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คำนำ 
 

 

เมืองนาน นอกเหนือจากบริเวณใจเมือง ซึ่งเปนท่ีตั้งของวัด และคุมตางๆ แลว เมือง
นานยังมีสถาปตยกรรมที่อยูอาศัยของคนทั่วไปหลงเหลืออยูเปนจำนวนมาก ที่อยู
อาศัยเหลาน้ีตั้งกระจัดกระจายอยูลึกเขาไปในชุมชน จนยากแกการสังเกตเห็นได
จากริมถนนสายหลักของเมือง หนังสือนี้จงึถูกจัดทำขึ้นเพื่อเปนคูมือองคความรู 
เพ่ือใหผูอานไดทราบถึงลักษณะของเรือนพักอาศัยตางๆของเมืองนาน ท้ังในเร่ือง
ของรูปแบบและพัฒนาการของเรือน ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว อันทำใหเมืองนาน
แตกตางจากเมืองอ่ืนโดยท่ัวไป นอกจากน้ียังเปนคูมือประกอบการจัดแสดงภายใน
ศูนยลองนาน ท่ีใหความรูเกี่ยวกับพัฒนาการของเมือง และที่อยูอาศัยของเมืองนาน 

 

ผูเขียนขอขอบพระคณุ เจาของอาคาร ผูดูแลพื้นท่ี และชาวเมืองนานทุกทาน ที่ไดให
ความอนุเคราะหขอมูล และเปดโอกาสใหไดเขาไปสำรวจพ้ืนทีภ่ายในอาคาร รวมท้ัง 
เทศบาลเมืองนาน สำนักพ้ืนที่พิเศษเมืองเกานาน องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.นาน) และคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการ
อนุรักษอาคารเกาเมืองนาน ที่ใหการสนับสนุนการทำงานในพ้ืนทีอ่ยางเต็มท่ีมาโดย
ตลอด  
 
สุดทายน้ี ผูเขียนขอขอบพระคุณ โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู

เพ่ือการใชประโยชน สำนักงานการวิชัยแหงชาติ (วช.) ท่ีไดใหการสนับสนุนการ
จัดพิมพหนังสือคูมือนี้ออกมาจนสำเร็จลุลวงออกมาดวยดี  

 

  ณวิทย อองแสวงชัย                                                                                                                              
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ในป พ.ศ. 2397 เจาอนันตรวรฤทธิเดชไดยายเมืองจากทางตอนเหนือ ลงมาทางใต
ประมาณ 2 กิโลเมตร มาตั้งเปนเมืองนานอยู ณ ตำแหนงปจจุบัน และไดทำการ
บูรณปฏิสังขรณวัดสำคัญๆ เชน วัดพระธาตุชางค้ำ และวัดภูมินทร รวมทั้ง
องคประกอบของเมืองตางๆ เชน กำแพงเมือง จนเกิดสัณฐานเมืองท่ีสมบูรณข้ึนเปน
รูปทรงอิสระคลายสี่เหล่ียมขนมเปยกปูน มีกำแพงและคูเมืองลอมรอบในทุกๆดาน 
ยกเวนดานทิศตะวันออกที่ใชแมน้ำนานเปนคูเมือง พื้นที่ภายในเมืองสามารถเขาถึง
ไดผานทางประตูเมือง 7 ประตู (ตอมาไดมีการสรางเพ่ิมข้ึนอีก 1 ประตู) ภายในเมือง
มีหนองน้ำอยู 1 แหงท่ีชื่อวา หนองแกว และมีวัดรวมกันท้ังสิ้น 12 วัด จึงเปนท่ีมา
ของคำกลาวเรียกเมืองนานที่วา “เจ็ดประตู หน่ึงหนอง สิบสองวัด” ปจจุบันกำแพง
เมืองและคูเมืองหลงเหลืออยูเพียงบางสวนเปนชวงๆ และมีสภาพท่ีไมสมบูรณนัก มี
เพียงกำแพงตรงมุมเมืองดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่ยังคงพอหลงเหลือแนวท่ี
คอนขางสมบูรณใหเห็น 
 
เมืองนานท่ีเจาอนันตรวรฤทธิเดชสถาปนาขึ้น ไดพัฒนาเติบโตเปนเมืองท่ีสะอาด
เรียบรอยเปนระเบียบ มถีนนท่ีดีตัดเขาสูเมือง และมีคนหลากชาติพันธุเขามาตั้งถ่ิน
ฐานทำการคา เชน  พมา ไทใหญ จีน เวียดนาม และแขก  ปจจุบันพ้ืนที่เมืองไดขยาย
ออกไปจากบริเวณภายในกำแพงเมืองออกในทุกทิศทาง โดยเฉพาะตามแนวริมฝง
แมน้ำนานทางดานทิศเหนือ ถึงแมเมืองนานจะเติบโตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 
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แตรูปแบบของการอยูอาศัยของผูคนแตดั้งเดิมก็ยังคงอยู ดังสังเกตเห็นไดจากการ
รวมกลุมเปนเมืองดวยระบบหัววัดของชุมชนที่เรียกวา “บาน” และเรือนพักอาศัย
แบบดั้งเดิมภายในแตละบาน ท่ีซอนตัวอยูลึกเขาไปในถนนสายยอย หรือดานหลัง
ของอาคารตึกแถวริมถนน อันทำใหเกิดเปนรูปแบบการอยูอาศัยในลักษณะของหมู
บานเมือง (Urban Village) ท่ีเปนเอกลักษณของเมืองนานขึ้น  
 
ซึ่งหมูบานเมืองนานน้ันกอปรขึ้นจากที่พักอาศัยตางๆของผูคนดังตอไปนี้ 
  

เรือนคา หองแถวไม 

เม่ือเศรษฐกิจการคาของเมืองนานขยายตัวข้ึน การคาขายแบบกาดนัดที่ติดตลาดใน
ตอนเชา และใชพ้ืนท่ีริมสองฝงถนนวางของขาย ไดพัฒนาเปนการคาขายท่ีเขามาใช
พ้ืนที่ภายในอาคารมากข้ึน เรือนคา และหองแถวไม ซึ่งเปนอาคารเพื่อการคาและอยู
อาศัยไปในขณะเดียวกันจึงถูกสรางขึ้น โดยเฉพาะในยานเศรษฐกิจบริเวณนอกเขต
กำแพงเมืองดานทิศเหนือ ไปจนถึงยานหัวเวียงใต ทีมี่การสรางเรือนคาไมชั้นเดียว 
ในลักษณะของเรือนแปขึ้นมาตามริมฝงถนน และตามมาดวยการกอสรางเรือน
รานคาไมสองชั้น และหองแถวไมสองชั้น แตหองแถวหรือตึกแถวแบบจีน รวมทั้ง
แบบท่ีไดรับอิทธิพลตะวันตกไมปรากฏใหเห็นที่เมืองนานแตอยางใด    
 
เรือนคาไมชั้นเดียว 

เมืองนานมเีรือนคาไมชั้นเดียวหลังคาจ่ัว หันดานลาดหลังคาออกสูถนน ในลักษณะที่
เรียกวา “เรือนแป” ดานหนาอาจมีชายคาลดช้ันยื่นตอจากผืนหลังคาจั่วหลัก ตลอด
ความกวางของอาคาร หลังคาในปจจุบันมักมุงดวยสังกะสี แตในอดีตเรือนรุนเกาสุด
นาจะมุงดวยกระเบ้ืองดินขอ กอนท่ีจะเปลี่ยนมามุงดวยกระเบ้ือ87งซีเมนต และ
สังกะสีตามลำดับ การวางผังจะแบงเรือนออกเปนสองชวง คือ เรือนดานหนา และ
เรือนดานหลัง เรือนดานหนาไวสำหรับคาขาย เรือนดานหลังสำหรับอยูอาศัย นอน 
ทำครัว และหองน้ำ โดยปกตจิะมีพ้ืนท่ีเปดโลงคั่นอยูบางสวน หรือตลอดแนวความ
กวางของพื้นทีภ่ายในอาคาร ทั้งเรือนดานหนาและเรือนดานหลังคลุมดวยหลังคาจั่ว 
ประตดูานหนาเรือนท่ีประชิดถนนเปนชุดบานเฟยมเปดออกไดตลอดความกวางของ
อาคาร โดยท่ัวไปจะไมมีการทำเสาระเบียงทางเดิน (colonnade) ดานหนาอาคาร 
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เนื่องจากไมมีสวนยื่นของพื้นชั้นสองใหเสาข้ึนไปรับ แตมีตัวอยางของเรือนที่มีการตั้ง
เสาข้ึนไปรบัชายคาปกนกท่ียื่นออกมาดานหนา   
 

 
 
 
 

 
เรือนคาไมชั้นเดียวโดยสวนใหญไดรับการสรางขึ้นอยางชาไมเกินในราวป พ.ศ. 
2450 โดยใชไมเปนโครงสราง และวัสดุประกอบอาคารทั้งหมด ทำใหอาคารที่
เหลืออยูในปจจุบันมีจำนวนนอย และมสีภาพที่คอนขางทรุดโทรม ในชวง 10 ปที่
ผานมา มเีรือนคาไมชั้นเดียวหลงเลืออยูเพียง 6 หลัง และไดถูกรื้อถอนลงไปเร่ือยๆ 
จนเหลือเพียงหนึ่งหลังในปจจุบัน (พ.ศ. 2563) บนถนนสุมนเทวราชฝงตะวันตก หาง
จากศาลเจาปุงเถากงไปทางเหนือประมาณ 30 เมตร 

ภาพที่ 1 เรือนคา หองแถวไม
ของเมืองนาน ปลายถนนใน
ภาพจะสังเกตเห็นเรือนคาไม
ชั้นเดียววางตัวเปนแนวอยูบน
ถนนทั้งสองฝง ซึ่งสันนิษฐาน
วานาจะเปนถนนสุมนเทวราช  

 

 ภาพที ่2-3 เรือนคาไมชั้นเดียวหลงัสุดทายในเมอืงนาน (เรือนฝงขวาภาพซาย - เรือนฝงซายภาพขวา)  
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หองแถวไมสองชั้น 

หองแถวไมของเมืองนานสวนใหญไดรบัการสรางขึ้นในชวงระหวางป พ.ศ. 2450-
2510 มีรูปทรงท่ีเรยีบงาย มกีารประดับตกแตงอาคารเพียงแตนอยหรือไมมีเลย ช้ัน
ลางดานหนาของอาคารเปนชุดประตูบานเฟยมไม เปดออกไดตลอดความกวางของ
แตละคูหา ชั้นบนปกติจะทำเปนชุดหนาตางตรงกลางแตละคูหา ตัวอาคารแบง
ออกเปนสองชวง ชวงดานหนาติดถนนจะเปนสองชั้นคลุมดวยหลังคาจั่ว หันดาน
ลาดหลังคาออกถนน ดานหลังเปนเรือนหลังคาจั่วชั้นเดียว หรือเปนหลังคาหมา
แหงนท้ิงชายไปทางดานหลัง ช้ันลางดานหนาใชเปนรานคา ดานหลังเปนท่ีอยูอาศยั 
มีครัว และหองน้ำอยูบริเวณดานหลังสุดของอาคาร ชั้นบนมักทำเปนช้ันเต็มเทาชั้น
ลาง โดยใชเปนหองนอน ไมนิยมทำชั้นลอย หองแถวไมสองชั้นท่ีเหลืออยูในเมือง
นานปจจุบัน ไมมีระเบียงดานหนาในชั้นบน แตจากภาพถายโบราณพบวา หองแถว
ท่ีมีระเบียงดานหนายื่นออกมาตรงกลางของชวงเสาในแตละคูหา (ไมยื่นระเบียง
ตลอดความกวางของชวงเสา) เปนลักษณะทีพ่บเห็นไดในเมืองนานในอดีต รวมท้ัง
การใชแนวเสาระเบียงทางเดินตลอดความยาวของหองแถวในชั้นลาง ก็พบเห็นได
ดวยเชนกัน 
 
หองแถวไมสองชั้นแบบไมมีแนวเสาระเบียงทางเดิน มักทำเปนกันสาดยื่นออกมา
ดานหนาระหวางช้ันลางและชั้นบน ในกรณีทีกั่นสาดยื่นออกมามาก อาจทำค้ำยัน
ดานลางเปนแขนข้ึนไปรับ หองแถวไมในลกัษณะเปนรูปแบบท่ีเรียบงายที่สุด ไมมี
การตกแตงใดๆ ทั้งบนรูปดานหนาอาคาร และเปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมมาก
ท่ีสุดรูปแบบหนึ่งของเมืองนาน 

ภาพท่ี 4-6 เรือนคาไมชั้นเดียวที่ไดถูกรื้อถอนไปแลว 
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หองแถวไมสองชั้นแบบมีเสาระเบียงทางเดิน พบเห็นไดในบริเวณยานเศรษฐกิจที่
สำคญัของเมืองนานในอดีตเชนกัน โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดระหวางถนนสุมน
เทวราชกับถนนมหาวงศข้ึนไปทางทิศเหนือ และตามถนนมหาวงศไปทางทิศ
ตะวันออกจนถึงจุดตัดกับถนนขาหลวงขึ้นไปทางเหนือ บริเวณดังกลาวในอดีตจะมี
หองแถวไมสองชั้น ท่ีมีเสาระเบียงทางเดินดานหนาขึ้นไปรับชายคาที่ยื่นออกมา
ระหวางช้ันบนและชั้นลาง เรียงเปนแนวตามถนนเปนรูปตัว U ลอมตลาดที่อยู
ภายในบล็อกของถนนทั้ง 3 สาย แตท้ังหมดไดถูกเพลิงไหมไปในป พ.ศ. 2523   
 
ตัวอยางของหองแถวไมสองช้ันที่รอดพนจากเพลิงไหม และยังคงหลงเหลืออยูใน
ปจจุบัน คือ หองแถวไม 1 คูหา 2 ชวงเสา บนถนนสุมนเทวราชฝงทิศตะวันตก ซึ่ง
เปนท่ีตั้งของรานนานาภัณฑ ซึ่งเปนหองแถวไมสองชั้นแบบมีเสาระเบียงทางเดินขึ้น 
 

ภาพที ่ 7-8 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที ่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเปดปายนามและอาคาร
เรียน โรงเรียนราชานุบาล เมือ่วนัที ่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2512   ในรูปจะสังเกตเห็นหองแถวไมสองชัน้
หนาโรงเรียนบนถนนสุมนเทวาราชกอนจะถูกเพลิงไหมไปในป พ.ศ. 2523 (ซาย) หองแถวไมสองชั้นบน
ถนนสุมนเทวราชเยือ้งวัดกูคำ มีรูปแบบท่ีไมแตกตางจากกลุมทีอ่ยูหนาโรงเรยีนราชานุบาลในอดีตบน
ถนนเดยีวกัน (ขวา) 

 

 

ภาพที่ 9-10 หองแถวไมสองช้ันแบบไมมีแนวเสาระเบียงทางเดิน บนถนนมหาพหรหม  
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ไปรับระเบียงดานบน (ไมไดรับชายคายื่น) หองแถวน้ีแตเดิมเปนสมบัติของเจาบุญ
ตุม มหาวงศนันท ธิดาของเจาราชวงศ (สิทธิสาร ณ นาน) ผูเปนโอรสของเจา
อนันตวรฤทธิเดชฯ อาคารไดรับการสรางข้ึนเมื่อใดไมทราบแนชัด แตสันนิษฐานวา
นาจะอยูระหวางป พ.ศ. 2400-2420  

ภาพที่ 12 ถนนสุมนเทวราช จะสังเกตเห็นหองแถวไม 2 คูหาของรานนานาภัณฑที่มีเสา
ระเบียงทางเดินย่ืนออกมาดานหนา และถูกขนาบดวยอาคารคอนกรีตซายขวา 

 

ภาพท่ี 11 ภาพถายกอนเกดิเพลิงไหมในป พ.ศ. 2523 สังเกตหองแถวไมสองชั้นยาวตอเน่ืองเปน 
รูปตัว U มีการยืน่ชายคาดานหนาอาคารระหวางชั้นบนและชัน้ลาง และมีเสารับชายคาดานลาง  
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รานนานาภัณฑมีโครงสรางและวัสดุประกอบอาคารเปนไมท้ังหมด ยกเวนหลังคาที่
มุงดวยสังกะสี สันนษิฐานวาเดิมนาจะมุงดวยกระเบ้ืองดินเผา การวางผังของอาคาร
แบงออกเปน 2 สวน คือ อาคารสวนหนา และอาคารสวนหลัง อาคารสวนหนาเปน
อาคารสองชั้นเต็ม ชั้นลางดานหนาเปนพ้ืนที่ประกอบกิจการคา แตละชวงเสาเปน
ประตบูานเฟยมที่เปดออกไดเต็มความกวาง เหนือชุดประตูเปนชองระบายอากาศ
รปูส่ีเหล่ียมผืนผากรุดวยลวดตาขายดานใน ดานหลังของอาคารสวนหนามีบันไดรูป
ตัว L ขึ้นสูช้ันสองผานระเบียงยาวตลอดความกวางของอาคารกอนเขาสูหองสำหรับ
พักอาศัยดานใน ดานหนาสุดของอาคารเปนระเบียง มรีาวกันตกทำจากไมเจาะชอง
เรียงประกบกันทางต้ังเปนลวดลายรั้วปองไข ดานขางของระเบียงท้ังสองฝงตีเปน
ผนังเวนชองใหลมผานได ใตระเบียงมีเสา 3 ตนข้ึนไปรับ  และแบงอาคารออก 
เปน 2 ชวงเทาๆ กัน เหนอืระเบียงมีชายคายื่นคลุม ลดช้ันมาจากหลังคาจั่วคลุม
อาคารสวนหนาอีกที โดยหันดานลาดหลังคาออกสูถนน อาคารสวนหลังเปนสวน
ตอเนื่องจากสวนหนา ในลักษณะเปนโถงที่คลุมดวยหลังคาหมาแหงนดานบน และ
ลาดลงสูดานหลังของอาคาร พ้ืนท่ีสวนหลังใชเปนที่เก็บของ ทำครัว ทานอาหาร 
และหองน้ำ ในป พ.ศ. 2561 รานนานาภัณฑไดถกูร้ือลงเพ่ือสรางเปนตึกแถว
คอนกรีต ในรูปแบบที่คลายคลึงกับอาคารหลังเดิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 13  รานนานาภณัฑ  

 0            1                               3 เมตร 
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หองแถวไม 5 ชวงเสา บริเวณหัวมุมดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจุดตัดถนนสุมน
เทวราชกับถนนมหาวงศ เปนหองแถวไมสองชั้นอีกชุดหนึ่งที่รอดพนจากการถูก
เพลิงไหม หองแถวไมชุดนี้แตเดิมเปนสมบัติของเจาราชวงศ (สิทธิสาร ณ นาน) มา
กอนเชนกัน สันนิษฐานวาอาคารนาจะถูกสรางขึ้นในเวลาไลเล่ียกับรานนานาภณัฑ 
หองแถวชุดน้ีมีการออกแบบพ้ืนที่ใชสอยชั้นบนยื่นออกมาจากแนวผนังดานหนาของ
อาคารชั้นลาง โดยมีเสาระเบียงทางเดินขึ้นไปรับเปนชวงๆ พื้นท่ีดานหนาภายใน
อาคารยังทำเปนชองเปดทะลุข้ึนไปถึงโถงชั้นบน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาคารใชไมเปนโครงสรางและวัสดุประกอบอาคารทั้งหมด ดานหนาของอาคารใน
ชั้นลางเปนชุดประตูบานเฟยมเปดออกไดตลอดในแตละชวงเสา เหนือประตูเปน
ชองระบายอากาศทำจากไมระแนงตีทแยงมุม เสริมลวดลายวงกลมตรงกลาง เสา
ระเบียงทางเดินดานหนาแตเดิมเปนเสาไมท้ังตนวางลงบนพ้ืนทางเดิน ปจจุบันได
เปล่ียนฐานเสาเปนคอนกรีตแทน ช้ันบนเปนผนังไมตีทางนอน เวนเปนชองหนาตาง
เต็มความกวางของเสาแตละชวง เหนือหนาตางเปนชองแสงลูกฟกกระจก เหนือขึ้น
ไปจากชองแสงจนถึงฝาไมภายในอาคารทำเปนชองระบายอากาศ โดยตีไมระแนง
เปนตารางสี่เหลีย่ม ตรงกลางทำเปนรูปส่ีเหลี่ยมโดยบิดมุมไปดานบนและลาง และ
ใสลูกฟกกระจกสีแทน หลังคาเปนทรงจ่ัวหันดานลาดหลังคาออกสูถนน สันนิษฐาน
วาหลังคาของอาคารดั้งเดิมนาจะมุงดวยกระเบ้ืองดินเผา แตตอมาไดเปลี่ยนไปมุง
กระเบ้ืองวาวซีเมนต และเปลี่ยนเปนหลังคาเหล็กรีดสีน้ำตาลลวดลายกระเบ้ืองอีก
ครั้งในป พ.ศ. 2560   
 

ภาพที ่ 14 งานทอดกฐนิของ
แมเจาบุญโสม เจาประดิษฐ 
และเจาโคมทอง ณ วดัหัวขวง 
ในป พ.ศ. 2507 จะสังเกตเห็น
หองแถวไม 5 ชวงเสาหลังหัว
มุมทางดานขวาของภาพ ซ่ึงมี
ลักษณะไมตางจากปจจุบัน 
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หองแถวไมสองชั้นแบบมีเสาระเบียงทางเดินอีกรูปแบบหนึ่งของเมืองนาน คือ หอง
แถวที่มเีสารับชายคาที่ยื่นออกมาระหวางชั้นบนและชั้นลาง เหนือชายคาของแตละ
คูหาตรงกลางระหวางชวงเสาทำเปนระเบียงเล็กๆยื่นออกมาดานหนากวาง
พอประมาณประตูบานเปดคูเปดออกมาได โดยระเบียงท่ียื่นออกมาเปนอิสระทาง
โครงสรางจากชายคา และเสารับชายคาท่ีอยูดานลาง ปจจุบันหองแถวรูปแบบน้ีไม
หลงเหลอืใหเห็นแลวในเมืองนาน แตสันนิษฐานวาในอดีตสามารถพบเห็นไดตามริม
ถนนสายสำคัญ เชน ถนนสุมนเทวราช และความนิยมในรูปแบบนี้อาจทำใหเกดิการ
ลอกเลียนตอเติมอาคารตามมา ในอาคารหองแถวท่ีมีเฉพาะชายคาและเสารับ
ชายคาดานหนา แตไดมีการตอเติมระเบียงยื่นออกมาในภายหลัง โดยวางเสารับ
ระเบียงลงบนโครงสรางชายคา และมีเสาระเบียงทางเดินรับโครงสรางชายคาอยู
ดานลางอีกที ทำใหระเบียงท่ีตอเติมขึ้นมาภายหลังสามารถยื่นออกมาไดมากกวา
แบบด้ังเดิม   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 15-16 หองแถวไมสองชั้นแบบมีแนวเสารับชายคาและมีระเบียงยืน่ดานบน 
ซ่ึงไมเหลือใหเห็นแลวในเมอืงนานปจจุบัน 

 

ภาพที่ 17 ถนนสุมนเทวราช ดานขวา
ของภาพจะสังเกตเหน็หองแถวไมสอง
ชั้น 5 คูหา มีเสาระเบียงทางเดินข้ึนไป
รับชายคา  โดย 3 คูหาทางซาย เหนือ
ชายคามรีะเบียงยืน่ออกมาในชัน้บน 
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เรือนคาไมสองชั้น  

เรือนคาไมสองชั้นของเมืองนานเปนท่ีอยูอาศัยแบบเรือนเด่ียว 2-4 ชวงเสา มีเสา
ระเบียงทางเดินดานหนาอาคารขึ้นไปรับระเบยีงบนชั้นสอง อาคารมักแบงออกเปน 
2 สวน คือ สวนหนา และสวนหลัง แยกจากกันดวยผืนหลังคาคนละชุด หลังคาสวน
หนาเปนจั่วหรือปนหยา หลังคาสวนหลังเปนจั่วหรือหลังคาลาดผืนเดียวลงสู
ดานหลัง ดานหลังสุดของอาคารถามีที่วางเหลืออยูภายในแปลงท่ีดนิ มักใช
ประโยชนเปนพื้นท่ี หองเกบ็ของ หองน้ำ โรงเก็บอุปกรณ หรือสวนครัว อาคารสวน
ใหญถูกสรางขึ้นกอนป พ.ศ. 2450 โดยใชไมเปนโครงสราง และองคประกอบของ
อาคารทั้งหมด ประตูและหนาตางนิยมทำเปนบานเปดคู ยกเวนประตูดานหนา
อาคารในชั้นลาง ที่มักทำเปนประตูบานเฟยมตลอดความกวางของชวงเสา หลังคา
แตเดิมมุงดวยกระเบ้ืองดินเผา กอนเปล่ียนเปนกระเบ้ืองวาวซีเมนต กระเบ้ืองวิบูลย
ศร ีกระเบื้องลอนคู และสังกะสีในปจจุบันตามลำดับ รูปทรงของอาคารจะมีลักษณะ
ท่ีเรียบงาย ตรงไปตรงมา ถาจะมีการสรางลวดลาย หรือองคประกอบประดับ มักจะ
เปนการตีไมฉลุลวดลายตามราวระเบียง และเชิงชาย เรือนคาไมสองช้ันถึงแมจะเปน
อาคารเด่ียว แตก็มักสรางเรียงตอๆกันไปตามแนวถนน โดยไมไดคำนึงถึงการรักษา
แนวเสาระเบียงทางเดนิดานหนาใหเสมอกัน ทำใหเรือนแตละหลังไมอยูในแนว
เดียวกัน และแนวเสาระเบียงทางเดินไมตอเนื่องกัน  

 

ภาพที่ 18  หองแถวไมสองชั้น ทีมี่
การตอเติมระเบียงดานหนาบนชั้น
สองขึ้นภายหลงั 
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ปจจุบันมีเรือนคาไมสองช้ัน ทีห่ลงเหลอือยูในเมืองนานทั้งหมด ตั้งอยูบนถนนสุมน
เทวราช เรือนคาไม 4 ชวงเสาบรเิวณหัวมุมถนนซอยกับถนนสุมนเทวราชฝงทิศ
ตะวันตก เปนเรอืนคาไมสองช้ันที่ยังคงสภาพด้ังเดิมที่สุด เรือนคาหลังน้ีไดรับการ
กอสรางขึ้นเม่ือใดไมทราบแนชัด โครงสรางของอาคาร รวมท้ังวัสดุประกอบอาคาร
เปนไมท้ังหมด ทางเขาอาคารชั้นลางเปนประตูบานเฟยมไมที่เปดออกไดตลอดความ
กวางของชวงเสาแตละชวง อาคารแยกเปนสวนหนาและสวนหลัง  ดานหนาของ

ภาพที่ 19  เรือนคาไมสองชั้นของเมือง
นานในอดีต  
(ไมทราบป และสถานที่ทีแ่นชัด)   

ภาพที่ 20  ถนนสุมนเทวราช มมุมอง
จากบรเิวณหนาโรงแรมพูคานานฟาใน
ปจจุบัน สังเกตเหน็เรอืนคาไมสองชัน้
หลากหลายรูปแบบตั้งเรยีงไปตามแนว
ถนน (ถายกอนป พ.ศ. 2502 )  
 

ภาพที่ 21 ถนนสุมนเทวราช มุมมอง
เดียวกับภาพที่ 22 ขณะมขีบวนแห
ในงานพระราชทานเพลงิศพ เจาราช
บุตร (หมอกฟา ณ นาน) เคล่ือนผาน 
ในชวงระหวางวันที่ 19-21 มีนาคม 
พ.ศ. 2502  
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อาคารในชั้นบนเปนระเบียงยาวตลอดความกวางของอาคาร มีชุดประตูบานเปดคู
ออกสูระเบียงดานหนา ในสองชวงเสาตรงกลาง ชวงเสาริมสุดดานซายและขวา เปน
ชุดหนาตางบานเปดคูลูกฟกไม ฝาผนังของอาคารท้ังสองชั้นเปนไมตีทับแนวทาง
นอน หลังคาอาคารสวนหนาเปนทรงปนหยายื่นคลุมมาถึงระเบียงดานหนา หลังคา
อาคารสวนหลังเปนทรงจ่ัว ยื่นคลุมมาถึงระเบียงดานหลังเชนกัน สันนิษฐานวาแต
เดิมหลังคานาจะมุงดวยกระเบื้องดินเผา กอนท่ีจะเปลี่ยนเปนสังกะสีเหมือนเชนใน
ปจจุบัน  

 

 
 

  ภาพท่ี 22 เรือนคาไมสองช้ัน 4 ชวงเสา บนหัวมุมถนนสุมนเทวราช กับถนนซอยฝงทศิตะวันตก  

 

ภาพที่ 23 บานอำนวยพรสรางข้ึนในชวงป พ.ศ. 
2450 - 2460 เปนเรือนคาไมสองชั้นแบบ 3 ชวง
เสา หนึ่งในสองหลังท่ียังคงเหลืออยูในเมืองนาน 

 

ภาพที่ 24 เรือนคาไมสองช้ันแบบ 3 ชวง
เสา ตรงหัวมุมถนนสุมนเทวราช กับตรอก
หัวเวียงใต  เยื้องกับบานอำนวยพร 
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เรือนพักอาศัยพ้ืนถิ่น 

เรือนพักอาศัยพื้นถ่ิน โดยสวนใหญตั้งอยูภายในบล็อกของถนนสายสำคัญของเมือง
นาน ซ่ึงโดยปกติจะมีเรือนคาไม หองแถว และอาคารพาณิชย ต้ังประชิดอยูริมถนน 
เรือนพักอาศัยพื้นถ่ินจะตั้งอยูดานหลังอาคารประชิดถนนเหลานี้ ตามถนนสายยอย 
ถนนซอย และตรอก ภายในชุมชน ทำใหสังเกตเห็นไดยาก และเรือนพักอาศัยพื้นถ่ิน
เหลานี้มักตั้งกระจายอยูไปท่ัวบริเวณ ไมเกาะกลุมอยูในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 26  เรือนคาและหองแถวไม ที่เหลือจำนวนไม
มาก แตกอปรเปนภูมิทัศนเมืองที่มีเอกลักษณใหกับยาน
หัวเวียงใตของเมอืงนาน 
 

ภาพที่ 27-28 ลักษณะของหมู
บานเมืองท่ีพบเห็นไดในเมืองนาน 
ซึ่งกอปรข้ึนจากเรือนไมพกัอาศัย
พื้นถ่ิน ที่ตัง้อยูลึกเขาไปในชุมชน 
ดานหลังตึกแถว และอาคาร
คอนกรีตริมถนน 

ภาพที่ 25  เรือนคาไมสองชั ้นแบบ 2 
ชวงเสา สองหลังสุดทาย บนถนนสุมน
เทวราช ฝงทิศตะวันตก เรือนฝงขวามี
เสาประดับระเบียงขึ ้นไปรับหลังคา ทำ
ใหดูเหมือนเปนเรือน 4 ชวงเสา 
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เรือนไมพักอาศัยพ้ืนถิ่นเปนที่อยูอาศัยในเขตเมืองของเมืองนาน ที่แสดงใหเห็นถึง
การพฒันาเปนเมือง จากรูปแบบการอยูอาศัยแบบกลุมหมูบานตามลักษณะสังคม
ชนบทในอดีต เกดิเปนลักษณะของหมูบานเมือง (urban village) ซ่ึงเปนรูปแบบ
การอยูอาศัย และการกอปรขึ้นเปนเมือง ที่เปนเอกลักษณของเมอืงนาน  เรือนไมพัก
อาศัยพ้ืนถิ่นเหลาน้ีสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ เรือนพ้ืนถิ่นยกใต
ถุนสูง และเรือนสองชั้นประยุกต 
 
เรือนพ้ืนถ่ินยกใตถุนสูง 

เรือนพ้ืนถิ่นยกใตถุนสูงในลักษณะของเรือนเครื่องผูก (เรือนไมบ่ัว) ไมหลงเหลือให
เห็นแลวในเขตเมืองนานปจจุบัน ยกเวนที่ทำขึ้นใหมเพ่ือใชจัดแสดง หรอืเปนที่จัด
งานชั่วคราว เรือนพื้นถ่ินยกใตถุนสูงท่ียังปรากฏใหเห็นอยูเปนเรือนไมจริง หรือเรือน
เครื่องสับท้ังหมด  
 
เรือนไมบ่ัว ท่ีพบในเมืองนานในอดีต มีท้ังสรางขึ้นเพ่ือการอยูอาศัย และใชประโยชน
เฉพาะของแตละอาคาร เปนเรือนชนิดหน่ึงท่ีไดรับความนิยมมากในการกอสราง 
เนื่องจากกอสรางงาย รวดเร็ว ไมตองใชชางฝมือหรือสลา และมรีาคาไมแพง เพราะ
ใชวัสดุที่หาไดตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีรอบๆเมืองนาน ซ่ึงปกติจะใชไมไผ (ไมบั่ว) เปน
วัสดุหลัก หลังคามุงดวยใบตองตึง (ใบพลวง) หญาคา หรือแฝก มักสรางเปนเรอืน
เด่ียวขนาดเล็ก หรือเรอืนแถวยาว เพ่ืออยูอาศัย หรือใชประโยชนเพียงช่ัวคราว อายุ
การใชงานจึงส้ัน และไมมีเรือนไมบั่วแบบด้ังเดิมหลงเหลอืใหเห็นในปจจุบัน อาจมี
เพียง “หางค้ัง” ท่ีพอเปนตัวแทนที่แสดงใหเห็นถึงภมูิปญญาในการสรางเรือนเคร่ือง
ผูกของเมืองนานในอดีตไดในปจจุบัน  

 
ภาพที ่29  เรือนไมบั่วยกใตถนุพอพนดนิ สรางใน
ป พ.ศ. 2453 เพ่ือเปนโฮงสอนของโรงเรียนหญิง 
(โรงเรียนนานคริสเตยีนศึกษาในปจจุบัน)  

 
 

     ภาพที่ 30 หางค้ังกลางลำน้ำนาน  
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เรือนพื้นถ่ินยกใตถุนสูงแบบเรือนไมจริง เปนเรือนพักอาศัยท่ียังพบเห็นไดในเขต
เมืองนาน ในอดีตการกอสรางจะใชไมจรงิเปนวัสดุในการกอสรางท้ังหมด รวมถึง
วัสดุมุงหลังคาท่ีเปนแปนเกล็ดไม หรือใชไมจริงเปนสวนใหญ โดยมีไมไผเปนวสัดุรวม 
รูปทรงของอาคารมีความหลากหลาย แตมีลักษณะรวมบางประการ เชน การมี
ลำดับการเขาถึงผาน ชาน และเติ๋น กอนเขาสูหองดานใน การวางผังเปนกลุมเรือน 
และแยกผืนหลังคาออกจากกัน ทำใหหลังคาไมไดเปนหลังคาผืนเดียว แตมีการใช
ทรงหลังคาแบบเดียวกัน วางเรียงกันในรูปแบบตางๆ หรือใชทรงหลังคาที่แตกตาง
รวมกันในหลังเดียว โดยทรงหลังคาที่นิยม คอื ทรงจั่ว ปนหยา และมะนิลา หลังคา
แตเดิมมุงดวยกระเบ้ืองดินขอ ซึ่งมักถูกเปลี่ยนเปนกระเบ้ืองวาวซีเมนต กระเบื้อง
วิบูลยศรี กระเบื้องลอน หรือสังกะสี ในภายหลัง ดวยลักษณะของเรือนท่ีตองอาศยั
การคัดเลือกไม ไสไมใหไดขนาดและหนาตัดท่ีเหมาะสม รวมท้ังวิธีการเขาไม ตอไม 
ดังน้ันจึงตองอาศัยสลาที่มีความชำนาญในการสรางเรือน  
โดยปกติตัวเรือนจะเปนเรือนเด่ียว หรือเรือนแฝด ในกรณีท่ีเปนเรือนแฝด เรือนทั้ง
สองจะมีขนาดท่ีแตกตางกัน เรือนที่มีขนาดใหญกวาเรียกวา เรือนหลวง และมักอยู
ทางตะวันออก หิ้งผีบรรพบุรุษจะอยูในเรือนหลังน้ี สวนเรือนท่ีเล็กกวา เรียกวา 
เรือนนอย และมักอยูทางตะวันตก ดานหนาของเรือนนอยเปนท่ีน่ังทำงานระหวาง
วัน ทานอาหาร สวนดานหลังเปนครัวไฟ ถาลูกสาวของบานแตงงาน เรือนนอยจะถูก
ใชเปนหองหอ โดยจะก้ันเปนหองขึ้นภายใน หลังคาของเรือนนอยในบางครั้งจะรน
จากเรือนหลวงไปทางดานหลัง ถาหลังคาของทั้งสองเรือนวางชิดขนานกันและผืน
หลังคาลาดมาชนกัน ตรงจุดบรรจบจะทำเปนรางริน (รางน้ำ) มารับ ซึ่งโดยปกติมัก
อยูเหนือชานหรือโถง  
 
การจัดพื้นท่ีใชสอยของเรือน โดยปกติใตถุนเรือนจะเปนดิน และใชเปนพื้นที่สำหรับ
เก็บอุปกรณทางการเกษตร เกวียน หูกทอผา หลัว (ไมฟน) หรือเลี้ยงสัตว ดานหนา
สุดของเรือนในชั้นบนเปนชาน ซ่ึงมีบันไดขึ้นมาจากดานลาง ดานลางของบันไดมักมี
ท่ีลางเทา และมักพบเสาสูงขางบันได ต้ังขึ้นมารับชายคาที่ยื่นมาคลุมบันได โดยปกติ
บันไดหลักมักทำขึ้นจากไมจริง ในเรือนท่ีมีขนาดใหญมักมีบันไดครัว แยกตางหากอีก
หนึ่งชุดทางดานหลังของเรือน บริเวณชานน้ีอาจพบฮานน้ำ (รานน้ำ) ซ่ึงเปนศาลา
ขนาดเล็กสำหรับวางหมอน้ำไวรับรองแขก ชานมีท้ังสวนท่ีไมมีหลังคาคลุม ซึ่ง
เรียกวา ชานแดด หรือ นอกชาน และสวนท่ีมีหลังคาคลุมซึ่งอาจยาวลึกเขาไปใน
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เรือน จนไปถึงดานหลัง ซ่ึงเปรียบเสมือนโถงทางเดิน ที่เชื่อมพื้นท่ีสวนตางๆ เขา
ดวยกัน ถัดจากชานลึกเขามาจะเปนเต๋ิน หรือเจาะ ซึ่งจะยกระดับพ้ืนสูงขึ้นมาจาก
พ้ืนชาน และเปนพ้ืนที่เปดโลง ท่ีมีหลังคาคลุม เติ๋นจะใชเปนพื้นท่ีอเนกประสงค
ระหวางวัน เชน พักผอน รับแขก ทำงาน รวมท้ังเปนที่นอนของลูกชายของเจาของ
บาน 
 
จากเต๋ินซ่ึงเปนพ้ืนท่ี(ก่ึง)เปดโลง จะเขาสูหองท่ีปดลอม ซ่ึงใชเปนหองนอนของ
สมาชิกในครอบครัว เรือนแตละหลังอาจมีจำนวนหองท่ีแตกตางกันไป บางเรือน
อาจมีหองเปนลักษณะของโถงขนาดใหญโถงเดียว และทำการกั้นผนังลอยเปนหอง
ยอยๆ หองนอนถือวาเปนพ้ืนท่ีสวนตัวของเจาของบาน การลุกล้ำเขาไปภายในโดย
ไมรับอนุญาตจึงถือเปนการผิดผี โดยผีในทีน้ี หมายถึง ผีบรรพบุรุษ ซึ่งมักมีการตั้งห้ิง
ผีบรรพบุรุษภายในหองนอนของผูท่ีอาวุโสสุด ประตูทางเขาหองจึงมักมีการประดับ
หำยนตไวเหนือกรอบประตู เพื่อปองกันสิ่งช่ัวรายเขาไปในพื้นที่สวนตัวดานใน และ
ดานลางของกรอบประตูจะมีธรณีประตู ที่เรียกวา ขมประตู เพ่ือเปนตัวแบงพ้ืนที่
ภายใน (หองนอน-เปนสวนตัว) กับภายนอก (เติ๋น-ใชสอยรวม) ออกจากกัน 
 
ดานหลังของเรือนเปนครัวไฟ ในเรือนขนาดใหญอาจทำเปนเรือนครัวแยกตางหาก
อีกเรือน โดยเชื่อมตอกันดวยชาน ซึ่งมักอยูปลายสุดของชานดานใน ฝาผนังบริเวณ
ครวัไฟ หรือเรือนครัว มักทำเปนชองโลง เพ่ือใหควันระบายออกไดสะดวก พ้ืนไมจะ
ตีเวนรอง เพื่อเวลาซกัลาง ทำความสะอาดภาชนะ และอุปกรณครัว น้ำจะไดไหลลง
สูใตถุนดานลาง ครัวไฟจะตั้งภาชนะหุงตมบนกะบะใสดินอัดแนน  ดานบนมักทำ
เปนห้ิงตะแกรงไมเพ่ือวางภาชนะและอาหาร เพ่ือใหควนัจากการหุงหาอาหารข้ึนไป
รมไลความชื้นและแมลง ดานหลังของเรือนยังเปนท่ีตั้งของสวม และหองอาบน้ำ 
(ต้ัมน้ำ) ในสมัยกอนมักสรางแยกตางหากจากเรือนในชั้นลาง โดยอาจทำเปนหอง
สี่เหลี่ยมลอมดวยไม ไมมีหลังคาคลุม และปลูกตนไมบริเวณโดยรอบ ถาในบริเวณมี
ยุงขาวจะตั้งแยกตางหากจากเรือนพักอาศัย โดยทำเปนอาคารไมทรงสี่หล่ียมผืนผา
ยกใตถุนสูงแตดูแนนหนากวา มีกรณีท่ีพบการสรางยุงขาวเช่ือมกับเรือนพักอาศัย
โดยตรงเชนกัน ซ่ึงมีท้ังวางไวดานหนาเรือน และดานหลังเรือน บริเวณบานถาเปน
เครือญาติอาศัยอยูใกลเคียงกัน อาจไมทำรั้วแบงเขตที่ดินที่ชัดเจน หรืออาจมีการ
ปลูกพืชผักสวนครัวก้ันเปนรั้ว และใชไมไผ หรือไมจริงตีเวนชวงพอประมาณเสริมอีก
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ช้ันหน่ึง ในสมัยกอนเรือนแตละหลังที่ต้ังอยูในบริเวณเดียวกัน จะมีขวงบาน (ลาน
บาน) ซ่ึงเปนลานโลงในบริเวณที่ดินของเรอืนแตละหลัง เปนพ้ืนที่เชื่อมตอกบัขวง
บานของเรือนหลังอื่นๆ ในบรเิวณขวงบานมักมีบอน้ำ และยุงขาว หรือยุงพืชไรต้ังอยู 
เรือนพ้ืนถิ่นยกใตถุนสูงโดยสวนใหญมีอายุถอยหลังไปไดไมนอยกวาป พ.ศ. 2460 
และมอีายุท่ีเกากวาเรือนสองช้ันประยุกตโดยเปรียบเทียบ 
 
เรือนพ้ืนถิ่นยกใตถุนสูง ท่ียังคงรูปแบบด้ังเดิมเอาไวไดคอนขางสมบรูณ และเปน
ตัวอยางท่ีดีของการวางผังตามแบบแผนที่นยิมกันในอดีต เชน 
  
บานคุณจันทรดี ยศสุด ชุมชนบานมหาโพธิ 
บานคุณจันทรดี เปนเรือนไมยกใตถุนสูงที่มีลักษณะท่ีเรียบงาย ดานหนาเรือนมี
บันไดท่ีมีหลังคาคลุมขึ้นสูชานระเบียงชั้นบนของบาน ซึ่งมฮีานน้ำต้ังอยูทางซายมือ 
ชานหนาบานจะเชื่อมตอกับชานทางเดินกลางเรอืนลึกเขาไปยงัดานหลัง โดยมีเต๋ิน
ขนาบอยูในทั้งสองฝงกอนเขาสูหองนอน พื้นเต๋ินยกระดับจากพื้นชานขึ้นมาเล็กนอย 
เหนือชานทางเดินกลางเปนรางรินขนานทางเดินลึกไปยังดานหลังของเรือน แตเดิม
ชานทางเดินกลางไมมีหลังคาคลุม น้ำฝนจึงลงสูชานโดยตรง พ้ืนไมจึงตีเวนรอง 
ภายหลังไดตอเติมชายคาใหมาชนกัน ทำรางริน และเปล่ียนพ้ืนเปนไมกระดานตีชิด
แทน ดานหลังของเรือนมีบันไดข้ึนสูครวัและหองน้ำที่ตอเติมข้ึนภายหลังไดโดยตรง   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 31 บานคุณจันทรดี ยศสุด ชุมชนบานมหาโพธิ  
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บานคุณพรรณี พรหมคำปา  
ถนนมะโน ชุมชนบานเมืองเล็น 
 
บานคุณพรรณ ีเปนเรือนพื้นถิ่นยกใตถุนสูงอีกหลังหนึ่ง ท่ียังคงรักษาลักษณะด้ังเดิม
เอาไวไดคอนขางสมบูรณ ตัวเรือนแบงออกเปนสองหลัง เชื ่อมตอกันดวยชาน
ทางเดินกลาง โดยมีบันไดที่มีหลังคาคลุมข้ึนมาจากช้ันลางขึ้นมาสูชานทางเดินกลาง
นี้โดยตรง ชั้นลางขางบันไดมีคันปูนกอเปนสี่เหลี่ยมเพื่อเปนที่ลางเทา และอุปกรณ
ตางๆ กอนขึ้นเรือน  เหนือชานทางเดินกลางมีรางรินวิ่งขนานลึกเขาไปยังดานหลัง
ของเรือน พ้ืนชานเปนพื้นไมตีเวนรอง สองฝงของชานทางเดินเปนเติ๋น ซึ่งเปนพื้นไม
กระดานตีชิด พื้นเติ๋นฝงซายจะยกขึ้นมาจากพื้นชานเพียงเล็กนอย แตฝงขวาจะ
ยกขึ้นมาสูงในระดับที่นั่งไดพอดี ถัดจากเติ๋นเปนหองนอนขนาบกันไปในทั้งสองฝง 
แตเดิมปลายสุดของชานทางเดินกลางจะเปนพ้ืนไมตีเวนรองยื่นออกไปทางดานหลัง 
สำหรับเปนพื้นที่ครัวและซักลาง ดานบนมีหลังคาคลุม แตผนังโลง และมีบันได
สำหรับลงไปหองน้ำ ที่ตั้งแยกออกไปจากตัวเรือนไดโดยตรง ปจจุบันบันไดไดถูกรื้อ
ถอนออกไป และไดมีการตอเติมพื ้นที ่ดานหลังเปนหองน้ำ ซึ ่งเชื ่อมตอกับชาน
ทางเดินกลางของเรือนไดโดยตรง เรือนหลังนีสั้นนิษฐานวาถูกสรางในป พ.ศ. 2490 
เปนอยางชา และเปนเรือนไมยกพ้ืนใตถุนสูงหลังแรกๆ ในบริเวณถนนมะโน ซึ่งเปน
บริเวณที่น้ำนานเออทวมอยู เสมอ การสรางเรือนแบบยกใตถุนสูงจึงเปนการ
แกปญหาในการอยูอาศัยที่เหมาะสม แตเมื่อถูกน้ำทวมบอยครั้งไมเสาไดผุพังลง จึง
ไดมีการเปลี่ยนโคนเสาไมชั้นลางเปนเสาคอนกรีต และดีดบานขึ้นในเวลาตอมา 
พรอมกับตอเติมกั้นเปนหองในช้ันใตถุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 32 บานคุณพรรณี พรหมคำปา ชมุชนบานเมืองเล็น 
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บานคุณบัวจันทร มงคลวิสุทธิ์  
ถนนเทศบาลดำริห ซอยเทศบาลดำริห 1 ชุมชนบานเชียงแขง็  
 
บานคุณบัวจันทร เปนเรือนพ้ืนถิ่นยกใตถุนสูงท่ีไดรับการกอสรางขึ้นในป พ.ศ. 2506 
ตัวเรือนถูกยกขึ้นดวยเสาอิฐกอ ซ่ึงแตกตางจากเรือนหลังอ่ืนที่มีโครงสรางเปนเสาไม
ท้ังหลัง นอกจากน้ีบันไดข้ึนเรือนดานหนายังมยีุงขาวขนาบอยูดานหนึง่ ดานหนาสุด
ของเรือนเปนชานระเบียงยาวเกือบตลอดความกวาง เมื่อแรกสรางบริเวณชาน
ระเบียงน้ีไมมีหลังคาคลุม เพ่ือใชเปนที่ตากท่ีนอน หมอน มุง แตไดมีการทำหลังคา
ขึ้นภายหลัง และยื่นคลุมไปถึงบันไดขึ้นเรือน ปลายสุดของระเบียงดานซายมือเปน
หองนอน ที่ทำเปนมุขยื่นออกมาเสมอแนวระเบียง ดานขวามือเชื่อมกับชานของยุง
ขาว จากชานระเบียงมีชานทางเดินลึกเขาไปยังดานหลังของเรือน ฝงขวาของ
ทางเดินเปนหองนอน ฝงซายเปนเติ๋น ดานหลังเติ๋นก้ันเปนหองโถงกอนเขาสู
หองนอน ดานหลังสุดของชานทางเดินเปนพ้ืนที่ครัว ซ่ึงเปนพื้นตีเวนรอง ผนัง
ดานขางเปนผนังรั้วดานบนเปดโลง ดานขางครัวมีบันไดขึ้นมาจากชั้นลางไดโดยตรง 
เพ่ือสะดวกในการลงไปหาบน้ำหาบฟนข้ึนมาหุงหาอาหาร อีกดานของครัวเปนพ้ืนที่
ซักลาง และหองน้ำ-สวม หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องซีเมนต แตไดเปลี่ยนเปน
สังกะสีในเวลาตอมา  
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ภาพที ่33  บานคุณบัวจันทร มงคลวิสทุธ์ิ ชมุชนบานเชียงแข็ง 
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บานคุณพัชนีย จิตวงศนันท 
 หัวมุมถนนสุมนเทวราช กับซอยสุมนเทวราช 2 ชุมชนบานพระเกิด  
 
บานคุณพัชนียไดรับการกอสรางขึ้นในชวงระหวางป พ.ศ. 2467 - พ.ศ. 2484 ตัว
บานเปนเรือนไมยกใตถุนสูง เสาปกลงดินโดยตรง หลังคามุงดวยกระเบื้องดินขอ มี
หองน้ำและบอน้ำแยกตางหากออกไปจากเรือน แตเดิมเรือนมีโครงสรางแยกเปน 3 
สวน คือ เรือนพักอาศัย เรือนครัว และยุงขาว แตปจจุบันถูกเช่ือมถึงกันดวยระเบียง
ท่ีมีหลังคาคลุม ซ่ึงตอเติมขึ้นมาภายหลัง 

บันไดขึ้นสูระเบียงชั้นบนของเรือนอยูทางทิศตะวันออก ดานหนึ่งของระเบียงเปน
หองพระและสวดมนต ถัดจากระเบียงเปนโถงทางเดินที่ขนาบดวยหองนอนในทั้ง
สองฝงไปสูดานหลังของเรือน ปลายสุดโถงทางเดินเปนพื้นลดระดับลงสูชานเชื่อมไป
ยังยุงขาวเดิม ที่ในปจจุบันถูกปรับเปนหองเก็บของและหองน้ำ ปลายชานอีกดาน
หนึ่งเชื่อมกับเรือนครัว ซึ่งมีบันไดข้ึนเรือนไดโดยตรง ชานเชื่อมเรือนครัวแตเดิมไมมี
หลังคาคลุมจึงเปนพ้ืนไมตีเวนรองแมในปจจุบัน พ้ืนครัวแตเดิมจะยกสูงกวาพ้ืนชาน 
แตในปจจุบันถูกปรับใหมีระดับเสมอกันและมีหลังคาคลุม ตัวเรือนในปจจุบันเปนไม
เกือบทั้งหมด ยกเวนหองน้ำบนเรือน หองเก็บของใตถุนเรือนที่ตอเติมขึ้นภายหลัง 
และฐานเสาคอนกรีตที่เสริมเขามาแทนโคนเสาไมที่ผุพังลง 
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                    ภาพที ่34  บานคุณพัชนีย จิตวงศนันท ชุมชนบานพระเกิด 
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บานคุณฉวีวรรณ ปานกลาง  
ถนนอริยวงศ ซอย 1 ชุมชนบานอภัย  
 
บานคุณฉวีวรรณไดรับการสรางขึ้นประมาณกอนป พ .ศ. 2493 โดยบิดาของคุณ
ฉวีวรรณ ซึ่งไดวาจางสลาชื่อ กำนันประเสริฐ จากบานดูใตมาทำการออกแบบและ
กอสรางเรือนดานหลังของบานหลังปจจุบัน หลังจากนั้นไดมีการตอเติมข้ึนมาเรื่อยๆ 
เรือนหลังนี้ถูกสรางขึ้นรวมสมัยกับเรือนไมยกใตถุนสูงแบบกลุมเรือนมีชานเชื่อม แต
เรือนหลังนี้ไดรับการพัฒนาตอเนื่องมาจนถึงกอนยุคท่ีอาคารครึ่งปูนครึ่งไมจะเขามา
ไดรับความนิยมในเมืองนานมากขึ้น ในขณะที่เรือนไมยกใตถุนสูงแบบกลุมเรือนมี
ชานเช่ือมเริ่มไดรับความนิยมนอยลงไปเรื่อยๆ  
 
เรือนดานหลังดั้งเดิมเปนเรือนยกใตถุนสูงมีระเบียงดานหนา ดานซายของระเบียงมี
มุขยื่นออกมาเทาความกวางของระเบียง ลึกตอจากระเบียงเขาไปเปนโถงทางเดิน ที่
ขนาบดวยหองนอนในทั ้งสองฝ ง ปลายสุดของโถงทางเดินเปนพื ้นที ่สำหรับ
รับประทานอาหาร ทำครัว และหองน้ำ โดยมีบันไดลงสูชั้นลางไดโดยตรง ตอมาไดมี
การสรางเรือนขึ้นอีกหลังทางดานหนาของเรือนหลังนี้ โดยอาศัยระเบียงหนาบาน
ของเรือนหลังเดิมเปนพื้นที่เชื่อมตอกับเรือนหลังใหม ซึ่งเปนบริเวณที่รางรินจาก
ปลายชายคาของเรือนหลังเกา และหลังใหมมาบรรจบกัน เรือนหลังใหมเปนเรือน
ยกใตถุนสูง และมีการวางผังหองที่คลายคลึงกับเรือนหลังเกา แตตอมาไดมีการตอ
เติมระเบียงดานหนาของเรือนเปนหอง และสรางหลังคาจั่วคลุม รวมทั้งกั้นพื้นที่ใต
ถุนบานเปนหองขึ้น ทำใหเรือนมีผังและรูปทรงดังท่ีเห็นปจจุบัน  
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ภาพที ่35  บานคุณฉวีวรรณ ปานกลาง ชุมชนบานอภัย 
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บานคุณแตง กาน้ำ  
ถนนมหายศ ซอยมหายศ 3 ชุมชนบานมหาโพธิ  
 
บานคุณแตงสันนิษฐานวาไดรับการสรางขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อกวา 100 ปมาแลว แต
ไดรับการตอเติม ดัดแปลงเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  และยังคงรูปแบบดั้งเดิมไวไดเปน
สวนใหญ เรือนประกอบข้ึนจากโครงสราง 3 สวน คือ เรือนใหญที่ใชเปนที่พักอาศัย 
เรือนครัว และยุงขาว ซึ่งเชื่อมถึงกันดวยชาน แตเดิมเรือนถูกสรางขึ้นดวยไมสัก
ท้ังหมด หลังคามุงดวยแปนเกล็ดแตไดเปล่ียนเปนสังกะสีในปจจุบัน เชนเดียวกับเสา
ไมในชั้นลางท่ีถูกเปลี่ยนเปนเสาปูน และไดมีการตอเติมหองน้ำบนเรือนขึ้นใน
บริเวณท่ีติดกับยุงขาวเดิม บันไดหลักของเรือนวางขนานไปกับตัวบานขึ้นสูชานใน
ชั้นบน ซ่ึงมีหลังคาคลุมและสามารถใชรับแขกได ถัดจากชานเปนพ้ืนท่ีโถงยกระดับ 
ซึ่งมีขนาดใหญและมีหองนอนวางเรียงอยูในมุมตางๆทางดานขางและดานหลัง 
เรือนครัวมีขนาดใหญ ดานหนาเรือนมีชานแดด ซ่ึงใชเปนครัวไฟในขณะเดียวกัน 
และเชื่อมตอกับชานของเรือนใหญไดโดยตรง พ้ืนที่ใตถุนของเรือนบางสวนถูกกั้น
เปนหองเก็บของอยางงายๆ และใชเปนท่ีเก็บฟน และอุปกรณในการทำนาหาปลา  
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ภาพที ่36 บานคุณแตง กาน้ำ ชุมชนบานมหาโพธ ิ
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บานคุณคำดี แสนศรี  
ถนนขาหลวง ชุมชนบานดอนศรีเสริม  
 
บานคุณคำดีไดรับการสรางขึ้นในป พ.ศ. 2525  เปนเรือนยกใตถุนสูงบนเสาปูนใน
ชั้นลาง ชั้นบนใชโครงสรางและสวนประกอบของเรือนเปนไมทั้งหมด ซ่ึงไดไมมาจาก
การรื้อเรือนหลังเกาลง และซื้อมาเสริมบางสวน การจัดผังพื้นท่ีใชสอยและรูปทรง
ของเรือนหลังปจจุบันยังคงอางอิงจากเรือนหลังเกาท่ีสรางข้ึนในราวป พ.ศ. 2498 
เพ่ือรองรับสมาชิกของครอบครัวท้ังหมด 5 คน ที่ประกอบอาชีพทำขนมขาย ทำให
เรือนหลังนี้มีพ้ืนที่ครัวกวาง และมีกองฟนสำหรับใชเปนเช้ือเพลิงในการทำขนม เก็บ
ไวบนเรือนอยูเปนจำนวนมาก 

ชั้นลางของเรือนเคยใชเปนที่ทำกิจกรรมระหวางวัน แตปจจุบันน้ำนานไดเออทวม
บอยขึ้น จึงไมไดใชประโยชนอีกตอไป ชั้นบนเขาถึงไดจากบันไดดานหนาและ
ดานขางของเรือน ดานหนาสุดของเรือนในชั้นบนเปนระเบียง ท่ีมีหองโถงขนาบอยู
ฝงหน่ึง ภายในเปนที่วางหิ้งพระ ถัดจากระเบียงเปนโถงนั่งเลนและรับแขก ซึ่งขนาบ
ดวยหองนอน 3 หอง เรียงตอกันไปจนถึงโถงดานหลังของเรือน ซ่ึงยังคงมีหองนอน
เรียงตอกันไปอีก 2 หอง และมหีองเก็บท่ีปลายสุด โถงดานหลังยังใชเปนที่
รับประทานอาหาร ซึ่งเชื่อมตอกับหองเก็บอุปกรณทำครัวและเช้ือฟน และมีทางเดิน
ตอไปยังครัวไฟ ที่อยูดานหลังสุดของบาน  
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ภาพที ่37 บานคุณคำดี แสนศรี ชุมชนบานดอนศรีเสริม  
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บานคุณถนอมศรี เหลาโกศลวัฒน  
ตำบลฝายแกว อำเภอภูเพียง ติดกับเขตเทศบาลเมืองนาน  
 
บานคุณถนอมศรีแตเดิมเปนเรือนไมยกใตถุนบนเสาอิฐกอสูงจากพ้ืนดินประมาณ 
1.90 เมตร โดยใชสลาจากบานหัวเวยีงเหนือ เปนผูออกแบบและกอสรางข้ึนในป 
พ.ศ. 2506 โดยใชไมสกั ไมประดู และไมแดงเปนวสัดุหลัก 
 
เรือนหันหนาไปทางทิศตะวันออก ซึ่งมีบันไดข้ึนสูระเบียงหนาบาน โดยมีดานหนึ่ง
ขนาบดวยมุขจ่ัว ซ่ึงใชเปนหองรับแขก ถัดจากระเบียงลึกเขาไปเปนโถง หองรับแขก 
หองนอน และยุงขาว ตามลำดับ ดานหลังของเรือนเปนครัว และพื้นที่ซักลาง โดยมี
บันไดขึ้นจากชั้นลางไดโดยตรง ตอมาไดเกิดน้ำทวมอยูเสมอในบริเวณนี ้ จึงไดมีการ
ถมดินใตถุนเรือนใหสูงขึ้น ทำใหความสูงของใตถุนเรือนลดลง และไดทำการขยาย
หองโถงดานหนาออกมาคลุมพ้ืนที่ระเบียง ปรับปรุงและตอเติมสวนหองครัว และ
พ้ืนที่ซักลางดานหลังเปนโครงสรางคอนกรีต พรอมกับรือ้ยายยุงขาวท่ีไมไดใชงาน
แลวออกไป ทำใหเรือนมีผังและรูปทรงดังเชนปจจุบัน      
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                ภาพที ่38 บานคุณถนอมศรี เหลาโกศลวัฒน ตำบลฝายแกว อำเภอภูเพียง  
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การแยกสวนหลังคา และลดทอนผืนหลังคาใหมีขนาดเล็กลง และมีระนาบที่ลดหล่ัน
กันไป รวมทั้งการใชชานกวางหนาบานเปนตัวเชื่อมพื้นที่ใชสอยเขาดวยกัน นับวา
เปนภูมิปญญาทองถิ่นของคนนาน ในการจัดการพ้ืนที่ใชสอยและรูปทรงของอาคาร
ไมวาจะมีขนาดใหญหรือเล็ก ใหสามารถแสดงความรูสึกทีถ่อมตน เปดรับธรรมชาติ 
ดูรมรื่น และนาอยูอาศัย ขณะเดียวกันจะเห็นไดวาเรือนพ้ืนถิ่นยกใตถุนสูง ถึงแมจะ
มีลักษณะรวมกันบางประการในองคประกอบของพื ้นที่ใชสอย แตก็สามารถสราง
รูปแบบที่หลากหลายในการจัดระเบียบพื้นที่ใชสอย รูปราง รูปทรง และปริมาตร
ของอาคารใหเกิดขึ้นได ทำใหเรือนพื้นถิ่นยกใตถุนสูงไดรับความนิยมเปนอยางมาก
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง และมีการนำไปประยุกตใชกับอาคารประเภทอื่นๆ เชน กุฏิ
พระสงฆชั้นผูใหญ หรือเจาอาวาส เชนที่ วัดสถารส หรือ อาคารสำนักงาน เชนที่ 
โอสถสภานครนาน เปนตน  

 

 

โอสถสภานครนาน หรือที่เรียกกันโดยท่ัวไปวา โอสถศาลา หรือ โอสถสถาน ซึ่งเปน
ที่ตั ้งของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนานในปจจุบัน เปนตัวอยางที่ดีของ
อาคารที่ใชรูปแบบของเรือนพื้นถิ่นยกใตถุนสูง มาประยุกตใชเปนอาคารสำนักงาน 
เพ่ือเปนท่ีทำงานของแพทยหลวงประจำเมืองนาน (นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดใน
ปจจุบัน) โอสถสภานครนานกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2468 ประกอบดวยเรือน
ยกใตถุนสองเรือนวางขวางกัน โดยมีระเบียงเชื ่อมถึงกัน ดานบนของระเบียงมี
หลังคาคลุมและมีรางรินตรงกลางวิ่งขนานไปกับระเบียงตามยาว โครงสรางและ
สวนประกอบของอาคารในชั้นบนที่เปนไมทั้งหมดวางอยูบนเสาอิฐกอที่ฉาบปดทับ
ดวยปูนฉาบ ดานทิศตะวันตกเปนบันไดข้ึนเรือนสูระเบียงชั้นบน ทีท่ำหนาที่เปนโถง
ตอนรับเชื่อมตอไปยังหองทำงานตางๆ ของอาคารท่ีแบงเปนสองแถว หองทำงานใน

         ภาพที ่39-40  เรือนยกใตถุนดวยเสาอิฐกอในกุฏิเจาอาวาสวัดสถารศ (ซาย) และเรือนพักอาศัย (ขวา) 
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ท้ังสองแถวจะออกมาบรรจบกันท่ีระเบียงดานหลัง ซึ่งเปนองคประกอบเช่ือมอาคาร
ขวางทางดานหลัง   
 
การใชเสาอิฐกอ การสรางชานระเบียงดานหนาในชั้นบน การแบงอาคารเปนกลุม
เรือนและเชื่อมกันดวยชาน และมีรางรินวิ่งอยูเหนือชานตรงกลาง แสดงใหเห็นถึง
การประยุกตใชคุณลักษณะของเรือนพื้นถิ่นยกใตถุนสูง ที่เปนที่นิยมกันในอดีตใน
อาคารประเภทอ่ืนๆ ของเมืองนาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 41  ผังและรูปทรงของอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนาน ที่เปนเรือนยกใตถุนสูง  
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    ภาพที่ 42 การจัดพื้นที่ใชสอย และรูปทรงของอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนานในปจจุบัน 
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เรือนสองชั้นประยุกต 

เรือนสองชั้นประยุกตเปนที่อยูอาศัยในเขตเมืองอีกประเภทหนึ่งของเมืองนาน โดย
สวนใหญ เริ่มสรางขึ้นในชวงที่การกอสรางเรือนพื้นถ่ินยกใตถุนสูงหมดความนิยมลง
ในราวประมาณป พ.ศ. 2480 เปนตนมา โดยสวนใหญเรือนสองช้ันประยุกตจะต้ังอยู
ตามริมถนนสายหลัก หรือถนนสายสำคญัในชุมชน และใชประโยชนอาคารเพ่ือการ
อยูอาศัยเพียงอยางเดียวเปนหลัก รูปทรงของอาคารมักมีลักษณะแคบยาว โดยหัน
ดานแคบออกสูถนน และดานยาวลึกเขาไปในแปลงท่ีดิน แตสวนใหญจะมีความ
กวางดานหนาของอาคารที่ประชิดถนนมากกวาหองแถวไม และมักตั้งอยูในบริเวณ
ท่ีหางจากยานการคาของเมืองออกไป 
 
รูปแบบการวางผังของเรือนสองชั้นนี้จะแตกตางกันไปในแตละหลัง แตโดยสวนใหญ
ดานหนาของเรือนในชั้นลางจะเปนโถง และมีบริเวณสำหรับทานอาหาร ทำครัว 
และหองน้ำ ลึกเขาไปทางดานหลังตามลำดับ ในกรณท่ีีมีพ้ืนที่เหลือในบริเวณ
ดานขางของเรือน มักทำเปนทางเขาออกเรือนจากทางดานหลังโดยตรง ถึงแมจะ
เปนอาคารที่มีผังแบบแคบยาว แตภายในอาคารไมพบการเวนพื้นท่ีโลง เพ่ือเปดสู
ภายนอกทางดานบน แตมักจะมีพ้ืนท่ีนอกอาคารขนาบไปกับดานขางของเรือนดาน
ใดดานหน่ึง ทำใหสามารถเปดชองเปดทางดานขางของอาคาร เพ่ือถายเทอากาศ 
และรับแสงสวางจากภายนอกได ดานหนาของอาคารท่ีประชิดถนนมักทำชายคายื่น
ออกมาเพ่ือกันแดดฝน พื้นที่ชั้นบนมักใชเปนโถง และหองนอน  
 
ตัวอยางที่โดดเดนของเรือนสองชั้นประยุกตในเมืองนาน ไดแก 
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บานคุณนวลศรี ศักดาศร ี 
ถนนมหาพรหม บานมณเฑียร  
 
คุณนวลศรีและสามีไดเริ่มสรางบานบนแปลงท่ีดินที่ตนเองไดรับมรดกมา ในป พ.ศ. 
2498 เปนเรือนไมยกใตถุนสูง ตอมาในป พ.ศ. 2500 จึงไดตอเติมเรือนดานหนาเปน
เรือนสองชั้น และปรับผังของเรือนไมยกใตถุนสูงดานหลังใหตอเน่ืองกับเรือนสองช้ัน
หลังใหม ซ่ึงมีโครงสรางและองคประกอบเปนไมท้ังหมด ในลักษณะเรือนโถงสอง
ชวงเสา โถงหนาของชั้นลางมีบันไดอยูที่มุมหน่ึงทางดานหลัง ดานหลังของโถง เปน
หองรับประทานอาหาร และเปนพ้ืนท่ีเช่ือมตอกับเรือนเกาดานหลัง ซึ่งเคยเปนบันได
ขึ้นเรือนมากอน เมื่อขึน้ไปจะเปนชาน ซึ่งไดถูกปรับเปนโถงกลางของเรือนใน
ปจจุบัน โดยมีหองนอนขนาบอยูดานหนึ่ง แตเมื่อไดสรางเรือนดานหนาเพ่ิม จึงไดก้ัน
ผนังพ้ืนที่หนาบันได และปูพื้นไมดานบนใหเปนสวนหนึ่งของเรือนสองชั้นดานหนา 
ตอจากโถงกลางเปนโถงหลัง ซ่ึงตอเน่ืองไปยังลานคอนกรีตหลังบาน ท่ีมีหลังคาคลุม
มาถึง และมีบันไดลงสูสวนหลังบาน ลานน้ีไวสำหรับซักลาง และมีหองน้ำ-สวมอยูที่
มุมดานหนึ่ง ดานขางของเรือนติดรั้วดานหน่ึงมีทางเขาตางหากจากถนนดานหนา 
ไปสูหองดานขางเรือนสวนหลัง ซึ่งใชเปนพ้ืนที่ครัว ผนังดานนี้จึงเปนผนังตีไมระแนง
โปรง ดานหลังสุดของครัวยังเชื่อมตอไปถึงลานคอนกรีตหลังบาน  
 
ชั้นบนของเรือนเปนโถง มีระเบียงตอจากโถงยื่นออกมาหนาบาน หองนอนอยูขนาบ
กับโถงทางดานขวา ดานหลังโถงเปนโถงยอย ขนาบดวยหองนอน และหองน้ำในแต
ละฝง หลังคาเรือนดานหนาเปนทรงจั่ว หันดานลาดหลังคาออกถนน และมีการยื่น
ชายคาคลุมสวนยื่นของผนังที่ดานสกัดทั้งสองฝง หลังคาเรือนดานหลังเม่ือเชื่อมตอ
กับเรือนดานหนาที่สรางข้ึนใหมแลว ไดถูกเปลี่ยนไปเปนหลังคาลาดไปยังดานหลัง 
หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบ้ืองปนสดทรงสี่เหล่ียมขนมเปยกปูน แตไดเปลี่ยนเปน
กระเบ้ืองลอนในปจจุบัน  

 
 
 
 
 



43 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่43 บานคุณนวลศรี ศักดาศร ีบานมณเฑียร  
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บานคุณจิตต ยาวิไชย  
ถนนรังสีเกษม บานเมืองเล็น 
 
บานคุณจิตต ยาวิไชย ไดรับการสรางขึ้นในป พ.ศ. 2511 เปนเรือนสามชวงเสาท่ีมี
โครงสรางและชวงกวางของเสาท่ีเทากัน ทำใหมีผังท่ีสมมาตร และมีรูปทรงท่ีเรียบ
งาย ผนังดานหนาของอาคารสามารถเปดประตอูอกไดเกือบตลอดระยะชวงเสา ทำ
ใหดูคลายกับเรือนคา พ้ืนที่ใชสอยภายในเรือนสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ 
เรือนสองชั้นดานหนา และสวนตอเติมดานหลัง เรือนดานหนาจะมีแนวผนังของช้ัน
บน ยื่นออกมาในทุกๆดาน ทำใหเกิดรมเงาบนผนังชั้นลางของเรือน ชั้นลางของ
ดานหนาเปนโถงโลงสำหรับใชรับแขก พักผอน นั่งเลน และรับประทานอาหาร มี
บันไดไมขึ้นสูชั้นบนของเรือนที่มุมดานหนึ่ง ชั้นบนของเรือนเปนโถงขนาดใหญอยู
ตรงกลาง และมหีองนอนในบรเิวณหัวมุมแตละฝงของอาคาร สวนตอเติมดานหลัง
เปนลักษณะของโถง ท่ีใชเปนพ้ืนที่เตรียมและรับประทานอาหาร ซักลาง และรีดผา 
โดยมีหองน้ำ หองครัว และหองเก็บของ วางเรียงตอกันตามแนวผนังดานหลัง  

 

 

 
ภาพที ่44 บานคุณจิตต ยาวิไชย ถนนรังสีเกษม บานเมืองเลน็ 
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ภาพที ่45  บานคุณทองมา กันทะกา ถนนยันตรกจิโกศล บานดูใต ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน 

 

บานคุณทองมา กันทะกา  
ถนนยันตรกิจโกศล บานดูใต ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน 

บานคุณทองมาไดรับการสรางขึ้นในป พ.ศ. 2500 โดยมีสลาจากบานหัวเวียงใตเปน
ผูขึ้นโครงของบานและจัดวางผังหองตางๆตามโครงที่ขึ้นมา การกอสรางใชการจาง
เหมาแยกแตละขั้นตอน โดยเจาของบานเปนผูซื้อสวนประกอบตางๆ เรือนหลังน้ีจึง
ถูกสรางขึ้นจากไมหลากชนิด เชน พื้นเปนไมแดง ฝาเปนไมตะเคียน ประตูและ
หนาตางเปนไมสัก ตัวเรือนหันหนาออกสูถนนทางดานทิศตะวันออก มีลานปูน
ยกระดับลอมอาคารอยู ทางดานทิศตะวันออกและทิศเหนือ ดานหนาเรือนเปน
ระเบียงไมขนาบดวยมุขยื่นที่ใชเปนหองรับแขก ถัดจากระเบียงไมและหองรับแขก
เปนโถงสำหรับอยูอาศัย ครัวซึ่งอยูทางดานหลังของบานเชื่อมกับโถงดานหนาดวย
ระเบียงทางเดินที ่มีหลังคาคลุม และเปนจุดบรรจบของรางรินจากหลังคาเรือน
ดานหนาและหลังคาหองครัว ปลายสุดดานหนึ่งของระเบียงทางเดินเปดออกสูลาน
ซักลาง ซึ่งมีครัวไฟ และหองน้ำตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน ชั้นบนแบง 3 เปนหองนอน 
ซึง่เขาถึงผานโถงที่เชื่อมกับบันไดลงสูชั้นลาง  
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เรือนสองชั้นประยุกต ซ่ึงแรกเริ่มนิยมใชไมเปนโครงสราง และวัสดุของอาคาร
ท้ังหมด ในระยะเวลาตอมาไดพัฒนาเปนอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม โดยนิยมทำสวนของ
ชั้นลางเปนปูนและชั้นบนเปนไม ซึ่งพบเห็นไดในเกือบทุกพื้นที่ของเมืองนาน เชน 
บานคุณยุพิน สมณะชางเผือก ชุมชนบานมณเฑียร และบานคุณสัมพันธ จินะ ตำบล
ฝายแกว อำเภอภูเพียง ซ่ึงเปนเขตตอเน่ืองกับพื้นที่เมืองนานทางตอนเหนือ  
 
บานคุณยุพิน สมณะชางเผือก  
ถนนมหาพรหม บานมณเฑียร 

เรือนพักอาศัยสองช้ันครึ่งปูนครึ่งไมของคุณยุพินหลังนี้ไดรับการสรางขึ้นในป พ.ศ. 
2504 โดยใชสลาจากเมืองแพรเปนผูกอสราง แทนเรือนพักอาศัยหลังกอนหนานี้ท่ีได
ทรุดโทรมลง ซ่ึงเปนเรือนยกพื้นใตถุนบนเสาอิฐกอ ท่ีต้ังอยูดานหลังเรือนครึ่งปูนคร่ึง
ไมท่ีสรางข้ึนใหม เรือนหลังใหมนี้เปนเรือนหลังคาจั่วผืนเดียว หันดานสกัดออกสู
ถนนหนาบาน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องปนมือรูปสีเ่หล่ียมขนมเปยกปูน แตได
เปล่ียนเปนกระเบื้องลอนในเวลาตอมา การเขาสูเรือนจะผานระเบียงหินออนหนา
บาน ซ่ึงสมัยกอนตองอาศัยวิธีการขัดหินดวยมือ กอนผานเขาสูโถงเล็กสำหรับ
รับแขก และโถงใหญสำหรับพักผอน และรับประทานอาหาร ตามลำดับ ระหวางโถง
ท้ังสองจะมีซุมประตูโคงคั่น ดานหลังสุดของเรือนเปนหองครวัและหองน้ำ ซึ่งใน
อดีตเคยมีบันไดเช่ือมกับเรือนยกพ้ืนใตถุนสูงทางดานหลังไดโดยตรง ช้ันสองเปน
หองโถง ที่มีหองนอนเรียงขนาบอยูดานหนึ่ง ดานหนาโถงเปนหองนั่งเลนที่เชื่อมตอ
กับระเบียงช้ันสองท่ียื่นออกมาหนาบาน อันเปนเอกลักษณสำคัญของเรือนหลังนี้  
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ภาพ 46  บานคุณยุพิน สมณะชางเผือก บานมณเฑียร 
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บานคุณสัมพนัธ จินะ  
ตำบลฝายแกว อำเภอภูเพียง 
 
บานคุณสัมพันธเปนเรือนสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม ท่ีสรางข้ึนในราวป พ.ศ. 2508 บน
เน้ือที่ประมาณ 2 งาน บนแปลงท่ีดินหัวมุมในตำบลฝายแกว โดยคุณสัมพันธเปน
ผูสรางดวยตนเอง เนื่องจากตระกูลมีอาชีพสลาและทำการคาเกี่ยวกับไม ชั้นลางของ
อาคารดานหนาเปนโถงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบสองชวงเสา ดานหลังโถงเปนบริเวณที่
มีหลังคาลาดตอจากพื้นชั้นสองลงมาคลุมพ้ืนที่ดานหลัง ซึ่งใชเปนหองครัว หองน้ำ 
หองสวม หองนอน และบันไดขึ้นชั้นบน การวางผังในชั้นบนแบงพ้ืนท่ีตามชวงเสา 
ชวงหนึ่งเปนโถงตลอดความลึกของอาคาร ซึ่งมีระเบียงยื่นออกมายังถนนดานหนา 
อีกชวงหนึ่งเปนหองนอนวางเรียงตอกันทางลึก แตละหองสามารถเขาถึงไดจากโถง
โดยตรง อาคารมีรายละเอียดที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถในเชิงชางของเจาของ
บาน เชน ราวกันตกของระเบียงในชั้นบน ชองลมบริเวณยอดผนังตอกับผืนหลังคา 
ราวบันได และประตูบานเฟยมหนาบาน ท่ีชวงเสาหนึ่งเปนประตูบานเฟยมจริง  แต
อีกชวงเสาหน่ึงเปนหนาตางเปดบน-ลาง โดยมีการแบงระยะชองเปดใหสัมพันธกับ
ประตูบานเฟยม ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการดัดแปลงประตูของเรือนแถวคาขายให
เหมาะสมกับอาคารอยูอาศัย 
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ภาพที ่47 บานคุณสัมพันธ จินะ ตำบลฝายแกว อำเภอภูเพียง 
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เรือนพักอาศัยที่ไดกลาวถึงไปในขางตน เปนตัวอยางท่ีดีของเรือนสองช้ันประยุกตใน
รูปแบบตางๆ ที่พบเห็นไดในเขตเมืองนาน ซ่ึงเรือนแตละหลังตางมีรูปแบบและ
รายละเอียดประกอบอาคารท่ีแตกตางกันไป เน่ืองจากเปนชวงสงผานการอยูอาศัย
ในเรือนพ้ืนถิ่นยกใตถุนสูงในอดีต มาสูเรือนท่ีตอบรับการอยูอาศัยในเขตเมืองที่
หนาแนนข้ึน และมีการใชประโยชนที่ดินที่เขมขนขึ้น การสรางเปนเรือนสองช้ัน ท่ีมี
การจัดระเบียบพื้นที่ใชสอยท่ีกระชับมากขึ้น ตามลักษณะรูปแปลงท่ีดินที่มีขนาด
เล็กลง และมีรูปรางแคบยาว เพ่ือใหมีทางออกสูถนนที่ทัว่ถึงในทุกแปลง ทำใหเรือน
ประเภทนี้ไดรับการพัฒนาขึ้น เปนท่ีนิยมมากขึ้น และต้ังกระจายอยูทั่วไปในเมือง
นาน ไปจนถึงพื้นท่ีรอบนอกของเมือง อันแสดงใหเห็นถึงความนิยมในการกอสราง
เรือนสองชั้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ จนเปนเรื่องปกติในระยะเวลาตอมาจนถึงปจจุบัน  

 
เรือนพักอาศัยประเภทตางๆ แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของคนเมืองนานในการ
รังสรรคสภาพแวดลอมในการอยูอาศัยในเขตเมือง ซึ่งยังคงหลงเหลือใหเห็นมาจนถึง
ปจจุบัน และไดทำใหเมืองนานมีเอกลักษณที่แตกตางจากเมืองอืน่ จากการเปนหมู
บานเมืองท่ีกอปรขึ้นจากสถาปตยกรรมเรอืนพักอาศัยท่ีหลากหลาย ซ่ึงพบเห็นได
ยากในเมืองอื่นๆ ของไทยในปจจุบัน 
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