


บทคัดยอ
 บทความเก่ียวกับการดํารงและการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดลอมสรรคสรางพ้ืนถ่ินน้ี เกิด
จากการศึกษาผานวิทยานิพนธ 2 เรื่อง ประกอบดวย เรื่อง “การศึกษาภูมิทัศนสรรคสรางทองถ่ินไทย
บริเวณที่อยูอาศัยในพื้นที่ราบริมแมนํ้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี” และเรื่อง “ก ารศึกษาเปรียบเทียบ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนไทลาว และชุมชนไทโคราช ณ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา” โดย

มสีมมตฐิานวา สิง่แวดลอมสรรคสรางพืน้ถ่ินมีการเปลีย่นแปลงไปโดยลําดับ แตไมใชการเปลีย่นแปลง
โดยสิ้นเชิง มีทั้งส่ิงท่ีสืบสานมาจากอดีตและสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไปตามอิทธิพลจากภายนอกเกิดข้ึนใน

เวลาเดียวกัน
 ผลการศกึษาเปนการยนืยนัสมมตฐิานขางตน สาํหรับภมูทิศันสรรคสรางทองถ่ินไทยปรากฏ

ชดัวาแผนผังยังคงลกัษณะเดมิๆ ขณะทีร่ั้วอันเปนสวนทีโ่อบลอมโดยรอบมกีารเปลีย่นแปลงไปใชวัสดุ
และรูปแบบใหมๆ สวนสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นของกลุมคนไทน้ันการเปล่ียนแปลงคลอยไปในทํานอง
เดียวกัน กลาวคือ ผังพ้ืนเรือนเปนส่ิงท่ีดํารงทามกลางการเปล่ียนแปลงไปของรูปดานและทรงหลังคา 

หมายความวา โครงสรางของพื้นที่ที่ซึ่งกิจกรรมของผูคนดําเนินไปยังคงมีการสืบทอดมาจากอดีต สิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงไปคือสวนที่โอบลอมอยูภายนอกซึ่งเผยตอสาธารณะ
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Abstract
 This article discusses persistence and changes in the vernacular built-
environment. Stemming from two theses entitled “A study of local Thai vernacular 
built-landscape of dwelling communities on the flat plains of Phetchaburi River, 
Phetchaburi province” and “A comparative study of vernacular architecture of Tai 
Lao and Tai Korat communities in Bua Yai district, Nakhon Ratchasima province”, 
the discussion is based on the premise that vernacular built-environments transform 
in stages and do not change completely. Some elements from the past are retained 
while others change due to external influences.
 Results of the studies confirm the above premise. It is apparent that the lay-
out of Thai vernacular built-landscape has remained basically the same whilst outer 

fences surrounding the community have changed in appearance and resorted to using 

new materials. Similarly, vernacular house plan of the Tai people has remained the 
same whilst the elevations and roof forms have changed. This implies that spatial 
structure of the functions in which daily activities take place has been retained, whilst 
the outside envelope that is visible to the public, has changed in appearance.
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1. กลาวนํา
 “สิ่งแวดลอมสรรคสราง (Built Environment)” หมายถึง “สรรพสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดย
นํ้ามือมนุษย ไมใชสิ่งแวดลอมธรรมชาติ (Natural Environment) ซึ่งเกิดขึ้นเอง” สําหรับ “สิ่ง
แวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่น (Vernacular Built Environment)” เกิดจากการรวมกันของคําวา “สิ่ง
แวดลอมสรรคสราง” กับ “พื้นถิ่น” ซึ่งคําหลัง หมายถึง ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ และยังมีคําที่มีความ
หมายคลายคลึงกัน ไดแก ทองถิ่น พื้นบาน พื้นเมือง ทั้งหมดมีนัยยะของการเปนถิ่นที่ไมใชเมืองอัน
เปนศูนยกลางแหงความเจริญ ดังนั้น สิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่น จึงหมายถึง บรรดาสิ่งแวดลอมที่

มนุษยสรางขึน้ในถ่ินใดถ่ินหนึง่ หรืออีกนัยหนึง่ สิง่แวดลอมสรรคสรางพืน้ถ่ินเปนส่ิงแวดลอมจากนํา้มือ
มนุษยที่เกิดขึ้นในถิ่นที่เปนชนบท
 คณุสมบตัปิระการสาํคัญของส่ิงแวดลอมสรรคสรางพืน้ถ่ินคือ สรางขึน้ดวยวธิกีารทีถ่ายทอด

สืบตอกันมา โดยผูคนพ้ืนถ่ิน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูคนในสังคมพ้ืนถ่ินน้ัน ๆ  กลาวไดวา ผู
ออกแบบ ผูสราง และผูใช เปนคนคนเดียวกันหรือคนกลุมเดียวกัน จะเห็นภาพไดชัดเจนเมื่อเปรียบ
เทียบกับสิ่งแวดลอมสรรคสรางในบริบทของความเปนเมือง ที่ออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญ สรางโดยมือ
อาชีพ ใชสอยโดยเจาของหรือลูกคา ซึ่งทั้งหมดเปนคนละคนหรือคนละกลุมกัน 

 เปนที่เขาใจกันดีวา สิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่นสรางขึ้นโดยวิธีการสืบทอดความรูจาก

บรรพบุรุษตอกันมาเรื่อย ๆ การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นเปนปกติวิสัยดําเนินไปอยางชา ๆ หากแตใน
ระยะหลังแหลงอันเปนพ้ืนถ่ินเช่ือมโยงกับเมืองไดงายข้ึน มากข้ึน และเร็วข้ึนโดยลําดับ จนกลาวไดวา

ไมมชีนบทใดหางไกลจากความเปนเมอืง ยงัผลใหอทิธพิลจากความเปนเมอืงไหลบาเขาสูแหลงอนัเปน
พื้นถิ่น ผลักดันใหสิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่นเปลี่ยนแปลงไปในอัตราที่เร็วขึ้นทุกขณะ
 ทามกลางการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมสรรคสรางพืน้ถ่ิน บทความน้ีตองการตอบคําถาม

วา มีอะไรบางที่คงอยู? อะไรบางที่เปลี่ยนไป? และปจจัยใดเปนเงื่อนไขสําคัญของการเปลี่ยนแปลง? 
โดยการศึกษาผานผลงานวิทยานิพนธ 2 เรื่อง ไดแก เรื่อง การศึกษาภูมิทัศนสรรคสรางทองถิ่นไทย

บริเวณที่อยูอาศัยในพื้นที่ราบริมแมนํ้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยยศพร ปุณวัฒนา (2013) และ
เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนไทลาวและชุมชนไทโคราช ณ อําเภอบัวใหญ 

จังหวัดนครราชสีมา โดยณัฐพล แซฮวง (2015) 

 หมายความวา การศึกษาส่ิงแวดลอมสรรคสรางพ้ืนถ่ินในทีน่ีจ้าํกัดเน้ือหาอยูทีภ่มูทิศันทองถ่ิน
และสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน โดยมีพื้นท่ีศึกษาเก่ียวกับภูมิทัศนทองถ่ินท่ีอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

และเกี่ยวกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อคนหาการดํารง คือการ
คงอยูของสิ่งที่สืบทอดมาจากอดีตซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของทองถิ่น และการเปลี่ยนแปลง คือการมี
สิ่งใหม ๆ ซึ่งรับอิทธิพลมาจากปจจัยภายนอก (ภาพที่ 1) 
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2. กรอบแนวคิด
 การศึกษาส่ิงแวดลอมสรรคสรางพื้นถ่ินในมิติการดํารงและการเปล่ียนแปลง มุงพิเคราะห
การดํารงและการเปลี่ยนแปลงในเชิงรูปแบบทางกายภาพเปนสําคัญ โดยอาศัยกรอบแนวคิดเก่ียว

กับหลักการทางสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินเปนแวนในการมอง ทัง้น้ี เพ่ือไมใหการแสวงหาคาํตอบจํากัดอยู
เพียงสาระที่วาอะไรดํารง อะไรเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงอยางไร เทานั้น จําเปนตองอาศัยแวน

แบบอื่นในการมองควบคูกันไปดวย โดยเฉพาะเพื่อชวยใหเห็นปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น
 นยิามของคําวา “สิง่แวดลอมสรรคสราง” มคีวามหมายครอบคลุมบรรดาส่ิงตาง ๆ  ทีม่นุษย

สรางขึ้น เปนที่แนนอนวามนุษยสรางสิ่งตาง ๆ  ขึ้นลวนเปนไปเพื่อยังประโยชนตอการดํารงชีวิต ขณะ
ทีน่กัมานษุยวิทยามทีศันะวา สรรพสิง่ทัง้หมดทีเ่กดิจากการกระทาํของมนษุย ไมวาจะเปนสิง่ทีจ่บัตอง
ไดซึง่เรียกวาวตัถ ุ(material) และส่ิงทีจ่บัตองไมไดซึง่เรียกวาจติใจหรอืสิง่ทีไ่มใชวตัถ ุ(non-material) 
คือ “วัฒนธรรม” (Wannasiri, 1997: 42) ตามนัยดังกลาว สิ่งแวดลอมสรรคสรางจึงมีความหมาย
ในทํานองเดียวกับวัฒนธรรม ในการแสวงหาคําตอบท่ีครอบคลุมจึงอาศัยแวนทางมานุษยวิทยาเปนก

รอบในการมองอีกโสดหนึ่ง

ภาพที่ 1: แผนภูมิแสดงเนื้อหาสาระการดํารงและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่น
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 กรอบแนวคิดทางมานษุยวิทยาท่ีนาํมาใช คอื “นเิวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology)” 

“นเิวศวทิยา (Ecology)” นัน้วาดวยความสมัพันธระหวางสิง่มีชวีิตกับส่ิงแวดลอมของถิน่ท่ีอยู เม่ือนัก
มานุษยวิทยานําวิธกีารเดยีวกันน้ีไปใชในการศกึษาเรือ่งราวเก่ียวกับมนุษย และพฒันาเปนนิเวศวิทยา

วัฒนธรรม สาระสําคัญจึงอยูที่ความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตมนุษยหรืออีกนัยหนึ่งส่ิงแวดลอมทาง
วัฒนธรรมกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ โดยเนนใหเห็นถึงอิทธิพลของส่ิงแวดลอมที่มีตอการกําหนด
วัฒนธรรมของมนุษย กรอบแนวคิดนี้มองวัฒนธรรมในลักษณะที่เปนพลวัตคือมีการเปลี่ยนแปลงอยู

เสมอ ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงอันเปนกระบวนการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม (Wongvipak, 1986: 
6-9; Santasombat, 1997: 34-36) อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง ทั้งส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมตางสงผลกระทบไปมาซ่ึงกันและกัน หมายความวาส่ิงแวดลอมท้ังท่ีเกิดข้ึน
โดยธรรมชาตแิละทีส่รางข้ึนโดยมนษุยไมใชสิง่ท่ีหยุดน่ิง หากแตมกีารปรบัตัวเปลีย่นแปลงไปโดยลําดับ 
 “การแพรกระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion)” เปนอีกกรอบความคิดหนึ่งทาง

มานุษยวิทยาที่นํามาใชรวมในการศึกษาการดํารงและการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมสรรคสรางพ้ืน

ถิน่ ตามหลกัการทีว่า วฒันธรรมจากแหลงอันเปนศูนยกลางซ่ึงมีความเขมขนมากกวาจะแพรกระจาย
ออกไปสูแหลงที่มีความเขมขนนอยกวา หรืออีกนัยหนึ่ง วัฒนธรรมจากแหลงที่พัฒนาข้ึนจนมีความ

เจริญจะแพรกระจายออกไปสูแหลงอื่นๆ ที่อยูรายรอบ โดยผานการเชื่อมโยงติดตอสื่อสารระหวาง
กัน (Wannasiri, 1997: 61-65; Pongsapich, 2000: 10-15)

3. เนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ
 3.1 การศึกษาภูมิทัศนสรรคสรางทองถิ่นไทยบริเวณท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีราบริมแมนํ้า
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 วทิยานพินธ เรือ่ง การศกึษาภมูทิศันสรรคสรางทองถิน่ไทยบริเวณทีอ่ยูอาศยัในพืน้ทีร่าบ
ริมแมนํ้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดย ยศพร ปุณวัฒนา (Poonwattana, 2013) เกิดจากความคิด
เร่ิมตนท่ีวา เม่ือกลาวถึงสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินความสําคัญไมไดอยูทีส่ิง่ปลูกสรางเทาน้ัน แตยงัรวมถงึส่ิง

แวดลอมโดยรอบอีกดวย สิ่งแวดลอมทั้งดิน นํ้า ตนไม และอื่น ๆ ซึ่งมนุษยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สนองความตองการพื้นฐานในการดํารงชีวิต ในที่นี้เรียกวา ภูมิทัศนสรรคสราง ซึ่งกลาวไดวา มีความ

หมายเหมือนกับคําวา ภูมิสถาปตยกรรม การเนนศึกษาเฉพาะสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเปนหลักในชวง
เวลาที่ผานมา ทําใหองคความรูเกี่ยวกับภูมิสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของไทยจัดวาอยูในภาวะขาดแคลน
 วทิยานพินธเรือ่งนีมุ้งเตมิเตม็องคความรูเกีย่วกบัภมูสิถาปตยกรรมพ้ืนถิน่ โดยมวีตัถปุระสงค 

คอื 1. ศกึษาองคประกอบของภูมิสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน 2. ศกึษารูปแบบภมูสิถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน และ 
3. ทําความเขาใจปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบภูมิสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ทั้งนี้ กําหนดขอบเขตของการ
ศกึษาภมูสิถาปตยกรรมบรเิวณท่ีอยูอาศยัทีย่งัดาํรงรูปลกัษณทางสถาปตยกรรมแบบไทยพืน้ถิน่ (ภาพ
ที่ 2) ในบริเวณที่ราบริมแมนํ้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบลของอําเภอบานลาด 
ไดแก ถํ้ารงค บานลาด ทาเสน ตําหรุ และสมอพลือ ดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 

เนนการรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนสําคัญ เก็บขอมูลดวยการสํารวจภาคสนาม ทัง้การสัมภาษณ การ
จัดทําแผนผัง การบันทึกดวยภาพถาย และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะห
องคประกอบ และการวิเคราะหแผนผัง
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 ผลการวิจัยปรากฏวา องคประกอบของภูมิสถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทยมีพืชพันธุ ลาน/ทางสัญจร สิ่งปลูก
สราง พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ภาชนะบรรจุนํ้า และรั้ว พืชพันธุไมหลายชนิดถือเปนสวนประกอบสําคัญ มีทั้ง 1) พืชสวน
ครัว 2) ไมผล และ 3) ไมประดับ สําหรับพืชสวนครัวประเภทพริก กะเพรา มะเขือ ขา ตะไคร มะกรูด มะนาว 

เปนตน เปนสวนผสมหลักท่ีมีอยูเสมอในอาหารไทย มักมีอยูคูครัวเรือนท้ังท่ีเกิดจากการจงใจปลูกและที่เกิดข้ึน

ใกลๆ บริเวณที่ลางจาน เมื่อมีเมล็ดจากเศษอาหารที่ติดจานตกลงสูดิน และงอกขึ้นจึงไดรับการดูแลใหงามตอไป
จนกลายเปนสวนครัวขึ้นมา สวนไมผลมีทั้งประเภทไมยืนตนอยาง ละมุด สมโอ มะมวง และไมลมลุกอยาง กลวย 

มะละกอ เปนตน ทัง้นี ้ไมผลโดยเฉพาะประเภทไมยนืตนนัน้หมายปลูกเพ่ืออาศัยรมเงาเปนสาํคญัจนกลายเปนสวน
ผลไมในบาน โดยมีเปาหมายเพ่ือการบริโภคเปนเร่ืองรอง ใตรมเงาของไมเหลาน้ีมักมีเปลญวนผูกอยู แคร หรือโตะ
เกาอ้ีวางอยูเพ่ือใชพักผอนสบาย ๆ  ขณะท่ีไมประดับมีความหลากหลายซึ่งแปรเปล่ียนไปตามความนิยมของแตละ

บุคคล อาจเปนไมรูปทรง/สีสัน ไมดอก ไมกลิ่นหอม รวมทั้งมีไมตามความเชื่อหรือไมมงคลอีกดวย

 ลานเปนพ้ืนท่ีเปดโลงท่ีแดดสองเพือ่ใชเปนท่ีกอง คดัแยก ตลอดจนตากผลผลิตจากสวน ในเวลาเดียวกนั

ลานก็ทําหนาที่เปนทางสัญจรไปในตัว นอกจากนี้ ยังมีสิ่งปลูกสรางตาง ๆ เปนสวนควบของภูมิสถาปตยกรรมพื้น
ถิ่นอีกดวย เชน ยุงขาว ศาลา เพิง โรง เปนตน ยุงขาวเปนอีกสิ่งหนึ่งที่มีใหเห็นเสมอ ในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
ทํานาดวยนั้นยุงสําหรับเก็บขาวเปลือกจักตองมีเสมือนเปนส่ิงซ่ึงจักขาดเสียมิได ศาลาใชเปนท่ีพักผอน สวนเพิง

และโรงใชเปนที่เก็บขาวของ

 บรเิวณท่ีตัง้ศาลบูชาถอืวาเปนพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิข์องบริเวณบาน (ภาพท่ี 3) ไดรบัการกําหนดไวในตาํแหนงที่

พนจากเงาของเรือนทาบทับ อาจมีเฉพาะศาลพระภูมิซึ่งเปนศาลแบบเสาเดียว หรือมีควบกับศาลเจาท่ีซึ่งเปนศาล
แบบ 6 เสาและเตี้ยกวาศาลพระภูมิ ภาชนะบรรจุนํ้ามีทั้งโอง อาง ถังซีเมนต สวนรั้วมีไวเพื่อแสดงอาณาเขตบาน
เปนสําคัญ

ภาพที่ 2: ที่อยูอาศัยรูปลักษณสถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่นและภูมิสถาปตยกรรมโดยรอบ



A-133ฉบับที่ 30  (มกราคม-ธันวาคม 2559)

 ดานรูปแบบ แมไมมีระเบียบแบบแผนในการออกแบบท่ีกําหนดไวชัดเจน แตสามารถประมวลคุณ

ลักษณของภูมิสถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทยได ดังนี้ 
 1. สวนใชสอย องคประกอบเชิงกายภาพเกิดจากการมุงสนองประโยชนใชสอยในวิถีชีวิตประจําวัน
เปนหลัก ทําใหพืชพันธุประกอบดวยพืชผักสวนครัวสําหรับปรุงอาหาร ไมผลที่กินไดและใหรมเงาไปพรอม ๆ 

กัน นอกจากนี้ ยังมีลานพรอมทั้งสิ่งปลูกสรางอยางยุงขาว โรงเก็บของ เปนตน เพื่อการใชประโยชนตางๆ เปน

สวนควบของสวนอีกดวย
 2. สวนอินทรีย สืบเนื่องจากการเปนสวนใชสอยที่เกิดขึ้นโดยไมไดจงใจออกแบบ เสนสาย รูปราง เมื่อ

มองผานผัง ทางเดิน ลาน และพื้นที่ปลูกตนไมจึงมีลักษณะอิสระ เปนธรรมชาติ เมื่อมองผานรูปทรง ตนไมก็มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน องคประกอบตาง ๆ  จัดวางสัมพันธกับการใชสอยเปนหลัก ไมมีลักษณะเรขาคณิต ไมมี
ลักษณะสมมาตร ดังที่ปรากฏในสวนประดับแบบตะวันตก

 3. สวนรําไร ในเชิงคุณลักษณะท่ีเดนชัด ภมูสิถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินไทยมีลักษณะรมรําไร (ภาพท่ี 4) การ
มีไมผลประเภทไมยนืตนเปนองคประกอบสําคัญ พุมใบจะชวยกรองแสงแดดแผดจาจนทําใหพืน้ท่ีเบ้ืองลางอาบ
ดวยแสงสลับกับเงา ซึ่งสัมพันธกับไมประดับที่นิยมปลูกพืชที่ตองการแสงรําไร เชน กลวยไม บอน เปนตน ไมใช
ประเภทไมดอกที่ตองปลูกกลางแจง
 4. สวนแหงความเช่ือ ในเชิงนามธรรม การมีพื้นท่ีศักด์ิสิทธ์ิบริเวณศาลบูชา ตลอดจนการปลูกไมมงคล

นามทีม่ชีือ่พองกับคาํอนัเปนมงคล ทัง้ไมยนืตนประเภทมะขาม มะยม และไมประดบัประเภทวาสนา เสนหจนัทร 
เปนตน ลวนสงเสริมใหภูมิสถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทยมีคุณลักษณความเปนสวนแหงความเชื่อที่เดนชัด 
 สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบภูมิสถาปตยกรรมมีทั้งดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและวิถีชีวิต ดาน
สิ่งแวดลอมธรรมชาตินั้น ภูมิอากาศที่รอนชื้น มีแดดแรง สงผลใหสวนรอบเรือนเปนสวนรําไร มีไมยืนตนใหรม

ภาพที่ 3: บริเวณศาลบูชาอันเปนพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์

ภาพที่ 4: พุมใบของไมยืนตนกรองแสงจากเบื้องบนทําใหพื้นที่เบื้องลางมีลักษณะรําไร
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เงา และใตรมเงาของไมใหญมักไดรับการจัดเปนพ้ืนท่ีสําหรับการพักผอนยามกลางวัน อีกประการหน่ึงอันเปนผล
จากสิง่แวดลอมธรรมชาติคอืท่ีราบริมแมนํา้เพชรบรุบีริเวณอาํเภอบานลาดมลีกัษณะเปนดนิปนทราย ซึง่ละมดุขึน้ได

ดีและกลายเปนตนไมที่มีปลูกอยูในสวนของแทบทุกครัวเรือน สวนปจจัยดานวิถีชีวิต ความเปนสวนที่มุงประโยชน
เพื่อการใชสอยตามวิถีชาวสวนชาวนามากกวาจะจัดเปนสวนเพื่อการประดับที่สวยงาม สะทอนใหเห็นไดจากการมี
ลานรองรับการประกอบงานอาชีพ รวมทั้งการมีพื้นท่ีใตรมเงาไมเปนพ้ืนท่ีใชสอยเพื่อการพักผอน ตลอดจนการมี
สวนครัวเปนสวนประกอบสําคัญ ความเปนสวนแหงความเช่ือสะทอนปจจัยดานวิถีชีวิตลงสูรูปแบบของสวนอยาง
ชัดเจน ดวยการมีศาลบูชาเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อยูในตําแหนงที่ไมถูกเงาของเรือนทาบทับ ตามความเชื่อวาพระภูมิที่

สถิตอยูในศาลบูชาน้ันจะคอยทําหนาท่ีปกปกษรักษาบริเวณบาน ความเช่ือยังสะทอนใหเห็นไดจากพืชพันธุที่ปลูก 
ไมยนืตนประเภทมะขาม มะยม ไดรบัการปลกูไวตามความเช่ือวาจะทําใหคนเกรงขามและคนนิยมชมชอบตามลาํดบั 
ขณะท่ีไมประดับอยางวาสนา เสนหจันทร จะทาํใหมวีาสนาและมเีสนหเปนท่ีรักใครตามช่ือของตนไม สวนโปยเซยีน

นิยมปลูกดวยเชื่อวาเปนไมแหงโชคลาภ

 3.2 การศึกษาสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นชุมชนไทลาวและชุมชนไทโคราช ณ อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา 
 วิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนไทลาวและชุมชนไทโคราช ณ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา โดยณัฐพล แซฮวง (Saehoung, 2015) พื้นที่ศึกษาคืออําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

นั้นเปนแหลงท่ีผูคนชาวไทโคราชตั้งถ่ินฐานอยูอาศัยมาอยางนอยตั้งแตสมัยอยุธยา ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 3 แหง

จักรีวงศไดมีกลุมไทลาวอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานบานเรือนในบริเวณใกลเคียง การปะทะสังสรรคกันทางวัฒนธรรม
ของชนสองกลุมชาติพันธุดําเนินตอเนื่องมาโดยลําดับ สิ่งแวดลอมสรรคสรางโดยเฉพาะเรือนอันเปนที่อยูอาศัยของ
ชาวไทโคราชกับเรือนอันเปนที่อยูอาศัยของชาวไทลาวที่อพยพมาพรอมนําสัมภาระทางวัฒนธรรมเดิมติดตัวมา จะ

มีการแลกรับปรับเปลี่ยนกันอยางไร? และมีพัฒนาการอยางไร? คือสิ่งที่งานวิจัยนี้มุงแสวงหาคําตอบ
 วิทยานิพนธเรื่องน้ีเนนศึกษาเรือนท่ีอยูในขอบขายของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น โดยมีวัตถุประสงค คือ 1. 
ศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือนไทลาว 2. ศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือนไทโคราช และ 3. 

เปรียบเทียบรูปแบบทางสถาปตยกรรมเรือนของชนท้ังสองกลุมชาติพันธุ สําหรับพื้นที่ศึกษา ณ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนไทลาวจํากัดขอบเขตอยูที่ตําบลเสมาใหญ สวนชุมชนไทโคราชจํากัดขอบเขตอยูที่ตําบล

ดอนตะหนิน โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากการสํารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา ดวยการรังวัดอาคาร การ
สัมภาษณเจาของเรือน รวมทั้งการบันทึกดวยภาพถาย และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา รวมกับการ
วิเคราะหแผนผัง และการวิเคราะหรูปแบบ

 ผลการวิจัยพบวารูปแบบเรือนไทยลาวมีลักษณะเดนที่รูปทรงหลังคา ประกอบดวย 3 แบบหลัก  คือ 1. 
เรือนหลังคาจั่วทรงสูง 2. เรือนหลังคาปนหยา มนิลา และ 3. เรือนหลังคาจั่วทรงตํ่า ในภาพรวมเรือนไทยลาวมีรูป
แบบเปนเรือนใตถุนสูง พื้นที่ใชสอยหลักอยูบนเรือน ประกอบดวยชาน/ระเบียง สวนอยูอาศัยที่มีลักษณะเปนหอง
โถงก้ันฝาเฉพาะสวนนอน และครัว เรียงจากหนาเรือนไปสูหลังเรือนตามลําดับ (ภาพท่ี 5) คลุมดวยหลังคาจ่ัวทรงสูง
ซึ่งมุงดวยหญาคา เรือนเยี่ยงนี้ถือเปนเรือนแบบแผนดั้งเดิม ทั้งนี้ เรือนขนาดใหญนิยมทําเปนหลังคาจั่วแฝด สําหรับ
เรือนหลงัคาปนหยาและมนลิาพัฒนาข้ึนในลําดับตอมา ลกัษณะเปนหลงัคา 5 สนั ในเรอืนขนาดใหญมีการใชรวมกบั
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หลังคาแบบอื่นเพื่อคลุมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด สวนเรือนหลังคาจั่วทรงตํ่าพัฒนาขึ้นในระยะหลัง เรือน

แบบน้ีนิยมทําเปนหลังคาจั่วเดี่ยวซึ่งเอื้อตอการใชคลุมพื้นที่กวาง เปนที่นาสังเกตวา ในเรือนหลังคา

ปนหยา มนิลา และเรือนหลังคาจั่วทรงตํ่า พื้นที่ใชสอยบนเรือนยังคงประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ 
ชาน/ระเบียง พื้นที่อยูอาศัย และครัว แตการจัดลําดับไมไดเครงครัดตอการไลเรียงจากหนาไปสูหลัง
เรือนดังเชนที่ปรากฏในเรือนแบบแผนดั้งเดิม

ภาพที่ 5: ผังพื้นเรือนไทลาวของนางสมนึก ไกกลาง ภาพท่ี 6: ผงัพ้ืนเรอืนไทโคราชของนางสมพร สงนอก

 ทํานองเดียวกัน รูปแบบเรือนไทยโคราชก็มีลักษณะเดนที่รูปทรงหลังคา และประกอบดวย 
3 แบบหลักเชนเดียวกัน คือ 1. เรือนหลังคาจั่วทรงสูง 2. เรือนหลังคาปนหยา มนิลา และ 3. เรือน
หลังคาจั่วทรงตํ่า เรือนไทยโคราชมีรูปแบบเปนเรือนใตถุนสูง พื้นที่ใชสอยหลักอยูบนเรือน ประกอบ

ดวยชาน สวนอยูอาศยั และครัว สวนอยูอาศยัมลีกัษณะเปนหองโถง กัน้สวนนอนเปนหอง พืน้โถงสวน
หน่ึงยกระดบัเปนชานพกับน (ภาพท่ี 6) โดยเรือนหลังคาจ่ัวทรงสงูเปนเรือนแบบแผนดัง้เดิม มทีัง้แบบ
จัว่เดีย่วคลมุพืน้ทีใ่ชสอยหลกั (หองนอน) ตอกบัหลงัคาสาดคลุมชานทีม่คีวามลาดเอียงตํา่ และจัว่แฝด 

เรอืนหลังคาปนหยาเปนแบบท่ีพฒันาตอมา มกัใชรวมกบัหลงัคาจ่ัวและหลังคาสาด สวนเรอืนทีพ่ฒันา
ขึ้นในระยะหลังนิยมใชหลังคาจั่วทรงตํ่าซึ่งวัสดุมุงสังกะสีเอื้อใหทําไดและสามารถคลุมพื้นที่ไดกวาง
 ความจริงแลว รูปแบบเรือนพ้ืนถ่ินของไทลาวและไทโคราชในเขตอําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมานั้นมีลักษณะเปนเรือนไมยกพื้นสูงคลายคลึงกัน ยกเวนความแตกตางทางความเชื่อบาง
ประการทีส่ะทอนลงสูลกัษณะทางกายภาพของทีอ่ยูอาศัย กลาวคือ ชาวไทโคราชมกีารตัง้ศาลพระภมูิ

ไวในบริเวณท่ีอยูอาศยั ขณะท่ีชาวไทลาวไมมคีตใินการนบัถอืพระภูม ิแตมกีารนับถอืผบีรรพบุรษุ ทาํให
บนเรือนนอกจากมีหิ้งพระบูชาแลวยังมีหิ้งผีบรรพบุรุษอีกดวย

 กลาวไดวา ทั้งเรือนไทลาวและเรือนไทโคราชมีพัฒนาการคูขนานกันไป โดยมีเรือนแบบ
หลังคาจั่วทรงสูงเปนเรือนเริ่มแรก ตอมาพัฒนาเปนเรือนหลังคาปนหยาและมนิลา และเรือนหลังคา
จัว่ทรงตํา่ (ภาพท่ี 7) ตามลาํดับ เรือนหลังคาจ่ัวทรงสงูถือเปนเรือนแบบแผนด้ังเดมิ วสัดุมุงท่ีเปนหญา
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คาเปนเงื่อนไขใหตองทําหลังคาทรงสูง ( ประมาณ 40 องศา) เพื่ออาศัยความชันของหลังคาระบาย
นํ้าฝนโดยไมรั่วไหลเขาสูภายในเรือน สําหรับหลังคาปนหยาและมนิลาแพรอิทธิพลเขามาพรอมกับ

การเปดเสนทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือในป พ.ศ. 2474 ตามมาดวยการเปดเสนทางรถไฟ
สายแกงคอย-บัวใหญในป พ.ศ. 2493 โดยมีบานพักขาราชการรถไฟเปนตนแบบ พรอมกันนี้ยังนํา
วัสดุมุงหลังคาอยางใหมสังกะสีเขามาอีกดวย ยังผลใหไมจําเปนตองใชหลังคาทรงสูงเชนแตกาลกอน 
การสรางถนนมิตรภาพในป พ.ศ. 2493-2500 ทําใหภูมิภาคอีสานเชื่อมโยงกับเมืองศูนยกลางอยาง
กรุงเทพฯ มากยิ่งขึ้น ในระยะหลังรูปแบบเรือนหลังคาจั่วเดี่ยวทรงตํ่าหรือที่เรียกกันวา ทรงบังกะโล 
จากสังคมเมืองจึงแพรความนิยมไปสูผูคนในภูมิภาคดวย (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 7: (บน) เรือนหลังคาจั่วทรงสูง 
(กลาง) เรือนหลังคาปนหยาและมนิลา 
(ลาง) เรือนหลังคาจั่วทรงตํ่า

ภาพที่ 8: แผนภูมิแสดงรูปลักษณเรือนที่เปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาตาง ๆ
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4. การดํารงและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่น
 “.....ในการศกึษาวถิชีวีติพ้ืนถ่ินจําเปนตองศึกษาวัฒนธรรมเดิมของกลุมชนและสภาพแวดลอม
ทีพ่วกเขาอยูอาศยัและความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ตามเหตปุจจยัทีก่ระทบ” Chuapram and Panin, 
2013: 134)
 ตองเขาใจวา สิง่แวดลอมสรรคสรางพ้ืนถ่ิน ซึง่ในทีน่ีเ้จาะจงหมายถึงภูมสิถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน
และสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ไมไดออกแบบโดยภูมสิถาปนิกหรือสถาปนิกใด ๆ  หากแตเปนส่ิงท่ีชาวบาน

ปลกูสรางกันเอง รปูแบบท่ีเหน็ทีเ่ปนเกิดจากแรงขับเคล่ือนของสิง่แวดลอมธรรมชาติและความตองการ
ในการดําเนินชีวิตอยางปกติสุขทามกลางสิ่งแวดลอมธรรมชาตินั้น กระบวนการออกแบบคือการลอง
ผิดลองถูกปรับแปลงเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิต จนตกผลึกเปนวัฒนธรรมการ
ปลูกสรางเฉพาะที่เฉพาะถิ่นท่ีสงผานตอมายังคนรุนหลัง กลาวไดวา การสืบทอดวัฒนธรรมด้ังเดิม

พรอม ๆ กับการปรับเปลี่ยนเปนธรรมชาติของสิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่น
 หากมองสิง่แวดลอมสรรคสรางพืน้ถิน่วาเปนผลผลติจากภมูปิญญาชาวบานทีไ่ดรบัการสัง่สม

ตั้งแตครั้งบรรพบุรุษและสงผานสูคนรุนตอ ๆ มาตามลําดับ การสืบทอดภูมิปญญาเดิมเกิดขึ้นพรอม 
ๆ กับการรับภูมิปญญาใหม ๆ เขามาเสมอ ดังที่ เอกวิทย ณ ถลาง (Na Thalang, 2001: 109) กลาว
วา “การปรบัตัวของสงัคมไทยไมมกีารเปลีย่นแปลงอยางส้ินเชงิแบบขดุรากถอนโคน แตเปนการปรบั
เปล่ียนท่ียึดรากฐานภมูปิญญาสัง่สมอนัมีอยูเดิม” ดังน้ัน พฒันาการของสิง่แวดลอมสรรคสรางพ้ืนถ่ิน
จึงมีทั้งสิ่งที่ดํารงและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงควบคูกันไป
 4.1 การดํารงและการเปลี่ยนแปลงของภูมิสถาปตยกรรมบริเวณที่อยูอาศัย
 กลาวไดวา คุณลักษณะของรูปแบบสวนที่เปนสวนใชสอย สวนอินทรีย สวนรําไร และสวน

แหงความเช่ือ เปนส่ิงท่ีสืบทอดสืบเน่ืองมาจากอดีตและยังคงปรากฏอยูในปจจุบันอยางชัดเจน จน
กลาวไดวาวิถีชีวิตโดยรวมของผูคนในถ่ินท่ีราบริมแมนํ้าเพชรบุรีที่สะทอนลงสูรูปแบบของสวนรอบ

เรือนยังดําเนินไปคลายดังเชนที่เปนมา อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดขององคประกอบ

ตาง ๆ พบวาบางองคประกอบมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
 ในดานพืชพันธุ ประเภทพืชผักสวนครัวซึ่งเปนไมที่ใชประกอบอาหาร ไมผลโดยเฉพาะไม
ยืนตนซึ่งเนนการสรางรมเงา และไมมงคลตามหลักความเชื่อ เปนพืชพันธุที่ปลูกเหมือน ๆ กันแทบ
ทุกครัวเรือน พืชพันธุเหลานี้เปนสิ่งที่มีมาแตอดีตและยังคงมีอยูในปจจุบัน ยกเวนประเภทไมประดับ
ที่มีความหลากหลายแตกตางกันไปตามความนิยมของแตละครัวเรือน บางเลือกปลูกไมรูปทรง/สีสัน

สวยงาม บางเลือกปลูกไมดอกสวย และบางก็เลือกปลูกไมดอกหอม รวมทั้งยังมีประเภทไมประดับที่
เปนไมมงคลอีกดวย บงบอกวา พืชพันธุหลักที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตแสดงความสืบทอดตอเนื่องจาก
อดีต สวนไมประดบัซ่ึงเปนความนยิมของแตละครวัเรือนมีความหลากหลายแปรเปล่ียนไป นอกเหนอื

จากนี้ แตละครัวเรือนยังอาจแปรเปลี่ยนความนิยมในการปลูกไมประดับไปในแตละชวงเวลา

 ประเภทส่ิงปลูกสราง ยุงขาวมีการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน ในอดีตแทบทุกครัวเรือนประกอบ

อาชีพทํานา จึงลวนมียุงขาวเปนองคประกอบซ่ึงจักขาดเสียมิได ปจจุบันหลายครัวเรือนเลิกราการทํา
นาแลว สวนครัวเรือนที่ยังทํานาสืบมาก็ไมจําเปนตองเก็บขาวไวที่ยุงอีกตอไป เมื่อเกี่ยวขาวเสร็จก็ขน
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เขาโรงสีตามระบบเศรษฐกิจการคาขาวท่ีเปล่ียนไป ทาํใหยุงขาวกลายเปนส่ิงท่ีไมไดใชประโยชนอกีตอไป บาง
ครัวเรือนรื้อถอนยุงขาวออกไปแลว บางครัวเรือนยังเก็บรักษาไวในลักษณะการอนุรักษ ขณะที่บางครัวเรือน
ปรับการใชประโยชนเปนที่เก็บของ 

 แตกอนชาวบานใชนํ้าฝนและน้ําในแมนํ้าเพชรบุรีเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยนํามากักเก็บไวในโอง 
อาง ถังซีเมนต เปนตน ภาชนะบรรจุนํ้าดังกลาวจึงเปนของจําเปนที่มีอยูคูทุกครัวเรือน แมปจจุบันมีระบบ
ประปาเขาถึงทั่วทั้งชุมชนซึ่งทําใหการใชนํ้าจากแหลงธรรมชาติลดลงไปมาก แตภาชนะบรรจุนํ้าตาง ๆ ก็ยัง
คงมีใหเห็นแทบทุกครัวเรือน ไมหายไปไหน สะทอนความเคยชินในการกักเก็บนํ้าไวในภาชนะแลวจึงตักมา

ใชงานไดเปนอยางดี
 องคประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดอีกอยางหน่ึงคือร้ัว ระบบสังคมแบบเครือญาติ-
เพ่ือนบานทําใหในอดีตร้ัวไมใชสิง่จําเปน สิ่งซ่ึงใชแสดงอาณาเขตคือแนวตนไมเปนสําคัญ แตปจจุบันบางบาน

ไดสรางรั้วขึ้นมาอยางเปนกิจจะลักษณะ ดวยอิฐ ซีเมนต เหล็ก (ภาพที่ 9) ซึ่งเปนวัสดุสมัยใหม อยางไรก็ตาม 
รัว้ตามโลกทศันของคนรมิแมนํา้เพชรบรุยีานบานลาดคอืเคร่ืองแสดงอาณาเขต มากกวาการเปนส่ิงปดก้ันบาน
ของตนเองจากโลกภายนอก บงบอกจากรูปแบบรั้วที่ไมสูงนัก การใชบล็อกโปรงที่สามารถมองผานได ประตู
รั้วที่มักเปดอยูเสมอ หรือการเจาะชองประตูสําหรับไปมาหาสูกันระหวางเพื่อนบาน

 4.2 การดํารงและการเปลี่ยนแปลงของเรือนไทลาวและเรือนไทโคราช
 ทั้งเรือนไทลาวและเรือนไทโคราชประกอบดวย 3 รูปแบบหลักตามลักษณะของหลังคา คือ เรือน
หลังคาจั่วทรงสูง เรือนหลังคาปนหยา/มนิลา และเรือนหลังคาจั่วทรงตํ่า สําหรับเรือนพื้นถิ่นแลว .....เห็นได
ชัดวาลักษณะเดนของเรือนที่บงบอกถึงลักษณะเฉพาะไดดีที่สุด คือ ทรงหลังคา (Panin, 2000: 182) แสดง
วาลักษณะโดดเดนของรูปทรงหลังคาเปนตัวแทนของรูปแบบโดยรวมไดชัดเจน 

 รูปแบบเรือนประเภทตาง ๆ บงบอกถึงพัฒนาการในชวงเวลาที่ผานมา เรือนหลังคาจั่วทรงสูงอัน
เปนแบบแผนดั้งเดิม สะทอนถึงอิทธิพลของส่ิงแวดลอมธรรมชาติที่สงผลตอรูปแบบเรือน ความเปนถิ่นที่มี

ฝนตกชุกในฤดูฝน หลังคาหญาคาซึ่งเปนวัสดุธรรมชาติจําเปนตองทําใหมีความลาดชันมากพอ เพื่อใหนํ้าฝน
ระบายลงสูเบื้องลางไดเร็ว กลายเปนวัฒนธรรมการปลูกสรางเรือนหลังคาจั่วทรงสูง แสดงใหเห็นการปรับ
แปลงรูปแบบเรือนใหเขากับสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ซึ่งอธิบายไดตามหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมนั่นเอง 

ภาพที่ 9: (ซาย) รั้วตนไมตามแบบเดิม (ขวา) รั้วอิฐ ซีเมนต ประตูเหล็กตามแบบใหม
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 เรือนหลังคาปนหยาและมนิลาที่เร่ิมปรากฏในชวงกลางของทศวรรษ 2470 เปนรูปแบบที่

เกิดข้ึนใหม เปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบตามแบบแผนด้ังเดิมอยางเห็นไดชัด เรือนหลังคาปนหยาและ

มนิลาแพรเขามาพรอม ๆ  กับการมาของเสนทางรถไฟ โดยมีรูปแบบเรือนพักขาราชการรถไฟเปนตน
แบบ และสังกะสีซึ่งเปนวัสดุมุงหลังคาอยางใหมก็ไดรับการนําเขามาพรอมกันน้ี ทําใหความจําเปนใน
การใชหลงัคาทรงสงูหมดไป แสดงถึงการแพรกระจายของวัฒนธรรมเมอืงสูชนบท โดยมีทางรถไฟเปน
เสนทางสายหลักที่นําพาวัฒนธรรมเมืองไหลบาเขามา
 เรือนหลังคาจั่วทรงต่ําหรือที่มักเรียกกันตามภาษาชาวบานวา ทรงบังกะโล ซึ่งเร่ิมปรากฏ

ในชวงตนของทศวรรษ 2500 เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอีกคํารพหนึ่ง ในทํานองเดียวกัน นี่คือ
อทิธพิลจากวัฒนธรรมเมืองทีแ่พรกระจายสูชนบท โดยมถีนนสายมิตรภาพทําหนาทีเ่ปนเสนทางเช่ือม 
เม่ือหลังคาจ่ัวทรงต่ําไดรับความนิยมในหมูชาวเมือง เรือนรูปแบบน้ีจึงไดรับความนิยมจากชาวชนบท

ตามไปดวย ซึง่วัสดุมงุหลังคาสมยัใหมเอ้ือใหทาํหลังคาทีม่คีวามลาดชันนอยไดเปนอยางดี (ภาพท่ี 10)
 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเรือนไทลาวและเรือนไทโคราชขางตน เกิดขึ้นที่รูปทรง
ภายนอกของอาคารเปนหลัก โดยเฉพาะรูปทรงหลังคาเปนสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจนที่สุด 

ผังเรือนอันเปนพื้นที่ใชสอยที่บรรจุอยูภายในยังคงลักษณะคลายเดิม หมายความวา ลักษณะการจัด
พื้นท่ี การใชสอย คติความเช่ือ หรืออีกนัยหน่ึง วิถีการอยูอาศัยท่ีดําเนินไปบนเรือนยังคงเหมือนๆ เชน

ที่ผานมา 

ภาพที่ 10: เรือนหลังคาจั่วทรงตํ่ากําลังไดรับการปลูกใหมแทนเรือนหลังคาจั่วทรงสูงหลังเดิมที่รื้อไป
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 4.3 สิ่งใดดํารง? สิ่งใดเปลี่ยนแปลง?
 หากพิจารณากรณสีวนรอบเรอืนรมิแมนํา้เพชรบรุ ีดานรปูแบบยงัคงรักษาคุณลักษณะความ

เปนสวนใชสอย สวนอินทรีย สวนรําไร และสวนแหงความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไวดั้งเดิม 
ทํานองเดียวกับพืชพันธุประเภทพืชผักสวนครัว ไมยืนตน และไมมงคล ที่มีอยูในปจจุบันคือพืชพันธุ
ที่สืบสายปานมาจากอดีต พืชพันธุที่มีความหลากหลายและแปรเปลี่ยนคือไมประดับ อาจกลาวไดวา 
แกนหลักที่มีผลตอวิถีชีวิตแสดงถึงการสืบทอดตอมาจากบรรพบุรุษหรืออีกนัยหนึ่งยังดํารง สวนสิ่งที่
เปนสวนประดับแปรเปลี่ยนไป ขณะท่ีรั้วเปนองคประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากที่สุด 

จากท่ีเคยใชแนวตนไมเปนเคร่ืองบงบอกอาณาเขตเปล่ียนไปเปนรั้วที่สรางดวยวัสดุสมัยใหม กลาว
ไดวา นี่คือสัญญานการเปล่ียนแปลงเปลือกท่ีปดลอมอยูโดยรอบตามอิทธิพลจากภายนอก ขณะท่ีภูมิ
สถาปตยกรรมภายในยังดํารงเปนสวนใหญ สะทอนวิถีการดําเนินชีวิตที่สืบเนื่องตอมาจากอดีต

 เม่ือพิจารณากรณเีรือนไทลาวและเรือนไทโคราชย่ิงปรากฏชัดวา ตลอดชวงเวลาอันยาวนาน
ของพัฒนาการรูปแบบเรือน ผังพื้นเรือนเปนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนอยมาก แสดงถึงการ
สืบทอดวิถีเดิม ๆ  ตอเนื่องมาจากบรรพบุรุษ ขณะที่รูปลักษณภายนอกเปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับตาม

อิทธิพลจากโลกภายนอกที่แพรเขามากระทบ โดยเฉพาะทรงหลังคาเปนการเปลี่ยนที่เห็นไดชัดเจน
ที่สุดจากหลังคาจั่วทรงสูงเปนหลังคาทรงปนหยา/มนิลาและหลังคาจ่ัวทรงตํ่าตามลําดับ สรุปแลว 

พื้นที่บนเรือนที่ซึ่งวิถีชีวิตดําเนินไปวันแลววันเลายังคงดํารง ภายใตเปลือกนอกที่ซึ่งเผยตอสาธารณะ
ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับ 
 กลาวสรุปไดวา สิ่งแวดลอมสรรคสรางพ้ืนถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เปลือกไป

ตามลําดับ โดยมีอิทธิพลจากภายนอกเปนแรงผลักดันสําคัญ ขณะที่แกนภายในยังดํารงตามวิถีเดิมๆ 
ที่สืบทอดมาจากอดีต การปรับเปลี่ยนเปนไปอยางชา ๆ  

5. บทสรุป 
 บทความนี้มุงศึกษาส่ิงแวดลอมสรรคสรางพ้ืนถ่ินในมิติการดํารงและการเปลี่ยนแปลงผาน
การสังเคราะหผลการวิจัยของวิทยานิพนธ 2 เรื่อง ไดแก เรื่อง การศึกษาภูมิทัศนสรรคสรางทองถิ่น

ไทยบรเิวณท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีราบริมแมนํ้าเพชรบรุ ีจงัหวัดเพชรบรุ ีโดยยศพร ปณุวัฒนา (Poonwat-

tana, 2013) และเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนไทลาวและชุมชนไทโคราช 
ณ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา โดยณัฐพล แซฮวง (Saehoung, 2015) บนพื้นฐานความคิดที่
วา สิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับ ไมใชสิ่งที่หยุดนิ่ง แตก็ไมไดเปนการ
เปลีย่นแปลงแบบขดุรากถอนโคน จงึมีทัง้ส่ิงท่ีดาํรงและสิง่ท่ีเปลีย่นแปลงเกิดข้ึนในเวลาเดยีวกนั คาํถาม
ก็คือ อะไรดํารง? อะไรเปลี่ยนแปลง? 

 ผลการศกึษาของวทิยานิพนธทั้งสองเรือ่งมีขอสรุปท่ีคลอยไปในทางเดยีวกันในประเดน็การ
ดํารงและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่น กลาวคือ สิ่งที่แสดงถึงการดํารงปรากฏ
ที่ผังพ้ืนท่ีมีการสืบทอดมาจากอดีตซ่ึงสะทอนวิถีแหงการใชสอยเฉกเชนท่ีดําเนินมาแตคร้ังบรรพบุรุษ 
สวนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงปรากฏที่สวนปดลอมภายนอก เชน รั้ว ผนัง หลังคา เปนตน ดวยการรับ
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เอาวัสดุและรูปแบบใหมๆ เขามาปรับใชโดยมีอิทธิพลของวัฒนธรรมหลักท่ีแพรเขาสูสังคมชนบทเปน
ปจจัยสําคัญ

 ผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับผลการศึกษาของ วีระ อินพันทัง (Inpuntung, 2012: 
202) เกี่ยวกับพัฒนาการของเรือนลาวโซงซึ่งเปนชนกลุมชาติพันธุหนึ่งที่อาศัยอยูบนผืนดินไทยมาชา
นาน ทีส่รุปเปนขอพิสูจนไดวา “สถาปตยกรรมจากการสรางสรรคของผูคนทีด่ํารงตนอยูในวฒันธรรม
รองจะปรับเปล่ียนรูปลักษณภายนอก หรืออีกนัยหน่ึง เปลือก ไปโดยลําดับ คงรักษาไวซึ่งพ้ืนท่ีภายใน 
หรืออีกนัยหนึง่ แกน อนัเปรียบเสมือนหวัใจสําคัญไว” หมายความวา การรักษาอัตลักษณและการปรบั

ตวัของชาวบานรวมท้ังชนกลุมชาติพันธุเปนกระบวนการท่ีดาํเนินไปพรอม ๆ  กนัเพ่ือการอยูรวมอยาง
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนไปไดอยางผาสุข

บรรณานุกรม
- Chuapram, Supawadee and Panin, Ornsiri. (2013). “Kan-an” Khwam Pianpaeng Lae Laklai 

Khong Chumchon Lae Sthapattayakam Phuenthin. (In Thai). [“Reading” the Change 
and Diversity of Communities and Vernacular Architecture]. Journal of Mekong 
Societies 9, 1 (January-May 2013): 131-154.

- Inpuntung, Vira. (2012). Ruean Lai Song: Kan Krai Rup Nai Rop Song Sattawat. (In Thai). 
[Lai Song’s Houses: Transformation in Two Centuries]. Bangkok: Usakane.

- Na Thalang, Ekawit. (2001). Phap Ruam Phumpanya Thai. (In Thai). [A Whole Image of 
Thai Wisdom]. 2nd (Ed.). Bangkok: Amarin.

- Panin, Ornsiri. (2000). Panya Sangsan Nai Ruean Phuenthin Usakhane: Korani Sueksa 
Thai Laos Indonesia Philippines Phan Thewang Muan Lae Chewit. (In Thai). [Creative 
Wisdom in the Houses in South-East Asia: Case Studies of Thai, Laos, Indonesia, 
and Philippines through Space, Mass, and Life]. Bangkok: Silpakorn University, 
Faculty of Architecture, Department of Architectural Art.

- Pongsapich, Amara. (2000). Khwam Laklai Thang Wattanatham (Krabuan That Lae Botbat 
Nai Pracha Sangkhom). (In Thai). [The Cultural Diversity (Paradigms and Rules in 
Civil Society)]. 2nd (Ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

- Poonwattana, Yossapon. (2013). Kan Sueksa Phummithat Sansang Tongtin Thai Boriwen 
Thi Yu Asai Nai Phuenthirap Rim Maenam Phetchaburi Changwat Phetchaburi. (In 
Thai). [A Study of Thai Local Built Landscape around Dwelling in Flat Plain Area 
of Phetchaburi River, Phetchaburi Province]. Thesis in Master of Arts Program in 
Vernacular Architecture. Graduate School, Silpakorn University. 

- Saehoung, Nuttapon. (2015). Kan Sueksa Piapthiap Sthapattayakam Phuenthin Chumchon 
Tai Lao Lae Chumchon Tai Korat Na Amphoe Bua Yai Changwat Nakhon Ratchasima. 
(In Thai). [A Comparative Study of Vernacular Architecture of Tai Lao and Tai Korat 
Communities in Bua Yai District, Nakhon Ratchasima Province]. Thesis in Master 
of Arts Program in Vernacular Architecture. Graduate School, Silpakorn University.



A-142 หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

- Santasombat, Yos. (1997). Manut Kap Wattanatham. (In Thai). [Humans and Culture]. 
2nd (Ed.). Bangkok: Thammasat University Press.

- Wannasiri, Niyaphan. (1997). Manutsayawitthaya Sangkhom Lae Wattanatham. (In Thai). 
[Social Anthropology and Culture]. Bangkok: Kasetsart University. 

- Wongvipak, Chanan. (1986). Niwet Wittaya Wattanatham. (In Thai). [Cultural Ecology]. 
Nakhao Prathom: Silpakorn University Press, Sanamchan Palace.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


