ประวัติเจ้าของบ้าน
เจ้ ายอดเรือน ณ ล าพู น เป็ นบุ ต รของเจ้าน้ อยเมือ งใจ๋ ณ ล าพู น
และเจ้าแว่น แก้ว ณ ลาพู น เกิดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2446เป็ นชายาของเจ้า
หลวงจัก รค าขจรศั ก ดิ์ (เจ้ าผู้ ค รองนครล าพู น องค์ สุ ด ท้ าย) มี ช ายา 4 คน คื อ
เจ้าขานแก้ว เจ้าแขกแก้ว เจ้าส่วนบุญ และเจ้ายอดเรือน ซึ่งเจ้ายอดเรือนไม่มี
บุตรธิดา และได้รับความกรุณ าและความโปรดเป็นอย่างยิ่งจากท่า นเจ้าหลวง
จักรคาขจรศักดิ์
เจ้ายอดเรือน ณ ลาพูน ทรงมีสิริโฉมงามยิ่งนัก ท่านเจ้าหลวงจักร
คาขจรศักดิ์ทรงมอบภาพถ่าย สิ่งของเครื่องถ้วยชาม และชุดถ้วยแก้วสั่งพิเศษจากประเทศอังกฤษมีเนื้อแก้วสีชมพู
สวยงามยิ่งนักให้กับเจ้ายอดเรือน ภายหลังจากเจ้าหลวงจักรคาขจรศักดิ์ ดีได้ถึงแก่พิราลัยเจ้ายอดเรือนจึงได้รับเงิน
เลี้ยงชีพจากทางราชการ จนกระทั่งถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2506 เจ้ายอดเรือนได้พานักอยู่ ณ คุ้มแห่ง นี้ในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2486 – 2506 เป็นเวลา 20 ปี

แหล่งเรียนรู้คุ้มเจ้ายอดเรือน

ประวั ติ บ้ า น คุ้ ม เจ้ า ยอดเรื อ น เป็ น คุ้ ม ซึ่ ง เจ้ า หลวงจั ก รค าขจรศั ก ดิ์
ได้สร้างขึ้นให้แก่เจ้ายอดเรือนเมื่อปี พ.ศ.247 โดยที่ขณะนั้นเจ้ายอดเรือน
อาศัยอยู่ที่คุ้มหลวง บ้านหลังนี้จึงใช้เป็นบ้านเช่าให้แก่ผู้พิพากษาจังหวัดลาพูน
จวบจนเจ้าหลวงจักรคาขจรศักดิ์ ได้ถึงแก่พิราลัย เมื่อปี พ.ศ. 2486 เจ้ายอด
เรือนจึงได้ย้ายออกจากคุ้มหลวงไปอาศัยอยู่ที่คุ้มเจ้ายอดเรือนกับหลานสาว 7
คน ซึ่งเป็นบุตรีของ เจ้าอินทนนท์ ณ ลาพูน น้องชายของเจ้ายอดเรือน ซึ่ง
มีรายชื่อดังนี้

เปิดให้ผู้ที่สนใจใจได้ศึกษาและเรียนรู้
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น .(หยุดทาการทุกวันจันทร์)
คุ้มเจ้ายอดเรือน ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนรถแก้ว ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน

จัดทำโดย : งำนพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว สำนักปลัด เทศบำลเมืองลำพูน
โทร.053-511013 ต่อ 110

ภาพถ่าย เจ้าหลวงจักรคาขจรศักดิ์
เจ้าผู้ครองนครลาพูนองค์สุดท้าย

1. นางพวงแก้ว
2. นางวนิดา
3. นางวารุณี
4. นางอาภา
5. นางราศรี
6. นางนฤมล
7. นางกาญจนา

ภาพถ่ายเขียนไว้ว่า “ให้ยอดเรือนไว้โดยควำมรัก
13/11/66”

นาคราช
ประเสริฐชัย
หล้าพระบาง
เอกัตต์
ไชยยันต์
สุขเกษม
มหาแสน

(ณ ลาพูน)
(ณ ลาพูน)
(ณ ลาพูน)
(ณ ลาพูน)
(ณ ลาพูน)
(ณ ลาพูน)
(ณ ลาพูน)

นางราศี ไชยยันต์ เล่าว่าตอนเป็นเด็กอายุประมาณ 5-6 ขวบ ได้เข้ามาอาศัยอยู่กับเจ้าป้ายอดเรือนกับ
พี่น้องทั้ง 7 คน ด้านข้างเรือนด้านตะวันตกจะมีเรือนครัว ยุ้งข้าว มีบ่าวไพร่อาศัยอยู่ข่วงหน้าบ้านมีพืชพรรณไม้สวยงาม
คุ้ม ซึ่งตั้ งอยู่ ใกล้กั บ เรือ นจ าเดิ ม (ปั จ จุบั น คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ งชาติ ห ริภุ ญ ไชย) ทุ ก เช้ าจะได้ ยิน เสี ย งโซ่ ต รวน
ของนักโทษ ยึดข้อเท้าดังกร๊องแกร๊ง ๆ(เรียกนัก โทษว่าขี้โซ่)เดินผ่านหน้าคุ้มเพื่อไป
ทางานสาธารณะประโยชน์
นางราศี ไชยยันต์ ได้ตั้งข้อสังเกตอีกว่า เสาเรือนคอนกรีตของคุ้มทีฉาบ
ด้ ว ยซี เมนต์ แ ละมี บั ว หั ว เสาจะมี เฉพาะเรื อ นของชายาเจ้ า หลวงชั้ น สู ง เท่ า นั้ น
เสาเรือ นคอนกรีตของเจ้านาย หม่ อมที่รองลงมาจะฉาบด้วยปูน ขาวด้ วยเทคนิ ค
วิธีการ ที่ดีรองลงมา ส่วนเสาเรือนของไพร่พ่อค้า พลเรือนทั่วไปจะนิยมใช้ไม้จริง
เท่านั้น จนกระทั่งประมาณ ปี พ.ศ. 2536 หลานสาวคนสุดท้าย จาเป็นต้องย้าย
ออกไป จึ ง ปิ ด บ้ า นไว้ แ ละมาดู แ ลเสมอทุ ก ปี มี ก ารจั ด ท าบุ ญ ในช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ เพื่ อ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ แ ก่ เ จ้ า หลวงจั ก รค าขจรศั ก ดิ์ เจ้ า ยอดเรื อ น
และบรรพบุรุษทุกท่านตลอดมา ปัจจุบันคุ้มเจ้ายอดเรือนได้รับการดูแลและครอบครองกรรมสิทธิ์ โดยนางกาญจนา
มหาแสน บุตรีที่ 7 ของ เจ้าอินทนนท์ ณ ลาพูน

ปัจจุบันเทศบาลเมืองลาพูน ได้เห็นถึงความสาคัญของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นเรือนสรไนคุ้มเจ้า
ยอดเรือน จึงได้จัดทาโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ให้เป็น “แหล่งเรียนรู้คุ้มเจ้ายอดเรือน” ขึ้นเพื่ออนุรักษ์
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น(คุ้มเจ้ายอดเรือน)ให้มีสภาพที่สมบูรณ์คงเดิมสืบต่อไป คุ้มเจ้ายอดเรือน นับว่าเป็นเรือนพักอาศัย
ทรงพื้นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์และมีสภาพภูมิทัศน์ส่วนประกอบอื่นๆ ที่สมบูรณ์เหมาะแก่การจัดให้
เป็นสถานที่สาหรับจัดแสดงอาคาร สิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้านและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้ายอดเรือน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและวิถึของคนลาพูนในอดีต สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้
เข้ามาเที่ยวชมจังหวัดลาพูนมากขึ้นเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชน เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินใน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
แปลนชั้นบนมีการปรับแต่งห้องต่างๆ เพื่อเป็นห้องจัดแสดง ซึ่งประกอบด้วยห้องทั้งหมด 5 ห้อง ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)

ห้องเจ้าหลวงอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวอาคาร
ห้องนอนเจ้ายอดเรือน อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ขออาคาร
ห้องสายสกุล
ห้องโถง(ห้องรับประทานอาหาร)
ห้องของดีเมืองลาพูน

ห้องเก็บของ

ลักษณะสถาปัตยกรรม
ตามการแบ่งประเภท สถาปัตยกรรม คุ้มเจ้ายอดเรือน
นับ เป็ นเรือนพั ก อาศัย ในระดับ เจ้าครองนคร ที่ มีส ภาพดี มากมี
ความเก่ าแก่ และรักษาสภาพเดิมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ลักษณะ
สภาพแวดล้ อ มประกอบไปด้ ว ย ข่ ว ง ลานดิ น กว้ า งหน้ า บ้ า น
และต้นไม้มงคล ให้ร่มเงาแก่ข่วง เดิมมียุ้งข้าวบ่อน้า และส่วน ประกอบอื่นๆ ที่สมบูรณ์ ในอดีตเรือนไม้จริงทั้งหลัง
ยกใต้ถุนสูงประมาณ 2.00 เมตร โปร่งโล่งตลอด ฐานรากและเสาด้านล่างเป็นคอนกรีต เสาด้านล่างฉาบด้วยซีเมนต์
ด้วยเทคนิควิธีการชั้นสูงในสมัย 75 ปีที่แล้ว ซึ่งทาให้ในปัจจุบันเสาและฐานรากด้านล่างยังแข็งแรงอย่างยิ่ง เรือนชั้น
บนทาด้วยไม้เนื้อแข็งโดยมากเป็นไม้สักมีความประณีตละเอียด ในการทาโครงสร้าง เสาไม้ โครงเคร่าฝาไม้ตีประกบ
ด้วยไม้ฝา(ไม้ แป้นฝา) แนวนอนทั้งด้านในและด้านนอก พื้น ปูด้วยไม้สัก (ไม้แป้น พื้น )ขนาดใหญ่ แข็งแรง แน่น หนา
แม้ว่าจะผ่านการใช้งานมานาน ส่วนเครื่องเรือนและอุปกรณ์อาคาร โคมไฟ สวิตซ์ ยังพอหลงเหลือให้ได้ชมบางชิ้น
หน้าต่างเป็นแบบบานเปิดคู่ ทุกช่วงเสาตลอดทั้งเรือน สัดส่วนเรือนจากพื้นถึงเพดานค่อนข้างสูงแบบตะวันตก มีช่อง
ระบายอากาศใต้เพดานไม้ระแนงเพื่อระบายอากาศ ทาให้เย็นสบาย หลังคาของเรือนเป็นทรงจั่วมนิลา ซึ่งเป็นรูปทรงที่
ทันสมัยมากในขณะนั้น
สัมภาษณ์ นางราศี ไชยยันต์, เมษายน 2546

ห้อง
ของดี
เมือง
ลาพูน

ห้องโถงกลาง
(ห้องทานอาหาร)

ห้องเจ้าหลวง

ห้อง
สายสกุล

ห้องเจ้ายอดเรือน

