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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 
วันนี้จะได้น ำเอำภำรกิจด้ำนศิลปวัฒนธรรมในฐำนะที่เป็นอำจำรย์สอนสถำปัตยกรรมศำสตร์ แล้วก็อยู่ในพื้น

ถิ่นล้ำนนำ มีหน้ำที่หลำยหน้ำที่ จำกที่เรำรู้กันว่ำมีหน้ำที่สอน หน้ำที่ให้ควำมรู้กับนักศึกษำ และผู้ที่สนใจทั้งหลำย  
มันก็ยังมีภำรกิจบำงอย่ำงที่เพ่ิมเติมขึ้นมำ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมเริ่มจำกภำพเรือนหลังแรก เรือนหลังนี้ก็เป็นภำพที่คล้ำยๆ กับเรื อนหลำยๆ หลังของชำวบ้ำน อยู่ใน
ชนบท ในพื้นที่ท่ัวไป แต่ว่ำพอเวลำผ่ำนยำวนำนเข้ำ วัสดุก็เสื่อมสลำยไป ผุพังไป แต่กำรเสื่อมสลำย กำรสูญหำยไป  
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กำรพังทลำย ด้วยระยะเวลำ ด้วยธรรมชำติ มันยังน้อยกว่ำที่ถูกรื้อถอนไป เพรำะว่ำเหตุผลอ่ืนๆ ประกำรส ำคัญเลย
คือเรื่องรสนิยมของลูกหลำนที่อยำกจะอยู่บ้ำนที่ทันสมัยขึ้น ใหม่ข้ึน ปิดได้มิดชิด 
 จำกภำพบ้ำนนี้ใต้ถุนโล่งหมด ถ้ำอยู่ในเมืองเอำอะไรวำงไว้ก็คงจะหำย แต่ว่ำทำงบ้ำนนอกก็คงจะยังอยู่  ส่วน
ใหญ่ที่ออกไปพบเจอก็คือ “คนตำย เรือนหำย” คือพอหมดยุคพ่อแม่แล้วหลำยหลังเลยที่ถูกขำยเพื่อเอำสมบัติมำแบ่ง
กัน ก็เป็นปัญหำหนึ่งที่ลูกมีหลำยคน แล้วก็ไม่รู้จะแบ่งสมบัติกันยังไง ก็เลยใช้วิธีขำย แล้วก็เอำเงินแบ่งกัน ส่วนลูกก็มี
บ้ำนเป็นของตัวเองกันไป บำงหลังก็ไม่มีลูกหลำนก็ปล่อยให้ผุพังไปหรือหำยไป 

 
 
พอพูดถึงมำตรกำรอนุรักษ์ ในเมืองไทยยังไม่มีกฎหมำยที่จะท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในควำมเห็นของ

กระผม มำตรกำรกระผมแบ่งได้เป็นมำตรกำรบังคับ กับมำตรกำรจูงใจ 
 มำตรกำรบังคับก็คือกำรใช้กฎหมำย กฎหมำยเมืองไทยเรำ จะเป็นลักษณะของกำรบังคับ หำกฝ่ำฝืนมีโทษ 
ฉะนั้นธรรมชำติของกฎหมำย มันก็จะเป็นกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคล คือกำรไปละเมิดบ้ำนเขำ ทรัพย์สินของเขำ ถ้ำ
ใช้กฎหมำยอย่ำงเต็มที่ก็จะเป็นกำรไปละเมิด กฎหมำยไทยก็จะเริ่มต้นด้วยค ำว่ำห้ำม ห้ำมเว้นแต่ได้รับอนุญำต ฉะนั้น
พอบอกว่ำบ้ำนใครเป็นโบรำณสถำนสมควรที่จะอนุรักษ์ ก็จะกลำยเป็นควำมขัดแย้งทันที หลักๆเลยก็จะมีกฎหมำย 
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โบรำณสถำน แล้วก็จะมีกฎหมำยอื่นๆ เช่นกฎหมำยควบคุมอำคำร กฎหมำยผังเมือง กฎหมำยเหล่ำนี้ไปรักษำอำคำร
โดยตรงไม่ได้ แต่ไปคุ้มครองได้ ก็คือไปรักษำบรรยำกำศถ้ำเป็นเขตอนุรักษ์ก็จะไปท ำอำคำรที่มีรูปร่ำงหน้ำตำแปลก
แยกไปไม่ได้อะไรประมำณนี้ครำวนี้อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวำมือ เป็นมำตรกำรจูงใจที่ท ำได้ทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน เช่น
กำรให้รำงวัล กำรยกย่อง กำรลดภำษี ซึ่งในเมืองไทยยังไม่มี ในต่ำงชำติจะมีกำรลดภำษี  กำรให้ทุนกู้ยืมหรือกำรให้
เปล่ำ ให้ทุนสนับสนุนซึ่งผิดระเบียบของทำงรำชกำรเอำเงินไปช่วยชำวบ้ำนในกำรรักษำเรือนไม่ได้ เป็นเรื่องที่ผิด 

ภำคเอกชนท ำกันเยอะ เรื่องกำรยกย่องให้รำงวัล เช่น สมำคมสถำปนิกสยำมซึ่งมีกำรให้รำงวัลทุกปี กำร
สนับสนุนเชิงวิชำกำร หรือกำรรณรงค์ กำรสร้ำงส ำนึก มีกำรช่วยกัน มีอีกอันหนึ่งที่เป็นกฎหมำยนำนำชำติ ซึ่งดู
เหมือนว่ำจะได้ผลพอสมควรก็คือกำรให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในเมืองไทยยังไม่มีในลักษณะที่ขึ้นเป็นย่ำน แต่ว่ำ
ในระดับโลกนั้นมีหลำยแห่งแล้วที่ให้ขึ้นเป็นย่ำน เป็นหมู่บ้ำนๆ แล้วก็ได้ผลดีในกำรอนุรักษ์ เหล่ำนี้ก็เป็นส่วนที่พอจะ
พูดถึงกำรอนุรักษ์ในเมืองไทยเรำ 

 

ภำรกิจในฐำนะนักวิชำกำร เริ่มจำกกำรมีหน้ำที่จะต้องสอน พอจบมำใกล้เคียงก็จะต้องถูกให้สอนวิชำเหล่ำนี้ 
แล้วก็จะบอกตลอดเวลำว่ำอำจำรย์มหำวิทยำลัยมีภำรกิจ 4 ด้ำน คือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร 
และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ต้องท ำท้ัง 4 ด้ำน  
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กำรเรียนกำรสอนเฉพำะกระผม สอนอยู่ 3 วิชำ ซึ่งถือว่ำเป็นซีรี่ย์เรื่องของกำรอนุรักษ์ วิชำสถำปัตยกรรม
ล้ำนนำจะพูดถึงเรื่องวัด สถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่นล้ำนนำจะพูดถึงเรื่องบ้ำน และอนุรักษ์สถำปัตยกรรมก็จะเป็นเรื่องของ
กำรอนุรักษ์ ก็จะมีสไลด์ให้ควำมรู้ต่ำงๆ กำรพำไปทัศนศึกษำ แล้วก็จะมีเผยแพร่เป็น e - book ซึ่งเผยแพร่อยู่ใน
เว็บไซต์หลำยแห่ง รวมทั้งเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยด้วยที่จะให้นักศึกษำอ่ำนได้ควำมรู้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่ำงไม่น่ำเชื่อก็
คือ กระผมติดตัวนับก็คือ google analytics ตัวนับเว็บไซต์รำยวิชำสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ว่ำมีนักศึกษำเข้ำมำอ่ำน
บ้ำงหรือไม่ ใน google จะมีรำยงำนว่ำมีคนเข้ำมำอ่ำนกี่ครั้ง ครั้งหนึ่งนำนไหม แล้วก็ไปแล้วกลับมำใหม่ไหม เท่ำไหร่ 
มำจำกไหน มำจำกเมืองไหน ปรำกฏว่ำเว็บไซต์ของกระผมที่ท ำไว้ให้นักศึกษำของกระผม ประมำณ 60 คนต่อรุ่นเข้ำ
มำอ่ำน เข้ำมำเป็นอันดับ 3 เมืองที่เข้ำมำดูเว็บไซต์ของกระผมมำกท่ีสุดคือกรุงเทพฯ ซึ่งผมไม่สงสัย เพรำะกรุงเทพฯ 
มีมหำวิทยำลัยเยอะ และมีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์เยอะก็คงเข้ำมำหำข้อมูลกันในนี้ แต่เชียงใหม่ไม่ใช่อันดับที่ 2 
อันดับที่ 2 เป็นภูเก็ต ซึ่งแปลกใจมำก เพรำะภูเก็ตไม่มีมหำวิทยำลัยแต่พอจะเดำได้ว่ำพวกลูกศิษย์ของกระผม เมื่อจบ
ไปแล้วไปอยู่กัน 2 ที่ ที่หนึ่งคือภูเก็ต อีกที่หนึ่งคือที่พัทยำ ก็เปิดออฟฟิศกันเต็มไปหมด แล้วก็ภูเก็ตมีรีสอร์ทเยอะ     
รีสอร์ทภูเก็ตเนี่ยมีทั่วโลก สไตล์ไหนก็มีทั้งนั้น เขำก็ไปเจอโจทย์ และเขำก็คงจะจ ำได้ว่ำอำจำรย์สืบพงศ์ที่สอน
สถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมีเว็บไซต์อยู่ ก็เลยกลับเข้ำมำดู เพรำะฉะนั้นภูเก็ตเลยเป็นอันดับที่ 2 ส่วนเชียงใหม่เป็นอันดับที่ 
3 และกระผมก็แชร์ใน issue.com ก็ปรำกฏว่ำตัวเล่มนี้นะครับ ใน bookmark ทำง issue ก็รำยงำนกลับมำว่ำมีคน 
bookmark หนังสือเรำมำกแค่ไหน ปรำกฏว่ำเยอะมำก กระผมไปดูชื่อที่ใช้ใน issue ก็ไม่คุ้นเลยว่ำเป็นนักเรียนของ
กระผม ก็แปลว่ำได้ผล คือมีคนหำควำมรู้ในเว็บไซต์เรื่องสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่นพอสมควร แล้วก็ถือว่ำเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม 
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 วิชำอนุรักษ์สถำปัตยกรรม เป็นรูปแบบสำกลไม่ใช่แบบไทย ซึ่งเป็นกำรอนุรักษ์สำกลมำบรรยำยให้นักศึกษำ
ฟัง แต่ว่ำจุดประสงค์ก็ไม่ใช่ว่ำให้เขำเรียนจบแล้วไปเป็นนักอนุรักษ์ได้ มันคงต้องฝึกฝนอะไรไปมำกกว่ำนี้ แต่ว่ำอย่ำง
น้อยก็เป็นกำรสร้ำงส ำนึก และเป็นกำรเล่ำให้เขำฟังว่ำแนวคิดของกำรอนุรักษ์สำกลเขำคิดกันยังไง เขำท ำกันยังไง 
ตลอดจนเทคนิคที่เขำใช้ เขำใช้อะไรกัน เวลำจบไปแล้วไปเห็นร่องรอยของกำรอนุรักษ์อำคำรที่ได้รับกำรอนุรักษ์แล้ว 
เขำจะได้เข้ำใจว่ำสิ่งนี้เขำท ำเพ่ือแก้ปัญหำอะไร ท ำเพ่ือลดปัญหำอะไรก็เป็นตัวเสริม วิชำนี้เป็นตัวเสริมให้เขำพอเห็น 
ในกระบวนกำรสอน กำรเรียนกำรสอนในวิชำสถำปัตยกรรมล้ำนนำ หรือสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่นล้ำนนำ อันนึงทีท่ ำเป็น
ประจ ำก็คือ field trip คือกำรพำเข้ำไปในสถำนที่เหล่ำนั้น เพ่ือให้เข้ำใจ space เข้ำใจพ้ืนที่ เข้ำใจอำรมณ์ของคนที่
เข้ำไปในอำคำรเหล่ำนี้ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัด เข้ำไปในวัดวำอำรำมต่ำงๆ ก็เท่ำที่งบประมำณและโอกำสจะท ำได้ 
อย่ำงปีนี้ก็คงท ำไม่ได้ติดเรื่องโรคระบำด 
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กำร workshop กำรเอำนักศึกษำ หรือตัวแทนนักศึกษำ ผู้ที่สนใจเรื่องของกำรอนุรักษ์ไป workshop 
เกี่ยวกับทำงด้ำนนี้ ก็เป็นส่วนที่จะสร้ำงส ำนึก สร้ำงควำมรักหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของเรำ ก็ท ำกันอยู่เป็นประจ ำ 
ควำมเห็นของกระผม ซึ่งในฐำนะของอำจำรย์ ที่ไม่มีก ำลังจะไปช่วยชำวบ้ำน คือเวลำเข้ำไปในเรือนชำวบ้ำน ชำวบ้ำน
ก็จะพูดถึงก ำลังที่จะรักษำเรือน ไม่ค่อยมีก ำลัง อำจำรย์จะหำทุนมำช่วยได้ไหม 
 กระผมหำทุนไม่ค่อยเก่ง แต่กระผมคิดว่ำกำรอนุรักษ์ขั้นต่ ำที่สุดก็คือกำรเก็บข้อมูลให้มำกที่สุด ไม่ใช่แค่
ภำพถ่ำย แต่เป็นกำรเก็บข้อมูลที่ละเอียดเพียงพอที่จะใช้เป็นข้อมูลในกำรอนุรักษ์ได้ ก็คือส ำรวจ  รังวัด เขียนแบบ
ขึ้นมำ ทั้งแบบสองมิติ และสำมมิติ เพ่ือใช้ในกำรบ ำรุงรักษำ ในกำรซ่อมแซม หรือแม้แต่หำกว่ำเรือนหลังนั้นพังไป
แล้วก็สำมำรถน ำกลับมำท ำขึ้นใหม่ได้ อันนี้ที่กระผมท ำมำตลอด ทั้งท ำด้วยตนเอง และมอบหมำยงำนให้นักศึกษำท ำ
วิชำเหล่ำนี้ออกไปเก็บส ำรวจข้อมูลมำ แล้วก็เป็นประจ ำทุกปี สะสมข้อมูลเหล่ำนี้มำเรื่อยๆ เรือนหลำยหลังในนั้นไม่
อยู่แล้ว ถูกท ำลำยไปหมดแล้ว 
 กำรเก็บข้อมูลทำงกำยภำพยังไม่พอ กำรเก็บข้อมูลประกอบ เช่น ประวัติ วิถีชีวิต เรื่องเทคนิคเชิงช่ำง
ทั้งหลำยก็เป็นส่วนประกอบที่ไม่ควรละเลย เพรำะฉะนั้นในกำรวิจัย กระผมก็จะมุ่งมำทำงนี้ หำทุนวิจัยมำที่จะมำเก็บ
ข้อมูลเหล่ำนี้ จุดประสงค์ลึกๆ ของกำรวิจัย คือทุนวิจัยต้องกำรเป้ำหมำย แต่ควำมต้องกำรส่วนตัวของกระผมก็คือ
ต้องกำรเก็บข้อมูลไว้นั่นเอง เก็บข้อมูลทั้งกำรเก็บส ำรวจจำกอำคำรจริง เก็บข้อมูลจำกเอกสำร จำกสื่อทั้งหลำย แล้ว
ก็มำจัดท ำเป็นฐำนข้อมูล ฐำนข้อมูลในยุคใหม่ก็เป็นฐำนข้อมูลแบบดิจิทัล หรือที่เรำเรียกว่ำ data tank ก็คือถังเก็บ
ข้อมูลทำงดิจิทัล จำกข้อมูลเหล่ำนั้นก็เอำไปท ำสื่อ จะเป็นสื่อดิจิทัล หรือสื่อ analog อีกหลำยประเภทน ำไปสู่กำร
เผยแพร่ ซึ่งกำรเผยแพร่ก็มีหลำยทำง ทำงออนไลน์คือผ่ำนทำงเว็บไซต์ ทำงระบบอินเตอร์เน็ท เผยแพร่ผ่ำนทำง
หนังสือ หรือศูนย์เรียนรู้ต่ำงๆ กำรจัดนิทรรศกำรต่ำงๆ สิ่งเหล่ำนี้ก็เป็นภำรกิจที่กระผมท ำมำอย่ำงต่อเนื่อง  
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สล่ำที่มุมขวำบน ป้อสล่ำปัน ตอนที่กระผมไปเจอ อำยุ 89 ปี แต่ยังพูดเก่งมำก ควำมจ ำดีมำก พูดน้ ำไหล

ไฟดับ คือกระผมไปเก็บข้อมูลเรือนต่ำงๆ ในแม่แจ่ม ค ำถำมหนึ่งที่กระผมจะถำมเขำก็คือสล่ำ(ช่ำง) ชื่ออะไร และ
ปรำกฎว่ำมีชื่อซ้ ำกันอยู่ 2 ชื่อในแม่แจ่ม กระผมไปเก็บอยู่ 25 หลัง มีชื่อซ้ ำๆ ห้ำหกหลังอยู่ 2 ชื่อ ปรำกฏว่ำหนึ่งใน
สองนั้นยังมีชีวิตอยู่ กระผมก็ไปตำมหำจนเจอ พอเจอแล้วก็พำมำที่เรือนหลังที่ได้สร้ำง แล้วก็มำสัมภำษณ์ สัมภำษณ์
อยู่ชั่วโมงกว่ำ นั่งคุยกัน ท่ำนพำไปเล่ำให้ฟัง พำไปชี้ให้ดูอันนี้เป็นอันนี้ แล้วถ่ำยวิดีโอเก็บไว้ กระผมถือว่ำอันนี้เป็น
ข้อมูลประกอบของตัวเรือนที่ส ำคัญ ท่ำนเล่ำถึงวิธีกำรต่อไม้ วิธีกำรขึ้นองศำหลังคำ มีอำจำรย์คนหนึ่งถำมป้อสล่ำ
(ช่ำง) ว่ำป้อสล่ำ(ช่ำง) ใช้หลังคำกี่องศำ ป้อสล่ำ(ช่ำง) ตอบไม่ได้ว่ำกี่องศำ แต่ท่ำนรู้ว่ำจะขึ้นทรงได้อย่ำงไร ใช้สัดส่วน 
คือระบบสัดส่วน ส่วนจะกี่องศำนั้นให้อำจำรย์ไปวัดเอำเอง ไม่รู้ว่ำเท่ำไหร่ สำมสิบกว่ำไม่รู้ สี่สิบกว่ำไม่รู้ แต่ท่ำนใช้
เป็นสำมต่อหนึ่งหรือสี่ต่อหนึ่งก็เป็นสูตรของท่ำน เหล่ำนี้ก็ไปเก็บข้อมูลมำ แล้วภำพที่เหลือก็จะเป็นเก็บข้อมูลกำร 
สเก็ตช์เขียนและกลับมำเขียนแบบ บำงทีก็ต้องลงไม้ลงมือช่วยลูกศิษย์ไปด้วย ภำพนั้นก็เป็นภำพที่ กระผมสเก็ตช์อยู่
ในแม่แจ่ม 
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ปลำยทำงของงำนวิจัยก็คือรำยงำน ก็มีเล่มรำยงำนออกไปเรื่อยๆ ทั้งเล่มรำยงำนวิจัย และ
บทควำมทำงวิชำกำร กำรเผยแพร่ก็ท ำได้หลำยทำง กำรเผยแพร่โดยใช้เว็บไซต์  

กำรเผยแพร่โดยใช้ e - book เพรำะว่ำมันถูกกว่ำที่จะพิมพ์ออกมำเป็นเล่ม แล้วก็เปิดดูได้จำกทุกที่ ก็ทุกครั้งที่มี
ข้อมูล ชุดข้อมูลเข้ำมำ แล้วอันนี้ก็คือหน้ำตำของ data tank  
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อันนี้เป็นทุนของกำรเคหะแห่งชำติ จุดเริ่มต้นเมื่อน่ำจะสิบปีที่แล้ว ทำงฝ่ำยวิชำกำรของกำรเคหะ ได้มำคุย
กับกระผมว่ำอยำกจะท ำฐำนข้อมูลเรือนพ้ืนถิ่น ในภำพที่เห็นในแผนผัง แผนที่ประเทศไทย พอมีเรือนพ้ืนถิ่นที่เรำไป
เก็บข้อมูล 1 หลัง เรำก็จะเติมข้อมูลลงไป มันก็จะเป็นจุดขึ้นเรื่อยๆ ในแผนที่ประเทศไทย แล้วก็ทำงภำคอ่ืนๆ 
มหำวิทยำลัยอ่ืนก็เก็บข้อมูลแล้วก็มำเติมลงไปในฐำนนี้ มันก็จะเป็นแผนที่ที่มีจุดต ำแหน่งเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อันนี้เป็น GIS 
พอคลิกเข้ำไปที่จุดมันก็จะมีข้อมูลขึ้นมำเหมือนภำพข้ำงล่ำงซ้ำยมือ เห็นข้อมูลเบื้องต้นก็คือ เป็นเรือนชื่ออะไร อยู่ที่
ไหน ใครเป็นเจ้ำของ แล้วก็หน้ำตำเป็นยังไง แล้วก็เข้ำไปดูในรำยละเอียดเพ่ิมเติม  
 ควำมตั้งใจของฝ่ำยวิชำกำร เขำ(กำรเคหะ)อยำกจะชวนเครือข่ำยของกำรท ำงำนด้ำนสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น
มำเพ่ิมเติมข้อมูลลงไปเรื่อยๆ แล้วก็จะเป็น data ออกมำ สั่ง report ออกมำก็ได้ว่ำจะเป็นเรือนพ้ืนถิ่นอยู่ที่ไหนบ้ำง 
แล้วก็จะมี gps ที่น ำทำงไปหำเรือนเหล่ำนี้ได้ 
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นอกจำกนี้แล้วกำรเผยแพร่แบบภำพนิ่ง เป็นภำพวิดีโอก็ยังไม่พอ อันนี้เป็นกำรทดลองท ำ เป็นแห่งแรกก็คือ
ท ำที่แม่แจ่มเมื่อหลำยปีมำแล้ว ทดลองท ำสิ่งที่เรียกว่ำพิพิธภัณฑ์เสมือน หรือ virtual museum สร้ำงบรรยำกำศ
จ ำลองก็คือหมู่บ้ำนของเรือนพ้ืนถิ่น บ้ำนเป็นหลังจริงๆ เป็นหลังที่เรำไปส ำรวจ รังวัด เขียนแบบขึ้นมำจริงๆ แล้วก็ไป
วำงอยู่ก็เหมือนกับที่นี่ ที่ส ำนักส่งเสริมฯ แต่ว่ำนี่มันเป็นเสมือน อยู่ใน cyber space แล้วคนก็จะเข้ำไปเดิน เดินไปก็
จะไปแวะชมบ้ำนต่ำงๆ ขึ้นไปบนเรือนจะมีข้อมูลอยู่ คลิกอ่ำนเป็นข้อมูลได้ บรรยำกำศก็เป็นบรรยำกำศแบบดั้งเดิม 
แบบประเพณีดั้งเดิม ทำงขวำมือก็เป็นกำรสร้ำงองค์ประกอบ เรือนขึ้นมำ เช่น มีกี่ มีครัวไฟ มีฮ้ำนน้ ำ มีปั่นด้ำย ทอ
ฝ้ำย อะไรเหล่ำนี้ ท ำขึ้นมำเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศ แล้วคนเข้ำไปเดินได้  
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นี่เป็นแห่งที่สองที่ท ำ ก็คือไปเก็บข้อมูลอยู่ 15 หลัง เพ่ือมำท ำ แต่ว่ำเลือกเอำมำสี่ห้ำหลังมำสร้ำงหมู่บ้ำนจ ำลองอยู่ใน
พ้ืนที่จ ำลองขึ้นมำแล้วก็พำคนเข้ำเดินชม 
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แห่งที่สำมก็จะเป็นพ้ืนที่ของลุ่มน้ ำน่ำนตอนบน อันนี้ก็เป็นทุนกำรเคหะเหมือนกัน ก็กำรเคหะบอกว่ำยังไม่มีข้อมูล
ของเรือนพ้ืนถิ่นของลุ่มน้ ำน่ำนตอนบนก็เชิญชวนเข้ำมำ ทำงทีมเรำก็ไปรับมำ ลุ่มน้ ำน่ำนตอนบนก็มีอยู่สองจังหวัด   
ก็คือจังหวัดน่ำน กับจังหวัดอุตรดิตถ์ น่ำนก็เป็นล้ำนนำตะวันออก ส่วนอุตรดิตถ์ก็เป็นผสมผสำน จะมีลำวเข้ำมำ มี
ล้ำนนำไป แล้วก็มีภำคกลำงขึ้นมำ ก็เป็นสำมวัฒนธรรม เรำก็ไปเก็บข้อมูลมำแล้วก็เอำมำวำงเรียงลงไป สร้ำงพ้ืนที่
จ ำลองขึ้นมำแล้ววำงเรียง อันนี้ก็เหมือนกันก็เดินเข้ำไปได้ ขึ้นไปบนเรือนก็จะเห็นข้อมูลอยู่บนเรือน ก็เป็นอีกมิติหนึ่ง
ทีพ่ยำยำมจะเผยแพร่ ให้กำรรับชม กำรรับรู้ข้อมูล มันต่ำงออกไป หลังๆ มำ ทุนวิจัยเรื่องไปเก็บข้อมูลสถำปัตยกรรม
พ้ืนถิ่นไม่ค่อยม ีหำยำกขึ้น ก็จะไปหำทุนเรื่องท่องเที่ยว 
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งำนนี้เป็นทุนท่องเที่ยวที่ท ำร่วมกับมหำวิทยำลัยพะเยำ ออกไปส ำรวจเรือนของกลุ่มไตทั้งหลำยซึ่งอยู่ใน

วัฒนธรรมสองฝั่งโขง ก็คือมี 3 ประเทศ ประเทศพม่ำ ประเทศลำว แล้วก็ประเทศไทยเก็บข้อมูลเข้ำมำ ท ำต่อเนื่องกัน 
2 ปี ได้ข้อมูลมำเยอะพอสมควร ได้เรือนมำเยอะพอสมควร รวมๆ แล้วเรือนที่ไปเก็บข้อมูลมำรวมกับที่นักศึกษำท ำใน
แต่ละปี กระผมว่ำน่ำจะมีข้อมูลเหล่ำนี้ที่มีรำยละเอียดครบก็คือมีมิติต่ำงๆ แปลน รูปด้ำน รูปตัด มำกกว่ำสองร้อย
หลังแล้ว แต่ว่ำข้อเท็จจริงแล้วเหลือไม่ถึงเพรำะหลำยหลังมันหำยไปแล้ว 
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กำรเผยแพร่อีกอย่ำงหนึ่งก็คือกำรเผยแพร่ผ่ำน youtube กระผมมีอยู่ แต่ไม่ได้นับว่ำกี่เรื่องแล้ว เวลำออกไป
สัมภำษณ์ผู้คนก็จะถ่ำยไปด้วย ถ่ำยเสร็จแล้วก็มำตัดต่อลง 
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แล้วก็หมวดสุดท้ำยก็คือกำรบริกำรวิชำกำร กำรจัดนิทรรศกำรตำมโอกำสที่จะมีข้ึนเพ่ือเผยแพร่เรื่องรำวเหล่ำนี้
ออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล็กน้อยเรื่องของกำรอนุรักษ์คือกำรไป ก ำเมืองว่ำ “สุ่ย” (ชักชวน ท ำให้คล้อยตำม) คือกำรไปสุ่ยเจ้ำของ
เรือนให้เขำเห็นคุณค่ำเรือนของเขำ เพ่ือให้เขำไม่คิดจะท ำลำยมัน คิดจะรักษำมันไว้ แล้วทำงหนึ่งก็คือ รำงวัล
พระรำชทำน ไม่ใช่เขำส่งไปรษณีย์มำให้ ต้องไปรับในวัง ต้องเข้ำวังไปรับจำกกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ก็เป็น
วิธีหนึ่งที่ช่วยกัน ก็ส่งไปหลำยหลังที่ได้รับรำงวัลกลับมำ 
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มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คือในส่วนตัวแล้วก็มีบทบำทไม่ต่ำงจำกท่ำนอำจำรย์สืบพงศ์ คือกำรสอนหนังสือ แล้วก็มีกำรวิจัย และกำร
บริกำรวิชำกำร ก็พอดีที่เตรียมมำก็จะไม่ได้เน้นในส่วนของกำรเผยแพร่ 
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วันนี้อยำกจะมำเล่ำถึงในเรื่องของสถำนกำรณ์ว่ำถ้ำเรำมุ่งไปที่ตัวเรือน กำรอนุรักษ์มีส่วนที่เป็นโบรำณ

สถำนที่เป็นวัด เป็นศำสนสถำน แล้วก็ส่วนที่เป็นอำคำรรำชกำร ส่วนที่เป็นอำคำรที่ใช้งำนอย่ำงอ่ืน เช่นใช้เป็นบ้ำน
รับรองคนต่ำงชำติหรืออะไรต่ำงๆ หรือว่ำเป็นพ่อค้ำ นักธุรกิจ แต่ทีนี้กระผมจะขอพูดเข้ำมำถึงในตัวเรือน ก็ด้วย
กระแสของ modernization แล้วก็ globalization ที่เข้ำมำในประเทศ กำรที่เข้ำมำเลยท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด ถ้ำเรำแบ่งเป็นช่วง ช่วงเวลำมันจะมีช่วงที่ก่อร่ำงสร้ำงเมือง ช่วงนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งที่ก่อน
จะเป็นล้ำนนำ เรำก็ต้องเข้ำไปดูกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ เรำจะต้องเรียนรู้ถึงคน ชำติพันธุ์ คือประเด็นของกระผมจะ
ค่อนข้ำงมองไปในประเด็นกำรศึกษำในเชิงของกำรวิเครำะห์เชิงวิชำกำร เพ่ือจะเอำมำใช้เพ่ือท ำให้แตกหน่อควำมรู้ 
ซึ่งตัวนี้จะเอำไปใช้ในส่วนของกำรวิเครำะห์ในวิจัยหรือว่ำกำรท ำบทควำม หรือเพ่ือมุ่งเป้ำไปในกำรเขียนหนังสือ กำร
พัฒนำต ำรำ แล้วก็กำรสอนคนโดยเฉพำะคนรุ่นใหม่ เพรำะว่ำล ำพังกำรที่เรำสตำฟของเก่ำ หรือเรำเก็บ ในส่วนตัว 
ศักยภำพในงำนของตนเองอำจจะมีไม่เต็มที่ ทั้งกำรหำแหล่งทุนก็ไม่ได้เก่งในกำรหำทุนเช่นกัน แล้วก็ขณะเดียวกันก็
คือนโยบำยในกำรซัพพอร์ต ไม่ว่ำจะเป็นนโยบำยในกำรเรียนกำรสอน หลักสูตรมีควำมส ำคัญมำกๆ ถ้ำหำกว่ำในส่วน
นั้นในหลักสูตรไม่ได้มีในลักษณะของชุดกระบวนวิชำตัวนี้ก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่ง แต่ควำมที่มีใจรัก หรือควำมที่เรำ
สนใจ เรำก็ต้องพยำยำมเอำเข้ำไปสอนเด็ก ไม่ว่ำเรำจะสอนกำรออกแบบสถำปัตยกรรมที่เป็นสมัยใหม่หรือว่ำร่วม
สมัย วิธีกำรมองคุณค่ำ ให้ควำมส ำคัญ หรือวิธีกำรท ำอย่ำงไรให้เข้ำใจอดีต และน ำอดีตมำใช้ในงำนออกแบบ หรือ
กำรออกแบบร่วมสมัย ตัวนี้เลยเป็นบทบำทที่พยำยำมท ำอยู่ในกำรสอนวิชำออกแบบ ส่วนวิชำบรรยำยก็เกี่ยวโยงกับ
หลักสูตร ซึ่งตัวนี้ ค่อนข้ำงจะเหมือนกัน เพรำะว่ำต้องอยู่ที่ชุดคณะกรรมกำรกั บนโยบำย ก็เลยท ำให้ของ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ชุดกระบวนวิชำที่ว่ำด้วยควำมเป็นพ้ืนถิ่น หรือสถำปัตยกรรมไทย หรือ
ว่ำกำรอนุรักษ์จะค่อนข้ำงมีขอบเขตจ ำกัดก็ต้องบอกไว้ แต่ว่ำ ณ เวลำนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้ว ก็คือหลักสูตรที่เรำเปิด
เพ่ิมข้ึนทั้ง วทบ. ส่วน สถบ. ในตอนนี้ กระผมก็ได้เปิดตัววิชำว่ำด้วยทฤษฎีปรัชญำ แนวคิด ว่ำด้วยเรื่องสถำปัตยกรรม
ล้ำนนำโดยตรง ตอนนี้ก็ได้เปิดแล้ว ตัวนี้จะช่วยท ำให้เด็กรุ่นใหม่ได้ผลิตสื่อ หรือส่วนที่เป็นควำมรู้ที่ออกมำเผยแพร่ได้
อีกก็จะได้มีเกิดขึ้น ได้มำกขึ้นด้วย ก็คือกำรเข้ำไปท ำควำมเข้ำใจศึกษำควำมรู้ในช่วงต่ำงๆ 
 ช่วงในอดีต จะเป็นช่วงที่หลักฐำนเรำจะหำไม่เจอ ไม่ว่ำจะเป็นช่วงก่อนที่จะเป็นล้ำนนำ เพรำะว่ำคนพ้ืนเพ
ดั้งเดิม พื้นเมืองเดิมเป็นชำวลัวะ หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำละว้ำ สิ่งที่เรำพอจะพบหลักฐำนได้ กำรเข้ำไปศึกษำที่เป็น
องค์ควำมรู้ และเป็นส่วนช่วยในกำรอนุรักษ์ มันก็จะมีเรื่องของกำรไป observer แล้วก็เก็บข้อมูล ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง
ถ่ำยรูป measurement อะไรต่ำงๆ ก็จะมีหลงเหลืออยู่น้อยลงทุกวัน อย่ำงของคนลัวะ หรือชำวละว้ำ แล้วก็กำร
กระจำยตัวของชนเผ่ำที่เคลื่อนย้ำยมำจำกอดีต นับเกิน 2,000 ปีขึ้น มำตั้งอำณำจักรก่อนที่จะมีล้ำนนำ แล้วก็
กระจำยตัวเข้ำไปทำงพม่ำ ยูนนำน แล้วก็กระจำยไปถึงลำวเหนือ แล้วอ้อมลงมำตีกลับมำที่ล้ำนนำตะวันออก 
เพรำะฉะนั้นสิ่งเหล่ำนี้เวลำศึกษำมันเป็นภำพรวม ในส่วนตัวแล้วพยำยำมจะรวบรวมองค์ควำมรู้แบบเป็นภำพรวมอยู่  
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ก็ใช้ทั้งสอง และเป็นควำมรู้เผื่อว่ำจะผลิตเป็นทั้งหนังสือหรือต ำรำต่อ มันมีควำมเชื่อมโยงทั้งของกำรเคลื่อนย้ำยของ
ชำติพันธุ์ เรื่องของมำนุษยวิทยำ และมันเป็นอีกฟำกหนึ่งเป็นเรื่องของประวัติศำสตร์ซึ่งเรำจะทิ้งไม่ได้ 
 เรำพูดถึงล้ำนนำ เรำไม่สำมำรถจะบอกได้ว่ำล้ำนนำเป็นคนที่เป็นเพียงชำติพันธุ์เดียว เรำไม่ไปสรุปว่ำล้ำนนำ
คือคนเมือง มันก็เป็นอะไรที่ตื้น พอตื้นแล้วเรำจะวิเครำะห์มันก็จะวิเครำะห์แบบตื้น เพรำะฉะนั้นเรือนโบรำณล้ำนนำ 
ถ้ำเรำบอกว่ำคนล้ำนนำเป็นคนเมือง เรำก็จะบอกว่ำเรือนทั้งหมดเป็นเรือนคนเมืองมันก็จะได้เท่ำนั้น เพรำะฉะนั้นเรำ
ต้องลงให้ลึกไปกว่ำนั้นในกำรศึกษำ สิ่งเหล่ำนี้จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของควำมรู้ หรือกำรน ำมำประยุกต์ใช้ หรือกำร
เรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำ หรือกำรใช้เพ่ือกำรวิเครำะห์หรืออธิบำยสิ่งที่เป็นไปของคนที่มีพัฒนำกำรตั้งแต่
อดีต อย่ำงเช่นเรือนของลัวะ เรือนของคนเมือง และเรือนของคนเมืองแยกออกเป็นเรือนของไตยวน หรือไตโยน แล้ว
ก็แยกเป็นไตขึน หรือบำงคนก็มีแยกกลุ่มไตยอง แล้วก็ไตลื้อ ไตใหญ่ อะไรอย่ำงนี้ เพรำะฉะนั้นแต่ละกลุ่มเขำมี
เอกลักษณ์ของเขำอยู่ กำรสั่งสมวัฒนธรรมของล้ำนนำ ก่อนที่จะเป็นล้ำนนำ จะมีอยู่ชำติพันธุ์หลัก 2 ชำติพันธุ์หลักก็
คือลัวะ กับไตยวน ถัดมำที่เป็นยุคทอง ก็จะมีกำรเข้ำมำของชำติพันธุ์ค่อนข้ำงมำก แต่ว่ำยังมีเอกลักษณ์ที่ เป็น
ภำพรวม ที่พอจะเก็บได้บ้ำง อย่ำงเช่นเรือนคลำสสิคแบบเรือนกำแล ซึ่งก็แน่นอนว่ำเกิดขึ้นในช่วงพัฒนำกำรของกำร
เป็นล้ำนนำนี่เอง เรือนกำแลจะไม่มีก่อนล้ำนนำ เรือนกำแลอยู่ในช่วงของกำรบ่มเพำะ และวิเครำะห์ลงไปมันมีควำม
เชื่อมโยงกับควำมคล้ำยคลึงระหว่ำงเรือนลัวะแล้วก็เรือนไตยวน หรือเรือนไตยวนเรำเข้ำใจง่ำยๆ ก็คือเชียงแสน แต่
เชียงแสนไม่ใช่อำณำจักรที่มำก่อนล้ำนนำ เพียงแต่ว่ำกำรจัดยุคของศิลปสถำปัตยกรรม และนักวิชำกำรจะพูดง่ำยๆ 
ว่ำเชียงแสน แต่ที่จริงแล้วก่อนล้ำนนำมันเป็นหิรัญนครเงินยำง แล้วก็ท่ีส ำคัญท่ีสุดคือชื่อที่ใหญ่กว่ำนั้นคือโยนก โยนก
ที่เป็นแหล่งอำรยธรรมหลัก ซึ่งเรำก็เชื่อมโยงตรงนี้ เรำสำมำรถเอำมำโยงกับเรือนล้ำนนำโบรำณได้ ว่ำเรือนล้ำนนำ
ของคนไตยวน ต้นเค้ำ ต้นแรกก็ต้องมำจำกทำงโยนก ส่วนกำรปรุงเข้ำมำในยุคทองท ำให้เกิดกำแลมันเข้ำมำในยุคทอง
ของล้ำนนำพัฒนำแล้ว  
 หลังจำกนั้นถัดมำก็จะเป็นยุคมืด ก็เป็นยุคที่เรำเป็นประเทศรำชพม่ำ ทีนี้ก็มีอิทธิพลกำรเข้ำมำของ
สถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น หรือสถำปัตยกรรมในคำแรคเตอร์แบบเพ่ือนบ้ำนเข้ำมำผสม ก็คือมีควำมเป็นของพม่ำเข้ำมำ 
ถ้ำเรำไปดูจริงๆ อย่ำงเรือนโบรำณที่อยู่ชำยขอบของตัวเชียงใหม่ เรำก็พบว่ำลักษณะเรือนบำงเรือนคล้ำยกับเรือน
พม่ำ เพรำะว่ำเขำมำจำกรัฐฉำน แต่ทำงรัฐฉำนได้รับอิทธิพลจำกเรือนพม่ำอยู่ อย่ำงนี้เป็นต้น อย่ำงเช่นวิธีกำรเปิด
ปล่องติดพ้ืน มันไม่ใช่เป็นลักษณะกำรเปิดมำแต่โบรำณของเรำ ของเชียงแสน แต่มันเริ่มมีมำในช่วงของยุคที่พม่ำมำ
มำก เข้ำมำมีบทบำทมำก แล้วหลังจำกนั้นก็เป็นยุคของพระยำกำวิละ เก็บผักใส่ซ้ำ ก็มีกำรเชิญและกวำดต้อนมำ ตรง
นั้นแหละที่ได้อิทธิพลมำด้วย ก็เลยท ำให้เรือนของไตขึน แล้วก็เรือนไตลื้อ อำจจะมำจำกข้ำงบน แต่ว่ำลักษณะของ
กำรเปิดปล่อง สมมุติว่ำกำรเปิดปล่องติดพ้ืนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้ำเป็นไทขึนก็จะเปิดอีกแบบ ไทขึนที่ได้รับ
อิทธิพลจำกพม่ำก็จะเปิดอีกแบบ แต่ถ้ำเป็นไตยวนมีเปิดปล่องติดพ้ืนไหม ก็มีเหมือนกัน ซึ่งไม่เน้น แต่กำรเปิดปล่อง 
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แบบไตยวนเปิดยังไง อย่ำงนี้เป็นตัวที่ละเอียดและลึกลงไป เช่นเปิดเอำไว้แล้วจบ เปิดเอำไว้ทิ้งของ  หรือเปิดปล่อง  
เจำะปล่องเอำไว้เอำคนตำยออก มันจะมีลักษณะรำยละเอียดที่ลงไป ทีนี้มำเป็นยุคที่เรำร่วมล้ำนนำอยู่ใน
รัตนโกสินทร์จนถึงรัชกำลที่ 6 ก็จะมีรูปแบบของเรือนที่ได้รับอิทธิพลของทำงด้ำนฝรั่งตะวันตกหรือว่ำรูปแบบของ
เรือนทำงภำคกลำงเข้ำมำผสมด้วย 
 อันนี้ก็ท ำให้ลักษณะของเรือนในยุคหนึ่งของล้ำนนำมีคำแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปด้วย แล้วพอมำตั้งแต่ปลำยสมัย
รัชกำลที่ 7 มำจนถึงยุครัชกำลที่ 9 ก็จะพบรูปแบบของเรือนมีควำมร่วมสมัยเปลี่ยนไป สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้สะท้อนอยู่ใน
รูปทรงและสิ่งที่เรำมองไม่เห็น ไม่ว่ำจะเป็นลักษณะควำมรู้สึก และกำรใช้งำนที่อยู่ใน space ต่ำงๆ ซึ่งกำรศึกษำ
วิเครำะห์ก็จะช่วยในกำรท ำให้เรำเข้ำใจเรือนโบรำณได้ดี ถ้ำเรำเข้ำใจเรือนโบรำณได้ดี เรำก็จะอนุรักษ์ได้ดี ก็ไม่ใช่ว่ำ
จะเอำแต่เปลือก เอำแต่โครงมำ แล้วเรำไม่สำมำรถเข้ำใจ ไม่สำมำรถอธิบำย แล้วไม่สำมำรถพูดได้ ถึงแม้เรำจะมี
กรรมพันธุ์หรือมียีนส์ของบรรพบุรุษของคนล้ำนนำ แต่พอเรำมำยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเรำพูดไม่ได้มันก็รู้สึกอย่ำงไรอยู่ ซึ่ง
กำรศึกษำจะช่วยได ้
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ในเรื่องกำรอนุรักษ์ ตั้งแต่ภำครัฐในยุคของจอมพล ป. ที่เริ่มมีลักษณะของกำรให้ชำตินิยมเกี่ยวกับกำรรักชำติก็เริ่มช้ำ 
กำรด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย คอนโทรลภำยใต้กรมศิลปำกร แล้วก็มีทรรศนะในกำรคงรูปแบบของสถำปัตยกรรมไว้
แบบสตำฟเป็นหลัก ไม่ให้มีกำรปรับเปลี่ยน และเรียงล ำดับควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์ คือ ให้ควำมส ำคัญของ 
ศำสนสถำนที่มีควำมส ำคัญที่สุด หรือพระรำชวังก่อน เพรำะฉะนั้นเรือนโบรำณจึงแทบไม่มีอันดับหรือไม่สนใจหรือไม่
มีให้เลย จ ำเป็นที่กำรอนุรักษ์จึงต้องหำแหล่งทุนจำกมูลนิธิ จำกนักธุรกิจ พ่อค้ำ หรือผู้ที่เป็นลูกหลำนของตระกูลที่
เคยเป็นคหบดี หรือตอนหลังก็จะมีสถำบันกำรศึกษำที่จะเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้นในช่วงประมำณไม่เกินสำมสิบ สี่สิบ
ปีที่ผ่ำนมำก็เริ่มมี อย่ำงเช่นส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ก็จะ
เกิดทีหลัง งบประมำณที่จ ำกัดแล้วก็ไม่ทันกำร ท ำให้เรือนโบรำณท้ังหลำยหำยไปอย่ำงรวดเร็ว แล้วก็กำรเป็นอำจำรย์
ไม่สำมำรถช่วยเก็บได ้
 ตอนนี้ถ้ำพูดถึงเรื่องเรือนโบรำณ อำจำรย์ของกระผมอย่ำงท่ำนอำจำรย์วิวัฒน์ เตมียพันธ์  ซึ่งเป็นคนแรกๆ          
ที่เก็บ ก็ปรำกฎว่ำตอนนี้ที่เหลืออยู่ในรูปของสไลด์ รูปภำพ ท่ำนก็ถนัดเก็บอย่ำงนั้น กำรพำนักศึกษำไปทริป แต่กำร  
measurement ท ำไม่ทัน ไม่สำมำรถเก็บได้ทัน อย่ำงกระผมเองไปทริปกับท่ำนหลำยทริปในเชียงใหม่ ง่ำยที่สุดที่
เวียงหนองล่อง เวียงหนองล่องในช่วงปีที่ผ่ำนมำเรือนหำยไปอย่ำงรวดเร็ว ตอนนี้กลำยเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่ำในบ้ำน
ถวำย แล้วก็ไปหมดแล้ว เก็บไม่ทัน ท ำแปลน ท ำรูปด้ำน รูปตัดไม่ทัน ก็ดีใจที่ทำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
วิทยำเขตล้ำนนำ ท่ำนอำจำรย์สืบพงศ์ก็ไปช่วยเก็บได้เยอะระดับหนึ่ง เพรำะเนื่องจำกชุดกระบวนวิชำที่พัฒนำมำนำน
ต้ังแต่ยุคที่ยังไม่มีกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี มันมีควำมต่อเนื่องตั้งแต่ท่ำนอำจำรย์สำมำรถ ท่ำนอำจำรย์สุพล 
มันมีควำมต่อเนื่องกันอยู่ 
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ตอนหลังแนวคิดของกำรที่อยำกจะเก็บไว้เพ่ิงจะลงมำถึงเอกชน หรือคนที่เป็นพ่อค้ำ ก็คือมองว่ำมันขำยได้ 
พอมองว่ำมันขำยได้ก็ซ้ือไว้ หรือผำติกรรมเอำมำท ำเป็นโรงแรม รีสอร์ท หรือท ำเป็นบ้ำนตนเอง ก่อนหน้ำนั้นอำจจะมี
บ้ำงที่เป็นชำวต่ำงชำติซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนยุคหลัง คนพื้นเมือง หรือคนไทยเองอยำกท ำบ้ำง แต่อยำกท ำบ้ำงก็ใช้ทัศนะ หรือองค์ควำมรู้เท่ำที่ตนเอง
มี ก็มีซ่อมแซมผิดรูป หรือไม่สำมำรถรักษำคุณค่ำเอกลักษณ์เดิมไว้ มีจ ำนวนมำกเลย แล้วก็แนวคิดกำรอนุรักษ์ของ
ชำวบ้ำนนับจำกอดีตก็เป็นภำยใต้ควำมเชื่อ และจำรีต ก็คือว่ำเน้นกำรซ่อม ปรับปรุง สร้ำงใหม่ให้ดูดี แล้วก็ไม่เน้น
ลักษณะกำรคงรูปเดิม เน้นกำรใช้ประโยชน์เป็นหลัก ไม่คิดว่ำจะมีในเชิงของวิชำกำร ไม่ใช่เฉพำะแต่เรือนโบรำณ เรำ
จะพบว่ำทำงศำสนสถำนด้วย วัดวำต่ำงๆ ที่ร้ำง และถูกฟ้ืนฟูขึ้นมำก็มีปัญหำเยอะแยะอยู่  ด้วยแนวคิดที่ไม่ได้ใช้
ลักษณะของกำรคงคุณค่ำ และวิชำกำรเข้ำไปจับ ปัญหำก็คือกำรด ำรงจิตวิญญำณเดิมมันหำยไป ควำมเชื่อ บริบท 
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ทำงด้ำนภูมิศำสตร์ ทำงด้ำนสังคม กำรเมือง เศรษฐกิจ มันไม่สำมำรถสะท้อนหรือเล่ำได้ เพรำะฉะนั้นกำรใช้สื่อที่เป็น
หนังสือ ไม่ว่ำจะเป็นตัวหนังสือหรือภำพ กำรอธิบำยหรืออะไรเหล่ำนี้จะช่วย กำรใช้นักวิชำกำรเข้ำมำจะช่วยท ำให้
กำรอนุรักษ์มันดีขึ้น บำงครั้งเรำต้องยอมผสำนสิ่งใหม่ ทั้งควำมรู้ เทคโนโลยี บริบทใหม่เข้ำมำ แต่เรำต้องสำมำรถ
อธิบำยเก่ำใหม่เป็นอย่ำงไร อย่ำงเช่นประโยชน์ของกำรอนุรักษ์ที่ได้จำกภำพเก่ำ เช่นของคุณบุญเสริม ศำสตรำภัย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้ำนหลังนี้อยู่ที่บ้ำนฮ่อม กระผมจ ำได้ว่ำตอนเป็น
เด็กปั่นรถถีบ(จักรยำน) กระผมยังไปเจอบ้ำนหลังนี้ แต่ว่ำ
บ้ำนหลังนี้เพ่ิงถูกรื้อไปไม่ถึงสิบปีนี่เองก็ไม่มีใครเก็บ กระผม
เคยถ่ำยรูปไว้แต่ต้องไปค้นหำ เพรำะตอนนั้นยังไม่มีไฟล์
ดิจิทัลเป็นแบบฟิล์ม  

อันนี้เป็นตัวอย่ำงของกำรผำติกรรมเรือนของเจ้ำแม่
ยอดค ำ ซึ่งกระผมได้ไปสัมผัสเอง บำงทีเรำไปเจอหนังสือ
ภำพที่ฝรั่งเรียก coffee table book มันเป็นหนังสือที่ขำย
อยู่ในเอเชียบุ๊ค เป็นภำพสวยๆ มีค ำบรรยำยภำษำอังกฤษ
นิดหน่อย แต่ไม่มีเรื่องของควำมรู้อะไรให้เห็น แต่พอเรำไป
สัมผัส ไปดูจริงๆ เข้ำไปหำประวัติเนี่ย เรำถึงจะได้รู้ว่ำ
รูปทรงจริงมันไม่ใช่อย่ำงนี้มันมำจำกเรือนเชียงแสน 
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อย่ำงนี้มันไม่สำมำรถเจอใน coffee table book 
ซึ่งเป็นหนังสือที่หรู วำงโชว์ในร้ำนฝรั่ง มันไม่มีอะไรบอก 
สิ่งส ำคัญเหล่ำนั้นคือควำมรู้ต่ำงหำก แล้วควำมรู้เหล่ำนี้
อย่ำงน้อยต้องส่งผ่ำนคนที่เรียนทำงด้ำนสถำปัตยกรรม
โดยตรง ถัดจำกนั้นต้องเป็นคนที่สนใจเรื่องเรือนโบรำณ
โดยตรง ใครก็ได้ที่ไม่ต้องเรียนสถำปัตยกรรม แต่ว่ำรักจริง 
สนใจจริงเขำอำจจะเรียนรู้เพ่ิมได้ อย่ำงเช่นลำยตะเวน 
ตะเวนคือตะวัน หรือพระอำทิตย์ ทำงเหนือไม่ได้เรียกว่ำ
พระอำทิตย์ ลำยนี้ไม่ได้ปรำกฏอยู่ในหน้ำจั่วของเรือน
ล้ำนนำ แล้วคนไม่เข้ำใจก็จะท ำเรือนล้ำนนำ แล้วท ำหน้ำ
จั่วเป็นรูปตะวันมันไม่ใช่ คนเข้ำใจผิดอย่ำงนี้เป็นต้น จริงๆ 
ตรงนี้ล้ำนนำเข้ำมำจำกค้อหรือใบลำน ลักษณะของกำรคลี่
ใบลำน ไม่ได้มำจำกลักษณะตะเวนแบบอีสำน ฉะนั้นวิธี
กำรบูรณะถ้ำเกิดเอำรูปของตะเวนใส่เข้ำไปในหน้ำจั่วของ
เรือนล้ำนนำโบรำณมันก็ไม่เข้ำกัน 

อันนี้ยกตัวอย่ำง เป็นลำยใบค้อ หรือใบลำน มัน
มำจำกตรงนี้จริงๆ มันมีควำมเชื่อมโยงมำจำกเชียงแสน 
และส่วนตัวก็ไปพบว่ำมันลงไปถึงอุตรดิตถ์ หรือลับแล 

 
 

แต่เขำก็อพยพมำอยู่ที่ล ำปำงในยุคที่ถูกกวำดต้อน และเขำมีเชื้อเจ้ำมำจำกทำงเชียงแสน แต่ว่ำเรือนหมู่มันมีกำรปรุงใหม่ ไม่ได้เป็น
แบบเดิม เพรำะฉะนั้นก็มันมีอย่ำงหอที่เพ่ิมเติมขึ้นใหม่ แล้วก็รำยละเอียดสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ ถ้ำมันมีแต่ภำพ มีแต่ผัง มันก็ไม่มีองค์
ควำมรู้เลย แต่ถ้ำเรำไปจับเรำจะเห็นได้หมดเลย เรำจะสำมำรถบอกได้ว่ำเขำเริ่มสร้ำงอย่ำงไร เทคนิคกำรสร้ำง กำรใช้วัสดุ ท ำไม    
แพทเทิร์นมันเป็นอย่ำงนั้น วิธีกำรเข้ำไม้ หรือท ำไมรูปแบบเป็นอย่ำงนั้น ท ำไมมันเป็นเหงำ ท ำไมมันไม่เป็นลักษณะคล้ำยหำงวัน อะไร
อย่ำงนี้ เพรำะว่ำมันเกิดกำรซ่อมผิดรูป ผิดอย่ำง มีวิธีกำรใส่ป้ำนแบบภำคกลำงมันเพ้ียน ซึ่งตรงนี้ถ้ำเรำไม่เข้ำไปศึกษำเรำจะไม่รู้ 
รูปแบบเรือนที่เป็นตรงนี้ก็คือไม่มี เป็นกำรท ำข้ึนมำ 
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อันนี้ก็เป็นเรือนเจ้ำฟองค ำที่น่ำน เรำก็ต้องเข้ำไปดูว่ำเห็นเป็นเรือนอย่ำงนี้แล้วเรำไปดูจริงๆ เก่ำมำกแค่ไหน แล้ว
เกิดข้ึนในยุครัตนโกสินทร์นี่เอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่ว่ำมำหำยเอำที่เชียงใหม่ จริงๆ แล้วเรือนโบรำณของเชียงใหม่เดิมก็มี         
อันนี้ยกตัวอย่ำงเดียวเท่ำนั้น คือออเดอร์เดียวที่อยู่หน้ำจั่วอย่ำงนี้เป็นต้น ที่
จริงแล้วมีเยอะ มันละเอียดมำก กำรเก็บไม่ว่ำจะเป็นผัง กำรสเก็ตช์  
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ยุคที่กำแลถูกกระจำยออกไปจำกท่ีรำบลุ่มแม่น้ ำปิง คนที่ไม่เข้ำใจมักจะเข้ำใจว่ำเรือนกำแลมีอยู่ทั่วภำคเหนือ

ซึ่งไม่ใช่ ถ้ำเรำลึกซึ้งลงไปจะพบว่ำวัฒนธรรมของกำแลเป็นวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ ำปิง มันลึกซึ้ง มันต้องเข้ำไปดูอีกที  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่ำงอันนี้ควำมเป็นกำแลแต่มำอยู่ที่ล ำปำง แต่
เรือนนี้ไม่ได้สร้ำงเกินร้อยปีเลย เจ้ำของเป็นเชื้อสำย
พม่ำเป็นพ่อค้ำ  
ด้ำนในอย่ำงฮ่อมลิน(รำงลิน)นี้มันก็แปลง คือข้ำง
นอกเป็นทรงเมือง  
นอกจำกนี้ภำยนอกเรื่องของ landscape 
orientation สิ่งเหล่ำนี้มันเกี่ยวกับวิถีชีวิตมัน
ต้องกำรค ำอธิบำย  
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อันนี้คือเรือนสุดท้ำยกลำงเมืองเชียงใหม่ คนไม่รู้ ควำม    
เป็นจริงแล้วมันคือเรือนกำแล กระผมเห็นตั้ งแต่เด็ก 
แต่ไม่มีใครรู้ เพ่ิงไปถ่ำยมำช่วงที่ได้รับทุนจำกส ำนัก
ส่ ง เสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย เชียงใหม่  
โครงกำรล้ำนนำคดีศึกษำก็ไปถ่ำยได้ครั้งสุดท้ำย ก็เป็น
ที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ แล้วก็เป็นร้ำนช ำ 
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เรือนนี้ก็เป็นที่ฟ้ำฮ่ำม เป็นยุคปลำย กำแลยุคปลำยที่เป็นเรือนคนเมือง อยู่ที่แถวบ้ำนหลุก ฟ้ำฮ่ำม ก็คือสะพำนที่
สร้ำงใหม่ท่ีลอดอุโมงค์ตรงรัตนโกสินทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่ำงเรือนนี้ เรำดูคิดว่ำเป็นเรือนคนเมือง แต่เรำไปดูข้ำงในผังมันไม่ใช่ สืบเข้ำไปแล้วพบว่ำเขำเป็นลำวพวน เรือนนี้
ตั้งอยู่ที่แพร่ ที่บ้ำนฮ่อม เพรำะฉะนั้นบอกว่ำเรือนคนเมืองเป็นล้ำนนำ ทุกอย่ำงเป็นล้ำนนำหมดนั้นไม่ใช่มันมี
รำยละเอียด 
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อย่ำงนี้ที่ลับแล เขำเอำมำปรุงใหม่ เขำอนุรักษ์โดยกำรสร้ำงขึ้นมำใหม่ แต่สัดส่วนมันยืด ขยำยสเกล แต่ผังก็พยำยำม
เอำผังเดิม 
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ตัวอย่ำงวิธีกำรของกำร study ว่ำ
ควำมเชื่อมโยงของ space ในเรือน 
โดยส่วนตัวก ำลังรวบรวมของไทยวน
ที่เป็นไทยวนโดยเฉพำะ แต่จริงๆ 
แล้วอยำกให้มีทุกชำติพันธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวลิต สัยเจริญ  
Assistant Professor Dr. CHAOWALID SAICHAROENT 
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อาจารย์จุลพร นันทพานิช 

CHUNLAPORN NUNTAPANICH (Architect) 
อาจารยพ์ิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

เล่ำเรื่องกำรอนุรักษ์เรือนล้ำนนำในเชิงเทคนิค เพรำะว่ำหน้ำที่ของกระผมคือกำรออกแบบกำรอนุรักษ์       
ก่อนกำรที่จะมีกำรบูรณะเรือนเก่ำสักเรือนหนึ่ง เรำต้องมีกำรออกแบบ ไม่ใช่ว่ำไปถึงเห็นเป็นเรือนเก่ำแล้วก็ซ่อมเลย 
เอำไม้อะไรมำท ำก็ได้ แบบนั้นไม่ใช่ คือเรำต้องมีกำรออกแบบ ฉะนั้นก่อนที่เรำจะออกแบบเรำก็ต้องมีกำรส ำรวจ 
พิสูจน์ว่ำวัสดุที่ใช้ท ำเรือน ใช้วัสดุที่ท ำด้วยไม้อะไร ทั้งหลังเรำจะต้องรู้ว่ำใช้ไม้อะไร ส่วนใหญ่เรำจะคิดว่ำทำงเหนือใช้
ไม้สัก จริงๆ แล้ว ไม้สักไม่ใช่ไม้ส่วนใหญ่ มันจะมีไม้ประดู่ป่ำ ไม้แดง ไม้มะค่ำโมง ไม้เต็ง ไม้รังคือไม้แงะ ไม้ตึง ไม้เปำ 
ไม้เหียะ ประกอบด้วยเหล่ำนี้เป็นวัสดุหลักในกำรสร้ำงเรือนในภูมิภำคล้ำนนำ แล้วก็ไม่ใช่มีแค่เรื่องวัสดุ ยังมีเรื่อง
ประวัติศำสตร์ที่เรำต้องไปค้นคว้ำ เรื่องเทคนิค วิทยำกำรที่เรำใช้ในกำรก่อสร้ำงเรือนในช่วงเวลำนั้น 

อันนี้กระผมก็จะน ำเอำกรณีศึกษำที่เรำไปอนุรักษ์
เรือนในภูมิภำคล้ำนนำมำ หลังแรกเจ้ำของเรียกว่ำ
เรือนโบรำณ 147 ปี อยู่ริมแม่น้ ำปิง แถวถนนเจริญ
ประเทศ เป็นเรือนเก่ำอำยุประมำณหนึ่งร้อยสำมสิบ
ปีเศษ ซึ่งในสภำพที่เรำไปเจอก่อนบูรณะก็เป็นดังรูป 
แต่เรือนนี้ถ้ำว่ำเป็นจริงมันไม่ใช่เรือนรูปแบบล้ำนนำ 
มันเป็นเรือนที่ เนื่องจำกว่ำเจ้ำของเป็นคหบดีที่
ค้ำขำย เดินทำงเชียงใหม่ไประแหง ระแหงไป
กรุงเทพฯ บ่อยๆ ท่ำนก็รับอิทธิพลผังเรือนมำสร้ำงที่
เชียงใหม่ ณ ช่วงเวลำนั้น นี่ก็เป็นสภำพที่เรำไป

ส ำรวจก่อนท ำกำรอนุรักษ์ ก่อนกำรออกแบบกำรบูรณะ ก็เห็นภำพรวม คือตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปี 2560 ที่บูรณะ
เสร็จ 
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ครำวนี้กำรบูรณะมันก็มี เงื่อนไข  

เรำไม่สำมำรถบู รณะให้ เป็นดั ง เดิมได้  
เพรำะว่ ำบริบทกำรใช้ชี วิ ตของคนมัน
เปลี่ยนไปแล้ว หลำยๆ โจทย์ที่เรำได้ถูกไปท ำ
กำรบูรณะ มันเป็นกำรบูรณะเพ่ือท ำหน้ำที่
ใช้สอยใหม่ กลำยเป็นร้ำนอำหำร กลำยเป็น
ส่วนประกอบของโรงแรมเป็นต้น เรำก็ต้องมี
แก่น มีแกนในกำรบูรณะมันให้ตอบสนอง
กำรใช้สอยในปัจจุบัน 

 
 
 

มันมีหลำยสิ่งหลำยอย่ำงบิดเบือนไป แต่สิ่งที่ท ำได้คือกำรรังวัด และเก็บข้อมูลเอำไว้ ทีนี้ก่อนที่เรำด ำเนินกำร
ก็ต้องไปส ำรวจ รังวัด เก็บข้อมูลทุกอย่ำงไว้ ตั้งแต่ขนำด แล้วก็น ำมำเขียนแบบ เอำมำระบุชนิดวัสดุ อีกประเด็นหนึ่ง
ของเรือนโบรำณในภูมิภำคล้ำนนำ เรำต้อง
พิสูจน์ได้ว่ำไม้ทุกท่อนในช่วงเวลำนั้นโดน
เครื่ องมืออะไรแปรรูปมำ มัน เป็นควำม
เชื่อมโยงเพรำะว่ำกระผมอยำกเปิดพรมแดน
ให้ท่ำนผู้ฟังได้รับทรำบด้วยว่ำทุกทีเรำจะนึก
ถึงว่ำเรือนก็คือเรือน อนุรักษ์เรือนก็คืออนุรักษ์
เรือน แต่ว่ำมันมีนั่งร้ำนของกว่ำจะเป็นเรือนได้
ก็คือเทคนิค ควำมรู้เรื่องช่ำง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่
เรำต้องอนุรักษ์ด้วย เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็น
โลหะที่ใช้แปรรูป ณ ช่วงเวลำนั้นเรำต้องสืบให้
ได ้
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เพรำะฉะนั้นในกำรเก็บข้อมูล นอกจำกรังวัดแล้ว พิสูจน์ทรำบไม้ทุกชนิดต้องรู้ให้ได้ด้วยว่ำมันเป็นไม้อะไร
แล้วก็บันทึกไว้เป็นหลักสำกล และสิ่งที่ต้องพิสูจน์อีกทีก็คือเครื่องมือที่ส ำหรับไม้ชิ้นนี้ ของมีคมโดนถำก โดนถำง โดน
ใช้เลื่อยขวำนไหม เลื่อยเชียงใหม่ เลื่อยตั้งเชียงใหม่ หรือขวำนของฝรั่งที่น ำเข้ำมำในล้ำนนำร้อยกว่ำปีที่แล้ว หรือ
เลื่อยอก ทุกอย่ำงเรำต้องบันทึกเก็บไว้ด้วยเพรำะว่ำมันเป็นร่องรอยที่ฟ้องถึงบริบทของสังคมในช่วงเวลำนั้น อันนี้ก็
เป็นบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่เรำเข้ำไปเก็บข้อมูล 
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องค์ประกอบที่เก่ียวกับเรือนที่เป็นฮำร์ดแวร์ เดิมทีเรือนล้ำนนำไม่มีฮำร์ดแวร์ 
ก่อนที่ชำวตะวันตกจะเอำฮำร์ดแวร์เข้ำมำในช่วงปลำยรัชกำลที่ 4 แล้วก็ต้นรัชกำลที่ 
5 คนเมืองจะไม่มีฮำร์ดแวร์ จุดทั้งหลำยก็ท ำเป็นสลักเดือย นึกถึงค ำที่ว่ำ “ประตู
หน้ำต่ำงก๊อกข้ำวแมว” ที่เปน็เดือยแล้วก็จิ้มเข้ำไปในเดือยไม้ 

หลังสนธิสัญญำเบำริ่งที่ชำวตะวันตกเข้ำมำเผยแพร่พระคริสตศำสนำ กับ
กำรด ำเนินกำรค้ำขำย ชำวตะวันตกก็เอำอุปกรณ์เหล่ำนี้เข้ำมำด้วย ฉะนั้นอุปกรณ์
เหล่ำนี้เป็นร่องรอยหลักที่กระผมใช้พิสูจน์อำยุของเรือน เพรำะว่ำเรำเจอเอกสำร
หลำยอย่ำงที่บอกว่ำฮำร์ดแวร์เหล่ำนี้มำจำกท่ีไหน ส่วนใหญ่มำจำกเชฟฟิลด์ ประเทศ
อังกฤษ บำงส่วนมำจำกเชงเก้นในเยอรมันนี อันนี้ก็เป็นหลักฐำนที่ไม่ควรมองข้ำม 
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ในกำรเก็บข้อมูล เรำก็ต้องเก็บทุก
อย่ำงรวมทั้งอุปกรณ์ในกำรประกอบเรือน
ด้วย อย่ำงนี้เรำรู้เลยว่ำเรือนนี้เป็นคหบดี 
ของพวกนี้ร้อยสำมสิบปีที่แล้วชำวบ้ำน
ไม่ได้ใช้ ทั้งบำนพับ กลอน หูจับที่ เป็น
เครื่องมือโลหะที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ก็
ท ำให้บันทึกบริบททำงประวัติศำสตร์ของ
เรือนได้ละเอียดลึกซ้ึงขึ้น 

กระเบื้องดินเผำในเรือนหนึ่งเรือน
คือยี่ห้อของเตำเผำ รอยลอนๆเหล่ำนี้มัน
เป็นยี่ ห้ อของ เตำแต่ละเตำที่ เ ขำ เผำ
กระเบื้อง ณ เวลำนั้น เรือนหนึ่งหลังเรำจะ
ไม่เจอยี่ห้อเดียว เรำจะเจอยี่ห้อประมำณ
สำมยี่ห้อ เพรำะเรำใช้สักสองหมื่นแผ่นต่อ
เรือนก็จะเจอยี่ห้อเลย กระผมเคยแนะน ำ
ให้ทำงส ำนักส่ ง เสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เก็บพวกนี้ไว้ ถ้ำ
เป็นลอนแบบนี้ เป็นดินเผำที่มีอำยุเกิน 
ร้อยปีแน่  แล้วก็มันมีรำยละเอียดทำง
ประวัติศำสตร์ที่น่ ำสนใจ ที่ควรจะใช้
อธิบำยให้กับคนรุ่นหลังด้วย 

กำรพิสูจน์ทรำบอ่ืนๆ ก่อนจะ
ด ำเนินกำร เรำจะต้องเจำะดินไปเลย เจำะ
ดินที่ควำมลึก 5 เมตร เก็บตัวอย่ำงดินข้ำง

ใต้เลยว่ำเรำเจอดินประเภทไหน ครำวนี้พอเจำะตัวอย่ำงดินได้ กระผมก็อนุมำนได้แล้วว่ำฐำนรำกของเรือนหลังนี้มัน
ควรจะเป็นแบบนั้น เพรำะฉะนั้นพออนุมำนได้มันท ำให้เรำออกแบบกำรบูรณะฐำนรำกได้มีประสิทธิภำพ 
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เพรำะว่ำกำรอนุรักษ์เรือน ฐำนรำกที่เป็นใต้ดินเป็นกำรก่ออิฐ หรือไม่มีกำรก่ออิฐ ณ ปัจจุบันมันสิ้นสภำพไป
หมดแล้ว เพรำะว่ำมันโดนน้ ำ โดนควำมชื้นท ำลำย ในกำรบูรณะทุกครั้งต้องท ำฐำนรำกท่ีอยู่ข้ำงใต้ขึ้นมำใหม่ ซึ่งเป็น
ฐำนรำกคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นเทคนิคในปัจจุบัน ฉะนั้นกำรเจำะดิน สุ่มเจำะดินรอบๆ เรือน ท ำให้เรำคำดกำรณ์
ได้ว่ำลักษณะโครงสร้ำงของเรือน ถ้ำขุดแล้วมันมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้ โอกำสพลำดพลั้งจะน้อยมำก พอเรำเจำะ
ดินได้เรำก็ก ำหนดกำรเปิดหน้ำดินเลย  
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พอก ำหนดกระผมจะรู้ได้
ว่ำตรงไหนเป็นเสำขวัญ ตรงไหน
เป็นเสำนำง เรำรู้เพรำะว่ำมันมี
ข้อมูลกำรบันทึก นักวิชำกำรทุก
ท่ ำ น ก็ บั น ทึ ก อ ยู่ แ ล้ ว ว่ ำ
ตะวันออกเฉียงเหนือห้องเจ้ำ
เรือนเป็นเสำขวัญ เรำก็ก ำหนดว่ำ
ก ำ ร ขุ ด ใ น ก ำ ร บู ร ณ ะ ต้ อ ง
ระมัดระวังมำก แล้วมันมักจะเจอ
สิ่ ง ม ง ค ล อยู่ ที่ เ ชิ ง เ ส ำ เ ส ม อ 
เจ้ำของเรือนเขำมักจะฝังสิ่งมงคล
นั้นไว้เมื่อตอนสร้ำงเรือน อย่ำง
เรือนหลังนี้เสำขวัญเรำขุดไปที่

สองเมตร ก็เจอตะปูสังฆวำนร คงจะเป็นตะปูของมงคลที่ได้จำกครูบำอำจำรย์ที่นับถือให้มำฝังไว้ที่เรือน บริบทพวกนี้
ในกำรอนุรักษ์เรำต้องคำดกำรณ์ไว้ก่อน และก ำหนดให้อยู่ในขั้นตอนกำรบูรณะ และขุดพิสูจน์ทรำบ เรำก็จะเจอ
หลักฐำนพวกนี้ ก็เขียนเป็นผังที่ท ำกำรรังวัดภำคสนำม พอรังวัดภำคสนำมเสร็จก็ต้องมำเขียนแบบด้วยเครื่องมือ
สมัยใหม่ และกลับไปรังวัดอีกรอบหนึ่ง เพรำะว่ำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนน้อยที่สุด นี่ก็เป็นขั้นตอนกำรท ำงำนกว่ำที่
เรำจะออกแบบกำรบูรณะเรือนหลังหนึ่งได้ 

ผังของสภำพไม้พ้ืนกระดำนที่อยู่บนเรือน อันไหนที่มีสภำพเสื่อมสภำพเกิน 40 % เรำก็จะแรเงำสีด ำเข้มไว้
เพรำะว่ำมันอำจจะต้องถูกเปลี่ยนไป คือกำรเปลี่ยนไม่ใช่กำรสั่งเปลี่ยนทั้งผืนเลยไม่ใช่ เพรำะว่ำไม้ทุกแผ่นมันมีบริบท
ทำงประวัติศำสตร์ของมันอยู่ ต้องรักษำไว้ให้ได้มำกที่สุด  
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ขั้นตอนกำรท ำงำน อย่ำงเรือนหลังนี้ประตูหน้ำต่ำงนี่ก็คือถ้ำดูบริบททำงประวัติศำสตร์ในช่วงเวลำนั้น                

คนล้ำนนำ คนเมืองยังท ำประตู หน้ำต่ำงแบบนี้ไม่ได้ ประตู หน้ำต่ำงแบบนี้ท ำโดยช่ำงคนจีนที่เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในลุ่ม
แม่น้ ำเจ้ำพระยำ แม่น้ ำปิง แล้วก็ท ำเยอะๆ อยู่ตำมโรงงำนของช่ำงคนจีน แล้วก็ชำวบ้ำนก็ไปซื้อมำใช้ อันนี้ถูกน ำมำ
จำกระแหงคือขนมำทั้งหมดเลย เพรำะท่ำนเป็นคนมีฐำนะ ก็ขนใส่เรือขึ้นมำประกอบ นึกถึงกำรสร้ำงบ้ำนสมัย
ปัจจุบัน คนมีฐำนะก็สั่งของจำกต่ำงประเทศมำ เพรำะว่ำมันเป็นกำรบ่งบอกฐำนะที่เหนือกว่ำคนปกติ ก็เป็ นค่ำนิยม
ของคนมีฐำนะในทุกสมัย ทุกเวลำ 
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ก็น ำมำสู่กำรเขียนแบบที่ละเอียดขึ้นโดยใช้เครื่องมือสมัยใหม่ก็คือ  drawing แบบโปรแกรม autocad ใน
ขั้นตอนกำรเขียนแบบเรำก็พัฒนำไปขั้นตอนกำรเขียนแบบเพื่อบูรณะ พอเรำเขียนแบบเพ่ือบูรณะ แบบนี้ก็จะไปส่งให้
ช่ำงก่อสร้ำงที่จะบูรณะ ต้องด ำเนินกำรตำมแบบนี้เท่ำนั้น เพรำะฉะนั้นนี่เป็นกำรอนุรักษ์เรือนที่ผ่ำนกระบวนกำรสมัย
ปัจจุบันที่มีประสิทธิภำพ เรำจะไม่สำมำรถไปชี้ได้ว่ำเอำอย่ำงนี้มำแล้วมำประกอบแบบนี้ วิธีแบบนี้มีควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดควำมพลำดพลั้งที่จะไปท ำลำยชิ้นส่วนที่มีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ให้เสียหำยไประหว่ำงกระบวนกำร เพรำะว่ำ
กำรเขียนจะต้องระบุไปถึงรอยต่อทั้งหลำยที่เกิดข้ึนในเรือนจำกกำรที่เรำไปส ำรวจสภำพเรือน แล้วก็ไปขยำยผลให้มัน
เกิดข้ึนส่วนที่มันเสียหำยไป ฉะนั้นรอยต่อแต่ละรอยต่อมันแสดงถึงเทคนิค วิทยำกำรช่ำงไม้ของช่วงเวลำนั้น  
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รอยต่อแบบนี้ช่ำงล้ำนนำที่ท ำ
เรือนกำแลล้ำนนำจะไม่ท ำแบบนี้  
เพรำะรอยต่อแบบนี้ใช้เลื่อย ถ้ำคน
ล้ำนนำจะใช้ขวำนท ำ เรำก็ เข้ำใจ
ประวัติศำสตร์ เรือนหลังนี้มำกขึ้น 
องคำพยพที่ประกอบในกำรสร้ำงเรือน
หลังนี้ขึ้นมำ ทั้งหมดต้องถูกน ำมำเขียน
และก็บันทึกไว้ ในกำรเขียนบันทึกได้
ประโยชน์ในกำรเขียนแบบเพ่ือบูรณะ
เรือนหลังนั้น อีกทำงหนึ่งก็ เป็นกำร
บันทึกข้อมูลของสภำพเรือนหลังนั้น
เอำไว้ด้วย เพรำะว่ำเผื่อที่มีบำงจุดผัน
แปรไปเ พ่ือตอบรับกำรใช้สอยใน

ปัจจุบัน บันทึกพวกนี้ก็จะสำมำรถอธิบำยให้คนรุ่นหลังได้ว่ำ
เกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลำที่เรำท ำกำรอนุรักษ์ สำมำรถสืบไปถึง
ต้นตอ ก ำเนิดของเรือนหลังนี้เมื่อแรกสร้ำงได้ ในกำรอนุรักษ์
ฐำนรำกใต้ดินเลี่ยงไม่พ้นต้องท ำขึ้นมำใหม่ ก็ท ำด้วยคอนกรีต 
แล้วมันจะถูกกลบไปไม่เห็น แต่ฐำนรำกอันนี้จะท ำให้เรือน
สำมำรถด ำรงอยู่ได้มำกกว่ำช่วงเวลำของเรำ มำกกว่ำรุ่นลูกรุ่น
หลำน ก็เป็นวิธีที่ท ำให้เรือนหลังนี้ปลอดภัย ไม่ทรุด ไม่โย้ ไม่
เสียหำยง่ำยจำกควำมผันแปรของสภำพภูมิอำกำศหรือกำรใช้
สอยที่รุนแรง 

 
 
 
 
 
 

 



43 | A F C P  
 

 

จำกภำพคือกำรถำกเสำแบบแปดเหลี่ยม เสำบ้ำนคนมีฐำนะต้องเป็นแปดเหลี่ยมต้องถำก คนล้ำนนำจะใช้ขวำนหงอน 
แต่ว่ำคนที่ท ำขวำนหงอนได้ไม่มีแล้ว จำกภำพช่ำงก่อสร้ำงเป็นคนก ำแพงเพชรเขำใช้ขวำนโยนซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่ง 
ซึ่งท ำให้เกิดร่องรอยที่ใกล้เคียง จึงระบุไว้ว่ำให้ใช้ขวำนโยนถำกเอำให้เหมือนเดิม คือไม่ใช่ให้เอำกบไฟฟ้ำมำไสจน
กลำยเป็นรูปแปดเหลี่ยม ไม่ใช่บริบทควำมแท้ของเรือน หรือกำรถำกด้วยขวำนเชียงใหม่ ด้วยพร้ำ ให้เกิดร่องรอย
แบบเดิมที่เรือนมันเคยเป็นก็จะถูกก ำหนดไว้ในกระบวนกำรอนุรักษ์เรือน  
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อันนี้ก็เป็นรำยละเอียดในกำรประกอบผนัง คือในอดีตเรำไม่มีปืนลมที่ใช้ยิงตะปู ถ้ำมีตะปูต้องใช้ค้อนตอก เรือนไม้ที่
ใช้ค้อนตอกตะปู เป็นบริบทของเขำ ณ ช่วงเวลำนั้น จึงระบุว่ำไม่ให้ใช้ตะปูปืนลม เพรำะวันหลังลูกหลำนมำดูจะท ำให้
ควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนไป  
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 ชิ้นส่วนต่ำงๆ ก็จะถูกบันทึกไว้ทั้งหมด ก่อนที่
เรำจะท ำกำรบูรณะ แทบจะไม่มีชิ้นส่วนใดที่ไม่
ถูกบันทึกเอำไว้เลย ประตู หน้ำต่ำง ก็ต้องถอด
ออกมำในกำรบันทึก ถอดเป็นชิ้นๆ เลย ว่ำ
หน้ำต่ำงฝำใบปรือแบบนี้องค์ประกอบเป็น
อย่ำงไร เดือยเป็นอย่ำงไร เดือยในกำรยึด
ประกอบควำมเป็นบำนเป็นอย่ำงไร ถ้ำจะต้อง
ประกอบใหม่ กำรที่เรำส ำรวจ และเขียนแบบ
เอำไว้ท ำให้กำรประกอบใหม่มีควำมใกล้เคียง
ของเดิมมำกท่ีสุด 
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อันนี้ก็เป็นขั้นตอนกำรบูรณะเรือนทั้งหมด ที่กระผมได้เล่ำไปตอนต้นชั่วโมง เสำขวัญพอขุดไปสุดท้ำยเจอ
ตะปูสังฆวำนรอยู่ที่ก้นเสำเลยถึงสองตัว ส่วนเสำนำงก็จะเจอปิ่นปักผมแบบโบรำณท่ีก้นเสำ ก็ถูกเก็บรักษำไว้หลังจำก
ที่เรำบูรณะเสร็จแล้ว  

 
 
ชิ้นส่วนกระเบื้องก็เอำ

มำล้ำงท ำควำมสะอำด ทำด้วย
น้ ำยำรักษำควำมชื้นเข้ำไปก่อน
มุงกลับเข้ำไปใหม่เพรำะมันเป็น
กำรแสดงถึงควำมแท้ของกำร
บูรณะ 
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เรือนโบรำณมันถูกออกแบบมำให้เป็นที่พักอำศัย บ่อยครั้งที่
มันต้องถูกตอบสนองกับกำรใช้ชีวิตสมัยใหม่ มันจะต้องมี
กฎหมำยในกำรรับรองอำคำรอยู่  อย่ ำงกำรท ำ เป็น
ร้ำนอำหำร เรือนจะต้องรับรองน้ ำหนักเพ่ิมจำกน้ ำหนักเดิม
ถึงสี่เท่ำตัว เพรำะฉะนั้นโครงสร้ำงไม้เดิม มันไม่สำมำรถ
ตอบสนองกำรรับน้ ำหนักตำมกฎหมำยได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 | A F C P  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กระผมจึงต้องออกแบบโครงสร้ำงไปช่วยใน

กำรรับน้ ำหนักดังกล่ำว แต่ว่ำให้เห็นแตกต่ำงกันเลยว่ำ 
อันนี้คือเรือน อันนี้คือโครงสร้ำงเหล็กที่มำช่วยเสริม
กำรรับน้ ำหนักตำมที่ข้อกฎหมำยก ำหนด แล้วให้
ประกอบอยู่ด้วยกันอย่ำงที่มันควรจะเป็นมำกที่สุด
ตำมสถำนกำรณ์ 
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ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนเสร็จก็คือฮำร์ดแวร์ที่เสียหำยไป อุปกรณ์ประกอบอำคำรที่เป็นโลหะหำซื้อไม่ได้แล้ว 
เพรำะมันร้อยกว่ำปีไม่มีใครท ำ เรำก็ต้องท ำขึ้นใหม่โดยช่ำงเหล็กโดยใช้แบบเดิม แล้วก็มำใช้กระบวนกำรรมด ำ
แบบเดิม รูปซ้ำยมือก็คือของเก่ำ ขวำมือก็คือของใหม่ที่เรำท ำขึ้นมำ พยำยำมให้มันใกล้เคียงที่สุดเท่ำที่มันเป็นไปได้ 
เรำจะเจอบ่อยๆ ในกำรบูรณะเรือนโบรำณดูบำนพับ ดูอุปกรณ์ประกอบ ส่วนใหญ่เขำจะซื้อของใหม่มำทั้งนั้นเลย ซึ่ง
น่ำเสียดำยที่อุตส่ำห์บูรณะขนำดนั้นแล้วแต่อุปกรณ์ประกอบมันไปไม่ถึง 
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ภาพกรณีศึกษาเรือนริมแม่น ้าปิง  
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ที่กระผมบอกก็คือมันต้องสอบให้ได้ว่ำเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมืออะไร แต่เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือของคน
ล้ำนนำ เป็นพร้ำของคนล้ำนนำในภูมิภำคต่ำงๆ คือพร้ำหัวตัด หรือขวำนสะบ้ำ ก็คือขวำนแบบเชียงใหม่ แต่พวกนี้ไป
ท ำมำใหม่โดยช่ำงเหล็ก แล้วก็ใช้วิธีชุบแข็งแบบโบรำณ แล้วก็เอำมำใช้ในกำรสร้ำงเรือนด้วย เพรำะฉะนั้นมันมีบริบท
หลำยอย่ำงที่มันประกอบส่วนกัน ในกำรสร้ำงเรือนก็ต้องมีกำรค้นคว้ำที่ดี และละเอียด มันก็จะท ำให้เรำท ำงำน
อนุรักษ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงของเดิมมำกท่ีสุด  
                   

  ขวำนหงอน 

 

 
 

 
ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทบอเนียวในเชียงใหม่  
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นำยแพทย์มำรีออน อัลฟองโซ ชี้ค (Marion Alphonso Cheek )                    

หลุหลุยส์ ที. ลีโอโนเวนส์  
 
 
 
 
 
 

ท ำกำรไปศึกษำประวัติศำสตร์ก่อนว่ำใครเป็นคนสร้ำง 
ใช้ช่ำงที่ไหน แล้วช่วงเวลำที่ร้อยกว่ำปีเกิดอะไรขึ้นกับ

เรือนหลังนี้บ้ำง 
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เรือนต้นแบบที่อยู่ที่จังหวัดตำก 
โดยเงื่อนไขกำรติดตำมประวัติศำสตร์จ ำเป็น
มำกในกำรออกแบบกำรอนุรักษ์เรือน
ล้ำนนำ 
 

 

 

 

 
มีเสำต้นหนึ่งถูกตัดไว้ที่สยำมสมำคม คือฝรั่งทุกคนที่เข้ำมำในล้ำนนำในอดีตต้องมำเขียนชื่อที่เสำเรือนนี้ 

ปัจจุบันได้มีกำรตัดเสำนี้ไปเก็บไว้ที่สยำมสมำคมเรำต้องติดตำมไปดู 
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หลังนี้อุ้มทั้งหลัง แล้วเอำมำท ำโครงสร้ำงใหม่ เก็บร่องรอยทั้งหมดที่เรำพบแล้วก็บันทึกไว้ นอกเหนือจำกกำรอนุรักษ์ 
กระผมก็มีภำรกิจคือกำรสร้ำงบ้ำนเรือนขึ้นมำใหม่ แต่ว่ำใช้อุดมกำรณ์ อุดมคติแบบล้ำนนำในกำรสร้ำงขึ้นมำใหม่ 
ตอบสนองกำรมีชีวิตร่วมสมัย กระผมคิดว่ำเป็นหนทำงหนึ่งที่ท้ิงร่องรอยพวกนี้ไว้กับลูกหลำน 
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บ้ำนที่สร้ำงข้ึนมำใหม่ อยู่ที่จังหวัดล ำพูน (บ้ำนแม่น้ ำ) 
 

 
หลังนี้อยู่ที่แม่แตง (เฮือนบัว) เป็นโครงสร้ำงที่สร้ำงข้ึนมำใหม่ แต่ใช้ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงเรือนท้องถิ่นในภูมิภำค 
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ภำพนี้เป็นกรณีที่ไปช่วยนักศึกษำเข้ำไป
บูรณะบ้ำนคุณยำยแสงดำ ที่จังหวัดพะเยำ 
อ ำเภอเชียงค ำ 
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ให้ค ำปรึกษำกับชุมชนในกำรบูรณะหอไตรที่วัดเกตุกำรำม 

 

 

 

กำรบูรณะอุโบสถที่วัดศรีดอนชัย คือเดิมทีที่เรำไปเจอมันเป็นสัดส่วนของภำคกลำงก็เลยไปแก้สัดส่วนให้ใหม่ให้เป็น
แบบล้ำนนำที่เหมำะสมกับบริบท 
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การเสวนาในหัวข้อ “เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์” 
 
รศ.ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี 

ก่อนอ่ืนดิฉันอยำกจะขมวดประเด็นว่ำ ท่ำนวิทยำกรทั้งสำมท่ำนมีบทบำทหน้ำที่อะไร อย่ำงไรบ้ำง แล้วถึงจะ
ค่อยคุยกัน ในส่วนของอำจำรย์สืบพงศ์ จริงๆ ดิฉันเชื่อว่ำนักศึกษำสถำปัตย์พ้ืนถิ่นอ่ำนงำนอำจำรย์ทุกคน ดิฉันเองก็
อ่ำน เพรำะเวลำเรำเสิร์จไปจะเจอ ค ำคีย์เวิร์ดจะเจอของอำจำรย์ก่อนจริงๆ แต่ว่ำประเด็นอย่ำงหนึ่งก็คืออำจำรย์ท ำ
เยอะมำก แต่ข้อมูลไม่ได้ขึ้นมำให้เรำเสิร์จได้ทั้งหมด ยกตัวอย่ำงเช่น virtual museum ที่อำจำรย์ท ำ ปรำกฎว่ำ
นักศึกษำและคนทั่วไปก็ยังเข้ำไม่ถึง เพรำะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นน่ำสนใจประเด็นหนึ่งที่เรำจะคุยกันต่อไป คือ
อำจำรย์ก็เป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่ำงที่ดี ของนักวิชำกำรที่เก็บข้อมูลแล้ว ท ำให้ย่อยง่ำย เข้ำถึงได้ ไม่ต้องเข้ำมำถึงตัว
อำจำรย์ก็เก็บรวบรวมข้อมูลควำมรู้ได้ อันนี้คิดว่ำเป็นคนหนึ่งที่ท ำเรื่องนี้ได้อย่ำงชัดเจนที่สุด 
 ในส่วนของอำจำรย์เชำวลิต ด้ำนล้ำนนำนี่ก็ต้องยกให้อำจำรย์ ในด้ำนกำรเก็บข้อมูล คืออำจำรย์จะเก็บทุกที่ 
คือเรือนเกือบทุกหลังที่ว่ำเก่ำ อำจำรย์เชำวลิตก็ผ่ำนหมดแล้ว แต่ว่ำปัญหำอย่ำงหนึ่งที่อำจำรย์เชำวลิตพูดถึงก็คือเรื่อง
ของเวลำ แล้วก็คุณภำพของกำรที่จะเก็บข้อมูลปลีกย่อยชนิดที่น ำมำใช้งำนได้เลย บ่อยครั้งไม่ทันกำรกับควำม
เปลี่ยนแปลง โดยส่วนตัวเรำสอนด้วยกัน เรำออกภำคสนำมด้วยกัน คือกำรกลับไปแต่ละครั้งไม่เหมือนเดิม อำจำรย์ก็ 
 



69 | A F C P  
 

 
ให้แง่คิดที่ส ำคัญว่ำ ช่วงเวลำแห่งกำรเปลี่ยนผ่ำน แล้วก็บทบำทของรัฐและเอกชนในกำรอนุรักษ์ ไม่ว่ำจะในเรื่องของ
งบประมำณ นโยบำย ทัศนคติ วิธีกำร หรือว่ำกำรตระหนักรู้ มันก็จะไม่ค่อยทันเวลำกับกำรเปลี่ยนแปลง 
 ส่วนของด้ำนอำจำรย์จุลพร ก็ท ำทำงด้ำนมนุษยวิทยำสถำปัตยกรรมค่อนข้ำงมำก เพรำะฉะนั้นวิธีกำรเก็บ
ข้อมูลของอำจำรย์ตลอดจนกำรท ำงำนก็คือเป็นตัวจริงที่ท ำงำนอนุรักษ์จริงๆ แต่ว่ำในควำมที่เป็นออฟฟิศสถำปนิก
ด้วย ในงำนอนุรักษ์ของอำจำรย์ก็จะมีขอบเขตตั้งแต่กำรอนุรักษ์ให้เหมือนเดิม ไปจนถึงกำรอนุรักษ์เพ่ือกำรใช้สอย
ใหม่ แล้วก็กำรสร้ำงใหม่โดยใช้อุดมคติเดิม ซึ่งคิดว่ำเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่อำจำรย์ท ำได้อย่ำงชัดเจนมำกเลย วันนี้เรำก็มี
โอกำสอันดีที่ได้รับควำมรู้ในมิติท่ีแตกต่ำง 
 
ค้าถาม ในมุมมองของอำจำรย์ทั้งสำมท่ำน กำรอนุรักษ์เรือนโบรำณ แล้วก็วิธีกำรที่ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ท ำอยู่ซึ่งอำจจะเรียกว่ำพิพิธภัณฑ์มีชีวิตก็ได้ หรือ living museum หรือ traditional house 
museum อำจำรย์มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแม้แต่ภำพสะท้อน สมมุติว่ำอำจำรย์ได้ไปที่ไหนมำ อย่ำงเช่น 
สวีเดน นอร์เวย์ เวียดนำม หรือว่ำ มำเลเซีย แล้วอำจำรย์อยำกจะให้ข้อชี้แนะแก่ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพรำะเรำยังเหลืออีก 7 หลังที่จะต้องบูรณะต่อไปในระยะเวลำเกือบปีกว่ำนี้ 
 
ผศ.สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี  

กระผมเคยเสนอบทควำมหนึ่งเมื่อนำนมำแล้วบอกว่ำ “เฮือนบ่ำเก่ำที่ยังมีลมหำยใจ”คือในควำมเห็นของ
กระผม เห็นว่ำเรือนที่ยังมีวิถีชีวิตอยู่บนเรือน แล้วมีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับเมื่อมันถูกสร้ำงขึ้นตั้งแต่ทีแรก อันนี้เป็นสิ่งที่ดี
ที่สุดในกำรอนุรักษ์ เพรำะว่ำอนุรักษ์วิถีชีวิตกับตัวเรือนควบคู่กันไป แต่ว่ำเรำไม่สำมำรถจะท ำแบบนั้นได้ เพรำะว่ำวิถี
ชีวิตมันเปลี่ยนไป นอกจำกคนชนบทไกลๆ ที่เขำยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนั้นอยู่มันก็ยังพอหำเจอ 
 ครำวนี้ วิธีที่จะยังพอรักษำเรือนเอำไว้ได้ในเมื่อมันไม่มีชีวิตอยู่บนเรือนแล้ว เท่ำที่กระผมนึกออกก็จะมีเพียง
วิธีเดียว ก็คือวิธีที่ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ใช้อยู่ก็คือกำรน ำมันมำไว้ในที่ที่ปลอดภัย แล้ว
ก็ดูแลมัน อย่ำงน้อยแม้ว่ำมันจะไม่เห็นชีวิตที่อยู่บนเรือนแล้ว แต่ว่ำมันก็ยังมีกำยภำพให้มองเห็นสืบต่อไปอีกนำนเท่ำ
นำน ควำมเป็นเรือนเก่ำที่ยังมีชีวิตอยู่ดั้งเดิม ในเมืองไทยคงจะหำยำกไปเรื่อยๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำมันรวมกลุ่มกัน
เป็นย่ำน เรำก็ได้แต่ไปดูในต่ำงประเทศแล้วทึ่งว่ำเขำอยู่กันได้อย่ำงไร เขำรักษำมันได้อย่ำงไร เขำมีวิธีไหน ก็เป็น
กรณีศึกษำที่กลุ่มของพวกเรำพยำยำมที่จะไปน ำรูปแบบของกำรอนุรักษ์ในประเทศญี่ปุ่นมำทดลองใช้ในบ้ำนเรำว่ำจะ
เป็นไปได้ไหม ว่ำท ำไมญี่ปุ่นซึ่งเหมือนจะเจริญก้ำวหน้ำไปแล้ว แต่ในหมู่บ้ำนหลำยหมู่บ้ำนยังสำมำรถรักษำไว้ได้
จนกระทั่งได้เป็นมรดกโลก เขำท ำอย่ำงไรในกำรที่จะรักษำวิถีชีวิตของคนควบคู่ไปกับตัวเรือน และก็บรรยำกำศ
โดยรอบในหมู่บ้ำนได้ เรำก็มำทดลองท ำกันต่อเนื่องหลำยปีแล้วไม่ค่อยประสบควำมส ำเร็จกันสักเท่ำไหร่ เพรำะว่ำ
ปัจจัยหลำยๆ อย่ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกฎหมำย เรื่องของนโยบำยภำครัฐ 
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ผศ.ดร.เชาวลิต สัยเจริญ  

ถ้ำพูดถึงกำรอนุรักษ์ ถ้ำมำถึงระดับที่ทำงส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ท ำ มันคง
เป็นสเตปที่ท ำให้คนย้อนกลับไปจิตวิญญำณเดิมไม่ได้แล้ว เพรำะฉะนั้นมันคงต้องรักษำเนื้อแท้เอำไว้ เหมือนกับเอำ
ของมีค่ำไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ในตู้กระจกเรำก็ต้องเก็บอย่ำงนั้นไว้ก่อน แต่ทีนี้ในส่วนตัวคิดว่ำบทบำทของกำรส่งเสริมคง
ไม่ใช่เป็นกำรเก็บวัตถุ บทบำทของส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ควรเป็นบทบำทในฐำนะ
ควำมรู้ เพรำะฉะนั้นกำรให้ควำมรู้อำจจะไม่เป็นเพียงกำรโชว์วัตถุ แต่เป็นกำรให้ควำมรู้ซึ่งจะสำมำรถ integrate 
แบบบูรณำกำรไปหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็น virtual museum แบบที่อำจำรย์สืบพงศ์ท ำนั้นก็ดี ไม่ว่ำจะเป็น 3D 
animation ที่ทำงส ำนักฯ ก็ก ำลังริเริ่ม มันก็สำมำรถท ำต่อยอดได้อีก รวมทั้งควำมรู้ในเชิงที่ท ำเป็นสื่อไม่ว่ำจะเป็น
ตัวหนังสือ หรือจำกวิดีโอ เป็นคลิป เป็นกำรเสวนำ หรือกำรให้ควำมรู้ในหลำยรูปแบบ บทบำทของกำรเป็นส ำนักฯ 
หรือว่ำบทบำทของกำรเป็นพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำคงไม่ใช่เป็นกำรเก็บเนื้อแท้มำโชว์ เหมือนกำรโชว์ของในตู้
กระจกอย่ำงเดียว คิดว่ำคงต้องมีกำรพัฒนำรูปแบบของกำรส่งเสริมที่ไม่ใช่เป็นเพียงกำรสตำฟของเก่ำไว้ดู แต่ว่ำของ
เก่ำที่เก็บไว้ดูก็ส ำคัญ ไม่งั้นแล้วถ้ำเรำไม่เก็บมันก็จะไม่มีของแท้ไว้ให้ดูเช่นกัน และยิ่งหำกมีงบเยอะแล้วเก็บได้เยอะก็
ยิ่งดี ถ้ำเรำสำมำรถเก็บได้ตั้งแต่เก่ำสุดที่เรำเจอ สมมุติว่ำเรำเจอเก่ำสุดอำยุ 280 ปี และเรำเก็บเรื่อยมำจนถึงอำยุยี่สิบ
ปีที่แล้วอย่ำงนี้เป็นต้น แต่ว่ำทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อจ ำกัดเช่นกัน 

 
อาจารย์จุลพร นันทพานิช  

กำรท ำให้มีชีวิตในควำมหมำยของกระผม เมื่อยี่สิบปีที่แล้วกระผมท ำบ้ำนหลังนึงที่เอำมำโชว์ในตอนแรก 
โดยใช้ต้นแบบจำกเรือนหม่อนตุด กระผมพบว่ำเรือนมีชีวิต เพรำะว่ำมำอยู่ในบรรยำกำศวิเวก ท ำเรำเกิดจินตภำพว่ำ
ยังมีเจ้ำของเรือน ณ ช่วงเวลำนั้นเดินกันอยู่เต็มไปหมด อันนี้เป็นประสบกำรณ์ส่วนตัว คือกระผมไม่ ได้เรียกร้องว่ำ
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตต้องมีจอวิดีโอ แล้วหำควำมสงบใดไม่ได้เลยแบบที่ทั้งโลกท ำกันอยู่ มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอยู่ที่ผู้รับสำส์น 
ครำวนี้ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สิ่งที่จะท ำได้ก็คือ มันมีบรรยำกำศทำงกำยภำพที่ดีอยู่
แล้ว ถ้ำถำมควำมเห็นกระผม คิดว่ำมันมีส่วนที่ขำดตัวอย่ำงเรือนหม่อนตุด ในภูมิประเทศเดิมที่เรือนตั้งอยู่ที่อ ำเภอ
ดอยสะเก็ดมันเป็นอย่ำงไร ภูมิทัศน์ตรงนั้นเป็นอย่ำงไร หม่อนตุดคือใคร สล่ำที่สร้ำงเรือนหม่อนตุดคือใคร ภูมิทัศน์
รอบๆ อำณำบริเวณเป็นอย่ำงไร จะเป็นกำรท ำให้ข้อมูลเหล่ำนี้ เป็ นกำรขับชูเรือนหม่อนตุดให้มีชีวิตขึ้นมำ 
นอกจำกนั้นท ำให้เกิดบรรยำกำศควำมรู้แบบซึมซับในรำยละเอียดด้วย เพรำะฉะนั้นกระผมอยำกเห็นกระบวนกำร
แบบนี้ และตัวกระผมเองได้อำนิสงส์จำกเรือนหม่อนตุดมำกในกำรท ำบ้ำนแม่น้ ำ ท ำให้ผมได้รำงวัลจำกสมำคม
สถำปนิกสยำมด้วยในกำรออกแบบ ถ้ำทำงส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อยำกให้กระผมเขียน
บริบทของเรือนหม่อนตุดตำมบริบทของกระผมได้ก็ยินดี เรำจะเห็นเลยว่ำเครื่องมือเป็นยังไง สล่ำเป็นใคร เขำล้มต้น
สักที่ไหน ไม้แงะ ไม้เปำมำจำกไหน ใน landscape ที่มันอยู่ในถิ่นฐำนเดิมของเรือนนี้ แล้วก็มำจัดแสดงในเรือนให้คน 
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เข้ำมำดูด้วยควำมสงบ อ่ำนข้อมูลด้วยวิธีที่เป็นร่มเย็น กระผมคิดว่ำมันเป็นกำรขับให้เรือนมีชีวิตขึ้นมำโดยเป็นวิธีของ
เรำ ที่ไม่ต้องไปตำมโลกข้ำงนอกที่เขำใช้เทคโนโลยี เครื่องมือเยอะแยะ ทุกที่ในโลกไม่จ ำเป็นต้องใช้วิธีที่เหมือนกัน 
กระผมอยำกให้เรือนโบรำณมีชีวิตด้วยวิธีของเรำ ของเชียงใหม่ล้ำนนำ 
 
รศ.ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี  

เห็นด้วย และชอบค ำหลำยค ำที่อำจำรย์ทั้งสำมท่ำนพูด ก็คือว่ำอำจำรย์สืบพงศ์บอกว่ำเอำมำไว้ในที่ที่
ปลอดภัย จริงๆ ที่มำที่ไปของเรือน เจ้ำของเรือนก็บ่อยครั้งที่ไม่รู้จะอนุรักษ์อย่ำงไร ลูกหลำนไม่เอำแล้ว อยำกจะยก
ให้ เพรำะฉะนั้นกำรเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์หลำยแห่งก็เกิดขึ้นมำจำกเจตนำรมณ์ของบ้ำนหลังแรกที่เรำต้องกำรจะ 
safe ไว้ ส่วนของอำจำรย์เชำวลิตเนี่ย อำจำรย์บอกว่ำต้องหำวิธีในกำรจัดกำรควำมรู้ใหม่ อันนี้คิดว่ำทำงส ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จะต้องให้อำจำรย์สืบพงศ์ช่วยในกำรเป็นที่ปรึกษำ เพรำะว่ำจริงๆ แล้ว
ข้อมูลอันหนึ่งที่น่ำสนใจของอำจำรย์สืบพงศ์คือเรื่องภูมิศำสตร์วัฒนธรรมของเรือน ว่ำอะไรตั้งอยู่ตรงไหน กับประเด็น
ของอำจำรย์จุลพร คืออยำกจะต่อเลยว่ำมันมีแนวคิดของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอันหนึ่งที่เขำเรียกว่ำอัตชีวประวัติทำง
วัฒนธรรม cultural biography เวลำเรำไปเที่ยว เรำจะจ ำไม่ได้ถ้ำมันไม่มีดีเทลปลีกย่อย คือถ้ำเรำไม่รู้จักเจ้ำของ 
เรำจะจ ำบรรยำกำศอะไรแทบไม่ได้ เรำอำจจะจ ำได้สักพักหนึ่งแล้วเฟสไป แต่ถ้ำเรำถูกบันทึกว่ำ พอเรำขึ้นไปแล้วเรำ
เห็นชีวิต เรำเริ่มมีสตอรี่เชื่อมโยงกับเรือนแต่ละหลัง อันนี้น่ำสนใจมำก เพรำะฉะนั้นเป็นไปได้ว่ำคือสิ่งที่ส ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ตั้งใจจะท ำต่อ เช่นกำรที่เรำไปยืนหน้ำเรือนนั้น แล้วเรำกดและฟังได้ ส่วนหนึ่ง
อำจจะเป็น reflection จำกลูกหลำน เรื่องรำวประวัติศำสตร์ พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย มำจำกไหน ตลอดจนล ำดับต่อมำ 
อย่ำงเช่นที่อำจำรย์จุลพรไปและได้รับข้อมูลใหม่ๆ อะไรพวกนี้ คิดว่ำจ ำนวนเรือนที่มีอยู่สำมำรถจัดกำรตรงนั้นได้ไม่
ยำกนัก 

 
ข้อมูลค้าถามจากผู้เข้าร่วมฟังผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์  
ขอถำมอำจำรย์จุลพร อยำกถำมเรื่องกำรส่งต่อเทคนิคกำรเข้ำไม้ต่ำงๆ ให้ช่ำงที่ท ำกำรบูรณะว่ำมีกำรฝึกอบรม หรือ
กระบวนกำรเรียนรู้วิชำงำนไม้อย่ำงไรบ้ำง เพรำะเชื่อว่ำบำงทีช่ำงก็ท ำงำนแบบใหม่กันเยอะซึ่งเลือกใช้วิธีที่เอำง่ำย
หน่อย แต่ว่ำวิธีกำรของเรำอำจจะซับซ้อน หรือว่ำเป็นเรื่องเก่ำที่เขำต้องรื้อฟ้ืนใหม่ อำจำรย์มีวิธีอย่ำงไรบ้ำง 
 
อาจารย์จุลพร นันทพานิช  

หนึ่ งวิธีกำรก็คือเปิดสอนในชั้นเรียน เมื่อสองปีก่อนเคยเปิดสอนที่คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สอนเด็กๆ ใช้เครื่องมือแบบล้ำนนำ แล้วก็ฝึกท ำรอยต่อแบบโบรำณท่ีเรำสืบได้ สองในประเทศ
ไทยยังมีช่ำงที่ท ำงำนเหล่ำนี้ได้อยู่กระจำยอยู่ทั่วทุกภูมิภำค กระผมก็พยำยำมไปลงทะเบียนเขำเหล่ำนี้ไว้กับสมำคม
สถำปนิกสยำมว่ำถ้ำใครต้องกำรจะท ำไม้แบบนี้ ควรใช้ช่ำงคนนี้ ข้อมูลมีอยู่ในทุกภูมิภำคเลย สำมคือในกำรงำนที่เรำ 
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ท ำเรำจะระบุไว้เลยว่ำคุณต้องต่อไม้แบบนี้ แล้วที่จะมำใช้เลื่อยวงเดือนไม่ได้ในกำรท ำรอยต่อแบบนี้ คุณต้องไปเอำ
เลื่อยอกมำ ทุกคนท ำได้หมด และไม่ได้ช้ำด้วย แต่เนื่องด้วยเดี่ยวนี้สมัยใหม่ ก็อำจจะใช้เลื่อยวงเดือนมำซึ่งกระผม
ไม่ได้ใช้แบบนั้นในกำรออกแบบ จะระบุไว้เลยในข้อก ำหนดของผู้ก่อสร้ำง คุณต้องใช้เลื่อยอกท ำรอยต่อของไม้ซึ่งทุก
คนท ำได้ และก็เป็นวิธีกำรที่จะสืบต่อไป แล้วตอนหลังยูเนสโก ก็พยำยำมอบรมช่ำงไม้ขึ้นมำในประเทศไทย ท ำมำ
หนึ่งรุ่นแล้วก็ท ำให้มันไม่สูญหำยไป 
 
รศ.ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี  จริงๆ แล้ว craft school ก็เป็นอะไรที่น่ำสนใจ wood craft เป็นต้น 
 
ค้าถามจากผู้ฟังในห้องเสวนา  เรียนถำมอำจำรย์เชำวลิต เมื่อตอนแรกได้ยินพูดเกี่ยวกับบ้ำนของคนลัวะ ละว้ำ กับ
กะเหรี่ยง กระผมขอเรียนถำมว่ำตำมที่กระผมได้ไปเห็น มันแทบจะไม่มีควำมแตกต่ำงอะไรกันเลย ลัวะ ละว้ำ ก็เป็น
เผ่ำมอญ เขมร กะเหรี่ยงก็เป็นเผ่ำทิเบต-พม่ำ มำจำกทิเบตกับพม่ำ หรือว่ำเขำอำจจะใกล้เคียงกัน หรือว่ำเข้ำมำ
สัมผัสกันตำมมอญกับพม่ำที่ได้มำรวมกัน แต่ว่ำในประเทศไทยในชำยแดนของไทย กะเหรี่ยงกับละว้ำแทบจะไม่
ต่ำงกันเลย 
 
ผศ.ดร.เชาวลิต สัยเจริญ  

ในควำมรู้ควำมเข้ำใจสังคม และวิถีชีวิตในเชิงมำนุษยวิทยำมันจะช่วยตอบได้ อย่ำงเช่นควำมเชื่อ ถึงแม้จะ
เป็นปกำเกอะญอกับละว้ำ หรือลัวะ เขำมีควำมเชื่อไม่เหมือนกัน เป็นต้น เขำมีผีเยอะกว่ำคนเมือง แต่ผีของเขำก็เป็น
ผีที่ไม่เหมือนกัน และต ำแหน่งจุดที่เขำเคำรพผี แล้วก็กำรให้ควำมส ำคัญกับทิศทำง แล้วก็ล ำดับอะไรบำงอย่ำงมันจะ
ไม่เหมือนกัน อย่ำงเช่นเรำบอกว่ำลัวะ และคนไตยวนเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกัน แต่พอเรำไปดูเรือนโบรำณของสอง
เผ่ำมันก็จะไม่เหมือน อย่ำงเช่นคนลัวะนิยมน ำบันไดข้ึนทำงด้ำนทิศตะวันตกซึ่งไม่ใช่เป็นวิสัยของคนไตยวนเลยอย่ำงนี้
เป็นต้น คือข้ำงนอกทรงเหมือน ทรง 45 องศำของกำแลเหมือน ส่วนกะเหรี่ยงกับลัวะทรงภำพรวมของเรือนเครื่องผูก
เหมือน แต่กำรศึกษำเข้ำไปจริงๆ เรำจะต้องไม่ดูแต่ตัวทรงเรือน เรำต้องเข้ำใจเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรม และวิถีท้ังหมด 
เรำจะเอำเรือนมำตั้งไว้เป็นของเก่ำมันบอกไม่ได้หมด โดยส่วนตัวกระผมสั งเกตว่ำเรือนที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำบำงหลังก็ตั้งผิด ไม่สำมำรถบอกได้อย่ำงที่เขำเคยเป็น แล้วคนมำดูก็ไม่ได้เข้ำใจว่ำแต่เดิมเขำตั้งอย่ำงไร 
อย่ำงนี้เป็นต้น เพรำะฉะนั้น ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ง่ำยสุดทั้งสี่ทิศนี้ก็เป็นตัวพ้ืนฐำนที่บอกได้
เลยว่ำมีควำมต่ำงกัน อย่ำงเช่นท ำไมลัวะจึงหันหัวนอนไปทำงทิศเหนือ แต่คนไตยวนหรือคนเมืองบอกว่ำทิศเหนือเป็น
ทิศศพ คนผีตำยนอน แบบนี้เรำจะบอกว่ำลัวะกับคนเมืองเหมือนกันได้ยังไง ถึงแม้ตัวเรือนจะมีกำแลเหมือนกัน แต่
เขำนอนไม่เหมือนกัน แล้วไม่ใช่แค่นอน เมื่อสักครู่กระผมบอกว่ำมีบันไดขึ้นบ้ำน แล้วก็วิธีกำรตั้งเตำ แล้วก็มีอย่ำงอ่ืน
อีก หิ้งผี วิธีกำรใช้พื้นท่ีท ำงำนอย่ำงนี้เป็นต้น มันจะมีดีเทลนั้นอยู่ 
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อาจารย์จุลพร นันทพานิช   
ควำมจริงแล้วเรือนลัวะ กับเรือนปกำเกอะญอไม่เหมือนกัน กระผมมีรูปถ่ำยบ้ำน ปกำเกอะญอดั้งเดิมถ่ำยไว้ที่
ชำยแดนพม่ำเป็นแบบดั้งเดิม ซึ่งสกุลช่ำง วิธีกำรท ำงำนไม้ไม่เหมือนกัน 
รศ.ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี  
กะเหรี่ยงนี่จะเป็นสำยไม้ผูก 
อาจารย์จุลพร นันทพานิช  
ไม่เหมือนกัน กระเหรี่ยงจะเป็นไม้ผูก เรียกหัวกะแจ ซุกเข้ำไปแล้วถึงจะเอำคำนทำบ ซึ่งวัฒนธรรมช่ำงไม้ของปกำ
เกอะญอไม่สูงเท่ำลัวะ ลัวะมีวัฒนธรรมช่ำงไม้สูงกว่ำ และจะทิ้งร่องรอยของวัฒนธรรมช่ำงไม้ไว้เป็นต้นของเรือน       
กำแล แต่ปกำเกอะญอมีวัฒนธรรมช่ำงไม้ของตัวเขำเองซึ่งก็มีคุณค่ำ 
 
รศ.ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี   
มีคอมเม้นจำกในไลฟ์น่ำสนใจมำก บอกว่ำขอบคุณมำก ได้รับประสบกำรณ์ เพรำะบรรพบุรุษก็เป็นห่วงลูกหลำนว่ำจะ
ขำดควำมรู้ ภูมิอำกำศในแต่ละฤดูก็แตกต่ำงกันไป ควำมรู้ที่ได้รับก็เป็นภูมิปัญญำที่บูรณำกำร ปิติใจด้วยขอชื่นชม 
 
ค้าถาม ขอถำมอำจำรย์สืบพงศ์ อยำกทรำบว่ำถ้ำตอนนี้จะกล่ำวว่ำรวบรวมเรือนล้ำนนำ รวบรวมไว้กี่แบบ คนมักจะ
ถำมว่ำมีกี่แบบ อำจำรย์อำจจะตอบด้วยเกณฑ์ของอำจำรย์ เช่น รูปทรงหลังคำ จ ำนวนเรือนอะไรก็ว่ำไป กับอีก
อันหนึ่งซึ่งคิดว่ำอำจจะเป็นโจทย์ใหม่ของท่ำนอำจำรย์ว่ำ อำจำรย์มีกำรเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีแบบจ ำลอง
สำรสนเทศแบบ BIM บ้ำงไหม หมำยถึงกำรประยุกต์ใช้ HBIM แบบจ ำลองสำรสนเทศโบรำณสถำน 
 
ผศ.สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี  

เรือนล้ำนนำมีกี่แบบ ก็ขึ้นอยู่กับว่ำจะแบ่งตำมอะไร เพรำะฉะนั้นในวิชำที่กระผมสอน กระผมก็จะเริ่มบอก
ว่ำอย่ำถำมว่ำมีกี่แบบ เพรำะว่ำแล้วแต่คนจะแบ่งออกไปกันอย่ำงไร แต่ครูบำอำจำรย์แต่ละท่ำนก็จะบอกไม่
เหมือนกัน แล้วแต่ว่ำจะแบ่งตำมอะไร ส่วนตัวกระผมเนี่ย คือมันมีเรือนยุคโบรำณ แล้วก็มีเรือนยุคปัจจุบัน แล้วก็มี
ตรงรอยต่อ แต่ว่ำแยกย่อยออกไปเยอะมำก เมื่อกี้เรำพูดถึงเรือนล้ำนนำ อย่ำงที่อำจำรย์เชำวลิตพูด เรือนล้ำนนำเอำ
ไปเอำมำเฉพำะเชียงใหม่ที่เรำพูดกันว่ำเรือนกำแลเรือนล้ำนนำ มันเฉพำะเชียงใหม่ พอลงไปดูในแต่ละพ้ืนที่มันก็จะ
แตกต่ำงกันออกไป แค่ข้ำมน้ ำปิงไปล ำพูนก็จะไม่มีเรือนกำแลให้ดูแล้ว คนล ำพูนจะพูดว่ำ “คนเชียงใหม่มีเฮือนกำแล  

หละปูนมีเฮือนสำระไน” เขำดูภูมิใจในเฮือนสำระไนของเขำ ไปล ำปำงก็เป็นอีกอย่ำงหนึ่ง ยิ่งถ้ำไกลออกไป 
ไปแพร่ น่ำน มันก็มีควำมเฉพำะถิ่นของมัน แต่ว่ำมันจะมีอะไรบำงอย่ำงที่ซ้ ำกัน ที่เหมือนกัน ที่ท ำให้บอกว่ำมันอยู่ใน
วัฒนธรรมใกล้เคียงกัน เช่นเรื่องควำมเชื่ออย่ำงที่อำจำรย์เชำวลิตพูด เรื่องวัสดุ มันมีวัสดุรอบข้ำงที่เหมือนกัน ในอดีต
กำรสื่อสำร กำรได้เห็นกว้ำงไกลเป็นไปได้ยำก เขำก็จะเห็นแต่ในหมู่บ้ำนเขำ เพรำะฉะนั้นเวลำเขำจะสร้ำงบ้ำนขึ้นมำ 
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สักหลังหนึ่ง เขำก็จะไม่มีมุมมองที่จะอยำกได้เรือนแบบนั้นแบบนี้ เขำก็จะมองแต่ที่เขำพอเห็นอันนั้นเรื่องหนึ่ ง อีก
เรื่องหนึ่งก็คือฝีมือช่ำง ช่ำงที่อยู่ในละแวกบ้ำนเขำท ำแบบไหนเป็น หรือตัวเขำเองพอท ำแบบไหนได้เขำก็จะท ำ
ตำมนั้น มันก็เลยกลำยเป็นแต่ละที่แต่ละแห่ง ซ้ ำๆ เหมือนกัน อันนี้คือในอดีต 

แต่พอมีควำมเจริญ มีกำรเดินทำงไปเห็นที่ไกลๆ มีควำมชอบใจ แปลกใหม่ ก็หยิบยืมมำใช้ หรือไปได้ช่ำงมำ
จำกอีกที่หนึ่ง กระผมไปที่ล ำพูนก็ไปเจอเรือนกำแลอยู่หลังหนึ่ง ก็แปลกใจว่ำหลงมำได้ยังไง ก็ไปถำมปรำกฎว่ำช่ำง
จำกจอมทองข้ำมน้ ำมำปลูกให้มันก็จะเปลี่ยนไป หรือเรือนของแม่แจ่มที่กระผมน ำเสนอ ก็ไม่ใช่เรือนดั้งเดิมของแม่
แจ่ม ก็เป็นช่ำงจำกจอมทองเข้ำไปท ำ แต่มันเป็นเรือนไม้ที่แข็งแรงกว่ำเรือนพ้ืนถิ่นดั้งเดิมของแม่แจ่ม มันก็เลยอยู่มำ
จนถึงทุกวันนี้ แปดสิบปี เก้ำสิบปี ร้อยปี แต่ว่ำเรือนดั้งเดิมของแม่แจ่มไม่เหลือแล้ว ก็เลยกลำยเป็นเรือนแม่แจ่มไป 
เพรำะที่จอมทองมันหำยไปหมดแล้ว พอเห็นเรือนพ้ืนถิ่นในหลำยที่ กระผมก็นึกย้อนไปถึงค ำของอำจำรย์กระผมคน
หนึ่ง อำจำรย์อนุวิทพูดว่ำ “สถำปัตยกรรม เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองมนุษย์อยู่ 2 ด้ำน ด้ำนหนึ่งคือด้ำนกำยภำพด้ำน
ควำมต้องกำรพ้ืนที่ใช้สอย ควำมต้องกำรคุ้มแดดคุ้มฝน ใช้พ้ืนที่ท ำอำหำร กินข้ำว หลับนอน อันนี้ คือควำมต้องกำร
กำยภำพ อีกควำมต้องกำรหนึ่ง ควำมต้องกำรด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึก ชอบ ไม่ชอบ หรือมีควำมเชื่อเข้ำมำ มันจะต้อง
อย่ำงนั้นอย่ำงนี้ จะต้องหันหัวนอนไปทำงนั้นทำงนี้ อันนี้เป็นควำมเชื่อ” กระผมคิดว่ำเรือนพ้ืนถิ่นจะตอบสนองด้ำน
กำยภำพเสียเป็นส่วนใหญ่ ก็คือควำมต้องกำรใช้พ้ืนที่ ส ำรวจแล้วพบว่ำรูปแบบเรือน ขนำดของเรือน ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตอะไรกับเจ้ำของเรือนตอนจะสร้ำงเลย คือเหมือนกับว่ำไม่ได้มีกำรออกแบบมำกมำยนัก ไปตำมช่ำงมำ ไม้มี
แค่ไหน ไม้ยำวสุดมีแค่ไหนก็ได้เรือนขนำดนั้น พบน้อยมำกที่ว่ำลูกห้ำคนก็เลยปลูกบ้ำนหลังใหญ่ ลูกคนเดียวก็เลย
ปลูกบ้ำนหลังเล็กไม่ค่อยมีเท่ำที่ส ำรวจมำ ส่วนมำกอยู่ที่ก ำลังมีแค่ไหน ก ำลังมำกก็ปลูกบ้ำนหลังใหญ่ ก ำลังน้อยก็
ปลูกบ้ำนหลังน้อย ก็ไปเจอทำงอุตรดิตถ์ อ ำเภอทำงใต้ลงไป เจอหลำยหลังที่ปลูกเรือนตำมควำมต้องกำรของเจ้ำของ 
คือเจ้ำของเป็นคนก ำหนดว่ำจะเอำหลังใหญ่ หลังเล็ก มีกี่ห้องนอนก็บอก แต่ตำมแถวเชียงใหม่สอบถำมแล้วไม่ค่อยมี
กำรออกแบบตำมควำมต้องกำรสักเท่ำไหร่ คือเอำสล่ำ(ช่ำง) ก ำหนด แล้วก็เอำไม้ก ำหนด มีไม้แค่ไหนก็ท ำตำมนั้น 
ส่วนรูปแบบนี้ก็เห็นแค่ไหนก็เอำแค่นั้น อยำกได้แบบหลังไหนก็ไปชี้เอำ มันก็เลยเกิดควำมซ้ ำกันขึ้นมำกลำยเป็นกลุ่ม 
แต่ว่ำพอเรำมำแบ่งตำมกลุ่มชำติพันธุ์ ว่ำชำติพันธุ์นี้ท ำแบบนี้ ชำติพันธุ์นี้ท ำแบบนี้ พอเอำเข้ำจริงกระผมก็พบว่ำมัน
ไม่ใช่อย่ำงนั้นเสียทีเดียว อย่ำงเรำรู้กันว่ำคนล ำพูนคือไตยอง แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่คนยอง คือลื้อที่อยู่ในเมืองยอง เรือน
ที่เรำเรียกว่ำเรือนไตยองที่ล ำพูนจะไม่เหมือนเรือนยองที่เมืองยอง เป็นคนละเรื่องเลย มันเหมือนเรือนคนเมือง  

เพรำะฉะนั้นมันมีกำรเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ อีกเรื่องหนึ่ง มีอำจำรย์ที่ลำวมำเยี่ยมกระผมที่คณะ อำจำรย์ไม่ได้
สอนพ้ืนถิ่น เอำรูปถ่ำยมำให้กระผมดู กระผมบอกว่ำรูปเป็นเรือนโซ่งหมู่บ้ำนนี้เป็นโซ่ง อำจำรย์ท่ำนนั้นบอกผมว่ำ
ไม่ใช่ นี่เป็นรูปหมู่บ้ำนลื้อ กระผมก็สอบถำมว่ำลื้อท ำไมปลูกหลังคำกระดองเต่ำแบบโซ่ง ท ำให้เขำลังเลว่ำตนเองจ ำ
ผิด พอตอนหลังเจออำจำรย์ที่มำด้วยกันที่สอนสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ท่ำนก็บอกว่ำหมู่บ้ำนนี้ติดกับโซ่งก็เลยท ำตำม 
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โซ่งเพรำะเห็นว่ำสวยดี พอตอนหลังโซ่งไปหมดแล้วเหลือแต่ลื้อ เหลือแต่หลังคำกระดองเต่ำ ก็เลยงงกันไปใหญ่ว่ำตก
ลงแล้วเป็นชำติพันธุ์ไหนกันแน่ 
 
รศ.ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี   

จริงๆ แล้วกำรแยกเป็นประเภทเป็นเรื่องที่ยำกและงงมำก นักศึกษำปริญญำโทบอกว่ำค่อนข้ำงจะแบ่งยำก
มำก เป็นเรื่องที่น่ำปวดหัวมำก โดยควำมเป็นจริงแล้วแยกได้ยำกมำก โดยเฉพำะในล้ำนนำ เพรำะว่ำในล้ำนนำมีกำร
อพยพกันเข้ำมำหลำยระลอก หลำยกลุ่ม แล้วช่วงอพยพมำแรกๆ นั้นรีบตั้งบ้ำน ก็มีบ่อยครั้งที่ยกย้ำยบ้ำนมำจำกเผ่ำ
นั้น เผ่ำนี้ กลุ่มนั้น กลุ่มนี้ ลูกหลำนหลังต่อมำก็ท ำแบบนั้นต่อๆ ตำมกันมำ กลำยเป็น pattern ไป ก็อยำกจะเล่ำ แชร์
ประสบกำรณ์ว่ำเคยมีอำจำรย์จีน ชอบให้พำไปดูว่ำเขำมีลื้ออยู่สิบสองปันนำ แล้วอยำกเห็นว่ำลื้อในล้ำนนำเป็นยังไง 
เ รำก็บอกมี เดี๋ ยวพำไปดู  ปรำกฎว่ ำ เขำ พูดว่ ำท ำ ไมมัน เหมือนเรื อนที่ ส ำนั กส่ ง เสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดิฉันจึงชี้ชวนให้เขำว่ำควำมเป็นลื้อที่มันอยู่ซึ่งอำจจะเป็นไทยวน มีรูปแบบควำมเป็นยวนแล้ว
เนี่ย ควำมเชื่อไหม คติควำมเชื่อไหม ก็เลยบอกเขำว่ำอำจจะต้องไปดูที่น่ำน พอไปดูที่น่ำนจริงก็ไม่เชิงอีกแล้ว ดิฉันจึง
คิดว่ำด้ำนรูปแบบมันอำจจะต้องเป็นในเชิงถก แต่ไม่ต้องสรุป ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำมันเป็นมำ เป็นไปอย่ำงไร 
 
ค้าถาม เทคโนโลยี HBIM 
ผศ.สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี  

เรำเน้นกำรเก็บข้อมูลสัดส่วน รูปแบบ เพรำะฉะนั้นกำรใช้เครื่องมือที่เขียนสำมมิติขึ้นมำ เรำก็ใช้ตำม
เครื่องมือที่มีอยู่ อีกส่วนก็เป็นซอฟแวร์ฟรีที่ดำวโหลดจำก google แล้วนักศึกษำก็คล่อง เขียนได้ง่ำย แล้วก็ถ้ำเป็น
ซอฟแวร์สมัยใหม่ก็คงต้องรอรุ่นใหม่พัฒนำต่อไป กระผมคงจะเก็บข้อมูลในรูปแบบนี้อย่ำงเช่น virtual museum นี่ก็
พัฒนำขึ้นมำมำกแล้วในปัจจุบัน 

 
รศ.ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี   

เห็นด้วยกับอำจำรย์สืบพงศ์ จริงๆ แล้วเคยมีนักวิชำกำรต่ำงประเทศที่จะเอำเครื่องมือมำ จะเป็น scanner 
3D scanner และถำมว่ำท ำไมพวกคุณยังเดินวัดกันอยู่อีกหรือ เครื่องนี้นะถือเข้ำไปแสกนแล้วออกมำได้แปลนเลย 
เรำก็บอกว่ำมันเป็นวิธีที่เรำไม่แน่ใจ อำจจะด้วยที่ว่ำเรำเป็นพวกท ำงำนสำยอนุรักษ์ก็ได้ เรำต้องมองรำยละเอียดของ
มัน เรำไม่อยำกได้แค่ฟอร์ม เรำอยำกได้ดีเทลของมันด้วย 
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ค้าถาม ช่วงนี้ก็มีประเด็นร้อนเรื่องกำรอนุรักษ์อยู่สองสำมกรณี ก็จะมีอยู่ของแพร่ แล้วก็มีกำรทำสีเขียวให้กับอำคำร
สูงที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ ขออำจำรย์ทั้งสำมท่ำนแชร์เป็นควำมรู้ แล้วก็ให้ข้อคิด 
คือมันก็มีข้อถกเถียง คนรุ่นใหม่อำจจะมองว่ำมันเป็นสิทธิ์ของเขำ เขำมีทำงเลือก มันเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือ
บำงคนพูดด้วยซ้ ำว่ำมันก็สวยดี กำรอนุรักษ์คือกำรต้องมีรูปแบบเดิมเท่ำนั้นหรือ แบบนี้เป็นต้น ฉะนั้นจึงอยำกจะขอ
ฟังควำมคิดเห็นของอำจำรย์ทั้งสำมท่ำน 
 
อาจารย์จุลพร นันทพานิช  

กรณีอำคำรสีเขียว ส่วนนี้ตัวเขำมีสิทธิ์ที่จะทำสีอะไรก็ได้ เพรำะว่ำเป็นทรัพย์สิน แต่พออะไรที่มันเป็นของ
ใหญ่ และผลกระทบทันตำเห็น ท ำให้บำงคนเห็นชอบ และบำงคนเห็นแล้วไม่ชอบมันเป็นประเด็นนี้ แต่ถ้ำมันมีควำม
กลมกลืนผลกระทบทำงตำเห็นก็จะไม่มำกแบบนี้ เพรำะฉะนั้นกระผมคิดว่ำเพ่ือรักษำสิทธิ์ของทุกคน ต้องค ำนึงถึง
ผลกระทบของกำรมองเห็นด้วย คนอำยุน้อยบอกสวย คนอำยุเยอะอย่ำงกระผมก็เห็นว่ำมันเป็นก้อนที่ดูแล้วท ำให้
ทิวทัศน์ดอยสุเทพหม่นหมองไป ทำงที่ดีผลกระทบทำงตำเห็นควรให้กลมกลืนกับสภำพแวดล้อมไว้น่ำจะเป็นข้อคิดที่
เหมำะสมกว่ำ 

ส่วนเรื่องที่แพร่ ตำมที่ผมโชว์ให้ดูก่อนหน้ำนี้ คือกว่ำจะท ำอะไรได้ต้องวัดแล้ววัดอีก ขุดแล้วขุดอีก แต่ท ำไมนี่
ปี 2563 แล้ว ก็ยังมีกำรท ำพริบตำเดียว แล้วบอกจะท ำโครงสร้ำงใหม่ กำรท ำโครงสร้ำงใหม่มีเทคนิคเยอะ มีคนดีด
แบบนี้ในประเทศหลำยทีมที่เก่งมำก ซึ่งท ำให้ไม่ต้องไปท ำอย่ำงนั้นก็ได้ แต่เมื่อเกิดแล้วก็คงต้องหำทำงช่วยกั น 
ประกอบเข้ำไป คงไม่เกินควำมสำมำรถของพ่ีน้องจังหวัดแพร่ที่มีกำรตื่นตัวเรื่องกำรอนุรักษ์ที่ดี 

 
ผศ.ดร.เชาวลิต สัยเจริญ  

กระผมมีควำมเห็นว่ำมันเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง หรือมันเป็นของส่วนรวม ถ้ำสิ่งที่ท ำนั้นมันเป็นของใครคน
ใดคนหนึ่ง แล้วไม่กระทบกับใครก็ท ำได้ แต่หำกท ำออกมำแล้วคิดว่ำกระทบต่อส่วนรวมก็คงต้องเปลี่ยนวิธีกำร ต้องให้
ส่วนรวมมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ เมืองเชียงใหม่มันเป็นเมืองของใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ หรือมันเป็นเมืองของทุก
คน แล้วเป็นเมืองของคนที่ไม่ใช่คนเชียงใหม่แล้วคนนอกประเทศไทยหรือไม่ เกิดมำแล้วไม่รู้สึกดี พึงพอใจกับกำรที่
จ่ำยค่ำเครื่องบิน ค่ำโรงแรมที่เขำมำ เขำมำถึงแล้วเขำไม่ชอบในสิ่งที่เห็น แสดงว่ำเขำก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเสนอควำมเห็น 
เป็นต้น  

กระผมมองว่ำทุกวันนี้คล้ำยกับสมบัติผลัดกันชม เพรำะฉะนั้นกำรชมเป็นกำรชมในชำติเดียว คนที่ตำยไป
แล้วก็ท ำอะไรไม่ได้ แต่คนที่มีชีวิตในชำติที่เป็นอยู่นี้ ก็ขอให้มีส่วนร่วมในกำรท ำยังไงให้สมบัติส่วนรวมเป็นไปตำมสิ่งที่
ดี และสร้ำงควำมสุขกับทุกคน แต่หำกคนใดคนหนึ่งท ำแล้วไปกระทบมันอำจจะล ำบำกขึ้นมำหน่อย ถึงแม้ว่ำมัน
อำจจะถูกกฎหมำย แต่อำจจะต้องท ำเองและยอมรับในผลกระทบกำรดรำม่ำต่อไป ยอมรับผลทำงสื่อโซเชียล ก็ต้อง
ทนต่อกระแสต่อไป 
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ผศ.สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี  

กรณีทำสีอำคำร กระผมมองว่ำมันขัดกับคนกลุ่มใหญ่ มองในเชิงวัฒนธรรมที่มองในเชิงวิชำกำรแล้วมันคือ
ปรำกฎกำรณ์ที่ท ำเหมือนๆ กัน ในสังคมเดียวกัน แต่ทีนี้พอมำอยู่ในสังคมเดียวกันแต่ท ำไม่เหมือนกัน อย่ำงกำรใช้สี
แปลกแยกออกไป แล้วบังเอิญเป็นสิ่งที่ใหญ่และสูงเห็นชัด หำกพูดแรงมันก็คือกำรขัดแย้งกับวัฒนธรรมของพ้ืนที่นี้ ซึ่ง
มีข้อขัดแย้งแน่นอน แต่หำกถำมว่ำตำมสิทธิ์ของเขำ เขำก็ท ำได้ตำมรสนิยม 
ทั้งกรณีอำคำรโรงแรมที่จะสร้ำงใหม่ 45 เมตรเหมือนกันก็ศึกษำมำทั้งหมดแล้ว ว่ำกฎหมำยท ำอะไรเขำไม่ได้ 
กฎหมำยของเขำพยำยำมคุ้มครอง แต่ว่ำขอบเขตกฎหมำยมันเป็นกำรละเมิด เพรำะฉะนั้นขอบเขตขีดเอำไว้ม ำก
เกินไป ก็จะเป็นกำรละเมิดสิทธิ์ของประชำชนเกินไป แต่บังเอิญถนนเส้นนี้ก็เป็นเส้นส ำคัญ และก็ไปมีควำมสูงที่มันไม่
เท่ำกับคนอ่ืน แบ่งแยกออกไป 

กรณีท่ีแพร่ หำกจะมองในแง่มองโลกในแง่ดีที่สุด คือเขำอำจจะไม่เข้ำใจในหลักกำรของกำรอนุรักษ์แล้วก็ท ำ
ผิด เรำก็พยำยำมจะไม่มองในแง่ร้ำย เขำคงอยำกได้ไม้ ได้ออฟฟิศใหม่ที่สวย และเขำอำจจะเข้ำใจผิด และไม่ได้
ปรึกษำหำรือ หรือปรึกษำหำรือผิดคนอะไรท ำนองนี้ อำจจะคิดว่ำมันไม่ใช่โบรำณสถำน ไม่ได้มีข้อจ ำกัด เขำก็ท ำไป 
 มีวิทยำนิพนธ์ของพ้ืนถิ่นที่ศิลปำกรที่ไปส ำรวจรังวัดอย่ำงละเอียด แล้วก็คุณสำยกลำงเองก็บอกว่ำเดี๋ยว
ติดต่อเล่มวิทยำนิพนธ์เล่มนี้ นี่คือกำรเก็บข้อมูลเอำไว้ก่อน ซึ่งจะสำมำรถท ำกลับขึ้นมำ reconstruction ท ำกลับ
ขึ้นมำใหม่ให้มิติเดิมที่สุด ส่วนวัสดุก็เท่ำที่ได้ ตำมวัสดุเดิมที่กองเอำไว้ วัสดุใดที่มำท ำได้ก็ท ำ แต่ว่ำขอให้เป็นต ำแหน่ง
เดิม สัดส่วนเดิม รูปร่ำงหน้ำตำเดิม แล้วก็บริบทเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็จะท ำได้เท่ำนี้ 
 
รศ.ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี  
มีคอมเม้นบอกว่ำตอนนี้ก ำลั งอนุรักษณ์ เรือนผญำเวฬุวัณเป็นแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน อันนี้ก็ เป็น  
ตัวอย่ำงที่ด ี
 
สุดท้ำยแล้วอยำกจะให้วิทยำกรทั้งสำมท่ำน ฝำกอะไรให้กับคนรุ่นใหม่ ให้แง่คิด เพรำะเท่ำที่ผ่ำนมำฟังดู ค ำถำม
สุดท้ำยเป็นเรื่องของ conflict of interest เป็นควำมขัดแย้งทำงควำมสนใจทำงคุณค่ำ กำรให้คุณค่ำที่ไม่เหมือนกัน 
จะมีเรื่องของคนรุ่นใหม่ กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในฐำนะเครือข่ำย อย่ำงตัวอย่ำงที่แพร่ นี่ก็เป็นตัวอย่ำงที่ดีมำก 
อยำกจะให้วิทยำกรทั้งสำมท่ำนฝำกในประเด็นนี้ เพ่ือที่ว่ำสังคมส่วนรวม กำรศึกษำ เยำวชนคนรุ่นใหม่จะได้มีส่วน
ร่วมในเรื่องนี้ส่งต่อกันต่อไป 
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อาจารย์จุลพร นันทพานิช  

อยำกฝำกถึงคนรุ่นใหม่ เรำมักจะได้ยินบ่อยว่ำคนรุ่นใหม่ ลูกศิษย์กระผมชอบพูดว่ำคนรุ่นใหม่ กระผมจึง
บอกว่ำคุณใหม่ไม่กี่ปี เดี๋ยวคนยุคหลังโตขึ้นมำก็จะใหม่กว่ำคุณ เพรำะฉะนั้นถ้ำคุณใช้ทัศนะของคนรุ่นใหม่ และบอก
ว่ำคนรุ่นใหม่ต้องกำรแบบนี้ คนรุ่นใหม่กว่ำคุณเขำต้องกำรแบบคุณหรือเปล่ำ คุณตอบได้ไหม หรือหำกคนรุ่นใหม่กว่ำ
คุณเขำเกิดกลับมำชอบแบบส ำนักส่งเสริมฯ ขึ้นมำ คุณตอบได้หรือเปล่ำว่ำเขำจะไม่ได้ชอบในแบบที่คุณก ำลังคิด 
เพรำะฉะนั้นถ้อยวลีที่จะมำตัดสินว่ำคนรุ่นใหม่ต้องกำรแบบนั้น ต้องกำรแบบนี้อันนี้คนรุ่นเก่ำนะ เดี๋ยวก็พ้นไปเพรำะ
งั้นทุกอย่ำงในโลกต้องใช้ทัศนะของคนรุ่นใหม่เท่ำนั้น 
กระผมก็อยำกตั้งค ำถำมว่ำคุณจะใหม่ได้กี่ปี มันอำจจะมีคนใหม่แบบคุณแต่เขำคิดแบบกระผมก็เป็นไปได้ ซึ่ง
ปรำกฎกำรณ์ในโลกที่ผ่ำนมำพันๆ ปี มันเป็นแบบนี้ ฉะนั้นต้องอย่ำใช้ข้อคิดว่ำคนรุ่นใหม่จะบอกผู้ใหญ่ ต้องเห็นใจเขำ
ในฐำนะคนรุ่นใหม่ นึกถึงสมัยพวกเรำเป็นเด็กบ้ำนหนึ่งมี 5 คน บอกแม่เกิดแม่ไม่ให้กลองชุดผมจะติดยำบ้ำนะ แม่ก็
จะตอบว่ำเชิญ ก็ติดไปเลย แต่เข้ำใจว่ำเดี่ยวนี้คุณรุ่นใหม่คือลูกคนเดียว แล้วไม่ให้กลองชุดผมจะติดยำบ้ำ เขำก็ได้
กลองชุดเลย หรือก็ได้มอเตอร์ไซค์ไปเลย  

ก็อำจจะมีทัศนะว่ำเขำต้องกำรแบบนี้ คุณก็ต้องให้แบบนี้ กระผมแค่ตั้งข้อเสนอแนะไว้ว่ำระวังคนรุ่นใหม่จะ
กลับมำชอบแบบกระผม ไตร่ตรองให้ดีและมีวุฒิภำวะให้มำกกว่ำนี้แล้วค่อยเจริญเติบโตและชี้น ำสังคม 
 
ผศ.ดร.เชาวลิต สัยเจริญ  

จริงๆ แล้วอยำกให้มองว่ำทุกรุ่นของมนุษย์เรำ คนเรำมีกำรสร้ำงควำมรู้ ภูมิปัญญำ และกำรแก้ไขปัญหำ 
หรือกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์อะไรต่ำงๆ มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมถูกคิดและกลั่นกรองมำทุกสมัยอยู่แล้ว ของดีเหล่ำนี้มัน
ควรจะเก็บไว้ก่อน ถึงแม้ว่ำวันนี้เรำไม่ใช้ เพรำะว่ำเกิดเรำตำยไป รุ่นที่ถัดเรำไปอีกเขำก็จะมำว่ำเรำได้ ว่ำของดีท ำไม
ไม่เก็บไว้ ไม่สะสมไว้ เหมือนกับที่อยุธยำโดนเผำจนรำบ แล้วเมื่อเรำไปเดินดูซำกอิฐ มีหลำยอย่ำงที่เรำตอบไม่ได้
เพรำะมันถูกเผำไปกับอยุธยำ ภูมิปัญญำบำงเรื่อง มันก็เลยท ำให้ข้อควำมรู้ สิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงนั้นมันจะเอำ
กลับมำไม่ได้ เหมือนอย่ำงเช่นประวัติศำสตร์ที่พูดถึงควำมเป็นมำของคนไทยที่มำเป็นอยุธยำ ท ำไมต้องเป็นอู่ทอง 
ท ำไมต้องอยุธยำ แล้วท ำไมจึงตัดสุโขทัย ตัดล้ำนนำ คล้ำยกับว่ำไม่มีหลักฐำนกำรโยงเพรำะว่ำคนในอดีตไม่เก็บไว้ 
เช่นเดียวกันถ้ำเรำไม่เก็บเรื่องของเรือน หรือสถำปัตยกรรม เป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญำบรรพบุรุษเรำไว้ อีกหน่อยก็
จะไม่มีอะไรเหลือ เหมือนกับตอนนี้ที่เรำบ่นกันว่ำบ้ำนเรำเก็บควำมรู้ได้ไม่ดีเท่ำฝรั่งที่เขำเก็บ เช่นเยอรมันเริ่มต้นก่อน
ด้ำนกำรอนุรักษ์ ทำงด้ำนเอเชียต้องยกให้ญี่ปุ่นมำก่อน แล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหน แล้วเรำก็ไปว่ำย้อนถึงรุ่นพ่อรุ่น
แม่เรำว่ำไม่ยอมเก็บ เป็นต้น พอมำถึงรุ่นเรำเดี๋ยวก็จะโดนรุ่นหลำน เหลนเรำว่ำเช่นกัน ว่ำของดีท ำไมไม่เก็บ คนรุ่น
ใหม่ในวันนี้ก็จะกลำยเป็นย่ำทวด ตำทวดในวันหน้ำกัน 
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ผศ.สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี  

บำงครั้งกระผมก็คิดเหมือนกันว่ำถ้ำไม่มีหน้ำที่สอนในวิชำกลุ่มนี้ กระผมจะชอบเรือนเก่ำหรือเปล่ำ ถึงแม้จะ
เป็นสถำปนิก แต่สถำปนิกที่ไม่ชอบของเดิมก็มีเยอะ ลองคิดย้อนตัวเอง และคิดไปถึงนักเรียนว่ำนักเรียนแต่ละรุ่นที่
เข้ำมำว่ำหำกเขำไม่ได้เรียนชุดวิชำเหล่ำนี้ เขำจะนิยมชมชอบของเก่ำเรือนโบรำณหรือเปล่ำ กระผมก็ลองสังเกตดู 
และพบว่ำบำงคนชอบมำตั้งแต่แรกแล้วจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทรำบได้ แต่บำงคนมำชอบหลังจำกที่ได้มำเรียนใน
วิชำของกระผม เรียนไปแล้วก็เกิดรู้สึกชอบข้ึนมำแล้วก็เลยออกไปท ำงำนในด้ำนนี้ 

ถ้ำจะให้สรุปว่ำควำมชอบเป็นรสนิยมส่วนตัว แล้วบังคับกันไม่ได้ กระผมค่อนข้ำงจะเชื่ออย่ำงนั้น แต่ถ้ำจะ
พูดภำพรวมว่ำสังคมควรจะมีกำรรักษำบำงสิ่งบำงอย่ำงไว้เป็นเครื่องระลึกถึง มันก็จะท ำให้ควำมเป็นชำติที่มี
วัฒนธรรมชัดเจนขึ้น เช่น หำกมีฝรั่งมำถำมว่ำบ้ำนของเรำอยู่กันอย่ำงไร บ้ำนของเรำเป็นแบบไหน ในอดีตร้อยปีที่
แล้วอยู่กันอย่ำงไร ห้ำสิบปีที่แล้วอยู่กันอย่ำงไร หรือว่ำยี่สิบปีที่แล้วอยู่กันอย่ำงไร เรำในฐำนะคนไทย เรำจะตอบไม่ได้
เลยถ้ำเรำไม่มีองค์ควำมรู้พวกนี้ไว้ เรำไม่ได้ชอบ เรำไม่ได้ปลูกบ้ำนแบบนี้อยู่ แต่ถ้ำเรำพอมีองค์ควำมรู้แบบนี้ไว้ มันก็
จะสร้ำงควำมน่ำชื่นใจส ำหรับคนต่ำงบ้ำนต่ำงเมืองที่เข้ำมำถำมคนไทย เหมือนกับที่เขำถำมว่ำอำหำรประจ ำชำติของ
เรำเป็นยังไง เรำก็ตอบกันไป ตอบต้มย ำกุ้งบ้ำงอะไรบ้ำง แล้วพอฝรั่งมำถึงเมืองไทยไม่ได้กินต้มย ำกุ้ง แต่กินผัดกระ
เพรำ ตกลงอะไรกันแน่ ฉะนั้นองค์ควำมรู้พวกนี้จึงต้องอำศัยควำมร่วมมือ คนละไม้คนละมือเก็บกันไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



80 | A F C P  
 

 

 

 

 

 

 

                    อำจำรย์จุลพร นันทพำนิช    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี 
CHUNLAPORN NUNTAPANICH (Architect)                          Assistant Professor SUEBPONG CHANSUEBSRI 
 

 

 

 

 

 

       ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เชำวลิต สัยเจริญ    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬำรรัตน์มณี 
Assistant Professor Dr. CHAOWALID SAICHAROENT    Associate Professor Dr. RAWIWAN ORANRATMANEE
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



81 | A F C P  
 

 

 

Seminar on the Topic “Traditional Lanna Houses and Preservation” 

Assoc.Prof. Dr. Rawiwan Olanratmanee 

 First of all, I would like to introduce the basic information about our guests, then we shall start. Talking 
about Ajarn Suebpong, I believe that local architecture students might read his works before. So do I. Since when 
we search this topic the internet, his keywords would always appear first.  Furthermore, he is also a role model 
of an excellent researcher, who can simplify his collected data.  The knowledge from him would also be 
approachable without further discuss with him. I think this is the best of him.  

 For Ajarn Chaowalid, he is an expert in Lanna. His data collection method is to collect it everywhere. He 
has been experienced almost every so-called old houses. However, one of his obstacles he has once mentioned 
is time and quality of the ready-to-use details. Sometimes, the changes are faster. Personally, we work together 
in both classroom and field. When we go back to the field, things are different. Ajarn Chaowalid used to give me 
a good opinion that when time changes, the role of the government and private sectors on preservation, such as 
budget, policies, attitude or method are often obsolete.  

 Ajarn Chunlaporn have been working on archaeological architecture for quite a lot because his data 
collecting, and working style is to be on site of preservation activities. However, since he is also working in the 
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office as an architect, his preservation works would be restoration, renovation, and construction. All of these are 
what Ajarn has been doing clearly. Today, we have a chance to learn new perspectives of them.  

Question:  If you might have visited some country like Sweden, Norway, Vietnam or Malaysia, do you have any 
opinion, suggestion, or even reflection on the preservation methodology that The Center for the Promotion of 
Arts and Culture, Chiang Mai University has been doing, which is called the living museum? Since we have 7 more 
houses to restore in less than 2 years ahead, we would like to have some guidelines from all you.  

 

Asst. Prof. Suebpong Chansuebsri 

 Long time ago, I once proposed an article called “A Breathing Old House”. In my opinion, a house that 
lived lives and tradition, which is similar to its original birth in the past is the best way to preserve it because it 
can save both together.  However, we are unable to do that since people’ s lives are changing.  Except in the 
suburb, old living traditions are still exist.  

 Then, let us talk about how we can preserve those old houses, which have no lives living in them. I can 
think about only one way.  It is the way that The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai 
University is using, that is taking it to the safe place and taking care. Even though there is no lives in it anymore, 
the outer look will still live for a lifetime.  A living antique houses are rarely seen in Thailand, especially when 
they stay in neighborhood. We can only see those in foreign countries, and think that how they can survive and 
how they are preserved. So, the preservation methods in Japan becomes our case study to experiment in Thailand 
whether it will work or not. Despite Japan has already taken a big step ahead to urbanization, many villages can 
be able to save old-fashioned ways of lives and old houses together until it becomes a world heritage sites. How 
can they do that? We have experimented here for several years, it does not work well because of many factors, 
such as laws and government’s policies.  

 

Asst. Prof. Chaowalid Saichareun  

 If we talk about preservation that The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, 
it is in the step that cannot be reversed back to the old spirit anymore.  Therefore, the purest core of it the old 
Lanna houses must be conserved as if we put a gem in a glass cabinet in the museum.  In my opinion, I think 
preservation is not keeping objects in the cabinet, but educating knowledge about them.  Education can be 
integrated in many perspectives, including virtual museum, which Ajarn Suebpong does or 3D animation, which 
The Center for Promotion of Arts and Culture has begun to do.  The knowledge, therefore, can be endlessly 
applied to texts, video clips, or seminar, etc. Being the center or traditional Lanna museum is not keeping showing 
their appearances in the glass cabinet.  However, collecting old stuff is also important in order to have genuine 
collection. The more budget you have, the more collectibles you can have. We can collect the oldest thing we  
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could find. For example, we could find 280 years old collectible, then we keep collecting for 20 years. All in all, 
this depends on the limitation as well.  

 

Ajarn Chulaporn Nantapanich 

 In my point of view, creating the house lively again is when I built a house 20 years ago and found it 
living amongst serene environment. The house was inspired by Ruen Mon Tud. Surrounded by peacefulness, my 
imagination was provoked.  I felt like those house owners walking around in the house.  This is my personal 
experience. I don’t demand that living museum must have video screens, but has no peacefulness like today’s 
world. Living or not depends on the recipient. If you ask me, I think there is something missing. Ruen Mon Tud is 
a good example of this. This house is located in Doisaked district. Therefore, everything makes the house lively, 
including who Mon Tud is, who the artisan is, and how the atmosphere is.  Moreover, those create learning 
environment in order to learn detailed knowledge fast. Thus, I want to see this kind of process in preservation. I, 
myself, was inspired by this house to build my own house at the waterfront.  Later, I got a prize in design from 
The Association of Siamese Architects.  If the center wants me to write about the information of Ruen Mon Tud 
in my context, I am pleased to do. Then, we will see what are the tools like, who is the artisan or where did they 
get the Suk trees, Ngae trees, Pao trees from.  We will see its landscape in its origin.  After that we can establish 
the exhibition in the house.  Let people come and see with peaceful mind.  Give them information to read in 
serene way.  I think this will shade lights on the house in our way without following trends, where technology is 
used through many tools.  We do not have to used other people’ s ways.  I want the traditional Lanna houses 
living in our own way, in Lanna Chiang Mai way.   

 

Assoc. Prof. Rawiwan Olanrattanamanee  

 I agree and like many words that all of you have stated. That is, Ajarn Suebpong told us that we should 
bring those houses into a safe place. Actually, those house owners often do not know how to preserve the house 
while they do not want them anymore. Then, the owners want to give it away. Therefore, the will that we want 
to safe the first house becomes an original cause that leads to several museum.  From Ajarn Chaowalid, he said 
we have to find a new a way of knowledge management.  I think The Center for Promotion of Arts and Culture 
has to have Ajarn Suebpong as a counselor because one of his works, which is very interesting is geological culture 
of the house about the location of it.  Ajarn Chullaporn’ s point is the concept of cultural biography.  When we 
visited some place, we would not remember if it does not have any details. Thai is, if we do not know its owner, 
we would not be able to recall the atmosphere, or we could recall for a short of time.  However, if we visited 
there and saw lives; we would have stories to connect each houses together.  This is very interesting since it 
would be what The Center for Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University long to do. For example, we 
can stand in front of the house, press button, and listen something. A part of it can be a reflections from  
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descendants of the house, or history about where their ancestors came from until now.  Or it can be like what 
Ajarn Chullaporn said and received new information. I think the houses that we have can be easily manageable.  

Question:  I would like to ask Ajarn Chullaporn about passing on wood joinery techniques to the joiner that if 
there is any training or woodcraft learning. I believe that sometimes carpenters, nowadays, rather choose to use 
contemporary techniques since they are easy. However, our may be quite complicated or old so that they might 
need to be reviewed. How do you cope with this problem? 

Ajarn Chullaporn Nantapanich  

 The first techniques is to learn in the classroom. Two years ago, this course was organized by faculty of 
architecture, Chiang Mai University. It was a course that students would learn how to use Lanna style hand tools. 
They learned ancient joints crafting we had so far researched.  The second is that carpenters registration.  There 
are many carpenters who can do joinery works, spreading all over the region.  I, therefore, tried to have them 
registered with The Association of Siamese Architects.  When you want to do some kind of these joinery works, 
you can know who you need to contact. The information can be found in all regions. Third, a work we do have 
to require a specific type of joinery woodwork. For example, I would determine a specific type of tool in the plan. 
Circular saw cannot be used. It must be a frame saw only. Even though people nowadays rather use circular saw, 
I would specify tools used for the worker.  To use a frame saw is not difficult; any people could do.  Therefore, 
this would be a way to pass on this technique. UNESCO, later on, tried to restore it by hold trainings in Thailand. 
The training has already been held once to preserve it. 

Assoc. Prof. Rawiwan Olanrattanamanee : Actually, a craft school, such as wood craft is also interesting. 

Question:  I’ d like to ask Ajarn Chaowalid about the house of the Lua and the Karen.  As I have seen, there is 
almost no different between the two.  Though, like, the Lua is one of the Mon-Khmer tribes and the Karen is of 
Tibeto-Burman tribes from Tibet and Burma. In Thailand, on the Thai border, however, the Karen and the Lua are 
almost no different.  So, the question is whether they could be originally similar, or whether it is because they 
came into contact according to the unification of Mon kingdom and Burma.   
Assistant Professor Dr. Chaowalid Saicharoen 

With the anthropological understandings of society and the way of life, we would be able to know the 
differences.  For example, in terms of belief, Lua people and Karen people believe in different things.  Both Lua 
and Karen people respect more ghosts that the Lanna people do, but their beliefs in ghosts, such as the points 
where they pay respects to the ghosts, and the importance of the directions and the orders of things, are different. 
Additionally, though it is said that the Lua and the Tai Yuan are part of each other, when we look at their 
traditional houses, they are not the same.  Lua people have a staircase built in the western part of the house, 
which is definitely not what the Tai Yuan people would do.  But, the shape of the houses and the 45- degree 
shape of the Kalae (the carved wooden rack attached to the gables of the house) are the same. As for the Karen  
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and the Lua, the overall style of their houses, which is known as “Reuan Kreuang Pook” or the temporal home 
construction (the structural members of a house tied in place with rattan) , may look similar.  But to really study 
about it, we need to understand their cultural landscapes and ways of life as well.  Personally, I noticed that 
some houses at the Lanna Traditional House Museum were placed incorrectly, not in the way they originally 
were.  That could make the visitors get the wrong information.  For that reason, the cardinal directions are the 
easy and basic ways to tell the differences of each tribe’s traditional houses. Like, why the Lua people turn the 
bedheads to the north, when the Tai Yuan people and the Lanna people believe that it is for dead bodies. See? 
We can’t actually say that Lua and Lanna people are the same. Although both of them similarly have the Kalae, 
they have different ways of sleep.  And it is not just the way they sleep, but also, as I said earlier, the way they 
put their stairs, the way they set the stove and the ghost shelf, and the way they use the workspace, etc. There 
are lots of details about it. 
Ajarn Junlaporn Nuntapanich:  Actually, the Lua’ s and the Karen’ s traditional houses are different.  I have the 
picture of the original Karen house taken at the Burmese border which shows that the arts and crafts, and wood 
works are distinct from the Lua’s. 
Associate Professor Dr. Rawiwan Oranratmanee: The Karen-style house is a tied wooden house. 
Ajarn Junlaporn Nuntapanich: Yes, the Karen’s tied-wooden-house style is called “Hua Ka Jae,” tucking in all 
the structural members and put the beams over. The culture of Karen carpenters is not as high as Lua. The Lua 
has a higher carpentry culture, and has left its traces as the prototype of the Kalae house. Well, the Karen has its 
own carpentry culture as well, which is also valuable. 
Question: This question is for Ajarn Suebpong. When talking about collecting Lanna houses, how many types of 
Lanna traditional house that were collected. Well, people often ask about the exact number of the types of the 
houses to which you may answer with your own criteria, say, the shape of the roof or the number of 
compartments.  And another question about collecting Lanna houses, which I think it could be something new 
for you, is whether data was collected through BIM ( Building Information Modeling)  technology, to be specific, 
the application of HBIM (Historic Building Information Modeling). 
Assistant Professor Suebpong Chansuebsri 

The types of Lanna traditional houses really depend on how you classify them. In my class, I always tell 
my students not to ask about the types of the house because people, and even teachers, have different criteria. 
For me, there are ancient type, modern type and the overlaps, well, with a number of subdivisions. As we talked  
about Lanna traditional house earlier, like Ajarn Chaowalid said, the saying ‘ the Lanna house is the house with 
Kalae’ is, in fact, applicable only in Chiang Mai. Each place has its very own distinctive style. Just across the Ping 
River to Lamphun, you cannot find one Kalae house there. Lamphun people would say “Chiang Mai has a Kalae 
house, Lamphun has a Saranai house. ”  They are proud of their Saranai traditional house.  Traditional houses in 
Lampang, Nan and Phrae are also different.  Each one shows its own local identity.  However, there are some 
similar elements indicating that they are in comparable cultures, for example, the beliefs that Ajarn Chaowalid  
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talked about, and the materials used.  In the past, the communication and access to information was hardly 
possible. People only perceived what was happening in their communities, thus, when it came to building houses, 
they didn’t really have particular designs for their houses, they just followed the ones they had seen. That is one 
thing.  Another thing is the skills of the craftsmen.  What the craftsmen in their neighborhoods could do or what 
they themselves could do, they just did that repeatedly until those skills became their local identity. This is what 
happened in the past. But with progress, people can now travel somewhere far away to experience new cultures 
and if they like it, they take those practices or ideas back to their own places, or they learn new skills from other 
craftsmen. 

I once saw a Kalae house when I was in Lamphun. I was surprised by that. Then, someone told me that 
house was built by craftsmen from Chomthong making it different from the Lamphun traditional style. Even the 
Mae Chaem house, that I have presented, is not the original one because the craftsmen from Chomthong built 
it.  It is a wooden house that is stronger than the original Mae Chaem house, so it remains till these days.  Some 
of them has remained for 80 years, some for 90, and some for 100 years, but those original ones were all ruined. 
For that reason, this Chomthong-craftsmen-built Mae Chaem house became Mae Cham traditional house. Having 
seen various traditional houses, I recall words of my teacher, Ajarn Anuwit. He said “Architecture exists in response 
to humans in two major aspects.  One is physical –  the needs for functional space, for sun and rain protection, 
and for cooking, eating and sleeping.  Another one is mental –  likes, dislikes, and beliefs, turning bedheads, for 
example.” I believe that the traditional houses provide the physical needs; the needs of practical spaces. From 
my study, it is found that the house style and the size of the house are not related to the way of life of the 
owner when building it. It is more like they don’t really have designs. It depends on the craftsmen, the amount 
of the woods, and the length of the woods.  I hardly see the houses that were built base on the number of the 
family members.  Mostly, the style and the size of the house depend on how much the owners could afford. 
However, in the southern districts down Uttaradit, many traditional houses were built according to the owners’ 
needs. The owners are the ones who decide whether their houses should be big, or small. In Chiang Mai, on the 
other hand, the style and the size of the houses depend on the craftsmen, and the amount of woods.  For the 
styles of the house, it depends on how many styles the owners have seen and they just choose the one they 
like the most.  Thus, the similar styles were constructed repeatedly until they were considered the same type. 
But to be honest, I found that it isn’ t quite like that when it is classified by the ethnic groups, like, this ethnic 
group does this, and that one does that. As we all know, Lamphun people are Tai Yong, but in fact, they are not. 
They are Tai Lue that once resided in Muang Yong, Myanmar.  The Tai Yong houses in Lamphun are completely 
different from the ones in Muang Yong.  They are more like Lanna traditional houses.  So, we can say that the 
styles of the houses keep changing constantly.  Another case is that a teacher from Laos who does not teach 
Vernacular Architecture visited me and showed me a picture.  I told him it was a Lao Song house and he said it 
was a Tai Lue house. Then I asked him why it had tortoise shell-shaped roof like Lao Song’s and he was hesitated 
that he might get it wrong. Later, I asked my colleague who also teaches Vernacular Architecture about it. 
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He told me that that Tai Lue village was next to Lao Song village so the Tai Lue villagers just followed the Lao 
Song house style because they thought it was beautiful. Later, the Lao Song people all left their village, and only 
the Tai Lue people are still there with the tortoise shell-shaped-roof houses leaving us all confused. 
Associate Professor Dr. Rawiwan Oranratmanee 

Actually, the house classification is really hard to do, especially for Lanna houses because there were 
many different migrating groups coming to Lanna in many different times. When they first came, they started to 
build houses right away, so they brought the characteristics of the house from their own ethnic groups to their 
houses in the Lanna kingdom.  Their descendants continued to do so until it became their patterns.  I’ d like to 
share my experience.  Once a Chinese teacher asked me to show him Tai Lue houses in Lanna as he’ s already 
seen one in Xishuangbanna. After I showed him, he said the houses just look like the ones at the Center for the 
Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University. I therefore induced him that the Lue could be Tai Yuan, or 
have beliefs like Yuan. I told him to go and see the Tai Lue houses in Nan, but again, they were not quite like Tai 
Lue houses.  So, I believe that the styles of the house may have to be debatable, without definite conclusion, 
just need to get the point of how it happened.  
Associate Professor Dr. Rawiwan Oranratmanee: What about the HBIM technology ? 
Assistant Professor Suebpong Chansuebsri: We focus on collecting proportion data, and layout. Therefore, for 
the three-dimensional writing tools, we just use the ones we have. The other tool is the free software downloaded 
from Google which is easy for the students.  And if there is a more modern software, I’ ll let the next generation 
to develop more. I’ll just continue to collect the data the way I mentioned earlier. I think that this virtual museum 
technology has developed enough nowadays. 
Associate Professor Dr.  Rawiwan Oranratmanee:  I agree with Ajarn Suebpong.  Actually, there were foreign 
scholars coming here with the scanner, the 3D scanner.  They asked why we still measure the houses manually 
when there is this scanner that can capture every dimension and get us the whole plan. I told them that I don’t 
trust the scanner, maybe because I am kind of conservative. I have to pay attention to every detail of the house, 
not just the plan of it. 
Question:  Recently, there are two hot issues of preservation that are being controversial.  They are the 
preservation issue in Phrae and the green painted building which is located in the preservation area.  Could the 
three lecturers educate and give some comments on these two issues? Some young generations might say the 
building was possessed legitimately where the owner had the right to get the building painted.  On the other 
hand, some might say the green building was a kind of nice. It was also questioned that the historic preservation 
had to conform solely the traditional ways. Hence, we would like to hear the opinions from you all.  
Ajarn Junlaporn Nuntapanich 
 For the case of painting the green building, the owner has his or her right to whether to get the building 
painted or not because it is the private property.  However, it becomes a controversial issue these days since its 
tremendous size where several people can see it and get eye irritants. As a result, some people might favor it,  
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but some might not. If there were more harmony between the buildings and sceneries, it could not be what eye 
irritants.  Hence, I think the effects of the colors on others’  eyesight should be considered for the benefits of 
everyone.  Young generations said the green building was splendid, yet some older generations like me viewed 
that it made the Doi Suthep landscape less beautiful.  The best way to live happily altogether is to have fewer 
eye irritants of buildings to natural sceneries. 
           For the other case, there are a number of steps in heritage conservation processes as I have been working 
on this field so far. If we want to measure or delve something, we proceed not only once but also twice or more. 
It is unlikely to this incident where everything was demolished in the blink of an eye to anew restructure. Actually, 
there are many house restoration techniques and several skillful house raising workers in the country in which it 
was not necessary to demolish the wooden house in Phrae.  But with the house destroyed already, there might 
be ways to reconstruct the house again. This might not be beyond the capacity of local people who are awakened 
to proper heritage conservation. 
Assistant Professor Dr. Chaowalid Saicharoen 

I have the opinion that if the building is either a private real estate or a public property, there might have 
no impact on other people. Moreover, the owner has the right to get the building painted anyway. On the other 
hand, if there is a negative effect on the public, we will have to let the public participate in the decision-making 
process to solve the problem altogether. Actually, is Chiang Mai possessed by groups of people or it is possessed 
by everyone? Also, is it owned by non-residents in Chiang Mai or non-residents outside the country? Because they 
pay a lot to get in Chiang Mai, such as flight tickets and hotel rooms, they probably have the right to criticize 
things that are undesirable.  

Nowadays, ancient artifacts are just like for seeing.  We see those ancient artifacts in just only one life. 
The dead are able to do nothing with those ancient artifacts, but the undead in this life should participate in 
making these ancient artifacts to be credible and content for everyone.  On the contrary, an individual who is 
legitimate for any properties might stand for and get used to any criticisms and feedback on social media should 
there have impacts on the public happened.  
Assistant Professor Suebpong Chansuebsri 
        In the case of painting the building, I think it goes against a large number of people. Viewing in the academic 
cultural aspect, it is the phenomenon that people in the same community act similarly. Hence, there may have 
a conflict unless somebody abides by social values. For example, the tall building debated has a different color 
to the surrounding buildings’ colors. In other words, that goes against the culture of that site. As a result, the 
conflict happens. Nonetheless, the owner of the building, together with the owner of the upcoming 45-meters-
height hotel, has a legal right to do whatever he or she wants. Due to the legality, the owners are protected, 
while the citizens are able to do nothing with these incidents in which it might be terrible for other people to 
have the much higher building on the highlighted street. 
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In the other case, if we think positively, they might not understand the proper historic conservation 

processes. Consequently, they made mistakes. We try to not be pessimistic that they might just want the woods 
or the new office room; they might misunderstand that the wooden house was not the ancient site.  Also, they 
might not consult with anyone or might consult with the wrong persons. Hence, they did that. 

There is the thesis, which has been studied by the Silpakorn University student about the local sites in 
Phrae, indicating the actual size of the ancient wooden house in detail. Ms. Sai said she would give us the thesis 
in which we could reconstruct the 131-year-old house as the same as it used to be. The materials of the house 
should be possibly utilized the old ones.  Most importantly, the house has to do look really like the old one 
regardless of its position, proportion, figure, and context. 
Question:  Lastly, could the three lecturers give some thoughts to young generations? According to all of your 
talks, the previous question talking about the conflict of interests which is caused by the different perceptions is 
related to the new generations and the participation of people in the same community such as the incident in 
Phrae.  This is such an excellent example to let the public and new generations participate in the discussion-
making later on. Please give some ideas to be able to further discuss in the future among young generations. 
Ajarn Junlaporn Nuntapanich 

I want to leave word for young generations like my students, who often say they are young generations, 
that you are for now, but there are coming up of the newer generations after you in few years later. Would you 
say that your attitudes and perceptions of your age could be applied to the next generations? Could you insist 
that the newer generations wish to have things in common like you? What if the newer generations like the ideas 
of Center for the Promotion of Arts and Culture Chiang Mai University? Could you guarantee that they might not 
like yours?  Thereby, the cliché like “the young generations want this or that” can not be predicted and claimed. 
Otherwise, everything in this world needs to rely on newer generations solely.  

 I wish to question how many years you can be considered as young generations. There might be some 
of you think the same as me. It is not surprising to see this phenomenon as our planet has been continuedly 
moving forwards for thousands and thousands of years. Thus, do not ask the sympathy from the older to feel for 
your generations. We had grown up unlikely to your age. If we had said we would be a druggie unless we had a 
drum kit, our mom would have let us be. Conversely, if these young generations said the same thing to their 
moms, the moms would give them a new drum kit even a motorcycle. Seeing that families mostly have only one 
child these days, those kids have a tendency to be spoiled. In the end, they become used to being spoiled and 
getting things they wish. I, thereby, just want to give the thought that the later generations of you may perhaps 
like the ideas of my age. Please consider things thoroughly and be more mature to lead our future society.  
Assistant Professor Dr. Chaowalid Saicharoen 
       Actually, I want people to think that every generation has one’s knowledge, wisdom, problem-solving, and 
invention. These ancient things were considerably and carefully made by each generation, so we ought to keep  
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everything for good for the benefits of posterity even though we are doing nothing with these ancient artifacts at 
the moment. If not, we will be blamed for why we do not conserve those ancient artifacts for them. It is like the 
destroyed red brick walls in Ayutthaya which was annihilated in the past war. Then, we cannot explain many left 
pieces of wreckage because parts of them which were the links to the whole story were destroyed. For example, 
documents, which indicated where Ayutthaya people came from, why Ayutthaya became to be U Thong, and 
why Sukhothai and Lanna were separated from the Ayutthaya Kingdom, have been lost because the older 
generations did not maintain the historical evidence. This incident will occur again if we do not maintain the 
present architectural knowledge or the stories like the wooden house as an intangible ancestral heritage for our 
descendants. Just like when we mentioned we knew about ourselves less than foreigners. This is because they 
have kept everything they have learned for good. As we can see, Germany has very first started the foundations 
for historic conservation, along with Japan which takes action in this issue in the first place among Asian nations.  
What is about our country? If we still have not been sustaining priceless ancient artifacts for later generations, our 
descendants will complain to us, who are becoming to be old generations in the future, as we have blamed 
elders these days. 
Assistant Professor Suebpong Chansuebsri 
 I sometimes think to myself if I were not an educator in architectural fields, would I like traditional Thai 
houses? Although people are architectures, many of them do not like such old stuff.  If many students of mine 
each year did not enroll in these architectural subjects, would they still be in favor of ancient antiques and 
architectures? As looking for the answers by myself, I found out that many students had favored ancient antiques 
and architectures before they studied with me.  Nevertheless, some students who changed their tastes after 
studying in my classes.  As a result, many of them have been working in the field since.  To conclude, I believe 
that the favorites of each individual are personal tastes that are uncontrollable.  However, our society should 
maintain something to be a memento. Consequently, this will make cultural nationhood more vivid. Will we be 
able to answer foreigners how we live, how our house looks like, as well as how Thai people lived in decades 
ago, unless we have the knowledge of our own history.  Although we do not like the style of traditional Thai 
houses and do not live in traditional Thai homes, we as Thais having the knowledge of our own history will satisfy 
foreigners who ask historical information.  It is like when foreign people ask us the national cuisine of Thailand; 
the answer would normally be “ Tom Yum Kung. ”  Nevertheless, foreigners have Phat Kaphao instead of when 
they come to Thailand.  This makes confusion with the real national cuisine of Thailand because we do not 
cooperate with one another to choose solely one dish to represent our nation.  Hence, the knowledge of our 
history needs to be harmonically cooperated to maintain our valuable historical uniqueness for good. 
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Link 
https://www.youtube.com/watch?v=R8J8Lfx4O3M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0A4ocwqq4XR62
gA-JRuQ8GbnzYmZ1ch8-pifKaNanz009ktUmeBTTpNOE 
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