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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

59107208 : ประวัติศาสตร์ศิลปะ แผน ก แบบ ก 2  ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : คุ้มเจ้านายล้านนา, ศิลปะล้านนา, เรือนล้านนา, สถาปัตยกรรมล้านนา 

นางสาว ภูษณิศา ทองประทุม: วิเคราะห์ศิลปกรรมคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนา อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร 

 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ทางด้านรูปแบบศิลปกรรม

ของคุ้ ม เจ้ าน ายฝ่ าย เหนื อ ในล้ านน า  ที่ ยั ง เห ลื อหลั กฐาน ให้ ศึ กษ าได้  จ าน วน  10 หลั ง 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 

1.  คุ้มเจ้านายล้านนาทั้ง 10 หลัง สามารถแบ่งตามที่มาทางด้านรูปแบบศิลปกรรมได้
ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ 

        กลุ่มท่ี 1 คุ้มที่มีลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมแบบเรือนพ้ืนถิ่นล้านนา 

        กลุ่มท่ี 2 คุ้มที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกโดยตรงจากชาวตะวันตกที่มายังล้านนา 

        กลุ่มท่ี 3 คุ้มที่ได้รับอิทธิพลเรือนไม้แบบตะวันตกจากกรุงเทพฯ 

        กลุ่มท่ี 4 คุ้มที่มีรูปแบบเป็นอาคารทรงตึกแบบภาคกลาง (กรุงเทพฯ) 

   2.  บริบททางด้านประวัติศาสตร์ที่ส่งอิทธิพลต่อรูปแบบศิลปกรรมของคุ้มเจ้านายล้านนา 
คือ การตกเป็นประเทศราชของสยาม การเข้ามาของชาวตะวันตกในล้านนา กระแสความ นิยม
ตะวันตกในสยาม และการติดต่อค้าขายระหว่างล้านนากับผู้คนจากพ้ืนที่อ่ืนๆ 

   3. รูปแบบศิลปกรรมคุ้มเจ้านายล้านนาสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมในแต่ละสมัยของชน
ชั้นสูงในล้านนา และการเข้ามาของอิทธิพลจากภายนอกพ้ืนที่ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59107208 : Major (ART HISTORY) 
Keyword : Lanna Royal Halls, Lanna house, Khum Lanna 

MISS PUSANISA THONGPATUM : ANALYSIS OF ARCHITECTURAL STYLES OF 
LANNA ROYAL HALLS. THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR PRABHASSARA 
CHUVICHEAN, Ph.D. 

The objective of this research is to study and analyze the issues related to 
the art style of the Lanna Royal Halls, totally 10 houses located in Northern Part are 
remained as evidences for study. The results of research were found that 

1. Based on the origin of art styles, all 10 Lanna-style Houses can be divided 
into 4 main groups as follows: 

  1st Group: Lanna Royal Halls with architectural style of Lanna local house. 

  2nd Group: Lanna Royal Halls which is directly influenced by westerners 
who visited Lanna Kingdom. 

  3rd Group: Lanna Royal Halls which is influenced by western-style wooden 
houses in Bangkok. 

  4th Group: Lanna Royal Halls with the building style and shape of houses in 
central region (Bangkok). 

2. The historical contexts influencing the art style of  Lanna Royal Halls 
included the becoming of tributary state of the Siamese Kingdom, the arrival of 
westerners in Lanna Kingdom, the western trends in Siamese Kingdom, and the trade 
relations between Lanna Kingdom and people from other areas. 

3. The art style of  Lanna Royal Halls reflected the artistic tastes of the 
upper class in each period of Lanna Kingdom, and the entry of external influences. 
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ป๋า แม่จ๋า น ้าตาลทราย ย่า ยาย ครอบครัวที่คอยสนับสนุนในทุกเรื่อง และให้ก าลังใจอยู่เสมอ 
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ ให้ค าแนะน าใน

การเสนอหัวข้อ และเขียนวิทยานิพนธ์ ตลอดจนท าหน้าที่ประธานกรรมการสอบเล่มวิทยานิพนธ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  ชูวิเชียร ที่ปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ ผู้เป็นส่วนส าคัญที่

ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ์
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ ผู้ให้ความรู้ 
และค าแนะน า ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา 

อาจารย์ในภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ใน
มหาลัยศิลปากร  และมหาลัยวิทยาลัยอ่ืนๆ รวมไปถึงผู้เขียนหนังสือ เอกสารอ้างอิง หลักฐานและ
เจ้าของข้อมูลที่ได้น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

คุณอรุณศักดิ์  กิ่งมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบเล่มวิทยานิพนธ์ ซึ่งให้ค าแนะน าเพ่ือ
พัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต 

เพ่ือนทุกคนที่คอยเป็นที่ปรึกษา ให้ก าลังใจ สนับสนุน และพูดคุยแบ่งปันทุกข์สุขกันตลอดมา 
ทั้งเพ่ือนเก่าที่ ไม่เคยเก่าจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  เพ่ือนที่น่ารักเสมอจากภาควิชา
ประวัติศาสตร์ และเพ่ือนคนอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เพ่ือนๆ พ่ีๆ และน้องๆ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร  แม้ว่าช่วงเวลาที่
ได้ไปใช้ชีวิตไปเรียนที่ศิลปากรจะไม่นานเท่าไหร่นัก แต่ทุกคนเป็นความเป็นความประทับใจที่มีค่ามาก 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมทางคนส าคัญ  ที่จับมือกันมาตลอดทาง เดินเคียงข้างกันมา
ตลอด หวังว่าเราจะเดินไปด้วยกันในทุกเส้นทาง และค่อยๆ เติบโตไปด้วยกันอย่างที่เคยเป็นเสมอมา 
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บทที่ 1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

        งานสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าคุ้ม คุ้มหลวง หอค า หรือเวียงแก้ว หมายถึงที่อยู่อาศัยของเจ้านาย

หรือชนชั้นสูงในล้านนา  หลักฐานที่ยังปรากฏชัดและมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เพียงพอจะศึกษาได้

ทั้งหมดเป็นคุ้มที่อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 นอกจากหลักฐานของคุ้มที่ปรากฏในเมืองเชียงใหม่แล้ว 

คุ้มยังมีหลักฐานที่หลงเหลือให้ศึกษาอยู่ในเมืองแพร่ เมืองน่าน และเมืองล าพูน คุ้มเหล่านี้มีรูปแบบ

ทางด้านสถาปัตยกรรมบางประการที่ชวนให้นึกถึงงานสถาปัตยกรรมของอาคารที่มีฐานะเป็นอยู่อาศัย

หรือที่พักของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในกรุงเทพฯ ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียง

กันอันได้แก่ พระบรมหาราชวัง พระที่นั่ง และพระต าหนัก อย่างไรก็ตามคุ้มหลายหลังก็มีลักษณะ 

ทางสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของตนเองและมีลักษณะที่แตกต่างจากอาคารที่ปรากฏในกรุงเทพฯ 

จึงท าให้เกิดข้อสังเกตถึงที่มาของรูปแบบสถาปัตยกรรมของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือที่ปรากฏในล้านนา

เหล่านี้ 

          จากการศึกษาจากหลักฐานทางด้านเอกสารและการลงส ารวจในเบื้องต้นแล้วพบว่า 

คุ้ ม เจ้ านายฝ่ าย เหนื อในล้ านนาซึ่ งเป็ นหลักฐานที่ ยั งหลงเหลืออยู่ ในลั กษณ ะที่ สมบู รณ์  

มีอยู่ทั้ งหมด 10 หลัง โดยตั้ งอยู่ ใน เมืองเชียงใหม่  4 หลัง ล าพูน 2 หลัง เมืองแพร่  2 หลั ง  

และเมืองน่าน 2 หลัง  อาคารทั้ง 10 หลังในเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (คุ้มเจ้าแก้วมุงเมือง)  

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์  (คุ้มเจ้ามหาอินทร์ )1 ต าหนักบ้านทุ่งเสี้ยว คุ้มเจ้าราชบุตร (คุ้มเจ้าสมพะมิตร  

ณ  เชี ย ง ให ม่ ) ส่ ว น  2 ห ลั ง ใน เมื อ งแ พ ร่ ได้ แ ก่  คุ้ ม เจ้ าห ล ว ง เมื อ งแ พ ร่  บ้ าน ว งศ์ บุ รี   

อีก 2 หลังในเมืองน่าน คือ หอค าหลวงเมืองน่าน  และคุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) 2  

และในเมืองล าพูน ได้แก่ คุ้มเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ และคุ้มเจ้ายอดเรือน3 

 

 

 1 นพพร หัตถา, คุ้มเจ้านายล้านนา (กรุงเทพฯ: วันชนะ, 2545), 9. 
 2 เรื่องเดียวกัน. 
 3 วิฑู ร ย์  เห ลี ย ว รุ่ ง เรื อ ง , คุ้ ม เจ้ า ค รอ งน ค ร เชี ย ง ให ม่  แ ล ะ  คุ้ ม เจ้ าบุ รี รั ต น์  (เ ชี ย ง ให ม่ : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544), 11-17. 
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          คุ้ม เจ้ านายฝ่ ายเหนือทั้ ง 10 หลั งที่ ได้ กล่ าวถึ งในข้างต้นมีทั้ งรูปแบบที่ มี ลั กษณ ะ 

ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นล้านนาและได้รับอิทธิพลจากตะวันตก โดยส่วนใหญ่แล้วได้รับอิทธิพล  

จากตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมช่วงที่ตกเป็นประเทศราชของสยาม แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน

ออกไปทั้งในด้านของรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรม ลวดลายการประดับตกแต่ง รวมทั้งจุดประสงค์

ในการใช้งาน ทั้งนี้คุ้มบางแห่งได้ถูกปรับเปลี่ยนและซ่อมแซมเพ่ือการอนุรักษ์และให้ตรงกับ

จุดประสงค์ของการใช้งานในปัจจุบัน  

 โดยในหนังสือเรื่อง คุ้มเจ้านายล้านนา ของ นพพร  หัตถา ได้อธิบายลักษณะของคุ้มจ านวน 

10 หลัง ตามลักษณะโครงสร้างด้วยรวมที่ยังสามารถน ามาศึกษาได้ดังนี้  คุ้มที่สร้างตามรูปแบบ 

ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นล้านนา คุ้มที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมล้านนาและตะวันตก 

และคุ้มที่ ได้สร้างตามแบบแผนจากตะวันตก 4 อย่ างไรก็ตามงานเขียนของ นพพร หัตถา  

ได้ท าการแบ่งรูปแบบของคุ้มตามลักษณะโครงสร้างเท่านั้น แต่ไม่ได้กล่าวถึงที่มาทางด้านรูปแบบ 

และความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือเหล่านี้เลย 

         นอกจากการแบ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือตามลักษณะโครงสร้าง  

ของ นพพร หัตถา แล้วได้มีผู้ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในประเด็นอ่ืนอีก  

ได้แก่ การน าเรื่องราวของคุ้มจากหลักฐานทางด้านเอกสารมาอธิบายในเชิงของสัญลักษณ์ทาง

ประวัติศาสตร์5 แต่ผู้ที่น าเสนอประเด็นนี้ ให้ความส าคัญกับหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์  

และมุ่งเน้นที่จะอธิบายในเชิงสัญลักษณ์มากเกินไป จนมองข้ามการวิเคราะห์ทางด้านศิลปกรรม  

ของคุ้ม 

          จากที่ได้กล่าวมาจะพบว่าในการศึกษาเกี่ยวกับคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนาที่ได้มีผู้

ท าการศึกษาไว้แล้วนั้น มักจะน าเสนอเรื่องราวของคุ้มเพียงด้านเดียว โดยขาดการเชื่อมโยงกันระหว่าง

หลักฐานทางด้านศิลปกรรมและหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ ผู้ที่มุ่งเน้นศึกษาทางด้านรูปแบบ 

 

 

 4 นพพร หัตถา, คุ้มเจ้านายล้านนา (กรุงเทพฯ: วันชนะ, 2545), 9-62. 
 5 ภูเดช แสนสา, คุ้มหลวง หอค า เวียงแก้ว สัญญะขัติยะล้านนา (กรุงเทพฯ: กองบุญหมื่นฟ้า, 2556). 
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ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมก็กล่าวถึงเพียงแค่สิ่งที่ตนเองศึกษา ในขณะเดียวกันผู้ที่ศึกษาทางด้าน

ประวัติศาสตร์ก็ศึกษาแค่เพียงหลักฐานทางด้านเอกสาร โดยไม่ได้สนใจรูปแบบศิลปกรรม  

ของคุ้ม เจ้านายฝ่ายเหนือ ยิ่ งไปกว่านั้ นงานเขียนเหล่านี้ ยั งกล่าวถึ งที่ มาทางด้ านรูปแบบ  

ของคุ้มน้อยมาก กล่าวกันเพียงแค่ว่าได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก แต่ไม่ได้อธิบาย

ว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเหล่านี้ส่งอิทธิพลให้ดินแดนล้านนาจากทางใดบ้างและผ่านคน  

กลุ่มใด  ทั้งๆ ที่เมื่อได้ท าการศึกษาอย่างละเอียดแล้ว จะพบว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย  

ที่สอดคล้องกับการมีอยู่ของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าคุ้ม เช่น การที่ล้านนาตกเป็นประเทศราช 

ของกรุงเทพฯ การเข้ามาของชาวตะวันตกในล้านนา และการตกเป็นอาณานิคมของดินแดนที่อยู่ใน

บริเวณใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ และล้านนา6 

        ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาถึงประเด็นซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจ แต่ยังไม่มีผู้ใด

กล่าวถึงอย่างละเอียด ได้แก่ประเด็นทางด้านที่มาของรูปแบบศิลปกรรมคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือ ซึ่งใน

ประเด็นนี้จะต้องท าการศึกษาทั้งรูปแบบทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และพ้ืนที่ใช้งานของคุ้มที่

ปรากฏในล้านนาแต่ละหลัง เพ่ือน าไปเชื่อมโยงกับรูปแบบศิลปกรรมของกลุ่มอาคารที่สันนิษฐานว่า

เป็นรูปแบบของอาคารที่ส่งอิทธิพลให้กับรูปแบบของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนา การวิเคราะห์  

ในประเด็นนี้นอกจากจะท าให้ทราบถึงที่มาทางด้านรูปแบบศิลปกรรมของคุ้ มเจ้านายฝ่ายเหนือ 

ในล้านนาแล้ว ยังช่วยอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างการมีอยู่ของศิลปกรรมที่เรียกว่า  

คุ้ม และประวัติศาสตร์สังคมล้านนาในช่วงราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนตอนปลาย โดยเฉพาะความนิยม 

และทัศนคติของชนชั้นน าล้านนาที่มีต่อสถาปัตยกรรมตะวันตก  

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

     1. ศึกษาถึงที่มาและพัฒนาการทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรม การประดับลวดลาย  

และพ้ืนที่ใช้งานของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนา เพ่ือให้ทราบถึงที่มาของงานศิลปกรรมที่เรียกว่า

คุ้ม เช่น คุ้มที่มีลักษณะแบบเรือนพ้ืนถิ่นล้านนา คุ้มที่ผสมผสานระหว่างเรือนพ้ืนถิ่นล้านนา 

และตะวันตก และคุ้มที่สร้างตามแบบอย่างของสถาปัตยกรรมตะวันตก 

 

 6 ชวลีย์ ณ ถลาง, ประเทศราชของสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), 10. 
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            2. การศึกษาศิลปกรรมคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์กัน

ระหว่างการมีอยู่ของศิลปกรรมที่เรียกว่าคุ้ม และประวัติศาสตร์สังคมล้านนาในช่วงราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน

ตอนปลาย โดยเฉพาะความนิยมและทัศนคติของชนชั้นน าล้านนาที่มีต่อสถาปัตยกรรมตะวันตก 

3. สมมติฐานของการศึกษา 

             1. รูปแบบทางด้านศิลปกรรมของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนาล้วนมีผลมาจากการติดต่อ

กับกรุงเทพฯ และตะวันตก รวมทั้งการเข้ามามีบทบาทของชาวตะวันตกในล้านนา 

             2. การศึกษางานศิลปกรรมที่เรียกว่าคุ้ม มีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ล้านนา เนื่องจาก

เป็นหลักฐานทางด้านศิลปกรรมที่ช่วยแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคม ความนิยม และทัศนคติของชนชั้น

น าล้านนาในช่วงราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนตอนปลาย              

4. ขอบเขตการศึกษา 

        ศึกษาสถาปัตยกรรมของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือที่เจ้าของคุ้มมีศักดินาอยู่ในกลุ่มเจ้าขันห้าใบ7  

ทั้ง 10 หลัง ที่ตั้งอยู่ในเมืองเชียงใหม่ ล าพูน แพร่และน่าน  

5. ขั้นตอนของการศึกษา 

             1. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นล้านนา สถาปัตยกรรมตะวันตก 
และรูปแบบสถาปัตยกรรมของสยามที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในช่วงที่ร่วมสมัยกับคุ้มเจ้านายฝ่าย
เหนือ เพ่ือน ามาวิเคราะห์การผสมผสานของรูปแบบสถาปัตยกรรมคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนา 

            2. รวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสารชั้นต้นทั้งจากหอสมุดมหาวิทยาลัยและหอสมุดแห่งชาติ 

            3. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นรองท่ีมีผู้เคยศึกษาไว้ก่อนแล้ว 

            4. ศึกษาต าแหน่งที่ตั้งของคุ้มทั้ง 10 แห่ง และด าเนินการขอเข้าชมภายในอาคาร (ในกรณีที่
อาคารไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม) 

            5. ออกส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม 

           6. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์และการส ารวจ 

 

 7 ฐานันดรศักดิ์ของเจ้านายระดับสูงในล้านนาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ให้ท าหน้าที่
บริหารราชการล้านนา ประกอบไปด้วย 5 ต าแหน่ง ได้แก่ เจ้าหลวง เจ้าอุปราช เจ้าราชวงศ์ เจ้าบุรีรัตน์   
และเจ้าราชบุตร  
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           7. เรียบเรียงข้อมูลและเขียนอย่างเป็นระบบ 

           8. น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่อง 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 6.1 การศึกษาคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนา ช่วยให้ เข้าใจรูปแบบทางศิลปกรรม 

และสถาปัตยกรรม เพ่ือแสดงให้ เห็นถึงเอกลักษณ์ของงานด้านสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

 6.2 ข้อมูลและหลักฐานรวมทั้ งผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ จะช่วยเพ่ิมองค์ความรู้   

เกี่ยวกับคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนา และสามารถน าไปศึกษาต่อยอดเพ่ือหาประเด็นที่สอดคล้อง  

และข้อขัดเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อไปได้ในอนาคต 
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บทที่ 2 

หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนา 

1. ความหมายของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าคุ้ม 

            คุ้มเป็นชื่อเรียกของสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเจ้านายในราชวงศ์ฝ่ายเหนือ 

 การที่บ้านเรือนที่พักอาศัยของเจ้านายฝ่ายเหนือจะได้เรียกว่าคุ้มได้นั้น เจ้าของเรือนหลังนั้น 

จะต้องมีต าแหน่งศักดินาอยู่ในล าดับชั้นเจ้าขันธ์ทั้ง 5 ได้แก่ เจ้าหลวงหรือเจ้าผู้ครองนคร เจ้าอุปราช 

เจ้าราชวงศ์ เจ้าบุรีรัตน์และเจ้าราชบุตร8 รวมทั้งเรือนที่พักอาศัยของเจ้าแม่หรือหม่อม (ภริยา)  

ของเจ้าหลวงด้วย9 บ้านพักอาศัยของเจ้านายที่มีศักดินารองจากนี้จะไม่นิยมเรียกว่าคุ้ม ส่วนคุ้มที่เป็น

ของเจ้าหลวงจะเรียกกันว่าคุ้มหลวง แต่เดิมคุ้มหลวงจะมีองค์ประกอบทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน 

ได้แก่ คุ้มหลวง หอค า และเวียงแก้ว10   

          คุ้มหลวงจะท าหน้าที่เป็นเรือนหรือที่พักอาศัยของเจ้าหลวง ส่วนหอค าก็ท าหน้าที่เป็นเรือน

เช่นเดียวกัน แต่จะเป็นเรือนที่มีท้องพระโรงอยู่ภายใน ซึ่งเจ้าหลวงบางองค์อาจใช้ท้องพระโรงนี้เป็น

พ้ืนที่ในการออกว่าราชการหรือใช้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ปกติแล้วคุ้มหลวงและหอค ามักจะถูก

ก าหนดให้เป็นเขตพระราชฐาน สิ่งที่ใช้ก าหนดเขตพระราชฐานก็คือเวียงแก้วที่มีลักษณะเป็นก าแพงสูง

ล้อมรอบเขตพระราชฐานทั้งหมดเอาไว้  โดยอาณาเขตบริเวณที่อยู่ภายในเวียงแก้ว เรียกกันว่า  

ข่วงแก้ว ข่วงพระราชวังหลวง หรือข่วงราชฐาน11  

2. หน้าที่การใช้งานของอาคารคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือ 

           ห น้ าที่ ก าร ใช้ งาน ขอ งคุ้ ม เจ้ าน าย ใน ล้ าน น าส าม ารถ พิ จ ารณ าได้ จ ากรู ป แบ บ 

ทางด้านสถาปัตยกรรมและหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีกการบันทึกไว้ ทั้งจากเอกสาร  

ของทางกรุงเทพฯ เอกสารของชาวต่างชาติ และเอกสารของทางล้านนาเอง โดยสามารถแบ่งหน้าที่

ของคุ้มเจ้านายล้านนาได้ดังนี้ 

 

          8 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, คุ้มเจ้าครองนครเชียงใหม่และ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)  (เชียงใหม่: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), 11. 

          9 สหยศ ศรีพนา วงศ์บุรี, ประวัติคุ้มวงศ์บุรี [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
คุ้มวงศ์บุรี] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),.  
          10 ภูเดช แสนสา, คุ้มหลวง หอค า เวียงแก้ว สัญญะขัติยะล้านนา (กรุงเทพฯ: กองบุญหมื่นฟ้า, 2556), 6-8. 
          11 เรื่องเดียวกัน. 
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        2.1 สถานที่ส าหรับพักอาศัยของเจ้านายฝ่ายเหนือ 

    หน้าที่หลักของสถาปัตยกรรมอาคารที่ เรียกว่าคุ้มก็คือใช้ส าหรับเป็นที่ พักอาศัย  

เมื่อพิจารณารูปแบบภายในของคุ้มที่ยังหลงเหลือหลักฐานอยู่ในปัจจุบันจะพบว่ากลุ่มอาคารที่เรียกว่า

คุ้มก็มีลักษณะเหมือนบ้านเรือนทั่วไปที่ประกอบไปด้วยห้องโถงซึ่งอาจใช้รับแขกหรือประกอบกิจกรรม

ทั่วไปของครอบครัว ห้องนอน ห้องท างาน ห้องเก็บของ ห้องพระ และห้องครัว แต่สิ่ งที่ท าให้เรือน 

ที่เรียกว่าคุ้มแตกต่างจากเรือนของคนทั่วไปคือ สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักอาศัยส าหรับเจ้านายที่มียศ

ชั้นสูงและครอบครัวเท่านั้น ดังปรากฏให้เห็นในปัจจุบันว่าคุ้มมักจะถูกเรียกว่า คุ้มเจ้าหลวง(คุ้มหลวง)  

คุ้มเจ้าราชบุตร คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์ คุ้มเจ้าวิชัยราชา12  

            ชื่อเรียกของคุ้มที่ปรากฏไม่ใช้ชื่อของเจ้าของคุ้มหากแต่เป็นชื่อที่เรียกขึ้นตามต าแหน่งของ

เจ้ า ขอ งคุ้ ม ซึ่ ง ล้ ว น แต่ เป็ น บ รรด าศั ก ดิ์ ชั้ น สู งที่ จั ด อ ยู่ ใน ก ลุ่ ม ที่ เรี ย ก ว่ า เจ้ า ขั น ธ์ ทั้ ง  5  

และรองจากเจ้าขันธ์ทั้ง 5 ไปไม่เกิน 13 ชั้นยศ13 ยิ่งไปกว่านั้นยังมีหลักฐานเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า

การสร้างคุ้มหลวง หอค า และเวียงแก้วในสมัยของพระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์แรกแห่ง

ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน (ทิพจักราธิวงศ์) เป็นหนึ่งในการรื้อฟ้ืนธรรมเนียมปฏิบัติของกษัตริย์ล้านนา  

ใน ราชวงศ์มั งราย เพ่ื อแสดงให้ เห็ นถึ งสถานะ กษัตริย์  ของราชวงศ์ เจ้ า เจ็ ดตนที่ สื บต่ อ 

มาจากราชวงศ์มังราย14 ภายในเวียงแก้วของเจ้าผู้ครองนครในล้านนาก็จะประกอบไปด้วยเจ้านาย 

ขุนนาง ไพร่หลวง ไพร่สม ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติแตกต่างกันไปตามต าแหน่ง นอกจากนี้ชายา 

ญาติ และลูกหลานของเจ้าหลวงก็จะสร้างเรือนพักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหอค าภายในเวียง

แก้วอีกด้วย15 

            โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่จะได้ขึ้นเป็นเจ้าหลวงองค์ต่อไป มักจะอยู่ในต าแหน่งเจ้าอุปราช  

หรือเจ้าบุรีรัตน์ ซึ่งคุ้มของเจ้าเหล่านี้ก็เรียกตามยศ เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหลวงแล้วบางครั้ง  

จะเก็บคุ้มหลังเดิมไว้เป็นที่ประทับชั่วคราว ส่วนคุ้มหลวงในเวียงแก้วนั้นเจ้าหลวงบางองค์ก็เข้าไป

 

          12 พระวิไชยราชาเป็นต าแหน่งเฉพาะที่ปรากฎในเมืองแพร่เท่านั้น 
         13 ภูเดช แสนสา, คุ้มหลวง หอค า เวียงแก้ว สัญญะขัติยะล้านนา (กรุงเทพฯ: กองบุญหมื่นฟ้า, 2556), 161. 
         14 เรื่องเดียวกัน, 44-47. 
         15 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, คุ้มเจ้าครองนครเชียงใหม่และ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)  (เชียงใหม่: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), 11. 
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พ านักในคุ้มหลวงหลังเดิมของเจ้าหลวงองค์ก่อหน้าหรือจะสร้างคุ้มหลวงหลังใหม่ขึ้นในเวียงแก้วก็

ตามแต่พระประสงค1์6 

    นอกจากคุ้มจะเป็นสถานที่ส าหรับพักอาศัยของเจ้านายฝ่ายเหนือแล้ว ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้

เห็นถึงยศถาบรรดาศักดิ์ของเจ้านายผู้เป็นเจ้าของคุ้มอีกด้วย ดังนั้นคุ้มจึงไม่ใช่เรือนธรรมดาแต่ถือได้ว่า

เป็นสถาปัตยกรรมที่มีนัยยะทางด้านการเมืองและเป็นตัวแทนของระบบศักดินาของเจ้านายในล้านนา 

        2.2 สถานที่ว่าราชการ ประกอบพระราชพิธีส าคัญ และจัดกิจกรรมทั่วไป 

             คุ้มที่ใช้เป็นสถานที่ว่าราชการและใช้ในการประกอบพระราชพิธีส าคัญของบ้านเมือง มักจะ

เป็นคุ้มหลวงที่อยู่ในเวียงแก้ว เนื่องจากคุ้มหลวงเป็นเรือนที่พักขนาดใหญ่ มีบริเวณกว้างขวางและเป็น

ที่พักอาศัยของเจ้าหลวง จากหลักฐานทางด้านเอกสารพบว่าบริเวณที่เจ้าหลวงใช้เป็นสถานที่ว่า

ราชการและประกอบพระราชพิธีส าคัญคือส่วนที่เรียกกันว่า หอค า ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ สร้างด้วย

ความวิจิตรประณีต หลังคาซ้อนชั้น และมีช่อฟ้า17ลักษณะภายในเป็นพระที่นั่งที่มีท้องพระโรง18 หอ

ค าจะสร้างขึ้นภายในเวียงแก้ว บริเวณใกล้ เคียงกับคุ้มหลวง โดยคุ้มหลวงจะท าหน้าที่เป็นหอนอน 

(ท่ีประทับส่วนตัว) ส่วนหอค าจะท าหน้าที่เป็นหอนั่ง (ท่ีออกว่าราชกิจ)19  

              พระราชพิธีส าคัญที่ปรากฏหลักฐานว่าใช้หอค าเป็นสถานที่ในการประกอบพิธี ได้แก่  

พระราชพิธีขึ้นนั่งเมืองหรือพระราชพิธีอุสสาราชาภิ เสก ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่พระเจ้ากาวิละ ปฐม

กษัตริย์แห่งราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน (ทิพจักราธิวงศ์) ได้รื้อฟ้ืนขึ้นมาในคราวฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่ ในพ.ศ.

2339 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนมีเชื้อสายที่สืบต่อมาจากราชวงศ์มังราย20 โดยพิธีนี้ต้องจัด

ขึ้น ณ หอค า ในเวียงแก้วเท่านั้น และจะจัดขึ้นเมื่อมีการขึ้นครองเมืองของเจ้าผู้ครองเมืององค์ใหม่  

 ดังปรากฏหลักฐานในสมัยของเจ้าน้อยธรรมลังกา ผู้เป็นอนุชาและได้ขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ต่อจาก

เจ้ากาวิละ โดยในพิธีได้มีการเสด็จเข้าไปประทับที่หอค าภายในเวียงแก้วและแต่งตั้งขุนนางยศต่างๆ 

ด้วย21 นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานว่าพระเจ้าอินทวิชยานนท์  เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่  7  

 

  16 ภูเดช แสนสา, คุ้มหลวง หอค า เวียงแก้ว สัญญะขัติยะล้านนา (กรุงเทพฯ: กองบุญหมื่นฟ้า, 2556), 69. 
            17 เรื่องเดียวกัน. 
            18 เรื่องเดียวกัน, 43. 
            19 เรื่องเดียวกัน, 93. 
            20 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ , ต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่   
ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี (เชียงใหม่: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2538), 129. 
           21 เรื่องเดียวกัน, 157. 
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ก็ได้ เข้าประกอบพระราชพิธีนี้ ก่อนการขึ้นครองเมืองในพ.ศ.2428 การสรงน ้ าพุทธาภิ เศก 

พระเจ้าอินทวิชยานนท์ แล้วก็อัญเชิญขึ้นนั่งบนแท่นแก้ว (พระราชบัลลังก์) ณ หอค า ในเวียงแก้ว22  

           ส่วนพิธีอ่ืนๆ ที่ปรากฏหลักฐานว่าในมีการจัดขึ้น ณ หอค า ในเวียงแก้ว ได้แก่ พิธีวันเข้า

คารวะเจ้ าผู้ ครองนครล าปาง ณ  หอค าของเจ้ าหลวงเมืองล าปาง ใน เดือน 8 ขึ้น  13 ค ่ า  

(ประมาณเดือนพฤษภาคม) ในสมัยของเจ้าหลวงพรหมาภิพงษ์ธาดา เจ้าหลวงเมืองล าปางองค์ท่ี 1123  

ส่วนในสมัยของพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ (เจ้าหนานสุริยวงศ์) เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 6 ได้มีการ

สร้างคุ้มหลวงอีกหลังหนึ่งนอกเวียงแก้ว บริเวณริมแม่น ้าปิงซึ่งเป็นราชอุทยานส่วนพระองค์เรียกกันว่า  

คุ้มท่าพระเจดีย์กิ่ว เพ่ือใช้พ านักในช่วงฤดูร้อน โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ (สงกรานต์) จะเปิดโอกาสให้

ชาวเมืองได้สระเกล้าด าหัว ณ คุ้มหลังนี้24 อีกหนึ่งพิธีกรรมที่ถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่ส าคัญก็คือพิธีเลี้ยง

เทพดาผีอารักษ์ซึ่งดูแลปกปักรักษาคุ้มหลวงและเวียงแก้ว ในพิธีจะมีการเลี้ยงผีโดยใช้หมูพลีกรรม  

ปีละ 12 ตัว เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเลี้ยงผีแล้ว เจ้าหลวงก็จะท าพิธีแบ่งผีอารักษ์จากคุ้มหลวงไปปกปักรักษา

คุ้มหลวงหลังอ่ืนๆ  คุ้มของเหล่าลูกหลาน และคุ้มของเหล่าขุนนาง ข้าราชบริพารที่ท าหน้าที่เลี้ยงผี

ของคุ้มหลวง25  

             จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่าคุ้มไม่ใช่เรือนที่มีความส าคัญในฐานะที่พักอาศัย

เท่านั้น แต่มีความส าคัญทั้งในด้านของงานราชการบ้านเมือง พิธีกรรมของเจ้านายฝ่ายเหนือ  

และการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเจ้านายและประชาชนทั่วไป ดังนั้นคุ้มจึงเป็น

สถาปัตยกรรมที่สะท้อนภาพของการใช้ชีวิตและความเชื่อของกลุ่มคนในมณฑลพายัพ โดยเฉพาะกลุ่ม

เจ้านายและขุนนางระดับสูง  

 

 

 

 

           22 สงวน  โชติสุขรัตน์, ประชุมต านานลานนาไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2515), 627. 
           23 “บันทึกช้ีแจงเรื่องคุ้มหลวงเมืองนครล าปาง (ซึ่งช้ีแจงต่อศาล ในวันมาสืบที่วัง).” เอกสารจดหมายเหตุ
ลายลักษณ์. สบ. 2 .46/11. ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. อ้างถึงใน ภูเดช แสนสา, คุ้มหลวง หอค า เวียงแก้ว 
สัญญะขัติยะล้านนา (กรุงเทพฯ: กองบุญหมื่นฟ้า, 2556), 60. 
           24 แสงดาว ณ เชียงใหม่, พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี 26 สิงหาคม 2416 – 9 ธันวาคม 

2476 (เชียงใหม่: โรงพิมพ์กลางเวียง, 2517), 29. 

           25 ภูเดช แสนสา, คุ้มหลวง หอค า เวียงแก้ว สัญญะขัติยะล้านนา (กรุงเทพฯ: กองบุญหมื่นฟ้า, 2556), 139. 
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        2.3 สถานทีต่้อนรับแขกบ้านแขกเมือง 

             คุ้มถือได้ว่าเป็นเรือนที่พักอาศัยซึ่งมีพ้ืนที่บริเวณกว้างขวาง ทั้งยังมีรูปแบบทางด้าน

ศิลปกรรมที่งดงามกว่าเรือนของชาวบ้านทั่วไป ดังนั้นเจ้านายล้านนาจึงมักจะใช้คุ้มเป็นสถานที่ต้อนรับ

แขกบ้านแขกเมืองที่มาจากต่างถิ่นดังปรากฎในบันทึกการเดินทางของปิแอร์ โอร์ต ที่ปรึกษากฎหมาย

ชาวเบลเยียมซึ่งเข้ามารับราชกาลที่กรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งได้รับมอบหมายให้เดินทางไป

พิจารณาคดีที่ เชียงใหม่ในพ.ศ.2440 ได้เล่าว่าเมื่อเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้ว เจ้าผู้ครองนคร 

และเจ้าอุปราช26 ได้เชิญปิแอร์ โอร์ตไปพบที่คุ้มซึ่งเป็นเรือนไม้ที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี27  

            นอกจากนี้ที่ปรึกษากฎหมายชาวเบลเยียมผู้นี้ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมรับประทานอาหารเย็น  

ในงานเลี้ยง ณ คุ้มเจ้าราชวงศ์ ที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่แขกระดับสูง 2 คน ที่ ได้มาพ านัก 

อยู่ในเชียงใหม่ ในงานมีการแสดงกายกรรมโดยเด็กผู้ชายจากโรงเรียนยิมนาสติก มีการเลี้ยงอาหารค ่า 

แบบยุโรป การแสดงดนตรีและเพลงพ้ืนเมือง ผู้ที่มาร่วมงานเป็นบุคคลระดับสูงของเชียงใหม่   

เจ้านายจากหัวเมืองล าปาง รวมทั้งเจ้านายจากหัวเมืองอ่ืนๆ ด้วย28 ไม่ใช่แค่เพียงในเชียงใหม่เท่านั้น 

แต่ปิแอร์ โอร์ตก็ได้รับการต้อนรับโดยการได้รับเชิญให้ร่วมรับประทานเย็น ณ คุ้มเจ้าอุปราช  

เมืองล าพูนเช่นเดียวกัน29 

              คราวที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครราชสีมาเสด็จตรวจราชการ

มณฑลพายัพ พระองค์ได้มีพระราชหัตถกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 ถึงเรื่องราวของหอค าเมืองน่านซึ่งพระองค์ได้ใช้เป็นที่ประทับค้างแรมในระหว่างวันที่ 12-16 

ธันวาคม พ.ศ.2463 โดยในเนื้อความได้เล่าถึงรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมของหอค าเมืองน่าน  

ที่สร้างในสมัยของเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าหลวงเมืองน่านองค์ที่ 8 และอยู่อาศัยจนถึงแก่พิราลัย  

ณ หอค าแห่งนี้ ต่อมาในสมัยของเจ้ามหาพรหมสุรธาดาเจ้าหลวงเมืองน่านองค์ที่ 9 แม้เจ้าสุริยพงษ์

ผริตเดชจะเคยสั่งไว้ว่าหากใครได้ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองเมืองน่านให้ย้ายเข้ามาพ านักอยู่ในหอค าแห่งนี้ 

แต่เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนครราชสีมามีความเห็นว่าเจ้ามหาพรหมสุรธาดาไม่ค่อยชอบอาศัยอยู่ในหอค า

 

           26 ผู้แปลสันนิษฐานว่าคือเจ้าอินทวโรรสสุริยะวงศ์ฯ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 8 ในขณะที่ยังด ารง
ต าแหน่งเจ้าอุปราช 
        27 ปิแอร์ โอร์ต, ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง, พิมพ์ครั้งที่ 4, แปลและเรียบเรียงโดย พิษณุ 
จันทร์วิทัน (กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2555), 111. 
         28 เรื่องเดียวกัน, 121-122. 
         29 เรื่องเดียวกัน, 133. 
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แห่งนี้เท่าไหร่นักแต่ชอบบ้านหลังเก่ามากกว่า จึงได้ท าการปรับปรุงและตกแต่งให้เป็นอาคารส าหรับ

รับแขก30 

              จากหลักฐานที่ปรากฏเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าคุ้มของเจ้านายฝ่ายเหนือ โดยเฉพาะคุ้ม

ของเจ้าหลวงนั้นไม่ใช่สถานที่ที่จ ากัดเฉพาะส าหรับกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือเท่านั้น แต่ใช้เป็นเรือน  

เพ่ือรองรับแขกของเมืองที่ เดินทางมาจากสถานที่ อ่ืนทั้ งเจ้านาย เชื้อพระวงศ์  ข้าราชการ  

และชาวต่างชาติ มีทั้งการนัดกันมาเพ่ือพบปะพูดคุยปรึกษาหารือกันทั้งในเรื่องทางราชการ  

และเรื่องทั่วๆ ไป จัดงานเลี้ยงต้อนรับ รวมไปถึงการจัดเป็นที่รองรับส าหรับค้างแรมส าหรับแขก

ระดับสูง 

        2.4 สถานที่คุมขังนักโทษ 

             การใช้คุ้มเป็นที่คุมขังนักโทษนั้นปรากฏหลักฐานทางด้านศิลปกรรมให้เห็นอย่างชัดเจน  

ณ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ จากการลงพ้ืนที่พบว่าคุ้มหลังนี้มีห้องคุมขังนักโทษอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน  

ส่วนในเชียงใหม่นั้นมีเอกสารที่ระบุไว้ว่าในช่วงที่พระยาราชเสนา ด ารงต าแหน่งข้าหลวงใหญ่ประจ า

มณฑลพายัพคนที่ 2 (พ.ศ.2425-2429) ซึ่งเป็นสมัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เป็นเจ้าหลวงเมือง

เชียงใหม่ ในเมืองเชียงใหม่กลุ่มเจ้านายเชียงใหม่ยังมีอ านาจในการจับกุมคุมขังพลเมืองได้ตาม

กฎหมายพ้ืนเมือง โดยใช้บริเวณของคุ้มเจ้านายเป็นที่คุมขังนักโทษอันเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในเมือง

ประเทศราช31 

              เจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่จับกุมคุมขัง

นักโทษ และดูแลเรือนจ ามาตั้งแต่ครั้งที่ได้รับต าแหน่งเจ้าอุปราชในปีพ.ศ.2417 เนื่องจากเจ้าอุปราช 

มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจึงพ่วงเอาหน้าที่ในการ

จับกุมคุมขังนักโทษไปด้วย ในช่วงนี้สถานที่ที่ใช้ในการกักขังนักโทษจึงอยู่ในบริเวณคุ้มของเจ้าอุปราช

อินทนนท์  ต่อมาเมื่อเจ้าอุปราชอินทนนท์ ใด้ขึ้นครองเชียงใหม่เป็นเจ้าอินทวิชยานนท์แล้ว  

หน้าที่ในการจับกุมคุมขังนักโทษจึงกลายไปเป็นหน้าที่ของเจ้าอุปราชบุญทวงศ์ผู้เป็นน้องชายแทน  

 

         30 “สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมา เสด็จมณฑลพายัพ.” เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์. ร. ม.
27/10. ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. อ้างถึงใน วรชาติ มีชูบท, เจ้านายฝ่ายเหนือ และต านานรักมะเมียะ 
(กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2556), 245-247. 
         31 ร าลึกสัมมนาราชทัณฑ์เชียงใหม่ : 7 ธันวาคม 2523 (เชียงใหม่: เรือนจ ากลางเชียงใหม่, 2523), 17. 
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โดยหน้าที่ในการสั่งลงโทษผู้ที่ท าผิดอาชญาของเจ้าหลวงเป็นของเจ้าอุปราชบุญทวงศ์แต่เพียงผู้เดียว 

สถานที่ในการกักขังนักโทษจึงย้ายมาอยู่ภายในคุ้มของเจ้าอุปราชบุญทวงศ์32 

              เมื่อเจ้าอุปราชบุญทวงศ์ถึงแก่กรรมในปีพ.ศ.2425 ผู้ที่รับหน้าที่ในการจับกุมนักโทษต่อมา

คือเจ้าน้อยมหาอินทร์ ซึ่งด ารงต าแหน่งเจ้าบุรีรัตน์อยู่ในขณะนั้น เจ้าน้อยมหาอินทร์ถือได้ว่าเป็นแม่

ทัพคนส าคัญในสมัยของเจ้าอินทวิชยานนท์ นักโทษทั้งหมดที่เคยถูกคุมขังอยู่ในคุ้มของเจ้าอุปราชบุญ

ทวงศ์จึงถูกย้ายมาที่คุ้มของเจ้าน้อยมหาอินทร์บริเวณสี่แยกกลางเวียงทั้งหมด คุ้มของเจ้าน้อยมหา

อินทร์เป็นสถานที่กักขังและลงโทษนักโทษโดยการโบยเฆี่ยนตี รวมทั้งมีการทรมานด้วยหลายวิธี

จนกระทั่งเจ้าน้อยมหาอินทร์ถึงแก่กรรมในปีพ.ศ.2438 ทางการเชียงใหม่จึงได้เลื่อนต าแหน่งบุคคล 2 

คน ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าบุรีรัตน์ ได้แก่ เจ้าหน่อเมือง ณ เชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมเป็นเจ้าราชภาติกวงศ์ 

และอีกคนหนึ่งคือแม่ทัพคนส าคัญของเมืองเชียงใหม่33 

              คุ้มของเจ้าหน่อเมืองตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดฟ่อนสร้อย ทางไปประตูเชียงใหม่ กลายเป็น

สถานที่คุมขังนักและลงโทษนักโทษ รวมทั้งเป็นที่พิจารณาคดีต่างๆ ซึ่งเจ้าหน่อเมืองจะท าหน้าที่เป็น

ประธานคณะลูกขุนของศาลด้วยตัวของท่านเอง ชาวเชียงใหม่จึงพากันเรียกท่านว่า “เจ้าตัดสิน” 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่เจ้าหน่อเมืองท าหน้าที่เป็นผู้จับกุมคุมขังและพิจารณาคดีของนักโทษนี้ได้มีการ

แบ่งสถานที่คุมขังนักโทษออกเป็น 2 แห่ง โดยคุ้มของเจ้าหน่อเมืองจะกักขังนักโทษที่โทษหนัก 

ส่วนนักโทษที่มีโทษเล็กๆ น้อยๆ จะถูกส่งตัวไปกักขังที่คุ้มของเจ้าทักษิณนิเกตุ (มหายศ) เสนาวัง 

ของเจ้าอินทวิชยานนท์ หลังจากที่เจ้าหน่อเมืองถึงแก่กรรมแล้วกิจการเกี่ยวกับเรือนจ าทั้งหมดได้ถูก

โอนมาไว้ที่คุ้มของเจ้าทักษิณนิเกตุ (มหายศ)34  

                คุ้มของเจ้าทักษิณนิ เกตุ  (มหายศ) ถือว่าเป็นเรือนจ าในคุ้มเจ้านายหลังสุดท้าย  

เนื่องจากเมื่อเจ้าอินทวิชยานนท์ ถึงแก่พิราลัยในปีพ.ศ.2440 เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ผู้เป็นบุตร 

ได้ขึ้นเป็นเจ้าหลวงองค์ต่อมา ในขณะเดียวกันพระยานริศรราชกิจ ได้ย้ายมาเป็นข้าหลวงประจ ามณฑล

พายัพ คนที่  5 ในพ.ศ.2442 และได้ทูลขอที่ดินจากเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์35 เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์  

จึงได้ประทานที่ดินซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเวียงแก้วของพระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงองค์ที่ 1 โดยให้ใช้พ้ืนที่

 

         32 ร าลึกสัมมนาราชทัณฑ์เชียงใหม ่: 7 ธันวาคม 2523 (เชียงใหม่: เรือนจ ากลางเชียงใหม่, 2523), 33. 
         33 เรื่องเดียวกัน, 36. 
         34 เรื่องเดียวกัน. 
        35 เรื่องเดียวกัน. 



  

  

31 

ทางด้านทิศใต้ของเวียงแก้ว36 เพ่ือให้ด าเนินการสร้างเรือนจ ากลางเชียงใหม่37 นับเป็นจุดสิ้นสุด 

ของเรือนจ าในคุ้มเจ้า 

              จากหลักฐานทางด้านเอกสารของเมืองเชียงใหม่ได้แสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะมีการสร้าง

เรือนจ ากลางเชี ย งใหม่ ขึ้ นนั้ น ได้ มี ก ารกั กขั งนั ก โทษไว้ ในคุ้ ม เจ้ าห รือ เรือนจ า ในคุ้ ม เจ้ า  

 โดยเจ้านายที่ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลงานในด้านเรือนจ าต้องเป็นเจ้านายที่ด ารงต าแหน่งเก่ียวกับการดูแล

รักษาความสงบสุข  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและมีบทบาทหน้าที่ ส าคัญ 

ในงานบ้านเมืองของเมืองเชียงใหม่ ดังจะเห็นได้ว่าผู้ที่ท าหน้าที่นี้หากไม่ใช่เจ้าอุปราชก็จะต้องเป็น  

เจ้าบุรีรัตน์เท่านั้น ต าแหน่งทั้งสองถือได้ว่าเป็นชั้นยศระดับสูงอยู่ในกลุ่มเจ้าขันธ์ทั้ง 5 และผู้ที่ได้รับ

หน้าที่นี้ต้องเป็นคนเก่งกล้ามีความสามารถและเป็นคนใกล้ชิดที่เจ้าหลวงไว้วางใจ หน้าที่ในกิจการ  

ด้านเรือนจ าจึงถือได้ว่าเป็นหน้าที่ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การด าเนินการกิจการ

เรือนจ าในคุ้มของเจ้านายยังแสดงให้เห็นว่าคุ้มเจ้านายไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่พ านักของเจ้านาย

เท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่ใช้คุมขังและลงโทษนักโทษอันเป็นกิจการที่ส าคัญต่อบ้านเมืองอีกด้วย      

3. ข้อมูลทั่วไปของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนาแต่ละหลัง 

     3.1. คุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในจังหวัดเชียงใหม่    

           1) คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์)  

ต าแหน่งที่ตั้ง : สี่แยกกลางเวียง เลขที่ 117 ถนนราชด าเนิน ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่38 อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับศาลาธนารักษ์ เชียงใหม่ 

            คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) สร้างขึ้นเพ่ือเป็นคุ้มของเจ้าน้อยมหาอินทร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาท

เป็นอย่างมากต่อการเมืองการปกครองของเชียงใหม่ในช่วงปลายสมัยเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 6  

พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ (พ.ศ.2416-2413) จนถึงต้นสมัยเจ้าหลวงองค์ที่ 7 พระเจ้าอินทวิชยานนท์  

 

 

 

 

        36 แสงดาว ณ เชียงใหม่ , พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี 26 สิงหาคม 2416 – 9 ธันวาคม 2476 

(เชียงใหม่: โรงพิมพ์กลางเวียง, 2517), 31. 

         37 เรื่องเดียวกัน, 20. 
         38 เรื่องเดียวกัน, 41 



  

  

32 

(พ.ศ.2416-2440) 39 เจ้าน้อยมหาอินทร์ด ารงต าแหน่งเจ้าบุรีรัตน์เป็นเวลา 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2416 

จนถึงแก่กรรมในปี  พ.ศ.243640 คุ้มหลังนี้ ได้รับการสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2432  

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ เจ้าน้อยมหาอินทร์มีอ านาจมากและรุ่งเรืองสูงสุด ในขณะเดียวกันก็เป็นปีที่  

บริษัทบริติชบอรเนียวจ ากัดเริ่มด าเนินการกิจการป่าไม้ในเชียงใหม่ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากรูปแบบ

ทางด้านสถาปัตยกรรม อิทธิพลทางการก่อสร้างแปรรูปไม้แล้ว และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แล้ว  

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์) น่าจะก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ.2432-243641 

             หลังจากที่เจ้าน้อยมหาอินทร์ถึงแก่กรรมไปแล้ว คุ้มหลังนี้ได้ตกเป็นของเจ้าน้อยชมชื่น  

ณ เชียงใหม่  ผู้ เป็นบุตรชายในระหว่างปี  พ.ศ.2437-246042 ต่อมาในปีพ.ศ. 2460 เจ้าบุษบา  

ณ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าน้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่ ได้ขายคุ้มหลังนี้ให้นางบัวผัน ณ เชียงใหม่  

บุตรสาวของพระนายกคณานุกร (เมือง ทิพยมณฑล) โดยมักจะเรียกคุ้มหลังนี้กันว่าบ้านกลางเวียง 

ตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังนี้จึงกลายเป็นบ้านพักอาศัยของบุตรหลานและญาติของพระนายกคณานุกร 

จนกระทั่งพระนายกคณานุกรถึงแก่กรรมที่บ้านกลางเวียงในปี  พ.ศ.2484 เมื่อพระนายกคณานุกร 

ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว นางบู่ทอง กิติบุตร นางดอกจันทร์ กีรติปาล และนายชื่น สิโรรสได้ก่อตั้ง  

พุทธนิคมเชียงใหม่ขึ้นในปี พ.ศ.2486 โดยใช้อาคารของบ้านกลางเวียงเป็นที่ท าการ และในภายหลัง 

ได้มีการก่อตั้งพุทธสถานเชียงใหม่บริเวณถนนท่าแพ43 

              ในปีพ.ศ. 2529 นางบัวผัน ทิพมณฑลได้ถึงแก่กรรม ณ บ้านกลางเวียง ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน

กลางเวียงเป็นครอบครัวสุดท้ายคือครอบครัวของ นางพรรณจิตร กิติบุตร บุตรสาวของนายจรัญ  

กิติบุตร และนางบู่ทอง กิติบุตร (ทิพยมณฑล) ซึ่งได้สมรสกับนายสมศักดิ์ เจริญกุล และพักอาศัย  

อยู่ในบ้านหลังนี้ร่วมกับบุตรอีก 4 คน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2503 จนกระท่ังในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2544 

 

 

            39 ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง, เพ็ชร์ลานนา หนังสือสารคดีชีวประวัติบุคคลส าคัญในยุคทองของลานนาไทย เล่ม 1 

(เชียงใหม่:  โรงพิมพ์สุริวงศ์การพิมพ์, 2506), 243. 

            40 วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ และคณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่, เจ้าหลวงเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2539), 244. 
            41 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, คุ้มเจ้าครองนครเชียงใหม่และ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)  (เชียงใหม่: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), 32.  

            42 เรื่องเดียวกัน, 33. 
            43 เรื่องเดียวกัน. 
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น างส าว เรี ย งพั น ธุ์  ทิ พ ยมณ ฑ ล  ได้ ม อบ อาค ารคุ้ ม เจ้ าบุ รี รั ต น์  (เจ้ าน้ อ ยม ห าอิน ท ร์ )  

ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่44 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
            ภาพที่ 1 อาคารคุ้มเจ้าบรุรีัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์) จังหวัดเชียงใหม่ 
       

  2) คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง) 

              ต าแหน่งที่ตั้ง : เลขที่ 169 ถนนพระปกเกล้า ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่45 

               ในสมัยพระเจ้ า อินทวิชยานนท์  เจ้ าหลวงเชียงใหม่องค์ที่  7 (พ .ศ .2416-2440)  

เจ้าน้อยแก้วมุงเมืองเข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าราชภาคินัย ต่อมาเมื่อเจ้าน้อยมหาอินทร์ถึงแก่กรรม

ในปีพ.ศ.2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงแต่งตั้งเจ้าน้อยแก้ว มุงเมือง 

เป็นเจ้าบุรีรัตน์ต่อจากเจ้าน้อยมหาอินทร์ และด ารงต าแหน่งนี้เรื่อยมาจนถึงสมัยเจ้าหลวงเชียงใหม่

องค์ท่ี 8 พระเจ้าอินทวโรรสสุริยะวงษ์ (พ.ศ.2444-2452)46  

               ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์นี้ แต่เดิมเป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของคุ้ม เจ้าอุปราช

บุญทวงศ์ (เจ้าอุปราชเชียงใหม่องค์ที่ 7) โดยเจ้าราชภาคินัย (เจ้าน้อยสิงห์โต) บุตรเจ้าอุปราช 

บุญทวงศ์ ก็ได้สร้างคุ้มอยู่ภายในบริเวณนี้ด้วย  ต่อมาเจ้าน้อยสิงโตได้ยกพ้ืนที่บริเวณที่ เป็นคุ้ม 

 

           44 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, คุ้มเจ้าครองนครเชียงใหม่และ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)  (เชียงใหม่: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), 33.  

           45 เรื่องเดียวกัน.  

           46 ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง, เพ็ชร์ลานนา หนังสือสารคดีชีวประวัติบุคคลส าคัญในยุคทองของลานนาไทย 

เล่ม 2 (เชียงใหม่:  โรงพิมพ์สุริวงศ์การพิมพ์, 2506), 249. 
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ของตนเองให้เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง เจ้าน้อยแก้วมุงเมืองจึงได้สร้างคุ้มเจ้าบุรีรัตน์หลังนี้ขึ้นโดยสร้างแล้ว

เสร็จในปี พ.ศ.2461 และในปีเดียวกันนั้นเอง เจ้าน้อยแก้วมุงเมืองก็ได้สมรสกับเจ้าเรณุวรรณา  

ณ เชียงใหม่ ทั้งสองท่านมีบุตรและธิดาทั้งหมด 9 คน ซึ่งทั้ง 9 คน เกิดและพักอาศัยที่คุ้มหลังนี้ 

จนเจ้าน้อยแก้วมุงเมืองถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.2482 เมื่ออายุได้ 70 ปี รวมเวลาที่เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง

และครอบครัวพักอาศัยอยู่ในคุ้มหลังนี้ เป็นเวลาประมาณ 20 ปี หลังจากเจ้าน้อยแก้วมุงเมือง 

ถึงแก่กรรมแล้ว เจ้าเรณุวรรณาก็ใช้เพียงพ้ืนที่ชั้นล่างของคุ้มเป็นที่พักอาศัย47 

              เมื่อตอนที่เจ้าน้อยสิงโตได้มอบที่ดินบริเวณนี้ให้เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง โฉนดของที่ดินผืนนี้

ได้ลงข้อความไว้ให้แก่ เจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าแก้วมุงเมือง) ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2482 ต่อมาได้มีการ

โอนมรดกกรรมสิทธิ์อาคารให้แก่เจ้าเรณุวรรณา (ชายา) ในวันที่ 21 กรกกฎาคม พ.ศ.2485 ในช่วง

สงครามโลกครั้งที่ 2 เจ้าเรณุวรรณาพร้อมบุตรและธิดาได้อพยพไปอยู่บ้านพักชั่วคราวที่บ้าน 

ท่ากระดาษ เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าแก้วมุงเมือง) อยู่ใกล้กับโรงเรียนยุพราชซึ่งทหาร

ญี่ปุ่นได้ใช้พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ตั้ง ภายหลังเมื่อสงครามสงบลงครอบครัวของเจ้าเรณุวรรณาก็ได้กลับมา

พักอาศัยที่อาคารหลังนี้อีกครั้ง48 

              ในปี  พ .ศ. 2490 เจ้าเรณุ วรรณามีความประสงค์ที่ จะขายอาคารคุ้ม เจ้าบุ รีรัตน์   

(เจ้าแก้วมุงเมือง) แต่ไม่ได้มีการท าการซื้อขายกันจนกระทั่งเจ้าเรณุวรรณาถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.2493 

จึงได้มีการโอนกรรมสิทธิ์อาคารให้เจ้าวัฒนา โชตนา (ณ เชียงใหม่) ธิดาคนที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดก

ลงวันที่  21 มิถุนายน พ.ศ.2493 ต่อมาเจ้าวัฒนาได้ท าการขายฝากอาคารหลังนี้อยู่  2 ครั้ ง  

และได้ ไถ่ถอนจากการขายฝากในปี วันที่  15 มกราคม พ.ศ.2496 ในวันเดียวกันนี้ เอง กระทรวงการคลั ง 

ได้ท าการซื้อที่ดินและอาคารคุ้ม เป็นจ านวนเงิน 620,000 บาท เพ่ือให้โรงงานยาสูบด าเนินการจัดตั้ง 

ส านักงานยาสูบ เชียงใหม่ ณ อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าแก้วมุงเมือง) จนกระทั่งได้มีการสร้างอาคาร

ส านักงานยาสูบหลังใหม่ขึ้นในบริเวณเดียวกัน ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2541 เมื่อได้ท าการย้าย

ส านักงานยาสูบไปที่อาคารหลังใหม่แล้ว โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังจึงได้ท าการอนุรักษ์ 

 

           47 วิฑู รย์  เหลี ยวรุ่ งเรือง, คุ้ มเจ้ าบุ รี รัตน์  (เจ้ าแก้วมุ งเมื อง ณ เชี ยงใหม่ )  (เชียงใหม่ : หจก. จรัสธุรกิ จ 

การพิมพ,์ 2555), 18.   

           48 เรื่องเดียวกัน. 
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คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าแก้วมุงเมือง) โดยการอนุรักษ์ทางด้านสถาปัตยกรรมของอาคาร และจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์โรงงานยาสูบขึ้น ตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 เป็นต้นมา49 

 

                

 

 

 

 
ภาพที่ 2 อาคารคุ้มเจ้าบรุีรตัน์ (เจา้แก้วมุงเมือง) จังหวัดเชียงใหม่ 

    

   3) คุ้มบ้านทุ่งเสี้ยว 

               ต าแหน่งที่ตั้ง : หน้าวัดศรีนวรัฐ บ้านทุ่งเสี้ยว ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

               คุ้มบ้านทุ่งเสี้ยวเป็นคุ้มของเจ้าแก้วนวรัฐเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 9 (พ.ศ.2454-2482) 

เจ้าแก้วนวรัฐสร้างคุ้มหลังนี้ขึ้นในปีพ.ศ.2470 เพ่ือใช้เป็นที่พักในคราวที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม

ประชาชนและมาดูแลไร่นา เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ ในแถบนี้ตั้งแต่ทุ่ งสะโตกหลังวัดศรีนวรัฐ 

จนถึงหมู่บ้านพันตน อ าเภอแม่วาง เป็นที่ดินของตระกูลแม่เจ้าบัวเขียวพระมารดาของเจ้าแก้วนวรัฐ 

แต่เดิมคุ้มหลังนี้จะมีหลองข้าว50 ขนาดใหญ่ซึ่งใช้ในการเก็บผลผลิตที่ได้จากไร่นาในบริเวณนี้  

ก่อนที่จะน าผลผลิตเข้าไปไว้ในเมือง หลังจากที่ เจ้าแก้วนวรัฐถึงแก่พิราลัยในปีพ.ศ.  2482  

ทายาทของเจ้าแก้วนวรัฐก็ดูแลคุ้มหลังนี้สืบต่อกันเรื่อยมา โดยปัจจุบันเจ้าของคือคุณหญิงนพรัตน์ 

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา แม้ว่าจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงตัวอาคารและปรับทัศนียภาพรอบๆ แต่ตัวเรือน

ของคุ้มยังคงสภาพใกล้เคียงกับในครั้งแรกสร้างอยู่51 

 

 

 

           49 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าแก้วมุงเมือง ณ เชียงใหม่) (เชียงใหม่: หจก. จรัสธุรกิจการพิมพ,์ 2555), 19. 

 50 หลองข้าวเป็นภาษาเหนือแปลว่ายุ้งข้าวในภาษากลาง 
              51 สัมภาษณ์ พระครูถาวรนพรัฐ, เจา้อาวาสวัดศรีนวรัฐ, 8 ธันวาคม 2561. 
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            ภาพที่ 3 อาคารคุ้มบ้านทุง่เสี้ยว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

    

   4) คุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร ณ เชียงใหม่52) 

               ต าแหน่งที่ตั้ง : เลขที่ 24 ถนนราชด าเนิน ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

               คุ้มหลังนี้ไม่ปรากฏปีที่สร้าง แต่ตามทะเบียนบ้านชื่อเจ้าของแรกคือนายหมื่นแก้ว  

ณ เชียงใหม่53 ในปีพ.ศ.2492 เจ้าหมื่นแก้วได้ขายคุ้มหลังนี้ให้แก่นายวัธ และนางจันทร์ทา สุวรรณยืน 

และได้ให้ The United States Information Service เช่าเป็นส านักงานในระหว่างปี พ.ศ.2512-

2539 ในปัจจุบันให้ AUA Language School เช่าเพ่ือเปิดเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเจ้าของ

สถานที่ในปัจจุบันคือทายาทตระกูลสุวรรณยืน54 

 

       

 

 

 
ภาพที่ 4 คุม้เจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร ณ เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม ่

 

  52 นายพันต ารวจเอก เจ้าไชยสงคราม  
               53 THAI NORTH TOUR, คุ้มเจ้าราชบุตร (สมพะมิตร), เข้าถึงเมื่อ 16 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.thainorthtour.com/place_detail.php?id=1805 
             54 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, คุ้มเจ้าครองนครเชียงใหม่และ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)  (เชียงใหม่: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), 15.  
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3.2. คุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือที่อยู่ในจังหวัดลำพูน 

            1) คุ้มเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ 

               ต าแหน่งที่ตั้ง : เลขที่ 378 ถนนอินทยงยศ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน55 

               เจ้าจักรค าขจรศักดิ์ เจ้าหลวงล าพูนองค์ที่ 10 (พ.ศ.2454-2486) ได้สร้างคุ้มหลังนี้ขึ้น

ระหว่างปีพ.ศ.2480-2482 สร้างขึ้นแทนเรือนไม้สักหลังเก่าซึ่งเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว คุ้มหลังนี้ออกแบบ

โดย ม.จ.ทองแกมแก้ว ทองใหญ่ เจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ได้พ านักอยู่ที่คุ้มแห่งนี้จนถึงแก่พิราลัย  

ในปีพ.ศ.248656   

 

 

               

             

 

 

ภาพที่ 5 อาคารคุ้มเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ จังหวัดล าพูน 

ที่มา : รัตนโกสิเนหา. คุม้เจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครล าพูนองค์สุดท้าย.  เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 

2561. เข้าถึงได้จาก https://www.rattanakosineha.com/single-post/Chak-Kam-Kajornsak 

 
     

 

 

 

           55 วิฑู รย์  เห ลี ย วรุ่ ง เรื อ ง , คุ้ ม เจ้ าค รองน ครเชี ย งใหม่ แ ล ะ  คุ้ ม เจ้ าบุ รี รัตน์  (มห าอิ น ท ร์ )  

(เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), 15.  

              
56 วรเทวี (ณ ล าพูน) ชลวณิช, เร่ืองเล่าจากคุ้มเจ้าหญิงแขกแก้ว ณ ล าพูน (เกรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง

แอนด์พับลิชช่ิง, 2559), 114-117. 
. 
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  2) คุ้มเจ้ายอดเรือน 

               ต าแหน่งที่ตั้ง : เลขที่ 4 ถนนรถแก้ว ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน57 

              เจ้ายอดเรือน ณ ล าพูน เป็นธิดาของเจ้าน้อยเมืองใจ๋ ณ ล าพูน และเจ้าแว่นแก้ว ณ ล าพูน 

ท่านชายาของเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครล าพูนองค์ที่ 10 ซึ่งมีชายาทั้งหมด 4 คน  

ได้แก่ เจ้าขานแก้ว เจ้าแขกแก้ว เจ้าส่วนบุญ และเจ้ายอดเรือน โดยเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ได้สร้าง

คุ้มหลังนี้ให้แก่เจ้ายอดเรือนในปีพ.ศ.2470 อย่างไรก็ตามในคราวแรกที่สร้างเสร็จเจ้ายอดเรือน 

ยั งไม่ ได้มาพ านั กที่ คุ้ มหลั ง 58 แต่อยู่ที่ คุ้ มหลวงของเจ้ าจักรค าขจรศักดิ์  อาคารคุ้ มหลั งนี้  

จึงถูกใช้เป็นบ้านเช่าให้แก่ผู้ พิพากษาจังหวัดล าพูน จนกระทั่งเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ถึงแก่พิราลัย  

ในปีพ.ศ.2486 เจ้ายอดเรือนและหลานสาวทั้ง 7 คน ซึ่งเป็นบุตรสาวของเจ้าอินทนนท์ ณ ล าพูน  

ได้ย้ายออกจากคุ้มหลวงมาพ านักที่คุ้มหลังนี้  จวบจนเจ้ายอดเรือนถึงแก่กรรมในปีพ.ศ.2506  

รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี ที่เจ้ายอดเรือนได้พักอาศัยอยู่ในคุ้มหลังนี้59 

             หลังจากเจ้ายอดเรือนถึงแก่กรรมแล้ว หลานสาวทั้ง  7 คน ก็ยังคงพักอาศัยอยู่ในคุ้มเจ้า

ยอดเรือน เมื่อการเวลาผ่านไปก็มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้หลานสาวแต่ละคนต้องแยกย้ายกันไปอยู่ที่อ่ืน 

ประมาณปีพ.ศ.2536 หลานสาวคนสุดท้ายได้ย้ายออกไปจากคุ้มหลังนี้  เมื่อไม่มีผู้อยู่อาศัยแล้วอาคาร

คุ้มเจ้ายอดเรือนจึงถูกปิดไว้แต่ได้มีการดูแลรักษาอยู่เป็นประจ า และท าบุญใหญ่ทุกปีในช่วงเทศกาล

สงกรานต์เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้เจ้าจักรค าขจรศักดิ์เจ้ายอดเรือน และบรรพบุรุษ ในปัจจุบันผู้ถือครอง

กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินและอาคารคุ้มเจ้ายอดเรือนคือ นางกาญจนา มหาแสน บุตรสาวคนที่ 7 

ของเจ้าอินทนนท์ ณ ล าพูน60 

             เทศบาลเมืองล าพูนได้ท าการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้คุ้มเจ้ายอดเรือนขึ้น ณ อาคารคุ้มเจ้ายอด

เรือน เพ่ือท าการอนุ รักษ์คุ้ มหลั งนี้ ให้สภาพสมบู รณ์ ใกล้ เคียงกับรูปแบบเดิมให้มากที่ สุ ด  

 

             57 จักรพงษ์ ค าบุญเรือง, “คุ้มเจ้าในล าพูน,” เชียงใหม่นิวส์ (15 ธันวาคม 2549): 5, อ้างจาก นเรนทร์ 
ปัญญาภู, “คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์” (เอกสารให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน). 
             58 บ้านพักอาศัยของชายาเจ้าหลวงถือว่าเป็นอาคารที่มีฐานะพิเศษท่ีสามารถเรียกว่า “คุ้ม” ได้ 
             59 งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ส านักปลัด เทศบาลเมืองล าพูน, คุ้มเจ้ายอดเรือน [แผ่นพับ] 
 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 1.  
             60 เรื่องเดียวกัน, 2. 
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เนื่องจากคุ้มหลังนี้เป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เรือนสรไน 61 ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 

สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวล าพูนในอดีต62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 อาคารคุ้มเจ้ายอดเรือน จังหวัดล าพูน 
 

3.3. คุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือที่อยู่ในจังหวัดแพร่ 

           1) คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ 

               ต าแหน่งที่ตั้ง : เลขที่ 4 ถนนคุ้มเดิม ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

              คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่เป็นคุ้มของเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ เจ้าหลวงองค์ที่ 6 (พ.ศ.2432-2445) 

หลั งจากที่ เจ้ าหลวงพิ ริยะเทพวงศ์ ขึ้ น ครองเมื องแพร่ ได้  2 ปี  ก็ ได้ ส ร้างคุ้ มหลวงหลั งนี้  

ขึ้นใน ปีพ.ศ.2435 พระชายาของเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์คือเจ้าแม่บัวไหลหรือแม่ เจ้าหลวง  

การเรียกเจ้าแม่บัวไหลว่าแม่เจ้าหลวงนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าบัวไหลได้รับการสถาปนาให้ขึ้นครองเมือง

แพร่ก่อนเจ้าพิริยะเทพวงศ์เป็นเวลา 7 วัน  ทั้งสองมีบุตรและธิดารวม 7 คน63 

              เจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์และเจ้าแม่บัวไหลพร้อมทั้งครอบครัวได้พักอาศัยอยู่ที่คุ้มหลังนี้

จนถึงปีพ.ศ.2445 ซึ่งเป็นปีที่ เกิดกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ เนื่องจากเหตุการณ์นี้จึงท าให้เจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์  

ต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว จนกระทั่ งถึงแก่พิ ราลัยในวันที่  15 ตุลาคม พ.ศ.2452  
 

 61 เรือนที่ประดับตกแต่งด้วยแท่งเสากลึงบริเวณหลังคา และมุมชายคาของเรือน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์  
ของเรือนไม้ในจังหวัดล าพูน 
              62 งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ส านักปลัด เทศบาลเมืองล าพูน, คุ้มเจ้ายอดเรือน [แผ่นพับ] 
 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 3. 
               63 ส านักงานคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่, คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),.  
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ส่วนเจ้าแม่บัวไหลได้รับการโปรดเกล้าฯ จากรัชกาลที่ 5 ให้ลงไปพ านักอยู่ที่กรุงเทพฯ เมื่อไม่มีใครพัก

อาศัยแล้ว กองบังคับการทหารม้าจากกรุงเทพฯ ที่ถูกส่งมาเพ่ือรักษาความสงบในเมืองแพร่จึงได้ใช้คุ้ม

หลังนี้เป็นที่ท าการ64 

             หลังจากเหตุการณ์ในเมืองแพร่สงบลงแล้วคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ได้กลายมาเป็นจวน

ข้าหลวง ที่พักอาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จนกระทั่งมีการสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

หลังใหม่ คุ้มหลังนี้จึงได้รับการปรับเปลี่ยนมาเป็นสถานที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับจังหวัดแพร่ และจัด

แสดงของข้าวเครื่องใช้ให้ใกล้เคียงกับสมัยที่เจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์และแม่เจ้าบัวไหลอาศัยอยู่ให้มาก

ที่สุด65  

 

 

               

 

 

 

                                               
ภาพที่ 7 อาคารคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ จังหวัดแพร ่

           2) คุ้มวงศ์บุรี 

              ต าแหน่งที่ตั้ง : เลขที่ 50 ถนนค าลือ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ 

              คุ้มวงศ์บุรีเป็นคุ้มที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2440 ตามด าริของแม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา  

ชายาองค์แรกของเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ เพ่ือใช้เป็นของก านัลในการเสกสมรสระหว่างเจ้าสุนันตา 

วงศ์บุรี และคุณหลวงพงษ์พิบูล (เจ้าพรหม วงศ์พระถาง) เจ้าสุนันตานั้นเป็นบุตรีของพระยาบุรีรัตน์ 

 

            64 ส านักงานคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ , คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
            65 เรื่องเดียวกัน.  
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ผู้ซึ่งเป็นน้องชายของแม่เจ้าบัวถา โดยแม่เจ้าบัวถารับมาเป็นบุตรบุญธรรม ในงานเสกสมรส  

ของทั้งสองท่านได้ใช้คุ้มหลังนี้เป็นเรือนหอด้วย66 

             ในปัจจุบันคุ้มหลังนี้ตกเป็นมรดกของทายาทตระกูลวงศ์บุรีรุ่นที่ 5 และได้รับการดูรักษา

เป็นอย่างดี ได้จัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่ตกทอดกันมาในตระกูล 

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเจ้านายเมืองแพร่ที่เคยพ านักอยู่ที่คุ้มหลังนี้67 

 

 

     

 

 
            ภาพที่ 8 อาคารคุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร ่

 

3.4 คุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือที่อยู่ในจังหวัดน่าน 

         1) คุ้มเจ้าหลวงเมืองน่าน  

                ต าแหน่งที่ตั้ง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิจังหวัดน่าน  ถนนผากอง ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  

            คุ้มหลวงหลังนี้ เรียกกันว่าหอค าเมืองน่านสร้างขึ้นในพ.ศ.2446 เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช  

เจ้าหลวงเมืองน่านองค์ที่  8 (พ.ศ.2436-2446) มีด าริให้สร้างขึ้นเพ่ือเป็นการประดับเกียรติยศ 

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าสถาปนา เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช 

ขึ้นเป็นพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ โดยได้ท าการรื้อเรือนไม้ 7 หลัง ซึ่ งตั้ งอยู่ ในบริเวณ พ้ืน 

ของคุ้ มหลวงเดิม ในสมัย เจ้ าอนันตวรฤทธิ เดช  เจ้ าหลวงเมืองน่ านองค์ที่  7 ผู้ เป็ นบิ ดา68  

 

           66 สหยศ ศรีพนา วงศ์บุรี, ประวัติคุ้มวงศ์บุรี [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
คุ้มวงศ์บุรี] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),.  
           67 เรื่องเดียวกัน.  
                68 สัมภาษณ์ เจ้าสมปรารถนา ณ น่าน, หลานสาวเจ้าราชบุตร (เจ้าหมอกฟ้า ณ น่าน) และเป็นเจ้าของ 
คุ้มเจ้าราชบุตร เมืองน่าน ในปัจจุบัน, 13 ตุลาคม 2561. 
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หลังจากที่หอค าหลังนี้สร้างเสร็จแล้ว เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ได้มีรับสั่งว่า ถ้าใครเป็นเจ้าผู้ครองนคร

น่านองค์ต่อไปให้เข้ามาอยู่ที่นี้เสมอ69  

        เมื่ อ เจ้ าสุ ริยพงษ์ ผริต เดชฯ  ถึ งแก่ พิ ราลัยแล้ ว หอค าหลั งนี้ จึ งตกเป็นของเจ้ ามหา - 

พรหมสุรธาดาตามค าสั่งเสียของเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้ามหาพรหมสุรธาดาด ารงต าแหน่งเจ้าหลวง

เมืองน่านและเป็นเจ้าของหอค าหลังนี้ยาวนานถึง 12 ปี  และถึงแก่พิราลัยลงในปีพ.ศ.2446  

เนื่องจากท่านเป็นเจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองน่าน เหตุที่ท าให้เจ้านายในเมืองน่านทราบได้ว่าเจ้า

มหาพรหมสุรธาดาอาจเป็นเจ้าหลวงองค์สุดท้าย เนื่องจากเมืองล าปางไม่ ได้มีการแต่งตั้ ง  

เจ้าหลวงมาระยะหนึ่งแล้ว จึงท าให้เกิดกรณีพิพาทข้ึนว่าผู้ใดควรจะเป็นเจ้าของหอค าแห่งนี้ระหว่างตก

เป็ น ท รั พ ย์ สิ น ข อ งแ ผ่ น ดิ น ห รื อ ต ก เป็ น ท รั พ ย์ สิ น ข อ งท าย าท เจ้ า สุ ริ ย พ งษ์ ผ ริ ต เด ช  

ข้ อ พิ พ าท นี้ เจ รจ าตกล งกั นม าอย่ างย าวน านระหว่ างฝ่ าย รั ฐบ าลกลางจากกรุ ง เท พ ฯ  

และฝ่ายเจ้านายในเมืองน่าน70 

        ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2476 รัฐบาลกลางได้ตัดสินว่าที่ดินคุ้มหลวง ตึกหอค า และสิ่งของ

บางอย่างซึ่ งเป็ น เครื่องประดับหอค า พร้อมทั้ งที่ นา 2 แปลงเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน71  

นอกจากนี้ คราวที่พระยาจ่าแสนยบดี  (ชิต สุนทรวร) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดน่านในเดือนเมษายน พ.ศ.2476 นายจ ารัส มหาวงศ์นันทน์  

ท าหน้าที่เป็นผู้รับฉันทะจากเจ้านายเมืองน่านหลายคน เพ่ือยื่นค าร้องต่อจ่าแสนยบดีว่าไม่ติดใจ 

ใน เรื่ องคุ้ มหลวงและหอค าอีกต่อไปแล้ ว ข้อ พิพาทนี้ จึ งถื อ เป็ น อันจบ ไป  อย่ างไรก็ตาม

กระทรวงมหาดไทยได้เข้าครอบครองตึกหอค า เพ่ือจัดตั้งเป็นศาลากลางจังหวัดน่านมาตั้งแต่วันที่ 1 

กันยายน พ.ศ.2475 แล้ว72 จนกระทั่ งในปีพ.ศ.2517 กระทรวงมหาดไทยได้ส่งมอบตึกหอค า 

ให้กรมศิลปากรเพ่ือจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน 73 โดยได้ท าการจัดแสดงสิ่งของ 

 

               69 “สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมา เสด็จมณฑลพายัพ.” เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์. ร. ม.
27/10. ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. อ้างถึงใน วรชาติ มีชูบท, เจ้านายฝ่ายเหนือ และต านานรักมะเมียะ 
(กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2556), 245-247. 
           70 วรชาติ มีชูบท, เจ้านายฝ่ายเหนือ และต านานรักมะเมียะ (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2556), 247-258. 
            71 “ตึกหอค า นครน่าน (พ.ศ.2472-2482).” เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ . สร.0201”32/1.  
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. อ้างถึงใน วรชาติ มีชูบท, เจ้านายฝ่ายเหนือ และต านานรักมะเมียะ (กรุงเทพฯ: 
สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2556), 258. 
               72 เรื่องเดียวกัน. 
            73 วรชาติ มีชูบท, เจ้านายฝ่ายเหนือ และต านานรักมะเมียะ (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2556), 259. 
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ที่ เคยเป็น เครื่องประดับในหอค าเจ้าผู้ครองนครน่านควบคู่กับโบราณวัตถุ  เพ่ือให้ความรู้  

ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี 

  

 

                 

 

 

 

 
                           ภาพที่ 9 อาคารหอค าเกา่เมืองน่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน   

         2) คุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าหมอกฟ้า ณ น่าน) 

             ต าแหน่งที่ตั้ง : คุ้มเจ้าราชบุตร 79 ถนนมหาวงศ์ ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

             ในปีพ .ศ .2400 เจ้ าอนันตวรฤทธิ เดชได้สร้างคุ้ มขึ้น  7 หลั ง เพ่ื อ เป็ นการสร้าง 

ให้สมพระเกียรติยศ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้สถาปนาพระยาอนันตยศขึ้นเป็นเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ซึ่งคุ้มหลังที่ท่านอาศัยอยู่นั้นจะเรียกว่า 

คุ้มแก้ว74 โดยคุ้มหลังนี้หลังจากคุ้มทั้ง 7 หลัง เป็นหลังที่ 8 ในปีพ.ศ.2409 เจ้าน้อยมหาพรหม 

ในย้ าย เข้ ามาอยู่ อาศั ยในคุ้ มหลั งนี้ เมื่ ออายุ ได้  11 ชันษา เมื่ อ เจ้ า เจ้ าสุ ริยพงษ์ ผริต เดชฯ  

ถึงแก่พิราลัยแล้ว เจ้าน้อยมหาพรหมได้ขึ้นเป็นเจ้ามหาพรหมสุรธาดาเจ้าหลวงเมืองน่านองค์ที่ 9  

คุ้มหลังนี้จึงตกเป็นของเจ้าราชบุตร (เจ้าหมอกฟ้า ณ น่าน) บุตรชายคนเล็กของเจ้าราชพรหมสุรธาดา 

กับเจ้าแม่ศรีโสภา75  

 

              74 “ตึกหอค า นครน่าน (พ.ศ.2472-2482).” เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์. สร.0201”32/1. ส านัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. อ้างถึงใน วรชาติ มีชูบท, เจ้านายฝ่ายเหนือ และต านานรักมะเมียะ (กรุงเทพฯ: 
สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2556), 243. 
              75 สัมภาษณ์ เจ้าสมปรารถนา ณ น่าน, หลานสาวเจ้าราชบุตร (เจ้าหมอกฟ้า ณ น่าน) และเป็นเจ้าของ
คุ้มเจ้าราชบุตร เมืองน่าน ในปัจจุบัน, 13 ตุลาคม 2561. 
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             ต่อมาในปีพ.ศ.2484 คุ้มหลังดังกล่าวมีสภาพช ารุดทรุดโทรม เจ้าราชบุตร (เจ้าหมอกฟ้า  

ณ น่าน) จึงรื้อคุ้มหลังเดิม และเรือนหลังเล็กบริเวณด้านข้างออก และสร้างเรือนหลังใหม่  

ที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม ซึ่งก็คือเรือนหลังที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน เจ้าของคนปัจจุ บันคือเจ้าสม

ปรารถนา ณ น่าน บุตรสาวของเจ้าโคมทอง ณ น่าน ธิดาของเจ้าหมอกฟ้า ณ น่าน76 

 

 

 

 

 

 

 
                                ภาพที่ 10 อาคารคุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าหมอกฟ้า ณ น่าน) จังหวัดน่าน 

 

สรุปหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนา  

 จากการส ารวจข้อมูลทางเอกสารและลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าในภาคเหนือมีคุ้ม  

ที่ยังหลงเหลือหลักฐานให้ศึกษาและสามารถท าการเก็บข้อมูลได้ทั้งหมดจ านวน 10 หลัง พบว่าคุ้ม

ทั้งหมดสร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2430 – 2490 ซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลที่  5 ถึงรัชกาลที่  7 แห่ง 

 กรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นช่วงที่ชาวต่างชาติเข้ามาท าการค้าขาย โดยเฉพาะการค้าไม้ในล้านนา 

เป็นจ านวนมาก  

     สภาพภายนอกของคุ้มเจ้านายล้านนาทั้ง 10 หลัง ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน แต่ละหลัง 

มีสภาพแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการดูแลของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในปัจจุบัน คุ้มหลังที่มีภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์ภ าคประชาชน เข้ ามาดูแล  ก็จะมีสภาพที่ ดี และซ่อมแซมให้ มี รูปแบบ 

ทางด้านศิลปกรรมที่ใกล้เคียงกับสภาพในยุคแรกสร้างมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น คุ้มเจ้าบุรีรัตน์  

 

           76 สัมภาษณ์ เจ้าสมปรารถนา ณ น่าน, หลานสาวเจ้าราชบุตร (เจ้าหมอกฟ้า ณ น่าน) และเป็นเจ้าของคุ้ม
เจ้าราชบุตร เมืองน่าน ในปัจจุบัน, 13 ตุลาคม 2561. 
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(มหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง ณ เชียงใหม่) คุ้มเจ้ายอดเรือน  

จังหวัดล าพูน คุ้มเจ้าหลวงจังหวัดแพร่ และหอค าหลวงเมืองน่าน  

 คุ้มอีกกลุ่มหนึ่งคือได้รับการดูแลโดยทายาทของเจ้าของเรือน และน ามาต่อยอดท าธุรกิจ  

คุ้มในกลุ่มนี้จะท าการศึกษาค่อนข้างยาก เนื่องจากปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนรูปแบบของตัวเรือน

บ่อยเพ่ือให้ตอบสนองต่อหน้าที่การใช้งานของเจ้าของในปัจจุบันดังเช่นคุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่ และคุ้ม

เจ้ าราชบุ ต ร  (เจ้ าสมพะมิ ต ร  ณ  เชี ย งใหม่ ) ส่ วนคุ้ ม เจ้ าราชบุ ต ร  (หมอก ฟ้ า  ณ  น่ าน )  

คุ้มบ้านทุ่งเสี้ยว จังหวัดเชียงใหม่ และคุ้มเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ คุ้มทั้ง 3 หลัง ในปัจจุบันทายาท 

เป็นผู้ดูแล เนื่องจากเรือนทั้งสามหลังมีขนาดใหญ่ และมีองค์ประกอบเป็นไม้จึงท าให้ดูแลรักษายาก 

และปรับปรุงซ่อมแซมไปตามสภาพเพ่ือไม่ให้ตัวเรือนพังเท่านั้น  
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บทที่ 3 

วิเคราะห์รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนา 

          จากการลงพืน้ที่เพื่อเก็บข้อมลูเก่ียวกบัคุ้มของเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนาทั้ง 10 หลงัในพืน้ที่

จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าพนู จงัหวดัแพร่และจงัหวดัน่าน สามารถจัดกลุ่มของคุ้มตามอิทธิพลที่มีผล

ต่อรูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมได้ 4 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 คุ้มที่มีลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมแบบเรือนพ้ืนถิ่นล้านนา  

กลุ่มท่ี 2 คุ้มที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกโดยตรงจากชาวตะวันตกที่มายังล้านนา 

กลุ่มท่ี 3 คุ้มที่ได้รับอิทธิพลเรือนไม้แบบตะวันตกจากกรุงเทพฯ 

กลุ่มท่ี 4 คุ้มที่มีรูปแบบเป็นอาคารทรงตึกแบบภาคกลาง (กรุงเทพฯ) 

      โดยในการศึกษารูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในบทนี้จะใช้การจัดกลุ่ม

ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑในการวิเคราะห์รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมของคุ้มทั้ง 10 หลัง 

1. กลุ่มที่ 1 คุ้มที่มีลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมแบบเรือนพื้นถิ่นล้านนา 

 1.1. คุ้มบ้านทุ่งเสี้ยว จังหวัดเชียงใหม่ 

       คุ้มเจ้านายล้านนาเพียงหลังเดียวที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเรือนพ้ืนถิ่นล้านนามากที่สุด  

โดยวิเคราะห์จากผังพ้ืนการใช้งานตัวเรือน รูปแบบสถาปัตยกรรม และงานประดับตกแต่ง  

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

     1) ผังพื้นและการใช้งาน   

          คุ้มบ้านทุ่งเสี้ยวมีผังพ้ืนและรูปแบบการใช้งานเหมือนเรือนไม้ล้านนาที่มีขนาดใหญ่ทั่วไป 

กล่าวคือมีเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนยกสูงตัวเรือนเป็นออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของเรือนหลัก 

และเรือนรองทั้ง 2 ส่วนเชื่อมต่อกันด้วยชานแล่น การใช้งานของเรือนในลักษณะนี้มักจะแบ่งออกเป็น  

2 ส่วนอย่างชัดเจน ส่วนแรกที่เรียกกันว่าเรือนหลักเป็นส่วนของที่พักอาศัยประกอบไปด้วยห้องโถง 

ห้องนอนและห้องท างานรวมทั้งหมด 3 ห้อง ส่วนที่สองเรือนรองมักจะถูกแบ่งออกเป็นห้องขนาดเล็ก 3 ห้อง 

เพ่ือใช้เป็นห้องเก็บของ 

       บริเวณด้านหน้าของตัวเรือนทางด้านทิศเหนือมีชานขนาดใหญ่เพ่ือใช้งานเป็นระเบียงเอนกประสงค์ 

เชื่อมต่อกับส่วนของเติ๋น77เพ่ือเดินเข้าสู่ห้องต่างๆ และเชื่อมต่อกันชานแล่น เพ่ือเป็นทางเดินไปพ้ืนที่

 

 77 ส่วนประกอบของเรือนพื้นถิ่นล้านนา มีลักษณะเป็นชานยกพื้นต่างระดับ มักใช้เป็นที่นั่งพูดคุยและ
รับประทานอาหารกันในครอบครัว 
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ส่วนกลางของซึ่งเป็นชานแล่นเชื่อมต่อระหว่างเรือนหลักและเรือนรอง บันไดทางขึ้นมี 2 ฝั่ง อยู่บริเวณ

ด้านซ้ายและขวาทางด้านทิศใต้ ด้านหลังของตัวเรือนมีโรงครัวขนาดเล็กตั้งอยู่ 

        จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่าในด้านของผังอาคาร

และรูปแบบการใช้งานของคุ้มหลังนี้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก มีเพียงร่องรอยการซ่อมแซมในส่วน

ที่เสียหายเพื่อรักษาสภาพของอาคารเท่านั้น 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 11 ภาพแสดงผังพื้นคุ้มบ้านทุ่งเสี้ยว จังหวัดเชียงใหม ่

   หน้าที่การใช้งาน78 
 1. ชานขนาดใหญ่ (ระเบียง)  
 2. เติ๋น79 (ชานยกพ้ืน) 
   3. ห้องโถง  
   4. ห้องนอน  
   5. ห้องท างาน  
 6. ชานแล่นเชื่อมตัวเรือนหลักและเรือนรอง  
   7. ชานร่ม  
 8.-10. ห้องขนาดเล็ก  
 11.-13. โรงครัว 

 

            78 เนื่องจากคุ้มบ้านทุ่งเสี้ยวเป็นเรือนไม้ช้ันเดียว ช้ันล่างเป็นใต้ถุงโล่งไม่มีการแบ่งสัดส่วนจึงท าผังพื้น  
แค่เพียงช้ันบน   
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        2) รูปแบบสถาปัตยกรรม 

       เมื่อพิจารณาจากรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและวิธีการสร้างในเบื้องต้นแล้ว  
คุ้มบ้านทุ่งเสี้ยวปรากฎร่องรอยของการถากผิวไม้และเจาะเสาเข้าเดือยรวมทั้งการประกอบตัวเรือน
เหมือนกันเรือนเครื่องสับ แต่สภาพในปัจจุบันได้มีการใช้ตะปูและงานช่างแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วย  
ในหลายส่วนจึงเป็นไปได้ว่าตัวเรือนมีการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งแต่ไม่ได้มีการบันทึก ไว้ 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยโครงสร้างของของตัวเรือนสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดดังนี้ 

 ส่วนฐานราก 
       พ้ืนส่วนที่ เป็นฐานตัวเรือนถูกถมให้สูงขึ้นกว่าระดับพ้ืนดินปกติด้วยซีเมนต์และปูลาน 
บล็อกซีเมนต์อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านการดูแลรักษาและความแข็งแรงคงทน ท าให้ ในปัจจุบัน 
ไม่สามารถท่ีจะมองเห็นได้แล้วว่าส่วนพื้นฐานรากสุดและฐานเสาใช้วิธีที่การอย่างไรในการก่อสร้าง  

เสาและการปูพ้ืน 
       การประกอบโครงสร้างของเสาเพ่ือปูพ้ืนบริเวณเสามีการเจาะเสาใส่รอดเพ่ือวางพรึงและตง  
ที่ใช้เป็นส่วนรองรับในการปูพ้ืนมีการใช้ตะปูสมัยใหม่ในการช่วยยึดส่วนของพรึงไว้กับเสา บริเวณ
ใต้ถุนของตัวเรือนมีการใช้เสาเพ่ือรองรับส่วนของพ้ืนที่เป็นชานโดยใช้คานยึดไว้ ในส่วนที่วางตง
บริเวณใต้พ้ืนมีการวางไม้ขนาดเล็กสลับกันไปเพ่ือช่วยรองรับน ้าหนักของพ้ืน เสาหลายต้น 
มีร่องรอยของการถากไม้แต่ไม่ได้น าไปใช้ประกอบเข้ากับชิ้นส่วนอ่ืนๆ จึงสันนิษฐานได้ ว่าอาจเป็น
การน าเสาต้นเก่าที่เคยอยู่ในต าแหน่งอื่นกลับมาใช้ใหม่ 
         ลักษณะเด่นของเรือนพ้ืนถิ่นล้านนาอันเป็นปรากฎอย่างชัดเจนในคุ้มหลังนี้คือมีการยกพ้ืน
ต่างระดับบนเรือนซึ่งมีในพ้ืนแต่ละระดับนั้นเรียกว่าชานและเติ๋นซึ่งแบ่งตามหน้าที่การใช้งาน 
นอกจากการยกพ้ืนต่างระดับแล้วจะเห็นได้ว่าคุ้มบ้านทุ่งเสี้ยวแม้มีการยกใต้ถุนสูงแต่ก็ไม่ได้สูงโปร่ง
เท่าไหร่นักแต่ถูกยกขึ้นมาเพ่ือให้มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บของเท่านั้น เนื่องจากชาวล้านนาไม่นิยมอยู่
อาศัยบริเวณใต้ถุนเรือน ยิ่งไปกว่านั้นบนตัวเรือนของคุ้มหลังนี้ยังมีส่วนที่เป็นระเบียงขนาดใหญ่  
จึงเป็นไปได้ว่านิยมใช้พื้นที่บริเวณระเบียงเป็นพื้นที่อเนกประสงค์มากกว่าใต้ถุนเรือน   

 
 
 
ภาพที่ 12 การวางเสารอบตัวเรือนและการถมพื้น  
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ภาพที่ 13 การวางเสาบริเวณใต้ถนุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที่ 14 เสาที่ปรากฎร่องรอยของการถากไม ้
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 ฝาผนัง 
   ตีฝากระดานตามแนวนอนเรียงกันจากล่ างขึ้น ไปข้างบนแบบ ตีนอนซ้อน เกล็ด  
ซึ่งเป็นวิธีการตีฝาผนังสมัยใหม่ตามแบบตะวันตก ที่เริ่มเข้ามาในล้านนาตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่ 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพที่ 15 ฝาผนังนอกตัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพที่ 16 ฝาผนังในตัวเรือน 
 

 
 

 80 มติชนสุดสัปดาห์. ล้านนาค าเมือง ชมรมฮักตั๋วเมือง : “เฮือนฝาไหล”.  เข้าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2564. 
เข้าถึงได้จาก https://www.matichonweekly.com/column/article_400814 
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หลังคา 
        ปูด้วยกระเบื้องว่าว81 โครงสร้างของหลังคาประกอบด้วยหลังคาเปิดจั่ว หลังคาปีกนกซึ่ง
ส่วนของหลังคาปีกนกเทลาดลงมาค่อนข้างต ่า และในบางส่วนของเรือนมีการใช้หลังคากันสาด  
ไม่มีการประดับมุมจั่วหลังคา 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 17 กระเบื้องปูหลังคา 

   ภาพที่ 18 โครงสร้างหลังคาบรเิวณเติ๋นช่วงรอยต่อของหลังคาปีกนก 

 

 

 

                   81 เนื่องจากไมส่ามารถหาภาพถ่ายเก่าได้จึงไม่อาจสรุปได้ว่าแตเ่ดิมมุงด้วยแป้นเกล็ด (กระเบื้องไม้) หรือไม ่
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   3) งานประดับตกแต่ง 

            คุ้มบ้านทุ่งเสี้ยวเป็นคุ้มที่ไม่ได้ตกแต่งตัวเรือนมากนักมีงานประดับเพียงแค่เล็กน้อย 
และเป็นการท าขึ้นเพ่ือเน้นประโยชน์ในการใช้สอยเป็นหลัก 

    หน้าจั่ว 
            หน้าจั่ วท าเป็นช่องสี่ เหลี่ ยมและตี ไม้ เป็นบานเกล็ดแบบเรียบๆ เรียงกันขึ้น ไป  
เพ่ือประโยชน์ในการระบายความร้อนของหลังคา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที่ 19 หน้าจั่วทางด้านทิศเหนือของเรือน 

    เหนือบานประตู 
           ตีไม้เป็นช่องสี่เหลี่ยมลายตารางเพื่อท าเป็นช่องแสงเพ่ิมแสงสว่างและระบายอากาศ

บริเวณภายในตัวเรือน 

 

 

 

 

       ภาพที่ 20 ช่องแสงเหนือบานประตู 
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สรุปผลจากการวิเคราะห์คุ้มที่มีลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมแบบเรือนพื้นถิ่นล้านนา 

        เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้พบคุ้มที่มีลักษณะแบบเรือนพ้ืนถิ่นล้านนาแค่เพียงหลังเดียว 
คือคุ้มบ้านทุ่งเสี้ยว จังหวัดเชียงใหม่ ท าให้การวิเคราะห์ในแต่ละด้านไม่มีคุ้มหลังอ่ืนที่ สามารถ 
น ามาเปรียบเทียบลักษณะร่วมหรือลักษณะที่แตกต่างกันได้ จึงต้องสรุปผลการศึกษาจากการศึกษา  
คุ้มเพียงแค่หลังเดียวเท่านั้นดังนี้ 

ผังพื้นและการใช้งาน 

      มีการแบ่งห้องเป็นสัดส่วนตามความจ าเป็นในการใช้งาน แยกเรือนหลักและเรือนรองออกจากกัน

อย่างชัดเจนสร้างโรงครัวแยกออกไปจากตัวเรือน    

รูปแบบสถาปัตยกรรม 
      โครงสร้างและวิธีการที่ใช้ในการสร้างแม้ว่าจะมีกรรมวิธีแบบสมัยใหม่เข้าไปผสมปนเปอัน
เนื่องมาจากการบูรณะซ้อมแซมแต่ยังคงสภาพที่สามารถท าให้เห็นว่าว่าคุ้มแห่งนี้แต่เดิมมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบเรือนพ้ืนถิ่นล้านนา 

งานประดับตกแต่ง 
      คุ้มบ้านทุ่งเสี้ยวถือได้ว่าเป็นคุ้มที่แทบจะไม่มีการประดับตกแต่งใดๆ เลย มีเพียงการท าช่องแสง
และช่องระบายอากาศอย่างเรียบง่ายบริเวณหน้าจั่วและเหนือบานประตูเท่านั้น เมื่อน ามาพิจารณา 
ดูแล้วสันนิษฐานว่าท าข้ึนเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยมากกว่าในด้านความสวยงาม   
      เมื่อมองภาพรวมของคุ้มบ้านทุ่งเสี้ยวแล้วจะพบว่าถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้แข็งแรง ทนทาน 
กว้างขวาง และเน้นประโยชน์ในด้านการใช้งานยกตัวอย่ างเช่นการท าชานด้านหน้าและชานแล่น 
ที่ค่อนข้างกว้าง จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่เอนกประสงค์ถูกให้ความส าคัญมากกว่าพ้ืนที่ส่วนตัวและมีรูปแบบ  
ที่เรียบง่ายไม่ค่อยประดับตกแต่ง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะคุ้มหลังนี้ไม่ใช่คุ้มที่เจ้าแก้วนวรัฐ
อยู่อาศัยอย่างถาวร แต่มาอยู่เพียงชั่วคราวในช่วงที่เดินทางมาเพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตและตรวจเยี่ยม
ประชาชนเท่านั้นจึงเน้นในด้านการใช้งานเป็นหลัก และแม้มีรูปแบบตามเรือนพ้ืนถิ่นแบบล้านนา 
ในด้านโครงสรางและผังพ้ืน  แต่การตกแต่งและใช้งานบางส่วนมีอิทธิพลจากเรือนไม้สมัยใหม่  
เข้ามาปะปนด้วย เช่น การตีผนังแบบซ้อนเกล็ด บานเกล็ดไม้และลูกกรงช่องแสงเหนือประตู   
อันเนื่องคุ้มบ้านทุ่งเสี้ยวสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2470 ซึ่งเป็นช่วงที่การสร้างเรือนไม้แบบสมัยใหม่แพร่หลาย
อย่างกว้างขวางแล้วในล้านนาจึงท าให้เกิดการผสมผสานระหว่างการสร้างเรือนไม้แบบพ้ืนถิ่นล้านนา
และรูปแบบของการสร้างเรือนไม้สมัยใหม่ 
      แม้ว่าจะมีการน าวิธีการสร้างเรือนไม้สมัยใหม่เข้ามาผสมผสานในขั้นตอนการสร้างเ รือน 
และมีร่องรอยของการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งแต่คุ้มหลังนี้ก็ยังถือว่าคงรูปแบบอันเป็นลักษณะเด่น
ของเรือนไม้พ้ืนถิ่นแบบล้านนาไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ วิธีการก่อสร้างเรือนเครื่องสับแบบล้านนา  
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การท าพ้ืนต่างระดับที่เรียกว่าชานและเติ๋น และการใต้ถุนของเรือนที่ไม่ได้สูงจนสามารถเข้าไปอยู่อาศัย
ได้ ดังนั้นคุ้มบ้านทุ่งเสี้ยว จังหวัดเชียงใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นคุ้มที่สร้างขึ้นในระยะหลังแต่เป็นคุ้ม  
เพียงหลังเดียวในการศึกษาครั้งนี้ที่ยังถือได้ว่าเป็นเรือนพ้ืนถิ่นแบบล้านนาอยู่ 

2. กลุ่มที่ 2 คุ้มที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกโดยตรงจากชาวตะวันตกที่อยู่อาศัยในล้านนา  

คุ้มที่มีลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมในกลุ่มท่ี 2 มีอยู่ทั้งหมด 2 หลัง ได้แก่  

- คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้ามหาอินทร์) จังหวัดเชียงใหม่ 

- คุ้มเจ้ายอดเรือน จังหวัดล าพูน 

        คุ้มในกลุ่มที่ 2 มีลักษณะทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมหลายประการที่ใกล้เคียงกัน 

และมีรูปแบบที่คล้ายกันกับบ้านพักอาศัยของชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยในล้านนา อย่างไรก็ตาม  

คุ้มทั้ง 2 หลัง มีลักษณะปลีกย่อยบ้างประการที่แตกต่างกัน โดยแบ่งการวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 

      2.1. คุม้เจ้าบุรีรัตน์ (เจ้ามหาอินทร์) จังหวัดเชียงใหม่ 

 1) ผังพื้นและการใช้งาน  

    คุ้มเจ้าบุรีรีรัตน์ (เจ้ามหาอินทร์) เป็นเรือนที่ พักอาศัยขนาดใหญ่  2 ชั้นผังรูปตัว L 

โครงสร้างของเรือนเป็นแบบครึ่งปูนครึ่งไม้ โดยชั้นล่างเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนทาด้วยสีขาวบริเวณ

ชานด้านหน้ามีการท าซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างวงโค้งเหมือนสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล  

ชั้นบนเป็นเรือนเครื่องใหม่แบบล้านนา82 แบ่งเป็นขนาดใหญ่ 3 ห้องและมีระเบียงอยู่โดยรอบ  

            เนื่องจากอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวเรือนจึงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ในขณะเดียวกันพ้ืนที่ภายในได้ถูกปรับ  

เพ่ื อจั ดนิ ท รรศการให้ ความรู้ มี ก ารบู รณ ะซ่ อมแซมและรื้ อส่ วนต่ อ เติ มบางส่ วนออกไป 

และไม่ได้มีบันทึกหน้าที่การใช้งานของแต่ละห้องในแต่ละช่วงเวลาไว้ จึงท าให้ไม่สามารถระบุได้ว่า 

แต่ละห้องของคุ้มหลังนี้มีหน้าที่การใช้งานอย่างไรบ้าง 

 

 

 

 

 

 

         82 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่ (เชียงใหม่: ศูนย์สถาปัตยกรรม
ล้านนา, 2547, 31.   
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       หน้าที่การใช้งาน 

       1. ระเบียงด้านหน้า 

       2. ระเบียงด้านข้าง 

       3. ห้องโถง 1 

       4. ห้องโถง 2 

       5. ห้องโถง 3 

       6. ห้องเก็บของ 

       7. ห้องเก็บของ 

       8. ระเบียงด้านหลัง 

       9. โรงครัว 

ภาพที่ 21 ภาพแสดงผังพื้นช้ันล่างคุ้มเจ้าบรุีรัตน์ (เจ้ามหาอินทร์) จังหวัดเชียงใหม ่

 
        หน้าที่การใช้งาน 

       1. ระเบียงเชื่อมกับบันได 

       2. ห้องโถง 

       3. ระเบียงด้านหน้า 

       4. ห้องพระ 

       5. ห้องนอน 

       6. ห้องโถง 

       7. ห้องเก็บของ 

       8. ห้องเก็บของ 

        9. โรงครัว 
ภาพที่ 22 ภาพแสดงผังพื้นช้ันบนคุ้มเจ้าบรุีรัตน์ (เจ้ามหาอินทร์) จังหวัดเชียงใหม ่
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 2) รูปแบบสถาปัตยกรรม 

    ส่วนฐานราก 
    ในคราวแรกสร้างสันนิษฐานว่าฐานรากของอาคารเป็นดินเรียงพ้ืนด้วยอิฐและปูพ้ืนซีเมนต์
ทับลงไปในภายหลัง83  

     เสาและการปูพ้ืน 
    อาคารชั้นล่าง 
    โครงสร้างตัวเรือนชั้นล่างทั้งหมดก่ออิฐถือปูนทาด้วยสีขาวรองรับเรือนไม้ชั้นบน 
    อาคารชั้นบน 

    ชั้นบนมีลักษณะโครงสร้างแบบเรือนพ้ืนถิ่นล้านนา พ้ืนปูด้วยไม้สักวางตีชิดทั้งในส่วน 
ของห้องพักอาศัยและระเบียงรอบตัวเรือน ลักษณะของการวางไม้ไม่สม ่าเสมอ แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะงานของช่างฝีมือในสมัยนั้นที่ยังไม่มีเครื่องมืออย่างในปัจจุบัน84 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 23 เสาและการปูพื้นบรเิวณช้ันล่าง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 เสาและการปูพื้นบรเิวณช้ันบน 

 

 83 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่), คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ [แผ่นป้าย
ให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดงศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) ] 
 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
 84 เรื่องเดียวกัน. 
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  ฝาผนัง 
  อาคารชั้นล่าง 

  ก่อผนังหนาขนาด 40 ซม. รองรับน ้าหนักของตัวเรือนชั้นบนทั้งหมด มีเพียงประตู  
และหน้าต่างที่ท าจากไม้ ทิศเหนือของอาคารท าระเบียงยาวไปจนสุดอาคารทางด้านทิศตะวันตก 
รูปแบบของระเบียงท าเป็นซุ้มวงโค้ง (Arch) แสดงให้ เห็นถึงรูปแบบศิลปกรรมของตะวันตก 
ในช่วงการค้าไม้ในล้านนา85  

  อาคารชั้นบน 
  ผนังท าจากไม้สักมีลักษณะแบบโครงเคร่าตั้งรับน ้าหนักการวางไม้แนวนอนทั่วทั้งตัวเรือนชั้นบน86 

   ประตูและหน้าต่าง 
  ประต ู

  บานประตูท าเป็นบานคู่ ไสไม้เป็นบานเกล็ดเข้าไม้ด้วยบังใบ87 ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพล
จากตะวันตก88 

    
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 25 รูปแบบของบานประต ู

 
 

 

 85 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่), คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ [แผ่นป้าย
ให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดงศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) ] 
 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
 86 เรื่องเดียวกัน 
 87 ส่วนของไม้ที่ท ายื่นออกมาจากประตูและหน้าต่างเพื่อใหล้งล็อค ช่วยบังคับทิศทางในการเปิด/ปดิประตู
หน้าต่าง และช่วยกันลมฝนเข้ามาในบ้าน 
 88 ศูนย์สถาปตัยกรรมล้านนา คุ้มเจา้บุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่), คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ [แผ่นป้าย
ให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดงศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)] 
 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
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  หน้าต่าง 
  บานหน้าต่างเป็นบานเปิดคู่ ภายในท าลูกกรงเหล็กก้ันไว้89 
 

 
   

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 26 รูปแบบของบานหน้าต่าง 
 

  หลังคา 
  ตี ไม้ ปิ ด โครงสร้างเหนื อ เรือนชั้ นบน เป็ นแนวโค้ งขึ้นจากคอสองภายในตั ว เรือน 

เป็นฝ้าเพดาน ในส่วนของหลังคามีลักษณะเป็นหลังคาคลุมแบบมะนิลา 90 คลุมตั้ งแต่ พ้ืนที่  
ตัวเรือนไปจนถึงระเบียง ทางด้านทิศตะวันตกของอาคารมีการใช้วิธีการวางไม้แบบทแยง 
เพ่ือรับน ้าหนักของโครงสร้างหลังคา วัสดุที่ใช้สร้างหลังคาแต่เดิมใช้กระเบื้องดินขอ ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้กัน
ทั่วไปในการก่อสร้างเรือนพื้นถ่ินในล้านนา91 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 กระเบื้องหลังคาในปัจจุบัน 

 

 89 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่), คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ [แผ่นป้าย
ให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดงศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) ]  
(ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
 90 เรือนหลังคาปั้นหยา และเปิดจั่วดา้นหน้า ไดร้ับอิทธิพลจากเรือนในกรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์
 91 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 28 กระเบื้องดินขอที่ใช้ตั้งแต่คราวแรกสรา้งจนถึงปี พ.ศ. 2547 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 29 กระเบื้องดินขอที่ใช้ในปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน 

   3) งานประดับตกแต่ง 

      หน้าจั่ว 
      ด้านทิศเหนือ : ประดับตกแต่งเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบเรียบง่าย 
               ด้านทิศตะวันออก : ท าเป็นช่องวงกลมและวางไขว้กันเพ่ือเป็นช่องระบายอากาศ 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 30 หน้าจั่วทางด้านทิศเหนือ 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 31 หน้าจั่วทางด้านทิศตะวนัออก 
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  บานประตู 
  ตกแต่งส่วนบนของบานประตูโดยการวางไม้เป็นบานเกล็ด 
         ระเบียงชั้นบน 
  ราวระเบียงฉลุไม้เป็นรูปกลีบดอกซึ่งพอเห็นได้ทั่วไปในเรือนไม้ล้านนา ซุ้มโค้งหรือรวงผึ้ง
ระหว่างเสาตรงระเบียงฉลุไม้เป็นลายประจ ายามราชวัตร92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 32 ลายฉลุราวระเบยีง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 33 ลายฉลุซุ้มโค้งระหว่างเสา 
 

 

 

 92 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่), คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ [แผ่นป้าย
ให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดงศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) ]  
(ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
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      2.2. คุ้มเจ้ายอดเรือน จังหวัดล าพูน 

 1) ผังพื้นและการใช้งาน  

    คุ้มเจ้ายอดเรือน จังหวัดล าพูน เป็น เรือนไม้สักขนาดกลางยกใต้ถุนสู ง ฐานราก 

เป็นคอนกรีตและเสาด้านล่างเป็นคอนกรีตฉาบด้วยซีเมนต์  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน 

และโครงสร้างภายในตัวเรือนหลายครั้งได้แก่ การย้ายห้องครัวจากบนเรือนไปใช้โรงครัวนอกตัวเรือน  

การขยายห้องนั่งเล่นโดยการเคลื่อนย้ายฝาผนังระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหาร  

การต่อเติมห้องน ้า ห้องเตรียมอาหารและห้องเขียนแบบ93 

   แม้ว่าคุ้ มหลั งนี้ จะมีขนาดไม่ ใหญ่ สัก เท่ าไหร่แต่ก็สามารถแบ่ งสัดส่วนการใช้งาน 

ของแต่ละห้องได้อย่างลงตัว ภายในตัวเรือนบริเวณใต้ถุนสามารถแบ่งออกได้ เป็น 3 ส่วน 

ได้แก่ ใต้ถุนโล่งรองรับเรือนส่วนหน้า ใต้ถุงโล่งรองรับเรือนส่วนหลัง ใต้ถุงโล่งรองรับส่วนที่เป็นห้องน ้า  

โดยในปัจจุบันบริเวณบริเวณใต้ถุนโล่งรองรับเรือนส่วนหน้าได้แบ่งพ้ืนที่บางส่วนเพ่ือดัดแปลงเป็นห้อง

เขียนแบบ ส่วนบนเรือนประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่ ห้องรับแขก ห้องนอนใหญ่ ห้องนอนเล็ก 2 ห้อง 

ห้องโถงกลาง (ห้องรับประทานอาหาร) ห้องนั่งเล่น ชานแล่นเชื่อมระหว่างเรือนหลักและเรือนรอง 

ห้องท่ีต่อเติมข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นห้องน ้าและห้องเตรียมอาหาร ห้องเก็บของ 

 

       หน้าที่การใช้งาน 

       1.  ใต้ถุนโล่งรองรับเรือนสว่นหนา้ 

       2. ใต้ถุนโล่งรองรับเรือนสว่นหลัง 

       3.  ใต้ถุนโล่งรองรับส่วนที่เป็นห้องน ้า 

 

 

 

ภาพที่ 34 ภาพแสดงผังพื้นช้ันล่างคุ้มเจ้ายอดเรือน จังหวัดล าพูน 
 

 

 

         93 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, บ้านโบราณเมืองล าพูน เอกสารโครงการ “บ้านสวย ล าพูนเมืองน่าอยู่” 
(เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546, 22-23.   
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ภาพที่ 35 ภาพแสดงผังพื้นช้ันบนคุ้มเจ้ายอดเรือน จังหวัดล าพูน 

หน้าที่การใช้งาน 

1. ห้องรับแขก 

2. ห้องนอนเจ้ายอดเรือน 

3. ห้องนอนเล็กใช้ส าหรับเป็นห้องนอนของหลานๆ 

4. ห้องโถงกลาง (รับประทานอาหาร) 

5. ห้องนั่งเล่น 

6. ชานแล่นเชื่อมระหว่างตัวเรือนด้านหน้าและด้านหลัง 

7.-8. ห้องท่ีต่อเติมข้ึนมาเพ่ือเป็นห้องน ้าและห้องเตรียมอาหาร 

9. ห้องนอนหลานๆ ของเจ้ายอดเรือน 

10. ห้องเก็บของ 

 

 2) รูปแบบสถาปัตยกรรม 

     ส่วนฐานราก 
     คุ้มเจ้ายอดเรือนมีลักษณะเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง บริเวณใต้ถุนในส่วนของฐานราก 
ท าจากคอนกรีตและเสาท าจากคอนกรีตฉาบด้วยซีเมนต์ รองรับน ้าหนักของเรือนชั้นบน94 
 

 

 

 94 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, บ้านโบราณเมืองล าพูน : เอกสารโครงการ "บ้านสวย ล าพูนเมืองน่าอยู่" 
(เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546), 21. 
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ภาพที่ 36 บริเวณใต้ถุน 

    เสาและการปูพ้ืน 
   ชั้นบนใช้ เสาไม้สักเนื้ อแข็งตีประกบด้วย ผนั งแบบไม้แป้นฝาแนวนอนทั้ งด้านใน 
และด้านนอกตัวเรือน พ้ืนปูโดยใช้แผ่นไม้สักขนาดใหญ่ปูตามแนวของตัวเรือน95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 37 โครงสร้างและการปูพ้ืนภายในเรือน 

 
 
 

 

 95 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, บ้านโบราณเมืองล าพูน : เอกสารโครงการ "บ้านสวย ล าพูนเมืองน่าอยู่" 
(เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546), 21. 
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ฝาผนัง 
   ผนังใช้ไม้แป้นฝาตีนอนซ้อนเกล็ดรอบตัวเรือนชั้นบนทั้งหมด มีการท าช่วงคอสองเป็นช่อง
แสงตีไม้ระแนงเพ่ือระบายอากาศและช่วยให้ภายในเรือนได้รับแสงสว่างจากภายนอก  
ระยะห่างของผนังตั้งแต่พ้ืนจนถึงเพดานค่อนข้างสูงแบบเรือนตะวันตก96 

หลังคา 
   โครงเคร่าหลังคาสร้างจากไม้สักเนื้อแข็ง ทางด้านทิศตะวันออกแล ะทิศตะวันตก 
ของตัวเรือนมีการเปิดจั่วด้านข้างแบบเรือนมะนิลา97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 38 หลังคาไม้สักเนื้อแข็ง 

 3) งานประดับตกแต่ง 

    หลังคาและหน้าจั่ว 

    หน้าจั่วของคุ้มเจ้ายอดเรือนไม่มีการประดับตกแต่ง แต่บริเวณมุมยอดจั่วและมุมชายคา  

มีการประดับด้วยสรไน ซึ่ งเป็นรูปการประดับหลังที่ปรากฎอยู่ที่ เรือน เจ้าราชสัมพันธวงศ์   

(พุทธวงษ์ ณ เชียงใหม่) อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน และปรากฏทั่วไปในเรือนไม้ของผู้มีฐานะ 

ในจังหวัดล าพูน ลักษณะดังกล่าวสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากการลดรูปการประดับตกแต่งเรือน

ขนมปังขิงของชาวตะวันตก 

 

 

 

 

 96 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, บ้านโบราณเมืองล าพูน : เอกสารโครงการ "บ้านสวย ล าพูนเมืองน่าอยู่" 
(เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546), 21. 
 97 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 39 สรไนประดับบริเวณมุมยอดจั่วและชายคา 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 40 สรไนประดับบริเวณมุมยอดจั่วและชายคา 

  บานประตูและบานหน้าต่าง 

             บานประตูเป็นแบบบานคู่ไม่ได้มีการประดับตกแต่งลวดลาย บานหน้าต่างเป็นบานคู่  

  กั้นด้วยซี่ลูกกรงแบบเรียบง่าย 

สรุปผลจากการวิเคราะห์คุ้มที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกโดยตรงจากชาวตะวันตกที่มายังล้านนา 

 ผังพื้นและการใช้งาน 

 จากการศึกษารูปแบบผังพ้ืนและหน้าที่ใช้งานของเรือนกลุ่มนี้ในส่วนของคุ้มที่มี การบันทึก

รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของแต่ละส่วนไว้ได้แก่ คุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้ามหาอินทร์)  

มีรูปแบบผังพ้ืนและหน้าที่ การใช้งานเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐฉาบปูนทาด้วยสีขาว  

ชั้นบนเป็นเรือนเครื่องไม้ โดยชั้นล่างใช้งานเป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์เช่นโถงรับแขก ห้องเก็บของ  

ห้องรับประทานอาหาร และพ้ืนที่ท ากิจกรรมของครอบครัว ชั้นบนใช้ เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล  

ของเจ้าของเรือนซึ่งบางครั้งอาจใช้รับรองแขกพิเศษด้วย ไม่นิยมท าชานและเติ๋นแล้วแต่ท าเป็นระเบียง

รอบๆ ตั ว เรือนชั้ นบนแทน ส่ วน โรงครัวจะแยกออกไป เป็ น เรือนขนาดเล็ ก อีกหลั ง หนึ่ ง 

ในบริเวณท่ีไม่ห่างจากตัวเรือน 



  

  

66 

          ส่วนคุ้มเจ้ายอดเรือนหากศึกษาแค่เพียงผังพ้ืนและหน้าที่การใช้งานจะพบว่ามีลักษณะเหมือน

เรือนพ้ืนถิ่นล้านนาทั่วไปเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงมีการแบ่งเรือนออกเป็นเรือนหลักและเรือนรอง 

โดยมีชานเป็นตัวเชื่อม แต่ละห้องถูกแบ่งหน้าที่การใช้งานตามความสะดวกของเจ้าของเรือน  

อย่างไรก็ตามคุ้มหลังนี้ ไม่สามารถน าไปจัดอยู่ ในกลุ่มคุ้มที่มีลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรม 

แบบเรือนพ้ืนถิ่นล้านนาได้ เนื่องจากมีการประดับตกแต่งตัวเรือนด้วยสรไน            

 รูปแบบสถาปัตยกรรม  

 เมื่อพิจารณาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมของคุ้มทั้ง 2 หลังจะพบว่ามีลักษณะที่เหมือนกัน 

คือบริเวณฐานล่างของตัวเรือนไม่มีองค์ประกอบที่ท าจากไม้แล้ว แต่ใช้คอนกรีตรองรับตัวเรือนแทน  

ซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฎให้เห็นในบ้านพักของชาวตะวันตกที่เข้ามาอยู่อาศัยในล้านนา ในช่วงระหว่าง

ปี พ.ศ. 2430-2500 ยกตัวอย่างเช่น บ้านพักผู้จัดการ บริษัทบริติชบอร์เนียว หรือสถานีรถไฟนคร

ล าปางที่สร้างขึ้นราวปีพ.ศ. 2458-245998  ในขณะที่ชั้นบนของเรือนยังคงลักษณะแบบล้านนา 

 แม้ ว่ าคุ้ มทั้ ง  2  ห ลั งจะ ใช้ เส าคอนกรีต รองรับ ตั ว เรือน เช่ น เดี ย วกัน  แต่ คุ้ มทั้ ง  2  หลั ง  

ก็มีรูปแบบสถาปัตยกรรมมีลักษณะที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยคุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้ามหาอินทร์) นั้น 

มีการท าระเบียงรอบตัวเรือนทั้งหมดเช่นเดียวกันกับเรือนพักอาศัยของชาวตะวันตกในล้านนา  

ส่วนคุ้มเจ้ายอดเรือนซึ่งสร้างภายหลังยังคงท าชานแล่นและเติ๋น แบบเรือนพักอาศัยของชาวล้านนา  

 อย่างไรก็ตามทั้งคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และคุ้มเจ้ายอดเรือนก็ยังถือได้ว่ามีลักษณะของ

เรือน พ้ืนถิ่นแบบล้านนาอยู่มากโดยเฉพาะคุ้มเจ้ายอดเรือน ที่มีองค์ประกอบหลายอย่าง  

ทั้งในแง่ของรูปแบบและการใช้งาน ใกล้เคียงกับเรือนพ้ืนถิ่นล้านนาเป็นอย่างมาก และคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ 

(มหาอินทร์) ตัวเรือนชั้นสองแม้ว่าจะมีการท าระเบียงและจัดวางห้องแบบเรือนของชาวตะวันตก  

แต่ในแง่ของงานช่างก็ยังคงเป็นแบบล้านนา 

 งานประดับตกแต่ง 

 ในส่วนของงานประดับตกแต่งพบว่า คุ้มทั้ง 2 หลัง มีการงานประดับตกแต่งค่อนข้างน้อย

และเรียบง่าย คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ชั้นล่างมีเพียงการตกแต่งบานประตูด้วยการท าเป็นบาน

เกล็ดเท่านั้น ส่วนชั้นบนมีการฉลุไม้บริเวณราวระเบียงเป็นรูปกลีบดอก และซุ้มโค้งระหว่างเสาบริเวณ

ระเบียงเป็นลายประจ ายามราชวัตรเท่านั้น ส่วนคุ้มเจ้ายอดเรือนการประดับตกแต่งที่โดดเด่นก็มีเพียง

สรไนบริเวณมุมจั่วและมุมหลังคาเท่านั้น  

 

 98 วารสารเมืองโบราณ, เกร็ดประวัติศาสตร์ สถานีรถไฟนครล าปาง, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2564, 
เข้าถึงได้จาก http://www.muangboranjournal.com/post/Nakhon-Lampang-railway-station 
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 จากการศึกษาคุ้มเจ้าราชบุตร (มหาอินทร์) จังหวัดเชียงใหม่ และคุ้มเจ้ายอดเรือน จังหวัดล าพูน  

ทั้งในด้านของผังพ้ืนและการใช้งาน รูปแบบสถาปัตยกรรม และงานประดับตกแต่ง พบว่าเรือนทั้งสอง

ได้รับ อิทธิพลจากชาวตะวันตกที่ เข้ามาอยู่อาศัยในล้านนาโดยตรง ซึ่ งมีลักษณะที่ โดดเด่น  

ได้แก่ การใช้ซีเมนต์และคอนกรีตเป็นฐานรากรองรับตัวเรือน แต่ยังคงรูปแบบเรือนไม้ พ้ืนถิ่น  

แบบล้านนาในบริเวณชั้นบน ซึ่งเป็นส่วนของการพักอาศัย และมีการตกแต่งตัวเรือนด้ วยลายไม้ฉลุ

เพียงเล็กน้อย เน้นความแข็งแรงคงทนและเรียบง่าย 

3. กลุ่มที่ 3 คุ้มที่ได้รับอิทธิพลเรือนไม้แบบตะวันตกจากกรุงเทพฯ 

คุ้มที่มีลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมในกลุ่มท่ี 3 มีอยู่ทั้งหมด 4 หลัง ได้แก่  

      -  คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง) จังหวัดเชียงใหม่ 

      -  คุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่ 

      -  คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) จังหวัดน่าน 

         -  คุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร ณ เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ 

         คุ้มในกลุ่มที่ 3 จ านวน 3 หลัง ได้แก่ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง) จังหวัดเชียงใหม่  

คุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่ และคุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) จังหวัดน่าน มีลักษณะเด่น 

คือเป็นเรือนไม้ที่ประดับตกแต่งด้วยลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง หรือที่มักจะเรียกกันว่า เรือนขนมปังขิง 

ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงรัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 6 และแพร่ขยาย 

เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูงและผู้มีฐานะ99  

  คุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร ณ เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่  แม้ว่าจะไม่ ได้มีการประดับ

ตกแต่งเรือนด้วยลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง แต่ก็มีลักษณะทางด้านรูปแบบศิลปกรรมบางประการ  

ที่ชวนให้นึกถึงเรือนไม้แบบกรุงเทพฯ คุ้มหลังนี้จึงได้ถูกน ามาศึกษาร่วมในกลุ่มที่ 3 นี้ด้วย  

    3.1. คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง) จังหวัดเชียงใหม่ 

 1) ผังพื้นและการใช้งาน  

      คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าแก้วมุงเมือง) จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นเรือน 2 ชั้น แบบครึ่งอิฐ 

ครึ่งไม้ โดยชั้นล่างประกอบด้วยเสาก่ออิฐขนาดใหญ่ฉาบปูนเรียบและผนังฉาบปูนทึบทาด้วยสีขาว 

ส่วนชั้นบนท าจากโครงสร้างไม้มีการสร้างระเบียงโดยรอบตัวเรือน 

 

 99 ภู ชัย  กวมทรัพย์ , ลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง สุนทรียภาพแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพ:   
กองโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2560), 7. 
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   เนื่องจากคุ้มหลังนี้อยู่ ในพ้ืนที่ภายใต้การดูแลของโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง  

จังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถเข้าชมภายในตัวเรือนได้ จากการศึกษาพบว่าบริเวณภายในเรือน 

มีการบูรณะซ่อมแซม ปรับพ้ืนที่และรูปแบบการใช้งานหลายครั้งเพ่ือให้สอดคล้องต่อการใช้งาน  

ของผู้ครอบครองในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ.2490-2545100 อย่างไรก็ตามก่อนการดัดแปลง 

ตัวเรือนครั้งใหญ่ในปีพ.ศ.2490 ได้มีการบันทึกหน้าที่การใช้งานในส่วนต่างๆ ไว้ ซึ่งเป็นข้อมูล 

ที่ผู้ศึกษาจะน ามาใช้อ้างอิงในการศึกษาครั้งนี้ 

   จากข้อมูลดังกล่าวได้บันทึกไว้ว่าบริเวณชั้นล่างประกอบด้วย 6 ส่วนได้แก่ ห้องโถงทางเข้า

และห้องรับแขก ห้องเก็บเครื่องดนตรี ห้องพักผ่อนและทานอาหาร ระเบียงทางเข้าเรือน ห้องแต่งตัว

และห้องแต่งตัวธิดา ห้องบันได ส่วนชั้นบนประกอบด้วย 6 ส่วนเช่นกัน ได้แก่ ห้องรับแขกพิเศษ 

ห้องนอนรอง ห้องโถง ห้องนอนใหญ่  ห้ องพระ ระเบียง นอกจากนี้ บริ เวณรอบตัวเรือน  

ยังมีสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น ชานไม้ยกสูงเพ่ือใช้เป็นลานพื้นที่อเนกประสงค์ เรือนห้องแถวส าหรับผู้รับใช้

และแม่นม ยุ้งฉ้างไม้สักขนาดใหญ่ เรือนครัว ห้องอาบน ้า ห้องส้วม ที่จอดรถลากเทียมม้า101    

        หน้าที่การใช้งาน 

       1.  ห้องโถงทางเข้าและรับแขก 

       2.  ห้องเก็บของเครื่องดนตรี 

       3.   ห้องพักผ่อนและทานอาหาร 

       4.  ระเบียงทางเข้าอาคาร 

       5.   ห้องแต่งตวัและห้องแต่งตัวธิดา 

       6. ห้องบันได 

 

ภาพที่ 41 ภาพแสดงผังพื้นช้ันล่างคุ้มเจ้าบรุีรัตน์ (เจ้าแก้วมุงเมือง) จงัหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

          100 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าแก้วมุงเมือง ณ เชียงใหม่) โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง, 
พิมพ์ครั้งท่ี 2 (เชียงใหม่: หจก. จรัสธุรกิจการพิมพ์, 2555), 27-33.   
          101 เรื่องเดียวกัน, 23-26. 
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        หน้าที่การใช้งาน 

       1. ห้องรับแขกพิเศษ 

       2. ห้องนอนรอง 

       3. ห้องโถง 

       4. ห้องนอนใหญ่ 

       5. ห้องพระ 

       6. ระเบียง 

ภาพที่ 42 ภาพแสดงผังพื้นช้ันบนคุ้มเจ้าบรุีรัตน์ (เจ้าแก้วมุงเมือง) จงัหวัดเชียงใหม่ 

 2) รูปแบบสถาปัตยกรรม 

     คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง) จังหวัดเชียงใหม่ 

    ส่วนฐานราก 
    ชั้นล่าง 

    โครงสร้างชั้นล่างของคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 
ทาด้วยสีขาว ใช้เสาก่ออิฐหนาฉาบปูนเรียบรองรับน ้าหนักของเรือนไม้ชั้นบน 

    เสาและการปูพ้ืน 
     ชั้นล่าง 
     เสาก่อจากอิฐฉาบปูนเรียบ 
     ชั้นบน 
    เรือนชั้นบนทั้งหมดเป็นเรือนไม้ปูด้วยพ้ืนไม้102  และสร้างระเบียงไว้บริเวณทิศตะวันตกของตัวเรือน 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพที่ 43  ด้านหลังของคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง) จังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นภาพรวมของโครงสร้างตัวอาคาร 

 

 102 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าแก้วมุงเมือง ณ เชียงใหม่) โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง
, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (เชียงใหม่: หจก. จรัสธุรกิจการพิมพ์, 2555), 50. 
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 ผนัง 
 ชั้นล่าง 
 ผนังก่ออิฐถือปูนทาด้วยสีขาว 
 ชั้นบน 

  เรือนไม้ชั้นสองบริเวณผนังด้านหน้าส่วนบนติดหน้าต่างบานคู่แบบบานเกล็ด และส่วนล่าง  
มีการฉลุไม้เลียนแบบราวระเบียงทั่วทั้งบริเวณ ตั้งแต่ช่วงกลางของตัวเรือนไปจนถึงด้านหลัง 
และพ้ืนที่ที่เหลือทั้งหมดตีไม้แป้นฝาเป็นแนวนอนยาวไปตามแนวเสาตั้งของตัวเรือน ช่วงของผนัง
ตั้งแต่พ้ืนจนถึงคอสองและเพดานค่อนข้างสูงซึ่งช่วยในเรื่องของการระบายอากาศและถ่ายเท  
ความร้อน 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 44 รูปแบบของผนังที่แตกต่างกันท้ังสามส่วน 

 หลังคา 
 ลักษณะของหลังคาเป็นทรงปั้นหยาเปิดจั่วคลุ่มทั่วทั้งบริเวณของตัวเรือนและระเบียง  

มุงด้วยกระเบื้องดินขอ ซึ่งของเดิมได้ถูกรื้อไปแล้วในการบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2501 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เป็นกระเบื้องชุดใหม่ที่ซ่อมแซมในช่วงปี พ.ศ. 2542- 2545103 

   

 

 
 

ภาพที่ 45 รูปแบบและวัสดุมุงหลงัคา 
 

 103 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าแก้วมุงเมือง ณ เชียงใหม่) โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง
, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (เชียงใหม่: หจก. จรัสธุรกิจการพิมพ์, 2555), 50. 
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 3) งานประดับตกแต่ง 

     คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง) จังหวัดเชียงใหม่ 

     หน้าจั่วและมุมจั่วหลังคา 

     หน้าจั่วและมุมจั่วหลังคาถือได้ว่าเป็นงานประดับตกแต่งที่โดดเด่นมากของอาคารคุ้มเจ้าบุรี

รัตน์  (เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง) เนื่องจากมีการฉลุคลีบหน้าจั่วและประดับตกแต่งด้วยลวดลาย 

แบบขนมปังขิง บริเวณมุมจั่วหลังคายังมีการตกแต่งด้วยสรไน ซึ่งมีความสูงประมาณ 3 เมตร104  

นอกจากนี้บริเวณหน้าจั่วของอาคารมีประดับตกแต่งด้วยไม้ฉลุเป็นรูปพญานาค และระบุปีที่สร้าง

อาคารเสร็จไว้อย่างชัดเจน 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 46 หน้าจั่วและมุมจั่วหลังคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 47 ลายประดบัตกแต่งบรเิวณหน้าจั่ว 

 

 104 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าแก้วมุงเมือง ณ เชียงใหม่) โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง
, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (เชียงใหม่: หจก. จรัสธุรกิจการพิมพ์, 2555), 50. 
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   บานประตูและบานหน้าต่าง 

   บริเวณชั้นล่างทั้งบานหน้าต่างปละบานประตูท าเป็นบานคู่ช่วงกลางบานท าเป็นบานเกล็ด 

ชั้นบนมีลักษณะเดียวกันกับชั้นล่าง แต่เพ่ิมในส่วนของลายฉลุไม้บริเวณช่องลมเหนือบานประตู  

และบานหน้าต่างเข้ามา 
 

 

  
 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 48 บานประตูและบานหนา้ต่างบริเวณช้ันล่าง 

    3.2.  คุ้มวงศ์บุรี  จังหวัดแพร่ 

 1) ผังพื้นและการใช้งาน  

    คุ้มวงศ์บุรีได้รับการดูแลและบูรณะซ่อมแซมเป็นอย่างดีมาตลอดโดยทายาทตระกูลวงศ์บุรี

และในปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนสภาพเพ่ือใช้ในเชิงพาณิชย์ จึงเป็นเรือนที่มีสภาพสมบูรณ์ดี   

สร้างจากไม้สักทอง 2 ชั้น ตัวเรือนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือเรือนหลักและเรือนรองซึ่งเชื่อมต่อกัน 

ด้วยชานแล่น  คุ้ มหลั งนี้ ถือ ได้ ว่ า เป็ น เรือน พักอาศัยที่ มี ขนาดใหญ่ มาก ผั งของเรือน เป็ น 

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุขยื่นและแต่เดิมบริเวณหลังเรือนทางด้านขวาจะอยู่ติดกับยุ้งข้าว ซึ่งในปัจจุบัน

ดัดแปลงเป็นศาลานั่งพักผ่อน แม้ว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่ตัวเรือนและหน้าที่การใช้งานถูก

ดัดแปลงไปค่อนข้างมาก เพ่ือให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ดูแลในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในส่วน 

ที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตคุ้มวงศ์บุรีก็ยังคงมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้และจัดห้องต่างๆ 

ให้ใกล้เคียงกับในสมัยที่คุ้มยังถูกใช้เป็นที่พักอาศัยอยู่ ในการศึกษารูปแบบหน้าที่การใช้งานและผังพ้ืน

ของคุ้มวงศ์บุรีจึงอ้างอิงจากการจัดแสดงในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 49 ภาพแสดงผังพื้นช้ันล่างคุ้มวงศ์บุรี  จังหวัดแพร ่

 

หน้าที่การใช้งาน  

 1.  มุขของคุ้มท าเป็นทางเดินเข้าสู่ตัวคุ้ม 

 2.  ระเบียงเชื่อมระหว่างมุขและส่วนอื่นของคุ้ม 

 3.  ห้องจัดแสดงและให้ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับอาคารประวัติศาสตร์ในเมืองแพร่ 

 4.  ห้องจัดแสดงเก่ียวกับกิจการป่าไม้และการค้า ของป่าในเมืองแพร่ 

 5.  ร้านขายของช าร่วย 

 6.  ห้องจัดแสดงเก่ียวกับการแต่งกายพื้นถ่ิน 

 7. ทางเชื่อม 

 8. ชานเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวคุ้มส่วนด้านหน้าและส่วนด้านหลัง 

 9.  บริเวณใต้ถุนบ้านที่เดิมเคยเปิดโล่ง แต่ในปัจจุบนัได้มีการปรับปรงุติดกระจกให้เป็นห้องกว้างส าหรบัเก็บของ 

 10.– 11. ส่วนรองรับศาลาบริเวณชั้นบนที่แต่เดิมเคยเป็นยุ้งข้าว 
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ภาพที่ 50 ภาพแสดงผังพื้นช้ันบนคุ้มวงศ์บุรี  จังหวัดแพร่

หน้าที่การใช้งาน 

 1. พ้ืนที่ส่วนที่เป็นมุขของคุ้ม 

 2. ห้องโถงส าหรับต้อนรับแขก 

 3. ทางเดินเชื่อมไปยังห้องอ่ืนๆ 

 4. ห้องนอนของเจ้าพ่อพรหม (หลวงพงษ์พิบูลย์) 

 5. ห้องผีคร ู

 6. ห้องท างานหลวงพงษ์พิบูลย์ 

 7. ห้องนอนแม่เจ้าบัวถา 

 8. ห้องที่มีการตีลูกกรงเหล็กไว้ตรงประตู  

แต่เดิมเคยเป็นห้องเก็บสมบัติและทรัพย์สินมี

ค่าปัจจุบันเป็นห้องพระ 

 9. ห้องบูชาบรรพบุรุษ 

 10. ชานแล่นเชื่อมห้องต่างๆ เข้าหากัน 

 11. เติ๋นมีบริเวณกว้างขวางเพ่ือเป็นพ้ืนที่

รับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคนใน

ครอบครัว 

 

  

  12. พ้ืนที่ต่างระดับที่เรียกว่าข่มท าหน้าที่เป็น

ชานเชื่อมตัวคุ้มส่วนหน้าและส่วนหลังเข้า

ด้วยกัน 

 13. ฮ้านน ้า 

 14. ห้องเก็บของ 

 15. พ้ืนที่ โล่งมีการเคาน์ เตอร์และวางโต๊ะ

รับประทานอาหารเพ่ือรองรับการใช้งานใน

ปัจจุบัน 

 16. ห้องส าหรับพักผ่อน 

 17. ระเบียงหลังคุ้ม 

 18. ห้องเก็บของและเตรียมอาหาร 

 19. ชานแล่นเชื่อมต่อระหว่างตัวคุ้มกับตุ๊ข้าว (ยุ้งฉาง) 

 20.-21. ในอดีตเคยเป็นยุ้งฉางแต่ในปัจจุบันได้

มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นสาขาส าหรับนั่งพักผ่อน
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    2) รูปแบบสถาปัตยกรรม 

ส่วนฐานราก 
         ฐานรากของเรือนมีการน าไม้ท่อนซุงเนื้อแข็งขนาดใหญ่มาวางเรียงต่อกันแล้วท าการก่ออิฐ 
ทาปูนทับลงไป105 

เสาและการปูพ้ืน 
ชั้นล่าง 

        โครงสร้างชั้นล่างของคุ้มวงศ์บุรีมีลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่เรือนหลักและพ้ืนที่เรือนรอง 
โดยมีข้อแตกต่างคือพื้นที่ส่วนหน้ามีตั้งเสาไม้และน าไม้มาท าเป็นผนังกั้นแบ่งเป็นห้องๆ ในขณะที่พ้ืนที่
ส่วนหลังเป็นโครงสร้างเรือนไม้ใต้ถุนโล่ง  
  

  
  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 51 เรือนหลักบริเวณช้ันล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 52 ทางเชื่อมระหว่างเรือนหลักและเรือนรอง 

 

 105 สหยศ ศรีพนา วงศ์บุรี, ประวัติคุ้มวงศ์บุรี [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์มชีีวติ
คุ้มวงศ์บุรี] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
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ชั้นบน 
         บริเวณชั้นบนของคุ้มวงศ์บุรีใช้เสาไม้เป็นโครงสร้างหลักและปูพ้ืนด้วยพ้ืนไม้ มีการท าเติ๋น  
และชานแบบเรือนพื้นถ่ินล้านนา 

 ในการสร้างเรือนหลังนี้ใช้วิธีการสร้างที่เรียกว่าการเข้าลิ้นสลักไม้106 ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับที่ใช้
ในการสร้างเรือนเครื่องสับของภาคกลาง107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 53 โครงสร้างเรือนช้ันบน 

 ผนัง 
 ผนังชั้นล่างบริเวณส่วนหน้าและผนังชั้นบนมีลักษณะที่เหมือนกันคือมีการตั้งเค้าโครงเสา
แนวตั้งและวางผนังไม้ซ้อนกันขึ้นไปในแนวนอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 54 ผนังช้ันล่างของเรือน 

 

 106 กรรมวิธีการตอกไม้ของช่างไทยโบราณ ซึ่งไม่มีการใช้ตะปูแต่ใช้วิธีการตอบลิม่ไม้แทน 
 107 สหยศ ศรีพนา วงศ์บุรี, ประวัติคุ้มวงศ์บุรี [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์มชีีวติ
คุ้มวงศ์บุรี] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
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ภาพที่ 55 ผนังช้ันบนของเรือน 

หลังคา 
รูปแบบของหลังคาเป็นอาคารทรงปั้นหยาคลุมตัวเรือนทุกด้าน ส่วนบริเวณของมุขเป็นทรง

หลั งคาเป็ นจั่ ว  ในคราวแรกสร้างใช้ กระเบื้ องไม้ แป้ น เกล็ด  ต่อมาได้ เปลี่ ยน เป็ นสั งกะสี  
และได้เปลี่ยนเป็นกระเบื้องว่าวจนถึงปัจจุบัน108 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 56 กระเบื้องหลังคาในปัจจุบัน 

  

 
 

 

 

 

 108 สหยศ ศรีพนา วงศ์บุรี, ประวัติคุม้วงศ์บุรี [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์มชีีวติ
คุ้มวงศ์บุรี] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
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 3) งานประดับตกแต่ง 

       หน้าจั่ว มุมจั่ว และหลังคา 

      คุ้มวงศ์บุรีมีการตกแต่งหลังคาในหลายจุด ได้แก่ เสาสรไนประดับมุมหน้าจั่ว  เสาไม้กลึง

ฉลุลายพันธ์พฤกษา เครือเถาและดอกไม้ สันหลังคาประดับด้วยลายหยูอ้ี109 กรอบหน้าจั่วฉลุเป็นลาย

พันธ์พฤกษา ก้านขด ใบเทศ ดอกมะขาม ดอกสา ซึ่งเป็นลวดลายที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในล้านนา  

หน้าจั่วประดับด้วยลายดอกพุดตาน ตกแต่งชายคาด้วยลายฉลุน ้าย้อย110 

 

   

   

 
 
 

ภาพที่ 57 หน้าจั่วบริเวณมุขของเรือน 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 58 ลวดลายภายในกรอบหน้าจั่ว 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 59 ลวดลายประดับสันหลงัคา 

 

 109 ลวดลายที่ไดร้ับอิทธิพลจากจีนเปน็สัญลักษณ์ของการมีอายุยืนและสุขภาพดี 
 110 ศรัณย์ ศรีธวัชพงศ์ และเทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, “รูปแบบสถาปตัยกรรมล้านนาขนมปังขิง กรณศีึกษา 
คุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่,” สาระศาสตร์ 2561, 2 (กรกฎาคม 2561): 208-218. 
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  ตัวเรือน 

 ตัวเรือนภายนอกทาด้วยสีขาวและสีชมพู ภายในอาคารในแต่ละห้องจะทาสีแตกต่างกันออกไป 

 เช่น สีชมพู สีขาว สีฟ้า และสีเขียว 

  บานประตูและบานหน้าต่าง 

  เหนือบานประตูและบานหน้าต่างมีการประดับตกแต่งด้วยลวดลายพันธ์พฤกษาและก้านขด  

 บานประตูเป็นบานไม้คู่ทาสีเพียงอย่างเดียวไม่มีลวดลายประดับตกแต่ง บานหน้าต่าง มี 2 แบบ 

แบบแรกตรงส่วนมุขและด้านหน้าของเรือนท าหน้าต่างบานเกล็ดเล็กๆ แบบเปิดขึ้นเรียงต่อกัน  

หลายบาน  ส่วนอ่ืนของเรือนจะใช้หน้าต่างไม้บานคู่เป็นบานเกล็ดครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นบานไม้

เรียบๆ  

   

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 60 บานประตูและลวดลายประดับเหนือบานประต ู

  ราวระเบียงและกันสาด 

  ราวระเบียงของคุ้มวงศ์บุรีจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวเรือนและหน้าต่างทุกบานภายในเรือน

โดยฉลุเป็นรูปลายพันธุ์พฤกษาและดอกไม้ ส่วนกันสาดของชั้นล่างจะอยู่บริเวณด้านหน้าของเรือน  

ทั้งแถวข้างล่างราวระเบียง  

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 61 ลวดลายไม้ฉลุราวระเบยีงและกันสาด 
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ภาพที่ 62 ลวดลายไม้ฉลุราวระเบยีง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 63 ลวดลายไม้ฉลุกันสาด 

    3.3. คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) จังหวัดน่าน 

 1) ผังพื้นและการใช้งาน  

     คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) ถือได้ว่าเป็นคุ้มหนึ่งในไม่กี่แห่งที่มีการรักษาสภาพเดิม

ไว้ได้มากที่สุด และมีการบูรณะซ่อมแซมน้อยมาก เนื่องจากเจ้าสมปรารถนาต้องการที่จะรักษาสภาพ

โดยทั่วไปของคุ้มให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับคราวแรกสร้างมากที่สุด เพ่ืออนุรักษ์ไว้ให้ผู้ที่สนใจ 

ได้ เข้ามาเยี่ยมชมและค้นคว้าข้อมูล อีกทั้ งงบประมาณที่ ใช้ในการดูแลรักษาเป็นทุนส่วนตัว  

ของครอบครัวเจ้าสมปรารถนา จึงท าให้การบูรณะซ่อมแซมเป็นไปเพ่ือรักษาสภาพของคุ้มให้คงอยู่

ต่อไปได้ในสภาพที่ไม่ผุผังจนเกินไปเท่านั้น  

  ลักษณะของเรือนหลังนี้เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น โดยชั้นล่างแต่เดิมเป็นใต้ถุนเปิดโล่งและชั้นบน 

จะแบ่งเป็นห้องส าหรับพักอาศัยและท ากิจกรรมต่างๆ สร้างจากไม้สักทั้งหลัง ลักษณะเป็นรูปตัว U  

แต่ทางด้านปีกซ้ายของคุ้มมีส่วนที่ยื่นออกมาเป็นมุข มีบันไดขึ้นไปยังชั้นบน 2 ต าแหน่ง ได้แก่บริเวณ

หน้าบ้านที่เชื่อมต่อกับใต้ถุนและบริเวณข้างบ้านทางด้านขวา ท าระเบียงล้อมรอบห้องโถงต่อยาวไป

จนถึงชานแดดและชานแล่นเพ่ือเป็นทางเชื่อมไปยังห้องต่างๆ โดยทางโล่งเหล่านี้จะถูกก้ันในส่วนริมไว้

ด้วยงานไม้แกะสลักซ่ึงท าเลียนแบบลูกกรง    
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  แม้ว่าจะไม่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าแต่เดิมหน้าที่การใช้งานของแต่ละส่วน  

ในคุ้มแห่งนี้เป็นอย่างไร แต่เนื่องด้วยสภาพภายในของตัวเรือนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่นัก

พร้อมทั้งศึกษาจากตัวเรือนในปัจจุบันซึ่งยังมีการใช้งานอยู่ จึงท าให้สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

 

        หน้าที่การใช้งาน 

         1. ห้องเก็บของ 

         2. พ้ืนที่ปิดทึบ 

         3. ใต้ถุนบ้าน 

         4. ห้องเก็บของ 

                   5. ใต้ถุนบ้าน 

 

ภาพที่ 64 ภาพแสดงผังพื้นบริเวณช้ันล่างของคุ้มเจ้าราชบุตร จังหวัดน่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 65 ภาพแสดงผังพื้นบริเวณช้ันบนของคุ้มเจ้าราชบตุร จังหวดัน่าน 

หน้าที่การใช้งาน 

1. บริเวณห้องพักอาศัย 

2. หมายเลข 2,3,4 คือโถง   

ทางเดินและพ้ืนที่เก็บของ 

3. ชานร่ม 

4. ชานร่ม 

5. ห้องทานอาหาร 

 6. ห้องโถงกลางบ้าน 

 7. ระเบียง 

 8. ชานแดด 

 11. ห้องพักอาศัย 

 12.ชานแล่น 

 13. ชานแล่น 

14.ห้องน ้า 

15.ห้องน ้า 

16. (16,17,18) ห้องเก็บของ 

19.เรือนครัว 

20.เตาไฟ 

21. ระเบียงโล่ง 
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 2) รูปแบบสถาปัตยกรรม 

    ส่วนฐานราก 
    ฐานรากของเรือนทั้งในส่วนที่กั้นเป็นห้องและบริเวณใต้ถุนโล่งเทพ้ืนซีเมนต์ทั้งหมด 
โดยยกระดับขึ้นให้สูงกว่าพื้นดินเล็กน้อย 

    เสาและการปูพ้ืน 
    ชั้นล่าง 

    พ้ืนทั้งหมดของชั้นล่างเป็นพ้ืนซีเมนต์มาแต่เดิมและได้มีการเสริมซีเมนต์เพ่ิมเข้าไปอีก 
เพ่ือความคงทนของเรือน111  ใช้เสาไม้สูงและคานรองรับน ้าหนักของตัวเรือนชั้นบน 

    ชั้นบน 
    ปูพื้นด้วยแผ่นไม้สักขนาดใหญ่วางตามแนวเสาและคานชั้นล่าง วางเสาไม้สูงเพ่ือรับน ้าหนัก
ของเพดานและหลังคา ตรงระเบียงมีการตั้งเสาเป็นช่วงเว้นระยะเพ่ือรองรับชายคา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 66 แสดงให้เห็นการเสรมิปนูซีเมนต์และพื้นคอนกรตี 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 67 เสาและการปูพื้นบรเิวณช้ันบน 

 

 111 สัมภาษณ์ เจา้สมปรารถนา ณ น่าน, หลานสาวเจ้าราชบุตร (เจ้าหมอกฟ้า ณ น่าน) และเป็นเจ้าของคุ้ม
เจ้าราชบุตร เมืองน่าน ในปัจจุบัน, 13 ตุลาคม 2561. 
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 ผนัง 
 ผนังทั้งชั้นบนและชั้นล่างวางโครงเสาในแนวตั้ง แล้วใช้แผ่นไม้สักขนาดใหญ่ตีแนวนอนเรียง
ขึ้นไปตามแนวเสา ด้านนอกเรือนทาด้วยสีเขียวทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ภายในเรือนทาสีเขียว  
แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปล่อยสีผิวของไม้ตามธรรมชาติไม่ ได้มีการทาสี   
ชั้นบนระยะระหว่างผนังจนถึงเพดานสูงมาก 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 68 ผนังด้านนอกเรือนช้ันบนและช้ันล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 69 ผนังด้านในเรือนช้ันล่าง 
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ภาพที่ 70 ผนังด้านในเรือนช้ันบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 71 ผนังด้านนอกเรือนช้ันบน 

 หลังคา 
 หลังคามุงด้วยกระเบื้องแป้นเกล็ดโดยฝั่งขวาของคุ้มมีลักษณะหลังคาปั้นหยา ส่วนอีกด้านจะ
เปิดด้านหน้าลักษณะคล้ายหน้าจั่วแต่เป็นสี่เหลี่ยมแบบที่เรียกว่าหลังคาหัวตัด112 ซึ่งตรงกับต าแหน่ง
ของมุขที่ยื่นออกมาจากตัวคุ้ม 

    
 

 

 

 112 น. ณ ปากน ้า, แบบแผนบ้านเรือนในสยาม, พิมพ์ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 293. 
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ภาพที่ 72 รูปแบบหลังคาหัวตดั 

    3) งานประดับตกแต่ง 

         หน้าจั่ว มุมจั่ว และหลังคา 

         กลางหน้าจั่วของคุ้มเจ้าราชบุตร จังหวัดน่าน ฉลุเป็นภาพพญานาคสองตัวหัวหน้าเข้าหาดอกไม้

และบริเวณรอบๆ ตกแต่งด้วยลวดลายพันธ์พฤกษา ถัดลงมาตรงแถบด้านล่างของหน้าจั่วเป็นภาพ

พันธุ์พฤกษาและภาพของราชสีห์ มีการท าเชิงชายเล็กๆ ติดอยู่ทั่วหลังคาฉลุเป็นรูปดอกไม้ 

 

 

 

 

 

   

  

ภาพที่ 73 ลวดลายประดับบริเวณหน้าจั่วหัวตัด 

 

 

 

 

 

   

ภาพที่ 74 ลวดลายประดับเชิงชาย 
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 ตัวเรือน 

 ภายนอกเรือนทาด้วยสีเขียวอ่อนและสีขาวและภายในเรือนทาด้วยสีเขียวเฉพาะบริเวณฝ้า

หลังคา แต่ส่วนด้านหลังตั้งแต่บริเวณชานแดดจะปล่อยให้เป็นสีของไม้ตามปกติ บริเวณชั้นบน 

มีการท าช่องลมหรือคอสองเพ่ือระบายอากาศ 

 ช่องลม/คอสอง 

 ประดับตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายพันธุ์พฤกษา ดอกไม้ และก้านขด  

 

    

ภาพที่ 75 ลวดลายประดับช่องลม 

  บานประตูและบานหน้าต่าง 

  บานประตูและบานหน้าต่างท าจากไม้ มีลักษณะเป็นบานคู่ตีลูกฟัก มีรูปแบบที่เรียบง่าย 

ไม่ได้ประดับตกแต่งลวดลาย หน้าต่างบางคู่มีการประดับตกแต่งกระจกไว้เหนือบาน 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 76 รูปแบบของบานหน้าต่างช้ันล่าง 

   
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 77 รูปแบบของบานหน้าต่างช้ันบน ซึ่งเหนือบานหน้าต่างประดับตกแต่งด้วยแผ่นกระจก 
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  ราวระเบียง 

 ราวระเบียงอยู่บริเวณระเบียงชั้นบนของเรือนฉลุเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาและก้านขด 

 

  

 

 

 

 
 

ภาพที่ 78 ลวดลายฉลุราวระเบยีง 

     3.4. คุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร ณ เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ 

       1) ผังพื้นและการใช้งาน  

 จากการเก็บข้อมูลคุ้มทั้ งหมดในการศึกษานี้พบว่าคุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร  

ณ เชียงใหม่) เป็นคุ้มที่มีลักษณะที่แตกต่างจากคุ้มแห่งอ่ืนเป็นอย่างมาก โดยมีลักษณะเด่นคือการใช้

เรือนเครื่องไม้ขนาดใหญ่ 2 ชั้นเป็นเรือนหลักเพ่ือท าข่วงกลางบ้านซึ่งล้อมรอบด้วยเรือนไม้หลังเล็ก

เรียงต่อกันในผังสี่ เหลี่ยม เนื่องจากในปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่ของคุ้มหลั งนี้และพ้ืนที่ โดยรอบ 

ได้ถูกปรับปรุงเพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับสอนภาษาต่างประเทศของสถาบัน AUA Language Center 

ท าให้ไม่สามารถเข้าไปส ารวจพ้ืนที่ภายในได้ นอกจากนี้การดัดแปลงรูปแบบการใช้งานของพ้ืนที่ยัง

ส่งผลให้ไม่สามารถระบุหน้าที่การใช้งานของแต่ละส่วนในตัวเรือนได้  อย่างไรก็ผังพ้ืนของคุ้มหลังนี้ 

ได้มีผู้ที่ท าการศึกษาไว้แล้ว113 ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้น าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบและสรุปออกมา

เป็นรูปแบบผังพื้นดังต่อไปนี้ 

  

 

 

 

 

 

            113 ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ, เรือนล้านนาและลวดลายประดับอาคารประเภทคุ้ม และที่อยู่อาศัยขนาด
ใหญ่ในเขตภาคเหนือ, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (เชียงใหม่: ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา, 2562), 89.   
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 ผังพื้นภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 79 ภาพแสดงผังพื้นช้ันล่างคุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร ณ เชียงใหม่) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 80 ภาพแสดงผังพื้นช้ันบนคุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร ณ เชียงใหม่) 

 

 

  

 

ชั้นบน 
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 ผังพื้นแสดงบริเวณโดยรอบของคุ้ม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 81 ภาพแสดงผังพื้นบริเวณโดยรอบคุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร ณ เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าที่การใช้งาน 

        1. อาคารคุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร ณ เชียงใหม่) ถูกดัดแปลงเป็นห้องส านักงานของสถาบัน 

AUA Language Center 

               2.-10. ห้องต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องเรียน ห้องประชุม และห้องเอนกประสงค์ 

               11.ชานร่ม 

               12.ข่วงกลางบ้าน 

 2) รูปแบบสถาปัตยกรรม 

    ส่วนฐานราก 
             ฐานของตัวเรือนมีการยกพ้ืนขึ้นสูงกว่าระดับผิวหน้าดินโดยใช้คอนกรีตและมีการก่ออิฐ 
เปิดช่องระบายอากาศในส่วนของฐานเรือน114 

 
  

  
 

 

 114 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) . การจัดการองค์ความรู้
สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นสู่สากล . เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 
2564. เข้าถึงได้จาก https://www.lanna-arch.net/lak/ 
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ภาพที่ 82 ส่วนฐานของเรือนที่ก่อด้วยอิฐและคอนกรีต 

 เสาและการปูพ้ืน 
 เสาและการปูพ้ืนใช้ไม้ทั้งหลัง เสารองรับโครงสร้างของเรือนทั้งชั้นล่าง และชั้นบน และท า

เสาตั้งรองรับส่วนของชายคา  
 ผนัง 
 ตั้งเสาไม้ในแนวตั้งเพ่ือยึดแผ่นไม้ท าเป็นผนังวางในแนวนอนเรียงยาวไปขึ้นไปตามแนวของเรือน 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 83 รูปแบบของผนัง 

ที่มา ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่). การจัดการองค์ความรู้

ส ถ าปั ต ย ก รรม ล้ าน น า  ด้ าน ที่ อ ยู่ อ าศั ย ข น าด ให ญ่  เพ่ื อ ส่ ง เส ริม ภู มิ ปั ญ ญ า พ้ื น ถิ่ น สู่ ส าก ล .  

เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2564. เข้าถึงได้จาก https://www.lanna-arch.net/lak/ 
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 หลังคา 
 หลังคาจั่วคลุมปิดชั้นบนแบบ Gambrel roof และมีส่วนหักของเส้นหลังคาซึ่งเป็นรูปแบบที่

ได้รับความนิยมในฝรั่งเศส115 และไม่มีส่วนของหน้าจั่วหันมาทางด้านหน้า ในปัจจุบันวัสดุที่ใช้มุง
หลังคาเรือนหลักเป็นกระเบื้องซีเมนต์หางว่าว116 แต่เมื่อพิจารณาจากหลังคาของกลุ่มเรือนรอบๆ 
ข่วงบ้านจะพบว่ามีบางช่วงที่มุงด้วยกระเบื้องไม้แป้นเกล็ด จึงอาจเป็นไปได้ว่าแต่เดิมหลังคาของ
เรือนทุกหลังในบริเวณคุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร ณ เชียงใหม่) ใช้กระเบื้องไม้แป้นเกล็ดทั้งหมด  

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 84 กระเบื้องหลังคาในปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 85 กระเบื้องหลังคาของเรอืนหลังเล็กรอบข่วงบ้าน 
ที่มา ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่). การจัดการองค์ความรู้

สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นสู่สากล . เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 

2564. เข้าถึงได้จาก https://www.lanna-arch.net/lak/ 

 

 115 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าแก้วมุงเมือง ณ เชียงใหม่) โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง
, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (เชียงใหม่: หจก. จรัสธุรกิจการพิมพ์, 2555), 45. 
 116 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่). การจัดการองค์ความรู้
สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นสู่สากล . เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 
2564. เข้าถึงได้จาก https://www.lanna-arch.net/lak/ 
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 3) งานประดับตกแต่ง 

      บานประตูและบานหน้าต่าง 

      บานประตูและบานหน้าต่างตีลูกฟักและท าบานเกล็ดไม้ เหนือบานหน้าต่างประดับ 

ด้วยกระจกลวดลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด117 

   
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 86 รูปแบบบานหน้าต่าง 

สรุปผลจากการวิเคราะห์คุ้มที่ได้รับอิทธิพลเรือนไม้แบบตะวันตกจากกรุงเทพฯ 

ผังพื้นและการใช้งาน 

 จากการศึกษาผังพ้ืนของคุ้มที่ได้รับอิทธิพลเรือนไม้แบบตะวันตกจากกรุงเทพฯ ทั้ง 4 หลัง 

พบว่าคุ้มจ านวน 2 หลัง ได้แก่ คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) และคุ้มวงศ์บุรี มีลักษณะผังพ้ืนที่

เหมือนกันกับเรือนพ้ืนถิ่นล้านนาขนาดใหญ่ กล่าวคือมีการสร้างเรือนโดยเป็นออกเป็น 2 ส่วน  

ได้แก่เรือนหลักและเรือนรอง แม้ว่าจะมีการกั้นห้องในส่วนของพ้ืนที่ชั้นล่างบางส่วน แต่จะไม่ใช้ งาน

เป็นที่พักอาศัย เนื่องจากคติความเชื่อเรื่องการใช้งานพ้ืนที่ใต้ถุนถือว่าอัปมงคล 118 พ้ืนที่ดังกล่าว 

จึงมักจะถูกดัดแปลงไปใช้เป็นห้องท างาน และห้องเก็บของแทน ลักษณะผังพ้ืนของคุ้มทั้ง 2 หลัง  

ที่เป็นลักษณะอันมีเอกลักษณ์ของเรือนพ้ืนถิ่นล้านนาคือการเชื่อมเรือนหลักและเรือนรองด้วยชาน 
 

 117 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่). การจัดการองค์ความรู้
สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นสู่สากล . เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 
2564. เข้าถึงได้จาก https://www.lanna-arch.net/lak/ 
 118 ผุสดี ทิพทัส, บ้านในกรุงเทพ : รูปแบบการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525) 
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 83. 
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นอกจากมีการท าชานเพ่ือเชื่อมต่อพ้ืนที่ของเรือนเข้าด้วยกันแล้ว ยังมีการท าพ้ืนที่ต่างระดับที่เรียกว่า

เติ๋นอีกด้วย คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง) จะมีลักษณะผังพ้ืนที่แตกต่างจากคุ้ม  2 หลัง 

ก่อนหน้าคือ ไม่มีการท าชานและเติ๋นแล้ว แต่มีการท าระเบียงและมีการใช้งานห้องชั้นล่างเป็นพื้นที่พัก

อาศัยแบบเรือนของชาวตะวันตก  

 ส่วนคุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร ณ เชียงใหม่) แม้ว่าจะไม่สามารถศึกษาหน้าที่การใช้งาน

ในแต่ละห้องได้ แต่ก็ถือว่าเป็นคุ้มที่มีลักษณะผังพ้ืนที่แปลกที่สุดจากทั้ง 4 หลัง คือ มีการท าข่วง 

ไว้บริเวณกลางบ้าน ลักษณะเช่นนี้ไม่ปรากฏอยู่ในผังพ้ืนของคุ้มเจ้าล้านนาที่ยังพอมีหลักฐานให้ศึกษา

หลั งใดเลย ซึ่ งลักษณะการสร้างข่วงไว้กลางบ้ าน เช่นนี้  ชวนให้นึ กถึ งการสร้างเรือนไทย  

ของทางภาคกลาง นอกจากนี้สันนิษฐานได้ว่าในครั้งเมื่อคุ้มหลังนี้ยังถูกใช้เป็นที่พักอาศัยของเจ้านาย

ล้านนา มีผู้พักอาศัยอยู่ในคุ้มหลังนี้เป็นจ านวนมาก จึงสร้างเรือนหลังเล็กล้อมต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม

และเว้นพื้นที่กลางบ้านไว้เพื่อเป็นลานอเนกประสงค์ในการท ากิจกรรมร่วมกัน    

 รูปแบบสถาปัตยกรรม 

 คุ้มในกลุ่มนี้ทั้ง 4 หลัง เป็นเรือนไม้ทั้งหมด แต่เป็นเรือนไม้ที่มีการใช้ฐานแบบก่ออิฐ 

และใช้พ้ืนซีเมนต์ช่วยรองรับน ้าหนักของตัวเรือน ซึ่งถือได้ว่า เป็นงานช่างในยุคที่ได้รับอิทธิพล 

จากตะวันตกแล้ว ในส่วนของตัวเรือนไม้จะใช้ไม้สักขนาดใหญ่ปูพ้ืน ตั้งเค้าโครงเสาแบบแนวตั้งและตี

ผนังตามแนวนอน ช่วงระหว่างผนังและเพดานค่อนข้างสูง นิยมท าช่องลมเพ่ือรับแสงจากนอกตัวเรือน 

และช่วยระบายอากาศ รูปแบบของหลังคาคุ้มทั้ง 3 หลัง ยกเว้นคุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร  

ณ เชียงใหม่ ) ท าเป็นทรงปั้นหยาเปิดหน้าจั่ว วัสดุที่ ใช้ ในการมุงหลังคามีหลากหลาย ได้แก่  

กระเบื้องว่าว กระเบื้องดินขอ และกระเบื้องไม้แป้นเกล็ด  

 งานประดับตกแต่ง 

 คุ้ม 3 หลังในกลุ่มนี้ ได้แก่ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง ณ เชียงใหม่) คุ้มเจ้าราชบุตร 

(หมอกฟ้า ณ น่าน) และคุ้มวงศ์บุรี มีการตกแต่งตัวเรือนด้วยลวดลายฉลุไม้ในหลายต าแหน่ง 

ยกตัวอย่างเช่น หน้าจั่ว จั่วหลังคา สันหลังคา เชิงชาย ราวระเบียง และช่องลม โดยจะใช้ลวดลาย  

พันธุ์พฤกษา ดอกไม้ และก้านขด ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับเรือนไม้แบบขนมปังที่สร้างในกรุงเทพฯ  

ในช่ วงเวลาไล่ เลี่ ยกัน  เรือนในกลุ่ มนี้ มั กจะทาด้วยโทนสีสดใส เช่น  เขียว ฟ้ า หรือชมพู   

แม้ว่าคุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร ณ เชียงใหม่) จะไม่ได้มีการประดับตกแต่งด้วยลวดลาย  

แบบเรือนขนมปังขิงเช่นเดียวกับคุ้มอีก 3 หลังในกลุ่มเดียวกัน แต่ด้วยรูปแบบที่มีความโดดเด่น 

และการท าข่วงกลางบ้านที่ชวนให้นึกถือเรือนไทยภาคกลางจึงสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าคุ้มหลังนี้  
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น่าจะสร้างโดยการผสมผสานระหว่างงานศิลปกรรมของเรือนไทยภาคกลางและเรือนพักอาศัย  

ของชาวตะวันตก 

 จากการศึกษาคุ้มทั้ ง 4 หลัง ที่ ได้รับ อิทธิพลการเรือนไม้แบบตะวันจากกรุงเทพฯ  

พบว่าคุ้มเหล่านี้  แม้ว่าจะมีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก แต่ก็ถูกสร้างขึ้น  

โดยผสมผสานระหว่างความเชื่อของชาวล้านนาลงไปด้วย เช่น การไม่ใช้พ้ืนที่ชั้นล่าง การท าชาน  

และเติ๋น การสร้างห้องพระและห้องผี เพ่ือให้คุ้มมีรูปแบบสวยงามตามสมัยนิยมให้สมกับฐานะ 

ของเจ้าของเรือนและตอบสนองต่อการพักอาศัยของชาวล้านนา 

4. กลุ่มที่ 4 คุ้มที่มีรูปแบบเป็นอาคารทรงตึกแบบภาคกลาง (กรุงเทพฯ) 

     คุ้มที่มีลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมในกลุ่มท่ี 4 มีอยู่ทั้งหมด 3 หลัง ได้แก ่

  - คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่  

  - หอค าหลวง จังหวัดน่าน 

  - คุ้มเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ จังหวัดล าพูน  

 คุ้มทั้ ง 3 หลังเป็นเรือนพักอาศัยแบบทรงตึกก่ออิฐถือปูนที่ เน้นความแข็งแรงคงทน 

และแบ่งหน้าที่การใช้งานของแต่ละห้องออกเป็นสัดส่วนอย่างชันเจน แต่ยังคงมีการประดับตกแต่งด้วย

ลวดลายไม้ฉลุ  ถือได้ว่าเป็นอาคารพักอาศัยของเจ้านายล้านนาในช่วงก่อนการเปลี่ยนผ่าน 

ไปสู่การสร้างบ้านเรือนสมัยใหม่อย่างในปัจจุบัน 

   4.1. คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่ 

 1) ผังพื้นและการใช้งาน  

    คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ อาคารทรงตึกก่ออิฐถือปูนลักษณะผังของอาคารเป็นรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า 

ที่ มี มุ ขยื่ นออกมาด้ านหน้ าซึ่ งมุ ขจะยื่นออกมาด้านหน้ าเล็กน้อย อาคารมีทั้ งหมด 3 ชั้ น  

ได้แก่ ชั้นล่าง ชั้นบน และชั้นใต้ดินที่ยกสูงจากพ้ืนประมาณ 2 เมตร ใช้ส าหรับเป็นที่คุมขังนักโทษ  

แต่เดิมบริเวณมุขของคุ้มมีบันไดสองด้านเชื่อมจากชั้นล่างภายนอกอาคารขึ้นไปสู่ภายในอาคารชั้นบน 

ซึ่งในปัจจุบันในถูกรื้อถอนไปแล้ว119 องค์ประกอบของคุ้มเจ้าหลวงหลังนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปหลาย

ส่วนเนื่องด้วยเหตุผลด้านความแข็งแรงคงทน120 ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อรูปแบบสถาปัตยกรรม 

หน้าที่การใช้งานของแต่ส่วนถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน โดยชั้นล่างใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์

 

 119 ส านักงานคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่, คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
 120 เรื่องเดียวกัน. 
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ส าหรับรับแขก และท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ได้แก่ ห้องบ่าวไพร่  ห้องจัดเลี้ยงรองรับแขก  

และรับประทานอาหาร ส่วนชั้นบนเป็นพื้นที่ส่วนตัว ประกอบด้วย ห้องนอน ห้องนอนแขก และห้องพระ  

 

            หน้าที่การใช้งาน 

              1. ทางเดินเชื่อมไปแต่ละห้อง 
            2. สันนิษฐานว่าเคยเป็นห้อง
                  กักขั งผู้ ถู กจับกุมเพ่ือรอ 
                  การไต่สวนและลงอาญา 
               3.  สั นนิ ฐานว่ าเคยเป็ นที่ อยู่  
                   ของบ่าวไพร่ 

              4.  สันนิษฐานว่าเป็นห้อง 
                เก็บของ121 

ภาพที่ 87 ภาพแสดงผังพื้นช้ันใต้ดนิคุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 88 ภาพแสดงผังพื้นช้ันล่างคุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่  

หน้าที่การใช้งาน 

1. ทางเดินจากด้านเชื่อมไปยังห้องต่างๆ 

2. ห้องบ่าวไพร่คอยรับใช้งาน ปัจจุบันจัดแสดงของที่มีผู้มอบไว้ ณ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ 

3. ห้องรับรองและจัดเลี้ยง ปัจจุบันแสดงการจัดโต๊ะส าหรับงานเลี้ยง 

4. ห้องรับประทานอาหาร ส าหรับเจ้าหลวงเมืองแพร่และครอบครัว 
 

 121 ส านักงานคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่, คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),.  
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5. ทางเดินออกสู่ด้านหลังคุ้มและบันไดส าหรับขึ้นไปชั้น 2122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 89 ภาพแสดงผังพื้นช้ันบนคุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่  

 

หน้าที่การใช้งาน 

 1. ที่พักของแขกก่อนเข้าเฝ้าเจ้าหลวงเมืองแพร่ 

 2. ห้องพระปัจจุบันประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นห้องเกียรติยศของคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ 

 3. ระเบียงเอนกประสงค์ 

 4. ห้องนอน บุตร ธิดา ของเจ้าหลวงเมืองแพร่ 

 5. ห้องรับรองแขกอย่างเป็นทางการ 

 6. ห้องนอนเจ้าหลวงเมืองแพร่ 

 7. ห้องนอนแม่เจ้าบัวไหล 

 8. ระเบียงด้านหลังมีบันไดเชื่อมต่อระหว่างชั้น 1 และชั้น 2123  

 

 

 

 122 ส านักงานคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่, คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
 123 เรื่องเดียวกัน. 
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         2) รูปแบบสถาปัตยกรรม 

   ส่วนฐานราก 

   อาคารคุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่ ไม่มีการฝังเสาเข็ม แต่ใช้สร้างส่วนฐานรากของคุ้ม  

โดยการใช้ซุงท่อนใหญ่ที่มีแก่นไม้แดงและไม้เนื้อแข็งรองรับเสาของอาคาร124 และมีการท าชั้นใต้ดิน

เป็นที่คุมขังนักโทศ และเป็นที่พักอาศัยของบ่าวไพร่ 

 เสาและการปูพ้ืน 

 เสาในอาคารใช้เสาปูนซีเมนต์ทั้งหมด การปูพื้นทั้งชั้นล่างและชั้นบนปูด้วยพื้นไม้ โดยใช้ไม้สัก

แผ่นใหญ่ปูยาวตามแนวพื้นของอาคาร 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 90 การปูพื้นด้วยไม้ บรเิวณพื้นมีช่องส าหรับส่งของ 

 ผนัง 

 ผนังของอาคารคุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทั้งภายนอกและภายใน

อาคารทาภายนอกอาคารด้วยสีขาวและสีเขียวอ่อน มีเพียงห้องโถงกลางบริเวณชั้นบนที่ทาด้วยสีชมพู 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 91 ผนังของอาคารบริเวณระเบียงช้ันบน 

 

 124 ส านักงานคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่, คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
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ภาพที่ 92 สีของผนังห้องโถงกลางช้ันบน 

 หลังคา 

 หลังคาเป็นทรงปั้นหยา และเปิดจั่วบริเวณมุขของอาคาร แต่เดิมวัสดุที่ใช้มุงหลังคาคือ

กระเบื้องไม้แป้นเกล็ด ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นกระเบื้องว่าวและใช้มาจนถึงปัจจุบัน125  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 93 กระเบื้องหลังคาในปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 125 ข่ายลูกหลานเมืองแพร่, “คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่,” กรมโยธาและผังเมือง 2558, 45 (กันยายน 2558): 33-36. 
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 3) งานประดับตกแต่ง 

    หน้าจั่วและมุมจั่วหลังคา 

    ประดับตกแต่งกรอบหน้าจั่วและเสากลึง126 ด้วยการฉลุไม้เป็นลายก้านขดและลายดอกไม้  

มีการฉลุไม้เชิงชาย และส่วนของคันทวยเป็นลายก้านขดเช่นเดียวกัน 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 94 ลายฉลุบรเิวณกรอบหน้าจั่วและเสากลึง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 95 ลายฉลุบรเิวณเชิงชาย 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 96 ลายฉลุบรเิวณคันทวย 
 

 126 เครื่องประดบัหลังคาเรือนไม้ มีลกัษณะเป็นเสาแท่งหัวแหลม นิยมประดับไว้บรเิวณหน้าจั่วของหลังคา 



  

  

100 

 บานประตูและบานหน้าต่าง 

 บานประตูเป็นบานคู่ท าจากไม้มีรูปแบบเรียบง่าย เหนือบานประตูมีการประดับตกแต่งด้วย

ลวดลายปูนปั้นทรงครึ่งวงกลมและเหนือบานประตูภายในเรือนจะท าเป็นช่องแสงฉลุเป็นลวดลายพันธุ์

พฤกษาและก้านขด บานหน้าต่างมีหลายรูปแบบ รายละเอียด ดังนี้ 

  1) หน้าต่างบริเวณมุข  

     ชั้นล่างท าเป็นหน้าต่างบานเกล็ดไม้แบบเปิดขึ้นเรียงกั นถี่ด้านซ้ายและด้านขวา 

ด้านละ 4  บาน เหนือบานประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น ชั้นบนท าหน้าต่างในรูปแบบเดียวกัน  

ติดด้านหน้า 4 บาน ด้านซ้ายและด้านขวาด้านละ 8 บาน เหนือบานตกแต่งด้วยกระจกใส  

และไม้ฉลุลายก้านขดตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 97 หน้าต่างบริเวณมุข 

 

ภาพที่ 98 ลวดลายเหนือกรอบหนา้ต่างบริเวณมุข 
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 2) หน้าต่างชั้นล่าง 

     หน้าต่างบานไม้เปิดคู่แบบลูกฟักติดลูกกรง บานไม้ไม่มีการประดับตกแต่งลวดลาย  

เหนือบานประตูประดับด้วยปูนปั้น บางบานมีการติดลูกกรงข้างนอกโดยครึ่งล่างเป็นลูกกรง  

และครึ่งบนฉลุไม้เป็นรูปวงกลมมีลายพันธุ์พฤกษาล้มรอบ ส่วนในวงกรมฉลุเป็นตัวหนังสือจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 99 บานหน้าต่างช้ันล่าง 

 3) หน้าต่างชั้นบน 

     หน้าต่างไม้บานคู่ช่วงกลางหน้าต่างท าเป็นบานเกล็ดกั้นด้วยราวระเบียงฉลุลวดลายพันธุ์

พฤกษาและลายก้านขด เหนือบานหน้าต่างตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นทรงสามเหลี่ยม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 100 บานหน้าต่างช้ันบน 
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 4) ช่องแสงรูปวงรีบริเวณมุข 

     ฉลุเป็นรูปวงซ้อนกันในวงกลมแต่ละชั้นประกอบไปด้วยลวดลายดอกไม้และก้านขด 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 101 ต าแหน่งของช่องแสงบริเวณมุข 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 102 ลวดลายไม้ฉล ุ

ราวระเบียงและราวบันได 

 ฉลุไม้เป็นลวดลายพันธุ์พฤกษา ก้านขด ดอกไม้ และดอกบัว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 103 ลวดลายไม้ฉลรุาวระเบียง 
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   4.2. หอค าหลวง จังหวัดน่าน 

         1) ผังพื้นและการใช้งาน  

   หอค าหลวงเมืองน่านแบบอาคารที่สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุ้มเจ้าหลวงเมือง

แพร่127 ซึ่งสร้างก่อนหน้าเป็นเวลา 11 ปี อาคารหลังนี้มีลักษณะเป็นอาคารตึกก่ออิฐถือปูน 

มีทั้งหมด 2 ชั้น ในปัจจุบันชั้นล่างปูพ้ืนด้วยกระเบื้องส่วนชั้นบนยังเป็นพ้ืนไม้ อาคารเป็นรูปตัว T  

หรือทรงตรีมุข แต่เดิมบริเวณมุขจะมีบันไดเชื่อมจากตัวอาคารภายนอกไปสู่ภายในหอค าชั้นสอง

เช่นเดียวกับคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ แต่ในปัจจุบันได้รื้อออกไปแล้ว128  

   ภายในอาคารบริเวณชั้นล่างก้ันเป็นห้องหลายห้องแต่ไม่ได้มีการบันทึกอย่างชัดเจนถึงหน้าที่

การใช้งานของแต่ละห้อง ชั้นบนประกอบด้วยพ้ืนที่สาธารณะ และพ้ืนที่ส่วนตัว ได้แก่ ห้องรับแขก 

ห้องรับประทานอาหาร ห้องนอน และห้องเก็บสมบัติมีค่า129  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 104 ภาพแสดงผังพื้นช้ันล่างหอค าหลวง จังหวัดน่าน 

 

หน้าที่การใช้งาน 

           มีห้ อ งจ านวนหลายห้ องแต่ ไม่ ป รากฏหลั กฐานที่ ได้ ระบุ ไว้ ว่ า เป็ นห้ องอะไรบ้ าง  
 ส่วนหมายเลข 2 และหมายเลข 10 เป็นพ้ืนที่ปิดทึบ 

 

 127 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบการจัด
แสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินา่น] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
 128 เรื่องเดียวกัน. 
 129 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 105 ภาพแสดงผังพื้นช้ันบนหอค าหลวง จังหวัดน่าน 

หน้าที่การใช้งาน130  

 1. โถงหน้าบันได รับรองแขกก่อนเข้าเฝ้า 

 2. ห้องรับแขก ห้องประชุม นั่งกับพ้ืนมีพรหมปู มีหมอนอิง 

 3. ห้องบรรทมของพระเจ้าสุริยพงษ์ฯ (เจ้าผู้ครองนคร) 

 4. ห้องคลังเก็บของมีค่า 

 5. ห้องแม่เจ้ายอดมโนรา (น้องพระเจ้าสุริยพงษ์ฯ) 

 6. ห้องเสวย (นั่งเสวยมีขันโตก) 

 7. ห้องโถงโล่ง 

 8.-9. ห้องรองสนม 

 10. ห้องเจ้าเมฆวดี (หลานพระเจ้าสุริยพงษ์ฯ) 

 11. ห้องสนมใน 

 

 

 

 130 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบการจัด
แสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินา่น] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
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 2) รูปแบบสถาปัตยกรรม 

    ส่วนฐานราก 

    แต่เดิมฐานรากของอาคารเป็นไม้และก่ออิฐเทซีเมนต์ทับลงไปเพ่ือความแข็งแรงคงทนของอาคาร 

    เสาและการปูพ้ืน 

    เสาของอาคารใช้เสาซีเมนต์เป็นโครงหลักในการรองรับน ้าหนักของอาคาร พื้นของอาคาร

ทั้งชั้นล่างและชั้นบนเป็นพ้ืนไม้ ปัจจุบันพ้ืนชั้นล่างมีการรื้อไม้ออกและปูกระเบื้องแทน แต่ชั้นบน

ยังเป็นพื้นไม้อยู่131  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 106 ภายในอาคารชั้นบน 

    ผนัง 

    อาคารทรงตึกก่ออิฐถือปูน มีการบูรณะซ่อมแซมอาคารอยู่หลายครั้ง จนกระทั่งการบูรณะ

ครั้งใหญ่ในช่วงปีพ.ศ.2558 - ปีพ.ศ.2561 ที่ ได้มีการขูดสีเพ่ือหาสีเดิมของตัวอาคารภายนอก 

และได้พบว่าตัวอาคารเดิมเป็นสีเหลืองออกครีมๆ แบบเปลือกไข่สลับกับการประดับตกแต่ง

ส่วนประกอบของอาคารด้วยสีแดงจึงน าไปสู่การทาสีอาคารด้วยสีเหลือครีมและสีแดง 132 เพ่ือปรับ 

ให้ใกล้เคียงกับสีเดิมของอาคารมากท่ีสุด ส่วนในอาคารทาด้วยสีขาว 

 

 

 131 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบการจัด
แสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินา่น] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
 132 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 107 สีผนังของอาคารหอค าหลวงเมืองน่าน 

   หลังคา 

   หลังคามีลักษณะเป็นหลังคาซ้อนชั้นเปิดหน้าจั่ว แต่เดิมมุงด้วยกระเบื้องไม้แป้นเกล็ด133 

ต่อมาได้เปลี่ยนไปใช้กระเบื้องลอนสีเขียว จนกระทั่งในการบูรณะเมื่อปีพ.ศ.2558-พ.ศ.2561 

ได้เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องสีน ้าตาลและท าเครื่องไม้ประดับหลังคาเพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบดั้งเดิม  

ของตัวอาคาร134 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 108 หลังคาหอค าหลวง จังหวัดน่านในปัจจุบัน 

 

 

 133 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน , พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านและโบราณวัตถุชิ้นส าคัญ  
(น่าน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, 2547), 2. 
 134 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 109 วัสดุมุงหลังคาในปัจจบุัน 

 3) งานประดับตกแต่ง 

     หน้าจั่วและมุมจั่วหลังคา 

     รูปแบบของหลังท าเป็นหลังคาชั้นซ้อนมีการประดับหลังคาด้วยเครื่องหลังคา ได้แก่ ช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ และบราลี เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นที่ประทับของเจ้าหลวงเมืองน่าน ภาพบริเวณหน้า

จั่วทั้ง 3 ด้านเป็นรูปโคอุศุภราชสัญลักษณ์ประจ านครน่านประดับด้วยลายพญานาคสองตัว135 ซึ่งเป็น

ลวดลายที่ท าขึ้นใหม่โดยพยายามที่จะท าให้ใกล้เคียงกับของเดิมในคราวแรกสร้างมากที่สุด 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 110 ลายบริเวณหน้าจั่ว 

 

 

 135 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบการจัด
แสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินา่น] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
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ภาพที่ 111 องค์ประกอบของเครื่องหลังคา 

 
 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 112 ลายไม้ฉลบุริเวณเชิงชายและคันทวย 

     บานประตูและบานหน้าต่าง 

     บานประตูและบานหน้าจ่างของคุ้มหลังนี้ แต่ละบานมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

      1)  ประตูทางเข้าบริเวณชั้นล่าง ท าจากบานไม้ ตกแต่งซุ้มประตูทางเข้าด้วยลวดลายปูนปั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 113 ซุ้มประตูทางเข้าอาคาร 
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      2) ประตูในตัวอาคารเป็นประตูไม้บานคู่ลูกฟัก ไม่ได้ประดับตกแต่งลวดลาย เหนือบานประตู  

มีการฉลุไม้เป็นลวดลายพันธุ์พฤกษา ผีเสื้อ และก้านขด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 114 บานประตูภายในอาคาร 

 
 

 

 

ภาพที่ 115 ลวดลายบรเิวณกรอบเหนือบานประตู 

      3) บานหน้าต่างชั้นล่าง เป็นไม้คู่แบบลูกฟัก ไม่มีการประดับตกแต่งลวดลาย เหนือกรอบ

หน้าต่างประดับด้วยลายปูนปั้นรูปสามเหลี่ยม 

       

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 116 บานหน้าต่างช้ันล่างและช้ันบน 
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      4) บานหน้าต่างชั้นบน บานไม้คู่แบบลูกฟัก ประดับตกแต่งด้วยกันสาดและราวระเบียง

ฉลุไม้เป็นลวดลายพันธุ์พฤกษา 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ภาพที่ 117 บานหน้าต่างช้ันบน 

        ช่องลม/คอสอง 

   ช่องลมเหนือกรอบหน้าต่างด้านหลังอาคารเป็นไม้ฉลุลวดลายก้านขด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 118 ต าแหน่งของช่องลม 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 119 ลวดลายไม้ฉลุบริเวณช่องลม 
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4.3. คุ้มเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ จังหวัดล าพูน 

      1) ผังพื้นและการใช้งาน  

          คุ้มเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคลซึ่งเจ้าวัทนีย์ ณ ล าพูน ทายาทเจ้าหลวง 

จักรค าขจรศักดิ์ และทายาทคน อ่ืน อาศัยอยู่ท าให้ ไม่สามารถเข้ าไปลงพ้ืนท าการส ารวจ  

ภายในตึกคุ้มได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้ศึกษาข้อมูลภายในบริเวณของคุ้มหลังนี้จากหนังสือและแหล่งข้อมูลอ่ืนแทน  

โดยใช้ข้อมูลจากวิดีทัศน์เรื่องคุ้มเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ จังหวัดล าพูน เป็นหลัก วิดีทัศน์นี้ถ่ายท าขึ้น  

เพ่ือใช้ในงานข่วงพันปี จังหวัดล าพูน ภายในวิดีทัศน์มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส ารวจบริเวณโดยรอบคุ้ม 

และภายในอาคารคุ้มอย่างละเอียด ด าเนินรายการโดยคุณณรัสมิน ขัติยะวรา ซึ่งได้ท าการส ารวจคุ้ม

เจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ไปพร้อมๆ กับสัมภาษณ์เจ้าวัทนีย์ ณ ล าพูน และคุณเจษ วีรพงษ์ ทาโสด 

ทายาทของเจ้าหลวงจักรค าฯ ที่ยังอาศัยอยู่ภายในคุ้มหลังนี้  จากในวิดีทัศน์จะได้รายละเอียด 

โดยสรุปของคุ้มเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ดังนี้ 

บริเวณภายในตัวอาคาร 

        ชั้นใต้ดิน : เป็นชั้นใต้ดิน เพดานต ่าใช้ส าหรับเก็บของเท่านั้นไม่ได้ใช้เป็นสถานที่คุมขัง 

แบบคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ 

ชั้น 1 : สว่นใหญ่เป็นห้องขนาดใหญ่ประกอบด้วยห้องรบัแขกและห้องต่างๆ อีก 2-3 ห้อง 

        ชั้น 2 : ห้องโถงกลางและประตูทางเข้าห้องนอน ประกอบด้วยห้องนอนขนาดใหญ่ 1 ห้อง 

 และขนาดเล็ก 2 ห้อง ในชั้น 2 นี้จะโดมซึ่งมีบันไดเชื่อมไปยังชั้น 3 

        ชั้น 3 : มีลักษณะเป็นห้องใต้หลังคาที่ เอาไว้เก็บเครื่องเงินและข้าวของเครื่องใช้ประจ าตัว 

ของเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ บริเวณด้านข้างทั้งสองฝั่งเป็นมุขแปดเหลี่ยมประดับด้วยกระจกสีสามารถ  

เข้าไปนั่งพักผ่อนได้ ส่วนบริเวณใต้หลังคาท่ีตรงกับหน้าบันสามารถมองทะลุผ่านเห็นตัวอักษร จ.ค. ได้ 

หลังคาด้านหลังของคุ้มท าเป็นปล่องมีหน้าต่างสามารถขึ้นไปอยู่และเปิดดูภายนอกได้ นอกจากนี้ยังมี

ทางเดินเชื่อมไปยังส่วนที่เป็นดาดฟ้า136  

บริเวณรอบอาคาร 

         - อาคารโรงชัยบริเวณด้านซ้ายของคุ้มแต่เดิมเคยใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกและตั้งโกศ 

ของเจ้าจักรค าขจรศักดิ์หลังจากพิราลัย 

         - มีประตูสามด้านคือหน้าคุ้ม ด้านซ้าย และด้านขวา ปัจจุบันใช้เพียงประตูทางด้านขวาเท่านั้น 

 

 136 ณรสัมิน ขัติยะวรา. คุ้มเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ ผู้ครองนครล าพูน องค์ท่ี 10. [วิดีทัศน์]. เข้าถึงเมื่อ 28 
กันยายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=TZ6wW8RmPMM&t=458s 
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 - บ่อน ้าขนาดเล็ก 2 บ่อ ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค 

 - บ่อน ้าขนาดใหญ่ 1 บ่อ 

 - ด้านหลังคุ้มมีโรงครัวและห้องรับประทานอาหารขนาดใหญ่ 

 - แท้งค์น ้าโบราณขนาดใหญ่ 

 - โรงรถโบราณหลังคากระเบื้องดินขอ137  

            ในหนังสือเรื่อง เรื่องเล่าจากคุ้มเจ้าหญิงแขกแก้ว ณ ล าพูน เขียนโดย วรเทวี (ณ ล าพูน)  

ชลวณิช ทายาทเชื้อสายเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ ซึ่งได้ฟังเรื่องเล่ามาจากเจ้าแสงอรุณว่า บนตึกใหญ่

ของคุ้มหลวงแห่งนี้มีห้องอยู่หลายห้องดังนี้ 

    ชั้นล่าง 

 - ห้องรับแขก 

 - ห้องทานอาหาร 

 - ห้องท างานเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ 

 - ห้องเจ้าตุ้ย ธนัญชยานนท์  

    ชั้นบน 

 - ห้องนอนเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ 1 ห้อง 

 - ห้องเจ้าส่วนบุญ 1 ห้อง 

 - ห้องเจ้าภาณี 1 ห้อง 

 - ห้องพระ 

 - ห้องขนาดเล็กที่ใช้เป็นห้องแต่งตัวและเก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ประจ าวันของเจ้าส่วนบุญ 1 ห้อง 

 - ห้องเก็บเครื่องใช้สอยที่เป็นเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องและเครื่องแก้วราคาแพง 1 ห้อง138  

       ส่วนห้องว่างห้องอ่ืนๆ อีกจ านวนหลายห้องเจ้าหลวงจักรค าฯ เก็บไว้เป็นที่พักส าหรับบุตร  

และธิดาที่มาเยี่ยม นอกจากนี้บริเวณหลังตึกใหญ่ยังมีเรือนไม้ชั้นเดียวที่เรียกกันว่าเรือนเตาไฟ  

 

 137 ณรสัมิน ขัติยะวรา. คุ้มเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ ผู้ครองนครล าพูน องค์ท่ี 10. [วิดีทัศน์]. เข้าถึงเมื่อ 28 
กันยายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=TZ6wW8RmPMM&t=458s 

 138 วรเทวี (ณ ล าพูน) ชลวณิช, เร่ืองเล่าจากคุ้มเจ้าหญิงแขกแก้ว ณ ล าพูน (เกรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชช่ิง, 2559), 145. 
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ซึ่งเจ้ายอดเรือนใช้ เป็นที่ พักอาศัยจนกระทั่ งเจ้ าหลวงจักรค าฯ พิราลัย ส่วนหม่อมคนอ่ืนๆ  

ก็จะพักอาศัยเรือนไม้หลังเล็กๆ ที่ปลูกอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของคุ้มหลวง139  

          แม้ว่าข้อมูลที่ได้มาจะไม่สามารถสรุปได้ว่าห้องในตึกคุ้มมีทั้งหมดกี่ห้อง หน้าที่การใช้ งาน 

แต่ละห้องมีอะไรบ้าง และมีรูปแบบของผังอาคารเป็นอย่างไร แต่จากข้อมูลดังกล่าวก็ท าให้สามารถ

สรุปภาพรวมของหน้าที่การใช้งานของห้องภายในคุ้มอย่างคร่าวๆ ได้ว่า ชั้นล่างจะเป็นส่วนที่ใช้งาน  

ในลักษณะที่ไม่เป็นส่วนตัวเท่าไหร่ ได้แก่ ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร ห้องท างาน เป็นต้น 

ส่วนชั้นสองและชั้นสาม (ชั้นใต้หลังคา) จะมีลักษณะที่เป็นพ้ืนที่ส่วนตัว ได้แก่ ห้องนอน ห้องเก็บของใช้

ส่วนตัว และห้องเก็บทรัพย์สินมีค่า 

        2) รูปแบบสถาปัตยกรรม 

  ส่วนฐานราก 

  ฐานรากและโครงสร้างของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

  เสาและการปูพ้ืน 

  ใช้เสาแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนปูด้วยไม้แผ่นขนาดใหญ่ขัดเรียบ 

  ตัวเรือน 

 อาคารหลังนี้ท าเป็นทรงปราสาทสไตล์เยอรมันและสวีเดน (ด้านหน้าทางเข้าอาคารท าเป็น

หอคอยแปดเหลี่ยม สูง 3 ชั้น ประกอบทางด้านซ้ายและด้านขวา หลังคาขอหอคอยท าเป็นยอดโดม

แหลม ส่วนตรงกลางมีการท าซุ้มทางเข้าเป็นเสากลมรับซุ้มวงโค้ง (Arch)140 

   ผนัง 

   ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบภายนอกทาด้วยสีเหลืองครีมเข้ม ต่อมาได้มีการทาสีอาคารหลังนี้

ใหม่ในช่วงปีพ.ศ.2544141 แต่ทาเพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้น โดยจะสังเกตเห็นได้ว่าสีดั้งเดิมของอาคาร 

จะเป็นสีเหลืองครีมที่เข้มกว่าสีใหม่ที่ทาทับไปภายหลัง142 ส่วนด้านในของอาคารทาด้วยสีขาว 

 

 139 วรเทวี (ณ ล าพูน) ชลวณิช, เร่ืองเล่าจากคุ้มเจ้าหญิงแขกแก้ว ณ ล าพูน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชช่ิง, 2559), 145. 
 140 วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, บ้านโบราณเมืองล าพูน เอกสารโครงการ “บ้านสวย ล าพูนเมืองน่าอยู่ ” 
(เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546), 18. 
 141 วชิระ เรืองพรวิสุทธิ์. คุ้มหลวงล าพูนของเจ้าผู้ครองล าพูนองค์สุดท้ายยังมีให้เห็น. เข้าถึงเมื่อ 30 
กันยายน 2562. เข้าถึงได้จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/laws-ins/2009/08/15/entry-1 

 142 ณรัสมิน ขัติยะวรา. คุ้มเจ้าจักรค าขจรศักด์ิ ผู้ครองนครล าพูน องค์ที่ 10. [วิดีทัศน์]. เข้าถึงเมื่อ 28 
กันยายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=TZ6wW8RmPMM&t=458s 
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ภาพที่ 120 ภาพรวมของอาคารคุ้มเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ ์

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 121 คุ้มเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ในขณะที่ยังไมไ่ด้ท าการทาสีใหม ่

ที่มา : วชิระ เรืองพรวิสุทธิ์. คุ้มหลวงล าพูนของเจ้าผู้ครองล าพูนองค์สุดท้ายยังมีให้เห็น. เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 

2562. เข้าถึงได้จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/laws-ins/2009/08/15/entry-1 

หลังคา 

 หลังคาทรงปั้นหยาเปิดจั่วมุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 122 กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา 
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 3) งานประดับตกแต่ง 

     หน้าจั่ว 

     หน้าจั่วคุ้มเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ท าเป็นรูปตัวอักษร “จค” ซึ่งย่อมาจาก จักรค าขจรศักดิ์  

ล้อมรอบด้วยรูปจักรซึ่งมาจากชื่อของเจ้าหลวง เหนืออักษร จค มีรูปโอม และทางด้านซ้ายและ

ด้านขวาประกบด้วยรูปช้าง ตั วอักษร “จค” ที่ ปรากฏบริ เวณหน้ าจั่ วมีลักษณะพิ เศษ 

คือหากมองจากภายในของอาคารซึ่งเป็นห้องใต้หลังคาก็จะมองเห็นเป็นตัวอักษร “จค” 

เช่นเดียวกับมองจากด้านหน้าอาคาร143 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 123 ลวดลายประดับตกแต่งหน้าจั่ว 

      หอคอยแปดเหลี่ยม 

      ชั้นบนสุดของหอคอยแปดเหลี่ยมมีการประดับตกแต่งด้วยกระจกสี เมื่อมองจากภายใน

อาคารบริเวณหอคอยจะเห็นแสงแดดกระทบกับกระจกเป็นเงาสะท้อนสวยงาม144 

      บานประตูและบานหน้าต่าง 

      บานประตูและบานหน้าต่างเป็นบานไม้เปิดคู่แบบเรียบๆ ไม่ได้มีการตกแต่งด้วยลวดลาย 

ปูนปัน้หรือลวดลายไม้ฉลุ 

 

 

 

 

 143 ณรสัมิน ขัติยะวรา. คุ้มเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ ผู้ครองนครล าพูน องค์ท่ี 10. [วิดีทัศน์]. เข้าถึงเมื่อ 28 
กันยายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=TZ6wW8RmPMM&t=458s 

 144 เรื่องเดียวกัน. 
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สรุปผลจากการวิเคราะห์คุ้มที่มีรูปแบบเป็นอาคารทรงตึกแบบภาคกลาง (กรุงเทพฯ) 

 ผังพื้นและการใช้งาน 

 จากการศึกษาคุ้มทั้ง 3 หลังในกลุ่มนี้ จะพบว่าผังพ้ืนและหน้าที่การใช้งานของอาคารแบบ

ทรงตึกไม่ได้ยึดคติการสร้างเรือน หรือองค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมแบบเรือนพ้ืนถิ่นล้านนา

แล้ว รูปแบบที่เห็นได้ชัดคือคุ้มในกลุ่มนี้ไม่มีการสร้างเรือนใต้ถุนสูง พื้นที่ทั้งหมดทั้งชั้นล่างและชั้นบน

ถูกใช้งานเป็นที่พักอาศัยทั้งหมด อย่างไรก็ตามคุ้มทรงตึกแต่ละหลังก็มีลักษณะผังพ้ืนเฉพาะตัวที่

แตกต่างกันออกไป เช่นคุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่ ที่มีการสร้างห้องใต้ดินเผื่อใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ  

คุ้มเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ที่สูงถึงสามชั้น และมีห้องใต้ดินเพดานต ่าที่สร้างขึ้นเพ่ือเก็บของเท่ านั้น  

ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้คุมขังนักโทษแต่อย่างใด  

 รูปแบบสถาปัตยกรรม 

 รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมของคุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่ และหอค าหลวงเมืองน่าน  

มีลักษณะหลายอย่างที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีบันทึกไว้ว่าหอค าหลวงเมืองน่าน สร้างขึ้นโดยได้รับแรง

บันดาลใจจากคุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่145 ซึ่งมีอายุในการสร้างห่างกันถึง 11 ปี อาคารทั้งสองหลังมี

รูปทรงของอาคารเป็นตัว T หรือทรงตรีมุข การท ามุขไว้ตรงกลางนี่มีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการ

สร้างเรือนแบบตะวันตก เนื่องจากชาวตะวันตกนิยมใช้พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าของอาคารเป็นที่ เทียมรถ

ม้า146 ซึ่งเมื่อศึกษาจากภาพถ่ายเก่าพบว่าอาคารทั้งสองเคยมีบันไดที่เชื่อมบริเวณภายนอกอาคารชั้น

ล่างขึ้นสูงบริเวณมุขของอาคารชั้นบนข้อสันนิษฐานนี้จึงมีความเป็นไปได้อยู่มากทีเดียว 

 แม้ว่าโครงสร้างของคุ้มในกลุ่มนี้จะเป็นอาคารแบบก่ออิฐถือปูนเทคอนกรีตใช้ซีเมนต์เป็น

องค์ประกอบหลักในการสร้างอาคาร แต่องค์ประกอบย่อยๆ ก็ยังใช้ไม้อยู่มากทีเดียวโดยเฉพาะโครง

หลังคาและลวดลายประดับตกแต่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นลายไม้ฉลุอยู่  หลังคาของคุ้มเจ้าหลวง  

จังหวัดแพร่ และหอค าหลวงเมืองน่าน เป็นหลังคาแบบเดียวกันคือหลังคาทรงปั้นหยา และมีการเปิด

หน้าจั่ว ใช้กระเบื้องไม้แป้นเกล็ด คุ้มเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ จังหวัดล าพูน ก็มีรูปแบบหลังคา

เช่นเดียวกันกับทั้งสองหลัง แต่เป็นอาคารที่พักอาศัยรุ่นหลังที่เริ่มใช้กระเบื้องซีเมนต์แล้ ว อย่างไรก็

ตามแม้ว่าหอค าหลวงเมืองน่านจะมีลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมที่ใกล้เคียงกับคุ้มเจ้าหลวงเมือง

น่านแต่ก็มีข้อแตกต่างอยู่บ้างเช่นกัน เช่น หอค าหลวงเมืองน่านมีส่วนของมุขที่ยาวกว่า ซึ่งน่าจะ
 

 145 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน [แผ่นป้ายให้ข้อมูลประกอบ 
การจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน] (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),. 
 146 ศรัณย์ ศรีธวัชพงศ์ และเทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, “รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาขนมปังขิง กรณีศึกษา 
คุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่,” สาระศาสตร์ 2561, 2 (กรกฎาคม 2561): 208-218 
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เกี่ยวข้องกับวิธีการของช่างในช่วงเวลานั้นๆ นอกจากนี้หอค าหลวงเมืองน่ านยังใช้หลังแบบเรือนชั้น

ซ้อนสองชั้นมีการประดับด้วยเครื่องหลังคา ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง

สถานภาพเจ้าหลวงของเจ้าของเรือนได้เป็นอย่างดี 

 งานประดับตกแต่ง 

 คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่ และคุ้มเจ้าหลวงเมืองน่าน แม้ว่าจะรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรม

เป็นอาคารทรงตึกแล้ว แต่ก็ยังคงประดับตกแต่งตัวอาคารด้วยลวดลายไม้ฉลุเช่นเดียวกับเรือนไม้ขนม

ปังขิง โดยมักจะฉลุเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษา ดอกไม้ และก้านขด ในบริเวณ เหนือบานหน้า เหนือ

บานประตู หน้าจั่ว จั่วหลังคา คันทวย ช่องแสง ช่องลม และราวระเบียงราวบันได้ อย่าง ไรก็ตาม

อาคารทั้งสองหลังได้มีการใช้ลายปูนปั้นเข้ามาประดับตกแต่งอาคารร่วมด้วย ส่วนคุ้มเจ้าจักรค าขจร

ศักดิ์ จังหวัดล าพูนนั้นเป็นอาคารเรือนพักอาศัยในรุ่นหลัง ซึ่งไม่มีการตกแต่งด้วยลวดลายแบบขนมปัง

ขิงแล้ว มีเพียงการทาสีอาคาร ตกแต่งหน้าจั่วด้วยลวดลายที่มีความหมายอย่างชัดเจน และประดับ

กระจกสีในบางบริเวณเท่านั้น 

 จากการศึกษาคุ้มทั้ง 3 หลังในกลุ่มนี้จะพบว่า มีรูปแบบทางด้านศิลปกรรมที่เริ่มคลี่คลาย

ออกมาจากเรือนไม้พ้ืนถิ่นล้านนาอย่างชัดเจน และเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกับอาคารที่พักอาศัย

สมัยใหม่มากยิ่งขึ้นเน้นความแข็งแรงคงทน และตอบสนองต่อการใช้งานของผู้พักอาศัย 

วิเคราะห์รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนา 

 การศึกษาคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนาในบทนี้ ได้ศึกษาโดยแบ่งคุ้มเจ้านายล้านนา 
ออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  กลุ่มท่ี 1 คุ้มที่มีลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมแบบเรือนพ้ืนถิ่นล้านนา 

 คุ้มที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีเพียงหลังเดียวคือ คุ้มบ้านทุ่งเสี้ยว จังหวัดเชียงใหม่ คุ้มหลังนี้มีรูปแบบ

ทางศิลปกรรมและวิธีการก่อสร้างแบบเรือนพ้ืนถิ่นล้านนา กล่าวคือ เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง แบ่งเรือน

ออกเป็นเรือนหลักและเรือนรองมีการท าซานและเติ๋นในบริเวณตัวเรือน โครงสร้างเสาและการเข้าไม้

ใช้วิธีการแบบเรือนล้านนา แต่ก็มีการใช้วิธีทางการช่างแบบสมัยใหม่ เช่นการตีฝาผนังแบบตีนอนซ้อน

เกล็ด เนื่องจากเป็นเรือนที่สร้างในปี พ.ศ. 2470 ซึ่งเป็นช่วงที่ในล้านนามีการสร้างเรือนแบบตะวันตก

อย่างแพร่หลายแล้ว เหตุผลที่ท าให้เรือนหลังนี้ยังคงเป็นเรือนแบบพ้ืนถิ่นล้านนา อาจเป็นไปได้ว่าคุ้ม

หลังนี้สร้างขึ้นในพ้ืนที่ห่างไกลและเจ้าแก้วนวรัฐผู้เป็นเจ้าของเรือนจะเดินทางมาพักในบางช่วงเวลา  

เป็นการชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้ใช้เป็นเรือนพักอาศัยหลัก 
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  กลุ่มที่ 2 คุ้มที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกโดยตรงจากชาวตะวันตกที่มายังล้านนา 

 คุ้มในกลุ่มนี้มีรูปแบบทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์คือใช้โครงสร้าง  
ของเสาคอนกรีตและการก่ออิฐเป็นส่วนส าคัญของฐานอาคารในการรองรับน ้าหนักของเรือนไม้ชั้นบน 
คุ้มที่น ามาศึกษาในกลุ่มนี้ คือ คุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้ามหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) และคุ้มเจ้ายอดเรือน  
ซึ่งทั้ง 2 หลัง มีผังพ้ืนและหน้าที่การใช้งานพ้ืนที่ในคุ้มค่อนข้างแตกต่างกันอยู่พอสมควร คุ้มเจ้านายใน
กลุ่มนี้มีการประดับตกแต่งตัวเรือนค่อนข้างน้อยและเรียบง่าย  

  กลุ่มท่ี 3 คุ้มที่ได้รับอิทธิพลเรือนไม้แบบตะวันตกจากกรุงเทพฯ 

  คุ้มในกลุ่มนี้ศึกษาอยู่ทั้งหมด 4 หลัง ได้แก่ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง) จังหวัด

เชียงใหม่ คุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่  คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) จังหวัดน่าน  และคุ้มเจ้าราช

บุตร (เจ้าสมพะมิตร ณ เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่  รูปแบบทางผังพ้ืน หน้าที่การใช้งาน และรูปแบบ

ศิลปกรรมของคุ้มในกลุ่มนี้จะมีลักษณะแบบผสมผสานระหว่างคติความเชื่อในการสร้างเรือน 

ของล้านนาและรูปแบบการสร้างเรือนจากภาคกลาง (กรุงเทพฯ) กล่าวคือรูปแบบทางศิลปกรรมเน้น

ไปทางตะวันตก แต่ยังแฝงด้วยคติความเชื่อและงานช่างของล้านนอยู่ คุ้มจ านวน 3 หลังข้างต้น  

ยกเว้นคุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร ณ เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเรือนที่มีการฉลุไม้ประดับ

ตกแต่งแบบขนมปังขิง ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5   

  กลุ่มท่ี 4 คุ้มที่มีรูปแบบเป็นอาคารทรงตึกแบบภาคกลาง (กรุงเทพฯ) 

  คุ้มที่มีรูปแบบเป็นอาคารทรงตึกมีอยู่ 3 หลังได้แก่ คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่ หอค าหลวงเมือง

น่าน และคุ้มเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ จังหวัดล าพูน คุ้มในกลุ่นนี้ใช้โครงสร้างของอาคารก่ออิฐถือปูนและพ้ืน

คอนกรีตเป็นหลัก ยังคงมีการใช้ไม้ในส่วนอ่ืนๆ ของอาคารอยู่บ้ าง เช่น พ้ืนอาคาร บานประตู  

บานหน้าต่าง และลวดลายประดับตกแต่ง อาคารเหล่านี้เสร้างขึ้นโดยห่างไกลจากคติการสร้างเรือนไม้

พ้ืนถิ่นแบบล้านนามามากทีเดียว โดยเน้นความแข็งแรงคงทนและหน้าที่การใช้งานที่ตอบสนองต่อความ

ต้อการของผู้อยู่อาศัยมากกว่า ส่วนลายประดับตกแต่งนั้น คุ้มเจ้าหลวงจังหวัดแพร่ และหอค าหลวง

เมืองน่านยังตกแต่งด้วยลายไม้ฉลุอยู่มากพอสมควร แต่คุ้มเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ที่เป็นอาคารรุ่นหลัง  

ซึ่งสร้างเป็นทรงปราสาทแบบตะวันตกนั้นไม่มีการตกแต่งด้วยลวดลายไม้ฉลุแล้ว 

  จากการศึกษาคุ้มเจ้านายในล้านนาทั้ง 4 กลุ่ม พบว่าคุ้มในแต่ละกลุ่มล้วนมีเอกลักษณ์  

เป็นของตัวเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมในแต่ละสมัยของชนชั้นสูงในล้านนา รวมทั้งอิทธิพล  

จากภายนอกที่เข้ามายังล้านนา อย่างไรก็ตามคุ้มทั้งหมดที่ได้ท าการศึกษาก็ยังมีลักษณะบางประการ  

ที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะในด้านของคติความเชื่อในการสร้างเรือน ที่แม้ว่าจะสร้างเรือนสมัยใหม่  
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ตามแบบตะวันแต่ก็ยังคงแฝงไปด้วยความเชื่อของชาวล้านนา เช่นการสร้างห้องพระและไม่ใช่พ้ืนที่ชั้น

ล่ างเป็ นที่ พั กอาศัย  ซึ่ ง เรือน พักอาศั ยที่ เรียกว่ าคุ้ มนี้ ถื อ ได้ ว่ ามี ความส าคัญ ต่ อการศึ กษา 

ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม ของล้านนาในอดีต 
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บทที่ 4 

บริบททางด้านประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อรูปแบบศิลปกรรมคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนา 

  จากการศึกษาหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์พบว่าบริบททางด้านประวัติศาสตร์นั้น 
มีส่ วนส าคัญที่ ส่ งผลต่อรูปแบบศิลปกรรมของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนาเป็นอย่างยิ่ ง  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. การตกเป็นประเทศราชของสยาม 

             การปกครองอาณาจักรล้านนาในฐานะประเทศราชนั้น รัฐบาลกลางมีการด าเนินนโยบาย  

ให้เชียงใหม่เป็นหัวเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาตั้งแต่

สมัยกรุงธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น147 ในช่วงแรกนโยบายในการปกครองล้านนาค่อนข้างที่  

จะให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการปกครองตนเอง รวมถึงให้สิทธิ์กลุ่มเจ้านายในล้านนา ทั้งในการเลือกเจ้า

หลวง การแต่งตั้งเจ้านายต าแหน่งส าคัญ โดยรัฐบาลกลางมีหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอนจากรายชื่อ

ที่กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือเสนอไปเท่านั้นด้วย148 เนื่องจากรัฐบาลกลางของกรุงเทพรู้ดีว่าล้านนาเคยเป็น

อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และมีอิสระมาแต่เดิม149 

            แม้ว่ารัฐบาลกลางของกรุงเทพฯ จะให้อิสระในการปกครองตนเองแก่เชียงใหม่และเมืองอ่ืนๆ 

ในล้านนา แต่ก็ได้ด าเนินนโยบายในการควบคุมล้านนาทางอ้อม ซึ่งวิธีการส าคัญที่ที่สุดที่ทางรัฐบาล

กลางใช้คือการแต่งตั้งต าแหน่งเจ้าขันธ์ทั้ง 5 อันถือว่าเป็นต าแหน่งที่สูงที่สุดในบรรดาเจ้านายฝ่ายเหนือ

และมี ค วามส าคัญ ต่ อการ เมื อ งการปกครองม าก  ในการแต่ งตั้ งต าแห น่ ง เจ้ าขั น ธ์ ทั้ ง  5  

เจ้าที่ได้รับต าแหน่งจะต้องเดินทางไปรับการแต่งตั้งต าแหน่งที่กรุงเทพฯ โดยพระมหากษัตริย์จะเป็น  

ผู้พระราชทานต าแหน่งและเครื่องยศให้150  

           นอกจากนี้ยังมีพิธีการอ่ืนๆ ที่เจ้านายฝ่ายเหนือต้องปฏิบัติเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี

ต่อพระมหากษัตริย์ในกรุงเทพฯ ยกตัวอย่างเช่น พิธีถือน ้าพิพัฒน์สัจจาที่ต้องกระท าปีละ 2 ครั้ง  

หรือเมื่อมีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน เจ้าหลวงและเจ้านายที่เป็นบุตรหลานจะต้องเดินทางไปที่กรุงเทพฯ 

เพ่ือร่วมในพิธีพระบรมศพและเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ นอกจากทนี้รัฐบาลยังสามารถเรียกตัว

 

                147 สรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2555), 357. 
                148 เรื่องเดียวกัน, 353-356. 
                149 เรื่องเดียวกัน, 353. 
                150 เรื่องเดียวกัน, 359-360. 
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เจ้านายฝ่ายเหนือมาสอบสวนได้โดยทันทีเมื่อเกิดกรณีพิพาทที่รุนแรงขึ้น ส่วนวิธีการควบคุมอ่ืนก็ ได้แก่ 

การส่วย การเกณฑ์สิ่งของ และการส่งเครื่องราชบรรณาการ151 เป็นต้น 

            วิธีการที่รัฐบาลกลางใช้ในการควบคุมหัวเมืองประเทศราชล้านนานี้ ส่งผลให้เจ้านายฝ่าย

เหนือได้มีโอกาสเดินทางไปยังกรุงเทพฯ เพ่ือเข้าร่วมพิธีการส าคัญของรัฐบาลกลาง ท าให้เจ้านายฝ่าย

เหนือได้เห็นรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคาร เรือนที่พักอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ในกรุงเทพฯ  

จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เจ้านายฝ่ายเหนือได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบของอาคารบ้านเรื อน

เหล่านั้นน ามาสร้างเป็นคุ้มที่พักอาศัยของตนเอง            

           นอกจากเจ้านายฝ่ายเหนือที่มีโอกาสได้ไปพบเห็นพระราชวัง พระต าหนักของเชื้อพระวงศ์  

ในกรุงเทพฯ แล้ว ก็ยังมี เจ้ านายฝ่ายเหนืออีกกลุ่มหนึ่ งที่มี โอกาสได้ ไปใช้ชีวิตยังกรุงเทพฯ  

เช่น พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่ได้เดินทางไปเข้าถวายตัวรับราชการฝ่ายในของราชส านักสยาม 

ในฐานะเจ้าจอมในพ.ศ. 2429 ในขณะที่พระชันษาเพียง  13 ปี  ทรงประทับอยู่ที่กรุงเทพฯ  

จนถึงพ.ศ. 2457 รวมเป็นเวลาประมาณ 28 ปี จึงได้ขอพระบรมราชานุญาตเสด็จกลับมาประทับ 

ที่เชียงใหม่152 เมื่อเสด็จกลับมาแล้วได้โปรดให้สร้างพระต าหนักดาราภิรมย์ขึ้นที่ อ าเภอแม่ริม  

จังหวัด เชียงใหม่  ในช่วงปีพ .ศ . 2470 - 2475153 โดยพระต าหนักหลั งนี้ มี รูปแบบทางด้าน

สถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับเรือนที่พักอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ในกรุงเทพฯ ซึ่งสร้างขึ้นใน

ช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน 

            ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าการที่ล้านนาตกเป็นเมืองประเทศราชของกรุงเทพฯ ท าให้กลุ่ม

เจ้านายฝ่ายเหนือต้องเดินทางไปยังกรุงเทพฯ เพ่ือเข้าร่วมพิธี งานราชการ และภารกิจต่างๆ อันมีผล

เกี่ยวเนื่องต่อความสัมพันธ์ระหว่างล้านนาและกรุงเทพฯ เมื่อเดินทางไปยังกรุงเทพฯ เจ้านายฝ่าย

เหนือจึงได้เห็นพระราชวัง พระต าหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ ส่งผลให้ได้เจ้านายฝ่ายเหนือ 

ได้รับอิทธิพลในการสร้างเรือนที่พักอาศัยอย่างเรือนที่พักอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ในกรุงเทพฯ 

โดยเกิดขึ้นจากความชื่นชอบส่วนบุคคลหรืออาจมีนัยยะทางด้านการเมืองในแง่ของการแสดง 

ความทันสมัย  แสดงความทัดเทียมต่อกรุงเทพ หรือ แสดงออกต่อการยอมรับกรุงเทพฯ  

ซึ่งในรายละเอียดเหล่านี้จะท าการศึกษาในบทต่อไป 

 

            151 สรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2555), 360-364. 
            152 บัณฑิต จุลาสัย, “จากพระต าหนักมาเป็นพิพิธภัณฑ์ดาราภิรมย์,” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่  21, 7 
(พฤษภาคม 2543) : 112-118. 
            153 บัณฑิต จุลาสัย, “การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน พิพิธภัณฑ์พระต าหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,” อาษา, ฉ.2 2544) : 26-29. 
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2. บทบาทของชาวตะวันตกในล้านนาและกระแสความนิยมตะวันตกในสยามในช่วงปี พ.ศ. 2400 เป็นต้นไป  

            ในปลายสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์  (พ .ศ . 2399-2413) ถือได้ว่ าเป็นช่วงแรก 

ที่ชาวตะวันตกเริ่มเดินทางเข้ามาในล้านนา154 ชาวตะวันตกที่ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกในการน าคริสต์

ศาสนามาเผยแพร่ในล้านนา คือศาสนาจารย์เดเนียล แมคกิลวารี มิชชันนารีคณะอเมริกาเพรสไบที

เรียนและครอบครัว ซึ่งได้เดินทางมาถึงเชียงใหม่ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2410 โดยในช่วงแรกที่ท่าน

ได้เดินทางมาที่เชียงใหม่นั้น การใช้ชีวิตในล้านนาและการเผยแพร่ศาสนาเป็นไปได้อย่างไม่ราบรื่นนัก 

เนื่องจากในเชียงใหม่ไม่เคยมีมิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนามาก่อนจึงท าให้ศาสนาจารย์  

เดเนียล แมคกิลวารียังไม่สามารถหาวิธีที่จะสอนคริสต์ศาสนาเพ่ือให้คนในล้านนาสามารถที่จะเข้าใจได้155  

อย่างไรก็ตามท่านก็ได้รับอนุญาตให้ก่อตั้ งคริสตจักรที่  1 เชียงใหม่ และสร้างโบสถ์แห่งแรก 

ในเชียงใหม่บริเวณริมแม่น ้าปิง156 

           ไม่ใช่แค่เพียงงานด้านศาสนาแต่กลุ่มมิชชันนารีชาวตะวันตกยังผลักดันให้เกิดการพัฒนา

ทางด้านการแพทย์และการศึกษาในล้านนา  ด้านการแพทย์นั้นกลุ่มมิชันนารีเป็นกลุ่มแรกในล้านนา 

ที่น าวิทยาการที่ทันสมัยของตะวันมาใช้รักษาผู้ป่วย ในปีพ.ศ.2415 มีการจัดตั้งศาลาโอสถอยู่บริเวณ

ข้างคุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ และได้ขยายเป็นโรงพยาบาลอเมริกันมิชชันนารี โดยโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นส่วน

หนึ่งที่ท าให้เกิดโรงพยาบาลแมคคอร์มิคขึ้น ไม่เฉพาะแค่เพียงในเชียงใหม่เท่านั้น แต่กลุ่มมิชชันนารี  

ได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางการแพทย์ในเมืองอ่ืนๆ ของล้านนาด้วย เช่นการจัดตั้งโรงพยาบาล

แวนเซนต์วูร์ด ที่ล าปางในปีพ.ศ.2428157    

            ด้านของการศึกษาในเชียงใหม่นั้น ในช่วงปีพ.ศ.2418 นางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี 

ภรรยาของศาสนาจารย์เดเนียล แมคกิลวารี ได้ท าการสอนหนังสือให้แก่เด็กผู้หญิงที่บ้านพักของ

ตนเอง โดยสอนในเรื่องของงานบ้านงานเรือนและพระคัมภีร์ และได้พัฒนาเป็นโรงเรียนสตรีอเมริกัน

ในปีพ.ศ. 2422 จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2452 พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้158 

 

             154 สรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2555), 546. 
             155 เดเนียล แมคกิลวารี, กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว : อัตชีวประวัติของ ศาสนาจารย์เดเนียล 
แมคกิลวารี ดี.ดี, พิมพ์ครั้งท่ี 2, แปลและเรียบเรียงโดย จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล (กรุงเทพฯ: มติชน, 2544), 85-89. 
              156 สรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2555), 546. 
              157 เรื่องเดียวกัน, 547-548. 
              158 โรงเรียนดาราวิทยาลัย. ประวั ติโรงเรียนดาราวิทยาลัย.  เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2561.  

เข้าถึงได้จาก http://www.dara.ac.th/eqsdara/?name=pageshow&file=readpage&id=1 
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พระองค์มีความสนใจในโรงเรียนสตรีและยินดีให้ใช้ชื่อของโรงเรียนว่าโรงเรียนพระราชชายา 159   

ซึ่งได้กลายมาเป็นโรงเรียนดาราวิทยาลัยในปัจจุบัน 

            โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยก็เป็นโรงเรียนอีกหนึ่งแห่งที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารี เริ่มแรก

นั้นโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจของศาสนาจารย์เดวิด กอร์มเลย์ คอลลินส์ที่ต้องการ 

ที่จะเปิดโรงเรียนแบบตะวันตกส าหรับเด็กชายขึ้น โดยขอใช้พ้ืนที่บริเวณวัดร้างย่านวังสิงห์ค า  

ทางฝั่งตะวันตกของแม่น ้าปิง ซึ่งได้เปิดโรงเรียนขึ้นในพ.ศ.2430 เรียกว่าโรงเรียนชายวังสิงห์ค า  

ต่อมาในปีพ.ศ.2439 ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีสได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแทน

ศาสนาจารย์เดวิด กอร์มเลย์ คอลลินส์ที่ซึ่งลาออกไปท ากิจการเกี่ยวกับโรงพิมพ์ ศาสนาจารย์  

ดร.วิลเลียม แฮรีส ได้พัฒนาโรงเรียนและรวบรวมเงินจ านวนหนึ่งเพ่ือซื้อที่ดินบริเวณฝั่งตะวันออก 

ของแม่น ้าปิง เนื่องจากพ้ืนที่เดิมคับแคบเกินไป ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นยังทรงเป็นสยามมกุฏราชกุมาร ได้เดินทางมาวางศิลาฤกษ์อาคาร 

บัทเลอร์และพระราชทานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่า The Prince Royal's College หรือ โรงเรียนปรินส์

รอยแยลส์วิทยาลัยในปัจจุบัน160 

           นอกจากโรงเรียนทั้ง 2 แห่งที่ก่อตั้งโดยกลุ่มมิชชันนารีอเมริกันไพรสไบทีเรียแล้ว ในเชียงใหม่

ยังมีโรงเรียนอ่ืนๆ ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มมิชชันนารีคาทอลิกได้แก่ โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนเรยีนา  

และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่วนในล าปางโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารี ได้แก่ โรงเรียนวิชชานารี

และโรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนชี161  

          การที่มิชชันนารีชาวตะวันตกเข้ามามีบทบาททั้งในด้านศาสนา การศึกษา และการแพทย์นี้

เป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามาของอิทธิพลอาคารเรือนที่ พักอาศัยแบบตะวันตก เนื่องจากเมื่อ 

กลุ่มมิชชันนารีเข้ามาพักอาศัยอยู่ในล้านนาย่อมต้องสร้างเรือนที่พักอาศัย โดยเรือนที่พักอาศัย 

ของกลุ่มมิชชันนารีเหล่านี้อาจสร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ยกตัวอย่างเช่น  

อาคารบ้านเขียว อาคารหลังแรกของโรงเรียนดารา สร้างขึ้นในปีพ.ศ.  2465 ซึ่งในยุคแรกได้มีการใช้

 

             159 เดเนียล แมคกิลวารี, กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว : อัตชีวประวัติของ ศาสนาจารย์เดเนียล 
แมคกิลวารี ดี.ดี, พิมพ์ครั้งท่ี 2, แปลและเรียบเรียงโดย จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล (กรุงเทพฯ: มติชน, 2544), 453. 
             160 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย. ประวัติความเป็นมาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย.   
เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://www.prc.ac.th/about.php?id=1&page=history 
              161 สรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2555), 548. 
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เพ่ือเป็นบ้านพักของมิชชันนารีและสอนหนังสือให้แก่นักเรียน162 นอกจากนี้ที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์

วิทยาลัย ก็มีอาคารอนุรักษ์ซึ่ งมีลักษณะแบบสถาปัตยกรรมตะวัน ได้แก่  อาคารบ้านแฮรีส  

อาคารนีลสัน เฮย์ส163 เป็นต้น ดังนั้นจึงสันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่าอาคารบ้านเรือนที่กลุ่มมิชชันนารี

ชาวตะวันตกสร้างขึ้นเพ่ือใช้งานนั้นส่งอิทธิพลให้กับรูปแบบของสถาปัตยกรรมคุ้มเจ้านายในล้านนา 

3. การติดต่อค้าขายระหว่างล้านนากับผู้คนจากดินแดนอ่ืนๆ 

           ในปีพ.ศ.2427 ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ล้านนามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ รูปแบบ

การค้ามีการขยายตัวและท าการค้าในแง่ของการแข่งขันกันทางด้านธุรกิจมากกว่าช่วงก่อนหน้าที่

มักจะท าการค้าแบบพอยังชีพ เนื่องจากการเข้ามาท ากิจการเกี่ยวกับป่าไม้ของชาวตะวันตก  

การค้ากับพม่าและกรุงเทพ รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจของชาวจีนในล้านนา164  

           การเข้ามาท ากิจการทางด้านป่าไม้ในล้านนาเริ่มขึ้นประมาณปีพ.ศ.2383 ในช่วงแรกผู้ที่เข้า

มาท ากิจการป่าไม้คือชาวพม่าและมอญซึ่งเดินทางเข้ามาฝากตัวกับเจ้านายในล้านนาและท าการเช้า  

ที่เพ่ือท ากิจการป่าไม้ในเชียงใหม่ ล าปาง และล าพูน ต่อมาในปีพ.ศ.2432 เป็นต้นมา ได้มีบริษัทของ

ชาวตะวันตกเข้ามาท ากิจการป่าไม้ในล้านนา ได้แก่ บริษัทบริติชบอร์เนียว จ ากัด บริษัทบอมเบย์เบอร์

มา และบริษัทสยามฟอเรส์165 กิจการป่าไม้น ามาซึ่งการเข้ามาอยู่อาศัยของผู้คนที่มาจากต่างถิ่น  

ไม่ว่าจะเป็นชาวตะวันตกที่ถูกส่งมาเพ่ือท างานในบริษัท หรือคนงานที่ท างานเป็นแรงงานให้บริษัท

เหล่านี้ที่โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นชาวขมุ ไทยใหญ่ และกระเหรี่ยง166  

            ชาวตะวันตกท่ีเข้ามาอยู่อาศัยในล้านนาเพ่ือเข้ามาท ากิจการป่าไม้ของบริษัทเหล่านี้ได้มีการ

สร้างบ้านพักอาศัยของตนเองขึ้น ซึ่งอาคารเหล่านี้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

ยกตัวอย่างเช่น บ้านพักของบริษัทบริติชบอรเนียว ที่ออกแบบโดยนายหลุย ที.โนเวนส์ มีทั้งหมด 3 

หลังด้วยกัน ได้แก่  บ้านพักหมายเลข 4 เบนนิวาส บ้านพักหมายเลข 6 เบนนิวาส และบ้านพักผู้จัดการ  

 

            162 โรงเรี ยนดาราวิทยาลั ย . อาคารสถานที่ .  เข้ าถึ งเมื่ อ  20 ธันวาคม 2561. เข้ าถึ งได้ จาก 
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/keiyw-kab-rongreiyn/khxmul-
rongreiyn/xakhar-sthan-thi 
           163 โร งเรี ย น ป ริน ส์ รอยแยลส์ วิ ท ย าลั ย . อาค าร -สถาน ที่ .  เข้ าถึ ง เมื่ อ  20 ธั น วาคม  2561.  
เข้าถึงได้จาก https://www.prc.ac.th/about.php?id=1&page=building 
               164 สรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2555), 522. 
               165 เรื่องเดียวกัน, 523. 
               166 เรื่องเดียวกัน, 525. 



  

  

125 

บริษั ทบ ริติ ชบอร เนี ย ว  อาคารบ้ าน พั ก เหล่ านี้ ถู กสร้ างขึ้ น ระหว่ างปี พ .ศ .2419-2430167  

อันเป็นช่วงเวลาที่รูปแบบสถาปัตยกรรมของคุ้มเจ้านายในล้านนาเริ่มเปลี่ยนจากแบบเรือนพ้ืนถิ่น  

ในภาคเหนือเป็นแบบตะวันตกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นอาจสันนิษฐานได้ว่าอาคารบ้านเรือนของชาวตะวันตก

ที่เข้ามาท ากิจการในล้านนาส่งอิทธิพลศิลปกรรมแบบตะวันตกให้กับคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือ 

             นอกจากชาวตะวันตกแล้วคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ เข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจและการค้า 

ในล้านนานเป็นอย่างมากในช่วงประมาณปีพ.ศ.2427 เป็นต้นมาก็คือกลุ่มชาวจีนซึ่งได้เข้ามามีบทบาท

ทางการค้าทั้งในด้าน การค้าทางเรือ เจ้าภาษี นายอากร ธุรกิจเงินกู้ การค้าปลีก168 อย่างไรก็ตามชาว

จีนที่เข้ามาอยู่อาศัยในล้านนาไม่ได้มีแค่เพียงกลุ่มพ่อค้าเท่านั้น แต่ยังมีชาวจีนที่เข้ามาเป็นช่างใน

ล้านนา ดังปรากฏในขั้นตอนการสร้างพระต าหนักดาราภิรมย์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ว่ามีการ

ใช้ช่างสีไม้ชาวจีนจากกรุงเทพเพ่ือมาท างานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน เช่น ประตู หน้าต่าง ตู้ โต๊ะ 

เตียง ให้กับต าหนักที่จะใช้ประทับชั่วคราวระหว่างรอพระต าหนักดาราภิรมย์สร้างเสร็จ169 จึงเป็นไปได้

ว่าในการสร้างคุ้มอาจมีการใช้ช่างชาวต่างชาติเช่นชาวจีน หรือชาวพม่า อันเป็นเชื้อชาติที่เข้ามาอยู่

อาศัยในล้านนาเป็นจ านวนมาก170 การใช้ช่างชาวต่างชาติอาจส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของ

คุ้มเช่น เทคนิคในการใช้ไม้ เทคนิคในการลงสี และเทคนิคในการสลักลวดลายประดับ คล้ายคลึงกับ

กรณีการเข้ามาของรูปแบบศิลปะตะวันตกโดยช่างญวณจากอาณานิคมอินโดจีนภายใต้ฝรั่งเศสใน

ระยะเวลาเดียวกัน 

            ดังนั้นการติดต่อค้าขายระหว่างล้านนากับผู้คนที่เดินทางมาจากต่างถิ่น จึงเป็นปัจจัย 

ที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และศาสนาในล้านนา สิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนและผสมผสานทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการรับเอาอิทธิพลทางด้านศิลปกรรม  

และสถาปัตยกรรมจากดินแดนภายนอกของกลุ่มเจ้านายในล้านนา จนปรากฏเป็นรูปแบบ 

ที่หลากหลายของเรือนหรือคุ้มอันเป็นที่พักอาศัยของกลุ่มเจ้านายต าแหน่งสูงในล้านนา  

 
  

 

          167 วิฑู รย์  เห ลี ย วรุ่ ง เรื อ ง , คุ้ ม เจ้ าค รองน ครเชี ย งให ม่ แ ล ะ  คุ้ ม เจ้ าบุ รี รัตน์  (มห าอิ น ท ร์ )  

(เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), 37.  

          168 สรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2555), 531. 
          169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์พระต าหนักดาราภิรมย์, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2558), 3. 
          170 สรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2555), 526. 
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สรุปบริบททางด้านประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อรูปแบบศิลปกรรมคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนา 

 จากการศึกษาบริบททางด้านประวัติศาสตร์พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2430 – 2490 ซึ่งเป็นช่วง
เกิดการสร้างคุ้มเจ้านายล้านนาที่ได้รับรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกนั้น ในล้านนาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งจากกรุงเทพฯ ที่เข้ามามีบทบาทในล้านนา
อย่างเบ็ดเสร็จ การเดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและท ากิจการค้าไม้ของชาวตะวัน และการเข้ามา  
ของชนชาติอ่ืนๆ  
 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนมีผลต่อรูปแบบงานศิลปกรรมในล้านนาช่วงนั้นทั้ งสิ้น  
อย่างไรก็ตามการสร้างเรือนไม้ขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างประณีตสวยงามจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินจ านวน
มากในการสร้าง การสร้างเรือนพักอาศัยในลักษณะเช่นนี้จึงจ ากัดอยู่เพียงแค่ในกลุ่มของชนชั้นสูง
เท่านั้น ด้วยเหตุนี้คุ้มเจ้านายล้านนาจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงรสนิยมของชนชั้นสูงในล้านนา
ในช่วงเวลาหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ชนชั้นน าใช้แสดงถึงความทันสมัยและความทัดเทียม เพ่ือรับแรง
กระแทกจากปัจจัยภายนอกที่ถาโถมเข้ามายังล้านนา 
 ด้วยเหตุนี้คุ้มเจ้านายล้านนาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันจึงถือได้ว่าเป็นงานศิลปกรรม 
ที่มีคุณค่าทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยอธิบายบริบท  
ทางด้านประวัติศาสตร์ผ่านศิลปะและสถาปัตยกรรม   
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บทที่ 5  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 คุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนา  เป็นเรือนพักอาศัยที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ 

และรสนิยมของชนชั้นน าในล้านนา ถือได้ว่าเป็นงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

โดยเฉพาะคุ้มเจ้านายที่ได้รับอิทธิพลแบบตะวันตก แม้ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยม

แค่เพียงช่วงหนึ่ง แต่ก็แฝงไปด้วยความหมายทางด้านประวัติศาสตร์และนัยยะทางการเมือง  

ของล้านนาในสมัยนั้น 

 แม้ว่าคุ้มที่ เจ้านายล้านนาที่สร้างในช่วงปี พ.ศ. 2430-2490 จะดูเหมือนว่าถูกสร้างขึ้น 

โดยได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ไม่ว่าจะจากบ้านเรือนของชาวตะวันตกที่เข้ามาอยู่อาศัยในล้านนา  

หรือเรือนพักอาศัยของชนชั้นสูงในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามคุ้มในกลุ่มนี้ก็ยังมีลักษณะที่เป็นเอกลักณ์

และมีความโดดเด่นเฉพาะตัว และได้มีการผสมผสานวิธีการช่างและลวดลายประดับตกแต่งแบบ

ล้านนา และชนชั้นอ่ืนๆ ที่เข้ามาอยู่อาศัยในล้านนา เช่น ชาวจีน และชาวตะวันออกกลาง โดยเฉพาะ

ชาวจีนที่มักจะท างานเป็นช่างไม้ จึงท าให้ลวดลายของคุ้มบางหลัง เช่น คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่  

และคุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่ มีลวดลายแบบจีน ผสมอยู่ในลวดลายแบบตะวันตก 

 จากการศึกษาคุ้ม เจ้ านายฝ่ายเหนือของเจ้ านายที่ อยู่ ในชั้ นศักดินาเจ้ าขันธ์ทั้ งห้ า  

หรือ เจ้าขันห้าใบ แห่งราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน) มีประเด็นศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ประเด็นแรก รูปแบบศิลปกรรมของคุ้มในแต่ละจังหวัด มีเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะในพ้ืนที่   

ดังนี้   คุ้มในกลุ่มจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน จ านวน 4 หลัง พบว่า มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน  

คือ นิยมทาสีด้วยสีสันสดใส เช่น สีชมพู สีเหลือง และสีเขียว  และนิยมสร้างเรือนไม้สองชั้นแบบเรือน

ขนมปังขิง นอกจากนี้ทั้งสองพ้ืนที่ยังสร้างอาคารทางตึกซ่ึงเกิดจากการถอดแบบจากหลังหนึ่งสู่อีกหลัง 

 ได้แก่ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ และหอค าหลวงเมืองน่าน สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์  

การแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดรูปแบบทางด้านงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรมของเมืองน่าน 

และเมืองแพร่ได้เป็นอย่างดี  

 โดยรูปแบบของคุ้มที่ปรากฎในเมืองน่านและเมืองแพร่นั้นแตกต่างกับรูปแบบศิลปกรรมของ

คุ้มในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน และเชียงใหม่ ที่ไม่นิยมทาสีตัวเรือน แต่ปล่อยให้เป็นสีของไม้ตามธรรมชาติ 

นอกจากนี้ในเชียงใหม่ และล าพูน ไม่นิยมสร้างเรือนไม้สองชั้นแบบเรือนขนมปังขิงที่ประดับตกแต่ง

ด้วยลวดลายไม้ฉลุจ านวนมากบริเวณตัวเรือน แต่มักจะสร้างเรือนสองชั้น โดยชั้นล่างก่อด้วยคอนกรีต
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ฉาบปูนทาด้วยสีขาวรองรับส่วนของไม้ชั้นบน และตกแต่งอย่างเรียบง่าย  ลักษณะเหล่านี้น่าจะเป็นผล

มาจากความแตกต่างของความนิยมในการสร้างสถาปัตยกรรมของแต่ละพ้ืนที่ 

 ประเด็นที่ สองอายุสมัยในการสร้างคุ้มไม่ ใช่ตัวก าหนดรูปแบบทางด้านศิลปกรรม 

แค่ เพียงอย่างเดียว เนื่ องจากคุ้มแต่ละหลังถูกสร้างขึ้น โดยมีตัวแปรหลายอย่าง อันได้แก่   

ความชื่นชอบของเจ้าของเรือน หน้าที่การใช้งาน วัสดุ อุปกรณ์  ฝีมือของช่างในขณะที่สร้าง  

ยกตัวอย่างเช่น อาคารคุ้มทรงตึกที่ดูใกล้เคียงกับรูปแบบของการสร้างอาคารในปัจจุบัน เช่นคุ้ มเจ้า

หลวงเมืองแพร่ ซึ่งถูกสร้างใน พ.ศ. 2435 ถูกสร้างขึ้นก่อนเรือนไม้แบบขนมปังขิงอย่างคุ้มวงศ์บุรี 

ถึง 5 ปี ดังนั้นอายุสมัยในการสร้างจึงไม่ใช่สิ่งที่สามารถน ามาสรุปรูปแบบของคุ้มแต่ละหลังได้ทั้งหมด 

 ประเด็นสุดท้าย การอนุรักษ์และสภาพในปัจจุบันของตัวอาคารคุ้มเจ้ านายล้านนา จาก

การศึกษาคุ้มทั้ง 10 หลังในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดแพร่ และ

จังหวัดน่าน สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

 1. คุ้มที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชนท้องถิ่น จ านวน 5 หลัง  

ได้แก่ คุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าน้อยมหาอินทร์) จังหวัดเชียงใหม่ คุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง) 

จังหวัดเชียงใหม่ คุ้มเจ้ายอดเรือน จังหวัดล าพูน คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่  และหอค าหลวงเมืองน่าน 

สภาพในปัจจุบันของคุ้มเหล่านี้อยู่ในสภาพดี ตัวอาคารมีความแข็งแรง และได้รับการดู แลบูรณะ

ซ่อมแซมอยู่เสมอ แต่ท าการศึกษารูปแบบทางด้านศิลปกรรมดั้งเดิมของอาคารค่อนข้างยาก เนื่องจาก

มีการปรับปรุง และดัดแปลงอาคารหลายครั้ง อย่างไรก็ตามคุ้มในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีบันทึกการบูรณะ

ซ่อมแซมอยู่เสมอ จึงท าให้การเข้าถึงข้อมูลสามารถท าได้ง่าย 

 2. คุ้มที่ทายาท หรือผู้สืบทอดเป็นผู้ดูแล และน าไปต่อยอดทางด้านธุรกิจ จ านวน 2 หลัง 

ได้แก่ คุ้มเจ้าราชบุตร (เจ้าสมพะมิตร) จังหวัดเชียงใหม่ และคุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่ คุ้มทั้ง 2 หลัง 

ในกลุ่มนี้ถือได้ว่าได้รับการบูรณะซ่อมแซม และดูแลสภาพของอาคารเป็นอย่างดี แต่การอนุรักษ์นั้น 

เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของการใช้สอยในปัจจุบัน ไม่ได้มุ่งเน้นรักษาสภาพดั้งเดิมของอาคาร มีการ

ดัดแปลงและปรับเปลี่ยนรูปแบบของอาคารค่อนข้างมาก ไม่มีบันทึกข้อมูลการบูรณะซ่อมแซมในแต่

ละครั้ง ท าให้ศึกษารูปแบบศิลปกรรมเมื่อคราวแรกสร้าง ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก 

 3. คุ้มที่ในปัจจุบันทายาทยังใช้เป็นบ้านพักอาศัย จ านวน 3 หลัง ได้แก่ คุ้มบ้านทุ่งเสี้ยว 

จังหวัดเชียงใหม่ คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) จังหวัดน่าน และคุ้มเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์ 

จังหวัดล าพูน คุ้มในกลุ่มนี้ถือได้ว่าสามารถศึกษารูปแบบศิลปกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งผังพ้ืน 



  

  

129 

และหน้าที่การใช้งานในคราวแรกสร้างได้อย่างชัดเจน แต่ก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงสุดในแง่  

ของการอนุรักษ์อาคาร เนื่องจากตัวคุ้มมีขนาดใหญ่ และค่อนข้างเก่า การซ่อมแซมจึงมีค่าใช้จ่าย

จ านวนมาก ท าให้ผู้อยู่อาศัยในปัจจุบันไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ท าได้เพียงแค่รักษาสภาพของ

อาคารให้คงอยู่ได้เพียงเท่านั้น   

 จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะพบว่าคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนา ถือได้ว่าเป็นงานศิลปกรรม

และสถาปัตยกรรมที่ยังมีประเด็นทั้งทางด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และสถาปัตยกรรมให้ศึกษาอยู่ 

อีกมาก นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงในแง่ของการอนุรักษ์ บูรณะ ซ่อมแซมตัวอาคารคุ้ม    

ซึ่งหากไม่รีบแก้ไข หรือเร่งศึกษาเก็บข้อมูลไว้ ต่อไปในภายภาคหน้าล้านนาอาจไม่มีงานศิลปกรรม

สถาปัตยกรรมที่เรียกว่าคุ้มให้ศึกษาอีกต่อไป 
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รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
 

 

ข่ายลูกหลานเมืองแพร่. "คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ". กรมโยธาและผังเมือง 45 (กันยายน 2558): 33-36. 
จักรพงษ,์ ค าบุญเรือง. "คุ้มเจ้าในล าพูน." เชียงใหม่นิวส์ 15 ธันวาคม 2549, 5. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พิพิธภัณฑ์พระต าหนักดาราภิรมย์ กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัย, 2558. 
เจ้าสมปรารถนา ณ น่าน, หลานสาวเจ้าราชบุตร (เจ้าหมอกฟ้า ณ น่าน), เจ้าของ, and คุ้มเจ้าราชบุตร 

เมืองน่าน ในปัจจุบัน. 13 ตุลาคม, 2561. 
เจ้าหลวงเชียงใหม่ / บรรณาธิการ วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 1 ed. กรุงเทพฯ :: คณะทายาท

สายสกุล ณ เชียงใหม่ ร่วมกับส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. 
ชวลีย์, ณ ถลาง. ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว = 

Siamese Vassal States under King Rama V / ชวลีย์ ณ ถลาง บรรณาธิการ : ชาญวิทย์ 
เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี. กรุงเทพฯ :: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541. 

ชาญณรงค์, ศรีสุวรรณ. เรือนล้านนา และลวดลายประดับอาคารประเภทคุ้ม และท่ีอยู่อาศัยขนาดใหญ่
ในเขตภาคเหนือ = Lanna House and Decorative Ornaments of the Large Scale 
Residence and Royal Family Mansion Related in Northern Thai Region / ชาญ
ณรงค์ ศรีสุวรรณ. พิมพ์ครั้งที่ 2 ed. เชียงใหม่ :: ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562. 

"การจัดการองค์ความรู้สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นสู่
สากล." https://www.lanna-arch.net/lak/. 

ณรัสมิน, ขัติยะวรา. "คุ้มเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ ผู้ครองนครล าพูน องค์ท่ี 10. [วิดีทัศน์]." 
https://www.youtube.com/watch?v=TZ6wW8RmPMM&t=458s. 

เดเนียล, แมคกิลวารี. กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว : อัตชีวประวัติของ ศาสนาจารย์เดเนียล แมค
กิลวารี ดี.ดี / จิตราภรณ์ ตันรตันกุล แปล. พิมพ์ครั้งที่ 2 ed. กรุงเทพฯ :: มติชน, 2544. 

ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ : ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี / ปริวรรตและตรวจสอบช าระต้นฉบับโดย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. ed. [เชียงใหม่] 
:: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2538. 

เทศบาลเมืองล าพูน, งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ส านักปลัด. "คุ้มเจ้ายอดเรือน [แผ่นพับ]." 1. 
นพพร, หัตถา. คุ้มเจ้านายล้านนา กรุงเทพฯ :: วันชนะ, 2545. 
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https://www.lanna-arch.net/lak/
https://www.youtube.com/watch?v=TZ6wW8RmPMM&t=458s
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133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



  

  

134 

ตารางสรุปข้อมูลเบื้องต้นของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนา  

พ้ืนที่ : จังหวัดเชียงใหม่ 

ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อเรียก 
เจ้าของ (เดิม) ปีที่สร้าง 

(พ.ศ.) 

ที่ตั้ง 

การใช้งานในปัจจุบัน 
เจ้าของ (ปัจจุบัน) 

1 คุ้มเจ้าบุรีรัตน์  
(เจ้าน้อยมหาอินทร์) 

เจ้าน้อยมหาอินทร์  
ณ เชียงใหม่ 

ประมาณ  
พ.ศ. 2432 
- 2436 

สี่แยกกลางเวียง  เลขที่ 117  
ถนนราชด าเนิน ต าบลศรีภูมิ  
อ าเภอเมือง  (ตรงข้ามวัดพันเตา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา  
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหา
อินทร์ ) ภายใต้การดูแลของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ 
(เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง) 

เจ้าน้อยแก้วมุงเมือง 
ณ เชียงใหม่ 

พ.ศ. 
2461 

เลขที่  169 ถนนพระปกเกล้ า 
ต าบลศรีภู มิ  อ า เภ อ เมื อ ง  
ข้างโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนยุพราช 

ส านักงานยาสูบ
เชียงใหม่ 

ที่ท าการของส านักงานยาสูบ 
เชียงใหม่ 

3 ต าหนักบ้านทุ่งเสี้ยว เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ท่ี 9  
เจ้าแก้วนวรัฐ  
(23 มกราคม พ.ศ. 2453 - 3 
มิถุนายน พ.ศ. 2482) 

ประมาณ 
พ.ศ.  
2470 

เลขที่  254 หมู่  3 บ้านทุ่งเสี้ยว 
ต าบลบ้านกลาง   อ าเภอสันป่าตอง  
(ปากทางเข้าวัดศรีนวรัฐ) 

บ้านพักอาศัย คุณหญิงนพรัตน์  
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

4 คุ้มเจ้าราชบุตร
เชียงใหม่ 
(เจ้าสมพะมิตร) 

เจ้าสมพะมิตร  
ณ เชียงใหม่ 

ไม่
ปรากฎ
แน่ชัด 

เลขที่ 24 ถนนราชด าเนิน  
ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง 

ตระกูลสุวรรณยืน สถาบันสอนภาษา AUA 
Language School 
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       พ้ืนที่ : จังหวัดล าพูน 

 ตารางที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในจังหวัดล าพูน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อเรียก 
เจ้าของเดิม ปีที่สร้าง 

(พ.ศ.) 

ที่ตั้ง 

การใช้งานในปัจจุบัน 
เจ้าของปัจจุบัน 

1 คุ้ มเจ้ าหลวงจั กรค า 
ขจรศักดิ ์

พลตรีเจ้าจักรค าขจรศักดิ์ ประมาณ 
พ.ศ. 
2468 

เลขที่ 378 ถนนอินทยงยศ  
อ าเภอเมืองล าพูน  

ทายาทของเจ้าพงษ์ธาดา 
ณ ล าพูน 

บ้านพักอาศัย 

2 คุ้มเจ้ายอดเรือน  
 

สร้างโดยเจ้าหลวงจักร
ค าขจรศักดิ์  เพ่ือมอบ
ให้ แ ก่ เจ้ า ย อด เรื อ น 
ผู้เป็นชายา 

พ.ศ. 
2470 

เลขที่ 4 ถนนรถแก้ว  
ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองล าพูน   

เทศบาลเมืองล าพูน 

เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม 
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       พ้ืนที่ : จังหวัดแพร่ 

ตารางที่ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือในจังหวัดแพร ่

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อเรียก 
เจ้าของเดิม ปีที่สร้าง 

(พ.ศ.) 

ที่ตั้ง 

การใช้งานในปัจจุบัน 
เจ้าของปัจจุบัน 

1 คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เจ้าพิริยะเทพวงศ์ พ.ศ. 
2435 

เลขที่ 4 ถนนคุ้มเดิม  
ต าบลในเวียง  อ าเภอเมืองแพร่  
(ตรงข้ามกับโรงเรียนนารีรัตน์) กองการศึ กษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงเมือง
แพร่ 

2 คุ้มวงศ์บุรี - แม่เจ้าบัวถามหายศปัญญา 
(ภ รรยาคนแรกของ
เจ้ า พิ ริ ย เท พ ว ง ศ์   
เจ้าหลวงเมืองแพร่องค์
สุดท้าย) 
- ต่ อม าตกท อด เป็ น 
ข อ ง ผู้ สื บ เชื้ อ ส า ย 
 ‘เจ้าพรหมสุนันตา วงศ์บุรี’  
(หลวงพงษ์พิบูลย์) 

พ.ศ. 
2440 

เลขที่  50 ถนนค าลือ ถนนหลัง
จวนผู้ว่า สี่แยกพระนอนเหนือ 
อ าเภอเมืองแพร่  
 
 

ทายาทตระกูลวงศ์บุรี 
(ทายาท ล าดับที่ 5) พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล 
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พ้ืนที่ : น่าน 

         ตารางที่ 4 ข้อมูลเบื้องต้นของคุ้มเจ้านายฝา่ยเหนือในจังหวัดน่าน 

 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อเรียก 
เจ้าของเดิม ปีที่สร้าง 

(พ.ศ.) 

ที่ตั้ง 

การใช้งานในปัจจุบัน 
เจ้าของปัจจุบัน 

1 หอค าเจ้าหลวง เมือง
น่าน 

เจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช พ.ศ. 
2446 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
จังหวัดน่าน  ถนนผากอง  
ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน กรมศิ ลปากร ภายใต้  

การก ากับดูแลของส านัก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
น่าน 

2 คุ้มเจ้าราชบุตร 
(หมอกฟ้า ณ น่าน) 

เจ้ าอนั นตวรฤทธิ เดช 
ได้สร้างขึ้น เพ่ือเป็นที่อยู่ของ
เจ้ าน้ อยม ห าพ รห ม  
ณ  น่าน  ต่อมาเมื่อท่านได้รับ
สถาปนาเป็นเจ้ ามหาพรหม 
สุ รธาดาจึ งย้ ายไปประทั บ 
ที่หอค าและยกคุ้มแห่งนี้ให้
บุ ตรชาย คื อ เจ้ าราชบุ ตร 
 (เจ้าหมอกฟ้า  ณ  น่าน) 

พ.ศ. 
2484 

คุ้ มเจ้ าราชบุ ตร เลขที่  79 
ถนนมหาวงศ์  ต าบลในเวี ยง  
อ าเภอเมืองน่าน  

เจ้าสมปรารถนา  
ณ น่าน สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ โดยการ

ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ภูษณิศา ทองประทุม 
วัน เดือน ปี เกิด 28 กันยายน 2536 
สถานที่เกิด จังหวัดเชียงใหม่ 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย จังหวัด

เชียงใหม่  
ปริญญาตรี : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที ่2 บ้านป่าติ้ว ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
50180   
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