคลแก่ตนเองโดยแท้ ซึ่งชาวบ้านทั่วไปถือว่าขึดแก่ตัวผู้สร้างเอง
โดยฝ่ายเดียว ครั้งต่อมาเมื่อเจ้านายทางภาคเหนือไปนิยมสร้างอาคารพักอาศัยแบบสมัยนิยม คติข้อห้ามนี้จึงได้เลิกไป
โดยปริยายและชาวบ้านที่มีฐานะจึงสามารถใช้ไม้กระดานสร้างเรือนไม้จริงได้ทั้งหลัง
2.2.2 คติความเชื่อเกี่ยวกับการหันทิศของเรือนและการหันหัวนอน
ความเชือ่ ในเรือ่ งทิศทางของชาวล้านนานัน้ เชือ่ ว่าทิศทีเ่ ป็นมงคล ได้แก่ ทิศเหนือและตะวันออก เพราะเป็นทิศ
ทีใ่ ห้ความเจริญงอกงามและพละก�ำลัง ส่วนทิศใต้และทิศตะวันตกหมายถึงความตายและความเสื่อม ฉะนัน้ วัดวาอาราม
ของภาคเหนือมักนิยมหันไปทางทิศเหนือ หรือตะวันออกเป็นส่วนมาก ส่วนบ้านเรือนนั้นกลับหันหน้าไปทางทิศเหนือ
หรือใต้ โดยวางขือ่ ไว้ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก เพราะเมืองเหนือนัน้ การวางตัวเมืองจะวางด้านสกัด หรือด้านกว้างไว้
ทิศเหนือและใต้ เรียกว่า “ขื่อเมือง” ส่วนยาวของเมืองนั้นไว้ในทิศตะวันออก-ตะวันตก เรียกว่า “แปเมือง” ฉะนั้นแกน
ของตัวเรือนล้านนาจึงวางแกนไปตามแนวเหนือ-ใต้ เรียกว่า “วางเรือนขวางตะวัน” โดยหันด้านสกัดซึ่งเป็นด้านหน้าจั่ว
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ไว้ทิศเหนือและใต้ สันนิษฐานว่าด้วยภูมิประเทศมีความหนาวเย็น จึงวางตัวเรือนให้ขวางตะวันรับแสงแดด
ทิศทีส่ ำ� หรับหันหัวนอนนัน้ ในต�ำราแผนโบราณพืน้ เมือง กล่าวถึงลักษณะการหันหัวนอนไว้วา่ ลักษณะการนอน
ควรเลือกดังนี้ นอนผินหัวไปทางทิศตะวันออกมีความสุข ความเจริญ มีปัญญาดี ปราศจากภัยร้ายทั้งมวล นอนผินหัว
ไปทางทิศใต้มีอายุมั่นขวัญยืน นอนผินหัวไปทางทิศตะวันตกจักมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจ นอนผินหัวไปทางทิศเหนือ
มักโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน เท่าที่ส�ำรวจมาส่วนมากแทบทุกบ้านจะหันหัวไปทางทิศตะวันออกไปทางหิ้งพระใน
ตัวเรือน เพราะทุกบ้านท�ำหิ้งไว้ตรงฝาตะวันออกของเรือน และหันหน้าหิ้งมาทางหัวนอน สรุปความได้ว่าทิศตะวันออก
นั้นเป็นทิศที่เป็นมงคลอย่างเดียว ทิศตะวันตกเป็นทิศอัปมงคลอย่างเดียว ส่วนทิศเหนือและใต้นั้นไม่แน่นอน แล้วแต่
เงื่อนไขที่ต�ำราจะบ่งบอกไว้หาได้ตายตัว
คติความเชื่อและประเพณีการปลูกเรือนล้านนา (กรมศิลปากร. เอกลักษณ์ไทยในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)
คติการเชือ่ ถือโชคลางและโหราศาสตร์มสี ว่ นในการจัดวางผังเรือน พิธกี ร ขัน้ ตอน ระบบและขัน้ ตอนการก่อสร้าง ฤดูกาล
ทีเ่ หมาะสมตามธรรมชาติ เป็นประเพณีและความเชือ่ ทีป่ ระพฤติจนเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ มีความเชือ่ เรือ่ งการวางทิศของ
ตัวเรือน ควรวางผังอาคารหันหัวนอนทิศทีเ่ ป็นมงคลคือทิศเหนือและทิศตะวันออก ตัวเรือนหันไปทางเหนือ วางขือ่ ไว้ตาม
แนวตะวันออก-ตะวันตก แกนตัวเรือนวางแกนตามแนว “วางเรือนทางตะวัน” หันด้านสกัดด้านหน้าจั่วไปทางเหนือ-ใต้
วางตัวเรือนขวางตะวันรับแสงแดดเพือ่ ความอบอุน่ แก่ตวั เรือน การหันหัวนอนไปทางทิศตะวันออกมีความสุขความเจริญ
มีปัญญาดีปราศจากภัยร้าย การหันหัวไปทางทิศใต้มีอายุมั่นขวัญยืน หันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกจะมีความเดือดเนื้อ
ร้อนใจ หันหัวไปทางทิศเหนือมักมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน เสียข้าวของ ทุกบ้านจะท�ำหิ้งพระไว้ตรงฝาตะวันออก
ของเรือน หันหน้าหิ้งมาทางหัวนอนทิศตะวันออกเป็นทิศมงคล ทิศตะวันตกเป็นทิศอัปมงคล ล�ำดับและฤกษ์ยามในการ
เข้าป่าตัดไม้ท�ำส่วนต่าง ๆ ของเรือน การขุดหลุม การเสี่ยงทาย เรือนล้านนาให้ความส�ำคัญกับเสา 2 ต้น คือ เสามงคล
กับเสานาง เสามงคลเป็นพญาเสา เสามงคลเป็นเสาพ่อ เสานางเป็นเสาแม่ เสามงคล หรือเสาพญาอยู่หัวนอน เสานาง
อยู่ปลายต้นในแนวเดียวกัน ต้องยกเสาพญาลงหลุมก่อนเสาอื่น ๆ เสาเรือนแต่ละต้นเป็นส่วนโครงสร้างหลักของเรือน
จึงต้องมีความมั่นคงแข็งแรงมีพละก�ำลัง ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษในเรือนล้านนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนใน
เป็นบริเวณต้องห้ามเป็นส่วนตัวของสมาชิกในตระกูล หรือผีเดียวกันคือบริเวณห้องนอน ส่วนนอกเป็นบริเวณให้บุคคล
ภายนอกเข้าได้เช่น เติ๋น ชาน ครัว ยกเว้นห้องนอนเพราะหิ้งผีปู่ย่าที่สิงสถิตของผีบรรพบุรุษ หรือผีเรือนอยู่ภายใน
ห้องนอน คุม้ ครองผูอ้ ยูใ่ นเรือนให้ปลอดภัยจากสิง่ ชัว่ ร้ายในเวลานอนหลับผูม้ ใิ ช่สมาชิกภายในเรือนเข้ามาจึงผิดผี เรือนพัก
อาศัยของชาวล้านนาเป็นสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ทีเ่ ป็นศูนย์รวมของชีวติ ในชุมชน เพราะสะท้อนให้เห็นถึง วัฒนธรรม ความเชือ่
ประเพณี โลกทัศน์ และกิจกรรมต่าง ๆ ในการด�ำรงชีวิตของแต่ละสังคมได้อย่างดีเป็นแบบแผนวัฒนธรรมที่ร่วมกันของ
ผู้คนที่อยู่ในภาคเหนือของประเทศ เรือนล้านนาแม้มีองค์ประกอบอย่างเดียวกันแต่ลักษณะการแสดงออกในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมการจัดองค์ประกอบจะผันแปรไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิน่ ด้านรสนิยม ฝีมอื ช่างประกอบกับ
การอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน เกิดการผสมผสานกันเกิดลักษณะเฉพาะถิ่นที่แยกย่อยออกไปตามที่ต่าง ๆ คือแบบ เชียงใหม่
ล�ำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก
2.2.3 คติความเชื่อเกี่ยวกับเรือนพักอาศัยของเมืองน่าน
ห้ามสร้างบ้านแยงเงา มีความเชือ่ ว่าการสร้างบ้านเรือนโดยทีต่ งั้ บ้าน หรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของบ้านไปท�ำเงากับ
น�้ำเหมือนกระจกเงา บ้านหลังนั้นจะเกิดอุบัติเหตุเพศภัย สันนิษฐานว่าการสร้างบ้านริมน�้ำ ล�ำธาร ห้วย หนอง คลอง บึง  
มีความเสีย่ งอันตรายอันเกิดจากโครงสร้างของดินไม่มนั่ คง อาจเกิดการทรุดตัวเนือ่ งจากน�ำ้ ใต้ดนิ ไม่สม�ำ่ เสมอ และอาจเกิด
น�้ำหลากพัดพาบ้านเรือนให้เสียหายได้ เนื่องจากอดีตระบบ และความรู้ด้านสร้างฐานรากบ้านเรือนยังไม่ก้าวหน้า ท�ำให้
การสร้างบ้านเรือนติดริมน�้ำไม่ปลอดภัย ด้านภูมิปัญญาความเชื่อ ขึดของ “บ้านแยงเงา” เป็นแนวทางป้องกันภัยจาก
ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเรือน
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ห้ามสร้างบ้านสามเส้า (เศร้า) ไม่ควรปลูกบ้านสามหลังที่ท�ำมุมต่อกันเป็นสามเหลี่ยม ด้วยความเชื่อว่าจะมี
เหตุให้ผู้อยู่อาศัยทั้งสามบ้านทะเลาะกัน บาดหมางในครอบครัว ท�ำให้อยู่กันอย่างไม่เป็นสุข ไม่มีความสุข ชาวน่านจึง
ไม่นิยมสร้างบ้านสามเส้า
ห้ามต่อรัว้ ต่อก�ำแพง ห้ามเสริมเติมต่อความสูงของก�ำแพง หรือรัว้ ให้สงู ขึน้ จากเดิม ไม่วา่ จะเป็นรัว้ ใหม่ หรือรัว้ เก่า
ก็ห้าม หากต้องการเพิ่มความสูงของรั้วให้ทุบทิ้งรั้ว หรือก�ำแพงเก่าทั้งหมดก่อนที่จะสร้างรั้ว หรือก�ำแพงให้สูงกว่าเดิม
เชื่อกันว่าหากต่อรั้วต่อก�ำแพงจะท�ำให้คนในบ้านนั้นอยู่ไม่เป็นสุข เจ็บป่วยกะทันหัน หรือเจ็บป่วยหาสาเหตุไม่ได้
และรักษาไม่หาย หรืออาจเกิดอุบัติเหตุท�ำให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อ
ห้ามน�ำไม้ยงุ้ มาสร้างเรือน ห้ามน�ำไม้ หรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของยุง้ ข้าวมาสร้างบ้านเรือนและอาคารทางศาสนา
ซึ่งเป็นข้อห้ามที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งในเมืองน่าน เพราะยุ้งข้าวถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของบ้านและต่อชีวิต นอกจากนี้
พื้นที่ที่เคยสร้างยุ้งข้าวก็ห้ามปลูกบ้านเรือนทับ เชื่อว่าหากใครฝ่าฝืนจะท�ำให้บ้านนั้นอยู่ไม่เป็นสุข มีแต่เรื่องเดือดร้อนใจ
อาจมีอาการคันตามร่างกายเหมือนนอนในยุ้งข้าว
2.3 เรือนพักอาศัยพื้นถิ่น
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือ (กรมศิลปากร, 2540) เรือนพักอาศัยล้านนาแบ่งได้ 3 ประเภทคือ
1. เรือนเครื่องผูก หรือเรือนไม้บั่ว หรือเรือนไม้ไผ่ โครงสร้างเสาและคานเป็นไม้เนื้อแข็งโดยส่วนอื่น ๆ เป็น
ไม้ไผ่ ฝาไม้ไผ่หลังคาหญ้า หรือใบตองตึง ใช้ตอกและหวายมัดยึด ปลูกได้เองไม่ต้องใช้ช่างผู้ช�ำนาญ
2. เรือนเครื่องสับ หรือเรือนไม้จริง สร้างด้วยไม้จริง หลังคามุงกระเบื้องยกพื้นสูง ปลายปั้นลมไขว้กันเรียก
กาแล ต้องอาศัยช่างผู้ช�ำนาญการ ห้ามสร้างด้วยไม้จริงทั้งหมด ไม่ให้ปูกระดานทั้งหมด ต้องมีฝาไม้ไผ่ขัดแตะ
3. เรือนไม้จริงที่พัฒนามาจากเรือนกาแล เกิดจากการผสมผสานเรือนแบบเก่าและเรือนจากภายนอกตาม
สังคมนิยม โดยเฉพาะฝาเรือน การเจาะช่องประตู อาจมีการฉลุไม้ตกแต่ง เรียก เรือน “ทรงสะลาไน”
องค์ประกอบเรือนทั้ง 3 แบบ คือ บันไดและเสาแหล่งหมา บันไดจะหลบใต้ชายคามีเสาลอยรับโดยหลังคา
เรือนแฝดแบบมีชานหน้าเรือนไม่หลบบันไดจะวางบันไดบนชานโล่ง เติ๋นเป็นพื้นที่กึ่งเป็นโล่งใกล้ชานบันได ขนาดไม่เล็ก
เท่าห้องนอน ร้านน�้ำ  อยู่ใกล้บันได หรือใกล้ครัว มีหม้อตั้งอยู่ 3–5 ใบ ห้องนอน มีขนาดใหญ่ ฝาด้านทึบจะอยู่ติดเติ๋น
ประตูอยู่ด้านโล่ง เรือนขนาดใหญ่มักมีห้องนอนสองส่วน มีไม้กั้นกลางเรือนไม้แป้นต้อง มีธรณีประตูและไม้แกะสลัก
เหนือประตู ระเบียงและชานเรือน เป็นตัวเชื่อมพื้นที่อื่น ๆ ชานเรือนเปิดโล่งตามแนวยาวของจั่วเรือน ครัวไฟจะอยู่สุด
มุมทางเดินแยกเป็นห้องเล็ก มีฝาและช่องระบายควัน บางครั้งแยกครัวออกไปติดชานเรือนด้านหลัง มีร้านน�้ำตั้งอยู่ใน
ชานหลังครัวของเรือนแฝดจะอยู่ที่เรือนหลังเล็ก หรือแยกออกมา ตั้งเตาไฟเป็นแท่นยกขึ้นมาอัดดินแน่น ใต้ถุนสูงไว้เก็บ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร ตั้งหูกทอผ้า
สถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ไทยภาคเหนือ (กรมศิลปากร, 2540) ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ สถาปัตยกรรม
พื้นบ้านแสดงถึงความต่อเนื่องของรูปแบบทางกายภาพ จากรูปแบบเดิมก่อนได้รับอิทธิพลและแนวความคิดสมัยใหม่
ลักษณะอาคารมีรูปแบบสะท้อนวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมล้านนาที่เป็นลักษณะประเพณีดั้งเดิมของถิ่น จากสภาพการ
ตั้งถิ่นฐานในภาคเหนือ จากเรือนหลังเดียวจนถึงระดับหมู่บ้านและเมือง เรือนพักอาศัยแบบล้านนาจะยึดเกณฑ์ระดับ
หมู่บ้าน ซึ่งแบ่งหมู่บ้านเป็น 3 ลักษณะ คือ
1. หมู่บ้านชนบท หรือหมู่บ้านป่า เป็นหมู่บ้านในลักษณะเดี่ยวห่างไกลจากทางสัญจรหลักติดต่อกันในระดับ
หมู่บ้าน ลักษณะเลี้ยงตัวเองได้ สร้างเรือนพักจากวัสดุท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ยืนต้น ไม้ไผ่ ใบตองตึง
แฝก หญ้าคา ลงแขกสร้างเรือน
2. หมู่บ้านภายในและรอบเมืองตลาด หมู่บ้านเป็นแนวยาวระหว่างทางสัญจรหลักและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
สินค้าระหว่างเมืองกับชนบท ได้รับค่านิยม เทคนิค และวัสดุก่อสร้างใหม่ ๆ มีช่างไม้สร้างเรือนมั่นคงถาวร บางครั้งใช้
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วัสดุสมัยใหม่ เช่น กระเบื้อง ปูนซีเมนต์
3. หมู่บ้านในเขตเมือง เป็นหมู่บ้านในเขตพาณิชยกรรมของเมือง มีเรือนจ�ำนวนมากแสดงลักษณะของเรือน
แบบเมืองใหญ่ เป็นเรือนไม้ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม สนองความต้องการความเป็นอยูข่ องคนระดับผูน้ ำ 
� คนรวย
มีฐานะทางสังคม
เรือนไทลือ้ (ศรีศกั ร วัลลิโภดม. 2543) อธิบายไว้ในเรือนไทยบ้านไทยว่า เรือนไทลือ้ เป็นผลงานทางวัฒนธรรม
กลุม่ ชนชาติไท ทีก่ ระจายตัวอยูใ่ นลุม่ น�ำ้ อิรวดี สาละวิน ทีต่ ดิ ต่อกับ อินเดีย จีน พม่าได้สะดวก โดยเฉพาะพุกามทีเ่ คยเป็น
ศูนย์กลางทางพุทธศาสนามาก่อน ผสมผสานกับชนชาติไทกลุ่มอื่น เกิดกลุ่มไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน เดิมเป็นพวกเดียวกัน
แต่ต่างเมืองต่างรัฐกัน วัฒนธรรมคล้ายกัน รูปแบบเรือนคล้ายคลึงกัน ถ้าเรือนใหญ่ก็สร้างเรือนแฝด เรือนเล็กก็สร้าง
เรือนเดี่ยว บางแห่งจึงมีลักษณะดั้งเดิม เป็นชุมชนไม่หนาแน่น เรียบง่าย พึ่งตนเอง หมู่บ้านตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม มีล�ำน�้ำ
สายเล็กไหลผ่าน ขนน�ำ้ เข้ามาใช้รว่ มกัน แต่ละครอบครัวต่างมีบอ่ น�ำ้ เป็นของตัวเอง มีรวั้ บ้านโปร่ง ๆ ยกเว้นกลุม่ พีน่ อ้ งกัน
มักไม่กั้นรั้ว ต่างมีที่ว่างบริเวณเรือนมีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน มีหลักบ้านอยู่กลางหมู่บ้าน เรือนส่วนมากใช้เสาไม้จริง
พื้นไม้จริง ฝาบางแห่งใช้ไม้ไผ่ หลังคามุงแฝก หรือมุงกระเบื้อง ทุกหมู่บ้านต้องมีป่าไผ่และป่าฟืนก่อนเข้าหมู่บ้านเป็นป่า
ที่ใช้ร่วมกันของชุมชน
เรือนไทยภาคเหนือ (ศรีศักร วัลลิโภดม. 2543) เหตุที่เรือนในภาคเหนือแต่ละท้องถิ่นสามารถพัฒนาและ
รักษารูปแบบบ้านเรือนของตนไว้ได้ เพราะอุดมไปด้วยไม้สกั การสร้างเรือนด้วยไม้จริงเป็นการสร้างเรือนถาวรอยูไ่ ด้นาน
จึงรักษารูปแบบเดิมไว้ได้ แต่เรือนในชนบทใช้ไม้ซุงมาท�ำเสา ฝาเป็นไม้ไผ่ขัดแตะหลังคามุงแฝก เรือนในภาคเหนือ
เป็นเรือนที่มีความซับซ่อน เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศที่หนาว หน้าจั่วจึงไม่โปร่ง มีหน้าต่างบานเล็ก ๆ มีซุ้ม
ที่บันไดและร้านน�้ำมีระเบียงหลังบ้านติดกับครัว มีทั้งเรือนแฝดและเรือนเดี่ยว เป็นเรือนที่ตั้งอยู่บนเสาสูงมีใต้ถุน
หลังคาทรงหน้าจั่ว ทรงหลังคาเรือนภาคเหนือทั่วไปยกเว้นเรือนกาแลของเชียงใหม่ มีหลังคาสูงชันทรงหน้าจั่วแต่เป็น
หน้าจั่วสั้นและเล็กตั้งอยู่บนยอดของหลังคา เพราะการขยายปีกชายคาดดยรอบให้คลุมต�่ำปิดตัวเรือน เป็นการปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมในหุบเขาที่มีอากาศหนาวเย็น
เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นล้านนา เรือนล้านนาหมายถึงเรือนพักอาศัยของชนที่มีเชื้อสาย “ไท” ในดินแดนแถบ
ภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบไปด้วย 9 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล�ำพูน แพร่ น่าน ตากและแม่ฮอ่ งสอน
ที่แสดงถึงลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเฉพาะถิ่นของตน (สมคิด จิระทัศนกุล, 2543) โดยมีการแบ่งประเภทและ
องค์ประกอบของบ้านเรือนล้านนาได้ดังนี้
2.3.1 การแบ่งประเภทของเรือนล้านนา
ในอดีตมีการแบ่งขนาดของเรือนพักอาศัยตามล�ำดับช่วงชั้นของสังคม โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับบริหาร
และระดับชาวบ้าน ชนชัน้ ระดับบริหารจะอยูเ่ รือนไม้ขนาดใหญ่ ชาวบ้าน หรือชาวนาทีม่ ฐี านะจะอยูเ่ รือนไม้ขนาดธรรมดา
และชาวนาทั่วไปที่มีฐานะค่อนข้างยากจนจะอยู่เรือนไม้ไผ่
เรือนพักอาศัยของเจ้าผู้ครองนคร หรือกษัตริย์นั้น อาคารพักอาศัยมีลักษณะแตกต่างกับเรือนขุนนางและ
เรือนชาวบ้าน อาคารจะประดับด้วยช่อฟ้าป้านลมปิดทองอย่างงดงาม เรียกว่า “หอค�ำ” บ้านของขุนนางระดับท้าวพญา
หรือชนชั้นสูงเป็นเรือนไม้ขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นเรือนหมู่ยกพื้นสูง ส่วนมากจะเป็นเรือนแฝดติดกันตั้งแต่สองหลัง
ขึ้นไป หากแฝดสองหลังภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “เรือนสองหลังร่วมพื้น” บางหลังอาจจะเพิ่มเรือนครัวขึ้นอีกหนึ่งเป็น
“สามหลังร่วมพื้น” ก็มี หลังคามุงดินขอ (กระเบื้อง) หรือแป้นเกล็ด (กระเบื้องไม้) ส�ำหรับบ้านพักอาศัยของชาวบ้าน
ที่ไม่ค่อยมีฐานะจะเป็นเรือนไม้ไผ่ผสมไม้เนื้อแข็งทั้งหมด หลังคามุงแฝก หรือใบตองตึง (ใบพลวง) เสาส่วนใหญ่เป็นเสา
ไม้เนื้อแข็งขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 นิ้ว พื้นบางส่วนเป็นฟากบางส่วนเป็นไม้กระดาน ฝาเป็นฝาไม้ไผ่
ขัดแตะ เรือนยกใต้ถุนสูงเช่นกัน เรือนพักอาศัยแบบเรือนไม้ไผ่ส่วนใหญ่การยึดตัวโครงสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ
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ของเรือนนั้นจะยึดด้วยการผูกและมัดด้วยหวายและตอก ซึ่งภาษาทางภาคกลาง เรียกว่า “เรือนเครื่องผูก” ชาวบ้าน
สามารถปลูกสร้างกันเองได้โดยไม่ต้องอาศัยช่างผู้ช�ำนาญ
ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเรือนพักอาศัยของชาวล้านนาโดยทั่วไป ยกเว้น “หอค�ำ” แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
ตามช่วงชัน้ ของสังคมคือ ชาวบ้านธรรมดาและผูบ้ ริหาร ได้แก่ “เรือนเครือ่ งผูก” และ “เรือนเครือ่ งสับ” (เรือนไม้กระดาน)
ตามภาษาทั่วไปของท้องถิ่นภาคเหนือเรียกว่า
“เรือนไม้บวั่ ” (ไม้บวั่ -ไม้ไผ่) และ “เรือนไม้จริง” แต่ภาษาโบราณเรียก “เรือนไม้บวั่ ” ว่า “เรือนมัดขือ่ มัดแป” และ “เรือน
ไม้จริง” ว่า “เรือน สุบขื่อสุบแป”
เรือนล้านนาแบบดัง้ เดิมหากแบ่งตามวัสดุกอ่ สร้างและรูปทรง แบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ (อนุวทิ ย์ เจริญศุภกุล
และวิวัฒน์ เตมียพันธ์, 2539)
1. เรือนเครื่องผูก
2. เรือนไม้จริง หรือเรือนเครื่องสับ แบบประเพณีนิยมของล้านนา หรือเรียกว่าเรือนกาแล
3. เรือนไม้จริงที่วิวัฒนาการรูปทรงไปจากเรือนกาแล
1. เรือนเครื่องผูก เรือนชนิดนี้โครงสร้างส่วนหลังคา คานและตงใช้ไม้ไผ่ เสานิยมเป็นไม้เนื้อแข็ง
ขนาดเล็ก ฝาเป็นไม้ไผ่สาน หลังคามุงแฝก หรือใบพลวง การยึดโครงสร้างและตัวไม้ทวั่ ไป นิยมใช้ไม้ตอกและหวายเป็นตัวยึด
		
2. เรือนกาแล ค�ำว่า “กาแล” นั้นเรียกตามไม้ป้านลมที่ปลายยอดไขว้กัน ซึ่งชาวเหนือเรียกส่วนที่
ไขว้กนั นีว้ า่ “กาแล” แต่ชาวบ้านล้านนาในยุคปัจจุบนั เรียกว่า “เรือนบ่าเก่า” ( เรือนโบราณ ) เป็นเรือนทีแ่ สดงเอกลักษณ์
ของบ้านพักอาศัยของล้านนาอย่างชัดเจน การวางผังพื้นที่ห้องภายในตัวเรือนและรูปทรง สะท้อนถึงแบบแผนของการ
ด�ำเนินชีวิต ตามระเบียบประเพณีและโลกทัศน์ของวัฒนธรรมล้านนา อย่างเด่นชัด
		
3. เรือนไม้จริง เป็นเรือนที่แสดงถึงวิวัฒนาการของรูปแบบที่พักอาศัยที่ต่อเนื่องจากเรือนกาแล
เป็นเรือนยุคหลัง ลักษณะเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมจากภายนอก รูปทรงผันแปรไปตามสมัยนิยม หลังคามีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากภาคกลางในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือเป็นงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
นอกจากนี้เรือนล้านนายังแบ่งตามยุคสมัยเป็น 3 ประเภท คือ เรือนสมัยแรก เรือนสมัยกลางและเรือนสมัย
ปัจจุบัน (วีระ อินพันทัง, 2545)
องค์ประกอบของบ้านเรือนล้านนา (สมคิด จิระทัศนกุล, 2543) เรือนล้านนาไม่วา่ จะแบ่งแบบใด  หากพิจารณา
ตามความหมายของบ้านและเรือนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ และเพื่อให้เกิดความชัดเจน
จึงแยกองค์ประกอบออกเป็น 2 ส่วนคือ
		
ก) องค์ประกอบของบ้าน บ้านในที่นี้หมายถึงบริเวณที่เรือนตั้งอยู่โดยทั่วไปบ้านล้านนา จะประกอบ
ด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. รั้ว สร้างขึ้นเพื่อแสดงอาณาเขต เป็นรั้วที่สร้างขึ้นแบบง่าย ๆ ด้วยวัสดุท้องถิ่นคือไม้ไผ่
มี 3 แบบได้แก่ รั้วตาแสง รั้วสะลาบ รั้วค่าว หรือรั้วตั้งป่อง
2. ข่วง เป็นลานโล่งในบริเวณบ้าน ลักษณะเป็นลานดิน โดยทั่วไปมักอยู่ด้านหน้า เป็นลาน
อเนกประสงค์ เช่น ตากผลผลิตทางการเกษตร เป็นที่วิ่งเล่นของเด็ก ๆ จัดงานพิธีได้แก่ งานบวช งานศพ งานไหว้ผีปู่ย่า
ซึ่งลูกหลานจะมารวมกัน
3. บ่อน�้ำ เป็นบ่อน�้ำที่ขุดไว้ส�ำหรับการอุปโภค บริโภคในแต่ละครัวเรือน
4. ต๊อมอาบน�้ำ หมายถึงห้องอาบน�้ำ
5. สวนครัว พื้นที่ปลูกผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นอาหาร เข่นข่า ตะไคร้
6. หอผีปู่ย่า (ที่สถิตของผีบรรพบุรุษ) มักสร้างไว้มุมบ้าน
7. ยุ้งข้าว หรือหลองข้าว ที่ส�ำหรับเก็บข้าวเปลือก เป็นอาคารยกใต้ถุนสูง สร้างอย่างแข็งแรง
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อาจเป็นเรือนโดด หรือมีชานเชื่อมกับเรือนใหญ่ ใต้ถุนใช้เก็บเครื่องมือทางการเกษตรและเกวียน
8. เรือนครัว หรือครัวไฟ ใช้เป็นที่ประกอบอาหาร
		
ข) องค์ประกอบของเรือน องค์ประกอบของเรือนล้านนาประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้คือ
1. บันไดและเสาแหล่งหมา บันไดของเรือนล้านนาส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ชายคา หรือมีหลังคา
คลุม เสาบันไดทางขึ้นบ้านมักเป็นเสาลอยตั้งรับหลังคา เรียกว่า เสาแหล่งหมา เพราะจะผูกสุนัขไว้กับเสานี้เพื่อเฝ้าบ้าน
2. เติ๋น ลักษณะเป็นพื้นที่เอนกประสงค์กึ่งเปิดโล่ง คือมีฝาเพียงด้านเดียว หรือสองด้าน
มีหลังคาคลุม มักอยู่หน้าห้องนอน เป็นพื้นที่ใช้สอยที่ถูกใช้มากที่สุด
3. ร้านน�้ำ  มักตั้งไว้ใกล้กับบันไดทางขึ้นบริเวณส่วนหน้าของชาน ใช้เป็นที่วางหม้อน�้ำเย็น
พร้อมกระบวยส�ำหรับตักน�ำ้ ดืม่ ชาวล้านนาจะแยกน�ำ้ ดืม่ กับน�ำ้ ใช้ออกจากกัน โดยน�ำ้ ดืม่ จะท�ำเป็น “ร้านน�ำ้ ” สูงประมาณ
1 เมตร มีหลังคาคลุม ส่วนน�้ำใช้เรียก “หม้อน�้ำซัวะ” เป็นหม้อบรรจุน�้ำส�ำหรับประกอบอาหารตั้งไว้บนหิ้งในส่วนครัว
หรือชานหลัง
4. ห้องนอน โดยทั่วไปจะอยู่ทางด้านตะวันออก เป็นห้องเดียวยาวตลอดตัวเรือน แต่จะแบ่ง
เป็นห้องเล็ก ๆ ส�ำหรับสมาชิกในครอบครัว โดยการใช้ผ้ากั้น หรือผ้าม่านกั้นไว้เพื่อความเป็นส่วนตัว
5. ชาน เป็นพื้นที่เปิดโล่งอยู่ทางด้านหน้าเรือน เชื่อมกับบันไดทางขึ้น มีร้านน�้ำไว้ส�ำหรับวาง
หม้อน�้ำดื่ม หากเป็นชานด้านหลังจะเชื่อมกับเรือนครัว ใช้เป็นที่ซักล้างและวางภาชนะต่าง ๆ
2.3.2 ตัวอย่างเรือนไม้ล้านนา (ฐาปนีย์ เครือระย้า, 2554)
		
2.3.2.1 เรือนพื้นถิ่นแม่แตง
ปลูกสร้างครั้งแรกประมาณปี พ.ศ.2460 ที่บ้านป่าไผ่ ต�ำบลช่อแล อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เดิมเป็นเรือนของ พ่อน้อยปิง แล้วตกทอดมาถึงนางขาล ตาค�ำ  จากนั้นได้ย้ายมาปลูกไว้ที่ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2551
		
ลักษณะเรือน
รูปแบบเป็นเรือนพื้นถิ่นที่มีการจัดพื้นที่ใช้สอยตามการใช้งานของครอบครัวในชนบท ตัวเรือนเป็น
จั่วแฝด ยกพื้นใต้ถุนสูงสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งหลัง โครงสร้างระบบเสาและคาน ใช้ประกอบแบบเจาะช่องสอดเข้าเดือย  
บากพาด ผนังเรือนเป็นไม้แผ่นตีซอ้ นแนว ส่วนพืน้ เรือนปูดว้ ยไม้กระดาน โดยยกพืน้ ห้องนอนและเติน๋ ขึน้ มาหนึง่ ระดับ เพือ่
แบ่งส่วนพืน้ ทีใ่ ช้สอย หลังคามีลกั ษณะเป็นสองจัว่ เชือ่ มต่อกัน มุงด้วยกระเบือ้ งดินขอ ด้านหน้าเรือนใกล้กบั บันได มีรา้ นน�ำ้
ท�ำเป็นชัน้ ยืน่ ออกมา พืน้ ทีข่ องเติน๋ และชานท�ำหลังคายืน่ ออกมาคลุมทัง้ หมดไว้ แล้วกัน้ ด้านหน้าเรือนด้วย “ฝาไหล” รอบ
ๆ เรือนท�ำไม้ระแนงกั้นไว้ เพื่อให้ตัวเรือนดูมิดชิด ขณะเดียวกันก็ช่วยถ่ายเทอากาศได้ด้วย ซึ่งแตกต่างจากเรือนล้านนา
โบราณที่เปิดโล่งในส่วนของเติ๋นและชาน
องค์ประกอบของพืน้ ทีใ่ ช้สอย
1) ชาน
2) เติ๋น
3) หิ้งพระ                                           
4) ห้องนอน                                            
5) ครัว                                                           
6) ชาน                                                                    
7) ร้านน�้ำ
ภาพที่ 1 ผังเรือนพื้นถิ่นแม่แตง
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2.3.2.2 เรือนไทลื้อ (เรือนหม่อนตุด)
		
เรือนหม่อนตุด เป็นเรือนชาวไทลือ้   ทีส่ ร้างขึน้ จากการผสมผสานระหว่างรูปแบบไทลือ้ กับเรือนไทยวน
โดยกลุม่ ชาวไทลือ้ จากมณฑลยูนานตอนใต้ของจีน ทีถ่ กู กวาดต้อนเข้ามาอยูใ่ นเชียงใหม่ตงั้ แต่อดีต แต่เดิมเป็นของนางตุด
ใบสุขันธ์ ชาวไทลื้อ บ้านเมืองลวง ต�ำบลลวงเหนือ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2460
โดยพ่อน้อยหลวง สามีหม่อนตุด เป็นผู้สร้างขึ้นเอง
		ลักษณะเรือน
เป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง รูปทรงเรียบง่าย หลังคาจั่วแฝดยื่นชายคาคลุมบันไดทางขึ้น หลังคามุงด้วย
แป้นเกล็ด ห้องนอนอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนครัวอยู่ทางตะวันตก ตรงกลางระหว่างชายคาเรือน เชื่อมต่อกันท�ำเป็น
รางน�้ำฝนมีฮ่อมริน บันไดมี 2 ด้านคือที่ชานหน้าและชานหลังเรือน
องค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอย
1) ชานหน้าเรือน                       
2) เติ๋น
3) ร้านน�้ำ
4) หิ้งพระ
5) ห้องนอน
6) ครัว (เฮือนไฟ)   
7) ชานหลังเรือน

ภาพที่ 2 ผังเรือนไทลื้อ (เรือนหม่อนตุด)

		

2.3.2.3 เรือนกาแล (อุ๊ยผัด)
เรือนของอุย๊ ผัด  โพธิทา สันนิษฐานว่าตัวเรือนสร้างขึน้ ประมาณ พ.ศ.2460 เดิมอยู่ ต�ำบลป่าพลู อ�ำเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
		
ลักษณะเรือน
		
เป็นเรือนกาแลขนาดเล็ก ท�ำด้วยไม้ทงั้ หลัง ยกพืน้ สูง หลังคามุงด้วยแป้นเกล็ด หรือกระเบือ้ งไม้ ตัวเรือน
มี 3 จัว่ คือ ส่วนเรือนนอนมีขนาดใหญ่ทสี่ ดุ อยูท่ างตะวันออก เรือนครัว (เฮือนไฟ) มีขนาดเล็กอยูท่ างตะวันตก และจัว่ ขวาง
ขนาดเล็กด้านหน้าเรือนเป็นทีว่ างหม้อน�ำ้ ดืม่ มีบันไดทางขึน้ ด้านหน้าเชื่อมต่อกับชาน หรือชาวเมืองเรียกว่า “ชานฮ่อม”
ด้านตะวันออกของเติน๋ จะมีฝาไม้คนั่ ระหว่างเติน๋ กับชานฮ่อม เพือ่ กัน้ เป็นหิง้ พระ โดยท�ำชัน้ ไม้ตดิ ผนังฝัง่ ขวา ภายในเรือน
ถัดจากเติ๋นคือห้องนอน ตรงส่วนบนของกรอบประตูห้องนอนจะมีแผ่นไม้แกะสลักลวดลายต่าง ๆ เรียกว่า “หัมยนต์”
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องค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอย
1) ชานหน้าเรือน
2) เติ๋น
3) ร้านน�้ำ
4) ห้องนอน
5) ครัว (เฮือนไฟ)
6) ชานหลังเรือน
7) หิ้งพระ
ภาพที่ 3 ผังเรือนกาแล (อุ๊ยผัด)

		
2.3.2.4 เรือนพื้นบ้านล้านนา (เรือนอุ๊ยแก้ว)
		
เดิมเรือนตัง้ อยูท่ บี่ า้ นสันต๊กโต (สันติธรรม)  หรือบริเวณแจ่งหัวลินใกล้ ๆ กับถนนห้วยแก้ว อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเรือนของอุ๊ยอิ่นและอุ๊ยแก้ว ธาระปัญญา
		
ลักษณะเรือน
		
เป็นเรือนไม้รูปแบบเรียบง่าย แบบเรือนในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัวเรือนยกพื้นไม่สูงมาก
เมื่อเทียบกับเรือนล้านนาในยุคก่อน ถือเป็นรูปแบบที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปตามสังคมสมัยใหม่ หลังคา 2 จั่ววางต่อกัน
เป็นผืนคลุมทั้งตัวเรือน จึงไม่มีชานด้านหน้าเรือน แต่ท�ำฝาไม้ระแนงโปร่งปิดทุกด้านแทน
องค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอย
1) ชาน
2) เติ๋น
3) หิ้งพระ
4) ห้องนอน 1, 2
5) ครัว
6) ห้องน�้ำ
ภาพที่ 4 ผังเรือนพื้นบ้านล้านนา (เรือนอุ๊ยแก้ว)

จากตัวอย่างของเรือนล้านนาดังกล่าวซึ่งมีอายุเรือนเฉลี่ย 100 กว่าปี จะเห็นได้ว่าเรือนไม้ล้านนาจะมี
องค์ประกอบของพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีส่ ำ� คัญดังนีค้ อื ชาน เติน๋ ร้านน�ำ 
้ หิง้ พระ ห้องนอนและครัวไฟ ลักษณะเป็นเรือนยกใต้ถนุ สูง
หลังคาจัว่ มุงด้วยแป้นเกล็ด (กระเบือ้ งไม้)  หรือกระเบือ้ งดินขอ บันไดทางขึน้ ส่วนใหญ่มี 2 ทางคือด้านหน้าและหลังเรือน
เอกลักษณ์ของเรือนล้านนา (ไกรสีห์ นิมมานเหมินท์, 2520 อ้างถึงในวิวัฒน์) เรือนล้านนามีลักษณะเฉพาะ
ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งไกรสีห์ นิมมานเหมินท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมล้านนาได้สรุปเอกลักษณ์ของเรือนล้านนา
ไว้เป็นข้อ ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรือนไม้ดังนี้
1. มี “เติ๋น” อยู่ใต้หน้าจั่วตอนหน้าของเรือน และมีนอกชานตั้งอยู่ทั้งทางด้านจั่วตอนหน้าและตอนหลังเรือที่
นอกชานมี “ร้านน�้ำ” ส�ำหรับตั้งหม้อน�้ำดื่ม
2. ที่ “เติ๋น” มีหิ้งบูชาพระพุทธรูป
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3. มี  “ห�ำยนต์” ติดอยู่เหนือประตูห้องนอนส�ำหรับป้องกันภยันตรายต่าง ๆ
4. ในห้องนอนรวมมีหิ้ง “ผีปู่ย่า” คือผีบรรพบุรุษแต่บางแห่งก็ตั้งเป็นศาลเล็ก ๆ ไว้ในบริเวณบ้าน
5. ตัวเรือนมักจะสร้างเป็นเรือนแฝด เรียกกันว่า “สองหลังร่วมพื้น”   
6. มีฝาเรือนทีต่ อนล่างเอนเข้าข้างใน ตอนบนเอนออกข้างนอกตัวเรือน มิใช่ทำ� ฝาเรือนตัง้ ตรงให้ได้ฉากกับพืน้
และเสาเรือน (เฉพาะเรือนกาแล)
7. มีป้านลมไขว้กันอยู่บนยอดจั่วหลังคาเรียกว่า “กาแล” (เฉพาะเรือนกาแล)         
8. ครัวทีใ่ ช้ทำ� อาหาร เรือนล้านนาไทยวน (คนเมือง) ครัวจะแยกออกมาไม่รวมอยูใ่ นห้องนอนเหมือนเรือนไทลือ้
9. ใต้ถนุ เรือนสูง พอส�ำหรับเก็บเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ในการเกษตร ตัง้ หูกทอผ้า ใช้เป็นทีส่ ำ� หรับรับแขก หรือนัง่ เล่น
นอกจากนีเ้ รือนล้านนาทัง้ เรือนเครือ่ งผูก เรือนไม้จริงและเรือนไม้จริงประเภทเรือนกาแล ไม่มกี ารตีฝา้ เพดาน  
เพื่อสะดวกแก่การซ่อมแซมหลังคา ส่วนโครงสร้างหลังคาจึงมีไม้ที่ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า“ ขัวหย้าง” เป็นไม้ที่ตีขนาบ
ส่วนกลางของไม้ดั้ง เพื่อเอาไว้พาดบันไดและปีนขึ้นเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา หรือแฝกที่ช�ำรุด
2.4 เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นน่าน
อาคารเก่าเล่าขานน่านอดีต (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน, 2550) ลักษณะบ้านเรือนของชาวน่าน แบ่งได้
3 ประเภท คือ 1.เรือนไม้บั่ว (เรือนเครื่องผูก) 2.เรือนไม้จริง (เรือนเครื่องสับ) 3.ที่พักกึ่งร้านค้า องค์ประกอบของเรือน
คือ ตัวเรือนมีทงั้ เรือนเดีย่ วและเรือนแฝด เรือนด้านตะวันออกจะใหญ่กว่า เรียกว่า เรือนหลวง มีหงิ้ บรรพบุรษุ เรือนตะวันตก
เรียกว่า เรือนน้อย จั่วด้านหน้าของเรือนน้อยจะหดสั้นกว่าเรือนหลวง ด้านหลังเรือนน้อยจะเป็นครัวไฟ ด้านหน้าเป็นที่
ทานข้าว ห้องนอนเป็นห้องโถงใหญ่ เป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในเรือน ห้ามคนนอกเข้า เจ๊าะ หรือเติ๋น เป็นชานเปิดโล่ง
ใช้งานอเนกประสงค์ เจ๊าะจะยกพืน้ สูงกว่าชาน หรือระเบียง เจ๊าะจะอยูต่ ดิ กับห้องนอน ชานเป็นพืน้ ทีเ่ ปิดโล่งติดบันไดบ้าน
มีชานในร่ม มีหลังคาคลุม เช่น ทางเดินเชือ่ มส่วนต่าง ๆ และมีชานแดด หรือชานนอกเป็นพืน้ ทีต่ ำ�่ กว่า ส่วนอืน่ เพือ่ ระบาย
น�้ำฝน ครัวไฟ หรือเรือนครัวมักอยู่มุมสุดของชาน แยกเป็นห้องเล็ก มีฝาและช่องระบายควัน มักมีร้านน�้ำอยู่ติดชาน
ใกล้ครัว ครัวของเรือนแฝดมักอยูใ่ นเรือนเล็ก หรือแยกออกมา เตาเป็นชัน้ ยกพืน้ แท่นไม้อดั ดิน เหนือเตามีทแี่ ขวน หรือหิง้
ร้านน�ำ้ จะต้องอยูใ่ กล้บนั ได หรือใกล้ครัว บันไดเป็นไม้จริง หรือไม้ไผ่ มักมีเสารองรับหลังคาคลุมบันได เรือนหลังใหญ่มกั มี
บันไดด้านหน้าและหลังเป็นบันไดครัว เล้า หรือหลองข้าวเป็นเรือนสี่เหลี่ยมยกพื้นติดกับเรือน ผนังอาจเป็นไม้ไผ่สาน
หรือไม้กระดาน ตัม้ หรือทีอ่ าบน�ำ 
้ มักอยูห่ ลังบ้าน ห้องสีเ่ หลีย่ มไม่มหี ลังคา ใต้ถนุ เรือน เก็บฟืน วางหูกทอผ้า หรือเลีย้ งสัตว์
มีลานดินอเนกประสงค์เป็นข่วงบ้าน มีรั้วไม้ไผ่
เรือนเก่าเมืองน่าน (ฉัตรภิรมย์ สุรเชษฐ, 2553) เรือนพื้นถิ่นเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นในแต่ละท้องถิ่น
มีลกั ษณะทีเ่ ปลีย่ นไปตามสภาพแวดล้อม ภูมอิ ากาศ และวัฒนธรรมท้องถิน่ ทีแ่ สดงถึงภูมปิ ญ
ั ญาการเลือกใช้วสั ดุทอ้ งถิน่ มา
ประยุกต์อย่างเหมาะสม รูปแบบเรือนขึน้ อยูก่ บั ความต้องการด้านการใช้สอย ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เรือนพืน้ ถิน่
ในตัวเมืองจ�ำแนกตามอายุความเก่าแก่ได้ 2 ยุค คือ เรือนยุคเก่า หรือเรือนโบราณ อายุ 70-90 ปี ขึ้นไป เรือนยุคกลาง
หรือเรือนร่วมสมัย อายุ 40-50 ปีขึ้นไป
เรือนพื้นถิ่นน่านเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ เนื่องจากมีคุณค่า ได้แก่ คุณค่าทาง
สถาปัตยกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านสถาปัตยกรรม ประโยชน์ใช้สอย สุนทรียภาพ และเทคโนโลยี
การก่อสร้าง คุณค่าทางวัฒนธรรม ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของคนในสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเชือ่ และ
วิถีชีวิต คุณค่าทางจิตวิญญาณ เนื่องจากเรือนพักอาศัยมีความผูกพันกับผู้เป็นเจ้าของ เป็นมรดกสืบทอด เป็นภาพจ�ำ
ในอดีตจึงมีคุณค่าต่อผู้เกี่ยวข้อง และเกี่ยวพันถึงประวัติศาสตร์ของชุมชน
แผนทีน่ า่ น (ส�ำนักกิจการพิเศษโรงพยาบาลน่าน, 2548) ลักษณะเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัยของชาวน่านแบ่งได้ 2 ประเภท
คือ เรือนไม้บั่ว หรือเรือนเครื่องผูก เป็นเรือนชั่วคราวสร้างด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงใบตองตึง ใบแฝก หรือหญ้าคา ตัวเรือน
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ขนาดเล็ก ปลูกได้เองไม่ต้องใช้ช่าง เรือนไม้จริง หรือเรือนเครื่องสับ เป็นเรือนถาวรสร้างด้วยไม้จริงเกือบทั้งหลัง หลังคา
มุงด้วยแป้นเกล็ด กระเบื้องดินขอ กระเบื้องว่าว กระเบื้องลอนคู่ ทนทาน ต้องอาศัยช่างฝีมือสร้างรูปแบบของเรือน
มี 3 ลักษณะตามรูปแบบหลังคา คือ แบบมะนิลา หรือแบบปั้นหยา แบบเพิงหมาแหงน คนมีฐานะดีมักปลูกเรือนทรง
มะนิลา ผูแ้ ยกเรือนใหม่มกั ปลูกทรงหมาแหงน ตัวบ้านมักจะยกพืน้ สูง ใช้ใต้ถนุ เป็นทีท่ อผ้า เลีย้ งสัตว์ เก็บเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ตัวบ้านแยกเป็นบันไดและฮางล้างเท้า บันไดนอกชานหน้าบ้านหลั่น (ชานระเบียงยกพื้นในบ้าน) จ๊อก (ห้องโถง) ส้วม
นอน (ห้องนอน) ครัวไฟ เฮียข้าว (ยุ้งข้าว) ตุ๊บ (ส้วม) อยู่ด้านล่าง
เรือนพื้นถิ่นน่าน (กรมศิลปากร, 2530) น่านมีกลุ่มชาติพันธ์หลายกลุ่มจึงมีเรือนพักของคนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่
ชาวไทลื้อได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดน่านหลายรุ่น ตั้งบ้านเรือนตามที่ราบลุ่มริมน�้ำ  ลักษณะเรือนคล้ายเรือน
คนเมืองที่นิยมสร้างเรือนไม้ ใต้ถุนสูง หลังคาจั่วปั้นหยา และมนิลา มุงวัสดุหลังคาตามฐานะ กระเบื้องคันขอ หญ้าคา
แป้นเกล็ดไม้ เรือนแบบเดิมตั้งเตาไฟไว้หน้าห้องนอน ที่ระเบียงบ้านมีร้านน�้ำ  มีการสร้างหลังคาคลุมบันได ยุ้งข้าว
สร้างติดกับตัวเรือนพัก มีลาน หรือข่วงบ้าน ปลูกไม้ประดับหลากสี
เรือนไทลือ้ ในชนบทในเขา เรือนทีพ่ กั คล้ายกันแต่วสั ดุเป็นธรรมชาติ พืน้ และฝาเป็นไม้ไผ่ไม่มหี น้าต่าง โครงสร้าง
และส่วนประกอบต่าง ๆ ท�ำจากไม้ไผ่
เรือนชาวลัวะ ยกพืน้ ใต้ถนุ สูง เสาเรือนใช้ไม้จริง โครงสร้างหลังคา ฝาเรือน และพืน้ เรือนใช้ไม้ไผ่ หลังคามุงด้วย
หญ้าคา หรือใบค้อ มุมย้อยลงมาคลุมตัวบ้านมาก ใช้เถาวัลย์ หวาย หรือตอกมัดส่วนต่าง ๆ ของเรือน ใต้ถุนใช้เก็บฟืน
วางครกกระเดื่องและเลี้ยงสัตว์
เรือนชาวขมุ ตามไหล่เขาบางกลุ่มปลูกคร่อมดินแบบเรือนม้ง ท�ำด้วยไม้ไผ่ มุงด้วยใบหงษ์ หรือหญ้าคา ชนิดที่
รูปทรงคล้ายกับชาวน่าน จะยกพื้นสูง พื้นและฝาเป็นไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา ใบหงษ์และสังกะสี ต่อเรือนกั้นฝาเป็น
แนวยาวเป็นห้องนอน ที่เหลือเป็นชานเรือน มีส่วนห้องรับแขกใกล้ประตูเข้า-ออก มีเตาไฟ 2 แห่ง แห่งหนึ่งไว้หุงข้าว
ใช้เป็นห้องไว้ผีเรือน คนอื่นห้ามล่วงล�้ำ อีกเตาไฟใช้ท�ำอาหาร ผิงไฟ ประตู เข้า ออก หน้าบ้านมี 2 - 3 ประตู แต่ประตู
ด้านหลังเปิดเฉพาะวันท�ำพิธี เลี้ยงผีเรือน
เรือนชาวม้ง มักตั้งเรือนอยู่บนที่สูง มีอากาศเย็น บนพื้นทางตามยอดเขา เป็นเรือนคร่อมบนพื้นดินที่อัดแน่น
ใช้ไม้เนื้ออ่อน หรือไม้ไผ่ขัดแตะท�ำฝาเรือน เสาเรือนเป็นไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงด้วยแฝก หรือใบค้อเกือบจรดพื้นดินไม่มี
หน้าต่าง แปลนเรือนมักแบ่งด้านหน้าเป็นที่รับแขก มีแคร่ไม้ไผ่ไว้นั่ง ด้านหน้าเป็นที่ท�ำงานมีเตาไฟ ด้านในกั้นเป็นที่นอน
บนแคร่ไม้
เรือนชาวเมี้ยน ตัวบ้านเรือนอยู่ตามไหล่เขา เรือนชาวเมี่ยนเป็นเรือนชั้นเดียวติดดิน ฝาไม้ หรือไม้ไผ่ หลังคา
หญ้าคา หรือแป้นเกล็ดไม้ สองฟากเรือนซ้ายและขวามีประตูเข้า ออก ด้านละบาน ประตูชายเปิดเข้าสู่ส่วนรับแขก
ประตูหญิงเปิดเข้าสู่ครัว ประตูสาม หรือประตูผีเป็นประตูที่ใช้เวลาท�ำพิธีต่าง ๆ ตรงข้ามประตูเป็นศาลพระภูมิในเรือน
ห้องนอนอยู่ด้านใน เมื่อสร้างเรือนเสร็จต้องหาฤกษ์ยามตั้งศาลเพื่อวิญญาณบรรพบุรุษที่เป็นพระภูมิเจ้าที่ปกป้องรักษา
ทุกคนในเรือน มีเตาไฟใหญ่ 2 เตา เตาหนึ่งหุงอาหาร อีกเตานึ่งข้าวหมู มีความเชื่อว่ามีผีในเตาจึงไม่วางเท้า หรือหันหลัง
ให้เตา ไม่น�ำสิ่งใดมาขวางระหว่างประตูผีกับศาลพระภูมิ คอกสัตว์และสิ่งปลูกสร้างอื่นต้องอยู่พ้นบริเวณหลังคาเพื่อ
ให้ผีมอญน�้ำน�ำโชคลาภมาให้สะดวก ประตูผีจะเปิดระหว่างพิธีกรรมและใช้ในโอกาสส่งตัวบุตรสาวไปแต่งงาน หรือรับ
ลูกสะใภ้เข้าเรือน ใครออกจากเรือนทางประตูผีจะถูกตัดขาดจากการนับถือผีของครอบครัว
เรือนลัวะ (บุษกร จีนะเจริญ, 2548) กล่าวว่า ลักษณะบ้านของลัวะเป็นบ้านยกพืน้ สูง เรือนครัวและเล้าข้าวแยก
โดยมีชาวบ้านเชือ่ มต่อกัน มุงหลังคาด้วยหญ้าคา ชายคายืน่ จากตัวบ้านคลุมชานบ้าน ด้านทีล่ าดลงจะมีครกกระเดือ่ งตัง้ อยู่
ใต้ถุนเก็บฟืน สิ่งของและคอกสัตว์ ไม้มีหน้าต่าง อาจเจาะช่องเล็ก ๆ เป็นช่องระบายอากาศ หน้าบ้านมีระเบียงใหญ่
มีชายคาคลุม ไม่ใช้ตะปู ใช้ลิ่มไม้ หวาย เถาวัลย์ และตอกเป็นเครื่องมัด ภายในเป็นห้องเดี่ย วหรือกั้นเป็นห้อง 1-2 ห้อง
อาจเก็บข้าวไว้ในเรือนใส่ตะกร้าขนาดใหญ่สานจากไม้ไผ่ เรือนครัวเป็นเรือนขนาดเล็กเชือ่ มต่อด้านชานภายในมีกระบะดิน
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ในกรอบไม้สี่เหลี่ยม รางหินสามเส้า หรือเหล็กสามขาเป็นเตาไฟ เหนือกระบะเป็นชั้นแขวนจากเพดานเก็บเมล็ดพันธุ์พืช
หรือสิ่งของที่ต้องการให้แห้ง กลุ่มลัวะปรัยจะมีเตาไฟส�ำหรับใช้ประกอบอาหารแยกต่างหาก กลุ่มลัวะมัลใช้ร่วมกันกับ
เตาไฟทัว่ ไป อาจเติมห้องเพิม่ ส�ำหรับครออบครัวลูกสาว ขยายไปเป็นเรือนแถวทีม่ ชี านเชือ่ มตรงกลาง แต่ยงั ใช้ครัวไฟร่วมกัน
บ้านเรือนชาวม้ง (บุษกร จีนะเจริญ, 2548) เป็นบ้านชั้นเดียว ปลูกคร่อมดินโดยปรับพื้นดินให้ราบเป็น
พืน้ บ้านใช้ไม้ไผ่สบั ฟาก หรือแผ่นไม้จริงท�ำฝาบ้าน หลังคามุงด้วยหญ้าคา หรือแป้นเกล็ดไม้โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ประตู
ด้านหน้าเป็นประตูที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม เรียกขวัญ ส่งวิญญาณ การแต่งงาน ประตูด้านข้างเป็นประตูธรรมดา
ยกเว้นม้งเขียว ม้งด�ำ  ม้งลาย บ้านจะไม่มีประตูข้าง มีเสากลางบ้านเป็นเสาเอกด้านซ้ายมือหน้าห้องนอนผู้อาวุโสเป็น
สถานที่ประกอบพิธีกรรมของครอบครัว ห้องนอนจะอยู่ถัดจากประตูด้านหน้ามักจะอยู่ติดประตูหน้าบ้าน ที่พักแขกเมื่อ
อาศัยนอนจะมีแคร่ไว้ติดกับประตูหน้า ม้งขาวมักจะปูเสื่อกลางบ้าน ส่วนหิ้งบูชาผีติดกระดาษขาว เป็นผีที่คอยดูแลคน
ในบ้าน ติดไว้ตรงข้ามกับประตูหน้าบ้าน หากบ้านไหนมียุ้งข้าวและข้าวโพดในบ้านก็จะอยู่บริเวณริมด้านหนึ่งของบ้าน
มีครกกระเดื่องต�ำข้าว ไม่นิยมท�ำหน้าต่างเพราะอากาศหนาวเย็น มีเตาไฟ 2 เตา คือเตาไฟใหญ่ก่อด้วยดิน รางกระทะ
ใบบัวหุงข้าว ต้มอาหารสัตว์ ท�ำอาหารเลีย้ งแขกในพิธี กลัน่ เหล้า ย้อมผ้า เตาไฟเล็กใช้ประกอบอาหารประจ�ำวันและต้มน�ำ้
เหนือเตามีหงิ้ แขวนจากเพดาน ใช้เก็บของต่าง ๆ เมล็ดพันธุพ์ ชื ยาสมุนไพร เครือ่ งจักสาร สมาชิกในบ้านมักนัง่ รอบเตาไฟ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรือนพื้นถิ่นน่าน
การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กรณีศึกษาเรือนพักอาศัยในเขตเมืองเก่าจังหวัดน่าน (ฉัตรภิรมย์ สุรเชษฐ,
2555) ผลการศึกษาพบว่า เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นในเขตเมืองเก่าจังหวัดน่านเป็นเรือนที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองประโยชน์
ใช้สอยเป็นหลัก จึงเป็นเรือนที่มีรูปทรงเรียบง่ายสอดคล้องกับภูมิประเทศและวิถีชีวิต สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
และคติความเชื่อแบบล้านนาบางอย่างไว้ มีลักษณะเฉพาะที่แสดงเอกลักษณ์ของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นน่าน คือ การท�ำ
เสารับเรือนด้วยการก่ออิฐรองรับเสาเรือนไม้ส่วนบน ใช้หลังคาทรงปั้นหยา รวมถึงการสร้างยุ้งข้าวไว้กับตัวเรือน ไม่แยก
ออกไปเหมือนเรือนล้านนาทั่วไป
โครงการจัดการทรัพยากรทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐาน
วัฒนธรรมในเขตเมืองน่าน (ณวิทย์ อ่องแสวงชัย, 2558) สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกในเมืองน่าน
สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ สถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตกที่รับผ่านกรุงเทพและสถาปัตยกรรมตะวันตกที่
ได้รับจากกลุ่มมิชชันนารีอเมริกัน
โคงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทรัพยากรด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเมืองน่านผ่านการศึกษา
พัฒนาการของเมืองและกิจกรรมทางวัฒนธรรม (ณวิทย์ อ่องแสวงชัย, 2561) เมืองน่านยังคงมีเรือนไม้พักอาศัยพื้นถิ่น
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ เรือนพื้นถิ่นยกใต้ถุนสูงและเรือนสองชั้นในเขตเมือง รูปทรงของ
อาคารและการจัดพืน้ ทีใ่ ช้สอยภายในของเรือนแต่ละประเภท มีความสัมพันธ์กบั ต�ำแหน่งทีต่ งั้ และอายุของเรือนซึง่ แสดง
ให้เห็นถึงพัฒนาการและการขยายตัวของเมืองออกไปในแต่ละทิศทาง ในแต่ละช่วงสมัย
2.6 ความเปลี่ยนแปลงของเรือนพื้นถิ่น
การเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (วิโรฒ ศรีสุโร, 2527) กล่าวไว้ว่า ควรยอมรับความเปลี่ยนแปลง
โดยเงื่อนไขทาง 1.วัสดุที่คิดค้นขึ้นได้ใหม่ 2.ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ 3.สังคมและเศรษฐกิจในยุคใหม่ สิ่งเหล่านี้ท�ำให้
รูปแบบ หรือรูปลักษณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ยนแปลงของเรือนไทยในภาคเหนือ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2543) การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จากการสร้างถนน ขุดคลองชลประทาน สร้างเขื่อนเก็บน�้ำพลังงานไฟฟ้า ท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสัมคมอย่าง
ใหญ่หลวงท�ำให้คนพลัดพรากจากชุมชน ครอบครัวที่เคยอยู่ออกมาแสวงหาเงินและความเจริญทางวัตถุ ค่านิยมเดิม
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เปลีย่ นไป คนรุน่ ใหม่ละทิง้ ของเก่า รับอะไรง่าย ๆ จากภายนอก โดยไม่มกี ารประเมินว่าดีและเหมาะสม หรือไม่ การขยายตัว
ในการท�ำพืชไร่ทำ� ให้เกิดหมูบ่ า้ น ชุมชนเมืองใหม่ขนึ้ มากมาย แตกต่างจากจากชุมชนบ้านเรือนของสังคมชาวนาแบบเดิม
คนรุน่ ใหม่ทไี่ ด้ออกไปเห็นรูปแบบแปลกใหม่เกิดความเบือ่ หน่ายกับของเก่า ๆ และของเก่าซ่อมแซมยาก จึงค่อย ๆ หมดไป
สิง่ ทีเ่ ข้ามาแทนคือเรือนแบบใหม่ หลังคาแบนมีหน้าต่างบานใหญ่ เพราะคนรุน่ ใหม่นยิ มบ้านเรือนแบบนีก้ นั การขยายตัว
ของชุมชนใหม่ ๆ ในระยะ 20-30 ปีนี้มีการสร้างเรือนแบบหลังคาแบนในทั่วภูมิภาค การเกิดการถ่ายเทโยกย้ายคน
รุน่ ใหม่จากชนบทเข้าเมืองหางานท�ำ ทัง้ ในเมืองและชนบททีม่ โี ครงการเกีย่ วกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ผลที่
ตามมาท�ำให้เกิดการระบาดของอาคารที่อยู่แบบใหม่โดยเฉพาะการระบาดขงบ้านจัดสรรค์ที่เกิดขึ้นท�ำให้เกิดความเป็น
สังคมชาวนาต้องล่มสลายไปท�ำให้ความเป็นบ้านเป็นเรือนและครอบครัวแบบเดิมสิ้นสุดลง
2.6.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์อาคาร
ความหมาย การอนุรักษ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2535 ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่า
เป็นการรักษาไว้ให้คงเดิม (www.ssru.ac.th) การอนุรักษ์ที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมคือ การรู้จักรักษาไว้ไม่ให้
สูญสิ้นไป หรือให้คงอยู่ในสภาพเดิม
        Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English.1984 ให้ความหมายของค�ำว่าอนุรักษ์ว่า
คือ การป้องกัน สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สัตว์ป่า อาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้
สูญหาย ด้อยคุณค่า สูญสลายและถูกท�ำลายลง
         บัณฑิต จุลาสัย (2532) ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์ไว้ว่า การอนุรักษ์เป็นการเลือกแนววิธีที่เหมาะสม
ในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural heritage) โดยการคงสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
ที่เป็นอยู่ หรือความจ�ำเป็นในสภาพการณ์ปัจจุบัน         
         จากความหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วพอจะสรุปได้ว่า การอนุรักษ์อาคาร เป็นการดูแลรักษาอาคารไว้ให้คงอยู่
ในสภาพเดิม ไม่ถูกท�ำลาย ท�ำให้ด้อยคุณค่า หรือสูญหายไป โดยการใช้แนวทางที่เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้น ๆ
การประเมินคุณค่าของสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ อรศิริ ปาณินท์ (2541, หน้า 23) ได้จำ� แนกความส�ำคัญด้วยปัจจัย
3 ประการคือ
1. คุณค่าทีต่ วั สถาปัตยกรรมเอง เช่น เรือนไทยแบบประเพณี เรือนทีม่ อี งค์ประกอบของตัวสถาปัตยกรรม  
หรือองค์ประกอบตกแต่งที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม
2. คุณค่าของการคงอยูใ่ นสังคมและวัฒนธรรมท้องถิน่ ตัวสถาปัตยกรรมเองอาจไม่มคี ณ
ุ ค่า แต่เมือ่ เรือน
อยู่รวมเป็นกลุ่มในสังคม วัฒนธรรมนั้น ๆ จะสามารถบ่งบอกลักษณะเด่นของวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน
3. คุณค่าของการคงอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่น เช่น เรือนที่สร้างเป็นกลุ่มในที่ลุ่ม
จะแสดงลักษณะทางกายภาพที่เห็นได้ชัดคือ การสร้างยกพื้นสูง กลุ่มอาคารต่อเนื่องด้วยสะพานลม ลักษณะเดียวกับ
เรือนชาวประมงเป็นต้น
ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ และคณะ (2542, หน้า 1-2) กล่าวถึง การประเมินคุณค่าของโบราณสถาน หรืออาคาร
ที่มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยประเมินคุณค่าเป็น 4 ด้านดังนี้
1. คุณค่าทางสุนทรียภาพ ได้แก่ คุณค่าทางด้านศิลปกรรม คุณค่าทางด้านความกลมกลืนทาง
สถาปัตยกรรม คุณค่าทางด้านผังบริเวณ
2. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้แก่ ประวัติศาสตร์ของโบราณสถาน หรืออาคาร
ที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางโบราณคดี อายุสมัย
3. คุณค่าทางวิทยาการและการศึกษา ได้แก่ ความเป็นของแท้ ความหายาก การสื่อความหมาย
การเป็นตัวแทน
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4. คุณค่าทางด้านสังคม ได้แก่ ความผูกพันต่อท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น ความสืบเนื่องของวิถีชีวิต
2.6.2 เกณฑ์ในการคัดเลือกอาคารอนุรักษ์
Catanese and Snyder (อ้างถึงในสิทธิพร ภิรมย์รื่น 2546–2547 หน้า 42) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ที่
นักอนุรักษ์ หรือผู้เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์น�ำมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกอาคารดังนี้
1. สุนทรียภาพ (Aesthetic) เป็นอาคารที่มีความสวยงาม เป็นแบบอย่าง ประสบความส�ำเร็จในการ
ออกแบบ หรือการก่อสร้างในสมัยหนึ่ง มีความพิเศษ มีคุณค่าด้านศิลปะ สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
2. เป็นตัวแทน (Typical) อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นตัวแทนของรูปแบบทางศิลปะ สถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมที่แพร่หลาย
3.  หายาก (Scarcity) เป็นอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ แปลก ไม่มีที่อื่นในโลก ยังเหลือ
อยู่เพียงหลังเดียว
4. มีความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ (Historic Role) เป็นอาคาร หรือสิง่ ก่อสร้างทีเ่ กีย่ วข้องและมีความ
ส�ำคัญในสมัยใดสมัยหนึ่ง หรือเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์
5. ส่งเสริมบริเวณข้างเคียง (Enhancement of Adjacent Areas) เป็นอาคาร กลุม่ อาคาร หรือบริเวณ
ที่ช่วยส่งเสริมให้บริเวณนั้นโดยรวมทั้งหมด มีคุณค่า หากขาดส่วนใดบริเวณหนึ่งจะท�ำให้คุณค่าลดลง
6. มีความเป็นเลิศในทางใดทางหนึง่ (Superlatives) เป็นอาคาร หรือสิง่ ก่อสร้างทีม่ คี วามเป็นเลิศ หรือ
ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่ง เช่น อาคารหลังแรก เก่าที่สุด สูงที่สุด ยาวที่สุด ใหญ่ที่สุด ฯลฯ
7. มีความส�ำคัญทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Significance) อาคารสถานที่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
แนวปฏิบตั ิ วิถชี วี ติ ของผูค้ น กลุม่ เชือ้ ชาติ การสักการบูชาและพิธกี รรมทางศาสนา อาจมีความส�ำคัญทางด้านวัฒนธรรม
ส�ำหรับชุมชนใดชุมชนหนึ่งโดยเฉพาะ

ดังนี้ คือ

2.6.3 แนวทางในการอนุรักษ์อาคาร
รูปแบบการอนุรักษ์ตามความหมายที่แตกต่างกัน (อ้างในสิทธิพร ภิรมย์รื่น. 2546) สรุปไว้เป็น 5 แนวทาง

ก. การปฏิสังขรณ์ (Restoration) เป็นการซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม โดยการสร้างทดแทน
ของเดิมที่สูญหายและรื้อถอนส่วนที่เพิ่มเติม หรือต่อเติมใหม่ออก
          ข. การฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงใหม่ (Rehabilitation and Renovation) เป็นการซ่อมแซมอาคารเดิม
ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้ประโยชน์ได้อีก อาจเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการในปัจจุบัน
ค. การสงวนรักษา (Conservation)  เป็นการสงวนรักษาทรัพยากรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้นานต่อไปอีก
ในอนาคต
ง. การจ�ำลอง หรือสร้างขึ้นใหม่เหมือนเดิม (Replication, Reconstruction) การสร้างอาคาร หรือ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ขึ้นมาใหม่ ให้มีสภาพเหมือนอาคารเดิมที่ถูกท�ำลายไปทุกประการ
จ. การเคลื่อนย้ายไปตั้งในที่ใหม่ (Relocation) การเคลื่อนย้ายอาคารไปตั้งในที่ใหม่ เป็นการย้ายอาคาร
เดิมไปสร้างในที่ตั้งใหม่ ให้มีสภาพเหมือนเดิมมากที่สุด
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม (โอภาส วัลลิกากร, 2527) สรุปว่า กรรมวิธีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมมีการค�ำนึง
ถึงการซ่อมแซมโบราณสถานให้เป็นระบบ ซ่อมโดยไม่ทุบท�ำลายของเก่า แต่เสริมไว้ให้เหมือนเดิม ศึกษาให้เข้าใจสาเหตุ
ของความเสื่อมจากวัสดุ โครงสร้าง ฝีมือช่าง หรือกาลเวลา ตรวจสอบแล้วค�้ำให้แข็งแรงก่อนซ่อม
ริโอแล๊ค เลอดุ๊ก ชาวฝรั่งเศสให้ทัศนะว่า รูปลักษณ์ต้องเหมือนเดิม ชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้อยู่ที่เดิม ต้องศึกษา
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ค้นคว้าให้เข้าใจถึงลักษณะอาคาร ทฤษฎีโครงสร้าง วัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นและยุคสมัย คามิลโล โบอิโต ชาวอิตาลี
เสริมว่า จะต้องแสดงให้เห็นชัดว่า ส่วนเดิมแตกต่างจากส่วนทีเ่ สริมใหม่ บันทึกการซ่อมไว้ดว้ ยเอกสาร แสดงภาพของเดิม
และของใหม่เปรียบเทียบกันไว้ มีการประชุมนานาชาติทกี่ รุงเอเธนส์ พ.ศ.2474 เรือ่ งหลักเกณฑ์การอนุรกั ษ์สถาปัตยกรรม
สรุปได้ว่า
1. ให้ความส�ำคัญต่อการคงอยู่ต่อไปเป็นอันดับแรก
2. ปฏิสังขรณ์อย่างรอบครอบและมั่นใจทุกจุดต้องมีเหตุผลแน่นอนในการซ่อม
3. ยึดถือแนวคิดเดิมเป็นหลัก
4. ใช้ตัวโบราณสถานเองเป็นตัวก�ำหนดแนวทางการอนุรักษ์
5. รักษาคุณค่าทางศิลปะและคุณค่าทางประวัติศาสตร์
6. ยอมรับความเป็นอนุสรณ์และรับสภาพที่คงอยู่
7. ซ่อมแซมด้วยวิธีการสร้างเดิมใช้ความคิดสมัยใหม่เมื่อจ�ำเป็น
8. ถ้าจ�ำเป็นต้องเสริมเติมต่อต้องท�ำให้ชัดว่าไม่ใช่ของเก่าในยุคเดียวกัน
9. ใช้ความรู้ทางช่างที่ทันสมัยที่สุดส�ำหรับการเสริมสร้างความมั่นคง
10. งานที่ต้องมีการรื้อถอน ขุด ต้องสร้างย้อนกลับให้คงอยู่ในสภาพเดิม
11. จัดท�ำหลักฐานอธิบายการด�ำเนินการอนุรักษ์ทุกระยะพร้อมภาพถ่าย
		
เมื่อศึกษาเอกสารเบื้องต้นจึงทราบว่าเมืองน่านเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มคน
หลายชาติพันธุ์ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเมืองน่านมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพชีวิต วิถีชีวิต
ของชาวน่านและกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อที่อาศัยอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ คนไทยวน หรือคนเมืองน่านมานาน
กว่าร้อยปี สะท้อนให้เห็นถึงการแลกเปลีย่ นถ่ายเทอิทธิพลแก่กนั และกัน ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการปรับตัว การด�ำเนินชีวติ
และสภาพแวดล้อมรอบชุมชน เกิดรูปลักษณ์ของเรือนพักอาศัยของแต่ละกลุ่มคนและชุมชน

ตอนที่ 3
เรือนพื้นถิ่นน่าน

ตอนที่ 3
เรือนพื้นถิ่นน่าน
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เรือนพักอาศัยของชาวน่านในอดีตทีม่ วี ถิ ชี วี ติ แบบเดิมเริม่ หาดูได้ยากขึน้ ในปัจจุบนั เรือนพืน้ ถิน่ น่านมีเอกลักษณ์
แตกต่างจากเรือนพืน้ ถิน่ ในจังหวัดอืน่ ๆ เช่น เชียงใหม่ ด้วยเหตุทจี่ งั หวัดน่านมีประวัตศิ าสตร์ทแี่ ตกต่างทัง้ ด้านการปกครอง
วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในเมืองน่านตั้งแต่อดีตได้หลอมวัฒนธรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน เกิดเป็นรูปแบบของเรือนพืน้ ถิน่ เฉพาะตัวเพราะเรือนพืน้ ถิน่ จะมีลกั ษณะทีแ่ ปรเปลีย่ นไปตามสภาพแวดล้อม
ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ วัฒนธรรมท้องถิ่นและกลุ่มคนในท้องถิ่น ซึ่งจะแสดงออกด้วยภูมิปัญญาและความเข้าใจใน
ธรรมชาติรอบตัว เกิดการแก้ปญ
ั หา ปรับตัว เลือกใช้วสั ดุทอ้ งถิน่ มาประยุกต์อย่างเหมาะสม รูปแบบของเรือนจะเกิดจาก
ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความงามและขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเจ้าของเรือนด้วย
แต่เรือนพื้นถิ่นน่านเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีคุณค่า ควรอนุรักษ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพราะด้วยคุณค่าที่จะหาไม่ได้
อีกต่อไป ด้วยคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมที่แสดงออกให้เห็นภูมิปัญญา ในการสร้างสรรค์อาคารที่มีประโยชน์ใช้สอย
มีความงามด้วยรสนิยมและสุนทรียภาพ มีเทคนิคในการก่อสร้าง คุณค่าทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองน่าน
ที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี คติความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวน่านเอง คุณค่าทางจิตใจเพราะเรือนพื้นถิ่นน่านมีความ
ผูกพันกับสังคม กับเจ้าของเรือน เป็นภาพจ�ำในอดีตที่เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของชุมชนและเมืองน่าน
เนือ่ งจากตัวเมืองน่านมีการย้ายตัวเมืองหลายครัง้ ตามประวัตศิ าสตร์ของเมืองน่านและมีการเคลือ่ นย้ายอพยพ
ผู้คนเข้ามาอาศัยในเมืองน่านหลายครั้ง ตั้งแต่ย้ายมาจากเมืองย่าง เมืองวรนคร  มาสู่บริเวณพระธาตุแช่แห้ง หรือภูเพียง
แช่แห้ง ย้ายเมืองมาฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำน่าน แล้วย้ายที่ตั้งอีกด้วยเหตุผลการเปลี่ยนแปลงของแม่น�้ำน่านในเวียงเหนือ
เวียงใต้ ตัวเมืองน่านมีการพัฒนาการมาตลอดตั้งแต่สมัยเจ้าผู้ครองวรนคร จนถึงปัจจุบัน และเนื่องจากในอดีตอาคาร
บ้านเรือนสิ่งก่อสร้างที่มั่นคงถาวรมักจะเป็นอาคารทางศาสนา เริ่มมีอาคารถาวรในสมัยเจ้าผู้ครองวรนครในยุคหลังจาก
การสร้างหอค�ำในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ
มีการสร้างอาคารที่มั่นคงถาวรมากขึ้นเป็นอาคารประเภทคุ้มกระจายอยู่รอบคุ้มหลวง ซึ่งภายหลังตกทอด
สูท่ ายาท และมีการเปลีย่ นแปลงประโยชน์ใช้สอยไปบ้าง มีอาคารสาธารณะทีส่ ร้างในสมัยก่อน เช่น อาคารโรงเรียนสุรยิ า
นุเคราะห์ (รื้อแล้ว) โรงเรียนลินกัลย์อแคเดมี (โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา) โรงเรียนรังษีเกษม โอสถสถาน (อาคาร
สาธารณสุข)
ต่อมาประชาชนจึงเริ่มสร้างบ้านเรือนในเขตเมืองมากขึ้นด้วยวัสดุที่มั่นคงถาวรมากขึ้นจากเดิมที่ไม่นิยมสร้าง
เรือนด้วยไม้จริงทั้งหลัง เกิดชุมชนต่าง ๆ ขึ้น เช่น ชุมชนบ้านพระเนตร บ้านพระเกิด บ้านเชียงแข็ง บ้านช้างเผือก
บ้านประดู่ปล่อง บ้านเมืองเลน บ้านน�้ำล้อม บ้านช้างค�้ำ บ้านไผ่เหลือง บ้านมิ่งเมือง
รูปลักษณ์ของเรือนพื้นถิ่นน่านมักใช้วัสดุปลูกสร้างคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะโครงสร้างไม้จริง วัสดุมุงหลังคา
ประเภทแป้นเกล็ดไม้ หรือกระเบื้องดินเผา จนกระทั่งเป็นกระเบื้องซีเมนต์ ด้วยเหตุที่น่านเป็นเมืองที่ห่างไกล หรือเป็น
วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นหรือสามารถท�ำขึ้นเองได้ แม้จะดูเหมือน ๆ กัน แต่สามารถเห็นความแตกต่างกันตามลักษณะ
รูปทรงของหลังคา คือ 1.ทรงจั่ว 2.ทรงปั้นหยา 3.ทรงมะนิลา 4.ทรงหมาแหงน ดังนั้นจึงพิจารณาแบ่งกลุ่มการศึกษา
เรือนพักอาศัยด้วยรูปแบบหลังคาได้ นอกเหนือจากการแบ่งด้วยอายุเรือน หรือวัสดุที่ใช้ในการสร้างเรือนหรือเป็น
องค์ประกอบของเรือน เนื่องจากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมักใช้วัสดุในการปลูกสร้างจากธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อม
ลักษณะของรูปทรงและที่ว่างเป็นสิ่งส�ำคัญในการแสดงอัตลักษณ์ของเรือนพื้นถิ่น พื้นที่ว่างภายในใช้ระดับและอณาเขต
แบ่งประโยชน์ใช้สอย ความเป็นส่วนตัว ทีว่ า่ งทีม่ กี ารปิดล้อมมากจะเป็นการก�ำหนดความเป็นส่วนตัวมากขึน้ รูปทรงของ
เรือนมีผลมาจากระนาบหลังคาของขนาดและความลาดชันตลอดจนทิศทาง หลังคาเป็นส่วนปกป้องกันแสงแดดและฝน
ที่จะส่งผลต่อกิจกรรมและพฤติกรรมในเรือนของผู้อยู่อาศัยในเรือนนั้น ๆ
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3.1 กรณีศึกษา
เรือนพืน้ ถิน่ น่านมีตวั อย่างทีจ่ ะศึกษาถึงรูปแบบและการใช้งานในเรือน การใช้วสั ดุพนื้ ถิน่ ตามสภาพแวดล้อมที่
หาได้ตามยุคสมัย แต่เป็นทีเ่ สียดายทีเ่ รือนบางหลังเกิดการเปลีย่ นแปลงไปแล้วเรือนทีน่ า่ สนใจและสามารถใช้เป็นตัวแทน
ของเรือนพื้นถิ่นน่านมีเหลือไม่มากนัก จากการศึกษาและส�ำรวจของเรือนในเขตเมืองเก่าน่านและใกล้เคียงมี 10 หลัง
และอีก 1 หลังจากการศึกษาผ่านวรรณกรรมที่ได้เก็บข้อมูล และศึกษาไว้
1. เรือนคุณอมรรัตน์ หุน่ นวล หรือคุม้ เจ้าเมฆวดี ตัง้ อยูบ่ นถนนมหายศ ชุมชนช้างค�ำ 
้ ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดน่าน
เรือนหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเรือนหอของเจ้าหล และเจ้าเมฆวดี ณ น่าน เจ้าเมฆวดีเป็นธิดาของเจ้าราชวงศ์
โอรสองค์ที่ 8 ของพระเจ้าสุรยิ พงษ์ผลิตเดชฯ กับเจ้าแม่ยอดหล้า ชาวบ้านเลยเรียกติดปากว่า “คุม้ เจ้าเมฆวดี” เจ้าเมฆวดี
มีทายาทคือเจ้ามอญแก้ว ณ น่าน เจ้ามอญแก้วแต่งงานกับเจ้าอินทร ณ น่าน มีบตุ รธิดา 4 คน คือ เจ้าชุตมิ า หุน่ นวล (ณ น่าน)
เจ้าวีรพล ณ น่าน เจ้าวัฒนา บุราณรัตน์ (ณ น่าน) เจ้าวราภรณ์ ณ น่าน ปัจจุบันเจ้าชุติมา หุ่นนวล (ณ น่าน) ดูแล
รอบบริเวณบ้านเดิมมีต้นไม้พวกไม้ผล ร่มรื่น หลังเรือนเป็นที่ต�ำข้าว รั้วบ้านเดิมเป็นรั้วไม้ไผ่ซี้ห่าง ๆ ต่อมา
ภายหลังเปลี่ยนเป็นรั้วอิฐเมื่อ 2 ปีก่อน เดิมใต้ถุนเรือนชั้นล่างเป็นห้องนอนของข้าราชบริพารของเจ้าเมฆวดี ชานเรือน
ที่เชื่อมยุ้งข้าวเรือนครัวกับเรือนนอนเป็นพื้นไม้เว้นร่อง ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องตีชิด เสาเรือนเป็นปูนพร้อมบันได
ทางขึ้นเรือนด้านหน้า มีราวบันไดเจาะช่องป่องไข่ โครงสร้างเป็นไม้สัก ฝาไม้สักตีแนวนอน บันไดด้านหลังเป็นบันไดไม้
ประตู หน้าต่างเป็นไม้สัก หลังคาเป็นรูปตัวแอลด้านหน้าเป็นทรงจั่ว ด้านข้างเป็นปั้นหยา หลังคายุ้งข้าวและเรือนครัว
เป็นปั้นหยา เดิมมุงด้วยแป้นเกล็ดไม้ต่อมาเปลี่ยนเป็นสังกะสีพื้นชานเปลี่ยนเป็นปูน การระบายอากาศในเรือนมีช่องลม
เป็นชี้ไม้มีฝาไหล
ต่อมาได้กนั้ ชัน้ ใต้ถนุ เป็นสถานทีเ่ ลีย้ งเด็ก เพิม่ เติมผนังสร้างห้องน�ำ้ เพิม่ (ปี พ.ศ.2555 ได้รอื้ เรือนหลังนีจ้ ากทีต่ งั้
เดิมเข้าไปด้านในสร้างตึกแถวด้านหน้า) ยกเรือนให้สงู กว่าเดิมท�ำการเปลีย่ นแปลงบันไดทางขึน้ เรือนใหม่ ปรับชัน้ ล่างใหม่

ภาพที่ 5 คุ้มเจ้าเมฆวดี
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ภาพที่ 6 สภาพภายนอกเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล

ภาพที่ 7 สภาพภายในเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล
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ภาพที่ 8 ผังบริเวณเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล

ภาพที่ 9 ผังพื้นเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล
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ภาพที่ 10 ผังพื้นใต้ถุนเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล

ภาพที่ 11 แผนผังหลังคาเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล
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ภาพที่ 12 รูปด้านทิศเหนือเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล

ภาพที่ 13 รูปด้านทิศใต้เรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล

29

ภาพที่ 14 รูปด้านทิศตะวันออกเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล

ภาพที่ 15 รูปด้านทิศตะวันตกเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล
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ภาพที่ 16 ภาพตัดเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล

ภาพที่ 17 ภาพสามมิติแสดงลักษณะทรงหลังคาเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล
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ภาพที่ 18 ภาพสามมิติแสดงลักษณะทรงหลังคาเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล

ภาพที่ 19 ภาพสามมิติแสดงลักษณะทรงหลังเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล
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ภาพที่ 20 ภาพสามมิติแสดงลักษณะทรงหลังเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล

ภาพที่ 21 ภาพสามมิติแสดงลักษณะทรงหลังเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล
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2. เรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี เลขที่ 93 ถนนมหาวงศ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน เดิมเป็นเรือนของ
รองอ�ำมาตย์ตรีเสงียม สงวนศรี และเจ้าบัวเขียว สงวนศรี (มหายศนันท์) บิดา–มารดาของอาจารย์บุญง�ำ  สงวนศรี
เรือนหลังนี้สร้างในปี พ.ศ. 2478 โดยการออกแบบและสร้างโดยขุนนันทพาณิชย์ เพื่อนของอ�ำมาตย์ตรีเสงียม สงวนศรี
เดิมบริเวณรอบ ๆ บ้านเป็นชุมชนมีถนนลูกรังสองข้างทางปลูกต้นมะขาม ต้นบุญนาค ต้นจามจุรี บริเวณบ้านมีรั้ว
ล้อมรอบ 4 ด้าน ภายในบริเวณบ้านมีบ่อน�้ำและศาลปู่ย่า มีต้นไม้ผลเช่น ล�ำไย ฝรั่ง มีเรือนหลังเล็กบริเวณหลังบ้าน
ลักษณะเรือนเป็นเรือนไม้สักยกใต้ถุนสูง ใต้ถุนเป็นส่วนเก็บของ เสาไม้สักตั้งบนเสาตอม่อปูน เรือนหันหน้าสู่ถนน
มหาวงศ์ทางทิศใต้ หลังคาทรงปั้นหยาเดิมมุงแป้นเกล็ดไม้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสังกะสีในปี พ.ศ. 2513 เปลี่ยนยุ้งข้าว
ด้านบนเป็นห้องนอน มีบันไดไม้ขึ้นลง 2 ด้าน ด้านหน้าขึ้นสู่โถง ชานแดด และเติ๋น บันไดด้านหลังติดกับเรือนครัว
ฝาผนังเรือนเป็นไม้สักตีซ้อนเกล็ดตามแนวนอน ฝ้าเพพดานด้านในห้องเป็นฝ้าเพดานแผ่นไม้สักตีชน ด้านนอกโชว์
โครงสร้างหลังคาไม้สัก มีช่องระบายลมท�ำด้วยไม้สัก ตีเป็นระแนงแนวทะแยง พื้นที่ใช้สอยเดิมมียุ้งข้าว ชานแดด
เรือนครัว เติ๋น ส่วนนั่งเล่น ห้องนอน ห้องพระ ภายหลังปรับเปลี่ยนยุ้งข้าวเป็นห้องนอน

ภาพที่ 22 สภาพภายนอกเรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี
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ภาพที่ 23 สภาพภายในเรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี

ภาพที่ 23 ผังบริเวณเรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี
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ภาพที่ 24 ผังพื้นเรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี

ภาพที่ 25 ผังหลังคาเรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี
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ภาพที่ 26 รูปด้านเรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี

ภาพที่ 27 รูปด้านเรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี
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ภาพที่ 28 รูปด้านเรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี

ภาพที่ 29 รูปด้านเรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี
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ภาพที่ 30 ภาพสามมิติแสดงลักษณะภายนอกเรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี

ภาพที่ 31 ภาพสามมิติแสดงลักษณะภายนอกเรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี
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ภาพที่ 32 ภาพสามมิติแสดงลักษณะทรงหลังคาเรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี

ภาพที่ 33 ภาพสามมิติแสดงลักษณะภายในเรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี
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ภาพที่ 34 ภาพสามมิติแสดงลักษณะภายในเรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี

ภาพที่ 35 ภาพสามมิติแสดงลักษณะภายในเรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี
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3. เรือนคุณวิภาพร อินแปง เลขที่ 50 ชุมชนไผ่เหลือง ถนนมณเฑียร ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป็นเรือนพื้นถิ่นน่านเพียง 2 หลัง ในย่านนี้ เรือนนี้เดิมอุ๊ยมั่นและอุ๊ยตุ้ม อินแปง บิดา-มารดา ของคุณวิภาพรสร้าง
เป็นเรือนไม้ปลูกอยู่ในอาณาเขตเดียวกันกับญาติพี่น้อง 5 หลัง มีบ่อน�้ำใช้เดิมที่เคยใช้ร่วมกันอยู่ในกลุ่มเรือน เรือน
หลังอื่นได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว ลักษณะเป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง หลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ที่ปั้นสด
เอง (สมัยก่อนการปั้นกระเบื้องหลังคาจะปั้นขึ้น ณ จุดที่ก่อสร้างจากนั้นตากแล้วขึ้นมุงเลย) เสาเรือนส่วนฐานเป็นเสา
ก่อด้วยอิฐมอญขนาด 10 cm. x 200 cm. ก่อโชว์แนวขนาด 40 cm. x 40 cm. รองรับเสาและโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง
ขนาด 6”x 6” พื้นเรือนเป็นพื้นไม้กระดานกว้าง 30 cm. ผนังเรือนเป็นไม้ 6” ตีซ้อนเกร็ดแนวนอน เพดานโชว์โครงสร้าง
ไม้ไม่ตีฝ้าเพดาน บันไดขึ้นเรือนมี 2 บันได ด้านหน้าเป็นบันไดปูนพร้อมช่องป่องไข่ บันไดหลังบ้านเป็นบันไดไม้ติดกับ
ครัว พื้นชานแดดเดิมเป็นแผ่นไม้ต่อมาเปลี่ยนเป็นพื้นปูน หลังคาส่วนเรือนครัวเดิมมุงหญ้าคาต่อมาเปลี่ยนเป็นสังกะสี
แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น ส่วนชานแดด ระเบียง เติ๋น (เจ๊าะ) ห้องนอน ครัว ห้องน�้ำ การใช้วัสดุโครงสร้างไม้จริง ผนังไม้จริง
ช่องระบายลมไม้จริง ชานแดดและบันไดหน้าเป็นปูน (ปัจจุบนั ถูกรือ้ ออกเมือ่ ปี พ.ศ. 2563 เนือ่ งจากไม่มผี อู้ ยูอ่ าศัยแล้ว)

ภาพที่ 36 สภาพภายนอกเรือนคุณวิภาพร อินแปง

ภาพที่ 37

ภาพที่ 38
ภาพที่ 37 ภาพโมเดลหุ่นจ�ำลองเรือนคุณวิภาพร อินแปง
ภาพที่ 38 โครงสร้างหลังคาภายในเรือนคุณวิภาพร อินแปง
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ภาพที่ 39 สภาพภายในเรือนคุณวิภาพร อินแปง

ภาพที่ 40 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต�ำแหน่งที่ตั้งเรือนคุณวิภาพร อินแปง
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ภาพที่ 41 ผังบริเวณเรือนคุณวิภาพร อินแปง

ภาพที่ 42 ผังพื้นเรือนคุณวิภาพร อินแปง

44

ภาพที่ 43 รูปด้านเรือนคุณวิภาพร อินแปง

45

4. เรือน คุณ สมาน อินแปง เลขที่ 52 ชุมชนไผ่เหลือง ถนนมณเฑียร ต�ำบลในเวียง เภอเมือง จังหวัดน่าน
เดิมเป็นเรือนของอุ๊ยมั่นและอุ๊ยตุ้ม อินแปง บิดา-มารดาของ คุณสมาน อินแปง เป็นเรือนพื้นถิ่นที่สร้างอยู่ในอาณาเขต
ที่มีเรือนญาติพี่น้อง 5 หลัง โดยรอบบริเวณปลูกต้นไม้มีรั้วล้อมรอบ มีบ่อน�้ำเก่าแก่อยู่กลางกลุ่มเรือนทั้งหมด มีถนน
อยู่ด้านหน้า ตัวเรือนหันหน้าไปทางทิศใต้ ลักษณะเป็นเรือนไม้ยกพื้นไม่สูง หลังคาทรงมะนิลามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์
ท�ำแบบพิมพ์ด้วยตนเอง มีเรือน 2 หลัง หลังใหญ่เป็นเรือนนอน หลังเล็กเป็นเรือนครัวมุงด้วยหญ้าคา เชื่อมด้วยชาน
ต่อมาสร้างห้องน�้ำเพิ่มด้านหลังติดกับครัว
เสาเรือนฐานเป็นเสาก่ออิฐดินเผาขนาด 10 cm. x 200 cm. ก่อโชว์แนวไม่ฉาบปูนขนาด 40 cm. x 40 cm.
รองรับเสาไม้เนือ้ แข็ง บันไดทางขึน้ ท�ำด้วยไม้โครงหลังคาไม้เนือ้ แข็ง ผนังเรือนเป็นไม้กระดานตีซอ้ นเกล็ดแนวนอน ประตู
หน้าต่าง เป็นไม้จริง เพดานเปิดโล่งโชว์โครงสร้าง พื้นไม้กระดานขนาด 8” ส่วนเรือนครัวสร้างด้วยไม้หลังคามุงหญ้าคา
ห้องน�้ำสร้างใหม่พื้นปูน ผนังปูนรองรับด้วยเสาปูน
แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นชานแดด เติ๋น (เจ๊าะ) ห้องนอน ชานซักล้าง ครัว ห้องน�้ำ  (ปัจจุบัน พ.ศ. 2563
ได้เปลี่ยนแปลงวัสดุและการใช้งาน หลังคาเปลี่ยนเป็นเมทัลชีทพื้นส่วนชานเปลี่ยนเป็นปูน บันไดปูนมีหลังคาคลุม
ครัวเปลี่ยนวัสดุใหม่

ภาพที่ 44 สภาพภายนอกเรือน คุณ สมาน อินแปง
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ภาพที่ 45 สภาพภายนอกเรือน คุณ สมาน อินแปง

ภาพที่ 46 สภาพภายในเรือน คุณ สมาน อินแปง
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ภาพที่ 47 ผังบริเวณเรือน คุณ สมาน อินแปง

ภาพที่ 48 ผังพื้นเรือน คุณ สมาน อินแปง
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ภาพที่ 49 รูปด้านเรือน คุณ สมาน อินแปง

ภาพที่ 50 รูปด้านเรือน คุณ สมาน อินแปง
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ภาพที่ 51 ภาพสามมิติแสดงลักษณะเรือน คุณ สมาน อินแปง

ภาพที่ 52 ภาพสามมิติแสดงรูปตัดเรือน คุณ สมาน อินแปง
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5. เรือน คุณสมศรี จีนเพชร เลขที่ 53/1 ถนนสุมนเทวราช ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน อายุเรือน
60 ปี เป็นเรือนที่ คุณบุญต้น จีนเพชร เจ้าของเรือนออกแบบเองและจ้างสล่าพืน้ บ้านมาช่วยสร้าง ตัวเรือนหันไปทางถนน
ซอยด้านนิศเหนือริมถนนสุมนเทวราช เรือนอยู่ในกลุ่มต้นไม้ต่าง ๆ เช่น ล�ำใย มะไฟจีน มีรั้วไม้ระแนงรอบบ้าน ลักษณะ
เรือนเป็นเรือนไท้ยกพื้นสูงรูปแบบเรือนแฝด 2 หลัง เชื่อมต่อกัน หลังคาทรงปั้นหยา มุงสังกะสี มีพื้นที่ส่วนโถงเชื่อมต่อ
มีบนั ได 2 บันได ด้านหน้าข่วงติดถนนสุมนเทวราชเป็นบันไดปูน บันไดด้านครัวเป็นบันไดไม้ทมี่ โี ครงหลังคาคลุม โครงสร้าง
เรือนเป็นไม้จริง พืน้ เรือนเป็นแผ่นไม้กระดาน ผนังเรือนเป็นแผ่นไม้ตซี อ้ นเกล็ดแนวนอน มีชอ่ งระบายลมเป็นซีไ่ ม้แนวตัง้
บางส่วนเป็นบานกระทุง้ กรอบไม้กรุกระจกสี ผนังส่วนเรือนครัวและส่วนคลุมบันไดเป็นผนังโปร่ง ประตูหน้าต่างเป็นไม้สกั
แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น บันได ชานแดด เติ๋น ห้องนอน โถง ห้องพระ ครัว ห้องน�้ำ และชานเชื่อม (ปัจจุบันได้ยก
เรือนสูงขึ้นและปรับเปลี่ยนรูปทรงและวัสดุ)

ภาพที่ 53 สภาพภายนอกเรือน คุณสมศรี จีนเพชร
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ภาพที่ 54 สภาพภายในเรือน คุณสมศรี จีนเพชร

ภาพที่ 55 ผังพื้นเรือน คุณสมศรี จีนเพชร
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ภาพที่ 56 รูปด้านเรือน คุณสมศรี จีนเพชร
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ภาพที่ 57 ภาพสามมิติแสดงลักษณะเรือน คุณสมศรี จีนเพชร
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6. เรือน คุณบัวจันทร์ มงคลวิสุทธิ์ เลขที่ 79 ชุมชนเชียงแข็ง ถนนเทศบาลด�ำริห์ ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดน่าน เป็นเรือนที่ออกแบบและสร้างโดย  คุณสม มงคลวิสุทธิ์และสล่าพื้นเมืองในปี พ.ศ. 2506 เดิมมีผู้อยู่อาศัย
4 คน เรือนตั้งอยู่ในอาณาเขตใกล้ญาติพี่น้อง มีถนนซอยขนาบ 2 ด้าน ด้านหน้าติดถนนเทศบาลด�ำริห์ ภายในบริเวณ
บ้านมีบอ่ น�ำ้ เก่าและหอปู่ - ย่า โดยรอบเรือนปลูกไม้ผลไม้ดอกและสวนครัว ลักษณะเรือนเป็นเรือนไม้ยกพืน้ สูงประมาณ
1.8 เมตร ฐานเสาเป็นฐานก่ออิฐดินเผาไม่ฉาบปูน ขนาด 40 cm. x 40 cm. รองรับเสาไม้และโครงสร้างบางส่วน
ของครัวเป็นเสาไม้ หลังคาทรงจั่วมุงกระเบื้องซีเมนต์ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสังกะสี บันไดขึ้นลง 2 ทาง ด้านหน้าบันไดไม้มี
หลังคาคลุม บ้านหลังติดครัวเป็นบันไดไม้ไผ่มีหลังคาคลุมอยู่ใต้ชายคา ด้านหน้าเรือนมียุ้งข้าวสร้างไว้ติดกับเรือนใช้งาน
จากด้านบน เสาปูนรองรับยุ้ง พื้นชานเป็นแผ่นไม้เว้นร่อง พื้นเติ๋นและห้องนอนเป็นแผ่นไม้กระดาน ฝาผนังกรุแผ่นไม้
ตีเกล็ดซ้อนแนวนอนด้านล่าง แนวตัง้ ด้านบน ด้านบนผนังเป็นช่องระบายลมเป็นไม้ซี่ ประตู หน้าต่างไม้สกั ชานแดดเดิม
มุงกระเบื้องซีเมนต์ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นมุงสังกะสี
การแบ่งพื้นที่ในเรือนประกอบด้วย ชานแดด ยุ้งข้าว ชานเชื่อม เติ๋น ห้องนอน ห้องครัว ห้องน�้ำ

ภาพที่ 58 สภาพภายนอกเรือน คุณบัวจันทร์ มงคลริสุทธิ์

ภาพที่ 59 สภาพภายในเรือน คุณบัวจันทร์ มงคลริสุทธิ์
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ภาพที่ 60 ผังบริเวณเรือน คุณบัวจันทร์ มงคลริสุทธิ์

ภาพที่ 61 ผังพื้นเรือน คุณบัวจันทร์ มงคลริสุทธิ์
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ภาพที่ 62 รูปด้านเรือน คุณบัวจันทร์ มงคลริสุทธิ์
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ภาพที่ 63 ภาพสามมิติแสดงลักษณะเรือน คุณบัวจันทร์ มงคลริสุทธิ์
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7. เรือน คุณเมือง เมืองเลน เลขที่ 127 ซอย 3 ถนนเทศบาลด�ำริห์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เรือนหลังนี้สร้างในปี 2506 ออกแบบโดยคุณเมืองและจ้างสล่าบ้านมงคลมาช่วยสร้าง สภาพแวดล้อมเป็นเรือนไม้
ยกพื้นหันหน้าสู่ถนนซอย บริเวณโดยรอบปลูกต้นไม้ผล ไม้ดอก พืชสวนครัว มีบ่อน�้ำเก่าและหอปู่-ย่า อยู่ด้านข้างบ้าน
ฐานเรือนเป็นฐานก่ออิฐดินเผา ไม่ฉาบปูน ขนาด 40 cm. x 40 cm. หลังคาจั่วแฝด เดิมมุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ปั้นมือ
ปัจจุบนั เปลีย่ นเป็นมุงสังกะสี บันไดขึน้ เรือนมี 2 บันได ด้านหน้าเรือนมีหลังคาคลุม ช่วงต่อด้านหลังใกล้ครัวมีชายคาคลุม
ผนังเป็นไม้แผ่นตีเกล็ดซ้อนในแนวนอนและแนวตั้งสลับกัน ท�ำเป็นฝาไหลเพื่อระบายลม ประตู หน้าต่างไม้จริง
เหนือหน้าต่างมีชอ่ งแสงกระจก ภายในเรือนเปิดโล่งกัน้ ห้องนอน ต่อเติมห้องน�ำ 
้ ห้องครัวด้านหลัง ภายในมีประตูบานเฟีย้ ม
ใต้ถุนเรือนต่อเติมท�ำห้องน�้ำด้านล่างเรือน ปรับด้านใต้เรือนเป็นส่วนพักผ่อน
การแบ่งพื้นที่ภายในเรือน มีส่วน ระเบียง โถงรับแขก ห้องนอน เก็บของ ครัว ห้องน�้ำ  โถงหน้าครัว
และบันไดหลัง

ภาพที่ 64 สภาพภายนอกเรือน คุณเมือง เมืองเลน

ภาพที่ 65 สภาพภายนอกเรือน คุณเมือง เมืองเลน
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ภาพที่ 66 สภาพภายในเรือน คุณเมือง เมืองเลน
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ภาพที่ 67 ผังบริเวณเรือน คุณเมือง เมืองเลน

ภาพที่ 68 ผังพื้นเรือน คุณเมือง เมืองเลน
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ภาพที่ 69 รูปด้านเรือน คุณเมือง เมืองเลน
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8. เรือน คุณปลั่ง นุสา เลขที่ 133 ซอย 3 ถนนเทศบาลด�ำริห์ ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เรือนสร้างปี พ.ศ. 2506 สภาพแวดล้อมมีรั้วทุกด้าน ปลูกต้นไม้ เดิมเป็นเรือนอยู่ในกลุ่มญาติพี่น้อง เพราะยังมีบ่อน�้ำเก่า
ที่เคยใช้ร่วมกันในอดีตอยู่บ้านข้างๆ ตัวเรือนหันหน้าไปทางทิศเหนือ เดิมเป็นเรือนแฝด มีเรือนใหญ่และเรือนเล็กติดกัน
เชือ่ มด้วยชานมีครัวอยูห่ ลัง ต่อมายุบรวมกันโดยการเชือ่ มหลังคาส่วนชาน เป็นเรือนไม้ใต้ถนุ สูงหลังคาจัว่ คู่ เดิมมุงกระเบือ้ ง
ซีเมนต์ปน้ั มือ ต่อมาเปลีย่ นหลังคาเกือบทัง้ หมดเป็นสังกะสี ฐานเป็นฐานก่ออิฐดินเผาไม่ฉาบปูนขนาด 40 cm. x 40 cm.
รองรับโครงสร้างไม้ ผนังเรือนเป็นแผ่นไม้ตีชิดแนวนอน หน้าต่างไม้จริงมีช่องแสงกระจก บันไดมีด้านหน้าบันไดเดียว
มีเสาและโครงหลังคาคลุม ผนังบางส่วนท�ำซี่แนวตั้งและฝาไหลเพื่อระบายอากาศ ผนังครัวโปร่งด้วยผนังโปร่งแนวตั้ง
การแบ่งพื้นทีใช้สอยภายในเป็น รับแขก นั่งเล่น โถงทางเดิน ห้องนอน ครัว ห้องน�้ำ

ภาพที่ 70 สภาพภายนอกเรือน คุณปลั่ง นุสา
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ภาพที่ 71 สภาพภายในเรือน คุณปลั่ง นุสา

ภาพที่ 72 ผังบริเวณเรือน คุณปลั่ง นุสา
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ภาพที่ 73 ผังพื้นเรือน คุณปลั่ง นุสา
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ภาพที่ 74 ผังหลังคาเรือน คุณปลั่ง นุสา

ภาพที่ 75 ภาพสามมิติแสดงลักษณะเรือน คุณปลั่ง นุสา

66

9. เรือน คุณจ�ำเนียร สิริปัญญาพงศ์ เลขที่ 175 บ้านน�้ำลัด ต�ำบลนาปัง อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นเรือน
ยกพื้นสร้างในปี พ.ศ. 2500 โดย คุณใจ จันต๊ะยศ บิดา และ คุณเอริน จันต๊ะยศ (พี่ชาย) และสล่าชาวบ้าน เป็นเรือนไม้
ตัง้ อยูก่ ลางพืน้ ทีโ่ ล่งติดถนน ไม่มรี วั้ กัน้ อาณาเขต บริเวณรอบเรือนปลูกพืชผักสวนครัว เรือนไม้ฐานก่ออิฐไม่ฉาบปูนขนาด
40 cm. x 40 cm. โครงสร้างไม้จริงผนังไม้แผ่นตีซอ้ นเกล็ดแนวนอน หลังคาทรงปัน้ หยา 2 หลัง เชือ่ มต่อด้วยชานหลังคา
มีรางน�้ำระหว่างหลังคายาวตลอด หลังคาเรือนหลังใหญ่มุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ เรือนหลังเล็กมุงด้วยกระเบื้องดินขอ
โครงสร้างมีการใช้เดือยไม้แทนตะปู พื้นปูกระดานไม้ ส่วนชานแดดพื้นไม้เว้นร่อง มีบันไดด้านหน้าและด้านหลังติดครัว
และห้องน�้ำ 
พื้นที่ใช้สอยแบ่งเป็น ชานแดด, รับแขก, นั่งเล่น, ห้องนอน, ครัว, น้องน�้ำ, ซักล้าง, ชานเชื่อม

ภาพที่ 76 สภาพภายนอกเรือน คุณจ�ำเนียร สิริปัญญาพงศ์
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ภาพที่ 77 สภาพภายในเรือน คุณจ�ำเนียร สิริปัญญาพงศ์

ภาพที่ 78 ผังพื้นเรือน คุณจ�ำเนียร สิริปัญญาพงศ์
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ภาพที่ 79 ผังหลังคาเรือน คุณจ�ำเนียร สิริปัญญาพงศ์

ภาพที่ 80 รูปด้านเรือน คุณจ�ำเนียร สิริปัญญาพงศ์
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ภาพที่ 81 ภาพสามมิติแสดงลักษณะเรือน คุณจ�ำเนียร สิริปัญญาพงศ์
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ภาพที่ 82 ภาพสามมิติแสดงลักษณะทรงหลังคาเรือน คุณจ�ำเนียร สิริปัญญาพงศ์

10. เรือน คุณทัด อินทะวงษ์ เลขที่ 26 ถนนอริยะวงษ์ ชุมชนบ้านพวงพยอม ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดน่าน ลักษณะเรือนตั้งอยู่ในชุมชนไม่มีรั้ว มีบ่อน�้ำเดิมที่ใช้ร่วมกัน เป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง ใต้ถุนเลี้ยงไก่ จอดรถ
จักรยาน นั่งเล่น เสาเรือนด้านล่างเป็นเสาซีเมนต์ต่อเสาไม้ 6” x 6” พื้นไม้กระดาน 6” ผนังตีชิด ผนังไม้แผ่นตีซ้อนเกล็ด
แนวนอนและแนวตั้ง เรือนแยกเป็น 2 ส่วน คือเรือนนอนและเรือนครัว หลังคาจั่ว โครงไม้เนื้อแข็ง เรือนครัวเสาไม้
เนื้อแข็งหนา 40 cm. x 40 cm. ต่อเสา 6” x 6” หลังคาเดิมเป็นกระเบื้องซีเมนต์ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสังกะสี พื้นส่วนชาน
พื้นไม้ตีเว้นร่องเดิม ชานแดดเสาไม้จริงตามธรรมชาติ พื้นไม้เป็นส่วนซักล้างด้วย บันไดมีด้านหน้าเรือน ไม่มีหลังคาคลุม
การแบ่งพื้นที่ภายในเรือน แบ่งเป็น ชานแดด ชานเชื่อม นั่งเล่น นอน เก็บของ ครัว
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ภาพที่ 83 สภาพภายนอกเรือน คุณทัด อินทะวงษ์

ภาพที่ 84 สภาพภายในเรือน คุณทัด อินทะวงษ์
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ภาพที่ 85 ผังบริเวณเรือน คุณทัด อินทะวงษ์
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ภาพที่ 86 ผังพื้นเรือน คุณทัด อินทะวงษ์

ภาพที่ 87 ผังหลังคาเรือน คุณทัด อินทะวงษ์
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ภาพที่ 88 รูปด้านเรือน คุณทัด อินทะวงษ์
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ภาพที่ 89 ภาพสามมิติแสดงลักษณะเรือน คุณทัด อินทะวงษ์
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11. เรือนเลขที่ 17 หมู่ 5 บ้านนาข่อย ต�ำบลท่าน้าว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง
ใช้อ้างอิงเผยแพร่ในเอกสารอาคารเก่าเล่าขานน่านอดีต ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นเรือนเดี่ยวหลังคาจั่วเป็น
2 เรือนเล็ก ประกอบด้วยเรือนใหญ่เป็นเรือนนอน เรือนน้อยเป็นยุ้งข้าวและครัว เชื่อมด้วยชาน และมีบันไดไม้ด้านหน้า
พื้นกระดาน ผนังไม้กระดานตีตามแนวนอน หลังคามุงแป้นเกล็ดไม้ โครงสร้างไม้จริง
การแบ่งพื้นที่ ชานแดด เจ๊าะ (เติ๋น) ห้องนอน ยุ้งข้าว ครัว ชานเชื่อม ร้านน�้ำ 
(ข้อมูลน�ำมาจากการปรับปรุงจาก หนังสืออาคารเก่าเล่าขานน่านอดีต ที่มีรูปประกอบ 1 รูป และแผนผังของอาคาร)

ภาพที่ 90 ภาพสภาพภายนอกเรือนพื้นถิ่นขนาดเล็ก
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ภาพที่ 91 ผังพื้นเรือนพื้นถิ่นขนาดเล็ก

ภาพที่ 92 ผังหลังคาเรือนพื้นถิ่นขนาดเล็ก
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ภาพที่ 93 รูปด้านเรือนพื้นถิ่นขนาดเล็ก

ภาพที่ 94 รูปด้านเรือนพื้นถิ่นขนาดเล็ก
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ภาพที่ 95 ภาพสามมิติแสดงลักษณะทรงหลังคาเรือนพื้นถิ่นขนาดเล็ก

ภาพที่ 96 ภาพสามมิติแสดงพื้นที่ใช้สอยเรือนพื้นถิ่นขนาดเล็ก
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ภาพที่ 97 ภาพสามมิติแสดงลักษณะเรือนพื้นถิ่นขนาดเล็ก

ตอนที่ 4
เรือนพื้นถิ่นของชาวเมืองน่าน

ตอนที่ 4
เรือนพื้นถิ่นของชาวเมืองน่าน

83

เรือนแต่ละหลังจะมีอาณาเขตชัดเจน ล้อมรอบด้วยรัว้ ซึง่ ปัจจุบนั เป็นรัว้ ทีท่ ำ� ด้วยอิฐบล็อกเกือบทัง้ หมด ภายใน
บริเวณบ้านจะปลูกต้นไม้ให้รม่ เงาทัง้ ไม้ผล เช่น ลิน้ จี่ ล�ำใย มะม่วง และไม้ประดับตามความชอบของแต่ละบ้าน นอกจากนี้
ยังใช้พื้นที่ บางส่วนในการปลูกพืชผักสวนครัว โดยเฉพาะบ้านที่อยู่บริเวณเวียงดงพระเนตรและเวียงพระธาตุแช่แห้ง
ซึ่งอยู่ไกลใจกลางเมืองออกไป ยังด�ำรงชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมอยู่อย่างเห็นได้ชัด เช่น  บ้านคุณบัวจันทร์ และบ้าน
คุณจ�ำเนียร ที่มีการท�ำนา ปลูกผักไว้ขายและเลี้ยงไก่ชน
         เรือนจะหันหน้าเข้าหาถนนหลัก หรือถนนซอยการวางตัวเรือนยังยึดแนวทิศเหนือ-ใต้ เป็นการปลูกเรือนขวาง
ตะวันตามลักษณะของเรือนพืน้ ถิน่ ล้านนา (เอาด้านยาวของตัวเรือนเข้าหาทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก) ซึง่ สภาพภูมอิ ากาศ
ในอดีตมีความหนาวเย็น จึงปลูกเรือนให้สามารถรับแสงแดดได้อย่างเต็มที่ ส�ำหรับบ้านที่เป็นเครือญาติกัน จะปลูกเรือน
อยู่ในบริเวณเดียวกัน ไม่มีการกั้นรั้ว
เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นเมืองน่าน มีลักษณะเป็นเรือนยกใต้ถุนสูงสร้างด้วยไม้สักหรือไม้เนื้อแข็ง โครงสร้างระบบ
เสาและคานรับน�้ำหนัก
ผนังและช่องเปิด (ประตู,หน้าต่าง) เป็นไม้ทั้งหมด โดยฝาเรือนจากการส�ำรวจพบว่า มีลักษณะเป็นไม้กระดาน
4”– 6” ตีในแนวนอน หรือแนวตั้ง หรือตีผสมกันคือตีแนวนอนส่วนล่างต�่ำกว่าวงกบหน้าต่างลงมา ส่วนบนตีแนวตั้ง
ส่วนบนสุดของผนังเป็นช่องระบายอากาศ มีลกั ษณะเป็นไม้ระแนงตีเว้นช่องโปร่ง ๆ หรือตีทะแยงไขว้กนั มีการใช้ฝาไหล
ในเรือนบางหลัง เพื่อช่วยในการระบายอากาศ), เรือนคุณปลั่ง นุสา
ลักษณะของหลังคา จากการเก็บข้อมูล พบลักษณะหลังคา 3 รูปแบบ คือ หลังคามะนิลา หลังคาจั่วและ
หลังคาปัน้ หยา บางหลังมีการผสมกันระหว่างหลังคาจัว่ กับหลังคาปัน้ หยา หากมีการต่อเติมก็จะเป็นลักษณะการต่อเติม
แบบง่าย ๆ ด้วยการท�ำปีกนกยื่นออกไปคลุมพื้นที่ที่ต่อเติม โดยการวางหลังคาจะเป็นไปตามกลุ่มพื้นที่ใช้สอย
เสาเรือนของเรือนที่ส�ำรวจ พบว่ามีอยู่ 2 ลักษณะคือเสาไม้ทั้งหมดยาวถึงตอม่อส่วนที่เป็นปูน สูงจากพื้น
ดินประมาณ 0.80-0.90 เมตร ท�ำให้เสาไม่ชื้นและไม่ผุเมื่อถูกน�้ำท่วม อีกลักษณะของเสาเรือนเมืองน่านที่น่าสนใจคือ
เสาที่ก่ออิฐขึ้นมารองรับเสาเรือนส่วนบน เป็นเสาขนาดใหญ่ขนาด 0.40–0.46 เมตร ท�ำให้เรือนดูมั่นคงแข็งแรง พบ
ทั้งเรือนที่อายุไม่ถึง 50 ปี และเรือนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป และเป็นเรือนที่อยู่ในเขตเมืองเก่าทั้ง 3 ของเมืองน่าน ได้แก่
เรือนคุณวิภาพร เรือนคุณสมาน เรือนคุณปลั่ง เรือนคุณเมือง เรือนคุณบัวจันทร์ และเรือนคุณจ�ำเนียร
4.1 ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของเรือนพื้นถิ่นน่าน
จากการส�ำรวจเรือนพื้นถิ่นน่านในเขตเมืองเดิม แม้จะไม่มีรั้วกั้นอาณาเขตแต่ละเรือนจะมีการปลูกต้นไม้รอบ
ตัวเรือน มีส่วนครัวใกล้เรือน หากเป็นเรือนในกลุ่มญาติจะไม่กั้นรั้ว แต่ละเรือนมีการใช้บ่อน�้ำร่วมกัน แม้ในปัจจุบันที่มี
ระบบน�้ำประปาแล้วก็ยังใช้พื้นที่ร่วมกัน เช่น คุณวิภาพร อินแปง และ คุณสมาน อินแปง ที่อยู่ร่วมกันกับเรือนของญาติ
พี่น้องในอาณาเขตรั้วใหญ่เดียวกับบริเวณภายในอาณาเขต จึงมีที่ว่าง ละต้นไม้ต่าง ๆ มากมาย
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ภาพที่ 98 สภาพแวดล้อมของเรือนคุณเมือง เมืองเลน

เรือนคุณบัวจันทร์ มงคลวิสทุ ธิ์ ด้านหน้ามีรวั้ กัน้ แต่ดา้ นในและด้านหลังมีสว่ นเชือ่ มต่อกับญาติในบริเวณเดียวกัน
มีหอปู่ย่าอยู่ในบริเวณบ้าน

ภาพที่ 99 สภาพแวดล้อมของเรือนคุณบัวจันทร์ มงคลวิสุทธิ์

85

เรือนคุณสมศรี จีนเพชร มีพนื้ ทีร่ อบเรือนมากมายมีการปลูกต้นไม้ไว้รอบเรือนแยกห่างจากถนนด้านหน้าเรือน
เรือนทุกหลังจะมีพื้นที่รอบ ๆ ตัวเรือนปลูกต้นไม้ ไม่สร้างเรือนชิดติดเขตที่ดิน

ภาพที่ 100 สภาพแวดล้อมของเรือนคุณสมศรี จีนเพชร

เรือนคุณสมศรี จีนเพชร มีพนื้ ทีร่ อบเรือนมากมายมีการปลูกต้นไม้ไว้รอบเรือนแยกห่างจากถนนด้านหน้าเรือน
เรือนทุกหลังจะมีพื้นที่รอบ ๆ ตัวเรือนปลูกต้นไม้ ไม่สร้างเรือ เรือนคุณทัด อินทะวงษ์ จะไม่มีรั้วกั้นอาณาเขต เนื่องจาก
เดิมเป็นพื้นที่ทางเดินร่วมกันกับบ้านใกล้เคียง ภายในจึงเป็นทางเดินเล็ก ๆ และบ่อน�้ำเก่าที่เคยใช้ร่วมกันตั้งแต่สมัยไม่มี
ระบบประปา นชิดติดเขตที่ดิน

ภาพที่ 101 สภาพแวดล้อมของเรือนคุณทัด อินทะวงษ์

ภาพที่ 102 สภาพแวดล้อมของเรือนคุณจ�ำเนียร สิริปัญญาพงศ์
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NV – 1

NV – 2

NV – 3

NV – 4

NV – 6

NV – 7

NV – 8

NV – 10
ภาพที่ 103 ผังบริเวณเรือนพื้นถิ่นน่าน
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4.2 การจัดพื้นที่ภายในและประโยชน์ใช้สอยในเรือนพื้นถิ่นน่าน
บ้านและเรือนพักอาศัยพืน้ ถิน่ ในเขตเมืองเก่าน่านยังคงมีองค์ประกอบของเรือนเช่นเดียวกับเรือนพืน้ ถิน่ ล้านนา
ซึ่งพื้นที่ใช้สอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานและวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยดังนี้
1. รั้ว การแบ่งอาณาเขตระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัว จากเดิมที่นิยมท�ำเป็นรั้วโปร่งไม้ขัดแตะ
ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็นการใช้อิฐบล็อคแทน เนื่องจากมีความคงทนถาวรมากกว่า
2. ข่วง เป็นลานอเนกประสงค์หรือพื้นที่โล่งรอบบริเวณบ้าน ส�ำหรับเรือนที่เลือกเป็นกรณีศึกษายังคงพบเห็น
ลักษณะนี้อยู่ หากแต่การใช้ประโยชน์ตามความหมายดั้งเดิมนั้นยังจะพบเห็นได้ชัดในบ้านที่มีอายุเรือน 50 ปีขึ้นไป
3. ตัวเรือน มีการใช้พื้นที่เปลี่ยนไปบ้างตามพฤติกรรมความเป็นอยู่ และมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม
ไม่มากก็น้อยมีเพียงบางหลังที่ยังคงสภาพเดิม แต่ก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เช่น เรือนคุณสนิท หิรัญวิทย์ แต่เดิมมี
บันไดขึ้นทางด้านหลังอีกทางหนึ่ง แต่ด้วยวัสดุที่เป็นไม้ท�ำให้ผุพังไปและไม่ได้ใช้งานอีก
4. พืน้ ทีใ่ ช้สอยของเรือนพักอาศัยพืน้ ถิน่ เมืองน่าน มีลกั ษณะมีชานเป็นตัวเชือ่ มไปยังส่วนต่างๆ โดยมีพนื้ ทีใ่ ช้สอย
ของเรือน คือ ชานแดดหรือนอกชาน ส่วนมากอยูต่ ดิ กับบันไดด้านหน้าหรือด้านหลังเรือนต่อมามีการปรับให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน ด้วยวัสดุที่เป็นไม้ท�ำให้ต้องเปลี่ยนบ่อยเพราะตากแดดตากฝน ปัจจุบันไม้มีราคาแพงขึ้นมากจึงปรับปรุงให้มี
หลังคาคลุม ท�ำให้ลกั ษณะส่วนทีเ่ ป็นพืน้ ทีเ่ ปิดโล่งหายไป แต่อาจได้ประโยชน์ใช้สอยมากขึน้ เช่น กรณีเรือนคุณบัวจันทร์
5. เจ๊าะ (เติ๋น) ลักษณะเป็นโถงเปิดโล่ง หรือชานระเบียงแต่มีหลังคาคลุมและยกระดับสูงกว่าชานอื่น ๆ
ประมาณ 20-25 ซม. เรือนที่เป็นกรณีศึกษาส่วนใหญ่ยังมีลักษณะของเติ๋นชัดเจน และใช้ประโยชน์ในการเป็นที่ต้อนรับ
แขกผู้มาเยือนหรือท�ำกิจกรรมอื่น ๆ เหมือนเดิม แต่ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและพฤติกรรมคือส่วนนี้มีการ
จัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ส�ำหรับนั่งแทนการนั่งกับพื้น ซึ่งพบเห็นได้ในเรือนบางหลัง
6. ห้องนอน จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยพบว่าเรือนเกือบทุกหลังที่ท�ำการส�ำรวจ มีจ�ำนวนผู้อยู่อาศัย
ลดลงจากเริ่มแรกที่มีการสร้างบ้าน เนื่องจากลูกหลานโตขึ้นย้ายไปท�ำงานหรือเรียนหนังสือที่อื่น นาน ๆ จึงกลับมาเยี่ยม
บ้าน หรือบางครอบครัวมีคนถึงแก่กรรม ท�ำให้จำ� นวนผูอ้ ยูอ่ าศัยลดน้อยลง ห้องนอนจึงกลายเป็นทีเ่ ก็บของหรือปิดทิง้ ไว้
เฉย ๆ ลักษณะห้องนอนจะมีลกั ษณะกัน้ เป็นห้องเล็ก ๆ เป็นสัดส่วนแทนการอยูร่ วมกันเหมือนสมัยก่อน จ�ำนวนห้องของ
ห้องนอนจึงมีมากกว่าจ�ำนวนผู้อยู่อาศัย
7. ห้องครัว (เรือนไฟ) ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลังของเรือนติดกับชานและบันไดหลัง ครัวจะมีการแบ่งส่วนอย่าง
ชัดเจน บางเรือนมีการกั้นฝาผนังทั้ง 4 ด้านแยกส่วนออกไปเป็นห้องต่างหากแต่อยู่ร่วมเรือนเดียวกัน
8. ร้านน�ำ 
้ ร้านน�ำ้ เป็นองค์ประกอบอันหนึง่ ในวิถชี วี ติ ของชาวล้านนา มีลกั ษณะเป็นซุม้ มีหลังคาคลุม ตัง้ หม้อน�ำ้
3–5 ใบ แต่เรือนที่เป็นกรณีศึกษากับพบว่ามีร้านน�้ำให้เห็นน้อย
9. ห้องน�ำ 
้ (ต๊อมน�ำ้ ) เรือนทุกหลังทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ท�ำการส�ำรวจและใช้เป็นกรณีศกึ ษาได้มกี ารต่อเติมหรือท�ำห้องน�ำ้
ไว้บนเรือนทัง้ หมด เนือ่ งจากความเจริญและพัฒนาการของการอยูอ่ าศัย มีระบบน�ำ้ ประปาไว้ใช้งานอย่างทัว่ ถึง ต๊อมอาบ
น�้ำแบบเก่าจึงถูกรื้อทิ้งไปไม่มีให้เห็น
10. หลองข้าว (ยุ้งข้าว) หลองข้าวของชาวเมืองน่านนิยมท�ำติดกับตัวเรือน โดยมีชานเรือนเป็นตัวคั่นกลาง
เนื่องจากดูแลรักษาได้ง่าย พบเห็นลักษณะของหลองข้าวที่ชัดเจนเพียง 1 หลัง คือเรือนคุณบัวจันทร์ นอกนั้นเป็นข้อมูล
จากการสัมภาษณ์และสังเกต ท�ำให้ทราบว่าเคยมีหลองข้าวอยู่แต่เปลี่ยนแปลงประโยชน์ใช้สอยไปแล้ว เช่นใช้ประโยชน์
เปลี่ยนเป็นห้องนอนหรือห้องเก็บของ
11. บ่อน�้ำ  ชาวน่านถือว่าการหาแหล่งน�้ำใต้ดินเป็นภูมิปัญญาอันล�้ำลึก ในการตั้งถิ่นฐานและสร้างบ้านเรือน  
โดยการขุดบ่อน�ำ้ ไว้ใช้สำ� หรับอุปโภค บริโภค ปัจจุบนั ถึงแม้วา่ ระบบน�ำ้ ประปาจะมีใช้ทว่ั ไปในเมืองน่านแล้ว แต่ยงั พบเห็น
บ่อน�้ำในบ้านพื้นถิ่นเกือบทุกหลัง เป็นบ่อน�้ำที่ไว้ใช้งานหรือรดน�้ำต้นไม้ พืชผักสวนครัว บ่อน�้ำที่ยังมีให้เห็นอยู่นี้แสดง
ให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญของน�้ำกับการอยู่อาศัยของชาวน่าน มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
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12. ใต้ถุนเรือน เรือนพื้นถิ่นของชาวเมืองน่านมีลักษณะยกใต้ถุนสูงไม่มากนัก ในอดีตใช้เป็นที่เก็บเครื่องมือ
เกษตร ที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง หรือใช้ส�ำหรับนั่งทอผ้า ปัจจุบันยังพบเห็นการวางแคร่ใต้ถุนเรือนไว้นั่งเล่น พบปะ
พูดคุยและท�ำกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนีย้ งั มีการกันส่วนแบบง่าย ๆ ด้วยวัสดุเช่นไม้ระแนงหรือไม้ไผ่ เพือ่ ใช้เป็นทีเ่ ก็บของ
บริเวณใต้ถุนเรือน

NV – 1 (เรือนคุณอมรรัตน์)

NV – 2 (เรือนอาจารย์บุญง�ำ)
ภาพที่ 104 การจัดพื้นที่ภายในและประโยชน์ใช้สอยในเรือนพื้นถิ่นน่าน
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NV – 3 (เรือนคุณวิภาพร)

NV – 4 (เรือนคุณสมาน)

NV – 5 (เรือนคุณสมศรี)
ภาพที่ 105 การจัดพื้นที่ภายในและประโยชน์ใช้สอยในเรือนพื้นถิ่นน่าน
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NV – 6 (เรือนคุณบัวจันทร์)

NV – 7 (เรือนคุณเมือง)

NV – 8 (เรือนคุณปลั่ง)
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NV – 9 (เรือนคุณจ�ำเนียร)

NV – 10 (เรือนคุณทัด)

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งพืน้ ทีป่ ระโยชน์ใช้สอยในเรือนพืน้ ถิน่ น่าน  จะแยกเรือนครัว หรือครัวไฟ
จากส่วนนอน และเติ๋น โดยมีชานเรือนครัวเชื่อมอยู่ด้านหน้า หรือด้านหลังเรือน ห้องน�้ำมักจะอยู่หลังเรือนสัมพันธ์
กับครัวไฟเนือ่ งจากใช้ระบบน�ำ 
้ และมีความสัมพันธ์กบั ครัวไฟ และส่วนซักล้าง บันไดทางขึน้ เรือนจะเชือ่ มโยงกับส่วนโถง
หรือส่วนเติ๋น (ส่วนรับแขก)
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4.3 การวิเคราะห์การก่อสร้างและวัสดุ
จากการสัมภาษณ์เจ้าของเรือน การก่อสร้างส่วนใหญ่ใช้สล่าพื้นถิ่น หรือสล่าจากจังหวัดใกล้เคียงเช่น จังหวัด
แพร่ วัสดุในการท�ำเรือนเป็นไม้สักหรือไม้เนื้อแข็งอื่น ๆ เช่นไม้เต็ง เนื่องจากในอดีตไม้หาได้ง่าย ปัจจุบันไม้มีราคาแพง
และหายาก เมือ่ วัสดุเก่าผุผงั เสือ่ มโทรมต้องซ่อมแซมจึงจ�ำเป็นต้องเปลีย่ นไปใช้วสั ดุตามสมัยนิยม ทีห่ าได้งา่ ย เช่น หลังคา
เดิมเป็นไม้แป้นเกล็ด ก็เปลี่ยนเป็นหลังคาสังกะสีหรือกระเบื้องซีเมนต์

ภาพที่ 106 การใช้วัสดุในองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของเรือนพื้นถิ่นน่าน

4.3.1 การวิเคราะห์ด้านการใช้วัสดุ
เรือนพื้นถิ่นน่านมีการใช้วัสดุหลายชนิดในองค์ประกอบของเรือนดังต่อไปนี้
1. หลังคา
แป้นเกล็ดไม้ / กระเบื้องดินขอ / กระเบื้องซีเมนต์ / สังกะสี
2. ผนังเรือน
ไม้ซ้อนเกล็ดแนวนอน / แนวตั้ง / แนวนอนและแนวตั้ง
3. โครงสร้างเรือน
ไม้จริง
4. เสาและฐาน
เสาไม้จริง / เสาไม้จริงฐานก่ออิฐ / ฐานคสล.
5. บันไดหน้า
ปูน / ไม้จริง
บันไดหลัง
ไม้จริง
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องค์ประกอบ
หลังคา

รูปทรง /ชนิด

ทรงจั่ว
ทรงมะนิลา
ทรงปั้นหยา
ผนังเรือน
ไม้ซ้อนเกล็ดแนวนอน
ไม้ซ้อนเกล็ดแนวตั้ง
ไม้ซ้อนเกล็ดแนวนอน
และตั้ง
โครงสร้างเรือน ไม้จริง
เสาและฐาน
เสาไม้ฐานก่ออิฐ
ไม้จริง
คสล.
บันไดหน้า
ปูน
ไม้จริง
บันไดหลัง
ไม้จริง

เรือนพื้นถิ่นน่าน
NV-1 NV-2 NV-3 NV-4 NV-5 NV-6 NV-7 NV-8 NV-9 NV-10

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓ ✓

✓
✓

✓

✓
✓ ✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

ประโยชน์ใช้สอยในเรือนพื้นถิ่นน่าน จากการศึกษาที่มีการรวบรวมไว้นั้นแต่เดิมด้วยสภาพสังคมเกษตร
ชาวน่านจะนิยมสร้างยุ้งข้าวไว้ติดกับตัวเรือน เป็นอาคารยกพื้นสูงเสมอ หรือเป็นส่วนประกอบของเรือนไปด้วยต่อมา
มีวถิ ชี วี ติ เปลีย่ นแปลงไปยุง้ ข้าวไม่ได้ใช้ประโยชน์จงึ ปรับเปลีย่ นการใช้งานหรือเพือ่ มีการสร้างเรือนใหม่ยงุ้ ข้าวนีจ้ งึ ถูกตัด
ออกไปด้วย
เดิมเช่าหน้านิยมปลูกเรือนแบบยกพื้นสูงใต้ถุน ใช้งานเป็นที่วางหูกทอผ้า เป็นที่เก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร
เครือ่ งมือตามอาชีพของเจ้าของเรือน ขึน้ อยูก่ บั ว่าเจ้าของเรือนประกอบอาชีพอะไร บางเรือนเป็นทีเ่ ก็บของเป็นทีเ่ ก็บฟืน
เป็นส่วนที่เลี้ยงสัตว์ ด้านบนเป็นส่วนที่อยู่อาศัย
อาจมีคอกสัตว์ ต๊อมอาบน�้ำ  บ่อน�้ำ  ลานครัว และ พืชไม้ผลอยู่บริเวณรอบ ๆ บ้านมีลานอเนกประสงค์
หรือชานบ้าน มีรั้วกั้นอาณาเขต แต่หากเป็นกลุ่มญาติพี่น้องจะอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันไม่ต้องมีรั้ว
เนื่องจากใช้พื้นที่อาศัยด้านบนจึงต้องมีบันไดขึ้นลงมามีทลี่ ้างเท้าหน้าบันได เรือนหลังเล็กอาจมีบันไดขึ้นเรือน
ด้านหน้าอันเดียว เรือนขนาดใหญ่จะเพิ่มบันไดด้านหลัง หรือ ด้านติดใกล้สวนครัวเพื่อความสะดวกในการขึ้นลง
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4.4 การวิเคราะห์หลังคาเรือนพื้นถิ่นน่าน

เรือนพื้นถิ่นน่านเป็นเรือนยกพื้นสูง แผนผังเรือนมักจะแยกตัวเรือนออกเป็นส่วน ๆ เช่น เรือนนอน เรือนครัว
ยุง้ ข้าว หลังคาบางเรือนจึงมีสว่ นต่างกันในส่วนต่าง มีเพียงบางเรือนเท่านัน้ ทีใ่ ช้หลังคาแบบเดียวกันหมด เช่น เรือนอาจารย์
บุญง�ำ สงวนศรี ที่เรือนนอน เรือนครัวเป็นหลังคาทรงปั้นหยาทั้ง 2 เรือน บางเรือนมีการต่อเติมบันไดคลุมบันไดจึงสร้าง
เพิงคลุมหลังคาต่างหาก หลังคาเรือนพื้นถิ่นจึงมีหลายแบบตามแต่การใช้งาน รูปแบบหลังคาขึ้นอยู่กับการใช้งาน ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม วัสดุของเดิมนิยมใช้แป้นเกล็ดไม้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องปูนซีเมนต์ ที่ท�ำการปั้นขึ้นใช้เอง
ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นแผ่นสังกะสีเนื่องจาก กระเบื้องซีเมนต์หมดอายุการใช้งาน สังกะสีเบา และ ไม่เปลืองโครงสร้าง
ไม้ที่จะรองรับแผ่นสังกะสี และเป็นสมัยนิยมมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มมีการเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างเหล็ก มุงแผ่นเมทัลชีท
มากขึ้นในการรปรับปรุงหลังคาเดิม หรือต่อเติมหลังคาใหม่ จากการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากกกรณีศึกษา 10 หลัง
พบรูปแบบหลังคาหลายแบบ บางเรือนมีการใช้รูปแบบหลังคคาทุกแบบ รูปแบบหลังคาที่พบในเรือนพื้นถิ่นน่านคือ
หลังคาทรงจั่ว (Gable Roof) หลังคาทรงมะนิลา (Manila Roof) หลังคาทรงปั้นหยา (Hip Roof) และหลังคาทรงเพิง
แหงน (Lean-to Roof) ดังต่อไปนี้
1. เรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล อาคารใหญ่เป็นทรงจั่วด้านหน้า ทรงปั้นหยาด้านหลัง เรือนครัว ยุ้งข้าวด้านหลัง
เป็นหลังคาทรงปั้นหยา ห้องน�้ำที่ต่อเติมใหม่เป็นหลังคาทรงเพิง เดิมมุงกระเบื้องแป้นเกล็ดม้
2. เรือนอาจารย์บญ
ุ ง�ำ  สงวนศรี เรือนนอนหลังคาทรงปัน้ หยา ยุง้ ข้าวทีเ่ ปลีย่ นมาเป็นห้องนอนเป็นหลังคาทรง
ปั้นหยา เรือนครัวด้านหลังเป็นหลังคาทรงปั้นหยา ที่มีการซ้อนหลังคาตรงกลางสันหลังคา เพื่อระบายควันไฟ
3. เรือนคุณวิภาพร อินแปง เรือนนอนหลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องซีเมนต์ ส่วนเรือนครัวหลังคาทรงจั่ว
ห้องน�้ำหลังคาทรงเพลิง
4. เรือนคุณสมาน อินแปง เรือนนอนหลังคาทรงมะนิลา เรือนครัวหลังคาทรงเพิง ห้องน�ำ้ หลังคาทรงเพิงแหงน
5. เรือนคุณสมศรี จีนเพชร อาคารหลังใหญ่เรือนนอนหหลังคาทรงมะนิลา เรือนครัวหลังคาจัว่ ส่วนคลุมบันได
เป็นหลังคาเพิงแหงน
6. เรือนคุณบัวจันทร์ มงคลวิสุทธิ์ เรือนนอนหลังคาทรงจั่ว ยุ้งข้าวหลังคาทรงจั่ว ครัว และ ส่วนคลุมบันได
หลังคาทรงเพิงแหงน
7. เรือนคุณเมือง เมืองเลน เรือนนอน  และ เรือนเล็กหลังคคาทรงจั่ว ระเบียง ครัว และหลังคาคลุมบันไดเป็น
หลังคาทรงเพิงแหงน
8. เรือนคุณปลั่ง นุสา เรือนใหญ่หลังคาทรงมะนิลา เรือนเล็กหลังคาทรงจั่ว ห้องน�้ำ  และ หลังคาคลุมบันได
ทรงเพลิงแหงน
9. เรือนคุณจ�ำเนียร สิรปิ ญ
ั ญาพงศ์  เรือนใหญ่หลังคาทรงปัน้ หยาต่อชายคา เรือนเล็กหลังคาทรงมะนิลา ห้องน�ำ้
หลังคาทรงเพิงแหงน
10. เรือนคุณทัด อินทะวงษ์ เรือนนอนหลังคาทรงจั่ว เรือนครัวหลังคาทรงจั่ว
สรุป หลังคาทรงปั้นหยา 4 หลัง ทรงจั่ว 4 หลัง ทรงมะนิลา 3 หลัง
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NV–1

NV–2

NV–3

NV–4

NV–5

NV–6

NV–7

NV–8

NV–9

NV–10
ภาพที่ 107 วิเคราะห์ทรงหลังคาเรือนพื้นถิ่นน่าน
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4.4.1 คุณสมบัติของรูปแบบหลังคาแบบต่าง ๆ ที่มีผลกับเรือน
1. หลังคาทรงเพิงแหงน (Lean-to Roof) - ป้องกันแดด-ฝนได้ทางเดียว
- น�้ำฝนไหลทางทิศเดียว
2. หลังคาทรงจั่ว (Gable Roof)

- ป้องกันแดด - ฝน 2 ทาง
- น�้ำฝนไหล 2 ทิศทาง
3. หลังคาทรงปั้นหยา (Hip Roof)
- ป้องกันแดด - ฝน 4 ทาง
- น�้ำฝนไหล 4 ทิศทาง
4. หลังคาทรงมะนิลา (Manila Roof) - ป้องกันแดด - ฝน 4 ทาง
- น�้ำฝนไหล 4 ทิศทาง
- มีการระบายความร้อน - ลม ได้ 2 ทิศ หากมีการเจาะช่อง
            ระบายอากาศที่จั่วเล็กด้านบน
- เรือนพื้นถิ่นน่านนิยมแยกเรือนและหลังคาออกจากกัน อาจจะมีชายคายื่นต่อกับฮางริน แต่จะไม่นิยมท�ำ
หลังคาจั่วแฝด
- เรือนพื้นถิ่นน่านนิยมสร้างยุ้งข้าวไว้ติดกับเรือน อาจตั้งใกล้เรือนครัวหรือตั้งอยู่ด้านหน้าของเรือน (เรือน
คุณบัวจันทร์ มงคลวิสุทธิ์, อาจารย์บุญง�ำ  สงวนศรี (อดีต), เรือนเลขที่ 17 บ้านนาข่อย) ในขณะที่เรือนล้านนานิยม
สร้างหลองข้าว (ยุ้งข้าว) แยกออกมาเป็นอาคารเดี่ยว ๆ
เรือนพื้นถิ่นน่านหลายหลังนิยมใช้ฐานก่ออิฐไม่ฉาบปูน เป็นส่วนรองรับเสา และ คานเรือน เลียนแบบอาคาร
ทางราชการ และ เรือนเจ้านาย (โอสถสภานครน่าน) และ เรือนอ�ำมาตย์ ตรีหลวงธนานุสร เช่น เรือนคุณวิภาพร อินแปง,
เรือนคุณเมือง  เมืองเลน, เรือนคุณปลั่ง นุสา, เรือนคุณบัวจันทร์ มงคลวิสุทธิ์, เรือนคุณสมาน อินแปง, เรือนคุณจ�ำเนียร
สิริปัญญาพงศ์
เรือนพืน้ ถิน่ น่านนิยมสร้างหลังคาคลุมบันไดเรือน โดยยืน่ ชายคาคลุมหรือใช้โครงสร้างเสาไปรับหลังคาแบบเพิง
หมาแหงน คลุมบันไดโดด ๆ ตัวอย่างเช่น เรือนคุณบัวจันทร์, คุณสมศรี จีนเพชร (บันไดครัว), เรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล
(ครัวเก่า) หรือไม่ก็จะใช้วัสดุเป็นบันไดปูน ไม่ต้องมีหลังคาคลุมเพราะ เป็นวัสดุที่ทนน�้ำทนฝน เช่น เรือนคุณอมรรัตน์
หุ่นนวล, เรือนคุณสมศรี จีนเพชร, เรือนคุณวิภาพร อินแปง
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4.4.2 รูปแบบหลังคากับการแก้ปัญหาจากสภาพแวดล้อมของเรือนพื้นถิ่นน่าน
หลังคาเรือนมีไว้เพื่อป้องกันแสงแดดและฝนที่จะเข้ามาในพื้นที่ในเรือนที่มีกิจกรรมต่าง ๆ นั่งนอนทานอาหาร
หรืออื่น ๆ การเลือกรูปแบบหลังคามีปัจจัยหลายอย่าง เพื่อการใช้งานชั่วคราวหรืถาวร ทิศทางที่จะป้องกันแสงแดดต้อง
ค�ำนึงถึงทิศที่แสงแดดจะส่องถึง ตะวันออก-ตะวันตก-เหนือใต้ ด้านการเรียนรู้ทิศทางของแดดและความต้องการปิดบัง
ปกป้องพื้นที่ใช้สอย ก�ำหนดขนาด ความยาว-ยื่น ของหลังคา จะมีผลต่อทิศทางของแสงแดดที่จะส่องด้วยอาศาต่างกัน

ภาพที่ 108 ทรงหลังคาแบบต่าง ๆ ของเรือนพื้นถิ่นน่าน
(ประกอบไปด้วย หลังคาทรงมะนิลา, ทรงจั่ว และทรงปั้นหยา)

นอกจากแสงแดดแล้วหลังคาป้องกันน�้ำฝนที่จะสาดใส่พื้นที่ภายในเรือนความเอียงความลาดชันของหลังคา
จะเป็นส่วนส�ำคัญของการระบายท�ำฝนลงสู่พ้ืนดินรอบอาคาร หลังคาแต่ละแบบจะส่งผลต่อตัวเรือนและพื้นที่ภายใน
แตกต่างกัน การเลือกรูปแบบหลังคา ขนาดและทิศทางการวางแนวหลังคาได้รับการเรียนรู้จากธรรมชาติ ถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจสู่รุ่นต่อรุ่นเสมอมา
- หลังคาเพิง่ หมาแหงนนิยมใช้คลุมบันได ส่วนครัวหรือส่วนอืน่ ๆ ทีต่ อ่ เติมหรือเกินจากแนวชายคาของแนวหลง
คาจัว่ มะนิลา หรือปัน้ หยา ชายคาเอียงลาดไปทางไหน น�ำ้ ฝนก็จะตกลงบริเวณนัน้ สามารถสร้างได้เองไม่ตอ้ งใช้ชา่ งฝีมอื
- หลังคาจัว่ ปกป้องแสงแดดและฝนได้ 2 ทิศทาง ขึน้ อยูก่ บั ทิศทางของการลาดเอียงและมีผลต่อความยาวของ
หลังคาตลอดจน องศาทีล่ าดเอียง ผลของการวางจะท�ำให้เกิดน�ำ้ ฝนไหลไป 2 ด้านสามารถท�ำให้ยาวและปกป้องแดดและ
ฝนได้อย่างดี 2 ด้านเท่านั้น
- หลังคาทรงมะนิลาป้องกันแสงแดดและฝนได้ดี แต่ดครงสร้างต้องใช้ช่างฝีมือในการสร้าง ผลกระทบด้าน
น�้ำฝนจะเกิดแนวฝนรอบเรือน
- หลังคาทรงปั้นหยา ป้องกันแสงแดดได้ทั้ง 4 ด้าน 4 ทิศ ครอบคลุมเรือนได้ดีแต่การสร้างเรือนต้องพึ่งช่าง
ช�ำนาญ และต้องออกแบบองศาความลาดเอียงของหลังคาให้ดีเพราะจะเกิดการรั่วซึมได้ วัสดุที่ใช้มุงต้องได้คุณภาพ
ผลกระทบเกิดแนวน�้ำฝนรอบอาคาร ตามความลาดเอียงของแนวหลังคา
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4.5 การวิเคราะห์บันไดเรือนพื้นถิ่นน่าน
เรือนพื้นถิ่นน่านมักจะมีบันไดขึ้นเรือน 2 ทาง คือทางด้านหน้าเรือนและด้านหลังเรือนติดกับเรือนครัว
เพื่อความสะดวกในการขนฟืน ขนอาหาร, น�้ำ  เรือนเดี๋ยวขนาดเล็กอาจะมีบันไดด้านหน้าเพียงด้านเดียว การใช้วัสดุ
ในการสร้างบันไดปกติจะเป็นบันไดไม้เนือ้ แข็ง ต่อมาจึงมีการสร้างบันไดปูนขึน้ มา เรือนพืน้ ถิน่ น่านนิยมิ สร้างหลังคาคลุม
บันไดขึ้นเรือน โดยการยื่นชายคาคลุมหรือใช้โครงสร้างเสาไม้รับหลังคาแบบเพิงแหงนคลุมโดดๆ เช่น เรือนคุณสมศรี
จีนเพชร มีหลังคาคลุมบันไดครัว เรือนคุณเมือง เมืองเลน บันไดขึ้นส่วนยุ้งข้าวและครัวเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล
จากภาพเก่า บันไดเรือนคุณบัวจันทร์ มงคลวิสุทธิ์ เรือนคุณปลั่ง นุสา หากไม่ใช้บันไดไม้ บันไดขึ้นเรือนด้านหน้าก็จะเป็น
บันไดปูนพร้อมราวบันไดเจาะช่องป่องไข่ เช่น เรือนคุณอมรรัตน์ หุน่ นวล เรือนคุณวิภาพร อินแปง เรือนคุณสมศรี จีนเพชร
ที่ใช้บันไดปูนแต่จะไม่มีหลังคาคลุมบันไดปูน อาจเพราะบันไดปูนทนทานต่อฝนมากกว่าบันไดไม้ ดังมีรายละเอียดดังนี้
- เรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล บันไดด้านหน้าเป็นปูน บันไดหลังเป็นบันได้ไม้ไม่มีหลังคาคลุม แต่ภาพในอดีต
แสดงให้เห็นว่าเดิมมีหลังคาเพิงแหงนคลุมอยู่
- เรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี บันไดด้านหน้า เป็นบันไดไม้แต่หลบอยู่ใต้หลังคา บันไดด้านหลังใกล้เรือนครัว
เป็นบันไดไม้ มีหลังคาคลุม
- เรือนคุณวิภาพร อินแปง บันไดด้านหน้าเรือนเป็นปูนพร้อมช่องป่องไข่ บันไดด้านหลังเรือนเป็นบันไดไม้มี
ชายคาคลุม
- เรือนคุณสมาน อินแปง บันไดหน้าเป็นบันไดไม้ไม่มหี ลังคาคลุม (ปัจจุบนั บันไดหน้าเป็นบันไดปูนมีหลังคาคลุม)
- เรือนคุณบัวจันทร์ มงคลวิสุทธิ์ บันไดด้านหน้าเป็นบันไดไม้มีหลังคาสร้างเป็นเพิงแหงนคลุม บันไดด้านหลัง
เป็นบันไดไม้มีชายคายื่นคลุม
- เรือนคุณเมือง เมืองเลน บันไดด้านหน้าเป็นบันไดไม้มีชายคาด้านหน้ายื่นยาวมาคลุมโดยมีเสาไม้ 2 ต้น
มารับปลายชายคา บันไดหลังเป็นบันไดไม้ใต้ชายคาคลุม
- เรือนคุณจ�ำเนียร สิริปัญญาพงศ์ บันไดด้านหน้าเป็นบันไดเดี่ยว ท�ำด้วยไม้มีชายคาเรือนใหญ่คลุมบันได
สรุป

เรือนที่ใช้บันไดปูน มีจ�ำนวน
เรือนที่ใช้บันไดไม้ มีเพิงแหงนคลุมมี
เรือนใช้บันไดไม้มีชายคาคลุม
เรือนที่ใช้บันไดไม้ไม่มีหลังคา

3 หลัง
3 หลัง
3 หลัง
1 หลัง
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NV–1

NV–2

NV–3

NV–4

NV–5

NV–6

ภาพที่ 109 วิเคราะห์บันไดเรือนพื้นถิ่นน่าน

NV–7

NV–8

NV–9

NV–10

ภาพที่ 110 วิเคราะห์บันไดเรือนพื้นถิ่นน่าน

จากการวิเคราะห์ ปรากฏว่าบันไดขึ้นเรือนในเรือนพื้นถิ่นให้ความส�ำคัญต่อความคงทนของบันไดด้วยการ
ใช้ชายคาหรือเพิงแหงนปิดปกคลุม ป้องกันฝนที่จะท�ำอันตรายต่อตัวบันได เมื่อมีวัสดุที่ทนทานต่อฝน เช่น ซีเมนต์ปูน
ก็น�ำมาปรับใช้ในภายหลัง ซึ่งอาจได้เห็นตัวอย่างและรับอิทธิพลจากอาคารในสมัยหลังของเมืองน่านที่ใช้ปูนมาเป็น
ส่วนประกอบในการท�ำฐานหรือเสาอาคารและบันไดอาคาร
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4.6 การเปรียบเทียบเรือนพื้นถิ่นล้านนา
กรณีศึกษาเรือนพื้นถิ่นล้านนาจากเชียงใหม่ที่พิพิธภัณฑ์ เรือนโบราณของส�ำนักส่งแสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบความแตกต่างตั้งแต่ แผนผังเรือน ลักษณะรูปทรงของเรือน แต่การใช้วัสดุในการสร้างเรือน
ไม่แตกต่างกันเนื่องจากใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่น ไม้สัก กระเบืองดินขอ
แผนผังเรือน และ รูปทรงแตกต่างอย่างชัดเจน และวัสดุรว่ มสมัยแบบเดียวกัน จากเรือนพืน้ ถิน่ ล้านนาจ�ำนวน
4 หลัง ที่ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบได้แก่
1. เรือนหม่อนตุด
เป็นเรือนไทลือ้ ผสมรูปแบบเรือนไทลือ้ กับเรือนไทยวน เป็นเรือนของนางตุด ใบสุขนั ธ์ ชาวไทลือ้ บ้านเมืองลวง
ต�ำบลลวงเหนือ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2460
เป็นเรือนไม้ขนาดกลาง หลังคามุงแป้นเกล็ด ลักษณะเรือนสองหลัง หลังหน้าเปียง หมายถึง เป็นเรือนจัว่ สองหลัง
วางต่อกันในระนาบเดียวกัน ด้านหลังคนละระนาบ เรือนด้านทิศตะวันออกเป็นเรือนนอน เรือนทางทิศตะวันตก
เป็นเรือนครัวไฟ มีชานระเบียงด้านครัวไฟชานหลังบ้าน ด้านหน้ามีชานด้านหน้าโล่งหน้าเรือนนอนและเรือนครัวไฟ  
เรียกว่า “เติ๋น” เป็นส่วนท�ำงาน พักผ่อน ด้านตะวันออกของเติ๋นมีหิ้งพระ บันไดขึ้นเรือนมี 2 ด้าน คือ บันไดด้านหน้า
มีชายคาด้านหน้ายื่นมาคลุม ด้านหลังมีบันไดติดกับเรือนครัวแนบติดผนังเรือนนอนมีชายคาเรือนนอนคลุม ด้านหน้า
จากบันไดขึ้นเรือน มีชานแดด และร้านน�้ำวางหม้อน�้ำดื่มไว้ในซุ้มมีหลังคาคลุม หลังคาเรือนสองหลังเชื่อมต่อกันท�ำ
รางน�้ำฝนเรียก “ฮ่อมริน” ส่วนครัวไฟตั้งชิดติดเรือนนอน มีประตูเชื่อมต่อกันได้ เป็นเรือนโล่งมีเตาไฟอยู่ตรงกลางเรือน
ผนังเรือนเป็นแผ่นไม้จริง เรือนยกพื้นสูงใต้ถุงเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ และเก็บฝืน

ภาพที่ 111

ภาพที่ 112
ภาพที่ 111 แสดงแผนผังของเรือนหม่อนตุด  
ภาพที่ 112 แสดงด้านหน้าของเรือนหม่อนตุด     

สังเกตว่าเรือนครัวติดกับส่วนนอนไม่แยกจากกันกับส่วนนอน และอยู่กลางเรือนมีชานรอบด้าน ยกเว้น
ด้านติดห้องนอน ที่เป็นห้องโล่งขนาดใหญ่
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2. เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ้ยแก้ว)
เรือนพื้นบ้านนี้เดิมเป็นของ อุ๊ยเอิน และอุ๊ยแก้ว ธาระปัญญา บ้านสันต๊กโต บริเวณแจงหัวริน ใกล้ถนน
ห้วยแก้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเรือนพื้นถิ่น ของคนที่อาศัยใกล้เรียงเชียงใหม่ มีรูปแบบเรียบง่าย สร้างแบบ
ชาวบ้าน ขนาดเล็กส�ำหรับครอบครัวเดี่ยว เป็นเรือนยกพื้นที่ไม่สูงนัก เป็นเรือนสองจั่ววางต่อกันเป็นผืนคลุมทั้งตัวเรือน
มุกระเบื้องดินขอ ไม่มีชานแดด มีชานโล่ง หรือเติ๋นด้านหน้า มีห้องนอน 2 ด้าน ซ้าย- ขวา ชานโล่งเชื่อมต่อไปด้านหลัง
เพื่อไปส่วนครัวไฟและห้องน�้ำ  มีบันไดขึ้นลง 2 ด้าน ด้านหน้ามีชายคา ยืนออกมาคลุม ด้านหลังบันไดต่อจากครัวไฟ
มีชายคาคลุม ด้านตะวันออกของเติ๋น ด้านหน้ามีหิ้งพระ ผนังด้านนอกเป็นฝาไม้ระแนงโปร่ง เรือนนอนเป็นไม้แผ่น
ซ้อนเกล็ดตีแนวนอน

ภาพที่ 113 แสดงแผนผังของเรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ้ยแก้ว)

ภาพที่ 114 แสดงภายนอกของเรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ้ยแก้ว)

สังเกตมีการแยกห้องนอนเป็น 2 ฝัง่ มีทางเดินเชือ่ มไปครัวไฟ ห้องน�ำ 
้ และลงด้านหลังเรือนได้ แต่หอ้ งติดห้องน�ำ 
้
และครัวไฟ 1 ห้อง
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3. เรือนพื้นถิ่นแม่แตง
เรือนพื้นถิ่นแม่แตง บ้านป่าไผ่ ต�ำบลช่อแล อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างปี พ.ศ. 2460 เดิมเป็นเรือน
ของพ่อน้อยปิง ตกทอดมายังนางขาล ตาค�ำ
รูปแบบเรือนไม้ ยกพื้นสูง เป็นเรือนจั่วแฝด สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง มุงด้วยกระเบื้องดินขอ ผนังเป็นแผ่นไม้
ตีซ้อนเกล็ดตีแนวนอน พื้นเรือนเป็นแผ่นไม้กระดาน หลังคาเชื่อมต่อกันมีฮ่อมรินตรงกลาง มีบันไดขึ้น 2 ด้าน ด้านหน้า
มีชายคายื่นออกมาคลุม ไม่มีชานแดด มีชานนอกที่มีหลังคาคลุม มีเติ๋นขนาดใหญ่หน้าเรือนห้องนอน แบ่งเป็น 2 ฝั่ง
ตรงกลางมีชานเชื่อมไปครัวไฟ และทะลุออกด้านหลังลงบันไดหลัง ผนังด้านหน้า และด้านข้างเติ๋นมีระบียงไม้ระแนง
ตลอดแนว ด้านหน้ามีฝาไหล

ภาพที่ 115 แสดงแผนผังของเรือนพื้นถิ่นแม่แตง

ภาพที่ 116 แสดงภายนอกของเรือนพื้นถิ่นแม่แตง

สังเกตแยกห้องนอนจากกันมีทางเดินกลางเชื่อมไปครัวไฟด้านหลัง แต่ครัวไฟติดห้องนอน 1 ห้อง และมีชาน
ด้านหลังเรือน หลังคาแฝดติดกัน
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4. เรือนพื้นถิ่นชาวเวียงเชียงใหม่
เรือนพื้นถิ่นเดิม เป็นเรือนสร้างปี พ.ศ. 2439 โดยพ่อน้อยคา และแม่หน้อย ลูกเขย และลูกสาวพญาปงลังกา
รือ้ ถอนมาจากบ้านเลขที่ 769 หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลศรีภมู ิ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะเป็นเรือนไม้ยกพืน้ สูง สร้างด้วย
ไม้ทงั้ หลัง ขนาดใหญ่ คลีค่ ลายมาจากเรือนกาแลดัง้ เดิม เป็นเรือนสองจัว่ มุงด้วยกระเบือ้ งดินขอ เรือนใหญ่เป็นเรือนนอน
มีเติ๋นอยู่ด้านหน้าห้องนอน เรือนเล็กเป็นเรือนไฟ มีบันได 1 ด้านขึ้นชานแดด และครัวไฟ ผนังเรือนเป็นไม้จริง ครัวไฟ
ติดห้องนอนแต่ ไม่มีประตูเชื่อมถึงกัน ข้างบันไดบนชายมีร้านน�้ำ ผนังมีหน้าต่างฝาไหล

ภาพที่ 117 แสดงแผนผังของเรือนพื้นถิ่นชาวเวียงเชียงใหม่

ภาพที่ 118 แสดงภายนอกของเรือนพื้นถิ่นชาวเวียงเชียงใหม่
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การเปรียบเทียบเรือนพื้นถิ่นน่าน และเรือนพื้นถิ่นล้านนาจากพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ ของส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาความแตกต่าง และเอกลักษณ์ท้องถิ่นของ
เรือนพื้นถิ่นน่าน ในเรื่องแผนผังเรือนและองค์ประกอบเรือน รูปแบบเรือน การใช้วัสดุประกอบเรือน รูปทรงหลังคา
และรายละเอียดของเรือน
ได้เลือกเรือนพื้นถิ่นล้านนาจ�ำนวน 4 หลัง ได้แก่
1.เรือนหม่อนตุด
2.เรือนอุ้ยแก้ว
3.เรือนพื้นถิ่นแม่แตง 4. เรือนพื้นถิ่นเชียงใหม่
จากการศึกษาด้านแผนผังเรือนพื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นิยมสร้างครัวไฟติดห้องนอน ในกรณี
มีห้องนอนแยกกัน จะมีห้องนอน 1 ห้องติดกับครัวไฟ ไม่นิยมสร้างยุ้งข้าวติดกับเรือนพักอาศัย

ภาพที่ 119 แสดงการเปรียบเทียบแผนผังเรือนพื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
1.แผนผังเรือนหม่อนตุด
2.แผนผังเรือนอุ้ยแก้ว
3.แผนผังเรือนพื้นถิ่นแม่แตง
4. แผนผังเรือนพื้นถิ่นเชียงใหม่

105

บันไดขึ้นเรือนพัก เรือนพื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ นิยมใช้ชายคาปีกนกล้านนา หรือชายคาด้านข้างคลุม
บันไดขึ้นลงเรือน ทั้งบันไดหน้า และบันไดหลังเรือน บันไดด้านหน้าอาจมีเสามาค�้ำหลังคาเพิ่มเติม (เรือนหม่อนตุด)
(เรือนอุ้ยแก้ว)

ภาพที่ 120 แสดงการเปรียบเทียบบันไดขึ้นเรือนพัก เรือนพื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
1.แผนผังเรือนหม่อนตุด
2.แผนผังเรือนอุ้ยแก้ว
3.แผนผังเรือนพื้นถิ่นแม่แตง
4. แผนผังเรือนพื้นถิ่นเชียงใหม่
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หลังคาเรือนพื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ นิยมหลังคาแบบเรือนแฝด จั่ว 2 จั่วเสมอกัน ชายคาเชื่อมติดกัน
ตรงกลาง มีรางน�้ำฝน (ฮ่อมริน) ในขณะที่เรือนพื้นถิ่นน่านไม่นิยมสร้างหลังคา 2 จั่วติดกันเลย
หลังคาเรือนพื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ นิยมใช้ผนังไม้แผ่นปิดทึบ มีผนังโปร่ง มีผนังแบบฝาไหล มีหน้า
ต่างเล็ก ในขณะที่เรือนพื้นถิ่นน่านนิยมใช้แบบตีซ้อนเกล็ดแนวนอนแนวตั้ง

ภาพที่ 121 แสดงการเปรียบเทียบหลังคาเรือนพัก เรือนพื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
1.แผนผังเรือนหม่อนตุด
2.แผนผังเรือนอุ้ยแก้ว
3.แผนผังเรือนพื้นถิ่นแม่แตง
4. แผนผังเรือนพื้นถิ่นเชียงใหม่

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเรือนพืน้ ถิน่ น่านกับเรือนพืน้ ถิน่ ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ พบความแตกต่าง
ในด้านการวางผังเรือน องค์ประกอบภายในเรือน รูปทรงของเรือน แต่การใช้วัสดุในการสร้างไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
เรือนพืน้ ถิน่ นัน้ มักใช้วสั ดุจากธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมของท้องถิน่ หรือวัสดุทหี่ าได้งา่ ย หรือ สามารถท�ำได้ดว้ ยตนเอง
ตัวอย่างเช่น ไม้สัก แป้นเกล็ดไม้ กระเบื้องดินขอ กระเบื้องซีเมนต์
ความแตกต่างที่ชัดเจน คือ แผนผังเรือน ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในเรือน พื้นที่ใช้สอยภายในเรือน
ซึง่ ส่งผลต่อรูปทรงของเรือน เรือนพืน้ ถิน่ น่านมีรปู ทรงของหลังคาทีแ่ ตกต่างจากเรือนพืน้ ถิน่ ล้านนาด้วยเหตุผลของความ
นิยมของชาวน่าน พบเห็นอาคารทีเ่ กิดขึน้ ในระยะหลัง ทีม่ กี ารใช้รปู แบบหลังคาทรงมะนิลา ปัน้ หยาของอาคารสาธารณะ
และเรือนพักอาศัยของเจ้านาย เรือนพืน้ ถิน่ น่านหลายหลังจึง มีหลังคาทรงปัน้ หยา ต่อมาเกิดการปัน้ กระเบือ้ งปูนซีเมนต์
ขึ้นใช้เอง ท�ำให้มีเรือนที่ใช้หลังคาทรงปั้นหยามากขึ้น เพราะคงทนกว่าการใช้กระเบื้องแป้นเกล็ดไม้ ไม่นิยมใช้กระเบื้อง
ดินขอแบบที่ใช้ในล้านนา หรือตามศาสนอาคารต่าง ๆ
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4.7 ความเหมือนและความแตกต่างของเรือนพื้นถิ่นน่านกับเรือนพื้นถิ่นล้านนา
น่านเป็นหนึง่ ในจังหวัดทางภาคเหนือทีเ่ รียกว่าล้านนาตะวันออกมีสภาพแวดล้อมทางภูมศิ าสตร์และภูมอิ ากาศ
คล้ายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ในอดีตได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะวัฒนธรรมจากล้านนา พม่า รวมถึง
ล้านช้าง ตลอดจนรัตนโกสินทร์ จึงมีลกั ษณะทางด้านศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงสถาปัตยกรรมทางด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยทีค่ ล้ายคลึง
กัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างตามท้องถิ่นของตน โดยมีความเหมือนและแตกต่างกันดังนี้
4.7.1 องค์ประกอบของผังบริเวณและพื้นที่ใช้สอย
ในส่วนขององค์ประกอบของผังบริเวณเรือนไม้พื้นถิ่นล้านนาในอดีต เมื่อเปรียบเทียบกับเรือนพื้นถิ่น จะเห็น
การเปลีย่ นแปลงซึง่ เป็นไปตามความเจริญและยุคสมัยได้แก่ยงุ้ ข้าวหรือหลองข้าว ซึง่ ปัจจุบนั มีให้เห็นน้อย เนือ่ งจากไม่มี
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเก็บข้าวไว้บริโภคกับเรือนในปริมากเหมือนในอดีต ส�ำหรับเรือนทีเ่ คยมีพนื้ ทีด่ งั กล่าวก็ได้ปรับเปลีย่ น
ประโยชน์ใช้สอยไป อีกทั้งเรือนพื้นถิ่นของชาวน่านยังนิยมท�ำยุ้งข้าวไว้ติดกับตัวเรือน ซึ่งต่างจากเรือนล้านนา ที่จะท�ำ
ยุ้งข้าวแยกออกไปต่างหาก
ส�ำหรับองค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอยเรือนน่านและเรือนล้านนา มีองค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอยคล้ายคลึงกัน
4.7.2 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ลักษณะของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นน่านและล้านนา มีลักษณะเป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง โครงสร้างเรือนเป็น
ระบบเสาและคานรับน�้ำหนักเหมือนกัน มีบันไดทางขึ้นหนึ่งหรือสองทาง ส่วนที่แตกต่างและสังเกตได้คือเรือนน่าน
เสาส่วนใต้ถุนเรือนจะมี 2 ลักษณะ เรือนเสาไม้และเสาอิฐก่อ โดยเฉพาะเสาอิฐก่อนี้ถือเป็นลักษณะพิเศษของเรือนน่าน
ซึงรูปแบบมีลักษณะคล้ายคลึงกับเรือนไม้ที่หลวงพระบาง
ความแตกต่างด้านคติความเชื่อ
คติความเชือ่ เกีย่ วกับเรือนพักอาศัยของชาวล้านนาและชาวเมืองน่านนัน้ มีคติความเชือ่ ทีเ่ หมือนและแตกต่าง
กันบ้างดังนี้
1) ทิศการวางเรือน
ชาวล้านนาและชาวน่านยึดคติเดียวกันในการวางต�ำแหน่งของเรือนโดยให้หันจั่วเข้าหาทิศเหนือ–ใต้
ซึง่ เป็นการปลูกเรือนขวางตะวัน อันเป็นคติความเชือ่ ทีส่ บื ต่อกันมาแต่โบราณ ซึง่ มีความสัมพันธ์ผกู โยงกับหลักแบบแผน
การวางผังเมืองในคติโบราณและความผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาในการแก้ปัญหา อันเกิดจากการสภาพแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศ
2) ทิศของหัวนอน
จากการส�ำรวจเรือนกรณีศึกษา พบว่าชาวเมืองน่านหันหัวนอนไปทางทิศตะวันออกเกือบทั้งหมด เช่นเดียว
กับชาวล้านนาที่เชื่อว่า ทิศที่เป็นมงคลได้แก่ทิศเหนือและทิศตะวันออก เพราะเป็นทิศที่ให้ความเจริญงอกงามและ
พละก�ำลัง ส่วนทิศใต้และทิศตะวันตกหมายถึงความตายและความเสือ่ ม ดังได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 นอกจากนัน้ ในต�ำรา
แผนโบราณพื้นเมืองของชาวล้านนา ยังได้กล่าวถึงการหันหัวนอนไว้ว่า “ลักษณะการนอนห้องนอนให้ถูกทิศทางจึงจะดี
ควรเลือกดังนี้ นอนผินหัวไปทางทิศตะวันออกมีความสุข ความเจริญ มีปัญญาดี ปราศจากภัยร้ายทั้งมวล นอนผินหัวไป
ทางทิศใต้มีอายุมั่นขวัญยืน นอนผินไปทางตะวันตก จักมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจ นอนผินหัวไปทางทิศเหนือมักมีโรค
ภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน เสียข้าวเสียของไม่ดีแล”
3) ที่ตั้งของยุ้งข้าว (หลองข้าว)
คติความเชื่อของชาวล้านนาถือว่าการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู เป็ดไก่ วัวควายไว้ใต้ยุ้งข้าวไม่ดี ถือเป็นลักษณะขึด
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หรืออุบาทว์ โดยจะแยกไปสร้างผาม (คอก) ไว้ต่างหากบริเวณหลังบ้าน ใกล้กับตัวเรือน เช่นเดียวกับการสร้างยุ้งข้าวไว้
กับเรือนก็ถือว่าขึด หากแต่ชาวเมืองน่านจะท�ำยุ้งข้าวไว้กับตัวเรือน เพราะถือว่าดูแลรักษาง่ายและในอดีตนั้นชาวน่าน
เลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนเรือน จึงเป็นข้อที่แสดงความแตกต่างในเรื่องคติความเชื่อข้อหนึ่ง
4) การขุดบ่อน�้ำและต�ำแหน่งที่ตั้ง
ในอดีตคติความเชือ่ การขุดบ่อน�ำ้ ไว้ใช้ของชาวล้านนา ให้เลือกขุดในทีด่ นิ ทีถ่ อื ว่าเหมาะสม โดยให้ขอ้ พิจารณา
ตามทิศคือ ขุดทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ดีมีสุข เจริญรุ่งเรืองแต่ส�ำหรับชาวน่านนั้น
การขุดบ่อน�ำ้ ถือเป็นภูมปิ ญ
ั ญาอันล�ำ้ ลึกในการหาแหล่งน�ำ้ ใต้ดนิ ทีใ่ สสะอาดและจืดสนิท และเลือกทีจ่ ะขุดบ่อน�ำ้ มากกว่า
การใช้น�้ำจากล�ำห้วย หนอง คลอง บึง ส�ำหรับบ้านที่เป็นกรณีศึกษา พบว่าต�ำแหน่งของบ่อน�้ำนั้นสอดคล้องกับความเชื่อ
ของชาวล้านนา คือตั้งอยู่ในทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเรือน
เพื่อให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นเมืองน่าน จึงไปเปรียบเทียบเรือนพื้นถิ่น
ล้านนา โดยใช้เรือนอนุรักษ์ของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
การเปรียบเทียบเรือนพื้นถิ่นกับน่านเรือนพื้นถิ่นล้านนา ทั้งในส่วนขององค์ประกอบของผังบริเวณ และ
องค์ประกอบพื้นที่ใช้สอยของเรือน พบว่าเรือนน่านและเรือนล้านนามีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากเมืองน่านเป็น
เมืองหนึ่งในดินแดนล้านนา มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ท�ำให้เรือนมีองค์ประกอบของผังบริเวณและองค์ประกอบของ
เรือนเหมือนกัน
คติความเชื่อเกี่ยวกับเรือนพักอาศัย
คติความเชื่อในเรื่องทิศทางการวางตัวเรือนของเรือนน่านและเรือนล้านนานั้น มีความเชื่อ เช่นเดียวกัน
สอดคล้องกับคติความเชื่อแต่โบราณ กล่าวคือจะวางตัวเรือนโดยหันจั่วเข้าหาทิศเหนือ-ใต้เป็นการวางเรือนขวางตะวัน
ส่วนการหันหัวนอนนั้นคนเมืองน่านจะหันหัวนอนไปทางทิศตะวันออก ส่วนชาวล้านนาเช่นเชียงใหม่จะหัน
หัวนอนไปทางทิศตะวันออกหรือทิศอื่นๆ ยกเว้นทิศตะวันตก
การสร้างหลองข้าว ชาวล้านนาจะสร้างหลองข้าวห่างจากตัวเรือน หากสร้างไว้กับเรือนจะไม่ดีถือว่า “ขึด”
แตกต่างจากคนเมืองน่านที่จะสร้างหลองข้าวไว้ติดกับตัวเรือนโดยมีชานเป็นตัวเชื่อม
ในคติความเชื่อเรื่องต�ำแหน่งที่ตั้งของการขุดบ่อน�้ำจะคล้ายกันคือชาวล้านนาจะขุดบ่อน�้ำไว้ทางทิศเหนือ
ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเรือน ส�ำหรับชาวน่านก็นิยมขุดบ่อน�้ำไว้ทางทิศตะวันออกหรือ
ตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกัน ส่วนทิศทางการวางบันไดเรือนล้านนาและเรือนน่าน วางบันไดไว้ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ของ
เรือนเหมือนกัน หากแต่เรือนพักอาศัยพืน้ ถิน่ เมืองน่าน นิยมท�ำบันได 2 บันได คือหน้าเรือนและหลังเรือนส่วนทีต่ ดิ กับครัว
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4.8 สรุปการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า เรือนพักอาศัยในเขตเมืองเก่ามีจ�ำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง เหตุจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเจริญเติบโตของเมือง
4.8.1 ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
รูปแบบของเรือน เป็นเรือนไม้ยกใต้ถนุ สูง ส่วนใหญ่มบี นั ไดทางขึน้ สองด้าน ส่วนใต้ถนุ เรือนใช้ประโยชน์ในการ
เป็นที่นั่งพักผ่อน ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทอผ้า ท�ำตุง หรือใช้เป็นที่เก็บของ เก็บฟื้น
รูปแบบหลังคา มีลักษณะเป็นหลังคาแยกส่วนตามพื้นที่ใช้สอยรูปทรงหลังคาเป็นแบบผสมผสาน กล่าวคือ
มีหลังคาเป็นจั่วหรือปั้นหยาคลุมพื้นที่ใช้สอย เช่น ส่วนนอนหรือส่วนครัว แล้วจึงมีการเชื่อมต่อหลังคาออกไปยังส่วน
อื่น ๆ มีหลังคาจั่ว มะนิลา ปั้นหยาและเพิงหมาแหงน เรือนบางหลังมีการต่อเติมยื่นชายคาออกไปเพื่อคลุมชานแดด
โครงสร้างและวิธีการก่อสร้าง โครงสร้างของเรือนเป็นไม้เนื้อแข็งระบบโครงสร้างแบบเสาและชานรับน�้ำหนัก
เสาชั้นล่างส่วนใต้ถุนเรือนมี 2 แบบ คือเสาไม้และเสาก่ออิฐ ส่วนชั้นบนเป็นเสาไฟทั้งหมด ในเรือนที่มีอายุกว่า 100 ปี
จะเห็นโครงสร้างหลังคาแบบล้านนาและการเข้าไปโดยใช้สลักเดือย  ลักษณะของขึ้นไปจะหยาบๆ เนื่องจากยังไม่มี
เครื่องมือที่ทันสมัน วิธีการก่อสร้างใช้สล่าพื้นถิ่นหรือสล่าจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น สล่าจากจังหวัดแพร่
วัสดุ วัสดุที่ใช้เป็นไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้สัก ไม้เต็ง หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์กระเบื้องว่าวหรือสังกะสี ในเรือน
บางหลังที่มีอายุกว่า 100 ปี มีการใช้เป็นเกล็ดไม้มุงหลังคา ซึ่งยังพบเห็นได้บางส่วน
รายละเอียดและการตกแต่ง (องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม)
เรือนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต แบบเรียบง่าย การตกแต่งเป็นไปตามโครงสร้างของเรือน
ฝาเรือนมี 3 รูปแบบคือตีเกล็ดซ้อนแนวตั้ง ตีแนวนอนและแบบผสมกันคือตีแนวตั้งส่วนบนและแนวนอนส่วนล่าง
ส่วนบนสุดของผนังมีช่องระบายอากาศเป็นระแนงไม้โปร่ง ท�ำให้อากาศถ่ายเทได้ดี ประตูหน้าต่างมีทั้งประตูบานเฟี้ยม
และประตูบานเกล็ดแบบธรรมดา ลักษณะเป็นบานลูกฟักและไม้ตีชน บันไดทางขึ้นของเรือนพื้นถิ่นเมืองน่าน พบว่าใน
ระดับชาวบ้านทั่วไปส่วนใหญ่จะท�ำด้วยไม้
4.8.2 ด้านวัฒนธรรมประเพณีและคติความเชื่อ
ชาวน่านมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ เช่น ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ
นอกจากนี้ชาวน่านยังมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ ในการปลูกเรือน ขึ้นบ้านใหม่ จะมีอาจารย์
หรือหมอผีเป็นผู้หาฤกษ์ยามและท�ำพิธี มีความเชื่อในทิศทางการวางเรือน การหันหัวนอน การขุดบ่อน�้ำและการวาง
ต�ำแหน่งบันได้ ตามคติความเชื่อของล้านนา แต่มีข้อแตกต่างในเรื่องของการสร้างยุ้งข้าวหรือหลองข้าว ซึ่งชาวน่าน
จะนิยมท�ำยุ้งข้าวไว้ติดกับเชิงเรือน ต่างจากชาวล้านนาที่จะท�ำยุ้งข้าวไว้ห่างจากตัวเรือน
เรือนพักอาศัยของน่านเป็นเรือนที่สร้างขึ้นเพื่อสนองประโยชน์ใช้สอยตามวิถีชีวิตและส่งเสริมวัฒนธรรมแบบ
ล้านนา แฝงไว้ด้วยคติความเชื่อและการใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ
มีความคล้ายคลึงกับเรือนล้านนาขณะเดียวกันก็มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเรือนน่าน
4.8.3 เอกลักษณ์ของเรือนพื้นถิ่นน่าน
จากการศึกษาท�ำให้พบความแตกต่างของเรือนพืน้ ถิน่ น่านกับเรือนล้านนาโดยทัว่ ไป ซึง่ ถือเป็นเอกลักษณ์ของ
เรือนพื้นถิ่นน่านได้ดังนี้
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1) การท�ำเสาเรือนส่วนใต้ถุนด้วยอิฐก่อโชว์แนว ขนาด 0.40-0.50 เซนติเมตร รองรับเสาไม้ชั้นบน
2) มีการใช้หลังคาปั้นหยานอกเหนือจากหลังคาจั่วและหลังคามะนิลา
3) การสร้างยุ้งข้าวไว้กับตัวเรือน
4.8.4 ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์
ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่นน่าน ควรมีแนวทางดังต่อไปนี้
1) การอนุรักษ์ตามหลักการของกรมศิลปากรว่าด้วยระเบียบการอนุรักษ์โบราณสถาน ปีพุทธศักราช 2528
และ รูปแบบตามกระบวนการอนุรักษ์ (อ้างในสิทธิพร ภิรมย์รื่น. 2546). มีกระบวนการอนุรักษ์ที่สอดคล้องกัน
4 แนวทางคือ
ก. การปฏิสังขรณ์ (Restoration) การซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม โดยการสร้างทดแทนของเดิม
ที่สูญหาย รื้อถอนส่วนที่เพิ่มเติมหรือต่อเติมใหม่ออก
ข. การฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงใหม่ (Rchabitation and Renovation) การซ่อมแซมอาคารเดิมให้อยู่ใน
สภาพดีและสามารถใช้ประโยชน์ได้อีก
ค. การสงวนรักษา (Conscvation)  การสงวนรักษาทรัพยากรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้นาน
ง. การจ�ำลองหรือสร้างขึน้ ใหม่เหมือนเดิม (Replication, Reconstruction) การสร้างอาคารหรือสิง่ ก่อสร้าง
อืน่ ๆ ให้มสี ภาพเหมือนอาคารเดิมทีถ่ กู ท�ำลายไปทุกประการ การเคลือ่ นย้ายไปตัง้ ในทีใ่ หม่ (Relocation) การเคลือ่ นย้าย
ไปสร้างใหม่ในที่ตั้งใหม่ ให้มีสภาพเหมือนเดิมมากที่สุด
พบว่าจ�ำนวนเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นเหลืออยู่น้อย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่านที่
ก�ำหนดไว้ คือบริเวณใจเมืองและเวียงพระธาตุแช่แห้ง มีจำ� นวนเหลืออยูน่ อ้ ยมาก เมือ่ เทียบกับเวียงดงพระเนตรหรือพืน้ ที่
ที่อยู่ไกลออกไป พบว่าเรือนพื้นถิ่นบางหลังได้ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมหรือถูกรื้อทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย
ดังนั้นการน�ำแนวทางการอนุรักษ์ตามหลักการของกรมศิลปากรมาใช้อย่างเร่งด่วน จึงน่าจะเป็นแนวทางที่
ช่วยให้เรือนพื้นถิ่นของเมืองน่าน จะยังคงด�ำรงอยู่ได้โดยเฉพาะแนวทางที่ 2 (ข้อ ข.) การฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงใหม่
ซ่อมแซมให้อาคารเดิมอยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในแง่ของการอยู่อาศัยแบบเดิมตามบริบทของ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์ตามบริบทใหม่ ในแง่ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แต่ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่เจ้าของเรือนหน่วยงานราชการทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด เอกชนทุกภาคส่วนที่
จะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนในการด�ำเนินงานและสนับสนุนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2) การสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของเรือนพื้นถิ่นแก่คนรุ่นใหม่ ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น
มัลติมีเดีย เว็บเพจในรูปของพิพิธภัณฑ์เสมือน เพื่อเผยแพร่ให้กับสถานศึกษา ประชาชนที่สนใจรวมถึงบหน่วยงาน
ต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดองค์ความรู้
3) การรวบรวมและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรือนหักอาศัยพื้นถิ่นของเมืองน่านเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ให้
ชนรุ่นหลังได้หลังได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น การจ�ำลองเรือนหรือสร้างเรือน
ขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิมทุกประการในลักษณะของพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ ก็อาจช่วยให้ผู้สนใจเข้าถึงได้ง่าย
4) ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นเกิดจิตส�ำนึกและหวงแหนในคุณค่าของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น
5) การจัดหาแหล่งทุนและช่างที่ช�ำนาญในการบูรณะซ่อมแซมเรือนที่มีคุณค่าเหล่านี้ให้คงอยู่ในสภาพเดิม
ให้มากที่สุดทั้งรูปแบบและวัสดุที่เหมาะสม
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ในอดีตเรือนของชาวบ้านในเมืองน่านมีหลากหลายแบบ นิยมสร้างด้วยไม้ เนื่องจากเป็นเมืองที่ห่างไกล
การเดินทาง การขนส่งไม่สะดวก วัสดุทใี่ ช้สร้างเรือน ก็มกั จะใช้วสั ดุตามธรรมชาติรอบตัวมาใช้เป็นโครงสร้าง องค์ประกอบ
ของเรือน แม้แต่หลังคาเรือนที่มักใช้กระเบืองแผ่นไม้ หรือเรียกว่า “แป้นเกล็ดไม้” ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนวัสดุมุงเป็น
กระเบื้อง จนมาเป็นสังกะสีเนืองจากคคงทนกว่าเดิม
รูปแบบเรือนจะมีหลายรูปแบบตามการใช้งานและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ยังคงความเรียบง่าย
วัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยนไปก็มีการทดลองปรับใช้ในรูปทรงเดิม แต่เปลี่ยนวัสดุใหม่เพื่อใช้งานเรือนพื้นถิ่นต่อไป
เมือ่ ยุคสมัยเปลีย่ นไป วิถชี วี ติ ของชาวน่านก็เปลีย่ นไปด้วย พืน้ ทีใ่ ช้สอยในเรือนจึงต้องปรับเปลีย่ น ให้ตอบสนอง
กับกิจกรรมใหม่ เช่น เดิมนิยมสร้างยุ้งข้าวไว้บนเรือน หรือสร้างติดกับตัวเรือน เมื่อไม่ได้ใช้งานยุ้ง ก็ปรับเปลี่ยนเป็น
ส่วนเก็บของ เช่น เรือนคุณบัวจันทร์ มงคลวิสุทธิ์ หรือปรับเปลี่ยนยุ้งเป็นห้องนอนในเรือน เรือนอาจารย์บุญง�ำ สงวนศรี
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใต้ถุนเรือน เป็นส่วนนั่งเล่น และพักผ่อน เรือนคุณเมือง เมืองเลน เปลี่ยนพื้นชั้นล่าง หรือใต้ถุนเรือน
เป็นพื้นที่เลี้ยงไก่ชนในเรือนคุณทัด อินทะวงศ์
สรุปเรือนพื้นถิ่นเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง ส่วนใหญ่มีบันไดขึ้นเรือน 2 ทาง รูปแบบหลังคาแยกส่วนคลุมพื้นที่
ส่วนนอนและส่วนครัว หรือยุ้งข้าว เป็นทรงปั้นหยา ทรงจั่ว และ ทรงมะนิลา มีการเชื่อต่อหลังคา และ มีการยื่นชายคา
ออกมาคลุมบันไดขึ้นเรือน หรือสร้างโครงสร้างเพลิงแหงนคลุมบันได โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ผนังนิยมตีเกล็ดไม้ซ้อนเกล็ด
ฐานรับตัวเรือนมี 2 แบบ คือ ฐานก่ออิฐไม่ฉาบปูน และ เสาไม้ โครงสร้างด้านบนเป็นไม้ พืน้ แผ่นไม้กระดานยกเว้นบางหลัง
ทีส่ ร้างบันไดปูนทีร่ บั อิทธิพลจากเรือนเจ้านาย บันไดขึน้ เรือนด้านหน้าท�ำด้วยไม้ ไม่นยิ มตีฝา้ เพดาน ประตู–หน้าต่างเป็น
ไม้จริงแบบลูกฟัก และไม้ตีชน
เรือนพืน้ ถิน่ น่านมีความส�ำคัญต่อการศึกษาประวัตศิ าสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านวิวฒ
ั นาการ
ของการพัฒนาชุมชน สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิต ที่มีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5
5.1 การเปลี่ยนแปลงและสูญหายของเรือนพื้นถิ่นน่าน
ปัจจุบันเรือนพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของน่านค่อย ๆ สูญหายไปเรื่อย ๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.25522562) จ�ำนวนเรือนพื้นถิ่นลดลงอย่างรวดเร็ว ด้วยหลายสาเหตุความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจการเจริญ
เติบโตของเมือง จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีเกิดธุรกิจใหม่ ๆ มากมาย วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของเมืองที่สงบ
เริ่มเปลี่ยน สภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ และ สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเริ่มค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไปอาคารที่
พักอาศัย และร้านค้าก็เปลี่ยนไปตามสภาพสังคม
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปมีการพัฒนามากมาย วัสดุมุงหลังคาได้พัฒนามาจากแป้นเกล็ดไม้ กระเบื้องดินขอ
กระเบื้องซีเมนต์  สังกะสี กระเบื้องคลือบ จนมาถึงแผ่นเมททัลชีท กับโครงสร้างเหล็ก และมีร้านรับจ้างมากมาย ท�ำให้
เจ้าของบ้านหันมานิยมใช้โครงสร้างเหล็ก และ แผ่นเมทัลชีทกันมากในปัจจุบัน
เรือนแบบเก่าถูกปรับเปลี่ยน ปรับปรุง รื้อออกเพื่อสร้างอาคารแบบสมัยนิยมที่เริ่มแพร่มาจากกรุงเทพฯ
มีธุรกิจประเภทใหม่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อาคารเก่า และ วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมลดลง
จากการศึกษาเรือนพักพื้นถิ่นจ�ำนวน 10 หลังพบความเปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้
1. วัสดุเสื่อมสภาพต้องมีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม และ เปลี่ยนไปใช้วัสดุสมัยใหม่ด้วยเหตุผลคงทนกว่าหรือ
ทันสมัยกว่า
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2. รูปแบบอาคารไม่เหมาะสมกับธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ จึงมีการปรับเปลีย่ นหน้าตา และ รูปทรงให้สอดคล้องกับธุรกิจ
ที่มีความทันสมัยกว่าเดิม
3. เจ้าของเรือนพื้นถิ่นเสียชีวิต ทายาทไม่มีเวลาดูแล หรือไม่ได้ใช้ชีวิตในจังหวัดน่าน จึงขาย หรือรื้อถอน
เรือนออก เพื่อเปลี่ยนไปท�ำธุรกิจอื่น หรือเพื่อขายที่ดินต่อไป
การเปลี่ยนแปลงกับเรือนพื้นถิ่นน่าน จากการศึกษากรณีศึกษา 10 หลังดังต่อไปนี้
1. เรือนคุณอมรรัตน์ หุน่ นวล ย้ายทีต่ งั้ เรือนเข้าไปด้านหลังทีด่ นิ ยกเรือนสูงขึน้ เพือ่ ใช้พนื้ ทีใ่ ต้ถนุ เปลีย่ นรูปแบบ
บันดางงขึ้น แต่ตัวเรือนดด้านบนยังคงรูปแบบเดิม
2. เรือนอาจารย์บุญง�ำ  สงวนศรี ถูกรื้อออก และยกให้สถาบันการศึกษาไป เหลือที่ดินเดิมไว้เพื่อขายต่อ
(เนื่องจากเจ้าของเรือนอาจารย์บุญง�ำ เสียชีวิตแล้ว)
3. เรือนคุณวิภาพร อินแปง รื้อเรือนเดิมออกเพื่อใช้พื้นที่ (เนื่องจากไม่มีผู้อยู่อาศัยแล้ว)
4. เรือนคุณสมาน อินแปง เปลี่ยนวัสดุหลังคาเป็นแผ่นเมทัลชีท เปลี่ยนแปลงครัว และ ชาน เปลี่ยนบันไดไม้
เป็นบันไดปูนปูกระเบื้อง ท�ำหลังคาคลุม
5. เรือนคุณสมศรี จีนเพชร ยกเรือนย้ายที่เดิม ปรับเปลี่ยนรูปทรง เปลี่ยนวัสดุ
6. เรือนคุณบัวจันทร์ มงคลวิสุทธิ์ ไม่ได้เปลี่ยนรูปทรงเรือน
7. เรือนคุณเมือง เมืองเลน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8. เรือนคุณปลั่ง นุสา ปรังปรุงเพิ่มหลังคาโครงเหล็ก มุงเมทัลชีท เพื่อใช้พพื้นที่ด้านหน้าเรือนท�ำร้านอาหาร
9. เรือนคุณจ�ำเนียร สิริปัญญาพงศ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
10. เรือนคุณทัด อินทะวงษ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ในจ�ำนวนเรือนพื้นถิ่น 10 หลัง มีการรื้อเรือนออกไปจากที่เดิม 2 หลัง ปรับเปลี่ยนอาคาร 2 หลังปรับเปลี่ยน
รูปแบบหน้าตาอาคารและย้ายต�ำแหน่งอาคาร 1 หลัง ปรับปรุงอาคาร และ เคลือ่ นย้ายอาคาร 1 หลังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
4 หลัง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 40% ไม่เปลีย่ นแปลง 20% รือ้ ถอนออก อีก 20% เปลีย่ นปรับ และ 20% ย้ายทีต่ งั้ ของเรือน
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงเรือนพื้นถิ่น จ�ำนวน 10 หลัง จากกรณีศึกษา
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเรือนพื้นถิ่น จำ�นวน 10 หลัง
เรือนพื้นถิ่น

สภาพปัจจุบัน

1. เรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล

ย้ายที่ตั้งเรือน และปรับเปลี่ยนบางส่วน

2. เรือนอาจารย์บุญงำ�  สงวนศรี

รื้อทิ้งเหลือที่ดิน

3. เรือนคุณวิภาพร อินแปง

รื้อทิ้งเหลือที่ดิน

4. เรือนคุณสมาน อินแปง

ปรับเปลี่ยนรูปทรง และวัสดุ

5. เรือนคุณสมศรี จีนเพชร

ย้ายที่ตั้งเรือน และปรับเปลี่ยนรูปทรงอาคาร

6. เรือนคุณบัวจันทร์ มงคลวิสุทธิ์

คงสภาพเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

7. เรือนคุณเมือง เมืองเลน

คงสภาพเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

8. เรือนคุณปลั่ง นุสา

ปรับปรุงอาคารเพิ่มเติมวัสดุใหม่ อาคารเดิมคงสภาพ

9. เรือนคุณจำ�เนียร สิริปัญญาพงศ์

คงสภาพเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

10. เรือนคุณทัด อินทะวงษ์

คงสภาพเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
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จากการศึกษา และสัมภาษณ์เจ้าของเรือนถึงสาเหตุทเี่ ปลีย่ นแปลง หรือปรับปรุงเรือนใหม่ เกิดจาก 2 ประการ
ใหญ่ ๆ คือ
1. จากผู้ใช้อาคาร ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เจ้าของเรือนเสียชีวิต ทายาทไม่ได้อาศยอยู่ในเรือนนั้นแล้ว
ทายาทมีอาชีพใหม่ตา่ งไปจากครอบครัว จึงเปลีย่ นปรับปรุงอาคาร เพิม่ ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการใช้อาคารเดิม
จึงปรับเปลี่ยน
2. จากตัวเรือนเอง เมื่อเวลาผผ่านไป วัสดุที่เป็นองค์ประกอบเรือนเสื่อมสภาพ จึงต้องมีการเปลี่ยนวัสดุ
ทั้งโครงสร้าง วัสดุมุงหลังคา และส่วนประกอบอื่นที่ทรุดโทรม เช่น ชาน บันได ผนัง เป็นต้น
จากการสัมภาษณ์เจ้าขอเรือนพบสาเหตุดังนี้
เรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล เกิดความต้องการใช้พื้นที่ด้านหน้าติดถนนเพื่อ สร้างอาคารใหม่จึง ย้ายเรือนไป
ด้านหลัง และปรับปรุงเรือนเพื่อตอบสนองตามวิถีชีวิตใหม่ ด้วยการยกพื้นสูงขึ้นเพื่อใช้บริเวณใต้ถุนได้ เปลี่ยนวัสดุเพื่อ
ความคงทน

ภาพที่ 122 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเรือนคุณอมรรัตน์ หุ่นนวล ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
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เรือนอาจารย์บุญง�ำ  สงวนศรี เจ้าของเรือนเสียชีวิตไป ไม่มีทายาทต้องการอาศัยในเรือน จึงยกให้สถานศึกษา
เหลือที่ดินเพื่อขายต่อ

ภาพที่ 123 สภาพเดิมของเรือนอาจารย์บุญง�ำ  สงวนศรี

ภาพที่ 124 สภาพปัจจุบันของเรือนอาจารย์บุญง�ำ  สงวนศรี
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กรณีศกึ ษาการเปลีย่ นแปลงสูญเสียเรือนพืน้ ถิน่ น่าน เช่น เรือนบ้านน�ำ้ ตวน หมู่ 8 ต�ำบลฝายแก้ว อ�ำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน ไม่สามารถเก็บข้อมูลเพราะเจ้าของเรือนไม่อยู่ พ.ศ. 2561 มีปญ
ั หาปลวกกินเรือน ไม่มคี นดูแล เพราะเจ้าของ
เรือนเสียชีวิต ทายาทย้ายมาอาศัยอยู่กรุงเทพฯ จึงรื้อเรือนขายให้คนจังหวัดแพร่ เหลือยุ้งข้าว และ ที่ดินเปล่าไว้

ภาพที่ 125 สภาพเดิมของเรือนบ้านน�้ำตวน

ภาพที่ 126 สภาพเดิมของเรือนบ้านน�้ำตวน
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เรือนคุณปลั่ง นุสา เจ้าของเปลี่ยนอาชีพ จึงปรับปรุงขยายต่อเติม เพราะเปลี่ยนอาชีพเปิดร้านอาหารในบ้าน
ซึ่งต้องการพื้นด้านหน้าเรือนเพื่อให้ลูกค้านั่ง และต่อเติมหหลังคาเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย

ภาพที่ 127 สภาพเดิมของเรือนคุณปลั่ง นุสา

ภาพที่ 128 สภาพปัจจุบันของเรือนคุณปลั่ง นุสา
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กรณีศกึ ษาการเปลีย่ นแปลงสูญเสียเรือนพืน้ ถิน่ น่าน เช่น เรือนบ้านน�ำ้ ตวน หมู่ 8 ต�ำบลฝายแก้ว อ�ำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน ไม่สามารถเก็บข้อมูลเพราะเจ้าของเรือนไม่อยู่ พ.ศ. 2561 มีปญ
ั หาปลวกกินเรือน ไม่มคี นดูแล เพราะเจ้าของ
เรือนเสียชีวิต ทายาทย้ายมาอาศัยอยู่กรุงเทพฯ จึงรื้อเรือนขายให้คนจังหวัดแพร่ เหลือยุ้งข้าว และ ที่ดินเปล่าไว้

ภาพที่ 129 สภาพเดิมของเรือนบ้านน�้ำตวน
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ภาพที่ 130 ภาพสภาพปัจจุบันเรือนบ้านน�้ำตวน
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5.2 กรณีศึกษาตัวอย่างเรือนพื้นถิ่นน่านขนาดเล็ก
เรือนเลขที่ 17 หมู่ 5 บ้านนาข่อย ต�ำบลท่าน้าว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นเรือนพืน้ ถิน่ ยกพืน้ สูง ผนังแผ่น
ไม้ตีซ้อนเกล็ดแนวนอน หลังคาจั่วยื่นชายคา ด้านหน้าคลุมส่วนเจ๊าะ แยกยุ้งข้าวและครัวไฟออกเป็นเรือนเล็กเชื่อมกับ
เรือนนอนด้วยชาน ด้านหน้าทางขึ้นบันไดไม่มีชานแดด ร้านน�้ำอยู่ปลายสุดของชาน ใกล้เรือนครัวไฟ เป็นตัวอย่างเรือน
พื้นถิ่นน่านขนาดเล็ก ด้วยองค์ประกอบครบมีชานแดด, ชานเชื่อม, เจ๊าะ, ห้องนอน, ครัวไฟ, ร้านน�้ำ และยุ้งข้าวบนเรือน
ด้านหน้า

ภาพที่ 131 ภาพสามมิติแสดงลักษณะของเรือนพื้นถิ่นน่านขนาดเล็ก
(ปรับปรุงจากหนังสือ “อาคารเก่าเล่าขานน่านอดีต”)
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5.3 สรุปการศึกษาเรือนพื้นถิ่นน่าน
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนพื้นถิ่นน่านกับความเปลี่ยนแปลง ความไม่หยุดนิ่งของสังคม การพัฒนาบ้านเมือง
การเคลื่อนย้ายของคนในเขตชนบท การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับความเจริญ และอาชีพใหม่ จากระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงพึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืน มาสูร่ ะบบเศรษฐกิจแบบกอบโกยอย่างรวดเร็ว การพัฒนาในด้านสาธารณูปโภค
การเชื่อมโยงและรับอิทธิพลจากศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจ มีผลให้ชาวเมือง ชาวชนบท เลือกที่จะสร้าง
ที่อยู่อาศัยแบบใหม่ ใช้วัสดุสมัยใหม่จากโรงงานอุตสาหกรรม หากไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็จะ
ปรับเปลี่ยนวัสดุ เช่น หลังคาก่อน การเปลี่ยนแปลงหลังคาจากแป้นเกล็ดไม้ไปสู่กระเบื้องดินเผา สังกะสี สุดท้ายเป็น
เมทัลชีท ปรับเปลีย่ นรูปทรงและโครงสร้างหลังคาตามคุณสมบัตขิ องวัสดุ เช่น โครงสร้างเหล็ก ความชัน และรูปทรงของ
หลังคาแบบดั้งเดิมลดลง เกิดเป็นเรือนพื้นถื่นที่มีรูปทรงหลังคาผิดไปจากเดิม
ความต้องการสร้างอาคารเพือ่ คนเมือง หรือคนต่างถิน่ ทีม่ คี วามต้องการกลิน่ อายของธรรมชาติ บรรยากาศแบบ
ชนบท เป็นความต้องการของผู้คนที่อยู่ในเมืองที่มีแต่เทคโนโลยีทันสมัย กลับต้องการ พืชผล อาหาร จากเกษตรกรรม
ธรรมชาติ ยาสมุนไพร เสือ้ ผ้าจากเส้นใยจากธรรมชาติ สิง่ ปลูกสร้างหรือสถาปัตยกรรมทีม่ กี ารใช้วสั ดุธรรมชาติ จึงปรากฏ
ให้เห็นในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่พักผ่อน ร้านอาหารต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน
ดังนั้นการศึกษาเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเกิดจากสภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาในการสร้างเรือนพัก
อาศัย ด้วยวัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะเข้าใจและน�ำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะ
สมกับความต้องการในปัจจุบนั มีทงั้ ปรับปรุงเรือนแบบเก่ามาใช้งานแบบใหม่ หรือสร้างอาคารใหม่ให้มกี ลิน่ อายของเรือน
พื้นถิ่นแบบดั้งเดิม
เรือนพื้นถิ่นน่าน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า ที่แสดงอัตลักษณ์ของชาวน่าน ด้วยรูปทรงอันสง่างาม มีคุณค่า
ด้านความงาม แตกต่างจากเรือนพื้นถิ่นล้านนาทั่วไป ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง ความนิยม ความทันสมัย
ความเจริญทางด้านวัสดุตา่ ง ๆ ทีจ่ ะท�ำให้สถาปัตยกรรมกลายเป็นแบบเดียวกัน ตามระบบเศรษฐกิจ สภาพสังคมปัจจุบนั
เรือนพื้นถิ่นน่าน มีความงาม มีประโยชน์ใช้สอย ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาเป็นเวลานาน เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมท้องถิน่ ควรทีค่ นรุน่ หลังจะยึดถือ และพิจารณาปรับปรุงให้กลับมาใช้งานในสภาวะปัจจุบนั ได้ทงั้ มีความต้องการ
อัตลักษณ์
ข้อเสนอแนะ
เอกสารและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรือนพื้นถิ่นน่านมีอยู่จ�ำกัด การศึกษาในด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
เรือนพืน้ ถิน่ น่าน จะเป็นประโยชน์ตอ่ นักวิชาการ และยังขยายความรูแ้ ก่ประชาชนทัว่ ไปตลอดจนคนต่างถิน่ ทีม่ าเยีย่ มชม
เมืองน่าน เมืองแห่งวิถีชีวิตล้านนาตะวันออก ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่ในชุมชนเมืองในอ�ำเภอต่าง ๆ ที่การศึกษานี้ยังไม่ครอบคลุม เช่น อ�ำเภอที่มี
ประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมายาวนาน เช่น อ�ำเภอเวียงสา อ�ำเภอปัว อ�ำเภอท่าวังผา
2. ศึกษาสถาปัตยกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อาคารทางศาสนา อาคารทางการเกษตร เช่น ยุ้งข้าว ยุ้งข้าวโพด
ในชนบท
3. ศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน
4. เผยแพร่ และศึกษาแนวทางประยุกต์สถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ เหล่านี้ ไปใช้ในงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ทีแ่ สดง
อัตลักษณ์ของเมืองน่าน ให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย เทคโนโลยีก่อสร้าง วัสดุ และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ สืบสาน
วัฒนธรรมการปลูกสร้างสถาปัตยกรรม
เรือนพื้นถิ่นหลายหลังที่มีเอกลักษณ์ของเมืองน่าน ถูกทิ้งร้างทรุดโทรม ขาดการดูแล และการใช้งานอย่าง
เหมาะสม เรือนพื้นถิ่นเหล่านั้นควรได้รับการดูแล ปรับปรุงให้มีความคงทนถาวรมากขึ้น เรือนพื้นถิ่นเหล่านี้จะกลับมามี
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คุณค่า ความน่าสนใจ และ อาจจะเป็นจุดขายของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เป็นแหล่งเรียน
รู้ทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวน่าน แต่ควรเพิ่มให้ข้อมูลประวัติความเป็นมาของเรือนเหล่านี้เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิต
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางด้านสถาปัตยกรรมของสังคมเมืองน่านในอดีต
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