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บทความเกี่ยวกับการดํารงและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่นนี้ เกิด
จากการศึกษาผานวิทยานิพนธ 2 เรื่อง ประกอบดวย เรื่อง “การศึกษาภูมิทัศนสรรคสรางทองถิ่นไทย
บริเวณที่อยูอาศัยในพื้นที่ราบริมแมนํ้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี” และเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนไทลาว และชุมชนไทโคราช ณ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา” โดย
มีสมมติฐานวา สิง่ แวดลอมสรรคสรางพืน้ ถิน่ มีการเปลีย่ นแปลงไปโดยลําดับ แตไมใชการเปลีย่ นแปลง
โดยสิ้นเชิง มีทั้งสิ่งที่สืบสานมาจากอดีตและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลจากภายนอกเกิดขึ้นใน
เวลาเดียวกัน
ผลการศึกษาเปนการยืนยันสมมติฐานขางตน สําหรับภูมทิ ศั นสรรคสรางทองถิน่ ไทยปรากฏ
ชัดวาแผนผังยังคงลักษณะเดิมๆ ขณะทีร่ ั้วอันเปนสวนทีโ่ อบลอมโดยรอบมีการเปลีย่ นแปลงไปใชวัสดุ
และรูปแบบใหมๆ สวนสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของกลุมคนไทนั้นการเปลี่ยนแปลงคลอยไปในทํานอง
เดียวกัน กลาวคือ ผังพื้นเรือนเปนสิ่งที่ดํารงทามกลางการเปลี่ยนแปลงไปของรูปดานและทรงหลังคา
หมายความวา โครงสรางของพื้นที่ที่ซึ่งกิจกรรมของผูคนดําเนินไปยังคงมีการสืบทอดมาจากอดีต สิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงไปคือสวนที่โอบลอมอยูภายนอกซึ่งเผยตอสาธารณะ
คําสําคัญ:
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Abstract

This article discusses persistence and changes in the vernacular builtenvironment. 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 layout 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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Built environment | Vernacular landscape | Vernacular architecture |
Existing and change | Tai

ฉบับที่ 30 (มกราคม-ธันวาคม 2559) A-129

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
มนุษยสรางขึน้ ในถิน่ ใดถิน่ หนึง่ หรืออีกนัยหนึง่ สิง่ แวดลอมสรรคสรางพืน้ ถิน่ เปนสิง่ แวดลอมจากนํา้ มือ
มนุษยที่เกิดขึ้นในถิ่นที่เปนชนบท
คุณสมบัตปิ ระการสําคัญของสิง่ แวดลอมสรรคสรางพืน้ ถิน่ คือ สรางขึน้ ดวยวิธกี ารทีถ่ า ยทอด
สืบตอกันมา โดยผูคนพื้นถิ่น เพื่อตอบสนองความตองการของผูคนในสังคมพื้นถิ่นนั้น ๆ กลาวไดวา ผู
ออกแบบ ผูสราง และผูใช เปนคนคนเดียวกันหรือคนกลุมเดียวกัน จะเห็นภาพไดชัดเจนเมื่อเปรียบ
เทียบกับสิ่งแวดลอมสรรคสรางในบริบทของความเปนเมือง ที่ออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญ สรางโดยมือ
อาชีพ ใชสอยโดยเจาของหรือลูกคา ซึ่งทั้งหมดเปนคนละคนหรือคนละกลุมกัน
เปนที่เขาใจกันดีวา สิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่นสรางขึ้นโดยวิธีการสืบทอดความรูจาก
บรรพบุรุษตอกันมาเรื่อย ๆ การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นเปนปกติวิสัยดําเนินไปอยางชา ๆ หากแตใน
ระยะหลังแหลงอันเปนพื้นถิ่นเชื่อมโยงกับเมืองไดงายขึ้น มากขึ้น และเร็วขึ้นโดยลําดับ จนกลาวไดวา
ไมมชี นบทใดหางไกลจากความเปนเมือง ยังผลใหอทิ ธิพลจากความเปนเมืองไหลบาเขาสูแ หลงอันเปน
พื้นถิ่น ผลักดันใหสิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่นเปลี่ยนแปลงไปในอัตราที่เร็วขึ้นทุกขณะ
ทามกลางการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดลอมสรรคสรางพืน้ ถิน่ บทความนีต้ อ งการตอบคําถาม
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 การศึกษาสิง่ แวดลอมสรรคสรางพืน้ ถิน่ ในทีน่ จี้ าํ กัดเนือ้ หาอยูท ภี่ มู ทิ ศั นทอ งถิน่
และสถาปตยกรรมพื้นถิ่น โดยมีพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับภูมิทัศนทองถิ่นที่อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
และเกี่ยวกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อคนหาการดํารง คือการ
คงอยูของสิ่งที่สืบทอดมาจากอดีตซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของทองถิ่น และการเปลี่ยนแปลง คือการมี
สิ่งใหม ๆ ซึ่งรับอิทธิพลมาจากปจจัยภายนอก (ภาพที่ 1)

าจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม
A-130 หน
วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพที่ 1: แผนภูมิแสดงเนื้อหาสาระการดํารงและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่น
2. กรอบแนวคิด

การศึกษาสิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่นในมิติการดํารงและการเปลี่ยนแปลง มุงพิเคราะห
การดํารงและการเปลี่ยนแปลงในเชิงรูปแบบทางกายภาพเปนสําคัญ โดยอาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยว
กับหลักการทางสถาปตยกรรมพืน้ ถิ่นเปนแวนในการมอง ทัง้ นี้ เพื่อไมใหการแสวงหาคําตอบจํากัดอยู
เพียงสาระที่วาอะไรดํารง อะไรเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงอยางไร เทานั้น จําเปนตองอาศัยแวน
แบบอื่นในการมองควบคูกันไปดวย โดยเฉพาะเพื่อชวยใหเห็นปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น
นิยามของคําวา “สิง่ แวดลอมสรรคสราง” มีความหมายครอบคลุมบรรดาสิ่งตาง ๆ ทีม่ นุษย
สรางขึ้น เปนที่แนนอนวามนุษยสรางสิ่งตาง ๆ ขึ้นลวนเปนไปเพื่อยังประโยชนตอการดํารงชีวิต ขณะ
ทีน่ กั มานุษยวิทยามีทศั นะวา สรรพสิง่ ทัง้ หมดทีเ่ กิดจากการกระทําของมนุษย ไมวา จะเปนสิง่ ทีจ่ บั ตอง
ไดซงึ่ เรียกวาวัตถุ (material) และสิง่ ทีจ่ บั ตองไมไดซงึ่ เรียกวาจิตใจหรือสิง่ ทีไ่ มใชวตั ถุ (non-material)
คือ “วัฒนธรรม” (Wannasiri, 1997: 42) ตามนัยดังกลาว สิ่งแวดลอมสรรคสรางจึงมีความหมาย
ในทํานองเดียวกับวัฒนธรรม ในการแสวงหาคําตอบที่ครอบคลุมจึงอาศัยแวนทางมานุษยวิทยาเปนก
รอบในการมองอีกโสดหนึ่ง
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กรอบแนวคิดทางมานุษยวิทยาทีน่ าํ มาใช คือ “นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology)”
“นิเวศวิทยา (Ecology)” นัน้ วาดวยความสัมพันธระหวางสิง่ มีชวี ิตกับสิง่ แวดลอมของถิน่ ทีอ่ ยู เมือ่ นัก
มานุษยวิทยานําวิธกี ารเดียวกันนีไ้ ปใชในการศึกษาเรือ่ งราวเกี่ยวกับมนุษย และพัฒนาเปนนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม สาระสําคัญจึงอยูที่ความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตมนุษยหรืออีกนัยหนึ่งสิ่งแวดลอมทาง
วัฒนธรรมกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ โดยเนนใหเห็นถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอการกําหนด
วัฒนธรรมของมนุษย กรอบแนวคิดนี้มองวัฒนธรรมในลักษณะที่เปนพลวัตคือมีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงอันเปนกระบวนการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม (Wongvipak, 1986:
6-9; Santasombat, 1997: 34-36) อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง ทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมตางสงผลกระทบไปมาซึ่งกันและกัน หมายความวาสิ่งแวดลอมทั้งที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติและทีส่ รางขึน้ โดยมนุษยไมใชสงิ่ ทีห่ ยุดนิง่ หากแตมกี ารปรับตัวเปลีย่ นแปลงไปโดยลําดับ
“การแพรกระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion)” เปนอีกกรอบความคิดหนึ่งทาง
มานุษยวิทยาที่นํามาใชรวมในการศึกษาการดํารงและการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้น
ถิน่ ตามหลักการทีว่ า วัฒนธรรมจากแหลงอันเปนศูนยกลางซึง่ มีความเขมขนมากกวาจะแพรกระจาย
ออกไปสูแหลงที่มีความเขมขนนอยกวา หรืออีกนัยหนึ่ง วัฒนธรรมจากแหลงที่พัฒนาขึ้นจนมีความ
เจริญจะแพรกระจายออกไปสูแหลงอื่นๆ ที่อยูรายรอบ โดยผานการเชื่อมโยงติดตอสื่อสารระหวาง
กัน (Wannasiri, 1997: 61-65; Pongsapich, 2000: 10-15)
3. เนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ

3.1 การศึกษาภูมิทัศนสรรคสรางทองถิ่นไทยบริเวณที่อยูอาศัยในพื้นที่ราบริมแมนํ้า
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
วิทยานิพนธ เรือ่ ง การศึกษาภูมทิ ศั นสรรคสรางทองถิน่ ไทยบริเวณทีอ่ ยูอ าศัยในพืน้ ทีร่ าบ
ริมแมนํ้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดย ยศพร ปุณวัฒนา (Poonwattana, 2013) เกิดจากความคิด
เริม่ ตนทีว่ า เมือ่ กลาวถึงสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ความสําคัญไมไดอยูท สี่ งิ่ ปลูกสรางเทานัน้ แตยงั รวมถึงสิง่
แวดลอมโดยรอบอีกดวย สิ่งแวดลอมทั้งดิน นํ้า ตนไม และอื่น ๆ ซึ่งมนุษยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สนองความตองการพื้นฐานในการดํารงชีวิต ในที่นี้เรียกวา ภูมิทัศนสรรคสราง ซึ่งกลาวไดวา มีความ
หมายเหมือนกับคําวา ภูมิสถาปตยกรรม การเนนศึกษาเฉพาะสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเปนหลักในชวง
เวลาที่ผานมา ทําใหองคความรูเกี่ยวกับภูมิสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของไทยจัดวาอยูในภาวะขาดแคลน
วิทยานิพนธเรือ่ งนีม้ งุ เติมเต็มองคความรูเ กีย่ วกับภูมสิ ถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ โดยมีวตั ถุประสงค
คือ 1. ศึกษาองคประกอบของภูมิสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ 2. ศึกษารูปแบบภูมสิ ถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ และ
3. ทําความเขาใจปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบภูมิสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ทั้งนี้ กําหนดขอบเขตของการ
ศึกษาภูมสิ ถาปตยกรรมบริเวณทีอ่ ยูอ าศัยทีย่ งั ดํารงรูปลักษณทางสถาปตยกรรมแบบไทยพืน้ ถิน่ (ภาพ
ที่ 2) ในบริเวณที่ราบริมแมนํ้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบลของอําเภอบานลาด
ไดแก ถํ้ารงค บานลาด ทาเสน ตําหรุ และสมอพลือ ดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ
เนนการรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนสําคัญ เก็บขอมูลดวยการสํารวจภาคสนาม ทัง้ การสัมภาษณ การ
จัดทําแผนผัง การบันทึกดวยภาพถาย และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะห
องคประกอบ และการวิเคราะหแผนผัง
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ภาพที่ 2: ที่อยูอาศัยรูปลักษณสถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่นและภูมิสถาปตยกรรมโดยรอบ

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 เปนสวนผสมหลักที่มีอยูเสมอในอาหารไทย มักมีอยูคูครัวเรือนทั้งที่เกิดจากการจงใจปลูกและที่เกิดขึ้น
ใกลๆ บริเวณที่ลางจาน เมื่อมีเมล็ดจากเศษอาหารที่ติดจานตกลงสูดิน และงอกขึ้นจึงไดรับการดูแลใหงามตอไป
จนกลายเปนสวนครัวขึ้นมา สวนไมผลมีทั้งประเภทไมยืนตนอยาง ละมุด สมโอ มะมวง และไมลมลุกอยาง กลวย
มะละกอ เปนตน ทัง้ นี้ ไมผลโดยเฉพาะประเภทไมยนื ตนนัน้ หมายปลูกเพือ่ อาศัยรมเงาเปนสําคัญจนกลายเปนสวน
ผลไมในบาน โดยมีเปาหมายเพื่อการบริโภคเปนเรื่องรอง ใตรมเงาของไมเหลานี้มักมีเปลญวนผูกอยู แคร หรือโตะ
เกาอี้วางอยูเพื่อใชพักผอนสบาย ๆ ขณะที่ไมประดับมีความหลากหลายซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามความนิยมของแตละ
บุคคล อาจเปนไมรูปทรง/สีสัน ไมดอก ไมกลิ่นหอม รวมทั้งมีไมตามความเชื่อหรือไมมงคลอีกดวย
ลานเปนพืน้ ทีเ่ ปดโลงทีแ่ ดดสองเพือ่ ใชเปนทีก่ อง คัดแยก ตลอดจนตากผลผลิตจากสวน ในเวลาเดียวกัน
ลานก็ทําหนาที่เปนทางสัญจรไปในตัว นอกจากนี้ ยังมีสิ่งปลูกสรางตาง ๆ เปนสวนควบของภูมิสถาปตยกรรมพื้น
ถิ่นอีกดวย เชน ยุงขาว ศาลา เพิง โรง เปนตน ยุงขาวเปนอีกสิ่งหนึ่งที่มีใหเห็นเสมอ ในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
ทํานาดวยนั้นยุงสําหรับเก็บขาวเปลือกจักตองมีเสมือนเปนสิ่งซึ่งจักขาดเสียมิได ศาลาใชเปนที่พักผอน สวนเพิง
และโรงใชเปนที่เก็บขาวของ
บริเวณทีต่ งั้ ศาลบูชาถือวาเปนพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิข์ องบริเวณบาน (ภาพที่ 3) ไดรบั การกําหนดไวในตําแหนงที่
พนจากเงาของเรือนทาบทับ อาจมีเฉพาะศาลพระภูมิซึ่งเปนศาลแบบเสาเดียว หรือมีควบกับศาลเจาที่ซึ่งเปนศาล
แบบ 6 เสาและเตี้ยกวาศาลพระภูมิ ภาชนะบรรจุนํ้ามีทั้งโอง อาง ถังซีเมนต สวนรั้วมีไวเพื่อแสดงอาณาเขตบาน
เปนสําคัญ
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ภาพที่ 3: บริเวณศาลบูชาอันเปนพื้นที่ ภาพที่ 4: พุมใบของไมยืนตนกรองแสงจากเบื้องบนทําใหพื้นที่เบื้องลางมีลักษณะรําไร
ศักดิ์สิทธิ์

ดานรูปแบบ แมไมมีระเบียบแบบแผนในการออกแบบที่กําหนดไวชัดเจน 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 ในเชิงคุณลักษณะที่เดนชัด ภูมสิ ถาปตยกรรมพืน้ ถิ่นไทยมีลักษณะรมรําไร (ภาพที่ 4) การ
มีไมผลประเภทไมยนื ตนเปนองคประกอบสําคัญ พุม ใบจะชวยกรองแสงแดดแผดจาจนทําใหพนื้ ที่เบื้องลางอาบ
ดวยแสงสลับกับเงา ซึ่งสัมพันธกับไมประดับที่นิยมปลูกพืชที่ตองการแสงรําไร เชน กลวยไม บอน เปนตน ไมใช
ประเภทไมดอกที่ตองปลูกกลางแจง
4. สวนแหงความเชื่อ ในเชิงนามธรรม การมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บริเวณศาลบูชา ตลอดจนการปลูกไมมงคล
นามทีม่ ชี อื่ พองกับคําอันเปนมงคล ทัง้ ไมยนื ตนประเภทมะขาม มะยม และไมประดับประเภทวาสนา เสนหจ นั ทร
เปนตน ลวนสงเสริมใหภูมิสถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทยมีคุณลักษณความเปนสวนแหงความเชื่อที่เดนชัด
สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบภูมิสถาปตยกรรมมีทั้งดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและวิถีชีวิต ดาน
สิ่งแวดลอมธรรมชาตินั้น ภูมิอากาศที่รอนชื้น มีแดดแรง สงผลใหสวนรอบเรือนเปนสวนรําไร มีไมยืนตนใหรม
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เงา และใตรมเงาของไมใหญมักไดรับการจัดเปนพื้นที่สําหรับการพักผอนยามกลางวัน อีกประการหนึ่งอันเปนผล
จากสิง่ แวดลอมธรรมชาติคอื ทีร่ าบริมแมนาํ้ เพชรบุรบี ริเวณอําเภอบานลาดมีลกั ษณะเปนดินปนทราย ซึง่ ละมุดขึน้ ได
ดีและกลายเปนตนไมที่มีปลูกอยูในสวนของแทบทุกครัวเรือน สวนปจจัยดานวิถีชีวิต ความเปนสวนที่มุงประโยชน
เพื่อการใชสอยตามวิถีชาวสวนชาวนามากกวาจะจัดเปนสวนเพื่อการประดับที่สวยงาม สะทอนใหเห็นไดจากการมี
ลานรองรับการประกอบงานอาชีพ รวมทั้งการมีพื้นที่ใตรมเงาไมเปนพื้นที่ใชสอยเพื่อการพักผอน ตลอดจนการมี
สวนครัวเปนสวนประกอบสําคัญ ความเปนสวนแหงความเชื่อสะทอนปจจัยดานวิถีชีวิตลงสูรูปแบบของสวนอยาง
ชัดเจน ดวยการมีศาลบูชาเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อยูในตําแหนงที่ไมถูกเงาของเรือนทาบทับ ตามความเชื่อวาพระภูมิที่
สถิตอยูในศาลบูชานั้นจะคอยทําหนาที่ปกปกษรักษาบริเวณบาน ความเชื่อยังสะทอนใหเห็นไดจากพืชพันธุที่ปลูก
ไมยนื ตนประเภทมะขาม มะยม ไดรบั การปลูกไวตามความเชือ่ วาจะทําใหคนเกรงขามและคนนิยมชมชอบตามลําดับ
ขณะทีไ่ มประดับอยางวาสนา เสนหจ ันทร จะทําใหมวี าสนาและมีเสนหเ ปนทีร่ ักใครตามชือ่ ของตนไม สวนโปยเซียน
นิยมปลูกดวยเชื่อวาเปนไมแหงโชคลาภ
3.2 การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนไทลาวและชุมชนไทโคราช ณ อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา
วิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนไทลาวและชุมชนไทโคราช ณ อําเภอบัวใหญ
จังหวัดนครราชสีมา โดยณัฐพล แซฮวง (Saehoung, 2015) พื้นที่ศึกษาคืออําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
นั้นเปนแหลงที่ผูคนชาวไทโคราชตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยมาอยางนอยตั้งแตสมัยอยุธยา ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 แหง
จักรีวงศไดมีกลุมไทลาวอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานบานเรือนในบริเวณใกลเคียง การปะทะสังสรรคกันทางวัฒนธรรม
ของชนสองกลุมชาติพันธุดําเนินตอเนื่องมาโดยลําดับ สิ่งแวดลอมสรรคสรางโดยเฉพาะเรือนอันเปนที่อยูอาศัยของ
ชาวไทโคราชกับเรือนอันเปนที่อยูอาศัยของชาวไทลาวที่อพยพมาพรอมนําสัมภาระทางวัฒนธรรมเดิมติดตัวมา จะ
มีการแลกรับปรับเปลี่ยนกันอยางไร? และมีพัฒนาการอยางไร? คือสิ่งที่งานวิจัยนี้มุงแสวงหาคําตอบ
วิทยานิพนธเรื่องนี้เนนศึกษาเรือนที่อยูในขอบขายของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น โดยมีวัตถุประสงค คือ 1.
ศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือนไทลาว 2. ศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือนไทโคราช และ 3.
เปรียบเทียบรูปแบบทางสถาปตยกรรมเรือนของชนทั้งสองกลุมชาติพันธุ 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
โถงกั้นฝาเฉพาะสวนนอน และครัว เรียงจากหนาเรือนไปสูหลังเรือนตามลําดับ (ภาพที่ 5) คลุมดวยหลังคาจั่วทรงสูง
ซึ่งมุงดวยหญาคา เรือนเยี่ยงนี้ถือเปนเรือนแบบแผนดั้งเดิม ทั้งนี้ เรือนขนาดใหญนิยมทําเปนหลังคาจั่วแฝด สําหรับ
เรือนหลังคาปน หยาและมนิลาพัฒนาขึน้ ในลําดับตอมา ลักษณะเปนหลังคา 5 สัน ในเรือนขนาดใหญมีการใชรวมกับ
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หลังคาแบบอื่นเพื่อคลุมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด สวนเรือนหลังคาจั่วทรงตํ่าพัฒนาขึ้นในระยะหลัง เรือน
แบบนี้นิยมทําเปนหลังคาจั่วเดี่ยวซึ่งเอื้อตอการใชคลุมพื้นที่กวาง เปนที่นาสังเกตวา ในเรือนหลังคา
ปนหยา มนิลา และเรือนหลังคาจั่วทรงตํ่า พื้นที่ใชสอยบนเรือนยังคงประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ
ชาน/ระเบียง พื้นที่อยูอาศัย และครัว แตการจัดลําดับไมไดเครงครัดตอการไลเรียงจากหนาไปสูหลัง
เรือนดังเชนที่ปรากฏในเรือนแบบแผนดั้งเดิม

ภาพที่ 5: ผังพื้นเรือนไทลาวของนางสมนึก ไกกลาง

ภาพที่ 6: ผังพืน้ เรือนไทโคราชของนางสมพร สงนอก

ทํานองเดียวกัน รูปแบบเรือนไทยโคราชก็มีลักษณะเดนที่รูปทรงหลังคา และประกอบดวย
3 แบบหลักเชนเดียวกัน คือ 1. เรือนหลังคาจั่วทรงสูง 2. เรือนหลังคาปนหยา มนิลา และ 3. เรือน
หลังคาจั่วทรงตํ่า เรือนไทยโคราชมีรูปแบบเปนเรือนใตถุนสูง พื้นที่ใชสอยหลักอยูบนเรือน ประกอบ
ดวยชาน สวนอยูอ าศัย และครัว สวนอยูอ าศัยมีลกั ษณะเปนหองโถง กัน้ สวนนอนเปนหอง พืน้ โถงสวน
หนึง่ ยกระดับเปนชานพักบน (ภาพที่ 6) โดยเรือนหลังคาจัว่ ทรงสูงเปนเรือนแบบแผนดัง้ เดิม มีทงั้ แบบ
จัว่ เดีย่ วคลุมพืน้ ทีใ่ ชสอยหลัก (หองนอน) ตอกับหลังคาสาดคลุมชานทีม่ คี วามลาดเอียงตํา่ และจัว่ แฝด
เรือนหลังคาปน หยาเปนแบบทีพ่ ฒ
ั นาตอมา มักใชรว มกับหลังคาจัว่ และหลังคาสาด สวนเรือนทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นในระยะหลังนิยมใชหลังคาจั่วทรงตํ่าซึ่งวัสดุมุงสังกะสีเอื้อใหทําไดและสามารถคลุมพื้นที่ไดกวาง
ความจริงแลว รูปแบบเรือนพื้นถิ่นของไทลาวและไทโคราชในเขตอําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมานั้นมีลักษณะเปนเรือนไมยกพื้นสูงคลายคลึงกัน ยกเวนความแตกตางทางความเชื่อบาง
ประการทีส่ ะทอนลงสูล กั ษณะทางกายภาพของทีอ่ ยูอ าศัย กลาวคือ ชาวไทโคราชมีการตัง้ ศาลพระภูมิ
ไวในบริเวณทีอ่ ยูอ าศัย ขณะทีช่ าวไทลาวไมมคี ติในการนับถือพระภูมิ แตมกี ารนับถือผีบรรพบุรษุ ทําให
บนเรือนนอกจากมีหิ้งพระบูชาแลวยังมีหิ้งผีบรรพบุรุษอีกดวย
กลาวไดวา ทั้งเรือนไทลาวและเรือนไทโคราชมีพัฒนาการคูขนานกันไป โดยมีเรือนแบบ
หลังคาจั่วทรงสูงเปนเรือนเริ่มแรก ตอมาพัฒนาเปนเรือนหลังคาปนหยาและมนิลา และเรือนหลังคา
จัว่ ทรงตํา่ (ภาพที่ 7) ตามลําดับ เรือนหลังคาจัว่ ทรงสูงถือเปนเรือนแบบแผนดัง้ เดิม วัสดุมุงทีเ่ ปนหญา
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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

“.....ในการศึกษาวิถชี วี ติ พืน้ ถิน่ จําเปนตองศึกษาวัฒนธรรมเดิมของกลุม ชนและสภาพแวดลอม
ทีพ่ วกเขาอยูอ าศัยและความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตามเหตุปจ จัยทีก่ ระทบ” Chuapram and Panin,
2013: 134)
ตองเขาใจวา สิง่ แวดลอมสรรคสรางพืน้ ถิน่ ซึง่ ในทีน่ เี้ จาะจงหมายถึงภูมสิ ถาปตยกรรมพืน้ ถิน่
และสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ไมไดออกแบบโดยภูมสิ ถาปนิกหรือสถาปนิกใด ๆ หากแตเปนสิ่งที่ชาวบาน
ปลูกสรางกันเอง รูปแบบทีเ่ ห็นทีเ่ ปนเกิดจากแรงขับเคลือ่ นของสิง่ แวดลอมธรรมชาติและความตองการ
ในการดําเนินชีวิตอยางปกติสุขทามกลางสิ่งแวดลอมธรรมชาตินั้น กระบวนการออกแบบคือการลอง
ผิดลองถูกปรับแปลงเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิต จนตกผลึกเปนวัฒนธรรมการ
ปลูกสรางเฉพาะที่เฉพาะถิ่นที่สงผานตอมายังคนรุนหลัง กลาวไดวา การสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม
พรอม ๆ กับการปรับเปลี่ยนเปนธรรมชาติของสิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่น
หากมองสิง่ แวดลอมสรรคสรางพืน้ ถิน่ วาเปนผลผลิตจากภูมปิ ญ
 ญาชาวบานทีไ่ ดรบั การสัง่ สม
ตั้งแตครั้งบรรพบุรุษและสงผานสูคนรุนตอ ๆ มาตามลําดับ การสืบทอดภูมิปญญาเดิมเกิดขึ้นพรอม
ๆ กับการรับภูมิปญญาใหม ๆ เขามาเสมอ ดังที่ เอกวิทย ณ ถลาง (Na Thalang, 2001: 109) กลาว
วา “การปรับตัวของสังคมไทยไมมกี ารเปลีย่ นแปลงอยางสิน้ เชิงแบบขุดรากถอนโคน แตเปนการปรับ
เปลีย่ นทีย่ ึดรากฐานภูมปิ ญ
 ญาสัง่ สมอันมีอยูเ ดิม” ดังนัน้ พัฒนาการของสิง่ แวดลอมสรรคสรางพืน้ ถิน่
จึงมีทั้งสิ่งที่ดํารงและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงควบคูกันไป
4.1 การดํารงและการเปลี่ยนแปลงของภูมิสถาปตยกรรมบริเวณที่อยูอาศัย
กลาวไดวา คุณลักษณะของรูปแบบสวนที่เปนสวนใชสอย สวนอินทรีย สวนรําไร และสวน
แหงความเชื่อ เปนสิ่งที่สืบทอดสืบเนื่องมาจากอดีตและยังคงปรากฏอยูในปจจุบันอยางชัดเจน จน
กลาวไดวาวิถีชีวิตโดยรวมของผูคนในถิ่นที่ราบริมแมนํ้าเพชรบุรีที่สะทอนลงสูรูปแบบของสวนรอบ
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 สวนไมประดับซึง่ เปนความนิยมของแตละครัวเรือนมีความหลากหลายแปรเปลีย่ นไป นอกเหนือ
จากนี้ แตละครัวเรือนยังอาจแปรเปลี่ยนความนิยมในการปลูกไมประดับไปในแตละชวงเวลา
ประเภทสิ่งปลูกสราง ยุงขาวมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ในอดีตแทบทุกครัวเรือนประกอบ
อาชีพทํานา จึงลวนมียุงขาวเปนองคประกอบซึ่งจักขาดเสียมิได ปจจุบันหลายครัวเรือนเลิกราการทํา
นาแลว สวนครัวเรือนที่ยังทํานาสืบมาก็ไมจําเปนตองเก็บขาวไวที่ยุงอีกตอไป เมื่อเกี่ยวขาวเสร็จก็ขน
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เขาโรงสีตามระบบเศรษฐกิจการคาขาวทีเ่ ปลีย่ นไป ทําใหยงุ ขาวกลายเปนสิง่ ทีไ่ มไดใชประโยชนอกี ตอไป บาง
ครัวเรือนรื้อถอนยุงขาวออกไปแลว บางครัวเรือนยังเก็บรักษาไวในลักษณะการอนุรักษ ขณะที่บางครัวเรือน
ปรับการใชประโยชนเปนที่เก็บของ
แตกอนชาวบานใชนํ้าฝนและนํ้าในแมนํ้าเพชรบุรีเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยนํามากักเก็บไวในโอง
อาง ถังซีเมนต เปนตน ภาชนะบรรจุนํ้าดังกลาวจึงเปนของจําเปนที่มีอยูคูทุกครัวเรือน แมปจจุบันมีระบบ
ประปาเขาถึงทั่วทั้งชุมชนซึ่งทําใหการใชนํ้าจากแหลงธรรมชาติลดลงไปมาก แตภาชนะบรรจุนํ้าตาง ๆ ก็ยัง
คงมีใหเห็นแทบทุกครัวเรือน ไมหายไปไหน สะทอนความเคยชินในการกักเก็บนํ้าไวในภาชนะแลวจึงตักมา
ใชงานไดเปนอยางดี
องคประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดอีกอยางหนึ่งคือรั้ว ระบบสังคมแบบเครือญาติเพื่อนบานทําใหในอดีตรั้วไมใชสงิ่ จําเปน สิ่งซึ่งใชแสดงอาณาเขตคือแนวตนไมเปนสําคัญ แตปจ จุบันบางบาน
ไดสรางรั้วขึ้นมาอยางเปนกิจจะลักษณะ ดวยอิฐ ซีเมนต เหล็ก (ภาพที่ 9) ซึ่งเปนวัสดุสมัยใหม อยางไรก็ตาม
รัว้ ตามโลกทัศนของคนริมแมนาํ้ เพชรบุรยี า นบานลาดคือเครือ่ งแสดงอาณาเขต มากกวาการเปนสิง่ ปดกัน้ บาน
ของตนเองจากโลกภายนอก บงบอกจากรูปแบบรั้วที่ไมสูงนัก การใชบล็อกโปรงที่สามารถมองผานได ประตู
รั้วที่มักเปดอยูเสมอ หรือการเจาะชองประตูสําหรับไปมาหาสูกันระหวางเพื่อนบาน

ภาพที่ 9: (ซาย) รั้วตนไมตามแบบเดิม (ขวา) รั้วอิฐ ซีเมนต ประตูเหล็กตามแบบใหม

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 สะทอนถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่สงผลตอรูปแบบเรือน ความเปนถิ่นที่มี
ฝนตกชุกในฤดูฝน หลังคาหญาคาซึ่งเปนวัสดุธรรมชาติจําเปนตองทําใหมีความลาดชันมากพอ เพื่อใหนํ้าฝน
ระบายลงสูเบื้องลางไดเร็ว กลายเปนวัฒนธรรมการปลูกสรางเรือนหลังคาจั่วทรงสูง แสดงใหเห็นการปรับ
แปลงรูปแบบเรือนใหเขากับสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ซึ่งอธิบายไดตามหลักนิเวศวิทยาวัฒนธรรมนั่นเอง
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เรือนหลังคาปนหยาและมนิลาที่เริ่มปรากฏในชวงกลางของทศวรรษ 2470 เปนรูปแบบที่
เกิดขึ้นใหม เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบตามแบบแผนดั้งเดิมอยางเห็นไดชัด เรือนหลังคาปนหยาและ
มนิลาแพรเขามาพรอม ๆ กับการมาของเสนทางรถไฟ โดยมีรูปแบบเรือนพักขาราชการรถไฟเปนตน
แบบ และสังกะสีซึ่งเปนวัสดุมุงหลังคาอยางใหมก็ไดรับการนําเขามาพรอมกันนี้ ทําใหความจําเปนใน
การใชหลังคาทรงสูงหมดไป แสดงถึงการแพรกระจายของวัฒนธรรมเมืองสูช นบท โดยมีทางรถไฟเปน
เสนทางสายหลักที่นําพาวัฒนธรรมเมืองไหลบาเขามา
เรือนหลังคาจั่วทรงตํ่าหรือที่มักเรียกกันตามภาษาชาวบานวา ทรงบังกะโล ซึ่งเริ่มปรากฏ
ในชวงตนของทศวรรษ 2500 เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอีกคํารพหนึ่ง ในทํานองเดียวกัน นี่คือ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมเมืองทีแ่ พรกระจายสูช นบท โดยมีถนนสายมิตรภาพทําหนาทีเ่ ปนเสนทางเชือ่ ม
เมื่อหลังคาจั่วทรงตํ่าไดรับความนิยมในหมูชาวเมือง เรือนรูปแบบนี้จึงไดรับความนิยมจากชาวชนบท
ตามไปดวย ซึง่ วัสดุมงุ หลังคาสมัยใหมเอือ้ ใหทาํ หลังคาทีม่ คี วามลาดชันนอยไดเปนอยางดี (ภาพที่ 10)
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเรือนไทลาวและเรือนไทโคราชขางตน เกิดขึ้นที่รูปทรง
ภายนอกของอาคารเปนหลัก โดยเฉพาะรูปทรงหลังคาเปนสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจนที่สุด
ผังเรือนอันเปนพื้นที่ใชสอยที่บรรจุอยูภายในยังคงลักษณะคลายเดิม หมายความวา ลักษณะการจัด
พื้นที่ การใชสอย คติความเชื่อ หรืออีกนัยหนึ่ง วิถีการอยูอาศัยที่ดําเนินไปบนเรือนยังคงเหมือนๆ เชน
ที่ผานมา

ภาพที่ 10: เรือนหลังคาจั่วทรงตํ่ากําลังไดรับการปลูกใหมแทนเรือนหลังคาจั่วทรงสูงหลังเดิมที่รื้อไป
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4.3 สิ่งใดดํารง? สิ่งใดเปลี่ยนแปลง?
หากพิจารณากรณีสวนรอบเรือนริมแมนาํ้ เพชรบุรี ดานรูปแบบยังคงรักษาคุณลักษณะความ
เปนสวนใชสอย สวนอินทรีย สวนรําไร และสวนแหงความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไวดั้งเดิม
ทํานองเดียวกับพืชพันธุประเภทพืชผักสวนครัว ไมยืนตน และไมมงคล ที่มีอยูในปจจุบันคือพืชพันธุ
ที่สืบสายปานมาจากอดีต พืชพันธุที่มีความหลากหลายและแปรเปลี่ยนคือไมประดับ อาจกลาวไดวา
แกนหลักที่มีผลตอวิถีชีวิตแสดงถึงการสืบทอดตอมาจากบรรพบุรุษหรืออีกนัยหนึ่งยังดํารง สวนสิ่งที่
เปนสวนประดับแปรเปลี่ยนไป ขณะที่รั้วเปนองคประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากที่สุด
จากที่เคยใชแนวตนไมเปนเครื่องบงบอกอาณาเขตเปลี่ยนไปเปนรั้วที่สรางดวยวัสดุสมัยใหม กลาว
ไดวา นี่คือสัญญานการเปลี่ยนแปลงเปลือกที่ปดลอมอยูโดยรอบตามอิทธิพลจากภายนอก ขณะที่ภูมิ
สถาปตยกรรมภายในยังดํารงเปนสวนใหญ สะทอนวิถีการดําเนินชีวิตที่สืบเนื่องตอมาจากอดีต
เมือ่ พิจารณากรณีเรือนไทลาวและเรือนไทโคราชยิง่ ปรากฏชัดวา ตลอดชวงเวลาอันยาวนาน
ของพัฒนาการรูปแบบเรือน ผังพื้นเรือนเปนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนอยมาก แสดงถึงการ
สืบทอดวิถีเดิม ๆ ตอเนื่องมาจากบรรพบุรุษ ขณะที่รูปลักษณภายนอกเปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับตาม
อิทธิพลจากโลกภายนอกที่แพรเขามากระทบ โดยเฉพาะทรงหลังคาเปนการเปลี่ยนที่เห็นไดชัดเจน
ที่สุดจากหลังคาจั่วทรงสูงเปนหลังคาทรงปนหยา/มนิลาและหลังคาจั่วทรงตํ่าตามลําดับ สรุปแลว
พื้นที่บนเรือนที่ซึ่งวิถีชีวิตดําเนินไปวันแลววันเลายังคงดํารง ภายใตเปลือกนอกที่ซึ่งเผยตอสาธารณะ
ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับ
กลาวสรุปไดวา สิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เปลือกไป
ตามลําดับ โดยมีอิทธิพลจากภายนอกเปนแรงผลักดันสําคัญ ขณะที่แกนภายในยังดํารงตามวิถีเดิมๆ
ที่สืบทอดมาจากอดีต การปรับเปลี่ยนเปนไปอยางชา ๆ
5. บทสรุป

บทความนี้มุงศึกษาสิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่นในมิติการดํารงและการเปลี่ยนแปลงผาน
การสังเคราะหผลการวิจัยของวิทยานิพนธ 2 เรื่อง ไดแก เรื่อง การศึกษาภูมิทัศนสรรคสรางทองถิ่น
ไทยบริเวณทีอ่ ยูอ าศัยในพืน้ ทีร่ าบริมแมนํ้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยยศพร ปุณวัฒนา (Poonwattana, 2013) และเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนไทลาวและชุมชนไทโคราช
ณ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา โดยณัฐพล แซฮวง (Saehoung, 2015) บนพื้นฐานความคิดที่
วา สิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับ ไมใชสิ่งที่หยุดนิ่ง แตก็ไมไดเปนการ
เปลีย่ นแปลงแบบขุดรากถอนโคน จึงมีทงั้ สิง่ ทีด่ าํ รงและสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ในเวลาเดียวกัน คําถาม
ก็คือ อะไรดํารง? อะไรเปลี่ยนแปลง?
ผลการศึกษาของวิทยานิพนธทั้งสองเรือ่ งมีขอ สรุปทีค่ ลอยไปในทางเดียวกันในประเด็นการ
ดํารงและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่น กลาวคือ สิ่งที่แสดงถึงการดํารงปรากฏ
ที่ผังพื้นที่มีการสืบทอดมาจากอดีตซึ่งสะทอนวิถีแหงการใชสอยเฉกเชนที่ดําเนินมาแตครั้งบรรพบุรุษ
สวนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงปรากฏที่สวนปดลอมภายนอก เชน รั้ว ผนัง หลังคา เปนตน ดวยการรับ
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เอาวัสดุและรูปแบบใหมๆ เขามาปรับใชโดยมีอิทธิพลของวัฒนธรรมหลักที่แพรเขาสูสังคมชนบทเปน
ปจจัยสําคัญ
ผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับผลการศึกษาของ วีระ อินพันทัง (Inpuntung, 2012:
202) เกี่ยวกับพัฒนาการของเรือนลาวโซงซึ่งเปนชนกลุมชาติพันธุหนึ่งที่อาศัยอยูบนผืนดินไทยมาชา
นาน ทีส่ รุปเปนขอพิสูจนไดวา “สถาปตยกรรมจากการสรางสรรคของผูคนทีด่ ํารงตนอยูในวัฒนธรรม
รองจะปรับเปลี่ยนรูปลักษณภายนอก หรืออีกนัยหนึ่ง เปลือก ไปโดยลําดับ คงรักษาไวซึ่งพื้นที่ภายใน
หรืออีกนัยหนึง่ แกน อันเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญไว” หมายความวา การรักษาอัตลักษณและการปรับ
ตัวของชาวบานรวมทั้งชนกลุม ชาติพันธุเปนกระบวนการทีด่ าํ เนินไปพรอม ๆ กันเพื่อการอยูร ว มอยาง
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนไปไดอยางผาสุข
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