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Nowaday the tidal wave of change from capital make deep impact to many things also
folkway, soceity and vernacular houses. The study about the development of vernacular houses
around Bangkok is very important to Keep us understand how to treat and protect the vernacular
houses in the way of the sustaining.
The grouping of vernacular houses that locate along the canal in Klong Jik Bang Pa-in
Phra nakhon Si Ayutthaya province is suitable to educate and adjust for prove to live and change the
way for survival.
The aim of education is to explain and find the way to improve the pattern of composition
and environment of vernacular houses for success to stand on the present day and not be damaged
from the tidal wave of change from the outside.
From the study, there are two kinds of factor that compose to resist the changing, the
first is the environment and the second is the knowledge of how to live and the treasure of land
because the understanding bring to the way to live under the globalization wih the happiness.
The method of reserch start to collect the subject from the document and the reference
books . Next to explore and analyze the factors from site and the last conclusion to be the way that
recommends the design, the result of the reserch expect to find the ways to treat and protect the
vernacular houses and the community.
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
บริเวณที่ราบลุมภาคกลาง โดยเฉพาะเขตลุมแมน้ําเจาพระยานั้น มีกลุมอารยธรรม
และพัฒนาการที่สําคัญของการสรางบานสรางเมืองมายาวนานนับแตอดีตกาล ดังปรากฏหลักฐาน
ตามบันทึกเอกสารทางประวัติศาสตรตางๆ และหลักฐานทางกายภาพที่ปรากฏในพื้นที่ ในสวนของ
บานเรือนนั้น นับไดวามีความสําคัญอยางมากไมแพรูปแบบทางสถาปตยกรรมอื่นๆ อันแสดงถึง
อารยธรรมและเอกลักษณสําคัญของทองถิ่นไดเปนอยางดี เราคงไมอาจปฏิเสธไดวาในการพัฒนา
สังคมและสรางชุมชนนั้น บานหรือเรือน มีความสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตและเปนพื้นฐานในการ
สรางเมืองและชุมชน สอดคลองกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ บานเรือนมีความสําคัญเปนอันดับแรก
เพราะเปนที่อยูอาศัยของครอบครัว เปนสถานศึกษาที่วางมาตร ฐานความเปนอยูและวัฒนธรรม
ของสังคมเบื้องตน1 ในสวนของรูปแบบเรือนนั้น เปนการแสดงลักษณะเฉพาะของทองถิ่นแตละ
ทองถิ่น และเรือนพื้นถิ่นภาคกลางนั้นเปนตัวอยางที่เห็นไดชัดถึงความสําคัญในแงตาง ๆ ดังกลาว
ไมเพียงแตจะถายทอดรูปแบบทางกายภาพใหไดเห็น แตยังแฝงคุณคาตาง ๆ อาทิเชน คติความ
เชื่อของผูคน วิถีการดําเนินชีวิตและลําดับศักดิ์ในสังคม ภูมิปญญาทองถิ่นในเชิงชางและความ
เปนอยูในชีวิตประจําวัน ศิลปวิทยาการของทองถิ่นตางๆ เชนการแสดง การละเลนตามประเพณี
อันสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวิถีการดําเนินชีวิตอยางปราณีตและลงตัว
เรือนพืน้ ถิน่ เกือบจะกลาวไดวา เปนเสมือนตัวแทนและขาวสารตางๆ ของชุมชนและ
สังคม เปนสถาปตยกรรมที่ใกลชิดและเกาะเกี่ยวกลมกลืนกับชีวิตของผูคนทองถิ่นอยางแยกออกได
ยาก เปนสถาปตยกรรมพื้นฐานที่รูปแบบตัวตนทางกายภาพหรือรูปธรรมมีความสําคัญนอยกวาวิถี
ชีวิต แตเปนสวนหนึง่ ของชีวิตที่สําคัญ เปนความเรียบงายที่ยงิ่ ใหญ แสดงใหเห็นถึงความชาญ
ฉลาดและภูมิปญญาที่แฝงเรนตัวเองภายใตเปลือกบางๆ ของวัสดุธรรมชาติของทองถิ่น แสดงให
เห็นถึงเทคโนโลยีอันสูงสงแตมิโออวดที่เคารพ และปกปองรักษาธรรมชาติสภาพแวดลอมอยางทีส่ ุด
ทุกองคประกอบผูกพันเกี่ยวของกับคติความเชื่อและปรัชญาการดําเนินชีวิต ความยึดมั่นใน
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พระพุทธศาสนา แสดงออกอยางตรงไปตรงมาและซื่อบริสุทธิ์ เรียกไดวา เรือน คือตัวตนของ
เจาของบานและชุมชน อันเปนเอกลักษณที่เห็นไดอยางชัดเจน และเปนแบบแผนดั้งเดิมที่เกิด
ขึ้นมานาน มิไดเกิดจากการออกกฎหรือวางระเบียบบังคับใด ๆ จากคนหนึ่งคนใดเฉพาะไม
หากแตเกิดจากความรูความเขาใจตอสภาพแวดลอม ที่ตนเองตองพึง่ พิงพักอาศัยใชประโยชนเพือ่
การดําเนินชีวติ เรียนรูและพัฒนาขึน้ จากรุนสูรุน จากสังคมสูสงั คม สั่งสมและใชเวลามาอยาง
ยาวนานในอดีต
นอกจากนี้เรือนพื้นถิ่นยังคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนประการสําคัญอีกดวย ดังจะเห็น
ไดจากความเหมือนหรือพองกันโดยบังเอิญ ในภูมิภาคที่แตกตางกันในประเทศ เปนการแสดงออก
ในแนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น โดยอาจกล า วได ว า ลั ก ษณะของเรื อ นพื้ น ถิ่ น มี
คุณลักษณะดังนี้
1 มีความเรียบงาย คอนขางสมถะ
2 รูพอดี พอมีพอควร จึงดูพองาม
3 มีสัจจะทางโครงสรางและการใชวัสดุ
เรียกไดวาเปนคุณคาที่ยิ่งใหญของเรือนพื้นถิ่น ที่ไมอาจถูกลบลางไปไดโดยงาย แตทวา
ในปจจุบันที่สังคมชนบทเริ่มถูกอิทธิพลความเจริญในรูปแบบใหมตางๆ จากสังคมเมืองไหลบาเขา
ทวมทนจนไมอาจปรับตัวไดทัน มีการเปลี่ยนรูปแบบบานเรือนและสถาปตยกรรมไปตามอยางเมือง
หลวง จนขาดเอกลักษณดั้งเดิมไปอยางนาเสียดาย ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมพื้นถิ่นไมอาจตานทาน
กระแสความเจริญดังกลาวดวยสาเหตุที่วา
- ขาดการศึกษาคุณคาทางสถาปตยกรรมและบานเรือนพืน้ ถิน่ ใหถองแท
- การปกครองและการศึกษายังเปนสูตรสําเร็จจากเมืองหลวง
- ผูคนถูกครอบงําทางศิลปะและวัฒนธรรมในระบบวัตถุนิยม2
จากสถานภาพสถานการณ ดั ง กล า วในป จ จุ บั น จะเห็ น ได ว า กระแสแห ง ความ
เปลี่ยนแปลงได สงผลกระทบและกอใหเกิดปญหาขึ้นอยางมากตอเรือนพื้นถิ่น โดยเฉพาะตอ
ลักษณะทางกายภาพตาง ๆ ซึ่งเปนลักษณะที่สวนทางกับพัฒนาการที่มีมาแตเดิม โดยจะเห็นได
จากอิทธิพลทางดานวัตถุและลัทธิวัตถุนิยม จากสังคมเมืองที่ยอนกลับเขาไปกัดกรอนและสราง
ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จนเขาไปถึงคานิยมและคุณคาทางดานจิตใจของผูคนในชุมชน
เปนอยางมาก ยากตอการตั้งรับและปรับตัวไดทัน ทําใหสถานภาพของเรือนพื้นถิ่นและของชุมชน
วิโรฒ ศรีสุโร, “สถาปตยกรรมพื้นถิ่นนั้นสําคัญไฉน,” ใน ความหลากหลายของเรือน
พื้นถิ่นไทย (กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 23.
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ในหลายๆ แหงทั่วทุกภูมิภาคสั่นคลอน และเปราะบางยิ่ง เสี่ยงตอการดับสูญ ลมสลาย เกิดปญหา
หมักหมม ยากตอการเยียวยาแกไข ดังจะเห็นไดจากการขาดระเบียบและรูปแบบที่ดีในการปลูก
บ า นแปลงเรื อ นในยุ ค หลั ง ๆ สภาพแวดล อ มเสื่ อ มโทรม ไม ส ามารถพึ่ ง พาหรื อ อยู อ าศั ย ใน
สภาพแวดลอมไดอยางปกติสุข วัสดุพื้นฐานและกระบวนการในการสรางบานเรือนเปลี่ยนแปลงไป
ในทางลบ ขัดตอสภาพภูมิศาสตรและภูมิอากาศของทองถิ่น สงผลไปถึงสภาพทางเศรษฐกิจ
ปากทอง อาชีพและการทํามาหากิน สุดทายก็เขาไปทําลายวิถีชีวิต คติความเชื่อและปรัชญาที่ดี
งามในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ต า งๆ แสดงออกที่ ค วามเห็ น แก ตั ว เบี ย ดเบี ย นกั น ละทิ้ ง ที่ ทํ า กิ น และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
จากพัฒนาการที่เกิดขึ้นและความเปลี่ยนแปลงไปเปนปญหา ตอเรือนพื้นถิ่นในหลาย
ทศวรรษที่ผานมา ไดเกิดขึ้นมากมายหลาย ๆ พื้นที่แมกระทั่งเรือนพื้นถิ่นในภาคกลาง ชุมชน
ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็เปนชุมชนอีกแหงหนึ่งในภาคกลาง
บริเวณพื้นที่ลุมแมน้ําเจาพระยา ที่ไดรับผลกระทบอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงนั้น จนสามารถ
มองเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นไดอยางชัดเจนและมากขึ้น ๆ เปนลําดับ ชุมชนตําบลคลองจิก
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสําคัญและมีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน
พอสมควร มีลักษณะที่เดนชัดของความเปนชุมชนภาคกลาง โดยเฉพาะภาคกลางตอนลาง ใน
แบบแผนดั้งเดิมคือชุมชนที่จับกลุมยาวไปตามลําน้ํา (RIVER LINEAR)3 เปนชุมชนที่อยูใกลกับ
เมืองใหญเชนกรุงเทพมหานครมาก จึงรับเอาความเจริญและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เขามาได
งาย ซึ่งจะเห็นไดจากสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่ถูกสรางขึ้น การรุกและขยายตัวของหมูบานจัดสรร
การใชถนนและรถยนตแทนการใชเรืออยางชัดเจน การกอตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและการ
ละทิ้งอาชีพดั้งเดิมและการทํานาหันไปทํางานเปนลูกจางในนิคมอุตสาหกรรมและกรุงเทพมหานคร
เหลานี้เปนตน ซึ่งลวนแตเปนลักษณะและปจจัยที่เดนชัดอยางมาก และอีกประการหนึ่งที่นาสนใจ
อยางมากไดแก การคัดงางและการตองปรับตัวไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่ถา
โถมเขามานั้น เพื่อใหชุมชนสามารถดํารงอยูไดภายใตสภาพแวดลอมใหม และแนนอนนั่นยอมเปน
ปจจัยสงผลกระทบไปสูรูปแบบของเรือนพื้นถิ่น อันมีการพัฒนาและปรับตัวไปตลอดเวลาและ
รูปแบบของเรือนพื้นถิ่นที่จะ ปรากฏขึ้นจากผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนั้น ก็เปนตัว
ที่ชี้วัดและแสดงใหเห็นอยางชัดเจน ถึงแรงดึงจากวิญญาณของความเปนเรือนพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม
กับกระแสความเจริญของลัทธิวัตถุนิยมที่แพรหลายเขามานั่นเอง
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 ศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือนพักอาศัยแบบแผนดั้งเดิม
2.2 ศึกษาปจจั ยทางสภาพแวดลอมรวมทั้งคติชนที่มี ผลตอลักษณะทางกายภาพ
ของเรือน
2.3 ศึกษาพัฒนาการของเรือนที่แปรเปลี่ยนรูปแบบไปตามกาลเวลา
2.4 ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบทางสถาปตยกรรมที่สืบทอดลักษณะเรือนพื้น
ถิ่นที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมปจจุบัน
3. ขอบเขตและกรอบวิธีการศึกษา
3.1 ขอบเขตทางดานชวงเวลาของการศึกษา
เรือนพื้นถิ่นภาคกลาง บริเวณชุมชนตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีประวัติความเปนมายาวนานตั้งแตสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร เริ่มพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงจากการเปนสังคมแบบเผาพันธุ (TRIBAL SOCIETY) ที่ยังไมมีการติดตอกับภายนอก
เทาไร กระทั่งพัฒนาไปสูความเปนสังคมแบบชาวนา (PEASANT SOCIETY) และไดตั้งเปนรูปแบบ
ของชุมชนขึ้นอยางชัดเจน เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเสด็จประพาสตน
ผานทางคลองจิกและคลองทราย ไดทรงสรางวัดวิเวกวายุพัดขึ้นเปนพระอารามหลวงศูนยกลาง
ชุมชน ดังบันทึกการสรางวัดวิเวกวายุพัดนั่นเอง ดังนั้นการกําหนดขอบเขตชวงเวลาของการศึกษา
จึงเริ่มตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสรางวัดวิเวกวายุพัดขึ้นเปนพระ
อารามหลวงในหมูบาน
3.2 ขอบเขตทางดานองคประกอบทางสถาปตยกรรม
ในการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนหรือหมูบานภาคกลาง บริเวณชุมชน
ตําบล คลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเนนศึกษาเฉพาะสถาปตยกรรมพื้น
ถิ่นในสวนที่เปน เรือนพักอาศัย เทานั้น เนื่องจากเปนชุมชนที่มีพัฒนาการและรูปแบบสังคมและ
วิถีชีวิต แบบสังคมเกษตรกรรม หรือ สังคมแบบชาวนา (PEASANT SOCIETY) ซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงคในการศึกษา
3.3 ขอบเขตทางดานสวนพื้นที่การศึกษา
ศึกษาและเก็บขอมูลจากสถานที่จริงและเรือนตัวอยาง ในเขตตํา บลคลองจิก
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ใกลเคียงดังนี้
3.3.1 ชุมชนในหมูบาน หมูที่ 1 – 4
3.3.2 ชุมชนในหมูบานที่เกิดขึ้นตามถนนสรางใหมสาย BY PASS ออกสูถนน
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พหลโยธิน (สาย ASIA)
3.3.3 ชุมชนในหมูบานที่เกิดขึ้นตามลําน้ําคลองจิก–คลองทราย
3.4 ขอบเขตทางดานเนื้อหาที่สนใจในการศึกษา
3.4.1 ประวัตคิ วามเปนมา และการเกิดขึน้ ของชุมชน
3.4.2 พัฒนาการของชุมชน
3.4.3 ลักษณะทางกายภาพของชุมชน
3.4.4 แนวโนมการพัฒนาของชุมชนตอไปในอนาคต
4. สมมุตฐิ านในการศึกษา
หากไดวิเคราะห ศึกษาถึงปญหาและปจจัยตางๆ อันเปนตัวแปรตอพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นอยางหนักตอชุมชน และเรือนพื้นถิ่น ตําบลคลองจิก อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อวาคุณลักษณะที่ดีงามในองคประกอบเดิม ภูมิปญญาเดิม
และทรั พยากรทางสิ่งแวดลอมที่ดี งาม เมื่อนํา มารวมหรือปรับประยุก ตใหเ ขากั บกระแสความ
เปลี่ยนแปลงในปจจุบันอยางเหมาะสม ในลักษณะของความเปนรวมสมัย (CONTEMPORARY)
ยอมจะทําใหเรือนพื้นถิ่น ดํารงอยูไดอยางยั่งยืนและงดงามสะทอน เอกลักษณของตนและตอบ
สนองตอวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนนี้ไดดี และประสบผลสําเร็จแนนอน
5. การศึกษาที่เกี่ยวของ
ลักษณะของการศึกษาเรือนพื้นถิ่น ภาคกลางนี้ มุงเนนที่จะศึกษาถึงรูปแบบพัฒนาการ
และแนวโนมหรือแนวทางในการพัฒนารูปแบบในอนาคต ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อมุงเนนในการหา
ขอสรุปหรือ ขอเท็จจริงอันเปนความลับ และเชื่อวายังคงมีลักษณะหรือคุณสมบัติอีกหลายๆ อยาง
ที่จะเปนประดุจเสนทางที่จะนําพาใหเรือนพื้นถิ่นสามารถดํารงอยูได และพัฒนาตอไปควบคูกับวิถี
ชีวิตของคนไทยและชุมชน ในสังคมชนบท ซึ่งก็มีลักษณะของงานการศึกษาคนควาวิจัย และงาน
ทางเอกสารวิชาการ โดยอาจารยและผูทรงคุณวุฒิ ที่ศึกษาในแนวทางลักษณะนี้อีกหลายๆ ทาน
อันจะเปนประโยชนและเปนขอมูลแกผูศึกษาที่สําคัญยิ่ง อาทิเชน ผลงานวิจัยของ วิโรฒ ศรีสุโร ได
กลาวไวในงานวิจัย สถาปตยกรรมพื้นถิ่นนั้นสําคัญไฉน วา เปนการศึกษาสถาปตยกรรมทองถิน่
อันเกี่ยวกับอิทธิพลทางดานตางๆ โดยเฉพาะทางดานเชื้อชาติ สังคม และสภาพแวดลอม อันสงผล
ถึงรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่สอดคลองกันในเรื่องรูปแบบและประโยชน ใชสอยแมจะอยูตาง
ทองถิ่นหรือหางไกลกัน ผลงานวิจัยของ ฤทัย ใจจงรัก ไดกลาวไวในงานวิจัย เรือนไทยเดิม วา
เปนเอกสารทางวิชาการที่ศึกษาและเก็บขอมูลของเรือนไทยภาคกลาง โดยแบงกลุมใหญตามการ
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ตั้งหลักแหลงและประเภทของเรือนในลักษณะตางๆ เชน เรือนครอบครัวเดี่ยว เรือนหมู เรือนคหบดี
เปนตน โดยเปนการเก็บขอมูลของรูปแบบ เรือนแบบตางๆ อยางละเอียด ผลงานวิจัยของ น. ณ
ปากน้ํา ไดกลาวไวในงานวิจัย แบบแผนบานเรือนในสยาม วา เปนการศึกษา และรวบรวม
ภาพถายเกาๆ ยอนไปไดถึง 30-40 ป เพื่อจะศึกษาและวิเคราะหถึงเรือนไทย และสถาปตยกรรมที่
อยูอาศัยอื่นๆ ตามชวงเวลาของการเก็บขอมูลภาพถายนั้น ผลงานวิจัยของ ศรีศักร วัลลิโภดม ได
กลาวไวในงานวิจัย เรือนไทยบานไทย วา เปนหนังสือที่เกี่ยวกับการลงพื้นที่ศึกษาชุมชนใน
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย ศึกษาและวิเคราะหเรือนไทยในแงของการตอบสนองความตองการ
ใหแกคนในสังคมโดยเนื้อหาเนนทาง ดานมานุษยวิทยา-โบราณคดีเปนสําคัญ ผลงานวิจัยของ
อรศิริ ปาณินท ไดกลาวไวในงานวิจัย การศึกษาบาน หมูบานและเทคโนโลยีกอสรางของ
หมูบานจีนฮอ แมฮองสอน วา เปนการวิจัยเพื่อการอนุรักษ และสงเสริมแหลงทองเที่ยวซึ่งเปน
การศึกษาทางวิชาการที่มีคุณคายิ่ง โดยผนวกความสัมพันธทางสถาปตยกรรมเขากับวิถีการดําเนิน
ชีวิตและสภาพแวดลอมในทองถิ่นนั้นๆ
6. ระเบียบวิธีวิจยั
6.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ โดยสํารวจขอมูลจากเอกสารทั้ง
ระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ หลังจากนั้นทําการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลง ความแตกตางของคติ
นิยมและปรัชญาจากเอกสารที่มีความเกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบในขั้นตอนการวิเคราะหตอไป
6.2 เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ใชการสํารวจ ถายภาพ รังวัด รางแบบ รวมทัง้
สัมภาษณชาวบานในชุมชนหรือจากสถานที่จริง จนกระทั่งจัดทําแบบสถาปตยกรรม ภาพลายเสน
แผนที่ แผนผัง
6.3 การวิเคราะหขอมูล จะพิจารณาเรือนพื้นถิน่ ตามกระบวนการวิจัยเชิงกายภาพโดย
เนนที่รูปแบบเปนหลัก ซึง่ จะกระทํารวมกับเอกสารที่ไดรับการพิจารณาแลววาหนักแนนพอทีจ่ ะใช
อางอิงได ทั้งนี้เพื่อจะใหเกิดความถูกตองและชัดเจน และชี้ใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลตอรูปแบบ
และพัฒนาการ
6.4 การสรุปผลการศึกษา ผลที่ไดจากการวิเคราะหตีความตามขั้นตอนของการศึกษา
จะนํ า มาประมวลให ไ ด ผ ลสรุ ป ที่ จ ะอธิ บ ายถึ ง เหตุ ป จ จั ย แห ง รู ป แบบและพั ฒ นาการทาง
สถาปตยกรรมของเรือนพื้นถิ่นอันสัมพันธกับชุมชนและองคประกอบอื่นๆ
6.5 การเสนอแนะหรื อ การแนะนํ า เชิ ง ออกแบบ ในขั้ น ตอนของการศึ ก ษาอาจพบ
ประเด็น ป ญหาที่ สามารถจะขยายขอบขายการศึกษาเพิ่ม เติม ที่ จะนําเสนอและเสนอแนะเพื่อ
ประโยชนในการศึกษาตอไป
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ไดทราบถึงรูปแบบและพัฒนาการของเรือนพื้นถิ่นภาคกลาง โดยศึกษาจากชุมชน
ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.2 ไดทราบถึงเหตุปจจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบ และพัฒนาการของเรื่องพื้นถิ่น
7.3 ไดทราบถึงรูปแบบและเอกลักษณอันเปนลักษณะที่สําคัญที่จะคนหาความลับใน
การที่จะฟนฟูสภาพชุมชนและสังคมของชนบทพื้นถิ่นของไทยตลอดจนวิถีชีวิตใหกลับมาดํารงอยู
ได ในยุคสมัยปจจุบันไมมากก็นอย

บทที่ 2
บริบทของพืน้ ที่ศึกษา : ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สภาพทัว่ ไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนเมืองหลวงเกาของไทย สถาปนาขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1893
โดยสมเด็จพระเจาอูท อง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ในระยะเวลา 417 ป ที่กรุงศรีอยุธยาเปน
ราชธานี มีกษัตริยปกครอง 33 พระองคจาก 5 ราชวงศคือ ราชวงศอูทอง ราชวงศสพุ รรณภูมิ
ราชวงศสุโขทัย ราชวงศปราสาททอง และราชวงศบา นพลูหลวง
หลังจากเสียกรุงในป พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไดทรงสถาปนา
กรุงธนบุรีเปนราชธานีแหงใหม และทรงตั้งอยุธยาเปนเมืองจัตวาเรียกวาเมืองกรุงเกา ตอมาใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 โปรดใหมีการปรับปรุงการ
ปกครองทัง้ สวนกลางและสวนภูมิภาคใหม โดยจัดการปกครองแบบเทศาภิบาล ใหรวมหัวเมืองที่
อยูใกลกัน 3-4 เมืองขึ้นเปนมณฑล ในป พ.ศ.2438 ทรงโปรดใหจัดตั้งมณฑลกรุงเกาขึ้น
ประกอบดวยหัวเมืองตางๆคือ กรุงเกาศรีอยุธยา อางทอง สระบุรี ลพบุรี พรหมบุรี อินทรบุรี และ
สิงหบุรี ในป พ.ศ.2469 เปลี่ยนชื่อจากมณฑลกรุงเกาเปนมณฑลอยุธยา ตอมาหลังเปลีย่ นแปลง
การปกครอง พ.ศ.2475 จึงยกเลิกการปกครองแบบเทศาภิบาล และยกฐานะมณฑลอยุธยา เปน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงปจจุบนั
กายภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนที่ราบลุมแมน้ํา ไมมีภูเขา แมน้ําสําคัญคือ
แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี และแมน้ําเจาพระยา ไหลมาบรรจบกันลอมรอบตัวเมือง ทําใหมีลักษณะ
เปนเกาะ มีบานเรือนปลูกเรียงรายตลอดสองฝงของแมนา้ํ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 76 กิโลเมตร มีพนื้ ที่
2,566.60 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 16 อําเภอ คือ
9. อําเภอบางปะหัน
1. อําเภอพระนครศรีอยุธยา
2. อําเภอนครหลวง
10. อําเภอภาชี
3. อําเภอบานแพรก
11. อําเภอบางซาย
4. อําเภอลาดบัวหลวง
12. อําเภอบางบาล
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5. อําเภอมหาราช
13. อําเภอเสนา
6. อําเภออุทัย
14. อําเภอบางปะอิน
7. อําเภอบางไทร
15. อําเภอผักไห
8. อําเภอทาเรือ
16. อําเภอวังนอย
โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดลพบุรี อางทอง และสระบุรี
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี
ทิศตะวันออก
ติดตอกับจังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก
ติดตอกับจังหวัดสุพรรณบุร1ี

แผนทีท่ ี่ 1 แผนที่จงั หวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.). (แผนพับ)
1

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.)
(แผนพับ);และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [Online], accessed 12 February 2005. Available
from http://www.ayutthaya.go.th/city. htm/
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2. ประวัติความเปนมาของอําเภอบางปะอิน
เดิมอําเภอบางปะอินอยูในความปกครองของ แขวงอุทัย ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ตอนตน แขวงอุทัยไดแบงออกเปนแขวงอุทัยใหญ ซึ่งปจจุบันคืออําเภออุทัย และแขวงอุทยั นอยซึ่ง
เปลี่ยนเปนอําเภอพระราชวังในปพ.ศ.2443 มีการยายทีว่ าการอําเภอมาตั้งที่บานเลนจนถึงปจจุบนั
และไดเปลี่ยนชื่อเปนอําเภอบางปะอิน เมือ่ พ.ศ.2458 ตามชื่อเกาะบางปะอิน
มีตํานานเลากันถึงที่มาของเกาะบางปะอินวา ในสมัยที่สมเด็จพระเอกาทศรถดํารงพระ
ยศเปนมหาอุปราชอยูนนั้ วันหนึ่งไดทรงเสด็จประพาสทางน้าํ เมื่อเรือพระทีน่ ั่งมาถึงเกาะบางปะอิน
ไดลมลง สมเด็จพระเอกาทศรถทรงวายน้าํ ไปบนเกาะบางปะอินและทรงพักอยูกับชาวบาน ทานได
หญิงชาวบานเปนบาทบริจาริกาคนหนึง่ ชือ่ อิน จึงเปนเหตุใหคนทั่วไปเรียกเกาะนีว้ า เกาะบางนาง
อิน หรือ เกาะบางปะอิน ตอมานางอินไดใหกําเนิดบุตรชาย ซึ่งสมเด็จพระเอกาทศรถไดทรงอุปถัมภ
เมื่อเติบใหญขึ้นก็ไดสถาปนาตนขึ้นเปนกษัตริยทรงพระนามวา พระเจาปราสาททอง เมื่อ พ.ศ.
2175 และไดทรงถวายที่ดนิ บานเดิม ในอําเภอบางปะอิน เพื่อสรางเปนวัดชุมพลนิกายาราม
นอกจากนีย้ ังทรงโปรดใหขดุ สระน้ําใหญไวกลางเกาะและสรางตําหนักไวกลางสระน้ําเพื่อใชประทับ
ในคราวเสด็จประพาส เกาะบางปะอิน ตําหนักหรือวังนี้ จึงมีขนึ้ ทีเ่ กาะบางปะอินตัง้ แตนั้นมา
หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงในปพ.ศ. 2310 นับเวลามากวา 80 ป มิไดมีกษัตริย
พระองคใด เสด็จประพาสบางปะอิน จนถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั
รัชกาลที4่ ไดเสด็จประพาสเกาะบางปะอินทางชลมารค และโปรดใหสรางพระตําหนักขึ้นที่วงั เกา
ขนานนามวาวาพระที่นงั่ ไอยศวรรยทิพยอาสน
ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 ไดทรงสราง
พระราชวังที่เกาะบางปะอิน เมื่อ พ.ศ. 2415 แลวเสร็จในป พ.ศ. 2419 และตั้งแตนนั้ มา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ไดเสด็จประพาสและประทับแรม ณ พระราชวัง
บางปะอินอยูเสมอ2
และในรัชกาลตอ ๆ มาก็มีธรรมเนียมของการเสด็จประภาสที่บางปะอิน อยูเนือง ๆ ทั้ง
งานพระราชพิธี งานประกอบพระราชกุศล หรือเพื่อการประทับพักผอนสวนพระองค ทัง้ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั และรัชกาลตอ ๆมา

2

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว,
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544), 57-58.
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แผนทีท่ ี่ 2 แสดงการแบงเขตอําเภอตางๆ
ที่มา : คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, วัฒนธรรม
พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( กรุงเทพฯ :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544), 2.
3. สภาพทัว่ ไปของตําบลคลองจิก
3.1 ประวัติความเปนมาของชุมชนตําบลคลองจิก
ตําบลคลองจิกในสมัยกอนไดมีชาวบานเขามาตัง้ ถิน่ ฐานบานเรือน บริเวณริม
คลองในเขตพืน้ ที่ของตําบลเปนสวนใหญ ซึ่งบริเวณลําคลองตาง ๆ นัน้ จะมีตน ไมชนิดหนึ่งขึน้ อยูท ั้ง
สองฝงชาวบานเรียกตนไมชนิดนี้วา “ตนจิก” ตอมาเมื่อชาวบานเขามาตั้งถิน่ ฐานมากขึ้นเปนชุมชน
ประชาชนทัว่ ไป จึงเรียกชุมชนบริเวณตําบลนี้วา “ชาวบานคลองจิก” จึงเห็นไดวาโดยแรกเริ่มดั้งเดิม
การตั้งถิน่ ฐานมีความสัมพันธกับวิถชี ีวิตริมน้ํา การใชประโยชนจากสายน้าํ มีความผูกพัน และ
ปรับตัวกับสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม และกลมกลืนกันอยางดีมาแตเดิม เมื่อเวลาผานไปชุมชน
เติบโตขึ้น จนกระทั่งปจจุบันกลายมาเปน องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยยกฐานะจากสภาตําบล3
3

“โครงการเสวนา ยามเย็น ครั้งที่ 2/2545,” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2544 ณ ศาลาการ
เปรียญวัดวิเวกวายุพัด หมูท ี่ 3 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ม.
ป.ท.,ม.ป.ป.) (อัดสําเนา)
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ภาพที่ 1 ภาพถายทางอากาศของตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน
ที่มา : กรมแผนทีท่ หาร, “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” RTSD, no.103, 2542.
3.2 เขตการปกครอง และบริหาร
ตําบลคลองจิก มีเนื้อที่ประมาณ 24,288 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,180
ไร ตั้งอยูในอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูหา งจากตัวอําเภอมาทางทิศตะวันออก
ประมาณ 1 กิโลเมตร ตามเสนทางถนนอุดมสรยุทธ มีอาณาเขตทอดยาวไปจรดถนนพหลโยธิน
โดยมีแนวเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
มีแนวเขตติดตอกับตําบลบานเลน
ทิศตะวันออก มีแนวเขตติดตอกับอําเภอวังนอย
ทิศตะวันตก มีแนวเขตติดตอกับตําบลบานเลน
มีแนวเขตติดตอกับตําบลบางกระสัน้ และตําบลเชียงกรากนอย
ทิศใต
ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมูบา น ไดแก
- หมูท ี่ 1 บานคลองจิก
- หมูที่ 2 บานลาว
- หมูท ี่ 3 บานคลองทราย
- หมูท ี่ 4 บานคลองทราย
- หมูท ี่ 5 บานคลองทราย
- หมูท ี่ 6 บานคลองหลุม
- หมูท ี่ 7 บานคลองหลุม
- หมูที่ 8 บานเสาวังคา
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3.2.1 กรรมสิทธิในการถือครองที่ดิน
ในสภาพปจจุบันพืน้ ทีท่ าํ กินมีการเปลี่ยนมือจากผูท ําการเกษตรมาเปนของ
นายทุนคาที่ดินเพื่อจะนําไปคากําไร เพื่อการสรางโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร หรือที่อยู
อาศัยจํานวนมาก ๆ ดังเห็นไดจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นมากมายในพืน้ ที่ และชุมชนใกลเคียง นั่น
คือการลดลงของพืน้ ทีน่ า หรืออาชีพการทํานา พืน้ ทีด่ ินขาดการดูแล และบํารุงรักษา มีการใช
ประโยชนในทีด่ ินแตกตางกันออกไปมากขึ้น ทัง้ นี้สาเหตุอยางหนึง่ เปนเพราะการเขามาของลัทธิ
บริโภคนิยม ความเจริญ และคานิยมใหมจากสังคมเมืองที่เร็วเกินไป ขณะเดียวกันการใหความรู
ความเขาใจ หรือการศึกษาตาง ๆ ตลอดจนกฎหมายที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงอันเปนผลเสียยัง
นอย หรือไมไดปรับปรุงใหเหมาะสมเทาทันกัน ทําใหพนื้ ที่ดนิ มีการซือ้ ขายเปลี่ยนมือมากขึ้น ดังเชน
ในสภาพปจจุบัน
- เกษตรกร จํานวน 92
ครัวเรือน
มีที่ดินเปนของตนเอง
- เกษตรกร จํานวน 229 ครัวเรือน
มีที่ดินเปนของตนเองและเชา
เพิ่มเปนบางสวน
- เกษตรกร จํานวน 55
ครัวเรือน
ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง
ตองเชาที่ดนิ ทํากินทัง้ หมด
และจากการสํารวจแนวโนมของจํานวนที่เปลี่ยนแปลงในกลุมเกษตรกรที่ไมมที ี่ดินเปนของตนเองก็
กําลังเพิ่มจํานวนขึ้น มากขึ้นเรื่อย ๆ
ระดับพัฒนาหมูบาน (จากผลการประเมินระดับการพัฒนาของหมูบ าน จากขอมูล
กชช.2 ค. ผนวก จปฐ. ป 2543)
- หมูบา นเรงรัดพัฒนา
อันดับหนึ่ง
ไมมี
- หมูบา นเรงรัดพัฒนา
อันดับสอง
ไมมี
- หมูบา นเรงรัดพัฒนา
อันดับสาม
8 หมูบา น
3.2.2 ศักยภาพในการพัฒนาของตําบล
ตําบลคลองจิก เปนที่ตงั้ ของ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีโรงงาน
อุตสาหกรรม ประมาณ 46 แหง เปนแหลงรองรับแรงงานจากภูมิภาคตาง ๆ ที่เขามาทํางานเปน
จํานวนมาก มีถนนสายเอเชีย และถนนอุดมสรยุทธ หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 59 กิโลเมตร
ทําใหเกิดการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่อง มีทั้ง
สถานีบริการน้าํ มันเชื้อเพลิง อาคารพาณิชย หมูบ าน หอพัก รานคาตาง ๆ ซึง่ เหมาะแกการลงทุน
ขณะเดียวกันความเปลีย่ นแปลงตาง ๆ ก็สรางผลกระทบตอสภาพแวดลอม และองคประกอบของ
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ชุมชนอยางมากอีกดวย ซึง่ ประเด็นนี้โดยความเปนจริงแลวสงผลตองานที่กาํ ลังศึกษาในทางลบเปน
อยางมาก ขณะที่การรับมือตาง ๆ ความเขาใจของคนในชุมชน ตลอดจนความพรอม และมาตรการ
ตาง ๆ ของหนวยงานราชการตาง ๆ ที่เกีย่ วของยังมีความพรอมนอยมาก
3.3 สภาพภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ เปนที่ราบลุม มีน้ําทวมทุกป พื้นที่สว นใหญเปนทีต่ ้งั ชุมชนและ
พื้นที่เกษตรกรรม โดยมีแหลงน้าํ ธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก คลองจิก คลองบางโหง คลองตามา
คลองน้ําบัวหลวง คลองคุง วังพาส คลองชลประทาน คลองทราย

ภาพที่ 2 วิถีชวี ิตริมคลองทราย บานหมู 5
3.4 จํานวนประชากร ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2544
ตําบลคลองจิก มีจํานวนประชากรทัง้ สิ้น 6,243 คน แยกเปนชาย 2,931 คน
แยกเปนหญิง 3,312 คน ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ
3.5 การตั้งถิน่ ฐาน
ประชากรตําบลคลองจิก ตัง้ ถิ่นฐานอยูโดยทั่วไป ตามบริเวณริมคลอง ตามถนน
สายหลัก ทัง้ นี้ เพื่อสะดวกในการเดินทาง และในปจจุบันมีการสรางทางสัญจรยอย แบบสะพาน
คอนกรีตผิวเรียบขนาดเล็ก กวางประมาณ 1 เมตร ระหวางบานทีอ่ ยูติดริมน้ําในชุมชนและทีต่ ั้งอยู
บริเวณที่ลุมก็มีเพิ่มมากขึน้ ดวย อันเปนการสรางวิถีการดําเนินชีวิตใหมใหเกิดขึ้น นัน่ คือการสัญจร
ทางบกมากกวาทางเรือ ซึง่ สะดวกและงายดายกวา
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ภาพที่ 3 ภาพจําลองชุมชนตั้งถิน่ ฐานริมน้ํา
3.6 การประกอบอาชีพของประชากร
ประชากร ตําบลคลองจิก สวนใหญมีการประกอบอาชีพรับจาง ในโรงงาน
อุตสาหกรรม รองลงมาคือ เกษตรกรม คาขาย และทํางานอิสระอื่น ๆ เชน กรรมกร เก็บขยะขาย
เปนลูกจางตามบาน เปนตน

ภาพที่ 4 การทํานาตามฤดูกาลของชุมชน
ที่มา : คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว, วัฒนธรรม
พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 141.
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3.7 สภาพทางเศรษฐกิจ โดยรวม
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองจิก มีโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งหมด 46
แหง ซึง่ มีทงั้ เขตอุตสาหกรรมสงออก และเขตอุตสาหกรรมที่ผลิตใชทงั้ ภายในประเทศ
3.8 สภาพทางสังคม
3.8.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
2
แหง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
แหง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา
แหง
- โรงเรียน/สถาบันชัน้ สูง
แหง
2
แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แหง
- ที่อา นหนังสือพิมพประจําหมูบาน / หองสมุดประชาชน 1
3.8.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา
องคการบริหารสวนตําบลคลองหนองจิก มีศาสนสถาน ทางศาสนาพุทธ
จํานวน 1 แหง คือ วัดวิเวกวายุพัด ตั้งอยูท ี่ หมูท ี่ 3 ตําบลคลองหนองจิก

ภาพที่ 5 ซุมประตูวัดวิเวกวายุพัด ริมถนนอุดมสรยุทธ

ภาพที่ 5 ซุมประตูวัดวิเวกวายุพัด ริมถนนอุดมสรยุทธ
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3.8.3 การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐบาล – เตียง
แหง
- สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบา น
1
แหง
- สถานพยาบาลเอกชน
แหง
- รานขายยาแผนปจจุบัน
1
แหง
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ 100
3.8.4 การปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ
- ที่ทาํ การตํารวจชุมชนประจําตําบล
1
แหง
3.9 การบริการพื้นฐาน
3.9.1 การคมนาคม
การเดินทางติดตอกันภายในหมูบา นและตําบล ยังไมสะดวก ยังเปนถนน
ดินในบางหมู ทางน้ํามีผักตบชวาหนาแนนใชสัญจรไปมาไมสะดวก การติดตอกับพืน้ ที่อนื่ ๆ จะใช
เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) และทางหลวงแผนดิน หมายเลข 308 (ถนน
อุดมสรยุทธ)

ภาพที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ หนาทางเขาถนน BY PASS
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3.9.2 การโทรคมนาคม
ในเขตตําบลคลองจิก ไมมีที่ทาํ การไปรษณียโทรเลข ทําใหประชาชนตอง
เดินทางเขาไปใชบริการจากที่ทาํ การไปรษณียโทรเลขที่อยูใกลเคียง เชน ที่ทาํ การไปรษณียโทรเลข
อําเภอบางปะอิน
3.9.3 การไฟฟา
การบริการไฟฟาของอําเภอบางปะอิน ใหบริการในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลอยางทัว่ ถึงและไดติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหกับหมูบ านประมาณหมูบานละ 5 จุด
3.9.4 แหลงน้าํ ธรรมชาติ
6
แหง
- คลองชลประทาน
3
แหง
- ลํารางสาธารณะ
3.9.5 แหลงน้าํ ที่สรางขึ้น
- ระบบประปาบาดาล
6
แหง
3.10 ขอมูลอื่น ๆ
3.10.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่
มีทรัพยากรธรรมชาติอันเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพและรายไดของ
ประชาชนที่จะตองไดรับการอนุรักษและพัฒนาเพื่อนําไปสูการเพิม่ รายไดของประชาชน
3.10.2 ทรัพยากรดิน
ลักษณะดิน เปนชุดเสนา อยูในบริเวณทุกหมูบา นของตําบลคลองจิก ชุดดิน
เปนดินเหนียวตลอดชั้นดิน การระบายน้าํ คอนขางเลว ความสามารถในการใหนา้ํ ซึมผานปานกลาง
การไหลของน้าํ ชา มีความเหมาะสมดีในการปลูกขาว แตมีปญหาเรือ่ งดินเปนกรดหรือดินเปรี้ยว ไม
เหมาะสมกับการปลูกพืชไร
3.10.3 สภาพการใชประโยชนที่ดนิ
ขณะนี้สภาพการใชที่ดินเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรกรรมสูภาคอุตสาห
กรรม ทําใหทดี่ ินราคาสูง เจาของที่ดนิ จึงขายใหนักลงทุนดานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการเพิม่ ปญหา
การขาดแคลนที่ดิน เพื่อการเกษตรมากขึน้
3.11 สภาพปญหาที่พบในพื้นที่
3.11.1 ปญหาดานเศรษฐกิจ
(1) ปญหาการขาดพื้นที่ทาํ กิน เกษตรกรสวนใหญ จะเชาที่ดนิ ของผูอ ื่นทํา
การเกษตร ทําใหไมกลาเสีย่ งที่จะลงทุนมาก ราคาที่ดนิ สูงและเปลี่ยนมือไปเปนของนายทุนมากขึ้น

19
(2) ปญหาน้ําทวม ทําใหผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหาย
(3) ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา โดยเฉพาะขาว ทําใหชาวนา
ตองประสบปญหารายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ
(4) ขาดการรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิม่ รายได ใหแกครอบ
ครัวรวมทัง้ ขาดเงินทุน วัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพเสริม
3.11.2 ปญหาดานสังคม
ปญหาเรื่องยาเสพติด เชน ยาบา ซึง่ ยังคงแพรระบาดในชุมชน โดยเฉพาะใน
กลุมวัยรุน ซึง่ ยังอยูในวัยกําลังศึกษา ทําใหมีผลกระทบตอครอบครัว และสังคม
(1) เด็กนักเรียนบางหมูบาน ยังขาดโอกาสทางการศึกษา ในระดับทีส่ ูงขึ้น
เนื่อง จากสถานศึกษาอยูหา งไกล และฐานะทางครอบครัวที่ยากจน
(2) การรวมกลุมภายในชุมชน เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในการ
ดํา เนินการเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในหมูบา นยังมีนอย
(3) ประชาชนขาดความรูและความสนใจในเรื่องกฎหายพื้นฐานที่เกีย่ วของ
กับชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดความเสียเปรียบทางสังคม เกิดกรณีพิพาทบอยครั้งขึ้น
3.11.3 ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
(1) ถนนที่ใชสัญจรระหวางหมูบาน เปนถนนลูกรังยังไมไดมาตรฐาน เปน
หลุม เปนบอ การสัญจรผานไปมาไมสะดวกเทาที่ควร ซึ่งสวนมากการพัฒนาจากหนวยงานราชการ
มักจัดการเพิ่มจํานวนพื้นที่ถนน ในขั้นตอนเชนนี้ขึ้นเปนจํานวนมาก นัยวาการสัญจรทางน้าํ ไม
สะดวก และเปนที่ลา หลัง ไมทันสมัย จึงเห็นไดวา การพัฒนา หรือรณรงคใหใชเสนทางน้าํ ไมมีเลย
(2) บางหมูบา นมีถนนใชสาํ หรับการเดินทางเขาออก นอยมาก เนื่องจาก
ที่ดินสวนใหญเปนของเอกชน ที่ไมยอมบริจาคใหเปนที่สาธารณะ ทําใหการเดินทางเปนไปดวย
ความลําบาก
(3) คลองชลประทานตื้นเขิน มีผักตบชวา และวัชพืชจํานวนมาก ทําใหการ
สัญจรทางน้ําไมสะดวก
(4) ถนนสายหลักและถนนตามซอยตาง ๆ ในเขตองคตําบล บางชวง บาง
หมูบานยังไมมีไฟฟาสาธารณะ สองสวางตามแนวถนน อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ และเปนสาเหตุทาํ ให
ไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนขณะสัญจรผานไปมา
(5) ปญหาไมมีทางระบายน้าํ สาธารณะ ในเขตชุมชน
ที่มีประชากรอยู
หนาแนนในบางหมูบานทําใหเกิดน้าํ ทวมขัง เกิดการเนาเสีย หรือมีโรคระบาด
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(6) การเดินทางติดตอระหวางหมูบาน บางหมูบา นตองขามคลอง
ชลประทาน เนื่องจากไมมีสะพานขามคลอง ทําใหการเดินทางไมสะดวก และใชระยะเวลานาน
3.11.4 ปญหาดานแหลงน้าํ
(1) ระบบประปาบาดาลของหมูบาน ที่ใชสาํ หรับอุปโภค – บริโภค ยังมีไม
เพียงพอกับความตองการของประชาชน รวมทัง้ มีปญหาเรื่องของคุณภาพน้าํ ที่ไมมมี าตรฐาน
(2) คลองสงน้ําบางแหงตืน้ เขิน และมีวชั พืชเปนจํานวนมาก
(3) มีปริมาณน้ําไมเพียงพอ สําหรับการเพาะปลูกในฤดูแลง
(4) ขาดการเอาใจใสดูแลรักษาแหลงน้ํา และการจัดการเรื่องความสะอาด
ของแหลงน้ําสาธารณะ ทําใหปจจุบนั น้าํ ในคลองไมสะอาด และไมนิยมนํามาใช หรือแมแตการ
สัญจรไปมาในบางฤดูกาล

ภาพที่ 7 คลองจิก – คลองทราย ผักตบชวา และการตื้นเขิน
3.11.5 ปญหาดานการเมืองการบริหาร
(1) ประชาชน ขาดความรูค วามเขาใจในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล รวมทัง้ ไมรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ทําใหขาดความรวมมือจาก
ประชาชน ทําใหองคการบริหารสวนตําบลไมทราบความตองการที่แทจริงของประชาชน
(2) ประชาชนเขามามีสว นรวมในการปกครอง เพื่อสงเสริมพัฒนาทางการ
เมืองในระบบประชาธิปไตยนอย
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3.11.6 ปญหาดานสาธารณสุข
(1) ในเขตตําบล มีสถานีอนามัยเพียงแหงเดียว ซึง่ ตัง้ อยู หมูที่ 3 ทําให
ประชาชนในบางหมูบานที่อยูหางไกล ไมสามารถเดินทางไปรับบริการไดอยางสะดวก
(2) ปญหาการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก ซึ่งมียงุ ลายเปนพาหะนําโรค
ซึ่งปจจุบนั มีแหลงเพาะพันธยุงลายเปนจํานวนมาก
3.11.7 ปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(1) ขาดแคลนอาคารเรียน ของเด็กนักเรียน รวมทัง้ ขาดแคลนครูผูสอน วัสดุ
อุปกรณการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก ครัวเรือนบางหมูบานอยูห างไกลจากโรงเรียน ทําใหเด็ก
บางคนไมไดรับโอกาสทางการศึกษา
(2) นักเรียนทีจ่ บประถมศึกษาปที่ 6 สวนหนึง่ ไมไดเรียนตอ เนื่องจากมี
ปญหาทางเศรษฐกิจและครอบครัว
3.11.8 ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) ปญหาขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึ้นในแตละวันมีจํานวนเพิม่ มากขึน้ เนื่องจาก
ปจจุบันมีการขยายตัวของชุมชน มีจํานวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยมีมาก แต
องคการบริหารสวนตําบลยังไมสามารถดําเนินการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยได เนื่องจากยังขาด
แคลน วัสดุ อุปกรณ และบุคลากรในการดําเนินงาน
( 2) ปญหาน้าํ เสียเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความหนาแนนของชุมชน และการ
ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
(3) ปญหาน้ําเนาเสีย ในคลองชลประทานเนื่องจากมีวัชพืช และผักตบชวา
หนาแนน
(4) ปญหาชุมชนแออัด และการขาดการดูแลควบคุม การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม เนื่องจากการกอสราง เปลีย่ นแปลงปรับปรุงสภาพบานเรือนตาง ๆ รวมทัง้ วัสดุ
กอสราง และรูปแบบการกอสรางทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปญหาทัศนสภาพแวดลอม อีกทั้งยังไม
สงเสริมความรูความเขาใจ ตลอดจนปลูกฝงความรับผิดชอบ และรูรักสภาพแวดลอมรวมกันใน
ชุมชนใหเกิดขึน้ อยางแพรหลาย และเขมแข็ง
(5) ปญหาชุมชนขาดแคลนทรัพยากร ในการดํารงชีวติ อันสามารถหาได
จากธรรมชาติแตเดิม และการขาดการสงเสริมใหมีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอม ทัง้ ในดาน
คุณภาพและปริมาณ ปจจุบันจึงเห็นไดวา มีการทําลายสภาพแวดลอมมากขึน้ การลดลงของวัตถุดิบ
ที่เคยมีในธรรมชาติ เชน พืชพรรณไมตางๆ ปาละเมาะ หรือแมแตพืชผักที่เคยมีอยางอุดมสมบูรณ
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ภาพที่ 8 สภาพบานเรือนในชุมชนที่อยูอยางแออัด
3.12 ปญหาความตองการจากการประชุมประชาคมหมูบาน ตําบลคลองจิก
1. ยาเสพติดเริ่มระบาด
2. น้าํ ทวมการสัญจรผานไปมาลําบาก
3. โทรศัพทสาธารณะและขยายเขตโทรศัพท
4. ไฟฟาสาธารณะและไฟฟาริมทาง
5. สายตรวจประจําหมูบาน
6. หอกระจายขาว
7. ปญหาน้าํ เนาเสีย และการรักษาสภาพแวดลอมของบานแตละครัวเรือน
8. ยุงลายชุกชุม
9. ขอถนนทางเขาหมูบานยาวประมาณ 500 เมตร และปรับปรุงแนวถนนที่
อินโดไทย
10. การจัดเก็บขยะมูลฝอย
11. กําจัดผักตบชวา
12. โทรศัพทสาธารณะ เหลานี้เปนตน
4. คติความเชื่อ และธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของชุมชน
ประชากรสวนใหญในชุมชนนับถือพุทธศาสนาอยางเครงครัด อีกทัง้ พืน้ เพดัง้ เดิมของ
บรรพบุรุษที่ตงั้ รกรากและทํามาหากินอยูในพืน้ ที่ไดมีการตั้งชุมชนริมน้าํ มาแตเดิม นับยอนไปไม
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นอยกวา 150 ป4 มีความผูกผันกับวัดของชุมชน คือวัดวิเวกวายุพัดอยางมาก เนื่องจากการรวมมือ
รวมใจกันสรางวัดระหวางชาวบานและพระสงฆ ตลอดจนไดรับพระราชทานทรัพย และทรงตั้งเปน
พระอารามหลวง ในพระบรมราชานุเคราะหมาตั้งแตสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห ัว5 ดังนั้นการหลอหลอมทางคติความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ จะมีรูปแบบที่
ชัดเจน เหนียวแนน เครงครัด และสอดคลองไปกับแบบแผนของราชสํานัก ตัวอยางเชน งาน
ประเพณีทาํ บุญ ฟงเทศน ฟงธรรมตางๆ งานกฐิน และผาปา เปนตน
หากยอนไปมากกวานั้น คติความเชื่อ และธรรมเนียมประเพณีตางๆ อาจมีรูปแบบที่
ถายทอดและยึดถือปฏิบัติมาจากทองถิ่งดัง่ เดิมของบรรพบุรุษบาง ทั้งนั้นผูคนในชุมชนสวนหนึง่ มี
เชื้อสายสืบทอดมาจากผูคนที่อพยพและยายทีท่ าํ กินมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศ
ลาว กลุมเชื้อสายลาวเวียง หรือลาวพวน6 และจากการรับของรูปแบบ อีกทั้งปจจัยทาง
สภาพแวดลอม สังคม การปกครองตางๆ จึงเกิดการผสมผสานกลมกลืนกันขึ้น แตจะเห็นไดชัดวา
อิทธิพลทางพุทธศาสนาและรูปแบบสังคมดั้งเดิมทีย่ ึดเอาคตินิยมแบบพุทธศาสนาจะมีอิทธิพลและ
ความเจริญเหนือกวาคตินิยมและความเชือ่ เกาของบรรพบุรุษที่อพยพโยกยายมา จะเปนไดวา เรือน
แทบทุกหลังจะไมมีการนับถือผี การทรงเจา หรือการเซนสรวงตางๆ แตจะรับเอารูปแบบคตินิยม
พิธีกรรมความเชื่อตามหลักของพุทธศาสนาลวนๆ ผูคนเชื่อเรื่องกรรมเวร การทําบุญสุนทาน การฟง
ธรรมเทศนา ตลอดจนการตั้งหิ้งพระหรือโตะหมูบูชาภายในบานเรือน และพิธกี รรมตางๆมักทําที่วัด
หรือไปที่วัดกันเปนหลัก แตถึงแมจะมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมและทองถิน่
คติความเชื่อของประเพณีที่ไมเปนการขัดแยงตอหลักของพุทธศาสนาก็ยังคงมีใหเห็นและปฏิบัติกนั
อยูบาง เชน การบูชาพระแมโพสพ การรับขวัญบายศรีชว งเทศกาลสงกรานต การกรวดน้ําทําบุญ
กราบไหวตออัฐิและเถากระดูกของบรรพบุรุษ และสวนมากนิยมเก็บไวบูชาที่บาน โดยจะมีหงิ้ หรือ
ตั่งที่ตั้งบูชาไวแยกจากหิง้ หรือโตะหมูบูชาพระ และจะวางไวชนั้ ที่ต่ํากวา

4

กระทรวงเกษตรและสหกรณ, “ประวัติวดั วิเวกวายุพัด,” ใน หนังสือทําแจกงานถวาย
กฐินพระราชทาน ประจําปพทุ ธศักราช 2520 (กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2520.
พิมพในงานถวายกฐินพระราชทาน 2520),5.
5
เรื่องเดียวกัน, 7.
6
ศรีศักร วัลลิโภดม, เรือนไทย บานไทย (กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2543),49; และ
สุวิทย ธีรศาศวัต และ ณรงค อุปญญ, การเปลี่ยนแปลงวิถีครอบครัวและชุมชนอีสาน : กรณีผูไทย
(กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2538), 97.

24
หรือลําดับรองลงไป7 จะเห็นไดวา รูปแบบทางคติความเชื่อและธรรมเนียมประเพณีตางๆ ของ
ชาวบานจะคอนขางเรียบงายไมซับซอน และอาจดูไมเครงครัดอะไรมากนัก แตมหี ลักของเหตุและ
ผล หลักของกรรม บาปบุญ อยูในตัว ซึ่งถือเปนหลักใหญและสําคัญตอแนวความคิดตอชีวิตความ
เปนอยูของผูคนเปนอยางมาก
ซึ่งปรากฏการณดังกลาวนี้อาจกลาวไดวามีระบบของการยึดถือ
ปฏิบัติตามวิถชี นบทแบบเดียวกับกลุมชนบทแหงอื่นๆ ของภาคกลาง ซึง่ เนนความเรียบงาย
กลมกลืนสอดคลอง มีการประยุกตใช และนอมเขาหาตัวอยางเหมาะสม สมดุลและเอื้อตอ
ประโยชน และวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของตนเปนสําคัญ ทัง้ นี้จงึ เห็นการดําเนินชีวิตประจําวัน
อยางเรียบงาย สงบ สะอาด เขากันไดกับธรรมชาติ และสภาพแวดลอม เนนการพึ่งพาตนเอง และ
ไมเบียดเบียนเปนหลัก แตขณะเดียวกันการรวมกลุมกิจกรรมตางๆ และมีปฏิสมั พันธกนั แตละ
ครัวเรือน แตละครอบครัวญาติพี่นองก็จะเปนที่ยึดถือปฏิบัติเปนประจําและรอคอยในงานเทศกาล
งานตางๆอยูเ สมอ เชน งานบุญประจําป งานบวชอุปสมบท งานเขาพรรษา และโดยเฉพาะอยางยิง่
ประเพณีทยี่ ังยึดถือปฏิบัติและใหความสําคัญมาก แมสภาพชุมชนและสังคมจะเปลีย่ นแปลงไป ก็
คือ งานทําบุญตักบาตรพระรอย คืองานประเพณีทาํ บุญตักบาตร ฟงเทศน ฟงธรรม ชวงวันออก
พรรษา และอาสาฬหบูชา ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเชนเดียวกับงานตักบาตรดอกไม ที่อําเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี งานตักบาตรเทโวของพุทธศาสนิกชนทัว่ ไป เปนตน ทั้งนี้โดย
ความหมายและคติความเชือ่ ยอมบงบอกถึง การแสดงความเคารพบูชาตอพระพุทธองคหลังจาก
เสด็จกลับจากการจําพรรษาที่สวรรคดาวดึงส และเชื่อวาเปนการทําบุญอันยิ่งใหญ และเปนการ
สะสมบารมี สรางกุศลใหกบั ชีวิตและครอบครัวของตน แตนัยยะสําคัญอีกอยางหนึ่งนั้นคือ การถือ
วาเปนโอกาสของการไดดาํ เนินกิจกรรมรวมกันของชุมชน การพบปะพูดคุย สนทนา และถือเปน
การไดอยูพรอมหนาพรอมตากันในครอบครัว ระหวางญาติพี่นอง ซึง่ ปจจุบนั วิถชี วี ิตไดเปลี่ยนแปลง
ไปโดยคนรุนใหมๆ ตองออกไปทํางานในสังคมเมือง หรือมีการอพยพยายถิน่ ฐานไปอยูในภูมิลําเนา
อื่นๆ ตามธุระหนาทีท่ ี่แตละคนตองทํา ซึ่งสิ่งเหลานีถ้ ือเปนความเปลีย่ นแปลงทางสังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ และเปนเหตุเปนผลอยางมากตอชุมชนเดิม โดยนัยยะจึงอาจกลาว
ไดวารูปแบบความเชื่อและประเพณีที่ปฏิบตั ิถึงจะไมไดยดึ ถือหรือใหความสําคัญที่ตัวความเชื่อและ
เครงครัดตอรูปแบบพิธีกรรม แตถือวาธรรมเนียมดังกลาวเปนสิ่งเชื่อมโยงผูคนและการมีปฏิสัมพันธ
ตลอดจนการพบปะสังสรรค และรักษาสายใยของชุมชนและครอบครัวไดเปนอยางดี
จากตัวอยางของคติความเชือ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแผนตามลักษณะชุม
ชนดั้งเดิม แนวความคิดตางๆนัน้ ก็มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป เปนรูปแบบของมันเองเชนกัน
7

สัมภาษณ ยายละมูล พรรณลําเจียก, ชาวบานตําบลคลองจิก, 16 เมษายน 2546.
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ซึ่งพัฒนาการทางความคิด คติความเชือ่ ตางๆนี้ยอมมีผลตอพัฒนาการทางดานอื่นๆ ของชุมชน
ควบคูกันไปดวย สิ่งที่นา สังเกตและถือเปนจุดเดนประเด็นหลัก ตอลักษณะของคติความเชื่อ
ประเพณีชุมชน คือการไมยึดติดหรือยึดมั่นถือมัน่ ตอรูปแบบที่ตายตัว พรอมทีจ่ ะเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือมีพัฒนาการไปในแนวทางตางๆตลอดเวลา มิใชเครงครัด มิใชยึดถือ แตถือความ
ยืดหยุน และสรางสมดุลกับสภาพแวดลอม บนแนวทางของหลักเหตุและผลในวิถขี องพุทธศาสนา
นั่นหมายถึงความไมเครงเครียด จริงจังหรือตึงเกินไป เขน การทําบุญ ปฏิบัติธรรม มิไดหวังผลเลิศ
เพียงแตหวังใหความสบายใจ ความสุข นัน่ คือ ความอบอุนในระหวางผูคน พีน่ อง ญาติมิตรนั้นเปน
สวนสําคัญ การไดมีโอกาสพบปะ ชวยเหลือ รวมกิจกรรมโดยสม่ําเสมอถือวาเปนธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ที่ขาดมิได

ภาพที่ 9 วิถีชวี ิตชุมชนริมน้าํ และชีวิตประจําวันที่ผูกพันกับพุทธศาสนา

บทที่ 3
รูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือนตามแบบแผนดั้งเดิม และพัฒนาการรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมของเรือนแตละชวงเวลาในอดีต
จากการศึกษาและเก็บขอมูลภาคสนาม ในพืน้ ทีท่ ที่ ําการศึกษา พบวาเรือนและกลุม
เรือนมีการกระจายตัวออกไปมากโดยเฉพาะเรือนหรือกลุมเรือนในชวงยุคหลัง โดยการกระจายตัว
ของกลุมเรือนดังกลาวมีปจจัยสงผลตอเนือ่ งถึงรูปแบบของเรือนซึง่ ประการหนึ่งที่เห็นไดชัด ไดแก
ขนาดและองคประกอบภายในเรือน ซึ่งแนวโนมการเปลี่ยนแปลงนี่จะพบมากขึ้นในเรือนที่เกิดขึน้
ใหมรอบๆชุมชน หรือ ขยายออกจากชุมชน เรือนดัง้ เดิมหรือเรือนยุคเกาจะอยูรวมกันเปนกลุมหรือ
ใกลชิดกันมากอน ดังจะเห็นไดจากรูปแบบขององคประกอบตางๆ ของเรือนที่มีความคลายคลึงกัน
ทั้งภายนอกและภายใน จากการกระจายตัวกันมากและมีความหลากหลายทางกายภาพของเรือน
จึงไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกกรณีศึกษา ดังนี้
- เรือนตัวอยางที่ศึกษามีความเปลี่ยนแปลง และหลากหลายทางกายภาพของรูปแบบ
เรือน
- ศึกษากลุมเรือนทัง้ ที่เปนแบบดั้งเดิมและที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา
- ศึกษากลุมเรือนรวมถึงลักษณะคติความเชื่อในการสรางเรือน คติชนในการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ
- ศึกษากลุมเรือนที่มีขนาดและองคประกอบตางๆ กัน
1. ลักษณะองคประกอบทางสภาพแวดลอม
ตามที่ไดกลาวถึงลักษณะทางภูมิศาสตร ของพื้นที่บริเวณ ตําบล คลองจิก อําเภอ
บางปะอิน พืน้ ทีน่ ี้เปนพืน้ ทีร่ าบ น้าํ ทวมถึง เปนพืน้ ที่ลมุ เกษตรกรรม ประชาชนประกอบอาชีพหลัก
คือ การทํานา เปนแบบนาป ปลูกขาวปละครั้ง เริ่มปกดํานาเมือ่ เริ่มเขาฤดูฝนประมาณเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกป โดยชวงเดือนตุลาคมถึงมกราคมจะมีน้ําทวมสูง และเริ่มเก็บเกีย่ ว
ในเดือนกุมภาพันธหรือพนหนาน้ําแลว ซึ่งปจจุบันการขึ้นลงของน้ําถูกกําหนดโดย ประตูระบายน้าํ
ของกรมชลประทาน เพื่อเปนการเก็บกักน้าํ และปองกันน้ําหลากเขากรุงเทพมหานคร ลักษณะของ
องคประกอบทางสภาพแวดลอม จึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ชวงหลักๆ ดังนี้
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1.1 องคประกอบทางสภาพแวดลอมแบบดั้งเดิม (กอนป พ.ศ. 2530)
- มีลักษณะเปนพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม การทํานาปลูกขาว
- มีการตั้งบานเรือนเปนชุมชนเปนกลุมยาวไปตามลําน้าํ (RIVER LINEAR)1
- ไดอาศัยเสนทางลําน้าํ หรือคลอง (คลองจิก – คลองทราย) เปนเสนทาง
คมนาคมหลัก
- ยังไมมีการขยายตัวของถนนและเสนทางสัญจรทางบกอื่นๆ เสนทางถนนหลัก
ภายนอก คือ ถนนอุดมสรยุทธ เชื่อมระหวางถนนพหลโยธิน ไปพระราชวังบางประอิน แตเริ่มมีการ
ถมดินลูกรังเขาสูหมูบา น โดยจะทําเปนโครงการถนน BY-PASS ตัดออกสูถนนพหลโยธินอีกครัง้
ทางเขตตําบลคลองจิกฝงตะวันออก

ภาพที่ 10 ถนน BY PASS ตัดเชื่อมจากถนนอุดมสรยุทธ ไปถนนพลโยธิน
- ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ ยังไมมีการขยายตัวมาก เชนระบบประปา
หมูบาน หรือทางเดินเชื่อมระหวางบานเรือนตางๆในชุมชน ที่เปนสะพานปูนยกพื้นสูง (เสมอแนว
พื้นเรือนของบานเรือนสวนใหญในชุมชน) เพื่อใชเดินทางสัญจรไปมาถึงกันในชวงหนาน้าํ หลาก วิถี
ชีวิตที่เกี่ยวกับการเดินทางไปมาถึงกันระยะใกล ระหวางบานตอบาน หรือบานสูถ นนลูกรังภายนอก
สวนใหญยังคงอาศัยเรือแจวหรือการตอสะพานไมไผเล็กๆชั่วคราว หรือ การทําสะพานไมเล็กๆ หา
1

ศรีศักร วัลลิโภดม, เรือนไทย บานไทย (กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2543), 14.
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แผนไมกระดาน หรือไมไผลาํ ปูถงึ กันเพือ่ ใหไปมาไดสะดวกที่ชาวบานเรียกวา “สะพานลําบวบ”2
นอกจากนีบ้ านเรือนสวนใหญก็ยังคงไมมไี ฟฟาใชอยางทั่วถึง กิจกรรมในยามค่ําคืนสวนใหญจงึ อยู
แตเพียงในเรือนของแตละหลัง นอกจากชวงเวลาที่มงี านบุญ งานวัด ชาวบานมักออกมาพบปะและ
รวมงานกันที่วดั แมแตถาเปนกิจกรรมในเวลาค่ําคืน ก็อาศัยวัดเปนทีพ่ ักคางแรมดวย
- ยังไมมีรูปแบบหรือการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญหรือมีผลกระทบตอชุมชนและวิถี
ชุมชนอยางมาก เชน การกอสรางนิคมอุตสาหกรรมตามนโยบายขยายและพัฒนาความเจริญทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งนัน่ หมายถึงวาจะเห็นรูปแบบของสังคม และสภาพแวดลอมแบบสังคม
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมอยางชัดเจน ยังมีการทํานาปลูกขาวเปนประจําทุกๆป ผูคนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมไปมาหาสูแบบเดิมมีเวลาวางที่จะดูแลบานเรือนและรวมกิจกรรมของหมูบ านอยาง
สม่ําเสมอ
1.2 องคประกอบทางสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป (หลังป พ.ศ. 2530)
- ปจจัยที่สําคัญที่ทาํ ใหองคประกอบของสภาพแวดลอมแบบดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป
อยางมากและรวดเร็วมีความสําคัญมากกวา นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึน้ ของ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน คือ การจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมขึ้นในชุมชน ชื่อวา นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ตัง้ อยูริมถนนอุดมสรยุทธ เสนทางหลวงหมายเลข 308 ตรงขามกับชุมชนบานคลองจิก

ภาพที่ 11 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ริมถนนอุดมสรยุทธ บริเวณหนาชุมชน
2

2546.

สัมภาษณ นางสมบุญ พรรณลําเจียก, ชาวบานตําบลคลองจิก หมู 2, 22 กรกฎาคม
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ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จากการสรางนิคมอุตสาหกรรม มีผลกระทบโดยตรงที่ลักษณะทาง
กายภาพของสภาพแวดลอมเปนสิง่ สําคัญ และยังกระทบถึงโครงสรางทางดานอืน่ ๆ ของชุมชนอีก
มากมายไมวาจะเปนโครงสรางทางกาบภาพอื่นๆ เชน สาธารณูปโภคตางๆ การเปลีย่ นแปลงการใช
พื้นที่ไปจนถึงโครงสรางชุมชนทางนามธรรม คือ วิถีชนบท คติชน รูปแบบธรรมเนียมประเพณีตางๆ
เชนนีเ้ ปนตน ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพพืน้ ฐานของชุมชนดั้งเดิมเปนชุมชนเกษตรกรรมประกอบอาชีพ
ดานการทํานา ระดับการศึกษาและวุฒิภาวะตอการดําเนินชีวิตทีพ่ ึ่งองคความรูอนื่ ๆมีนอย ชุมชน
จึงเริ่มพบปญหาที่เกิดขึ้นจากความเจริญ และพัฒนาการดังกลาวจากภายนอก (รัฐบาลและการ
สรางนิคมอุตสาหกรรม) เริ่มจากการกวาดซื้อที่ดินทํากินเพื่อทํานิคมอุตสาหกรรมนับพันไร ผูคนใน
ชุมชน สวนมาก ไมทราบแตแรกถึงสาเหตุของการกวานซื้อที่ดนิ และการเวนคืนที่ดินเพื่อการ
สาธารณูปโภคตางๆ ทําใหเกิดคานิยมใหมวา การขายที่ดินไดราคาดี มีเงินใชมากมายเหลือเฟอ
เปลี่ยนแปลงสภาพการดํารงชีวิตที่เหนื่อยยากแบบดั้งเดิมไดในฉับพลัน เกิดเปนผลกระทบแบบ
ลูกโซตอเนื่องไปถึงที่ดนิ ทํากิน (ในทุง ) แปลงอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะเห็นถึงความร่ํารวยและการมี
ฐานะดีขนึ้ มากจากการขายที่ดินทํากินดังกลาว รวมทัง้ ยังมีการกวานซื้อที่ดนิ เพื่อการเก็งกําไรจาก
ผูคนภายนอกชุมชน เชน พอคา รานคาในตลาดทารถ และตลาดขาวพระราชวังบางปะอิน ตลอด
จนถึงนายทุนจากกรุงเทพฯ3 ซึ่งปรากฏการณนี้จะเห็นไดชัด ในตําบลคลองจิกฝง ตะวันตก ของถนน
พหลโยธิน (ฝงเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม) และกินพื้นที่เกษตรกรรมไปมากมาย ใชเวลาเพียง 3 – 5
ป เทานั้นก็สรางความเปลีย่ นแปลงอันกระทบถึงสภาพแวดลอมแบบเปนรูปธรรม นั่นคือ ชาวบานที่
ขายทีท่ ํากินไปทั้งหมดหยุดการทํานา ปลอยพื้นที่ใหรกรางวางเปลา เปนบริเวณกวาง และภายหลัง
จากนิคมอุตสาหกรรมถูกจัดตั้งเสร็จ การซือ้ ขายที่ดนิ และการขายเปลีย่ นมือเพื่อการเก็งกําไร (โดยที่
แตเดิมไมทราบวาใครซื้อและซื้อไปเพื่อวัตถุประสงคอะไร) ก็เริ่มหยุดลงและซื้อขายยากขึน้ อีกทัง้
เปลี่ยนมือจนที่ดินมีราคาสูงมาก เปนทีน่ าสังเกตวาโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมทางฝงตะวันตกของ
ตําบลคลองจิกดังกลาวเกือบทั้งหมด เจาของที่ดนิ จริงๆกลับไมใชเกษตรกร หรือชาวนาอีกตอไป4
กลับกลายเปนคนนอกพืน้ ที่ ซึ่งเจาของที่ดินใหมเหลานี้ก็ไมสามารถดูแลพื้นทีห่ รือประกอบอาชีพ
ทํานาได ภายหลังจากที่ที่ดนิ ขายไมออก จึงเกิดธุรกิจ “ขายหนาดิน” เกิดขึ้นอยูทวั่ ไป ดังจะเห็นวา
รอบๆชุมชนจะมีหลุมบอขนาดใหญๆเกิดขึ้นมากมาย มีการถมที่ใหกับบานที่เกิดขึ้นใหมๆในชุมชน
3

สัมภาษณ นายสมพงษ ไกรโอสถ, ชาวบานตําบลคลองจิก หมู 3, 22 กรกฎาคม
2546.;และ “โครงการเสวนา ยามเย็น ครั้งที่ 2/2545” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2544 ณ ศาลาการ
เปรียญวัดวิเวกวายุพัด (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.) (อัดสําเนา)
4
“โครงการเสวนายามเย็น ครั้งที่ 2/2545”, 8.
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(เกษตรกรที่มีเงินแลว) มีรถสิบลอวิ่งสงสินคาขายใหหมูบานจัดสรร รอบๆ ชุมชน นอกจากนีย้ ังมี
การใหเชาที่ดนิ เพื่ออาชีพใหมๆ เชน การเชาเพื่อทํารานอาหาร, รานคา, อูซอมรถ, ขายวัสดุกอสราง
รวมถึงการใหเชาที่เพื่อเก็บ-คัดแยก-และขายขยะ นอกจากนี้ที่เปนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
แบบถดถอย คือ การใหเชาทํานาแกชาวนาเดิมในชุมชน (ที่ไมมที ี่ทาํ กินหรือไมมีเงินใชเพียงพอใน
ชีวิตประจําวัน) ซึ่งก็จะเห็นกระจัดกระจายอยูรอบๆชุมชนอยางมากมาย และไมเปนผืนกวางแบบ
ทองทุงดังแตกอน สรุปโดยรวมก็คือการมีนิคมอุตสาหกรรมนั้น (โดยไมมีการคํานึงถึงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมอยางดีพอ และการศึกษาผลกระทบในดานอื่นๆ ตลอดจนการศึกษาถึงปญหาตางๆ
และการแกไขปญหาในระยะยาว) แทบไมสงผลดีหรือกอใหเกอดประโยชนโดยตรงใดๆตอชุมชน,
ผูคนในชุมชน และวิถีชนบทเลย ตรงกันขามกลับเกิดประโยชนตอบุคคลภายนอก และนายทุนตางๆ
มากกวา ทัง้ นีส้ ิ่งที่ปรากฏและดําเนินการที่เกิดขึ้นกลับมองถึงชุมชนวาเปนที่รองรับ, ขนถาย, ปอน
ทรัพยากร (ทัง้ วัตถุดิบตางๆ เชน การถมดิน และแรงงานลูกหลานชาวบานที่ไมมีงานทําเปนหลัก
แหลง) ซึ่งโดยการเปลี่ยนแปลงแบบไมใสใจตอชุมชน เยี่ยงนี้ (การใหหรือรับแบบเพื่อสนองตอ
อุตสาหกรรมปละความพอใจของนายทุนเปนหลัก) กลับกอใหเกิดปญหา ที่สะสมเพิ่มขึน้ มากมาย
โดยกายภาพจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงทีค่ ลายชุมชนแออัดและไรสุข

ภาพที่ 12 การขายทีน่ าเปลีย่ นมือเปนของนายทุน หรือคนนอกชุมชน
- สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาสาธารณูปโภคชุมชน และมีผลตอวิถี
ชีวิตคอนขางมาก คือ การมีถนนหนทาง มากขึ้น จากถนนลูกรังเพียงสายเดียว คือเสนทางที่เขา

31
จากถนนอุดมสรยุทธ ผานหมูบานสูถนนพหลโยธิน ก็มีการขยายและทําเปนถนนคอนกรีตแอสฟล
ติก มีถนนตัดเพิ่มขึ้นไปทางทิศตะวันตก และทิศเหนือทางดานหลังวัด มีการขยายถนนรอบแนวคัน
คลองจิกและคลองทรายเดิม (ทางหมู 5) นอกจากนีย้ ังมีการทําสะพานสัญจรที่เปนสะพานคอนกรีต
แบบถาวรกวางประมาณ 1.00 เมตรแทนที่ “สะพานลําบวบ” แบบเดิมเลื้อยแทรกไปตามบานตาง ๆ
ในชุมชน

ภาพที่ 13 สะพานไมไผ หรือสะพานลําบวบ
และจากความสะดวกสบายดังกลาวจึงเปนทีน่ าสังเกตวา การมีสะพานคอนกรีต หรือถนนปูนเล็กๆ
แบบนี้ กลับทําใหบานเรือนที่มีบนั ไดทอดลงสูสะพานไมหรือใตถุนเบื้องลางคอยๆหายไป ชาวบาน
จะยายประตูไมเล็กๆของตนมาจอตอจากถนนปูนกันเลยและสวนใหญจะเลิกใชงานใตถุนบาน หรือ
นอยมากที่จะลงไปใชพื้นทีท่ าํ กิจกรรมแบบเดิมอีก ยกเวนบานที่ตงั้ อยูร ิมน้ํา หรือริมคลอง ซึ่งมักจะ
ตอสะพานไมหรือบันไดออกจากชานเรือนอีกดานเพื่อลงสูทที่ าน้ํา หรือวกกลับใตถุนเรือนเพื่อเก็บ
เรือ หรือเลี้ยงเปดเลี้ยงไก ซึ่งตองการประโยชนจากพื้นทีร่ ิมน้ํา

ภาพที่ 14 การใชสะพานคอนกรีตสัญจรแทนสะพานไมแบบเดิม

32
จากการลงสํารวจใตถุนเรือนในยานที่มีสะพานปูนแบบนี้ แสดงใหเห็นถึงการขาดการดูแลเอาใจใส
มีขยะและเศษปฏิกูลอยูมากมาย รกรุงรังและมืดทึบ โดยเฉพาะบริเวณที่มีเรือนกวางและปลูกบาน
ติดกันหลายๆหลังจนดูเปนเหมือนพืน้ ยกไปในระดับเดียวกัน ซึง่ จากการสอบถามชาวบานสวนใหญ
บอกวาไมสะดวกทีจ่ ะลงไปเพราะสกปรก และเสนทางสัญจรตางๆ ที่ระดับใตถุนเรือนไมมีอีกแลว
อีกประการหนึง่ ที่ชาวบานไมคิดจะลงไปเพื่อเก็บกวาดหรือดูแลความสะอาด เพราะสวนมากจะ
ปลอยใหนา้ํ พัดพาชะลางทําความสะอาดเองตามธรรมชาติ เมื่อถึงฤดูน้ําหลาก แตการทําความ
สะอาดตามธรรมชาติปละครั้งแบบนี้กท็ ําใหเกิดการหมักหมม และสะสมเปนตะกอนแบบตางๆกัน
โดยเฉพาะขยะแบบใหมๆ เชน พลาสติกตางๆ เศษขยะ ซึ่งยากตอการทําลายและสูญสลายพัดพา
ไป ชาวบานจึงตองทนอยูจนกวาจะมีการพัดพาหรือเก็บกวาดจริงจังเปนครั้งเปนคราวไป เปนทีน่ า
สังเกตวาขณะนี้บานเรือนทีม่ ีฐานะดีกวา อยูใกลชิดตัดเสนทางสัญจรหลักๆหรือรื้อเรือนเกาออกเพื่อ
จะสรางใหม จะตองมีการถมดินกอนทุกครัง้ ใหเสมอกับสะพานปูนเหลานี้ ซึง่ ปรากฎวา

[รูปภาพ T]

ภาพที่ 15 พืน้ ที่ใตถนุ ทีป่ จจุบันมีการถมดินเสมอสะพานปูน
เปนปรากฏการณเดียวกับหมูบานจัดสรรใหมๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชนนี้ จะมีการขยายถนนสําหรับ
รถยนตเปนเสนทางหลักตามแบบหมูบา นจัดสรรทั่วไป และตัวบานจะยกใตถนุ สูงจากพืน้ ที่นา หรือ
พื้นที่ดินเดิมโดยรอบ แตจะไมใชประโยชนจากใตถนุ เลยเปนเพียงการยกขึ้นเพือ่ หนีจากสภาวะน้าํ
ทวมในฤดูนํา้ หลาก และเปนการประหยัดตนทุน ในการพัฒนาที่คนทําบานจัดสรรเพราะการถมดิน
ทั้งหมด โครงการจะเพิ่มตนทุนตอการสรางบานจัดสรรขาย
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- สภาพแวดลอมใหมใหความสําคัญกับถนน,เสนทางสัญจรทางบกอื่นๆไมนิยมใช
คลองเปนหลักและใหความสําคัญมากเชนแตกอน ปญหาของคลองจึงเกิดขึ้นแบบจับตนชนปลาย
ไมถูก เชน การตื้นเขินและมีขยะมูลฝอย รวมทัง้ ผักตบชวาอยางมากมาย การสัญจรซึ่งจากสภาวะ
วิกฤติที่เริ่มเกิดขึ้นแบบตามธรรมชาติ ผนวกกับการไมไดรับการดูแลเอาใจใสควบคุมโดยชาวบาน
และผูคนในทองถิ่นทําใหปญ
 หาเกิดขึน้ และสะสมมากมาย สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปนี้อาจกลาว
ไดวาเปนตัวกําหนดการเปลีย่ นแปลงตอรูปแบบตางๆของชุมชน และวิถีชุมชนไดมากกวาอยางอื่น
และเปนปจจัยตนๆ ดังที่ไดกลาวถึงแตแรกวา ผูคนในทองถิน่ ผูกผันและกอตั้งเปนชุมชนตามความ
เปนไปของสภาพแวดลอม ปรับตัว, เปลีย่ นแปลงใหเขากับความเปนไปตางๆ ของสภาพแวดลอม
และเพาะบมสะสมมาเปนเวลายาวนาน เหนียวแนนกับคติชน ความเชื่อและภูมิปญญาทองถิ่น กอ
เกิดประเพณีทดี่ ีงามตามครรลองพุทธศาสนา จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมอยางรวดเร็ว
และรุนแรงอยางมากดังกลาว เปนที่นา จับตาและศึกษาเพื่อสังเกตทําความรูจัก เขาใจปญหาที่
เกิดขึ้นใหลึกซึง้ ดังจะเปนแนวทางใหเห็นความเปนไปทีเ่ ปลี่ยนแปลง และจะสามารถสรางใหเกิด
ความสมดุลใหมๆขึ้นไดอยางไร และสิ่งใดจะเปนปจจัยในการกอบกูส ภาวะการเปลี่ยนแปลงตางๆ
นั้น การดํารงชีวิตใหอยูก ับวิถีชุมชนไดตอไปและยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงในทางบวก

เทคโนโลยี
ปจจัยทาง
สภาพแวดลอม

วิถีชนบท

เรือน
ชีวิต + ความ
เปนอยู

คติชน
วิถีชนบท

ปจจัยทาง
สภาพแวดลอม

ชุมชน
เศรษฐกิจ

การปรับตัว

การเปลีย่ นแปลงในทางลบ
แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธ ความตอเนื่องและรูปแบบความเปลีย่ นแปลงของเรือนพืน้ ถิน่
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- องคประกอบทางสภาพแวดลอมอันเกีย่ วเนื่องกับชุมชนตําบล คลองจิก ที่เปน
รูปธรรมและลักษณะทางกายภาพสําคัญอื่นๆ ไดแก
1) บานเรือนตางๆ ในชุมชนซึ่งสวนใหญ เปนบานไมชั้นเดียว มีใตถุนสูง
หลังคาทรงจัว่ ทัง้ แบบทรงสูงและแบบทรงเตี้ย สวนมากมักมีชานเรือน ระเบียง เรือนกลุมเกา
โดยมากจะอยูร ิมน้ําและ มีการกระจายกลุมไปตามลําน้าํ สวนอีกกลุมเรือน จะอยูเกาะกลุม
ตอเนื่องกันแบบอัดแนนชายคาตอชายคา มีทิศทางตั้งฉากตอกันไปจากแนวลําน้ํา กลุมนี้สวนมาก
จะอาศัยเสนทางสัญจรตอเนือ่ งกันไปจากเรือนสูเรือน และจากริมน้ําไปสูแนวถนนอีกฟากหนึ่ง โดย
กลุมเรือนสวนมากในชุมชน โดยเฉพาะกลุม เรือนดั้งเดิมจะตั้งอยูดานใตของคลองจิก-คลองทราย

ภาพที่ 16 ภาพถายทางอากาศแสดงการตั้งบานเรือนตามลําน้ําคลองจิก - คลองทราย
2) วัดและศาสนสถาน อันไดแกอนุสรณเจดีย ของ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ศาลาการเปรียญไม ใตถนุ สูงหลังใหญ อุโบสถหลังใหม และหลังเดิม ตลอด
จนถึงศาลาทาน้ํา ทรงจตุรมุข ของเกาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งการตั้งวัดมีมาแตเดิมพรอมกับการ
ตั้งชุมชนไมต่ํากวา 150 ป และไดรับการสถาปนา เรียกขานอยางไมเปนทางการ วา “บานคลองจิก”
และเรียกอยางเปนทางการวา “วัดวิเวกวายุพัด” โดยการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระ
5

5

กระทรวงเกษตรและสหกรณ, “ประวัติวดั วิเวกวายุพัด,” ใน หนังสือทําแจกงานถวาย
กฐินพระราชทาน ประจําปพทุ ธศักราช 2520 (กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2520.
พิมพในงานถวายกฐินพระราชทาน 2520), 5.
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จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว “วัดวิเวกวายุพัด” เปนวัดเดียวในตําบลคลองจิก ตั้งอยูท างทิศเหนือของ
หมูบาน และฝงเหนือของคลองจิก-คลองทราย มีสะพานคอนกรีต เปนเสนทางในการเชื่อมหมูบาน
และชุมชนโดยรอบเขาสูวัด โดยที่ตั้งเดิมจะอาศัยเพียงลําคลอง เปนเสนทางสัญจรสําคัญในการไป
มาหาสูกับวัด
3) สถานีอนามัย เดิมเปนสุขศาลาตั้งอยูฝง เดียวกับวัดติดลําคลอง
4) โรงเรียนประถมศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตัง้ อยูภายในบริเวณวัด
ทางดานทิศตะวันออกของวัด เดิมเปนอาคารไมชั้นเดียว ใตถนุ สูง ปจจุบันถมดินรอบบริเวณ
โรงเรียนตัง้ แตแนววัดไปจรดแนวลําคลองตอเนื่องกับถนนลูกรังไปยังสถานีอนามัย
5) ทีท่ ําการองคการบริหารสวนตําบล และที่ทาํ การตําบลตํารวจชุมชนประ
จําตําบล ตัง้ อยูตอนใตของชุมชน ตอเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรมทางดานถนนอุดมสรยุทธ
6) สถานีไฟฟาแรงสูง และทีท่ ําการการไฟฟาทองถิน่ อ.บางปะอิน อยูต ิดกับ
ถนนอุดมสรยุทธ ตรงขามกับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ภาพที่ 17 โรงเรียนประถมศึกษาวัดวิเวกวายุพัด และบรรยากาศวัดวิเวกวายุพัด
2. ลักษณะทัว่ ไปของเรือน
2.1 ลักษณะแนวตัวเรือน และทิศทางการวางเรือนตางๆ
เรือนสวนมาก จะวางขนานเกาะกลุมตอเนื่องกันไป ตามแนวลําน้าํ คลองจิก คลองทราย ทั้ง 2 ฝงคลอง โดยมากจะเปนชุมชนแนนหนา อยูท างฝง ดานใตของคลอง และ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน วางเรือน จะเห็นวาดั้งเดิมใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากสายน้าํ ไม
วาจะเปนเสนทางสัญจรและคมนาคมเปนหลัก การใชเปนเครื่องอุปโภค บริโภค และประกอบอาชีพ
ตางๆ โดยเรือนแตละหลัง จะวางตัวเรือนขนานไปกับสายน้าํ เกือบทั้งหมด ยกเวนเรือนที่มีการตอ
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เติมเสริมพืน้ ทีอ่ อกมาภายหลัง ซึง่ แตกตางจากเรือนของกลุมชาติพันธมอญที่มกี ารวางแนวเรือน
ขวางกับลําน้ํา6 แตก็อาศัยประโยชนตางๆจากลําน้ําเชนกัน
2.2 ลักษณะผังบริเวณและองคประกอบภายนอกเรือน
จากการสํารวจเก็บขอมูลเรือน จะพบกลุม ของเรือน และลักษณะผังบริเวณของ
เรือนเปน 2 กลุมใหญ ดังนี้
2.2.1 กลุมเรือนที่มพี นื้ ดินที่ใชสอย อยูโ ดยรอบของเรือน หรืออยางนอยก็มที ี่ดนิ
ลอมรอบ หรือองคประกอบอื่นๆภายนอกเรือน ที่สําคัญมากและมีเอกลักษณเหมือนกัน คือ การ
สราง โคก หรือ ดอน เคียงขางคูกับบอน้ําและอยูติดกับเรือน หรือชานเรือน หรือครัวไฟทางดานโถง
ดานหนา โดยมากจะอยูตดิ กับครัวไฟเปนหลัก โดยองคประกอบนีม้ ีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
และเปนภูมิปญ
 ญาทองถิ่นที่สําคัญมาก สะทอนใหเห็นถึงสภาพแวดลอมและการดําเนินชีวิตอยาง
ชัดเจน นัน้ คือ การอาศัยที่ดอน หรือ โคกเปนที่ปลูกผักสวนครัวและเลีย้ งสัตว เชน วัว ควาย หรือ
เปด ไก ในชวงฤดูนา้ํ หลาก และมีน้ําทวมขัง 3-4เดือน ตั้งแตชวงเขาพรรษาจนถึงหนาเก็บเกี่ยว หรือ
เดือนยี่ เดือนสาม ทําผูคนในครอบครัวมีพืชผักและประกอบอาหารไดอยางอุดมสมบูรณไมขัดสน
เพียงแคเดินขามสะพานไมเล็กๆลงสูโคกนัน้ ไดในยามหนาแลง ตั้งแตฤดูเก็บเกี่ยวไปจนถึงชวงกอน
เขาพรรษา น้าํ ลงแหงตลอดทองทุงและรอบๆบริเวณเรือน ยิ่งเรือนที่อยูไกลลําคลองก็จะได
ประโยชนจากบอน้ําที่ขุดไวแลว (ดินที่ไดจากการขุดก็ถมขึ้นทําเปนโคกนั้นเอง) บางปแลงมาก บาง
ปแลงนอย แตก็ยังมีน้ําใชนา้ํ บริโภค นอกจากนี้ในบอยังกักเก็บและเลี้ยงปลาไวเพือ่ บริโภคภายใน
ครัวเรือน จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวาบางเรือน ในบอยังปลูกบัวเพื่อเก็บดอกและฝก และ
ยังปลูกผักน้าํ เชน ผักบุง กระเฉด เพื่อใชเปนอาหารอีกดวย

ภาพที่ 18 ภาพบอน้าํ ในบริเวณใกลกับเรือน
6

ศรีศักร วัลลิโภดม, เรือนไทย บานไทย, 45.
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บอ

โคก

สวม

ครัว

โถงเรือน

ชาน

(เรือน ข 7)
ลายเสนที่ 1 แสดงความสัมพันธของเรือน กับโคก และบอ

บอ

โคก

เรือน

ครัว

ชาน

(เรือน ก 1)

นอกจากนี้ องคประกอบภายนอกเรือนอีกประการหนึง่ ที่สะทอนสภาพการดําเนิน
ชีวิตไดเปนอยางดี คือ การพึ่งพาลําน้าํ การคมนาคมสัญจรดวยเรือเปนหลักใหญ เรือที่พบสวนมาก
มีขนาดเล็ก แข็งแรง เชน เรือมาด เรือแจว เรือกระแชง

ภาพที่ 19 การใชเรือสัญจรทางน้าํ
ดังนัน้ สิ่งที่เปนสวนประกอบหรือการทําหนาที่เพื่อประโยชนใชสอยตอเนื่องสัมพันธกบั การใชเรือ คือ
อูจอดเรือ ทาน้ํา สะพานเทียบเรือ ชานตลิ่ง เปนตน โดยเฉพาะอูจอดเรือ ในกลุมของเรือนดั้งเดิมที่
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สํารวจจะพบวาทุกหลังจะมีอูจอดเรือ ซึ่งอูจอดเรือสรางเพื่อใชประโยชนในหนาแลง โดยการขุด
คลองซอยเล็กๆ กวาง 1-2 เมตร ลึกเขามาจากคลอง ตอมาถึงทาน้าํ สะพานไม หนาชานเรือน ทาง
ดานลาง อูจ อดเรือเหลานีม้ ักอยูไมไกลจากชานเรือนนัก แมตัวเรือนจะอยูลึกเขาไปจากตลิ่งก็ตาม
จะมีคลองซอยขุดตามเขาไปดวย เพื่อความสะดวกในการขึน้ เรือ เพื่อการเดินทางและคมนาคม
นั่นเอง สวนในหนาน้าํ เรือมักจอดอยูที่บนั ไดซึ่งตอตรงมาจากชานเรือนอยูแลว

ภาพที่ 20 คลองซอยจอดเรือ
สะพาน

บอ

เรือน
เรือน

โคก

ครัว

ชาน

W
สะพาน

ครัว

อูเรือและคลอง

อูเรือ
(เรือน ก 1)
(เรือน ข 6)
ลายเสนที่ 2 แสดงความสัมพันธของเรือน และเสนทางสัญจรทางน้าํ (อูเรือ และคลองซอย)

บอ
โคก

39
1. ปจจัยการดํารงชีวิตภายในครัวเรือนอันเกี่ยวเนื่องกับภูมิปญญาและการใชทรัพยากร
ภายนอก

พืชเศรษฐกิจรอบๆ เขตที่ดิน

โคก

เรือน

การเก็บและถนอม

การแบงปน

การ
แบงปน

บอ

แผนภูมิที่ 2 องคประกอบของปจจัยอันมีผลตอเรือนในทางกายภาพ
2. ปจจัยการดํารงชีวิตภายนอกครัวเรือน การประกอบอาชีพและทํามาหากิน

ที่ทํา
กิน

สภาพแ
วดลอม

แบงปน
ทํานา

น้ํา

เรือน

แบงขาย

แผนภูมิที่ 3 องคประกอบภายนอกอันมีผลตอเรือนในเชิงกิจกรรม

ประเพณี / เทศกาล
การรวมกิจกรรม
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3. ปจจัยการดํารงชีวิตจากภายในสูภายนอกและการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน

เรือ

ลําน้าํ ลําคลอง

เรือน

เสนทางสัญจร
อื่นๆ

ชุมชนและสังคม

แผนภูมิที่ 4 องคประกอบทีส่ ัมพันธกนั ระหวางเรือนในการเชื่อมโยงในชุมชน
2.2.2 กลุมเรือนที่ไมมพี นื้ ทีด่ ิน หรือองคประกอบอื่นๆ รอบๆ เรือน
กลุมเรือนเหลานี้ มักตั้งอยูห างจากลําคลองมาก เปนลักษณะเรือนขยาย
เปนลูก เปนพีน่ อง หรือญาติสนิทกัน มักจะแบงพืน้ ที่ดินใหกับลูกๆหลานๆ หรือ ขายตอใหญาติกัน
และสรางเรือนตอๆกันไปจนดูเหมือนแออัดและชิดกัน แตลักษณะของเรือนในกลุมนีย้ ังมีผงั เรือน
เปนแบบเรือนเดี่ยว ไมซับซอน คลายๆเรือนในกลุม แรก เพียงแตอยูช ิดติดกัน บางหลังชายคาชิดกัน
มีสะพานไมไผที่เรียก สะพานลูกบวบ หรือ สะพานปูนเล็กๆ ในปจจุบันเปนทางสัญจรเชื่อมตอกัน
หลังตอหลัง และจากแนวถนนสูริมคลองอีกดานหนึง่ กลุมนี้จะไมมีโคก หรือบอ หรืออูจอดเรือ ถาใช
เรือเปนพาหนะก็จะฝากจอดไวที่ทา น้าํ ของบานอื่นๆที่อยูดานริมคลอง หรือปลายสะพานสัญจรนัน้ ๆ
โดยมักอาศัยจอดกันหลายๆลําจนเหมือนเปนทาน้าํ สาธารณะ
ลักษณะเรือนในกลุมนี้ มีการเกาะกลุมกันอยางคอนขางหนาแนนมาก ไมมี
ขอบเขตอาณาบริเวณที่ดนิ ชัดเจน เกิดขึน้ จากการขยายเรือนตอ ๆ กันไป เรื่อย ๆ จากญาติพี่นอ ง
ไปจนถึงเพื่อนฝูงที่สนิทสนมกัน และสมาชิกในครัวเรือนแตละหลัง ก็มักจะแบงผนังกัน้ สวนกันไป
เรื่อย ๆ จนกระทั่งแทบจะไมมีที่จะขยายไดอีก ทําให เกิดความแออัด และดูแลซอมบํารุงไดยาก
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ภาพที่ 21 ทาเรือรวมระหวางบานหลายหลัง
แตกระนั้นก็ดี ภายในครัวไฟ หรือบริเวณชานเรือน หรือชานครัวของเรือน (เรือนเหลานี้มกั ตอชานที่
ครัว) มักจะพบเห็นกระบะปลูกผักสวนครัว หรือ พืชผักเพื่อการบริโภค เชน กะเพรา ตะไคร พริก อยู
หลายๆหลัง สําหรับการใชบริโภคภายในครัวเรือน มีมมุ เก็บของที่สําหรับ ดัดแปลง หรือถนอม
อาหารไวบริโภคไดนานๆ เชน การหมักปลารา ผักดอง หรือแมแตการหมักน้าํ ปลาใชเอง (เชน
เรือน ก1)

ภาพที่ 22 ครัวของเรือนแบบดั้งเดิม
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2.3 รั้ว และสวนประกอบอื่นๆ ภายนอกเรือน
จากการสํารวจ ในตําบลชุมชนคลองจิก เรือนในกลุมดั้งเดิม และกลุมทีม่ ี
พัฒนาการ และมีการตอเติมออกมาจากเดิมเกือบทัง้ หมด ไมมีรั้วปกกั้นแนวเขตทีช่ ัดเจน หรือทํา
เปนรั้วมัน่ คงถาวรแตประการใด ทั้งนี้ อาจมีปจจัยจากการติดวิถีชวี ิตแบบพี่นอง เครือญาติ และ
พึ่งพาอาศัยกันมาก เชนเดียวกับเรือนไทยพื้นถิ่นภาคอื่นๆ เชนกลุมชุมชนชาวไทยลาว ไทยอีสานที่
มักสรางเรือนเปนกลุมๆ และไมนิยมมีรั้วกัน้ 7 จะสังเกตวา จะกําหนดแนวของเขตกัน้ ดวยแนวตนไม
โดยเฉพาะแนวกอไผ แนวกลุมไมน้ํา ประเภท มะกอกน้าํ มะดัน เหลานี้เปนตน ซึ่งมีนัยยะเปนอันรู
กันถึงแนวขอบเขตที่ดิน นอกจากนี้ยงั แทบไมพบวาเรือนแตละหลังมีศาลพระภูมิเจาที่ หรือศาลบูชา
อื่นใด เหตุเพราะดังที่ไดกลาวถึงแลวใน แนวคติความเชื่อที่ไดยึดมั่น ซึมซับ และกลมกลืนไปกับ
แนวทางพุทธศาสนา เปนหลัก จึงนิยมมีหงิ้ พระหรือโตะหมูบูชาภายในเรือนมากกวาที่จะตั้งศาล
ภายนอก แตกระนั้นพบวาเรือน หรือบานในยุคหลัง (บานใหม) ที่กอสรางขึ้นใหมบนสภาพแวดลอม
ใหมก็มกั จะทํารั้วกัน้ โดยชัดเจน และมีการตั้งศาลพระภูมิดวย เพราะองคประกอบและการใชสอย
พื้นที่ภายในเรือน
ประการหนึง่ จากการสํารวจในชุมชนถึงแมจะเปนสังคมเกษตรกรรม มีการทํานา
เปนอาชีพหลัก และปจจุบนั ประชากรสวนหนึ่งไมทํานาแลว และบางสวนเชาพืน้ ทีท่ ํานา ก็ไมพบวา
ในชุมชนมียงุ ฉางหรือโรงสีขา วชุมชนสําหรับเก็บขาวหรือสีขาวแตอยางใด ทัง้ นี้เพราะเหตุวา การทํา
นาดังกลาว เปนการทํานาที่กระจัดกระจายไมมที ี่นาเปนแปลงใหญเชนแตกอน และอีกทัง้ การเก็บ
เกี่ยวมักมีการใชเครื่องจักรและแรงงานจากภายนอก พอคาผูรับซื้อนําเขาไปเก็บเกี่ยวและสงโรงสี
เอง ชาวบานไมนิยมเก็บขาวเปลือกหรือสีขาวแบบดั้งเดิม เพราะเหตุผลทางดานพืน้ ดินทํากินและ
เสียเวลาสิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคลมาก
เรือนในชุมชนแตเดิมและที่มีการตอเติมเปลี่ยนแปลงไปในชวงตนมีรปู แบบของผิว
เรือนและองคประกอบในผังเรือนคลายๆกัน และคอนขางชัดเจนถึงวิถีการดําเนินชีวิตแบบพื้นถิน่
ของคลองจิกไดอยางดี ลักษณะในองคประกอบไมซบั ซอน แตมีเอกลักษณและสอดคลองเอื้อ
ประโยชนตอการใชสอยไดอยางมาก เปนรูปแบบที่เห็นไดชัด และคลายคลึงกับเรือนทองถิน่ ใน
ทองถิน่ อืน่ ๆ สัมพันธกับกลุม ชนแบบไทยภาคกลาง ไทยพวน หรือ ไทยลาว เปนตน

7

จันทนีย วงศคํา, “พัฒนาการของเรือนพืน้ บานกะเลิง : กรณีศึกษาบานหนองหนาว
จังหวัดมุกดาหาร” (วิทยานิพนธปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 78.
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การใชที่วา ง จากการศึกษาถึงองคประกอบ และประโยชนใชสอยภายในเรื่องพื้น
บานของทองถิ่น พบวารูปแบบภายในเรือนเปนที่ “วาง” อยางแทจริงแสดงออกใหเห็นทัง้ รูปธรรม
และนามธรรม ในแงของรูปธรรมนั้นแทบไมตองคาดคะเนหรือสังเกตหาความสลับซับซอนของการ
ใชสอยภายในเรือนกับภาพลักษณที่ปรากฏ เพราะภายในเรือนจะประกอบดวยทีว่ างเกือบทั้งหมด
ทั้งสวนที่เปน ชานเรือน ชานแดด หรือ นอกชาน พอยกพื้นขึน้ เล็กนอยตอจากชานก็จะเปนโถงเรือน
หรือสวนตัวเรือน ความกวางประมาณ 2-3 ชวงเสา หรือ 2-3 หองเปนอยางนอย ซึง่ ก็เปนหองหรือ
พื้นที่โลงๆ อยูภ ายใตหลังคาทรงสูงโปรง ไมมีฝาเพดาน หรือผนังกั้นใดๆ ยกเวนบางหลังอาจมีแยก
หองเล็กๆเพื่อใชเก็บของหรือทําเปนหองนอนแยกไว ถัดไปอีกดานหนึ่งตอจากชานลดระดับลงเล็ก
นอยก็จะเปนครัวไฟ หรือ เรือนไฟ อยูในโครงสรางชุดเดียวกันทอดนาวตลอดไมแยกออกไปแลว
ตอเชื่อมดานชานแดด ไมเหมือนกับทําโครงสรางแยกเพิม่ ขึ้นใหมแบบงานตอเติม8 เชน เรือนของ
ไทยพวน ไทกะเลิง หรือ กลุม ชาติพนั ธไทยอื่นๆ
สวนความหมายที่แทจริงกลับปรากฏอยูในรูปแบบทางนามธรรมแฝงดวยภูมิ
ปญญา ความเขาใจตอสภาพแวดลอม และการสื่อใหเห็นถึงความสัมพันธของการใชประโยชนใน
พื้นที่วา ง ตลอดไปจนถึงการแสดงใหเห็นถึงความเรียบงายและมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ลักษณะภายใน
เรือนที่สว นใหญเปนทีว่ างนี้ เปนเอกลักษณของเรือนไทยสยาม หรือเรือนไทยพื้นถิน่ ภาคกลางที่
เห็นไดชัดเจน มีการใชสอยทีเ่ รียบงาย แตมีสัดสวน ทิศทาง และแฝงไวดวยความเชื่อ ความเคารพ
ตอความเปนอยูและสภาพแวดลอม ภายในทีว่ างนัน้ จะพบวา ฝาบานหรือฝาเรือนทางทิศใตมักจะ
เปนที่ตงั้ หรือทีว่ างหิง้ พระหรือโตะหมูบูชาเล็กๆไวที่ฝาดานนัน้ โดยเจาของบานจะใหความสําคัญ
กับหิง้ พระหรือโตะหมูบูชาสําคัญกวาอยางอื่น โดยทิศทางทีห่ ันไปก็จะมีทั้งทางทิศเหนือ ทิศ
ตะวันออก หรือทิศใต แตจะไมพบวาหันไปทางทิศตะวันตกเลย ถัดไปจะเปนพืน้ ทีว่ างโกศเล็กๆ
สําหรับเก็บอัฐบิ รรพบุรุษ หรือรูปถายของบรรพบุรุษที่สว นมากจะทําหิ้งอยูตา่ํ ลงมา หรือวางไวใน
ตําแหนงที่ตา่ํ กวา และโดยมากหันไปทางทิศเดียวกันกับหิ้งพระ สวนพื้นที่นอนหรือที่พักอาศัยจะอยู
ในสวนของเรือน โถงที่ยกพื้นสูงกวาสวนอื่นๆของเรือน โดยพอแม หรือญาติผูใหญมักจะหันศีรษะ
และนอนบริเวณดานทีม่ ีหงิ้ พระ การนอนนั้นแตละเรือนจะนอนกางมุง ปูเสื่อ หรือสาด หรือมีเบาะปู
แลวแตความนิยม และความพอใจที่ปฏิบัติตอกันมา ตําแหนงทีน่ อนจะไปนอนกลางเรือน โดน
สวนมากจะนอนชิดฝาดานใดดานหนึ่ง และเรียงตอๆกันไปตามลําดับ โดยการนอนใกลฝาเรือนมี
ความสะดวกในการผูกเชือกเพื่อแขวนมุง และการเก็บมุงก็มกั จะเก็บและแขวนไวที่ฝาดานใดดาน
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หนึง่ ไมเก็บพับแบบผาหมหรือผาปูที่นอน เรือนที่มีสมาชิกอาศัยอยูมากก็จะขยายพืน้ ที่ออกโดยการ
ตอเรือนออกไปจากชานใหญ และยกพื้นขึ้นแบบเรือนใหญ หลังใหญบางเล็กบางแตสวนมาก
หลังคาจะเตี้ยกวาเรือนใหญหรือเรือนเดิม สวนพื้นที่อนื่ ๆ ก็จะมีหนาที่ใชสอยอื่นๆ เปนพืน้ ที่ประจํา
และแตกตางกันไป ไมเปลีย่ นแปลง หรือยายไปยายมา อีกทั้งยังมีความสะดวกตอการใชสอยตาม
หนาที่ของพืน้ ที่นนั้ ๆ เชน ทีน่ ั่งพักผอน ที่รบั แขก ที่นงั่ กินขาวของสมาชิกในครอบครัวโดยมากมักจะ
อยูใตชายคา ตําแหนงริมชานเรือนและอยูต ิดกับเรือนครัว ใชเปนทีน่ ั่งพักผอน กินขาวเปนกิจกรรม
ประจําวัน ตลอดทั้งวันและตลอดทั้งเรือนก็จะมีรูปแบบแบบนี้ จึงเปนทีน่ าสังเกตวา พืน้ ทีว่ างโดย
ตลอดแบบนี้เหตุใดจึงมีการใชสอยที่เปนสวนเปนสัดชัดเจน ไมปะปนกัน เหตุผลประการหนึ่งนัน่
เปนเพราะวา ความเปนอยูท ี่เนนความเรียบงาย สะดวก และอาศัยพึ่งพิงสภาพแวดลอมธรรมชาติ
รอบตัวมาก เพื่อการระบายอากาศทีด่ ีหรือเปนการหลีกเลี่ยงจากความรอนอบอาว และประการ
สําคัญแฝงไวดวยคติความเชื่อ ความเคารพซึ่งกันและกัน ความไววางใจสนิทสนม ตลอดจนความ
โอบออมอารี9 ดังเชนแขกหรือญาติมิตรสามารถพบปะพูดคุยกันไดถึงบริเวณมุง หรือพื้นที่นอนเลย
ทีเดียว
3. องคประกอบ และการใชสอยพื้นทีภ่ ายในเรือน
จากการสํารวจและเก็บขอมูลเรือนดั้งเดิมและเรือนในชวงเวลาตางๆ ที่ตอเติม และ
เปลี่ยนแปลงไปก็ยังคงมีรูปแบบและการใชงานคลายๆกัน โดยมีองคประกอบหลัก ดังนี้
3.1 โถงเรือน หรือ สวนนอน
อยูในพื้นที่ตัวเรือนใหญทยี่ กพื้นตอจากชานและมักมีเรือนเดียวโดดๆ หรืออาจมี
เรือนเล็กที่เปนเรือนนอนเรือนขยายเพิ่มเติมจากชานเดียวกันบาง มักจะทําฝากัน้ 3 ดาน ดานที่ตอ
กับชานจะโลง ถามีหองภายในสองเรือน มักทําเปนหองเดียวเล็กๆ และอยูดานในสุด ใชสําหรับวาง
โตะหมู หิ้งพระ หรือเก็บของใชสอยภายในเรือน หรือบางเรือนก็มักจะวางโตะหมูไวหนาหองนี้เพือ่
สะดวกในการไหวพระ
3.2 เรือนนอน หรือ เรือนเล็ก
ใชสําหรับเปนทีน่ อนหรือพักผอน รับแขกที่ขยายตอจากเรือนใหญ มีลักษณะโปรง
โลง มีฝา 2-3 ดาน หรืออาจมีหนาตาง ทีเ่ รียกวา ฝาปรือ หรือ ฝาตะกรับ เปนฝาไมไผ หรือตนไม
ทองถิน่ สานกัน และใชเปดยกขึ้นทางดานลาง แลวใชไมค้ําไว มีการยกพืน้ เรือนสวนนี้ขนึ้ เสมอ
9
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หรือชานเรือนอาจสูงกวาเรือนใหญ หลังคาเรือนสวนนี้มกั จะทําเตี้ยหรือเล็กกวาเรือนหลังใหญ

ภาพที่ 23 โถงเรือน

ภาพที่ 24 เรือนเล็ก หรือสวนรับแขก
3.3 เรือนครัว หรือ ครัวไฟ
โดยมากจะอยูทางดานหนาทิศตะวันตก ตอจากเรือนใหญ หรือเรือนเล็กที่ขยาย
ออกมา ไมมีชานแยกเชื่อม แตตัวเรือนไฟหรือครัวไฟจะตอกับชานเรือนสวนกลาง และลดระดับต่ํา
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กวาบานเรือนเล็กนอย หรือ บนเรือนก็มพี นื้ ครัวเสมอกับชานเรือน ภายในครัวจะมีลกั ษณะเปดโลง
มีผา 2-3 ดาน โดยมีหนาตางหรือฝาเรือนแบบฝาปรือ หรือฝาไหล มุมหนึง่ จะเปนที่วางเตาไฟ มีทงั้ ที่
เปนเตาแกสและเตาถาน มีตูกับขาวและสวนเก็บของ เปนทีน่ า สังเกตวา ครัวไฟสวนมากจะมีพนื้
ชานเล็กๆเปนชานเปยก หรือชานวางขาวของ อยูตอกับขอบพื้นที่ทวี่ างเตาไฟ หรือซักลางแตพื้นต่ํา
กวามาก ใชวางฟน ถาน ตุมใสน้ํา หรือที่เปนเรือนแบบดั้งเดิมพบวาเปนทีว่ างไหปลารา ปลาแดก
ไหหมักน้าํ ปลา ไหกระเทียม เปนตน หลังคาสวนครัวมักเปนหลังคาทีต่ อจากเรือนใหญ เปนสวนของ
พาไล หรือชายคาที่คอนขางต่ํา ไมสงู มากนัก ทําใหสามารถเอื้อมถึงไดงาย และมักแขวนของใช
หรืออาหารไวที่ฝา หรือแขวนจากโครงหลังคาดวย เชน หอม กระเทียม ปลาแหง เปนตน

ภาพที่ 25 เรือนครัว
3.4 ชานเรือน
มักมีชานเดียว ไมนยิ มทํากวางมากนัก โดยมากมีขนาด 2-3 ชวงเสา ไมกวางกวา
เรือนใหญ ตัง้ อยูตําแหนงสวนกลางของเรือนหรือกลุมเรือน เปนสวนทีส่ ําคัญมากสวนหนึ่งของเรือน
เปนสวนเชื่อมตอพื้นที่ตางๆ ใชประโยชนอเนกประสงค เปนทีน่ ั่งเลน ตากอาหาร พืชผัก ตากผา
อาบน้าํ ยามเย็นนั่งเลนพักผอน เปนตน มักมีระดับต่ํากวาสวนอืน่ ๆของเรือน แตในปจจุบนั เรือนยุค
หลังๆมักไมนยิ มทําเรือนกวาง หรือไมมีชานเรือนไปเลย แตทําเปนสวนหนึ่งของเรือนภายในไปเสีย
จากการสอบถามเปนเพราะวาไมคอยมีกิจกรรมแบบเชนเดิม เชน การใชพื้นที่ตาก ซัก ลาง อีกทัง้
มักจะรอนเพราะแสงแดดสองถึงไดงา ย และรูปแบบเรือนใหมๆที่แยกหองตางๆออกชัดเจน และมี
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พื้นที่ระเบียงครัวตางหาก จึงไมนยิ มทําชานเรือนอีก อีกทั้งการทําชานเรือนจะเปนการเพิ่มโครง
สราง และสิน้ เปลืองคาใชจายพอสมควร
3.5 หองสวม
สวมเปนสวนของการใชสอยที่เพิ่มเติมมาภายหลังเมื่อไมกี่สิบปมานี้เอง เปนการ
เพิ่มความสะดวกสบาย และเปนการรักษาสุขอนามัยใหกับชุมชนและสิ่งแวดลอม มักทําเปนหอง
เล็กๆ งายๆ สวนมากอยูในเรือนครัว หรือติดกับครัวไฟ อยูทางทิศตะวันตก พื้นเปนไมเชนเดียวกับ
พื้นที่ทวั่ ไป ยกเวนเรือนรุนใหม จะแยกการสรางสวมขึ้นใหมเปนคอนกรีต ปูดวยกระเบื้องหรือขัดมัน
แตฝาของสวมยังคงเปนไมหรือสังกะสี ภายในมีตุมน้ําหรือถังน้าํ ใชกบั สวมซึมเทานั้น มักไมนยิ ม
อาบน้าํ ในสวม สวนมากจะอาบน้าํ ที่ชานเรือน หรือทาน้าํ แตเรือนใหมๆในปจจุบนั ภายหลังจากที่มี
ระบบน้ําประปาใชแลว ก็มกั จะกออางเก็บน้ําสําหรับอาบภายในหองสวมไดดวย

ภาพที่ 26 หองน้าํ – หองสวม
3.6 ใตถุนเรือน
ใตถุนเรือน แตเดิมเปนพืน้ ที่เอนกประสงคที่สําคัญมากสวนหนึง่ ของเรือน และเปน
เอกลักษณของเรือนทองถิน่ ริมน้ําที่ชัดเจน เปนภูมิปญญาที่เรียบงาย แตเกิดประโยชนสูง แกปญหา
การดํารงชีวิตอยางตรงไปตรงมา สอดคลองกับสภาพแวดลอม นั่นคือการปองกันน้าํ ทวมในฤดูน้ํา
หลาก การชวยระบายอากาศภายในเรือน อีกทั้งยังใชนงั่ เลน พักผอน ทํางาน เก็บของ หรือแมแต
เลี้ยงสัตวในยามหนาแลง เพราะในหนาแลง หรือฤดูรอนอากาศรอนอบอาว แตใตถุนเรือนจะเย็น
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ลมพัดสบายผานยอดหญาและผิวดิน แตปจ จุบัน ความสําคัญของใตถุนเรือนลดลงและกําลังถูกลืม
เลือน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสาธารณูปโภค และความเจริญทางการคมนาคมที่ทางการ
สรางให เชน การสงเสริมการสรางถนนหนทาง การทําสะพานปูนสําหรับการใชสอยของคนใน
ชุมชน ซึง่ เปนการเปลี่ยนแปลงวิถีชวี ิตจากการไปมาหาสูร ะดับผิวดิน หรือใตถุนเรือน- ระหวางเรือน
เปนการสรางวิถีชีวิตใหมที่ไปมาหาสูที่ระดับตัวเรือนไดโดยตรง ผูคนจึงเลิกสนใจ หรือแทบไมไดลง
ไปใชสอยใตถุนเรือน ทําใหเรือนรุนหลังมองไปเพียงวา ที่ตงั้ ของตนเองเปนที่ต่ําน้ําทวมถึง ปูทาง
ใหกับการสรางเรือนรุนใหมๆที่มักจะถมทีก่ อนใหเทาถนนหรือสะพานปูนเหลานั้นไป

ภาพที่ 27 ใตถุนเรือน
อีกทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ และอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ผูคนสวนมากและลูกหลานไมไดทํานา หรือ
มีนาเปนของตัวเอง ก็มกั จะไมตองการพืน้ ที่ในการเก็บผลผลิต เก็บขาวของเครือ่ งใช เครื่องไม
เครื่องมือตางๆ หรือเลี้ยงสัตวอีกตอไป จึงเปนทีน่ าเสียดายอยูว าหากชุมชนจะเปลี่ยนแปลงเปน
เรือนที่ตั้งอยูบนดินหรือที่ดอน รูปแบบของเรือนก็จะยิง่ เปลี่ยนแปลงตามไปดวย และแนวโนมของ
เรือนที่ปลูกใหมเปนการรับรองคานิยมแบบวิถีของเมืองก็อาจกอใหเกิดปญหาตอสภาพความ
เปนอยูท ี่ไมสอดคลองกับบริบทที่แทจริงของชุมชนก็เปนได
4. ขั้นตอนการกอสราง หรือปลูกเรือนโดยทั่วไป
4.1 การกอสรางแบบดั้งเดิม
เปนการกอสรางแบบเรียบงาย พึ่งพาวัสดุตามธรรมชาติเกือบทั้งหมด จากการ
สํารวจ เก็บขอมูล และสัมภาษณเจาของเรือนที่มีอายุของเรือนคอนขางมาก (เรือนดั้งเดิม)
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สังเกตไดวา เรือนเหลานีม้ ีลกั ษณะทีเ่ ดนๆ 3 ประการ
4.1.1 เปนเรือนไมประเภทเรือนเครื่องผูกหรือเรือนไทยประเภทเรือนเครื่องสับผสม
กับเครื่องผูก (ไมเปนเรือนเครื่องสับทั้งหมด) เชน เดี่ยวบน หรือโครงหลังคา มีดานลางเปนไมเนื้อ
แข็ง บางเรือนใชไมไผผูกหรือขัดกันตามแบบเรือนเครื่องผูก และยังมุงดวยแฝก หรือหญาคา
แบบเดิมอยูบาง โดยมากพบกับ เรือนไฟ หรือครัวไฟ ในวิถีชนบทกับความรูและวัสดุที่ใชในการ
กอสราง

ภาพที่ 28 ลักษณะของการใชโครงสรางแบบเรือนเครื่องผูก
นอกเหนือไปจากความคิดหรือความรู ความเชื่อ ที่ไดรับอิทธิพลทางพุทธศาสนา สังคม และความ
เปนอยูกบั การปกครองในชุมชนของตน สิ่งสําคัญที่สุดอีกประการหนึ่งทีม่ ีอิทธิพลมาก คือ ความคิด
ที่จะแสดงออกถึงสัจจะในการใชวัสดุและระบบโครงสราง10 ใชความคิด ความรู ความเขาใจในวัสดุ
และความเปนอยูที่สั่งสมกันมา เปนหลักในการสรางสรรคเรือน แสดงใหเห็นถึงความเรียบงายที่มี
คุณคาสูง มีสัจจะและความสมบูรณในสถาปตยกรรม ซึ่งเปนตัวอยางของการสรางสรรคงาน
สถาปตยกรรมที่ใชสติปญญาสรางสรรคมากกวาการใชอารมณ11 นอกจากนี้ในความเรียบงายที่
10

เรืองศักดิ์ กันตะบุตร, “วิเคราะหโครงสรางในประเทศไทยในอดีต,” ใน เอกสาร
วิชาการ และสรุปผลการสัมมนา เอกลักษณสถาปตยกรรมในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร :
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.), 138.
11
เรื่องเดียวกัน.
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ปรากฏจะแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่เอื้อตอความเปนอยูตอการใชสอยพื้นที่ภายในเรือน เปนแบบ
แผนของเรือนภาคกลางที่ตั้งอยูในที่ลมุ เปรียบเทียบกับแบบฉบับของเรือนเครื่องสับ จริงๆแลว จะ
พบวาแบบแผนของเรือนมีลกั ษณะคลายคลึงกันตางเพียงขนาดและวัสดุเทานั้น นอกจากนี้เคาโครง
ตางๆของเรือนยังสะทอนความเปนเรือนไมเครื่องผูกอยูม าก กลุมเรือนเชนนี้ยงั พบไดกระจายทั่วไป
ตามลําน้ํา และบริเวณถิน่ ฐานที่ตั้งชุมชนแตเดิม ในปจจุบันการกอสรางหรือปลูกเรือนลักษณะนี้
แทบไมมกี ารสรางเพิม่ ขึ้นอีกแลว อาจพบบางในบางเรือนที่มกี ารตอเติมพื้นที่เรือนบางสวน เชน ตอ
เรือนครัว หองน้าํ หรือ ทําเปนพื้นที่เก็บของตางๆไมทาํ เปนขนาดเล็กและมักมีขนาดเล็ก และที่
สําคัญ เรือนที่ยังมีการสรางเรือนเชนนีเ้ พิม่ เติมอีก พบวาโดยรอบของแนวเขตที่ดิน ยังคงมีความ
ตองการวัตถุดบิ อยูมาก เชน กอไผ มีแนวปา ตนไมเบญจพรรณพวก ลําเจียก ตนจิก หรือไมพวก
มะกอกน้ํา หรือมีไมเกาเก็บไวแตเดิม

ภาพที่ 29 แนวไม
ซึ่งการกอสรางแบบนี้จะไมนิยมซื้อ หรือใชจายทุนทรัพยมาก จะใชวสั ดุ และแรงงานที่มี ยกเวน วัสดุ
หลังคา ซึง่ ในปจจุบันใชสงั กะสีแทนหญาคา หรือแฝกเกือบทั้งหมด
4.1.2 ลักษณะทางวัสดุที่ใชในการกอสรางหรือปลูกเรือน
ลักษณะกลุมเรือนแบบดั้งเดิม หรือ มีอายุการสรางอยูใ นกลุมแรก มีวัสดุ
พื้นฐานแบบเดียวกันทัง้ หมด คือ ใชไมเปนวัสดุพนื้ ฐานหลัก เปนระบบเสาและคาน ถือวามีลักษณะ
อิสระไมตรึงแนน โดยแยกสรุปเปนสวนๆ ดังนี้
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- เดี่ยวลาง คือ ชวงเสาใตถนุ เรือนถึงระดับคานพืน้ หรือรอด ใชไมจริงพวก
ไมเบญจพรรณ ไมเนื้อแข็ง เปนโครงสรางที่เปลีย่ นแปลงและพัฒนาขึ้นมาก เรือนเครื่องผูกโครงเสา
ไมไผแบบเดิม ทัง้ นี้เหตุผลหลัก คือ จะมีความแข็งแรงทนทานตอการผุกรอนเมื่อเวลาโดนน้าํ ทวม
เนื่องจากเรือนสวนใหญเกือบทั้งหมดตั้งอยูในที่ลมุ น้าํ ทวมถึง โดยเฉลีย่ น้ําลึก 1.00-2.00 ม. สําหรับ
เสาบางสวนของเรือนที่ยังใชไมไผอยูบางก็มี เชน เรือนไฟ ชานเรือนทีใ่ ชเก็บของ ชานซักลาง หรือ
สะพานเชื่อม สะพานทาน้ําตางๆ และใตถุนเรือนทัง้ หมด ไมมีการตอเปนหองหรือผนังกัน้ ใดๆทัง้ สิน้
พบวาคงมีบา งทีท่ ําเปนคานแคร หรือที่วางของ หรือจอดเรือเทานั้น

ภาพที่ 30 ลักษณะใตถุนเรือน
- เดี่ยวบน หรือ ตัวเรือนตัง้ แตพื้นถึงเตาหรือใตโครงหลังคา พบวามีทั้งที่เปน
ฝาไม ประเภทฝาไมกระดาน หรือฝากระดานดุน พวกฝาปะกน ยึดตั้งอยูบนพื้น ใชเดือนและตะปู
เปนตัวยึด ลักษณะเรือนแบบนี้จะเปนเรือนที่แสดงถึงฐานะความเปนอยู และเปนรูปแบบที่รับมา
จากเรือนเครื่องสับ แตโดยมากมักจะมาพรอมๆกับ การใชวัสดุมงุ หลังคาที่เปนสังกะสี หรือ
กระเบื้องใยหิน เนื่องจากถือวาเปนวัสดุแบบใหมในสมัยนัน้ และผูคนตางมีอุดมคติวาเมื่อชีวิตความ
เปนอยูดีขึ้น ก็จะนิยมสรางบานที่เปนไมจริง และดูมีความมัน่ คงถาวรขึ้น12 สวนอีกกลุมก็ยังพบวา
ฝาเรือนอาจเปนไมใหม ที่เรียกวาฝาปรือ หรือ ฝาลําแพน หรืออาจพบแคเพียงการมีลําไมไผขัดกัน
ไวแบบราวกันตก หรือใชแผนสังกะสีลูกฟูกตีปดทําเปนฝาก็ได ซึ่งวัสดุที่ใชก็จะบงบอกถึงตําแหนง
12

ศรีศักร วัลลิโภดม, เรือนไทย บานไทย, 50.
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การใชงานภายในเรือนดวย เชน สวนที่ไมสําคัญในสวนของพืน้ พบวาใชไมกระดานทั้งหมด ขนาด
ตั้งแต 4-6 นิ้วไปจนถึง 10 นิ้ว ตําแหนงรองรอบๆเรือน เชน หองสวม ครัวไฟ ชานเรือน จะใชไมไผ
หรือสังกะสีเปนตน
- หลังคา พบวาหลังคาสวนใหญเปนสังกะสีทั้งหมด มีทพี่ บบางที่เปน
หลังคาแฝก แตเรือนรอง เชน เรือนครัว เรือนพักผอน ซึ่งหาไดนอยมากแลว และหลังคาแฝกที่พบ
สวนใหญไมไดเปลี่ยนอีกเลยหลังจากมุงครั้งสุดทายไมนอยกวา 20 ป นอกจากนี้กลุมเรือนดั้งเดิม
ยังคงใชโครงไมจริง รวมกับโครงไมไผ หรือใชโครงไมไผ หรือ ไมจริงลวน โดยถาเปนไมจริงจะใช
เปนไมจริงดวย และมุมดวยสังกะสีทงั้ หมด สวนที่ยังเปนหลังคาแฝก จะใชแปไมไผลํายาว
เสนผาศูนยกลางประมาณ 1-2 นิว้ ทําเปนแนวจันทัน ผูกติดกับโครงหลังคาไมไผ สวนของอกไก
และอเสดวยตอก หรือเชือก หรือปาน แลวจึงปูตับหญาแฝกวางซอนทับกัน และผูกติดกับโครงไม
ไผ จันทันยาวตอๆกันไปจนถึงสันหลังคา

ภาพที่ 31 หลังคาเรือนทั่วไป
4.1.3 ขั้นตอนและวิธกี ารกอสราง
ขั้นตอนและวิธีการกอสรางตามที่ไดสํารวจและสอบถามเจาของเรือน พบวา
มีแบบแผนเดียวกันกับการกอสรางเรือนเครื่องผูกทั่วไป กลาวคือหลังจากวางผังก็จะตั้งเสาเรือนขึ้น
โดยฐานเสาจะฝงอยูในหลุมที่บดอัด หรือวางไมอัดไวแลวอยางแนนหนา จากนัน้ จะวางคานไมรับ
พื้น ปกติคานจะตั้งอยูสงู กวาพืน้ ดิน เฉลี่ย 2.20 – 2.80 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาอยูตดิ คลองเพียงใด
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เพราะถาติดคลองมาก น้าํ หลากเร็ว ขังนาน และมักจะเปนที่ต่ํากวาก็จะมีนา้ํ ลึกกวาสวนที่อยูไกล
จากคลองออกไป จากนั้นก็เริ่มประกอบโครงหลังคา โดยรูปแบบทั้งหมดก็เปนลักษณะเสาและคาน
แบบงายๆ ตางเพียงรายละเอียดการยึดเกาะตอเชื่อมกันในระหวางชิ้นสวนของโครงสรางตางๆ นัน่
คือ เรือนเครือ่ งผูก โครงไมไผทั่วไปจะใชตอก คือ เสนไมไผผา หรือจักเหลาจนเปนเสนเชือก ซึ่ง
จัดเปนวัสดุทหี่ าไดงา ยที่สุด เพราะปลูกมาในชุมชน นอกจากนี้บนเรือนจะใชเชือกปาน หรือเชือก
กระสอบซึ่งสามารถหาซื้อไดงาย ใชในการผูกตอชิ้นสวนโครงสรางไมไผสวนตางๆของเรือนไดอยาง
ดีและแข็งแรง สวนเรือนเครื่องสับ หรือ เรือนที่ใชไมจริงเปนสวนประกอบหลัก โดยเฉพาะพื้นที่ของ
เดี่ยวบน หรือ โครงหลังคา ก็จะมีรูปแบบของการปลูกเรือน หรือประกอบเรือนทีซ่ ับซอนและลุมลึก
ขึ้นไปอีก ตามแบบการเขาไมของเรือนเครื่องสับ เชน การเขาฝากับโครงพื้น การยึดดวยเดือนเตา
หรือตะปูจีน สวนหลังคาที่เปนไมจริงสวนมาก มักไมทาํ รูปแบบใหสูงมากเหมือนเรือนไทยประเพณี
แตจะดูเตี้ยและไมแอนมากนัก เหตุผลเพราะวาเรือนสวนมากใชสงั กะสีมุง และการใชสังกะสีเปน
วัสดุในการมุงนั้น ไมรวมการทํารูปทรงใหออนโคงกวาปกติได โดยสรุปอาจมองเห็นรูปแบบความ
สัมพันธของเรือนพืน้ ถิน่ ดั่งเดิมในชุมชนไดวา เนนความเรียบงาย สมถะ ใชวัสดุพนื้ ถิน่ เนน
ประโยชนใชสอยที่พอเพียง มีความโปรงสบาย เอนกประสงค และสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ภูมิอากาศ ปจจัยอื่นๆมักจะไมไดเนน หรือใหความสําคัญเดนชัดแบบเรือนไทยประเภทอื่นๆ เชน
การเนนรูปแบบภายนอกที่สวยงาม ออนชอย หรือ การทําเรือนทีม่ ฝี ามากหลายๆดาน เพื่อความ
ปลอดภัยเหลานี้เปนตน

สภาพแวดลอม

+

วัสดุพื้นถิ่น

+

ความเปนอยูเรียบงาย
และพอเพียงตามวิถีชนบท

เรือนดั่งเดิม
ของทองถิ่น

แผนภูมิที่ 5 ความสัมพันธในรูปแบบเรือนพืน้ ถิน่ ตามวิถีทางธรรมชาติ
4.2 การกอสรางในปจจุบนั
การกอสรางหรือปลูกเรือนในปจจุบนั
มีความเปลี่ยนแปลงและแตกตางไปจาก
รูปแบบของเรือนแบบดั่งเดิมอยางมาก ทัง้ นีห้ ากดูรอยตอระหวางเรือนในชวงตางๆ เชน เรือนดัง่ เดิม
กับเรือนในชวงหลังทีม่ ีพัฒนาการเปลีย่ นไป และเรือนทีศ่ ึกษาแตละกลุมอาจมองเห็นความสัมพันธ
ดังนี้
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1. เรือนดั้งเดิม

2. เรือนที่พัฒนาจากเรือนดั้งเดิม

รูปแบบการปลูกเรือน
ตามแบบดั่งเดิม

รูปแบบการปลูกเรือนแบบเดิม
+ แบบใหม

3.เรือนที่มีพัฒนาการเปลี่ยน
แปลงไปในชวงปลาย (ปจจุบัน)
รูปแบบการกอสรางแบบใหม

แผนภูมิที่ 6 พัฒนาการของเรือนตามชางเวลา กับรูปแบบวิธีกอสราง
1. เรือนดั้งเดิม มีการปลูกเรือนตามประเพณีแบบดั้งเดิม พึง่ พาอาศัยวัตถุธรรม
ชาติ และสอดคลองกับสภาพแวดลอม ดูตารางที่
2. เรือนทีม่ ีพฒ
ั นาการจากเรือนดั้งเดิม มีการเปลี่ยนแปลงทีว่ ัสดุและขนาดพืน้ ที่ใช
สอยของเรือนเปนประการสําคัญ การกอสรางปลูกเรือนก็ยังคงมีลักษณะคลายกับแบบดั้งเดิม ไม
ซับซอน และไมตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการไปมากนัก เปนการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม
และคานิยมของการใชวัสดุแบบใหมๆ เชน สังกะสี ฝาไมกระดานแผนเรียบ ตีซอนเกร็ด และความ
เปลี่ยนแปลงที่เดนชัด คือ การตอเติม ขนาดพืน้ ที่ ออกจากตัวเรือนดั้งเดิมนัน่ เอง (จึงตองมี
โครงสรางและรูปแบบการกอสรางคลายแบบเดิม) ดูตารางที่
3. เรือนที่มพี ฒ
ั นาการเปลีย่ นแปลงไปในชวงปลาย(ถึงปจจุบัน)เปนการสรางเรือน
หรือสรางบานขึ้นใหม เนนวัสดุ อุปกรณ องคประกอบในการสรางบานตามรูปแบบสมัยใหม มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบเรือน คานิยมในการสรางเรือน (ที่รับมาจากวิถชี ุมชนเมือง) และ
เปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการกอสรางไปโดยสิ้นเชิง
กลาวโดยสรุป พบวา เรือนในกลุมใหมทเี่ กิดขึ้นในยุคหลัง มีลกั ษณะเดนชัดดังนี้
- เปนการสรางขึ้นใหมทงั้ หลังไมไดตอเติม หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเรือนเดิม
- เปนการสรางขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมรวมดวยเปนสวน
ใหญ เชน มีการถมพืน้ ที่ดินกอนทีจ่ ะสราง ทําใหไมมีใตถุนเรือนหรือใตถุนบาน แตจะตองตอกเข็ม
หรือ ทําฐานรากใหมีเข็มกอน เพราะดินทีถ่ มใหมจะนิม่ และไมสามารถรับน้ําหนักไดดี
- รูปแบบของเรือนแตกตางไปจาก รูปแบบเรือนแบบดั้งเดิม หรือเรือนที่มี
พัฒนาการตอจากเรือนดัง่ เดิมทั่วไปอยางสิน้ เชิง เปนการรับเอาแบบอยางมาจากวิถเี มือง แสดงให
เห็นถึงการรับเอารูปแบบของวัสดุใหมๆ และรูปลักษณใหมๆ ซึง่ ถือเปนสิ่งที่ทนั สมัยตอความเปนอยู
ในนัน้ คือปจจุบันเปนการเปลี่ยนแปลงไปถึง “คานิยม” ตอรูปแบบของบานเรือนในชุมชนดวย และ
สิ่งทีน่ าสังเกตก็คือ โดยรอบชุมชนดานนอกที่มกี ารเปลีย่ นแปลงกรรมสิทธิ์ของที่ดินหรือทีน่ าแตเดิม
เปนของนายทุนหรือเจาของใหม ก็เริมมีการกอสรางหมูบานจัดสรรกระจายอยูทวั่ ไป และรูปแบบ
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ของบานจัดสรรก็เปนสิ่งที่มีอทิ ธิพลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความเปนอยู และสภาพแวดลอม
ครั้งใหญที่สาํ คัญมาก เพราะเปนการแผขยายอิทธิพลของวิถีชุมชนเมืองออกสูชนบทอยางรวดเร็ว
และเปนกระแสที่ยากจะตานทานตอการเปลี่ยนแปลงนัน้ ได โดยเฉพาะชุมชนที่มีองคประกอบภาย
ในที่ออนแอ และไมแข็งแกรงทั้งในแงสภาเศรษฐกิจของชุมชน ทัศนคติและคานิยมที่เปลี่ยนไปเกิด
ความเสื่อมถอย และโครงสรางของการมีปฏิสัมพันธกันภายในครัวเรือนและชุมชน
- ขั้นตอนการกอสรางและวิธีการกอสรางที่รวดเร็วขึ้น หาวัสดุกอสรางไดงาย
ขึ้นทําใหสะดวกในการเลือกบานเรือนเพื่อการอยูอาศัย (สําหรับครอบครัวที่มีฐานะดี) และถือกันวา
รูปแบบที่สรางกันขึ้นใหมตามแนวทางนี้ เปนการแสดงถึงความมีฐานะ และการมีหนามีตา นัน่ คือ
การกอสรางดวยวิธีการกออิฐ ถือปูนบนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนมากมักจะสรางเปนบาน
2 ชั้น หลังคามีทรงสูงตามวัสดุที่ใช ซึง่ โดยมากจะใชกระเบื้องลอนคู (กระเบื้องใยหิน) หรือกระเบือ้ ง
ซีแพคโมเนีย (กระเบื้องคอนกรีต) ภายในเรือนมักจะปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ไมมีชานเรือน ครัว
ไฟ หรือฝาเปดโลงแบบเดิม
5. เรือนตามแบบแผนดั้งเดิม
ลักษณะเรือนตามแบบดั้งเดิม อาจกลาวไดวาเปนเรื่องที่มีรูปแบบของผังเรือนและองค
ประกอบตางๆของเรือน สืบทอดและมีความเปนแบบฉบับของเรือนทองถิ่นมาแตเดิมอยางยาวนาน
มีการเปลี่ยนแปลงไปคอนขางนอยมีพฒ
ั นาการมาจากเรือนเครื่องผูกของชุมชนชาวบานริมน้ํา ผูคน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเคารพนับถือพุทธศาสนา ลักษณะของเรือนตามแบบดั่งเดิมมี
รูปแบบเรียบงาย สมถะ แสดงออกถึงสัจจะ และความเขาใจในการใชวัสดุ มีการเกื้อกูลและ
ปรองดองกับสภาพแวดลอม มีการปรับตัวเขากับบริบทตางๆของชุมชนอยางสมดุลและกลมกลืน
ไมเนนความฟุม เฟอยหรูหรา หรือการประดับประดาใหเกินความจําเปนตอความตองการแคเพียง
พอในการดํารงชีวิตอยูอยางเรียบงาย สามัญ การพึง่ พาอาศัยจากภายนอกชุมชนมีนอย วิถีชีวิตมี
พออยูพอกินไมร่ํารวย ไมสะสม ไมยากจน แตใชประโยชนจากสภาพแวดลอมและความอุดม
สมบูรณไดอยางเหมาะสมทีส่ ุด ดังจะเห็นไดจากรูปแบบของเรือนแบบดั้งเดิม ที่มเี อกลักษณและ
ความเปนปกติมาคอนขางยาวนาน กอนกระแสของความเปลีย่ นแปลงทัง้ จากวิถีสงั คมเมืองและรูป
แบบประเพณีความเชื่ออันเปนแนวทางจากตะวันตกจะเริ่มเขามาหลอหลอม และเปลี่ยนแปลงใน
ยุคหลัง อาจสรุปรูปแบบของเรือนตามแบบแผนดั้งเดิมที่สําคัญ ไดดังนี้
- เรียบงาย มีสัจจะอันพิสุทธิ์ของภูมิปญญาทองถิ่น
- โปรงโลง ทัง้ แนวตั้งและแนวนอน กลาวคือ ไมเนนการปดทึบ หรือปดกั้นโดยสิน้
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เชิงทัง้ ภายในและภายนอก ในแนวนอนจึงแทบไมมีหองซอยแยกแบงพื้นที่ใดๆเลย คงใชระนาบและ
การยกระดับเพียงเล็กนอยเปนขอบเขตของการแบงพืน้ ที่และหนาที่ใชสอยเปนนัยยะเทากัน ขณะที่
ในแนวตัง้ ก็ไมมีการใชผังเพดาน หรือการปดทึบตางๆที่จะกอใหเกิดความไมสบายหรืออึดอัด แต
กลับเนนความโลงเพื่อการระบายอากาศและความชืน้ ตลอดจนสงเสริมใหมีภาวะความสบายใน
การอยูอาศัยภายในเรือน

ภาพที่ 32 เรือนตามแบบแผนดั้งเดิม (เรือน ก 1)
- มีความเชื่อและคติชนแฝงอยูในการอยูอ าศัยอยางเหนียวแนน ดังเห็นไดจากการ
อยูอาศัยภายในเรือน การแบงความสําคัญของพื้นที่ภายในเรือน โดยไมกําหนดขอบเขตของพื้นที่ใช
สอยอยางเปนรูปธรรมใดๆ คงเปนความรูส ึก ความเชื่อ และความเคารพตอการใชสอยภายในและ
การมีลําดับความมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลภายในเรือนอยางสอดคลองกลมกลืนและอบอุนรวม
ไปถึงการแสดงถึงความมีมติ รไมตรี และการตอนรับตอแขกผูมาขอพักพิง หรือเยี่ยมเยียนไดอยาง
แนบสนิทและอบอุนเชนกัน13
- วัสดุและวิธกี ารกอสรางพืน้ ๆ หาไดงา ยจากธรรมชาติ เขาใจวิธีการกอสรางและ
นําวัสดุตางๆ นั้นมาใชไดเปนอยางดี มีองคประกอบไมซับซอน ไมสนิ้ เปลือง ไมตอ งยุงยากในการ
ดูแลรักษา มีความยืดหยุน ตอสภาพแวดลอมและความเปนอยูอยางมาก แตเนื่องจากการปลูกสราง
เรือนที่มกั ใชวสั ดุที่เปนธรรมชาติหาไดงายในทองถิน่ ประเภท หญาคา หญาแฝก ไมไผ เปนตน วัสดุ
เหลานี้มีมากในสภาพแวลอม ซึง่ นอกจากผูเปนเจาของเรือนจะตองรูจกั การนํามาใชเปนอยางดีแลว
ยังตองรูจักดูแลซอมแซม
13

กฤษณะพล วัฒนวันยู, “หองวิจัย ของอาจารยอรศิริ ปาณินท,”, 63.
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อยางสม่ําเสมอ14 รูจักบํารุงรักษาซึง่ ความเขาใจในสวนของวัสดุเยี่ยงนี้กลับทําใหเรือนสามารถยืน
หยัด และเอื้ออาทรตอการอยูอาศัยไดนับรอยปไมแพเรือนถาวรอื่นๆ
6. เรือนที่มีพฒ
ั นาการมาจากเรือนดั้งเดิม
ภายหลังจากที่เริ่มมีความเจริญ และการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอันเปนความเจริญ
ทางวัตถุ และอุตสาหกรรมเริ่มแพรมาจากสังคมชุมชนเมือง รูปแบบและวิถีของเรือนก็เริ่มตอบรับ
และมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ ในชวงตน แตเปนความเปลีย่ นแปลงที่เรียกวา การปรับตัวและตั้งรับเพื่อ
ปกปองการใชวิถีชนบทและการดํารงชีวิตในรูปแบบเดิม นัน่ คือ จากการสํารวจและเก็บขอมูลเรือน
ในกลุมนี้ พบวาเรือนจะมีพัฒนาการตอมาจากเรือนแบบดั่งเดิมอยางเดนชัด รูปแบบ ลักษณะ
องคประกอบ ยังคงเปนรูปแบบเดียวกันกับเรือนแบบดั้งเดิม สิง่ ที่ปรากฏเปนรูปลักษณะทีม่ ีพฒ
ั นา
การเปลี่ยนแปลงไปแบงไดเปน 3 สวนดังนี้
6.1 ขนาดพื้นที่ใชสอย และองคประกอบภายในเรือน ลักษณะเรือนกลุมนีท้ ี่พบมาก จะ
มีขนาดของพืน้ ที่ใชสอยภายในเรือนมากขึ้น กวางขึ้นกวาเรือนเดิม เพื่อตอบสนองตอความตองการ
พื้นที่ใชสอย และสมาชิกในครอบครัวที่มีเพิ่มมากขึน้ โดยการเพิ่มขึ้นของพืน้ ที่นนั้ ยังคงมีความ
ตอเนื่องและรูปแบบเดียวกับตัวเรือนเดิม อาจกลาวไดวาเรือนกลุมนี้เกิดจากการตอเติมขึ้นจาก
เรือนเดิม หรือตัวเรือนเดิม (เรือน ข6) ภายในเรือนยังคงดูโปรง กวาง มีเสาอยูท ั่วไปในพืน้ ที่ภายใน
เรือนนัน้

ภาพที่ 33 เรือนที่มพี ัฒนาการมาจากเรือนดั้งเดิม (เรือน ข6)
14
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6.2 มีการเปลี่ยนแปลงพื้นใชสอยบางประการ หรือเพิม่ หนาที่ใชสอยขององคประกอบ
ภายในเรือนไปบางประการ ดังเชน การสรางหลังคาขึน้ ปกคลุมพื้นที่สวนชานกลางเรือนเพื่อใชเปน
พื้นที่พกั อาศัยภายใน และสอดคลองกับความตองการทางขนาดพืน้ ที่ใชสอยตามรูปแบบพัฒนา
การของเรือนในขอแรก นอกจากนี้การเพิ่มพื้นที่ใชสอยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงองคประกอบมีผล
ทําใหรูปราง หรือรูปทรงของเรือนเปลีย่ นแปลงตามไปดวย การมีหลังคาเพิม่ ขึ้น หลังคาจะเตีย้ ลงไม
สูงชันแบบเรือนเดิม เพื่อใหคลุมพื้นที่ไดกวางขึน้ หรือมีหลังคาปก หรือหลังคาพาไลเพิ่มขยายขึ้น
เพื่อใหมเี นื้อทีใ่ ชสอยมากขึน้ มีครัวที่กวางขึน้ หรือแมแตการตอหลังคาที่บนชายคาเพื่อทําเปน
โรงรถ โดยมีการถมถนนหนาเรือนเพื่อใหรถยนตเขามาจอดได เปนตน แตทั้งนี้เรือนกลุมนีก้ ็ยังคงมี
ใตถุนเพื่อใชเปนพืน้ ทีเ่ อนกประสงคในการเก็บของ เก็บเรือ แตไมนิยมลงไปทํากิจกรรมอื่น ๆ ใตถุน
เรือน (เนื่องจากระนาบของการใชงานเปลีย่ น ยกขึ้นมาอยูระดับถนน ไมไดสัญจรที่ระดับพื้นดินตาม
สภาพเดิม) และไมมีการเปลี่ยนแปลงตอเติมเปนหองใด ๆ หรือเก็บวัสดุอื่น ๆ เลยที่ระดับใตถุนนี้
เพราะเหตุวา มีน้ําทวมถึงในฤดูนา้ํ หลากนั้นเอง

ภาพที่ 34 บริเวณโรงรถที่ดัดแปลงขึ้นมาใหม (เรือน ข5)
6.3 เรือนที่มพี ัฒนาการมาจากเรือนดัง่ เดิม ถึงแมจะมีรูปทรงแตกตางไปบางตามการ
ขยายตัวของเรือน แตสิ่งที่เห็นไดชัดอีกประการหนึ่ง คือ การใชวัสดุในการปรุงเรือน โดยทีก่ ารรับเอา
ความเปลีย่ นแปลงจากภายนอก หรือวิถีชมุ ชนเมืองในชวงแรก ๆ เลือกใชวัสดุที่ใหม และหาไดงาย
สะดวกตอการใชสอยในชวงเวลานั้น ๆ ไมเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะเรือนใด ๆ ไปทั้งหมด ทั้งนี้
เพราะยังเห็นความสําคัญของรูปแบบตามแบบแผนเรือนดั่งเดิมอันเขาไดดีกับสภาพแวดลอม และ
การดํารงชีวิต อีกทั้งไมเดือดรอนกับสภาพทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ดังนัน้ สวนประกอบ
ั นาการขึ้น
ทางวัสดุภายนอก หรือที่เปนสวนประกอบของเรือนจึงสะทอนความเปนเรือนที่มพี ฒ
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จากเรือนดัง่ เดิม สวนของวัสดุที่ใชและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากทีส่ ํารวจไดมีดังนี้
6.3.1 หลังคาเรือนกลุมนีใ้ ชโครงหลังคาเปนโครงไม และมุงดวยสังกะสีลูกฟูก
เกือบทัง้ หมด ปจจุบันพบวามีเรือนบางหลังเปลี่ยนจากสังกะสีมาเปนกระเบื้องใยหิน (กระเบื้องลอน
คู) อยูบาง เนือ่ งจากกระเบือ้ งลอนคูผลิตออกใชภายหลังสังกะสี

ภาพที่ 35 โครงหลังคาเรือน (เรือน ข6)
6.3.2 ฝาเรือนไมมีการใชฝาทึบแบบฝาปะกน หรือฝาไมไผ เชน ฝาปรือ, ฝา
ตะกรับ เหมือนเรือนดั้งเดิมเพิ่มขึ้นอีก เหตุผลเพราะวา ฝาไมทึบมีราคาแพง และหาไดยากขึ้น อีก
ทั้งตองจางชางไมชาวจีน หรือชางปรุงเรือนจากตางถิน่ ขณะที่ฝาประเภทไมไผก็ถึงเวลาผุพังไม
คงทนตอสภาพดินฟาอากาศอีกตอไป จึงเริ่มทยอยรือ้ ถอนเปลี่ยนแปลงไป โดยวัสดุทนี่ ํามาใช
ทดแทนในเรือนกลุมนี้ไดแก ไมฝาตีซอนเกล็ด (ไมกระดานขนาด ½” x 6” หรือ 8”) หรือเรือนที่มี
ฐานะรองลงไปก็จะนิยมใชสังกะสีตีเปนฝาบนโครงคราวไมเชนกัน (เชน เรือน ก3)

ภาพที่ 36 ฝาเรือน (เรือน ข5)
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6.3.3 หองน้าํ ทําเปนเรือนเล็ก แยกโครงสรางจากเรือนใหญ แตยังคงสรางชิดติด
กับเรือนใหญ สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งเสาและคาน กออิฐมอญ ฉาบปูน มีชองหนาตาง
ระบายอากาศ พืน้ เปนคอนกรีตขัดมันหรือปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก มีอางอาบน้ําแบบกอสําเร็จใน
ตัว (ซึ่งเรือนแบบดั้งเดิมจะเปนไมกระดานตอไปจากชานเรือน)

การตอเติม
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบภายใน
การเปลี่ยนแปลงวัสดุประกอบเรือน

ขนาดพืน้ ที่เพิ่มขึน้
ขนาดพืน้ ที่เพิ่มขึน้ และรูปทรงเปลีย่ นไป
รูปทรงมีการเปลี่ยนแปลง และคงทนขึ้น

แผนภูมิที่ 7 รูปแบบสําคัญของเรือนทีม่ ีพฒ
ั นาการมาจากเรือนดัง้ เดิม
ตารางที่ 1 สรุปลักษณะ และความแตกตางทางกายภาพของเรือนแบบดั้งเดิม และเรือนที่พฒ
ั นา
มาจากเรือนดัง้ เดิม
ลักษณะ
ทางกายภาพ
1. ขนาดเรือน

เรือนแบบดั้งเดิม
ลักษณะเดน
ปจจัย
เล็ก – พอเหมาะ วัสดุและสมาชิกใน
ครัวเรือน
2. องคประกอบ โปรงโลงมีรูปแบบ ประโยชนใชสอย
ภายในเรือน
เรือนเครื่องผูก
และความ
แบบเดิม
เหมาะสมตอการ
3. วัสดุตัวเรือน วัสดุธรรมชาติ
ใชสอย
หาไดงา ยเขาใจ
สัจจะและ
4. รูปแบบเรือน แบบเรือนเครื่องผูก วิธีการใชประโยชน
ผสมเครื่องสับไม คตินิยมและ
สภาพแวดลอม

เรือนพัฒนาจากเรือนดัง้ เดิม
ลักษณะเดน
ปจจัย
ขนาดพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึ้น การขยายตัวของ
สมาชิก
พื้นที่ใชสอยและ มีจํานวนสมาชิก
การดัดแปลง
เพิ่มขึ้นและการใช
ภายในเพิ่มขึ้น
สอยที่เปลี่ยนไป
วัสดุใหมมากขึ้น คงทนกวาและ
สะดวกหาไดตาม
ทองตลาด
แบบเรือนดั้งเดิม คตินิยมเดิมและ
ยังคงพึ่งพา
แตขนาดเพิ่มขึน้
และองคประกอบ สภาพแวดลอม
เดิม
ภายในเพิ่มขึ้น
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7. เรือนที่มีพฒ
ั นาการเปลีย่ นไปในปจจุบัน
ในปจจุบนั รูปแบบของเรือนทองถิน่ เปลีย่ นไปมาก กลุม เรือนในยุคหลังที่เลือกศึกษาจะ
เนนเรือนที่สรางขึ้นใหมทั้งหมด ไมไดสรางขึ้นตอเติมจากเรือนดั่งเดิม โดยในปจจุบัน การตอเติม
เรือนออกจากเรือนดั่งเดิมก็เริ่มมีลดนอยลง และไมสามารถขยายออกไปไดเรื่อยๆ เนื่องจาก
ขอจํากัดทางโครงสราง และตนทุนของวัสดุ (ประเภทไม) มีราคาสูงขึ้น (หายากขึ้น) ดังนัน้ การสราง
เรือนใหมจงึ เปนทางออกที่ดกี วา ดังจะเห็นไดจากปจจุบันมีการสรางเรือน (บาน) ใหมๆเพิ่มขึ้น
มากมายกระจายอยูท ั่วไปในชุมชน ลักษณะสําคัญของเรือนที่มพี ัฒนาการเปลีย่ นไปในปจจุบนั จึง
สามารถสรุปไดดังนี้
7.1 เปนเรือน (บาน) เดี่ยว ชัน้ เดียว หรือสองชั้น สรางขึน้ ใหมทงั้ หลัง
7.2 โครงสรางเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังกออิฐมอญ หรืออิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ โครง
หลังคาใชเหล็กรูปพรรณ ชนิด LIGHT GRADE มุงดวยวัสดุประเภทกระเบื้องคอนกรีต หรือ
กระเบื้องใยหิน (กระเบื้องซีแพคโมเนียหรือกระเบื้องลอนคู) มีฝาเพดานทําดวยกระเบื้องแผนเรียบ
หรือ แผนยิบซัม่ กันความรอน
7.3 ผังเรือนเปนแบบผังเรือนในวิถีชุมชน เปนแบบสําเร็จรูป มีความกระชับในตัว
(COMPACT) แตกตางจากผังแบบเรือนกลุมดั่งเดิมอยางชัดเจน (ไมเหมือนกันเลย) องคประกอบ
ภายในแตกตางกัน มีลกั ษณะเปนหองแบงแยกขาดจากกันในแตละสวน ไมมชี านเรือน ไมมีระเบียง
นั่งเลนแบบระเบียงชาน และที่สําคัญไมมใี ตถุนเรือน เพราะเรือน(บาน)ประเภทนี้ปลูกสรางอยูติด
พื้นดิน นิยมมากในเมือง และเนื่องจากสรางติดดินจึงไมสามารถปองกันน้าํ ทวมได ในกรณีทนี่ ้ําทวม
หรือน้ําหลาก นอกจากนี้ เรือนประเภทนี้ใชวัสดุกอสรางที่มีนา้ํ หนักมาก ดังนั้นการปลูกในที่ลมุ ภาค
กลาง หรือทีท่ ี่มีชนั้ ดินออน จําเปนจะตองตอดเข็มกอน ทําใหตองใชเครื่องมือเครื่องจักรมาชวย
คอนขางมาก
7.4 ผังบริเวณของเรือนและสภาพแวดลอม มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเรือน เห็นได
ชัดเจนตากการที่พื้นที่ตั้งโดยรอบตัวเรือน ก็จะถูกถมทีด่ ินใหสูงขึน้ ไปพรอมๆกัน ดวยกับบริเวณที่
ปลูกบาน และเมื่อมีการถมดินแลวจึงตองมีการการทํากําแพงดิน หรือรั้วคอนกรีตขึ้นเพื่อปองกันดิน
ไหลและตนไมตางๆดั้งเดิมจะถูกทับลมตายทั้งหมด จําเปนตองปลูกขึน้ มาใหม และมักจะเปนตนไม
ประดับ หรือกลุมของตนไมตางทองถิ่น ไมใสกลุม หรือชนิดของตนไมแบบเดิม ตามคตินยิ มเพื่อ
ความเปนมงคลและตามอรรถประโยชนใชสอยที่จะเอื้อประโยชนในชีวติ ประจําวัน15
15
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สรุปไดวารูปแบบดังกลาวเปนตัวอยางของบานในเมืองอยางชัดเจนและรูปแบบสวนใหญของบาน
แบบนี้ก็ยงั เปนรูปแบบเดียวกันกับบานจัดสรรนั่นเอง
7.5 คติความเชื่อและรูปแบบการดําเนินชีวิตก็มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบเรือน
หรือบาน คงมีคติยึดถือบางประการที่ถูกปลูกฝง และยังตองพึ่งพิงความเชื่อนัน้ เพือ่ ความสมบูรณ
ความสบายใจในองคประกอบใหมของการอยูอาศัยใหไมขัดกับการดําเนินชีวิต ในรูปแบบของบาน
ใหม เชน ทิศทางการนอน การตั้งหิง้ พระ การหันทิศทางของบาน เปนตน
8. ขอสังเกตจากการศึกษาพัฒนาการของเรือนแตละชวงเวลา
เรือนมีการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยเรือนในอดีตและเรือนดั่ง
เดิมทีพฒ
ั นาการและการเปลี่ยนแปลงไปคอนขางชา มีระบบระเบียบแบบแผนแนนอน แตดูเรียบ
งายสอดคลองกับสภาพแวดลอม และธรรมชาติรูปแบบตางๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ลวนเกิดขึน้
จากการสั่งสมประสบการณเรียนรูของบรรพบุรุษ เกิดจากการเขาใจสัจจะของวัสดุและสภาพแวด
ลอมหลอหลอมเขากับคติความเชื่อของวิถชี นบทแบบที่มพี ุทธศาสนาเปนศูนยกลาง รูปแบบเรือน
ดั่งเดิมยังเปลีย่ นแปลงและสัมพันธไปตามสภาพแวดลอมเปนหลัก
สภาพแวดลอม
วัสดุทอ งถิ่น

เรือน

ภูมิปญญา

คติความเชื่อ
แผนภูมิที่ 8 องคประกอบหลักที่สัมพันธกนั ของเรือน
ตอมาเมื่อชุมชนเจริญนัน้ มีการขยายตัวของชุมชน มีการบริโภค และมีสมาชิกภายใน
ครัวเรือเพิ่มขึน้ เรือนจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยตอบสนองตอความตองการทางประโยชนใชสอย
เปนหลัก แตยังพึง่ พิงตอสภาพแวดลอมเชนเดิม ปจจัยทางสภาพแวดลอมยังคงอิทธิพลตอรูปแบบ
วิถีชีวิตและการอยูอาศัย แตขณะเดียวกันวัสดุแบบใหมๆที่มีความคงทนกวา หาไดงานกวา และ
เปนคานิยมใหม ที่ผูคนเริ่มรับมาใช ก็จะเปนที่แพรหลายมากขึ้น โดยทีก่ ารนํามาใชนั้นตองไมขัดกับ
รูปแบบการดําเนินชีวิต และการดํารงอยูแ ตเดิมขณะเดียวกันก็มกี ารพัฒนาทางสาธารณูปโภคเพิม่
มากขั้น เปนการเปลี่ยนแปลงคอยเปนคอยไปโดยยังแฝงความยึดถือในขนบประเพณี ความเชือ่
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ตามบริบทของผังเรือนแบบเดิม แตก็รับเอาความสะดวกสบายเพิ่มขึน้ จากการดําเนินชีวิตในสภาพ
แวดลอมเดิมนั้น
ความตองการและการบริโภค

ผลิตผลจากเมือง

วัสดุใหม

เรือน

สภาพแวดลอมเดิม

ปจจัยทาง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

คติความเชื่อเดิม

แผนภูมิที่ 9 องคประกอบทีม่ ีผลตอพัฒนาการของเรือน
ขอสังเกตอีกประการที่เดนชัดตอพัฒนาการของเรือน คือ ในรูปแบบดั่งเดิม ปจจัยทาง
สภาพแวดลอม มีผลตอวิถกี ารดําเนินชีวติ หรือ วิถีชนบท อยางมาก ภายหลังเมื่อมีการขยายตัว
ของเรือนและชุมชน มีการบริโภคมากขึ้น มีการใชวัสดุใหมๆเพื่อตอบสนองความตองการของการใช
สอยและความคงทน และมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางสาธารณูปโภคในชุมชนมากขึ้น เชน
ถนนหนทาง ไฟฟา และระบบประปา เปนตน ทําใหการพึง่ พาตอสภาพแวดลอมเดิมลดลงแตได
ความสะดวกสบายจากการพัฒนาสาธารณูปโภคดานตางๆนัน้ มากขึน้
ขณะเดียวกันเมื่อมีการบริโภคภายในมากขึ้น ความแข็งแกรงของความสัมพันธและวิถี
ชนบทภายในหนวยของเรือนก็เริ่มเปลีย่ นแปลง เริ่มมีความขัดสน ขาดแคลน และจําเปนตองดิ้นรน
แสวงหามากขึน้
เมื่อความเจริญแบบสังคมเมืองและวิถีเมืองอันเปนลัทธิแบบทุนนิยมกอตัวและ
ขยายตัวอยางรวดเร็วกระจายออกสูชนบทอยางแรงและกวางขวางไมมีการควบคุม และปองกัน
การซื้อขายและแลกเปลี่ยนตลอดจนการสรางทัศนคติใหมๆระหวางชุมชนเมืองและชนบทจึงเกิดขึ้น
ขณะที่ชนบทเองก็เริ่มออนแอจากภายใน (ขาดแคลนและตองการการบริโภคมากขึ้น) และชนบท
เริ่มไมใสใจสภาพแวดลอม (พึ่งพาลดลงเพราะมีสาธารณูปโภคใหม) ชนบทจึงรับเอารูปแบบและ
กระแสความเปลี่ยนแปลงจากสังคมเมืองมาสูสังคมและชุมชนของตนอยางมาก จึงเห็นไดวามีการ
เอาทีท่ ํากินขายแลกกับเงินทุนของเมือง ดังนัน้ สภาพแวดลอมทีเ่ ปลี่ยนเจาของไปจึงขาดการดูแล
สงผลใหทิศทางของการ
เอาใจใสและพึ่งพาอาศัยกันอยางเหมาะสมแบบพอเพียงเชนแตกอน
พัฒนาเรือนและชุมชนในปจจุบันแนวโนมที่กอใหเกิดปญหาขึ้นอยางมากกับชุมชน เพราะการวาง
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รูปแบบและแนวทางที่ผิดทีผ่ ิดทางไมสอดคลองกับบริบทจริงๆของตน
สุดทายสิ่งทีพ่ บและเริม่
ปรากฏในชุมชนชนบท คือ การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอมใหกลายเปนสังคมเมือง ดังเชน เรือน
หรือบานในยุคหลัง (ปจจุบนั ) ที่รับเอารูปแบบบานแบบสังคมเมืองมาเกือบทัง้ หมด เพราะเรือนหรือ
บานแบบสังคมเมืองเปนเรือนแบบปด ไมตองการความพึ่งพาจากสภาพแวดลอม มีการปดกัน้ มี
การพึง่ พาสาธารณูปโภคที่สรางขึ้นเอง ทําใหขาดการมีปฏิสัมพันธระหวางเรือน เกิดความหางเหิน
ไมปลอดภัย จึงมีรั้วรอบขอบชิด และคอยๆ แปลกแยกตัวเองออกจากสภาพแวดลอมไป
กระแสจากวิถีเมือง
สภาพแวดลอม

เปลี่ยนแปลง

วิถีชนบท

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม

การบริโภค + การพัฒนาและคานิยมใหม
แผนภูมที่ 10 ความสัมพันธกันในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตอวิถีชนบท

วิถีเมือง
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ภาพที่ 37 หุนจําลองแสดงพืน้ ที่ตําบลคลองจิก
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ลายเสนที่ 3 เรือนคุณตาผาด เข็มทอง (เรือน ก1)

ภาพที่ 38 เรือนพืน้ ถิน่ รหัส ก1
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ลายเสนที่ 4 เรือนคุณสมพงษ ไกรโอสถ (เรือน ก2)
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ภาพที่ 39 เรือนพืน้ ถิน่ รหัส ก2
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ลายเสนที่ 5 เรือนปาสมบุญ พรรณสําเจียก (เรือน ก3)

ภาพที่ 40 เรือนพืน้ ถิน่ รหัส ก3
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ลายเสนที่ 6 เรือนนาเอียด สนธิญาติ (เรือน ก4)

ภาพที่ 41 เรือนพืน้ ถิน่ รหัส ก4
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ลายเสนที่ 7 เรือนปาฉวี พงษอุดม (เรือน ข5)

ภาพที่ 42 เรือนพืน้ ถิน่ รหัส ข5
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ลายเสนที่ 8 เรือนนางแชม นาคสุข (เรือน ข6)

ภาพที่ 43 เรือนพืน้ ถิน่ รหัส ข6
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ลายเสนที่ 9 เรือนนางบุญสง พรรณปญญา (เรือน ข7)

ภาพที่ 44 เรือนพืน้ ถิน่ รหัส ข7
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ลายเสนที่ 10 เรือนนายชอบ ไกรบํารุง (เรือน ข8)

ภาพที่ 45 เรือนพืน้ ถิน่ รหัส ข8
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ลายเสนที่ 11 ตัวอยางเรือนในชุมชน บานเลขที่ 16 / 1 หมู 2 (ไมอยูในรหัสที่สํารวจ)

ภาพที่ 46 ตัวอยางเรือนพืน้ ถิ่นในชุมชน
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(ก1)

(ข1)

(ก2)

(ข2)

(ก3)

(ข3)

(ก4)

(ข4)

(ตัวอยาง)
ลายเสนที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบผังพืน้
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(ก1)

(ก2)

(ก3)

(ก4)

(ข5)

(ข6)

(ข7)

(ข8)

(ตัวอยาง)

ลายเสนที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบรูปดาน

บทที่ 4
การวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบทางกายภาพและสถาปตยกรรมของเรือน
1. การวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบของเรือน
การศึ ก ษาเรื่ อ งเรื อนพื้ น ถิ่น มีขั้ น ตอนที่ ซับ ซ อนหลายขั้ น ตอน และองค ป ระกอบใน
การศึกษามีความสัมพันธกันอยางละเอียดออน ทั้งดานกายภาพและคติความเชื่อ โดยความสําคัญ
ของการศึกษาอยางหลักๆนั้นมีอยูวา เปนการเขาถึง สัมผัส เรียนรู และถายทอดสิ่งที่พบเห็นจริง ทั้ง
รูปธรรมและนามธรรมในชุมชนและสภาพแวดลอมของทองถิ่นนั้น ซึ่งขอมูลตางๆสวนมากเกือบ
ทั้งหมดรวมถามและประมวลขึ้นจากความเปนอยูจริง ทั้งภูมิหลังแตเดิม ปจจุบันกาล และความ
เปลี่ยนแปลงตางๆอันเปนแนวโนม ปจจัยตอรูปแบบในอนาคต นอกจากนี้ยังตองศึกษาคนควา
อางอิงจากตําราผูศึกษาอยูกอน และกรณีตัวอยางอื่นๆ ที่มีทั้งคลายคลึงและแตกตาง และทายที่สุด
คือผูใหขอมูลและขอเท็จจริงตางๆอันเปนเบื้องหลังและแกนสาระในวิถีชุมชน คือ ผูเปนเจาของ
เรือนหรือชาวบานในชุมชนนั้นเอง
2. การศึกษากลุมเรือนในพื้นที่
2.1 ศึกษาเรือนตาง ๆ ในพืน้ ที่เดียวกัน อยูในสภาพแวดลอม และรากฐานทางปจจัย
ชุมชนแบบเดียวกันหรือใกลเคียงกันเปนเรือนที่ยงั มีการใชงาน มีการอยูอาศัย โดยเกณฑจะเนนไปที่
เรือนพืน้ ถิน่ แบบดั้งเดิมและเรือนที่มพี ัฒนาการมาจากเรือนดั้งเดิมเปนหลักโดย จะไมมีการอางอิง
หรือกลาวถึงเรือนที่มกี ารปลูกสรางใหมในชุมชนในปจจุบันดวย ซึง่ เปนเรือนที่ไมไดมีการพัฒนาการ
มาจากรูปแบบของเรือนพืน้ ถิ่นอยางแทจริง เปนรูปลักษณอยางใหมของเรือนในปจจุบันในทองถิ่น
และเปนตัวแทนใหเห็นถึงกระแสความเปลีย่ นแปลงที่ถาโถมเขาสูชุมชน ซึ่งแมแตความหมายในทาง
”นามธรรม” ก็อาจกลาวไดวาเรือนจะเปนบานที่มีรปู แบบ และวิวัฒนาการมาอยางยาวนานบน
รากฐานวัฒนธรรมและวิถีชวี ิตทองถิ่นของตนเอง และเรียกวาบานสําหรับเรือนสมัยใหม ที่สรางขึน้
ใหมทงั้ หมดในชุมชนเดียวกัน ไมองิ กับบริบทและรูปแบบดั้งเดิมของเรือนในพื้นที่ศึกษาเดียวกันและ
เกิดขึ้นในสภาวการณปจจุบนั ที่มีการผันแปรไปจากเดิมอยางมากมาย เกิดขึ้นตามยุคสมัยเปน
คานิยมที่ยึดถือกันมาก เพราะเปนการรับเอารูปแบบมาจากที่อื่น ที่แพรหลายในยุคทุนนิยม ดังนั้น
การกําหนดเลือกเรือนกรณีศึกษาจึงไดกําหนดเปนประเภทและจํานวนดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนเรือนแตละประเภทที่เลือกศึกษา และการกําหนดรหัสเรือน
ประเภทเรือน

จํานวน

เรือนดั้งเดิม

4 หลัง

เรือนที่มพี ัฒนาการ
จากเรือนดัง้ เดิม

4 หลัง

เรือนที่มพี ัฒนาการ
เปลี่ยนไปในปจจุบัน หรือ
เรือนในรูปแบบใหม (บาน)
ก

2 หลัง

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

เจาของเรือน
คุณตาผาด
ลุงสมพงษ
ปาสมบุญ
นาเอียด
ปาฉวี
คุณยายแชม
ปาบุญสง
คุณตาชอบ

ที่ตั้ง
หมู 5
หมู 4
หมู 2
หมู 5
หมู 5
หมู 5
หมู 4
หมู 5

รหัสเรือน
ก1
ก2
ก3
ก4
ข5
ข6
ข7
ข8

9
10

-

หมู 3ก

ข9
ข 10

หมู 3ก

หมายเหตุ เปนการอางอิงถึงเรือนที่มพี ฒ
ั นาการเปลีย่ นไปในปจจุบันหรือเปนการยกตัว

อยางเปรียบเทียบถึงเรือนในรูปแบบใหม ๆ ซึ่งจะไมเจาะจงรายละเอียดในการวิเคราะหอีก เนื่องจาก
รูปแบบนั้นมิไดมีรากฐานพัฒนาการมาจากเรือนดัง้ เดิม และไดกลาวบรรยายถึงลักษณะโดยทั่วไป
ในบทที่ 3 แลว
2.2 เกี่ยวกับเรือนกรณีศึกษา
2.2.1 สภาพโดยทั่วไปของเรือน
ดังที่ไดกลาวแลวถึงที่มาที่ไปและลักษณะโดยทั่วไปของเรือนพื้นถิ่น ทัง้ ที่เปน
แบบดั้งเดิมและที่มพี ัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป ซึง่ เรือนที่เปนแบบดั้งเดิมจริง ๆ นัน้ แทบจะหามิไดใน
ทองถิน่ อีกแลว จึงตองศึกษาดวยการระบุชวงอายุการสรางหรือศึกษาจากองคประกอบและรูปแบบ
ที่ยังเปนเคาโครงของเรือนดั้งเดิม แบบเรือนเครื่องผูก โดยมีการเปลี่ยนแปลงของวัสดุไปตาม
ชวงเวลาที่เปลีย่ นไป จากตัวอยางเรือนกรณีศึกษาที่สาํ รวจและเก็บขอมูล จํานวน 8 หลังและเรือน
แบบใหมที่ใชเปนตัวอยางในการอางอิงอีก 2 หลัง รวมเปนทั้งสิน้ 10 หลัง พบวาอายุของเรือนมี
ตั้งแตมากกวา 80 ป ไปจนถึง 1-2 ป (สรางใหม) โดยสภาพของเรือนมีลักษณะคลายกันในแตละ
กลุมและแตกตางกันออกไปตามชวงระยะเวลา ที่มีการกอสรางหรือตอเติมเรือนในกลุมแรกคือ เรือน
แบบดั้งเดิมและเรือนทีม่ ีพัฒนาการมาจากเรือนดั้งเดิม มีลักษณะและสภาพโดยทั่วไปของเรือนและ
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องคประกอบเรือนคลายกันมาก เริ่มจากตัวเรือนตั้งอยูใ นที่ลุมมีโคกและบอน้ําเปนองคประกอบของ
สภาพแวดลอม เรือนมีใตถนุ สูงทั้งหมด โครงสรางเปนไมจริงและไมไผเหมือนกัน ฝาเปนไมหรือไมไผ
ที่เรียกฝาขัดแตะ ฝาสํารวจหรือฝาไมแบบอื่น ๆ เชน ฝากก,ฝาตะกรับ,ฝาปรือ,ฝาซัง,ฝาเสื่อเหลานี้
เปนตน ซึง่ เปนทีน่ าสังเกตวาลวนแลวแตเปนวัสดุที่หาไดจากธรรมชาติในทองถิ่นทั้งสิ้น ผสมผสาน
กับภูมิปญญาทองถิน่ ความรูค วามเขาใจในสัจจะของธรรมชาติ เลือกเนนที่ประโยชนใชสอย ความ
พึ่งพาพึ่งพิงกับธรรมชาติโดยสมถะ ไมเบียดเบียน ไมปรุงแตงใหเกินเลยไปจากประโยชนใชสอย
ความสุขรมเย็น ที่จําเปนตอการดํารงชีวติ เทานั้น ไมไดเริ่มตนการมีเรือนจากความสวยความงาม
หรือความตองการหนาตาของผูอยูอาศัยในเรือน ผิดกับเรือนในปจจุบนั หรือบานของสังคมเมือง
แนวคิดนัน้ ตรงกันขามกับวัฒนธรรม และวิถีชวี ิตของชนบทโดยสิ้นเชิงการจะมีบานมีเรือนตองเริ่ม
จากความมีหนามีตา บานหรือเรือนจะตองสวยงามประชันกันได สรางจากวัสดุใหม ๆ ไมใชของ
ทองถิน่
ยึดถือเอาความทันสมัยและคานิยมทางการบริโภคเปนเกณฑในการสรางบานปรุงเรือน
สุดทายก็รังเกียจติเตียนวา ธรรมชาติแวดลอมเปนปฏิปก ษกับตน ปญหาตาง ๆ ก็จะตามมาเปนเงา
ตามตัวจะคิดอานแกไขก็ยากเต็มทีสุดทายก็วงิ่ หนีสัจจะความจริง และภูมิปญญาแหงบรรพชนและ
รากฐานแหงชุมชนมิไดซึ่งสิง่ เหลานี้เริ่มปรากฏใหเห็นอยูภ ายรอบชุมชนหรือในสถานที่ตาง ๆ อยู
ทั่วไปภายใตอทิ ธิพลของกระแสความเปลี่ยนแปลงจากสังคมเมือง
2.2.2 เจาของเรือนหรือผูอาศัยในเรือน
เรือนเกาแกสว นมาก เจาของเรือนมักเปนคุณตา คุณยาย หรือผูสงู อายุแลว
เกือบทัง้ หมด มีหลายเรือนทีเ่ จาของเรือนอยูกันเฉพาะตาหรือยาย(เรือน ก1, เรือน ข6) และอีกหลาย
เรือน อยูกนั แบบครอบครัวใหญหรือครอบครัวขยาย มีทงั้ ลูก หลานหรือญาติพี่นองหลาย ๆ คนอยู
รวมกัน ภายใตชายคาเรือนอันอบอุนโดยมากแลวเรือนที่มีการปรับปรุงหรือปลูกสรางเพิ่มเติม ตอไป
จากเรือนเดิม มักจะมีสมาชิกในเรือนหลายคน สวนใหญเปนเด็กหรือคนหนุมสาวในวัยทํางาน ซึง่ แต
เดิมผูคนสวนมากมีความเปนอยูเรียบงาย มีอาชีพทํานา หรือทําประมงเล็ก ๆ นอย ๆ เปนอาชีพตาม
ฤดูกาล พึ่งพาอาศัยธรรมชาติและสภาพแวดลอมเปนหลัก ความตองการทางปจจัยภายนอกมีนอย
ทําใหมีเวลามากในการดูแลเรือน ดูแลลูกหลานทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันและหนาวัดทําบุญ ฟง
เทศน ฟงธรรม อยางสม่าํ เสมอ เรือนแบบดั้งเดิมและเรือนขยายจากเรือนดัง้ เดิมในกลุมที่ศึกษา
มักจะมีผหู ลักผูใหญ คุณตาหรือคุณยายเปนประมุขของเรือน ดูแลลูกหลานและพักผอนอยางสงบ
เรียบงาย ภายในเรือน กิจกรรมที่ทาํ มักจะอยูโดยรอบภายในบริเวณเรือน เชน การหมักน้ําปลา การ
ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกใบยาสูบเอง (เรือน ก1) ดูแลถากถางทําความสะอาดรอบ ๆ บริเวณตลอด
จนใตถุนเรือนเปนทีน่ า สังเกตวาเรือนทีมีเจาของเรือนเปนผูสูงอายุ เปนผูเฒาผูแก ทีย่ ังมีสุขภาพ
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แข็งแรงใชเวลาสวนใหญพกั ผอนอยูกับเหยากับเรือน ตัวเรือนและรอบบริเวณเรือนมักจะสะอาด
สะอานเปนระเบียบเรียบรอยผิดกับเรือนยุคหลัง ๆ ที่เจาของเรือนมีสขุ ภาพไมคอยแข็งแรงหรือมักใช
เวลาไปทํางานนอกบาน หรือไปเปนลูกจางในนิคมอุตสาหกรรม (เรือน ก3, เรือน ข8) ไมใครมีเวลา
อยูกับเรือน มีวิถีชีวิตเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม เรือนจึงมักทรุดโทรด ขาดการดูแลบํารุงรักษา ไมคอ ย
เปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งในกรณีตวั อยางที่ศึกษามีเรือนเพียง 2 หลังเทานั้น (เรือน ข5, เรือน ข6) ที่
ยังคงทํานาตามฤดูกาล มีเวลาสวนใหญอยูกับเรือน นอกนัน้ ที่นาไดขายเปลี่ยนมือไปแลวทั้งหมด
ทําใหตองไปทํางานหรือประกอบอาชีพใหมหางไกลจากเรือนและชุมชนและมีเรือนอยู 5 หลัง ที่
เจาของผูครองเรือนเปนผูเฒาผูแก พักผอนอยูกับเรือน มิไดประกอบอาชีพใด ๆ แลวก็ยังคงรักษา
ขนบประเพณี วิถีการดํารงชีวิตของตนและสภาพของเรือนไดดีดุจเดิม สวนเรือนอืน่ ๆ ก็มีลกั ษณะ
และรูปแบบของเรือนคลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา ทั้งนี้อาจสรุปไดวา เรือนแบบดั้งเดิมมัก
มีอายุเรือนยาวนานเกาแก พอ ๆ กับอายุเจาของผูครองเรือน และเปนเรือนที่ยงั คงมีรูปแบบ
เอกลักษณแบบเรือนทองถิน่ ดั้งเดิม อาจมีเปลี่ยนแปลงบางทีว่ ัสดุของเรือนบางสวน เนื่องจากการ
ซอมแซมปรับปรุงเรือน ใหเหมาะสมและคงสภาพเพื่อการพักอาศัยอยูไดอยางดี สวนเรื่องที่มีผคู รอง
เรือนเปนคนรุนใหมหรือมีลกู หลานเพิ่มจํานวนขึ้นจึงมักเปนเรือนที่มีขนาดกวางขึ้น มีการตอเติมไป
มากโดยมีอายุของเรือนโดยรวมนอยกวาเรือนแบบแรก
ตารางที่ 3 แสดงกลุมเรือน อายุเรือน และพื้นที่องคประกอบที่สมั พันธกัน ตามรหัสเรือน
รหัส
เรือน
ก1
ก2
ก3
ก4
ข5
ข6
ข7
ข8
ข9
ข 10

อายุ
เรือน
90
70
55
25
25
20
25
25
2
3

เจาของเรือน
คุณตาผาด เข็มทอง
ลุงสมพงษ ไกรโอสถ
ปาสมบุญ พรรณลําเจียก
นาเอียด สนธิชาติ
ปาฉวี
พงษอุดม
คุณยายแชม นาคสุข
ปาบุญสง พรรณปญญา
คุณตาชอบ ไกรบํารุง
-

ขอมูลเจาของเรือน จํานวน น.ท.เรือน ลักษณะเรือน
อายุ อาชีพ ผูอาศัย ตร.ม. มีใตถุน ขยายเรือน

87
65
64
52
67
80
66
70
-

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ทํานา
ทํานา
ไมมี
ไมมี
ทํานา
-

2
3
5
4
12
7
9
7
-

64
74
85
71
165
130
185
155
-

มี
มี
มี
ไมใช
มี
มี
มี
มี
ไมมี
ไมมี

มี
มี
มี
มี
-

82
3. การวิเคราะหพัฒนาการของเรือน
3.1 การวิเคราะหองคประกอบของเรือน ในการศึกษากลุมเรือนตัวอยางมุง เนนที่จะ
ศึกษาหาความสัมพันธในองคประกอบแบบตาง ๆ ของเรือน โดยองคประกอบดังกลาวจะแยก
ออกเปน 2 ลักษณะใหญดังนี้
3.1.1 องคประกอบของเรือนในเชิงรูปแบบของเรือน ลักษณะรูปแบบของเรือน เปน
ลักษณะของเรือนเครื่องผูกและเรือนเครื่องผูกประยุกต หรือเรียกวาเรือนไมไผกึ่งไมจริง1 แตจากขอ
มูลที่สํารวจและศึกษาอาจกลาวไดวาเรือนเครื่องผูกที่เปนเรือนไมไผแท ๆ ผูกเขาดวยกันตามอยาง
วิธีโบราณแตดั้งเดิมซึ่งปลูกสรางเพื่อการพักอาศัยทัง้ หลังนัน้ ไมปรากฏมีใหเห็นอีกแลว คงมีปรากฏ
เฉพาะบางสวนของกลุมเรือนหรือประกอบอยูในหมูเรือนชุดเดียวกัน เปนสวนของการใชสอยลําดับ
รอง ๆ ไมใครสําคัญนัก เชน เรือนครัว ชานเปยก เปนตน และจากความเจริญทางวัตถุตาง ๆ ทีแ่ ผ
ขยายและเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา ประกอบกับความตองการการมีเรือนที่แข็งแรงถาวรมาก
ยิ่งขึ้น เรือนเครื่องผูกในอดีตในยุคเริ่มตนก็เริ่มคลี่คลายมาเปนเรือนกึ่งเครื่องผูกหรือเรือนกึ่งเครือ่ ง
สับเกือบทัง้ หมดจึงกลาวไดวาองคประกอบของเรือนกรณีศึกษา ที่สาํ รวจนัน้ ลวนมีรูปแบบของเรือน
เครื่องผูกผสมไมจริงทัง้ สิ้น
3.1.2 องคประกอบของรูปแบบตัวเรือน แบงไดเปน 3 สวนหลักๆ ไดแก
- ใตถุนเรือน
- สวนองคประกอบของตัวเรือน
- หลังคาเรือน
เรือนกรณีศึกษาทัง้ หมด ยกเวนเรือนรูปแบบใหม จะประกอบดวยสวน
ประกอบสําคัญทั้งสามสวนนี้ทงั้ หมด เปนลักษณะที่ถา ยทอดมาจากเรือนเครื่องผูกแบบริมน้ําหรือ
เรือนไมไผแบบดั้งเดิม
โดยวัสดุที่ใชเปนองคประกอบอาจเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมตาม
พัฒนาการแตละชวงเวลา ใตถนุ เรือนเปนสวนประกอบสําคัญของเรือนในสองกลุมแรก เพราะเหตุ
ที่วา เปนการแกปญหาจากการมีนา้ํ ทวมหลากเปนประจําทุกปตามฤดูกาล ลักษณะของการทําใต
ถุนสูงจึงเอื้อประโยชนตอชีวติ ความเปนอยู ทั้งโดยทางตรงและทางออม ทางตรงก็คือ มีพื้นที่ใช
สอยภายในเรือนเพื่อการพักอาศัยตามปกติและความสะดวกสบาย ไมอบอาวหรือเดือดรอนจาก
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปเปนวัฎจักร อีกทั้งพืน้ เรือนที่ยกขึน้ มักทําเปนพืน้ ที่โลงกวาง ไมปดกัน้
และมีความตอเนื่องของที่วา ง และประโยชนใชสอยตางๆอยางดี สวนประโยชนทางออมก็คือ การ
1

วีระ อินพันทัง. เหยาเรือนพื้นบานยานตะวันตก Vernacular Houses in the Western
Region. (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2545), 89.
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ไดพื้นที่ใชสอยหรือใชงานเอนกประสงคในยามหนาแลง ใชพกั ผอน ทํางาน เก็บขาวของเครื่องใช
ตางๆ ตลอดจนการพบปะสังสรรค เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานชวงเวลากลางวัน เพราะไดรมเงาและมีลม
พัดโกรกผานสบายดี ไมตองรอนอบอาวเพราะแสงแดดและระอุไอจากหลังคาทีม่ ักเปลี่ยนแปลง
วัสดุอยางใหมตามทองตลาดกันหมดแลว นอกจากนีก้ ารมีใตถุนเรือนยังชวยปองกันอันตรายตางๆ
จากสัตวเล็กสัตวนอย ใหความรูสึกปลอดภัยในยามค่าํ คืนเหลานี้เปนตน จากการสัมภาษณและ
การเก็บขอมูลจากเจาของผูค รองเรือน มักกลาวแบบเดียวกันหมดวาไดประโยชนดี ทําตามแบบ
อยางดัง้ เดิมทีม่ ีมานานแลว2 และชอบที่จะใชวัสดุตางๆทีห่ าไดจากทองถิ่น ผนวกกับภูมิปญญาเชิง
ชางของตน ไมนิยมทําเรือนบนโคกหรือถมดินขึ้นเพื่อยกพื้นเรือนแทนใตถุน เนื่องจากใตถนุ เรือนมี
ประโยชนตา งๆดังที่กลาวแลวขางตน และการมีโคกนัน้ สําคัญตอเรื่องครัวเรือนและอาหารการกิน
มากกวาอยางอื่น โดยเฉพาะหนาน้าํ หลาก เพราะแตละเรือนจะไมเคยขาดแคลนขาวปลาอาหาร
และพืชผักตางๆเลยตลอดปและตลอดทุกฤดูกาล
ในสวนขององคประกอบตัวเรือน เรือนที่ศกึ ษาในกลุมแรกและกลุมทีส่ อง มี
ตัวเรือนที่คลายคลึงกัน คือ เปนการประกอบขึ้นของฝาไมแบบตางๆตามอายุของเรือนและสภาพ
ทางเศรษฐกิจหรือฐานะของเจาของเรือน เรือนในกลุมแรกสวนใหญเปนฝาไมแบบโปรง เชนฝาไม
ไผแบบตางๆ ฝาสําหรวดหรือตะกรับ เปนตน เรือนกลุมที่สองมักเปนฝาไมจริง ประเภทฝาไมตีซอน
เกร็ดแบบตั้ง หรือแบบนอน (เรือน ข6) เปนตน แตลักษณะที่เหมือนกันของการทําฝาที่ตัวเรือน คือ
ฝาเรือนจะมีฝาดานนอกของเรือนเทานั้น เรือนตัวอยางทั้งสองประเภทจะมีฝาเรือนลอมรอบทีว่ า ง
ภายในตัวเรือน มีเฉพาะเรือน (เรือน ก2, เรือน ข5, เรือน ข6) ที่มีฝากั้นหองอีก 1 หอง แตปจจุบัน
แทบไมมีการใชสอยภายในหองนั้นเลย การใชสําหรับเก็บของหรือเปนหองพระเทานั้น นอกจากนี้
ตัวเรือนทุกหลังยังคงมีเอกลักษณที่เหมือนกันอีก คือ มีพื้นเรือนโลง กวาง มีการเลนระดับตาม
รูปแบบเรือนไทยภาคกลาง มีนยั ยะเพื่อแบงขอบเขตพืน้ ทีก่ ารใชสอยตางๆภายในเรือนและเพื่อชวย
เรื่องการระบายอากาศ การดูแลหรือสังเกตเรือนที่ใตถุนเรือน เปนความคิดสรางสรรคที่เรียบงายแต
แฝงความหมายและอรรถประโยชนสงู มีคุณคาทางดานจิตใจ และคติความเชื่อ ไปจนถึงการปฏิบัติ
ตนตอการครองเรือนอยางลึกซึ้งและสูงสง
สําหรับความแตกตางทีพ่ บในการสํารวจระหวางเรือนสองกลุมแรกนัน้ ใน
สวนขององคประกอบตัวเรือนจะเหมือนหรือใกลเคียงกันมาก ไมวาจะเปนการใชพื้นทีประเภทตางๆ
ในเรือน สวนนอน, ครัวไฟ, ชานเรือน, ชานเปยก, เรือนเล็กสําหรับนัง่ เลนหรือพักผอน แมกระทัง่
บันไดเรือนอันจําเปนตองมีเนื่องจากเรือนยกพืน้ สูง และสวนใหญเปนบันไดไมจริงทัง้ หมด เรือนของ
2
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หลังที่สํารวจและตั้งอยูใกลรมิ น้ํา ยังมีการตอทาน้าํ เล็กๆหรือสะพานไมกระดานลงสูต ลิ่งชายคลอง
อีกดวย (เรือน ก3) ซึ่งลักษณะที่ปรากฏดังกลาวบอกความเกีย่ วพันทีค่ ลี่คลายออกจากกัน แสดงให
เห็นถึงความมีพัฒนาการตอเนื่องสอดคลองกันมา คงมีแตเฉพาะ ”ขนาด” ของพื้นที่ใชสอย ( ตาราง
ที่ 47 ) และรายละเอียดของวัสดุที่ใชปลูกเรือนเทานัน้ ทีพ่ บวามีความแตกตางกันอยางชัดเจน สวน
เรือนในรูปแบบใหมทยี่ กตัวอยางมาอางอิงนัน้ ไมปรากฏวามีรูปแบบเชนทีก่ ลาวมานี้เลย

ภาพที่ 47 ขนาดชานในเรือนแบบดั้งเดิม (เรือน ก1)

ภาพที่ 48 ขนาดโถงภายในเปลี่ยนจากชานแดด ทําใหกวางขึน้ มาก (เรือน ข5)
ในการศึกษาเรือนกรณีตัวอยาง หลังคาก็เปนสวนประกอบที่สําคัญ ทีน่ ํามา
วิเคราะหและสะทอนใหเห็นสภาพวิถีชีวิต ความเขาใจในการดํารงอยูคูกับธรรมชาติและสภาพแวด
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ลอม การพึง่ พาธรรมชาติ และใชคุณประโยชนจากวัสดุทางธรรมชาติอยางแยบคาย ตรงไปตรงมา
ปราศจากการปรุงแตงและประดับประดา เพื่อใหสามารถดํารงอยูรว มกันไดอยางยั่งยืน สําหรับ
เรือนพืน้ ถิน่ แบบดั้งเดิมนัน้ การดํารงอยูของเรือนโดยแทจริง ใหความสําคัญกับหลังคามากกวาตัว
เรือนหรือสวนประกอบอื่นๆทั้งหมด3 ทัง้ นีก้ เ็ พื่อปจจัยทางประโยชนใชสอยที่ตองการครอบคลุมพื้นที่
กวางของตัวเรือนและการปองกันจากแดด ลม ฝนไดอยางดีนั่นเอง เมื่อสํารวจที่หลังคาเรือนจะ
พบวาสิ่งสําคัญที่ปรากฏและเลือกนํามาวิเคราะหศึกษาได 2 ประการ นั่นคือรูปทรงของหลังคาและ
ลักษณะหลังคา
โดยทั่วไปเรือนที่ศึกษามีรูปทรงหลังคาเปนแบบทรงจั่ว มีความชันสูงแบบที่
เรียกวาหลังคากรวด4 ในเรือนประธาน และลาดชันลดหลั่นในเรือนรอง หรือสวนของหลังคาที่ขยาย
ออกจากเรือนใหญ รูปทรงของหลังคาสวนใหญมีเคาโครง และรูปแบบจากเรือนเครื่องผูกแบบดั่ง
เดิม (เรือน ก1, เรือน ก3, เรือน ก4) อาจมีเปลี่ยนแปลงไปบางทีว่ สั ดุและกรรมวิธีการติดตั้งตาม
รายละเอียดของการใชในเรือนแตละหลัง สําหรับกลุมเรือนที่มพี ัฒนาการตอจากเรือนกลุมแรกสวน
ใหญยังคงรักษารูปทรงของหลังคาประธานไว โดยพบวาเรือนเกือบทั้งหมดจะนิยมตอหลังคาออก
จากเรือนใหญเปนทรงปกนก (รูปในหนังสือ อ.วีระ อินพันทัง หนา 214) หรืออาจเพิม่ หลังคาจั่ว
ซอนตอจากหลังคาใหญเรือนประธานเพื่อครอบคลุมพื้นที่เรือนหรือชานเรือนเดิม (เรือน ข5) และ
มักทําเปนหลังคาทรงจัว่ แบบบานแจเพราะวาจะชวยครอบคลุมพื้นที่เรือนที่ขยายเพิม่ ขึ้นมากไดเปน
อยางดี

ภาพที่ 49 ลักษณะการเชื่อมตอหลังคา (เรือน ข5)
3
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สวนลักษณะหลังคาก็มีความสัมพันธกันตามพัฒนาการแตละชวงเวลา โดย
สามารถแบงลักษณะออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 1) เรือนเดี่ยว (มีจั่วเดียว) 2) เรือนสองจัว่ แบบ
เรือนแฝด หรือ เรือนขวาง และ 3) เรือนหมูมีจวั่ มากกวาสองจั่วขึ้นไป5 ซึ่งเรือนแบบดั้งเดิมในกลุม
แรกที่สํารวจพบวามีลกั ษณะเปนทัง้ เรือนเดี่ยว (เรือน ก4) และเรือนสองจั่วแบบขวาง (เรือน ก1)
และแบบแฝด (เรือน ก3) สวนเรือนในกลุมที่สองที่สํารวจและมีพัฒนาการตอจากเรือนแบบดั่งเดิม
(กลุมแรก) พบวาเรือนสวนใหญเปนเรือนหมูแทบทั้งสิน้ สําหรับเรือนในรูปแบบใหมนนั้ มีลกั ษณะ
ของหลังคาไมเขาเกณฑแบบเรือนทองถิน่ ทั้งรูปทรงและลักษณะของหลังคา ทัง้ นี้เพราะรูปแบบของ
เรือน (STYLE) และวัสดุที่ปลูกใชสรางเปนรูปแบบใหมของตางถิน่ จากสังคมเมืองโดยสิ้นเชิงนัน่ เอง
3.2 การวิเคราะหการใชพนื้ ทีข่ องเรือน และขนาดพืน้ ที่ของเรือน
การใชพื้นที่ของเรือนและขนาดพืน้ ที่ของเรือน เปนอีกหัวขอหนึง่ ในการศึกษาหาความสัมพันธของ
รูปแบบเรือนในชวงเวลาตางๆ อันเกีย่ วพันโดยตรงกับวิถีชีวิตและการดํารงคงอยูของเรือนพื้นถิน่
ทั้งนี้เพราะเหตุวาหากศึกษาและสังเกตถึงรากฐานของการสรางเรือน หรือการมีเหยามีเรือนในชน
บทและทองถิน่ นอกสังคมเมือง โดยทั่ว ๆ ไปแลวพบวาถือกําเนิดมาอยางยาวนาน เรียบงาย สมถะ
เนนประโยชนใชสอยเปนหลัก ใชวัสดุทอ งถิ่นทีห่ าไดมีความกลมกลืนพึง่ พิงไปกับบริบทตางๆของ
สภาพแวดลอมที่ตนตัง้ อยู เมื่อแรกเริ่มมีขนาดเล็ก ใชสอยไดอยางเอนกประสงค และเมื่อระยะเวลา
ผานไปสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น ฐานะมัน่ คงขึ้น เรือนก็มีขนาดใหญขนึ้
ใชสอยไดอยาง
สะดวกสบายครบถวนและเอนกประสงคเหมือนเชนที่เคยเปน วัสดุที่นํามาใชเปนวัตถุดิบในการ
สรางบานปลูกเรือนก็พิถพี ถิ ัน และคงทนขึน้ ชวงนี้เองทีง่ านไมจริงก็เขามามีบทบาทตอสภาพของ
เรือนที่ดูมนั่ คงถาวรขึ้นอยางมาก เปนการกาวเขาสูความเปนเรือนเครื่องผูกกึง่ ไมจริง สอดคลองกับ
ทัศนคติของการมีเหยามีเรือนของชาวบาน ในชนบทดั้งเดิมแหงที่ราบลุมภาคกลางหรือในชุมชน
เกษตรกรรมทีพ่ ึ่งพาสภาพแวดลอมอยูในวัฒนธรรมขาว และการดํารงชีพแบบพอเพียง โดยมี
ทัศนคติตอการมีเหยาเรือนวา การปลูกเรือนครั้งแรกเพียงเพื่อการอยูอาศัยชั่วคราวเทานั้น เปนการ
บงบอกวาระยะนี้เปนชวงของการกอรางสรางตัว และหวังวาวันหนึ่งขางหนาเมื่อมีฐานะดีขึ้นแลวจะ
ปลูกเรือนใหมใหมั่นคงถาวร สุขสบาย สรางความรมเย็นใหแกลูกหลานตอไป6
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ภาพที่ 50 เรือนเครื่องผูกกึง่ ไม (เรือน ข8)
3.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะของเรือน
ดังนัน้ จะเห็นไดวารูปแบบของเรือน อันเกี่ยวกับพื้นที่ใชสอยของเรือนจึงมักถูก
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงใหกวางขวางสะดวกสบายและมีโครงสรางที่แข็งแรงขึ้นตามแงมุมทัศนคตินนั้
ซึ่งหากวิเคราะหดู ประกอบกับฐานะทางเศรษฐกิจของเจาของเรือนดวยแลว รูปแบบของเรือนดั่ง
เดิมแบบเครื่องผูกของชาวบานก็ยอมตองการการเปลีย่ นแปลงไปเปนเรือนไมจริงหรือเรือนเครื่องสับ
ในทายที่สุดและอยางชาๆคอยเปนคอยไปตามคานิยมในยุคนัน้ ๆ ดังจะเห็นไดจากการกลุมเรือน
กรณีศึกษาที่มกี ารพัฒนาการมาจากเรือนเครื่องผูกแบบดังเดิม และเริม่ คลี่คลายมาเปนเรือนเครื่อง
ผูกกึ่งไมจริง อิงรูปแบบเรือนเครื่องสับมากขึ้น ทัง้ เนื้อที่ใชสอยภายใน, สัดสวน, รูปราง, รูปทรง
แมแตหลังคา (เรือน ก1, เรือน ก2 ,เรือน ข6) ซึ่งจากพัฒนาการอันมีที่มาที่ไปของเรือนเยีย่ งนี้ มี
กระบวนการทีค่ อ นขางชา มีระบบระเบียบแบบแผนแนนนอน คอยเปนคอยไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัย
ภายนอกอืน่ ๆอีกหลายประการ สภาพฐานะทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุอยางใหม ตลอดจน
คานิยมใหมๆจากภายนอก โดยเฉพาะสังคมเมืองที่มกี ารเปลี่ยนแปลงภายในของตัวเองอยางมาก
มายและรวดเร็วเชนกัน เหลานี้กลับกลายเปนปจจัยใหม เปนตัวแทนของกระแสแหงความเปลีย่ น
แปลงตามระบบทุนนิยมและอุตสาหกรรมที่รุนแรง
และรวดเร็วอยางมากที่เขามาสอดแทรกตอ
พัฒนาการของเรือนพืน้ ถิน่ ในกระบวนการเปลีย่ นแปลงบนรากฐานเดิมในอดีต จึงปรากฏเห็น
รูปแบบของเรือนใหญ (เรือนในรูปแบบใหม) เกิดขึ้นเปนการกาวกระโดดและหักเหออกจาก
จุดมุงหมาย เดิมของเรือนพื้นถิน่ ในชุมชนอยางชัดเจน อีกทั้งยังมีแนวโนมไปในทางรูปแบบนีม้ าก
ขึ้นเปนลําดับ
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สภาพแวดลอมเดิม

วัสดุทองถิ่นทีค่ งทน
ถาวรและความรูเชิงชาง

วัสดุและทรัพยากรพืน้ ถิน่

เรือนไมจริงอยางถาวร
เชน เรือนเครื่องสับตาม
เรือนเครื่องผูกแบบดั่ง
เรือนเครื่องผูกผสมไมจริง
(ราคาถูก)
(ราคาแพง) อยางคานิยมเรือนไทย
ประเพณี
(ตอเนื่อง)

ความเชื่อและคติชน

(ชามาก)

ภูมิปญญาชาวบาน

ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี

แผนภูมิที่ 11 แสดงการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของเรือนในรูปแบบเดิม
(การตอเติมและเปลี่ยนแปลงเรือนจากแบบแผนดั่งเดิมลดนอยลง)
วัสดุและ
ทรัพยากรพื้นถิ่น

เสื่อมโทรมเร็ว

วัสดุอยางใหม

ทรัพยากรหมด
ใชระยะเวลาชา
เศรษฐกิจไมดี

ราคาถูกกวา
รวดเร็วกวา
แข็งแรงมั่นคง

กระแสทุนนิยม

เรือนเครื่องผูก
ผสมไมจริง

การเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงทาง
สภาพแวดลอม
เรือนรูปแบบใหม
(บานแบบสังคม
เมือง)

ภูมิปญญา
คานิยมใหม

ชาวบาน
(ไมมีการสรางเรือนใหมตามรูปแบบดั้งเดิม)

แผนภูมิที่ 12 แสดงการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเรือนในรูปแบบใหม (ปจจุบัน)
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธของเรือนดังเดิม และที่มี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป
เรือนพืน้ ถิน่ ดั้งเดิมหรือมีพฒ
ั นาการ
ความเหมือน
จากเรือนดัง้ เดิม
- มีขนาดเล็กกะทัดรัด
- วัสดุประเภทไม
- ใชวัสดุประเภทไมไผผสมไมจริงบาง
- พื้นที่ใชสอย
- ใชวัสดุอื่นตามที่มีในธรรมชาติในทองถิ่น - องคประกอบ
ทางสถาปตยกรรม
- สภาพแวดลอม
- มีลักษณะชั่วคราว และไมคงทน
บางสวน

เรือนพืน้ ถิน่ ทีม่ ีพัฒนาการ
และยังใชสอยอยูในปจจุบนั
- มีขนาดพื้นทีใ่ หญขึ้น
- ใชไมจริงมากโดยเฉพาะโครงสราง
- ใชวัสดุตามทองตลาดหรือวัสดุ
สําเร็จรูปในระบบอุตสาหกรรม
- เรือนดูแลวมีความคงทนถาวร
ยั่งยืนกวา

4. การวิเคราะหแนวทางการพัฒนา
เรือนในแตละยุคสมัยและชวงเวลาตางๆที่แปรเปลี่ยนไป ตางมีเหตุปจจัยตอพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงของตนเปนพืน้ ฐาน เปนไปไมไดที่ทุกสิง่ ทุกอยาง แมแตเรือนพื้นถิ่นตามวิถี
ชนบทจะอยูน งิ่ คงที่ (ภายใตกฎหมายความเปลี่ยนแปลง-อนิจจัง) หากแตวาการไดศึกษา วิเคราะห
อยางละเอียด ถองแท จะทําใหไดทราบ ไดเห็น และเขาใจในปจจัย รูปแบบ ความเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาการตางๆทั้งโดยตรงบาง ทางออมบาง เหลานี้ลว นกรอปกันขึน้ อยางละเอียดออนผสมผสาน
กันไป มากบางนอยบาง รวดเร็วมาก และเชื่องชาอยางคอยเปนคอยไป การวิเคราะหแนวทางการ
พัฒนานี้ เปนการศึกษา และวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการพัฒนา ตามปจจัยและองคประกอบที่
เปนอยู ณ ชวงเวลาที่ศึกษา ทั้งแนวทางการพัฒนาที่มีมาแตเดิม ในอดีตรวมไปถึงแนวทางการ
พัฒนาที่จะเกิดขึ้นตอไป เปนรูปแบบของการวิเคราะหที่จําลองรูปแบบของแนวทางการพัฒนาที่
เปนมาแลวในวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของเรือน จากเรือนแบบดัง่ เดิมสูเรือนทีม่ ีพัฒนาการมา
เปนเรือนทองถิ่นในปจจุบัน ในการวิเคราะหแนวทางการพัฒนา ปจจัยหลักที่เกีย่ วของและมี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงไปของเรือนทีส่ ําคัญและจะนํามากลาวถึงมีสองประการ ดังนี้
4.1 องคประกอบการในใชพื้นที่ การใชพื้นที่ของเรือนพืน้ ถิน่ ดังที่ไดกลาวแลววามี
ความสัมพันธ และเกี่ยวของอยางแยกไมออกกับสภาพแวดลอม ความเปนอยู การใชสอยใน
ชีวิตประจําวัน และยังสอดคลองกับสภาพแวดลอม ดังนัน้ จึงอาจกลาวไดวา การใชพื้นที่ของเรือน
พื้นถิน่ นั้นมีความสําคัญทั้งการใชพื้นที่ภายนอกเรือน (รอบๆเรือน - บริเวณบาน) และการใชพนื้ ที่
ภายในเรือน
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การใชพนื้ ที่ภายนอกเรือน มีความเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยู การบริโภคในครัวเรือน
ตลอดจนการใชสอยเก็บเกีย่ วผลิตผลเพื่อการอุปโภคบริโภคตางๆ เปนอยางมาก จากการสํารวจ
เก็บขอมูลเรือนตางๆในทองถิ่นที่ศึกษา(ยกเวนเรือนในรูปแบบใหม) พบวาทุกครัวเรือนที่มพี ื้นที่ดนิ
บริเวณบานหรือเรือน แทบจะไมมีการปลอยพื้นที่ดินใหรกรางวางเปลา เปนที่รกชัฎหรือขาดการใส
ใจใดๆเลย เหตุผลเพราะการเห็นประโยชนจากการใชพื้นที่และการรูจักพึง่ พา เลือกใชวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติและทองถิน่ ดังที่มคี ําพูดของเจาของเรือนหลังหนึง่ กลาววา “ในสมัยกอน(70-80ปมาแลว)
แทบไมมีการใชเงินใชทองซือ้ ขาย หาเครื่องมือเครื่องใชไมสอยของกินมากมายแบบสมัยนี้ ตลาดอยู
ไกลและไมใครมีความตองการซื้อของจับจายเขาเรือนมากนัก บางที่กย็ ังใชขาวสารแลกของใชของ
กินกันระหวางเพื่อนบาน จําไดวาเคยซื้อผักดองหมักใสไห ขนาด 2-3 คืบที่คนจีนพายเรือมาขายแค
2-3 สตางค มีตอกผูกปากไหติดกับหูเล็กๆที่แตกอนมีขายใหเห็นบอยๆ ปจจุบันไมมแี ลว(เขาไปหยิบ
ไหเกาที่เก็บไวในเรือนออกมาใหด)ู ดังนั้น เรื่องขาวปลาอาหารไมตองลําบากไปหาซื้อเอาที่ไหน มี
กําลังแขนขาก็หากินเอา หันซายเขานาหันขวาเขาครัว” 7 หลักฐานที่เห็นและปรากฏก็คือ เราจะพบ
เห็นโคก และบอน้ําคูก ันเสมอ รอบๆบริเวณที่มีแนวไม สวนมากจะเห็นกอไผอยูตลอดโดยรอบ
อาณาบริเวณ บนเรือนยังปลูกขาวโพด ขางฟาง และใบยาสูบไวใชเองยามหนาแลงเมื่อน้ําลดอีก
ดวย (เรือน ก1)

ภาพที่ 51 โคก (เรือน ก1)
7

สัมภาษณ นายผาด เข็มทอง, ชาวบานตําบลคลองจิก หมู 5, 20 ตุลาคม 2545.

91

ภาพที่ 52 บอ (เรือน ก1)
การใชพนื้ ที่ภายในเรือน องคประกอบในการใชพื้นทีภ่ ายในเรือนไมใครซับซอนในเชิง
กายภาพ มีพื้นที่ไมเล็ก ไมใหญ เปนการใชที่โลง ทีว่ างสําหรับการใชสอยภายในเรือนอยาง
เอนกประสงค แตลึกซึ้งและซับซอน มีความหมายอยางยิ่งในเชิงนามธรรม คติความเชื่อม และภูมิ
ปญญาทองถิน่ นัน่ คือการใชรูปแบบสัญลักษณและตัวแปรเล็กๆนอยๆ ในการสื่อหรือถายทอด
ความหมาย หรือความสําคัญของการใชสอยพื้นที่ ภายในเรือนสวนตางๆ ซึ่งเมื่อวิเคราะหดู
องคประกอบดานเนื้อหา พบวาเรือนแตละหลังมีสวนของการใชสอยตามหนาที่ตางๆเหมือนๆกัน
คือ
- สวนนอน
- สวนพักผอน / นัง่ เลน / รับแขก / รับประทานอาหาร
- สวนชานเรือน
- สวนครัวไฟและชานประกอบอื่นๆ
- สวนหองน้าํ – สวม
- บันไดเรือน / ทาน้ํา และสะพานไมไปยังทาน้าํ
ซึ่งกิจกรรมสวนมากภายในเรือน เกิดขึ้นบนพืน้ เรือนทั้งสิน้ ทัง้ การนั่ง นอน กิน เลน ไมมี
การใชโตะ เกาอี้ใดๆเลย นอกจากการใชเพื่อความสะดวกอื่นๆ บาง เชน มีโตะเล็กๆสําหรับวาง
โทรทัศน หรือมีตูเตี้ย เก็บขาวของเครื่องใช จานชาม หรือเสื้อผา เครื่องนอน นอกจากนีย้ ังเปนที่นา
สังเกตวา นอกจากการอยูอาศัย ใชพนื้ ทีเ่ รือน โดยเชิงสมมติตามแนวระนาบหรือแนวราบแลว ผู
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อาศัยภายในเรือน ยังใหความสําคัญตอความหมายในแนวตัง้ อยางมากดวย ตามความเชื่อและ
การใหความเคารพนับถือของตน โดยเรือนดั่งเดิมและเรือนกลุมที่มพี ัฒนาการมาจากเรือนแบบดั่ง
เดิมยังคงพบเห็นขนบธรรมเนียมการปฏิบตั ิที่สะทอนความเชื่อนี้ไดเปนอยางดี เชน สวนที่สูงสุดของ
เรือน(จากพื้นขึ้นไปตามฝาเรือน) จะปรากฏมีหิ้งพระ หิ้งบูชา หรือ รูปเคารพตางๆ โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา ต่ําลงมาจึงเปนรูปคน ญาติผูใหญ ปฏิทนิ ตางๆ ถามีตู สิ่งที่อยูบ นสุดของ
ตูก็จะเปนสิง่ ทีต่ นเคารพนับถือที่สุด เชนพระพุทธรูป เปนตน (ตัวอยางเรือน ก3, เรือน ข7) สวน
เครื่องใชไมสอยก็จะอยูตา่ํ ลงมาตามลําดับ เชน โตะวางโทรทัศน, วิทยุ นอกจากนีก้ ิจกรรมอื่นๆ หรือ
ขาวของเครื่องใชประจํามักวางบนพืน้ เรือน ในบริเวณทั่วๆไปตามทิศทางการใชสอย และความ
สะดวกของตน
ตารางที่ 5 แสดงพื้นที่ใชสอยภายในเรือน และขนาดของพืน้ ที่ใชสอยแตละสวน (เปนตารางเมตร)

เรือนทีพ่ ัฒนาการ
จากเรือนดัง่ เดิม

เรือนแบบดั่งเดิม

ประเภท ลําดับ สวนนอน
ก1
ก2
ก3
ก4
ข5
ข6
ข7
ข8

16
22
24
30
25
35
40
45

พักผอน
ชานประ
ชานเรือน ครัวไฟ
หองน้ํา ใตถุนเรือน
เอนกประสงค
กอบอื่นๆ
20
20
4
4
58
24
18
6
4
64
25
24
8
1.5
3
75
20
20
6
2
3
68
35
35
8
4
6
113
45
28
10
6
4.5
108
60
36
10
8
4.5
150
80
50
12
12
6
205

จากการเปรียบเทียบ และวิเคราะห อาจกลาวไดวา รูปลักษณการใชสอย, องคประกอบ
ภายในเรือน (การใชพนื้ ที)่ มีความสัมพันธตอพัฒนาการของเรือนอยางมากโดยการปรับเปลีย่ น
ขนาด และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชงาน ใหเหมาะสมและพอเพียงมากขึ้น ตอความตองการที่
เปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มจํานวนของสมาชิกภายในเรือน การขยายเรือนของลูกสาวบนพื้นที่ภายใน
เรือนเดียวกันกับพอแม เหลานี้เปนตนทีม่ ีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงไป บางสวนอยูในแนวทางที่
สอดคลองกับความตองการ และพัฒนาการที่เหมาะสมของเรือน ซึง่ โดยพัฒนาการที่เกิดขึ้นนั้นยัง
ถายทอดจากเรือนดั้งเดิมไปสูเรือนดั้งเดิมที่มีพฒ
ั นาไปในปจจุบนั เกิดขึ้นดวย
“การปรับเปลีย่ น
ขนาด และการเปลี่ยนแปลงการใชพนื้ ที”่
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ตารางที่ 6 แสดงองคประกอบการใชพนื้ ที่ภายในเรือน, รูปลักษณการใชสอย และสัญญาลักษณที่
สรางพืน้ ที่ใชสอย
ลําดับ
ก1
ก2
ก3
ก4
ข5
ข6
ข7
ข8
ข9
ข10

สวน พักผอน ชาน
นอน เอนกประสงค เรือน
ก/ก
ก/
ก/
ก/ก
ก/
ก/
ก/ก
ก/
ก/
ก/
ก/ก
ก/
/พ
/พ
/พ
/พ
/พ
/พ
/พ
/ป
/พ
/ป
/ป
/ป
-

ครัว
ไฟ
ก/
ก/
ก/
/
/พ
/ป
/ป
/ป
-

ชานประ
กอบอื่นๆ
ก/ก
ก/ก
ชานตาก
ปลูกพืช
/พ
/พ
ระเบียง
ชานตาก
-

หอง
น้ํา
ก/
ก/
ก/
ก/
/ก
/ก
/พ
/พ
-

บันได ใตถุน รูปลักษณการใชสอย
เรือน เรือน (ภายในเรือน)
ก/ ก/ ใชสอยที่พื้นเรือน
ก/ ก/ ใชสอยที่พนื้ เรือน
ก/ ก/ ใชสอยที่พนื้ เรือน
/ ไมใช ใชสอยที่พนื้ เรือน
/ก ก/ ใชสอยที่พื้นเรือน
/ก ไมใช ใชสอยที่พนื้ เรือน
/ พ ไมใช ใชสอยที่พนื้ เรือน
/ พ ไมใช ใชสอยที่พนื้ เรือน
- - -

ขอสังเกต
ระนาบพื้น
มีการยกพืน้
มีการยกพืน้
มีการยกพืน้
มีการยกพืน้
มีการยกพืน้
พ.ท.ลดลง
ยกจากชานเดิม
พื้นเสมอกัน

ไมอยูในแบบ
แผนเรือนเดิม

*
คิดพื้นทีโ่ ดยรวมทัง้ หมด ทัง้ เรือนใหญและเรือนเล็ก กรณีที่มีหลาย ๆ สวนในพื้นที่เรือน
หลังเดียวกัน
**
ลักษณะของการสรางพื้นที่ใชสอยเพิ่มภายในเรือน พ. หมายถึง การเพิ่มเติมพืน้ ที่ ป.
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่
***
การปรับเปลี่ยนขนาดที่สํารวจ และเก็บขอมูลในทีน่ ี้ หมายถึง การตอเรือนเพิ่มขึน้ จาก
ตัวเรือนเดิม
การเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ หมายถึง การเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยจากการใชเพื่อหนาทีห่ นึ่ง
ไปเปนอีกหนาที่หนึ่ง เชน การเปลี่ยนชานเรือนเดิมเปนพื้นที่นอน หรือเปลี่ยนชานซักลางเปนครัวไฟ
เพิ่มขึ้น
4.2 องคประกอบทางวัสดุในการกอสราง
ในการศึกษา และวิเคราะหแนวทางการพัฒนา วัสดุที่ใชในการกอสราง และ
กระบวนการวิธีกอสรางก็เปนปจจัยหนึ่งทีม่ ีความสําคัญ สัมพันธกับรูปแบบเรือนเปนอยางมาก จาก
อดีตถึงปจจุบนั วิวัฒนาการทางการใชวัสดุ และวิธกี ารกอสรางมีพฒ
ั นาการและการเปลี่ยนแปลง
ไปอยูเสมอ ดังนัน้ พัฒนาการของเรือน ที่เห็นสะทอนออกมา เปนรูปลักษณของเรือนใหเราศึกษา
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แตละชวงเวลายอมประกอบขึ้นจากวัสดุและรูปแบบทางการใชวัสดุตาง ๆ นัน้ ดวยนัน่ เอง
หากมองยอนถึงชวงเวลาในอดีต การเปลี่ยนแปลงวัสดุและกระบวนการกอสราง
เปนไปอยางชา ๆ คอยเปนคอยไป การเปลี่ยนรูปแบบใชเวลายาวนาน เหตุที่เปนเชนนัน้ เพราะ
ปจจัยหลายประการ เชน
- ความอุดมสมบูรณของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่ใชในการกอสราง ซึง่ หาไดงายจาก
ทองถิน่ และรอบบริเวณที่ตงั้ เรือน
- ใชทนุ นอยมีราคาถูก ไมสนิ้ เปลือง และไมใชพลังงานมาก
ิ ญาณชางสรางสรรค และประดิดประ
- ความเปนผูช างสังเกต และเรียนรู มีวญ
ดอย เกิดเปนภูมิปญญาในเชิงชาง ใชเปนหางเสือในการสรางบานปรุงเรือน ตามวิถที องถิน่ ของตน
- สิง่ แวดลอมคงที่ และการรบกวนจากกระแสความเปลีย่ นแปลงจากสังคมเมืองมี
นอย
จากกระบวนการสรางสรรค และเปลี่ยนแปลงดังกลาว เหตุผลหลักคือ มีความ
ชํานาญ ความเขาใจในวัสดุ การใชงานและเขาใจในสภาพแวดลอมของตน การเริ่มตนแหงงาน
สรางสรรค
มิไดเกิดจากการร่ําเรียนจากตํารับตํารา
มิไดเกิดจากการเรียนรูและศึกษาแบบ
สถาปตยกรรมอื่น ๆ เชน การเรียนรูรูปราง รูปทรง ทีว่ างที่สวยงาม องคประกอบที่เพิม่ คุณคาทาง
วัตถุ เปนตน ดูเหมือนวาความรูความชํานาญในการปลูกเรือน จะฝงรากลึกอยูในจิตวิญญาณของ
พวกเขา เชนเดียวกับการทีพ่ วกเขาปลูกตนไมเปน หุงหาอาหารได 8 รูจักจับปูจับปลาเพื่อการดํารง
ชีพไดอยางไมอัตคัด
จากปจจัยพืน้ ฐาน และความจําเปนเยีย่ งนี้เอง วัสดุที่ใชในการกอสรางจึงเปนภาพ
สะทอนใหเห็นถึงรูปแบบ อันเปนอัตลักษณของเรือนพืน้ ถิน่ และวิถชี ีวิตแบบชนบททีพ่ ึ่งพาสภาพ
แวดลอมเปนหลักอยูอยางเพียงพอและยัง่ ยืน ตราบจนกระทั่งวัสดุแบบเดิม ๆ เริ่มขาดแคลน มี
จุดออนหรือขอดอยมากกวา การเขามาของวัสดุแบบใหม ที่เกิดขึ้นจากระบบอุตสาหกรรมเปน
แบบอยาง อยางเครื่องอุปโภคในทองตลาด อีกทัง้ เปนความพอดีกับรูปแบบและวิธีการใชสอย
แบบเดิม ๆ ไดอยางลงตัว และแกไขขอจํากัดของวัสดุตามธรรมชาติไดมากกวา จึงเกิดการเปลี่ยน
การใชวัสดุขึ้นตามลําดับเรื่อยมา

8

Region, 83.

วีระ อินพันทัง, เหยาเรือนพืน้ บานยานตะวันตก Vernacular Houses in the Western

95
ตารางที่ 7 แสดงลักษณะของการใชวัสดุในเรือนที่ศึกษา
เรือน โครงสรางเรือน
ก1
ไมจริง + ไมไผ
ก2
ไมจริง + ไมไผ
ก3
ไมจริง
ก4
ไมจริง
ข5
ไมจริง
ข6
ไมจริง
ข7 ตอมอปูน +ไมจริง
ข8 ตอมอปูน +ไมจริง
ข9 คอนกรีตเสริมเหล็ก
ข10 คอนกรีตเสริมเหล็ก

ตัวเรือน
ฝาไมจริง + ฝาไมไผ
ฝาไมไผ + ฝาสังกะสี
ฝาไมจริง + ฝาไมไผ
ไมจริง+ไมไผ+สังกะสี
ฝาไมจริง + ฝาสังกะสี
ฝาไมจริง
ฝาไมจริง
ฝาไมจริง
กออิฐมอญ ฉาบปูน
กออิฐมอญ ฉาบปูน

โครงหลังคา
ไมจริง + ไมไผ
ไมจริง + ไมไผ
ไมจริง
ไมจริง
ไมจริง
ไมจริง
ไมจริง + เหล็ก
ไมจริง + เหล็ก
เหล็กรูปพรรณ
เหล็กรูปพรรณ

วัสดุมุงหลังคา
สังกะสี + หญาแฝก
สังกะสี + หญาแฝก
สังกะสี
สังกะสี + กระเบื้องใยหิน
สังกะสี + กระเบื้องใยหิน
สังกะสี + กระเบื้องใยหิน
สังกะสี + กระเบื้องใยหิน
สังกะสี + กระเบื้องใยหิน
กระเบื้องคอนกรีต
กระเบื้องคอนกรีต

แตเปนทีห่ นาสังเกตวาการเปลี่ยนการใชวสั ดุกับเรือนของตนนั้น เปนการใชหรือเปลี่ยนบนพืน้ ฐาน
ความเรียบงาย ทํางาย ประหยัด (กวาแบบเดิม) คงทน และเขากันไดกับการใชสอยบนรูปแบบเรือน
เดิมที่ตนอาศัยอยู ไดอยางพอดีลงตัว การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน และสิ้นเชิง ไมปรากฏใหเห็น
เลยในเรือนพืน้ ถิน่ ที่ศึกษา จึงอาจสรุปใหเห็นไดวา ตราบใดทีส่ ภาพแวดลอมตองพึง่ พากัน มี
ประโยชนตอวิถีชีวิตและการดํารงชีพ วัสดุที่ใชกับกระบวนกอสรางเปนวิธที งี่ าย และประหยัด
ตอบสนองตอการใชสอยอยางเหมาะสม และสะดวกสบาย แลวสิง่ อืน่ ๆ หรือปจจัยอื่น ๆ ก็ยงั ไมอยู
ในความสําคัญกับการสรางเรือน และวิถชี ีวิตที่ยงั แข็งแกรงของชุมชนเลย

1. หางาย + เรียบงาย + ประหยัด + ภูมิปญญาเชิงชาง
2. หาซือ้ งาย + คงทน + เรียบงาย + ประหยัด +
พัฒนาการ + ภูมิปญญาเชิงชาง
3. หายาก + ทํายาก + ไมประหยัด (มีราคาแพง) +
วิธีการซับซอน

เรือนพืน้ ถิน่ ดั่งเดิม
เรือนพืน้ ถิน่ ทีม่ ี
ตอจากเรือนดัง่ เดิม
เรือนในรูปแบบใหม

แผนภูมิที่ 13 ลักษณะรูปแบบองคประกอบโดยกวางที่เปนพืน้ ฐานของเรือนทั้ง 3 ประเภท

96
ตารางที่ 8 แสดงคุณลักษณะทางนามธรรมของรูปแบบเรือนอันเกี่ยวกับวัสดุกอสราง และวิธีการ
กอสราง
ผังที่
1
2
3
/
x
-

คติความเชื่อ
/
/
-

พึ่งพาสภาพแวดลอม
/
/
x

คานิยมใหม / ความทันสมัย
X
/

หมายถึง การสื่อใหเห็นถึงความสัมพันธในแนวทางนี้
หมายถึง ไมขึ้นอยูกับปจจัยนี้
หมายถึง มีรูปลักษณทแี่ ฝงอยูในตัว / ปรับตัวเขากันได / ไมไดถกู ลดคุณ
คาไปโดยตรง

4.3 ขอสังเกตจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาเรือน
หากจะดํารงรักษาใหเรือนพืน้ ถิน่ ตามแบบฉบับเดิม ที่เขากับบริบทของทองถิน่ ยัง
ดํารงคงอยู จําตองมีการศึกษาเรียนรู และวิเคราะหหาความสัมพันธ และความสําคัญใน
องคประกอบตาง ๆ ใหถองแท ซึ่งในสภาวะการปจจุบนั ที่ชุมชนและสังคม ในทุกทีท่ ุกแหงกําลัง
เผชิญกับกระแสของความเปลี่ยนแปลงผันแปรอยางมากมายขึน้ จึงไมนาแปลกใจวา หากไดศึกษา
เปรียบเทียบกับงานวิจยั ประเภทเดียวกันในสถานที่อื่น ๆ จะพบเห็นความเปลีย่ นแปลง และทิศทาง
ของความเปนไปที่กําลังเกิดขึ้นกับวิถีชีวิต และกระดํารงอยูของเรือนพืน้ บาน เปนแบบเดียวกันเกือบ
ทั้งหมด ทั้งนีแ้ มเราจะเขาใจวา รูปแบบของเรือนพืน้ บานนัน้ “งาย” (ในองคประกอบทางกายภาพ)
แต “ลึกซึ้งและละเอียดออน” (ในวิถีและการสรางสรรค) แตกระนัน้ ความเจริญแตทางวัตถุ ผนวก
ความสําเร็จรูปของวัสดุตาง ๆ แตเพียงอยางเดียวก็ยังไมอาจเปลี่ยนแปลง “รูปแบบ” ของเรือนพืน้
ถิ่นไดอยางสิ้นเชิง ดังที่เรือนพืน้ ถิน่ ยังคงมีพัฒนาการเปนของตนเองมาอยางตอเนือ่ งและยาวนาน
โดยไมเสียรูปแบบและองคประกอบไป ยังคงยืดหยุน โอบเอื้อตอสภาพแวดลอม ปรับตัวและ
กลมกลืนเขากับวัสดุใหม ๆ ที่หางายกวา คงทนกวา แตทวาไมขัดแยงกับบริบทและภูมิปญญาของ
ตน (นั่นคือเรือนพืน้ ถิน่ ยังมุง เนนในวิถที างที่จะไมเบียดเบียน หรือลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
หากวาในความเปนจริง วัสดุเดิม ๆ ที่ตนเคยใชอยู เชน ไมจริงตาง ๆ กลับมีราคาแพงและหายาก
กวามาก และการนํามาใชเปนปริมาณมาก ๆ ก็ทําใหสภาพแวดลอมเสียหาย) แตสิ่งที่กาํ ลังมี
บทบาท และเปลี่ยนแปลงทําลายรูปลักษณของเรือนพืน้ ถิน่ อยางมาก กลับเปนนามธรรมของ
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“คานิยม หรือทัศนคติ” อยางใหมจากสังคมวัตถุนิยม (บริโภคนิยม) จากชุมชนเมือง ซึ่งเผยแพรมา
จากสังคมอุตสาหกรรมของประเทศตะวันตกอยางมาก ที่แมแตรูปแบบการกินอยูก็เปลี่ยนแปลง
อยางชนิด “แดกดวน” กันเลยที่เดียว ซึ่งลัทธิความเปลี่ยนแปลงดังกลาวที่ถาโถมเขามาอยาง
รวดเร็ว และรุนแรงเกินภูมติ านทานของชุมชนจะรับไหว และขาดการศึกษาวางแผน เพื่อสงเสริม
ความรูความเขาใจ ใหเห็นคุณคาของตนจากสวนกลาง อันจะเปนภูมิคุมกันอยางดีใหกับวิถีชุมชน
ใหดํารงอยูอยางยัง่ ยืน เขมแข็ง และไมสญ
ู สลายกลายเปนปญหาคาเมืองอยางที่เคยเกิดในชุมชน
เมืองเองมาแลว (สลัม) จึงไมนาแปลกใจที่ “เรือนในแบบใหม” (จากสังคมเมือง) จึงเกิดขึ้นทัว่ ไป
และมากมายขึ้นในทองถิน่ (ชนบท) อยางหาวิธีควบคุมหรือปรับสมดุลไมไดเลย
วิถีชนบท

การปลูกเรือน คือการเริ่มตนชีวิต
(สรางครอบครัว มิใชบา น)

เพื่อการอยูอ ันรมเย็น
(ความสุข)

วิถีทนุ นิยม

การปลูกเรือน คือการใหรางวัลครั้งเดียวในชีวิต9
(การแขงขัน)

เพื่อการอยูอ ยางมีหนามีตา
(ความร่ํารวย)

แผนภูมิที่ 14 แนวความคิดพื้นฐานของการมีเรือนตามกระแสความเปลี่ยนแปลง
ดังนัน้ หากไดสังเกต และศึกษาแนวทางในการพัฒนาเรือน จึงพบวาโดยสัจธรรม
ของบรรดาสรรพสิ่งในโลกลวนตองเปลี่ยนแปลงไป และมีทงั้ ดีเลวคละเคลาปะปนกันไปอยางแยก
ไมออก ในการพัฒนาซึ่งจะมองทีว่ ัตถุเพียงดานเดียว คงมิอาจทําใหเรือนพื้นถิ่น และวิถีชวี ิตที่ดีงาม
อันเหมาะสมเกื้อกูลกับสภาพแวด ลอมนัน้ จะดํารงอยูได หากรูปแบบนี้จะยังคงอยู จึงสมควรตอง
ปลูกฝงและความรูตอ ชุมชนใหมแบบยอนศร คือการมุงสรางคุณคาและความสําคัญตอรูปแบบวิถี
ชีวิตของตน (ทองถิน่ ) มองใหเห็นถึงความยั่งยืน ความพอเพียง และความงามทีม่ ีอยูในธรรมชาติ
อยางเรียบงาย (SIMPLE BUT COZY) ซึ่งแนวทางการพัฒนาเรือนเพื่อความคงอยูเชนนี้ จึงควรสืบ
สานตอ และถายทอดเอกลักษณทางองคประกอบการใชพื้นที่ของเรือน (อเนกประสงค) และ
องคประกอบทางการเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม (ประหยัดพลังงาน และทรัพยากร) ตามรูปแบบ และ
รูปทรงแหงเรือนพืน้ ถิน่ ควรจะเปน
9

วีระ อินพันทัง, เหยาเรือนพืน้ บานยานตะวันตก Vernacular Houses in the Western
Region, 139.

บทที่ 5
แนวทางการพัฒนารูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือน
1. องคประกอบของเรือนกับสภาพแวดลอม
ดังที่ไดกลาวแลววา เรือนพืน้ ถิน่ กับสภาพแวดลอม เปนสิ่งที่เกิดคูกัน สัมพันธกนั อยาง
สอดคลอง เกีย่ วของและเปนเหตุเปนผลตอกันอยางแยกไมออก หากพิจารณามองที่รูปลักษณของ
เรือน ก็จะพบวา เรือนมีความยืดหยุน มีการปรับตัว และพึ่งพิงกับสภาพแวดลอม ไดดีเยี่ยม เปนผล
จากการที่เรือนเขาใจ เรียนรูจักสภาพแวดลอมเปนอยางดี และหากมอง ที่สภาพแวดลอม ก็ดู
ประหนึง่ วา ใหความปกปอง คุม ครอง และหลอเลี้ยงใหแกเรือน อยางเพียงพอตางดูแลและพึ่งพาซึ่ง
กันและกันเสมอมา ผูกเรื่องราวเกิดเปนวิถีชนบทที่เรียบงาย สงบ สมถะ สมดุลและสมบูรณ
(บริบูรณ)
1.1 รูปแบบความสัมพันธของเรือนพืน้ ถิน่ กับสภาพแวดลอม เปนประเด็นหลักทีต่ อง
ศึกษาใหเขาใจ เพราะการเปลี่ยนแปลงสิง่ ใดสิ่งหนึง่ มีผลกระทบถึงกันและกันอยางมากและมีผล
ตอกัน (ตอเรือน) มากกวาเหตุปจจัยลักษณะอื่น ๆ
- ความเกื้อกูล และ หลอเลีย้ งบํารุงรักษา
- ความพึง่ พา ผูกพันอยางพอเพียง
- ความสมดุล สมบูรณ และยั่งยืน
ลักษณะที่เปนความสัมพันธตามรูปแบบขางตน พบไดกับรูปลักษณะของเรือนพืน้
ถิ่นแบบดั้งเดิม และเรือนพืน้ ถิน่ ที่มพี ัฒนาการเปลีย่ นแปลงมาจากเรือนแบบดั้งเดิม เปลีย่ นแปลงอยู
บนรากฐาน และบริบทเดียวกัน นั่นคือ ความไมเปลีย่ นแปลง ความสัมพันธอนั เกื้อกูลกันระหวาง
เรือนที่เกิดขึ้น คงอยู และเติบโตในสภาพแวดลอมที่เปนผูใหของตน การพึง่ พาและสัมพันธกนั
ดังกลาว เกิดเปนรูปแบบและวิถที ี่เรียบ ๆ งาย ๆ แตวาสอดคลองและสัมพันธกนั เปนอยางดี การมี
บอน้ํา คูกบั การมีโคกอันอุดมสมบูรณ การเขาใจน้ําขึน้ น้ําลง การรูจักพืชพรรณตาง ๆ นอกจากนี้
ยังรูจักวิธีนาํ มาใชใหเพิ่มคา รักษาใหคงอยู รูจักรักษา และเพิ่มเติม เสริมความแข็งแกรงของ
ทรัพยากร วิถชี ีวิตของทองถิน่ จึงสะทอนใหเห็นออกเปนรูปธรรม ระหวางเรือนกับสภาพแวดลอม ซึง่
หลาย ๆ สิง่ ทีป่ รากฏอยางชัดเจน คือ
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ตารางที่ 9 ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม และเรือน
สภาพแวดลอม
- การมีโคก (ที่เนิน)
- มีบอน้าํ (ทีเ่ ก็บสํารอง)

-

- มีแนวไมสะเทินน้ํา เชน ไผ มะดัน ทองหลาง
ลําเจียก อินทนิลน้าํ เปนตน อยูทวั่ ไปใน
บริเวณที่ตั้งเรือน และแนวเขตที่ดิน

-

- พื้นที่เปนทีร่ าบลุม ติดคลองธรรมชาติ สัญจร
โดยเรือ น้าํ ขึ้น – ลง เปนฤดูกาล และ
สม่ําเสมอทุก ๆ ป

-

เรือน
ใตถนุ โลงโปรง (และสวนอื่น ๆ ของเรือน)
ปรับเปลีย่ นตอขยายไดงา ย ไมทําลาย
สภาพแวดลอม
ใชวัสดุที่ไดจากธรรมชาติรอบตัว ทัง้ การ
อุปโภค บริโภค รูปลักษณของเรือนจึงดู
กลมกลืนกับสภาพแวดลอม และคงสภาพ
อยูไดยาวนาน (ซอมบํารุงไดงาย)
มีทอน้ํา และสะพานไมไผไปที่ที่จอดเรือ
(คลองซอย) ตอจากบันไดเรือน และใช
ชานหนาบันไดเปนทาน้าํ สําหรับผูกเรือได
เลย (ฤดูนา้ํ หลาก)

ดังนัน้ จึงอาจกลาวไดวา องคประกอบของเรือนกับสภาพแวดลอม เปนปจจัยใน
ลําดับตน ๆ ที่สงผลตอรูปลักษณของเรือนพืน้ ถิน่ มาก มีความเปนมาและความสําพันธกับเรือนมา
ยาวนาน ซึ่งจากการที่ไดลงพื้นที่ศึกษาในชุมชนแหงนี้โดยตรง ก็ทําใหทราบวา ปจจัยอัน
เนื่องมาจากสภาพแวดลอม ทําใหรูปแบบเรือนของทองถิ่นแหงนี้มีลกั ษณเฉพาะตัว มีเอกลักษณ
แตตางไปจากเรือนพืน้ ถิน่ อื่น ๆ มีผลตอการกําหนดรูปลักษณของเรือนขึ้นอยางชัดเจน ผนวกกันไป
กับเหตุปจจัยที่เกี่ยวของอืน่ ๆ อีกหลาย ๆ อยาง และจากสภาพแวดลอมเปนตัวกําหนดรูปแบบของ
เรือนที่สาํ คัญ มีอทิ ธิพล มีความสําคัญที่สงผลอันเปนคุณตอเรือนและวิถีการดํารงชีวิต ดังนัน้ ใน
การศึกษาเพื่อเสนอแนะรูปลักษณ และแนวทางในการพัฒนารูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือน
จึงมุงเนนทีจ่ ะนําเสนอเรือนที่ยังคงดํารงและพึ่งพาสภาพแวดลอมเยีย่ งนี้เปนหลัก หากแตอาจมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการไปบาง เพือ่ ใหเหมาะกับวิถีการดําเนินชีวิตในปจจุบนั ที่มี
ความเปลีย่ นแปลงไปอยางมาก และใหอยูบนบรรทัดฐานที่สอดคลองตอความสมดุลใหมของเรือน
กับสภาพแวดลอมเดิมของตน
1.2 ลักษณะรวมกันในองคประกอบของเรือน
- การมีใตถุนสูง โปรงโลง เพื่อการระบายอากาศ และปองกันน้าํ ทวม
- เรือนมีบันไดเพื่อเชื่อมตอระนาบในระดับตาง ๆ กัน ไดแก ระดับผิวดิน (ใตถุน)
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และระดับตัวเรือนหรือพืน้ เรือน
- เรือนมีสวนเชื่อมตอกับโคก และบอน้าํ เพื่อหลอเลีย้ งเรือน (สรรพชีวติ ) ใน
ประเด็นนี้จะเห็นถึงภูมิปญญาทองถิ่นกับความสามารถในการเลีย้ งชีพแบบพอเพียง
- เรือนมีลักษณะเรียบงาย ปรับตัวไปตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
เกิดขึ้นและเติบโตในธรรมชาติ และทามกลางธรรมชาติ เยี่ยงเดียวกับพืชพรรณ และตนไม1
1

2
3

เรือน
น้ํา

ระนาบใชงาน

ดิน

ระนาบทางสภาพแวดลอม

ลายเสนที่ 14 แสดงระนาบการใชงานในแนวดิ่ง
1

2

3
ระนาบที่มีปจจัยตอรูปแบบเรือน
(MINIMUM FOR USE)

ลายเสนที่ 15 แสดงระนาบอันมีผลตอรูปแบบเรือน

ระนาบเพื่อความกลมกลืนกับสภาพ
แวดลอม
ปจจัยเพื่อการอยูอาศัย (การระบาย
อากาศ)
ลายเสนที่ 16 แสดงผลอันเกิดจากรูปแบบของเรือน
1

วีระ อินพันทัง. เหยาเรือนพื้นบานยานตะวันตก Vernacular Houses in the Western
Region. (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2545), 169.
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ระนาบเพื่อประโยชนของการดํารงชีพ
(การอุปโภค - บริโภค)

ลายเสนที่ 17 ปจจัยนอกเรือน

ระนาบของการขยายตัวเรียบงาย เติบโต
จากผิวดินแผออกดุจตนไม

ลายเสนที่ 18 การขยายและแผออกของเรือน

4

1

1
2

2

3
ระนาบแนวราบมีหลาบระดับ เพื่อรูปแบบการใชสอย
ภายในเรือน
ระนาบแนวตั้งมี 2 ระดับ เพือ่ ความเรียบงายไมซับซอน

ลายเสนที่ 19 ความสัมพันธของเรือนขยายตัวแนวนอนและแนวตั้ง
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การประกอบอาชีพ
อาหาร

คมนาคม

ดิน

ชีวิต

น้ํา

ชุมชน

เรือน
สภาพแวดลอม
ภูมิปญญา คติความเชื่อ
ลายเสนที่ 20 รูปแบบความสัมพันธของเรือนที่ศึกษากับปจจัยภายนอก
1

2

3

1
ลักษณะของผัง และความ
ตอเนื่องในแนวราบ

2

ลายเสนที่ 21 ลักษณะของผัง และความตอเนื่องในแนวราบ

ขยายตัวออกไปไดงาย
ตามแนวระนาบ

ลายเสนที่ 22 การขยายตัวของเรือนในแนวราบ
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ความตอเนื่องกับปจจัยภายนอก
(ในระนาบแนวนอน)

โคก
บอ
ลายเสนที่ 23 ปจจัยภายในและภายนอกตามแนวราบ
2.00 2.00

2.00

2.50

รูปแบบของผัง และขนาด
(งายตอการสรางและขยายไปตามที่ราบลุม )

2.50

ลายเสนที่ 24 ขนาดระยะของโครงสรางเรือน

ครัว
กินขาว
นอน

ชานตาก

ชาน
เรือน

นอน
รูปแบบของการใชสอย (โปรงโลง)
นอน

ลายเสนที่ 25 ลักษณะการใชสอยภายในเรือน
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2. องคประกอบของเรือนกับสภาพความเปนอยูและเศรษฐกิจชุมชน
ในปจจุบนั กระแสความเปลีย่ นแปลงของสังคมเมืองเขามามีบทบาท ดังรูปแบบและ
พัฒนาการของเรือนพืน้ ถิน่ เปนอยางมากจากที่ไดกลาวถึงแลวในตอนแรก รูปแบบของเรือนมีพนื้
ฐานพัฒนาการมาจากการพึง่ พิงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติเกิดขึ้นเพื่อสนองการใชสอย และวิถี
ชีวิตที่เรียบงาย ตามความพอเพียงและความรมเย็นเปนสุขในการอยูอาศัย การพึ่งพาวัตถุจาก
ภายนอกมีนอย นั่นคือภาพลักษณของวิถชี ีวิตที่สมถะ อยูงาย กินงาย พึง่ พาตนเอง ปารถนาความ
รมเย็นเปนสุข และใชภูมิปญญาทองถิ่นของตน เพื่อสรางสรรควิถชี ีวิตที่ดีงามและเพื่อความอุดม
สมบูรณใหกับครัวเรือน ความสวยความงามทางสถาปตยกรรมของเรือน มิไดเปนปจจัยแรก ๆ ที่
จําเปนตอการสรางเรือนของตน ดังนั้น รูปแบบและความงามของเรือนจึงอาจกลาวไดวาเกิดจาก
ความพิสุทธในการเขาใจสภาพแวดลอม เขาใจในการใชวัสดุพื้นฐาน และรูจักใชภูมิปญญาทองถิ่น
อยางสมถะและละเอียดออนเพื่อตอบสนองตอความเปนอยู รูปลักษณความสวยงามของเรือนจึง
เรียบงายออนนอมตอธรรมชาติ งอกงามดุจมีชีวิต และไมเกิดการแขงขัน เบียดเบียน อันเปนการ
ทําลายรูปลักษณของตน แตกลับกลมกลืนสอดแทรกไปกับสภาพแวดลอมเฉกเชนการเติบโตของ
พืชพรรณ
ขณะที่วิถีชวี ิตรูปแบบใหมกลับแทรกแซงเขาสูชุมชน และมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
ของเรือนอยางมาก เพราะเหตุวาการเปลีย่ นแปลงที่แทรกแซงดังกลาวนัน้ มีพื้นฐานจากคานิยมและ
ทัศนคติแบบทุนนิยมทีย่ กยอง ความร่ํารวย หรูหรา มีหนามีตา และความทันสมัย เปาหมาย
พัฒนาการเพือ่ การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเรือนของตน จึงแตกออกเปน 2 สวน ดังที่กลาวถึงแลว
คือ
- เรือนทีย่ ังคงมีพัฒนาการมาจากเรือนแบบดั้งเดิมตอบสนองตอวิถีชีวติ และการใชสอย
แบบเดิมเปนหลัก มีเปาหมายไปสูเรือนไมจริงอยางสมบูรณ
- เรือนในรูปแบบใหมที่เกิดจากบริบทเมืองโดยพลวัตความเปลี่ยนแปลงจากสังคมเมือง
แพรสูทองถิน่ อยางรวดเร็ว เกิดคานิยมแบบเมือง นําไปสูการทําลายบริบทเดิมของตนเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความเจริญทางวัตถุอยางแทจริง
ซึ่งหากจับประเด็นที่ความเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากกระแสทุนนิยมจากชุมชนเมือง
ทั้งทางวัตถุและคานิยม (ความคิด) อันเปนสิ่งที่ไมอาจปฏิเสธไดโดยงาย หากแตถาไดมองยอนสู
แบบแผน และวิธีการปรับตัว (ผอนปรน) ตามวิถีการดําเนินชีวิตพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม เราจึงพบวามี
การเปลี่ยนแปลง บางอยางที่เกิดขึน้ อยางประณีประนอม มีทงั้ การนอมรับและปฏิเสธอยาง
พอเหมาะพอดี ไมแตหัก หรือยอมรับเพือ่ ความเปลีย่ นแปลงอยางสิ้นเชิง ดังทีเ่ กิดขึ้นแลวกับเรือน
ดั้งเดิมในปจจุบันหลาย ๆ หลัง (เรือน ข5, เรือน ก2) ทั้งนี้การนอมรับนั้น เปนความจําเปนเพื่อ
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ประโยชนในการดํารงชีวิตในปจจุบนั หากวาการเปลีย่ นแปลงนัน้ ตอบสนองตอความสะดวกสบาย
ขึ้นไมขัดแยงตอวิถีชีวิต และสภาพแวดลอม ขณะเดียวกันเราก็พบการปฏิเสธ หากทําการ
เปลี่ยนแปลงนั้นฟุงเฟอสิน้ เปลือง ขัดตอวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมของตนนั้นไมเหมาะสมกับฐานะ
ทางเศรษฐกิจของตน
ตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธที่สง ผลตอรูปแบบใหมของเรือนดั้งเดิม (ตามพัฒนาการแบบเรือน
ดั้งเดิม)
การยอมรับ
ปจจัย
รูปแบบ
- เกิดประโยชนตอ - ถนนหนทาง และ
การดําเนินชีวติ
สาธารณูปโภคตางๆ
- เรียบงาย ประหยัด - วัสดุเพื่อการใชสอย
ตาง ๆ จากระบบ
หาไดงา ย
อุตสาหกรรม และ
ตลาด
- ความสะดวกสบาย - การใชรถยนต และ
พาหนะตาง ๆ การ
ใชอุปกรณไฟฟา
- ความสวยความงาม - ซุมศาลาตาง ๆ
และการดัดแปลง
(แบบเรียบงาย)
- ความทันสมัย แบบ - การใชวัสดุแบบ
ใหม ๆ
ใหมบางประการ
- สอดคลองกับภูมิ - ติดตั้งเองไดงาย
- ประยุกตเขากับการ
ปญญาทองถิน่
กอสรางเรือนแบบ
ดั่งเดิมไดดี

การปฏิเสธ
ปจจัย
รูปแบบ
- ไมเกิดประโยชนตอ - การถมดิน (สราง
การดํารงชีวิต
บานบนดิน)
(แบบเดิม) และ
- การทํารั้วถาวร
ทําลาย
ตางๆ
สภาพแวดลอม
- การสรางบานปูน
- สิ้นเปลืองมาก ใช
พลังงานสูง

- การสรางบานปูน
- ระบบการสราง
ใหมๆ เชน ตอกเข็ม
- หายาก มีราคาแพง - การใชไมจริงแบบ
ตาง ๆ
- คานิยมเดิมทีม่ ีการ - การใชวัสดุ
เปลี่ยนแปลงไป
แบบเดิม ๆ ที่ไม
คงทน หรือดูแล
รักษายาก
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3. กระบวนการสรางความสัมพันธของรูปแบบเรือนตามแนวทางการพัฒนา และการ
สังเคราะหรปู แบบที่เสนอแนะ
3.1 กรอบใหญ
จุดมุงหมายในการศึกษา

บอกเรื่องราว

สรุปผลชี้แนะ / กลับไปสูจุดมุงหมาย

แผนภูมิที่ 15 กรอบในการศึกษา และวิเคราะหรูปแบบของเรือน
3.2 แนวคิดในการออกแบบ (เสนอแนะรูปแบบ)
- รูปแบบที่เสนอแนะไดจากวิเคราะห รวบรวมขอมูล และหาองคประกอบรวมของ
เรือนพืน้ ถิน่ ตามพัฒนาการแตละชวงเวลา
- การสังเคราะห มิไดเปนการออกแบบจากความตองการ REQUIRMENTS ของ
ชาวบาน แตเปนการดําเนินไปตามอัตลักษณเดิมของเรือนในชุมชน
- รูปแบบที่เสนอแนะมุง เนนที่การหาองคประกอบอันเปนคุณ และมีรากฐานความ
เปนมาในบริบทเดิมของตนจริง ๆ
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3.3 แผนผังแสดงการศึกษาเรือน

1.
2.
3.
4.
5.

ลักษณะของเรือนดั้งเดิม

ลักษณะของเรือนที่มพี ัฒนาการจากเรือนดั้งเดิม

ขอมูลที่สํารวจ

ขอมูลที่สํารวจ

องคประกอบการใชสอยในเรือน
ขนาดพืน้ ทีก่ ารใชสอย
รูปแบบเรือน และรูปทรง
วัสดุ และรูปแบบการกอสราง
สภาพแวดลอม และที่ตงั้

1.
2.
3.
4.
5.

องคประกอบการใชสอยในเรือน
ขนาดพืน้ ทีก่ ารใชสอย
รูปแบบเรือน และรูปทรง
วัสดุ และรูปแบบการกอสราง
สภาพแวดลอม และที่ตงั้

ลักษณะรวมในองคประกอบ
ปจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคม

การแทรกแซง และปจจัยภายนอกอืน่ ๆ

จากสังคมเมือง

รูปแบบวิถีชีวติ ของเรือนในอนาคต

แผนภูมิที่ 16 แนวทางการวิเคราะหเปรียบเทียบเรือนดั้งเดิม และเรือนที่มีพฒ
ั นาการมาจากเรือน
ดั้งเดิม
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3.4 วิเคราะหขอมูล และสรุปผลในองคประกอบรวม

1.
2.
3.
4.
5.

ลักษณะของเรือนดั้งเดิม

ลักษณะของเรือนที่มพี ัฒนาการจากเรือนดั้งเดิม

คติความเชื่อแบบหลักพุทธศาสนา

ยึดถือหลักพุทธศาสนาและคตินิยมใหม
ตามรูปแบบสังคมเมือง (วิทยาศาสตร)

ขอมูลที่สํารวจ

ขอมูลที่สํารวจ

แบบเรือนพืน้ ถิน่
เล็กและพอเหมาะ
แบบเรือนพืน้ ถิน่ และเรือนเครื่องผูก
ไม + วัสดุธรรมชาติ
ใชเรือ และใตถุน

"เรียบงาย ประหยัด สุขสบาย"

1.
2.
3.
4.
5.

องคประกอบการใชสอยในเรือน
เพิ่มขึ้น / สมาชิกเพิ่ม
แบบเรือนพืน้ ถิน่ / ประยุกต
ไมและวัสดุแบบใหมตามทองตลาด
เพิ่มโคก และถมดินบางสวนเพื่อการ
ใชงานระดับถนน เชน โรงรถ

"ตอเติมและเปลี่ยนแปลงองคประกอบเรือน"

ลักษณะรวมในองคประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

องคประกอบการใชพนื้ ที่ภายในเรือนแบบเดิมยังคงเหมือนเดิม
ขนาดพืน้ ที่มีแนวโนมขยายตัว
รูปแบบเรือนมีลักษณะแบบเรือนดั้งเดิมประกอบรวมกันเปนหมู
วัสดุใชสอยเลือกใชทหี่ าไดงาย + ประหยัด
ยังคงพึ่งพิงสภาพแวดลอมเดิม แตเพิ่มเติมโคกเพือ่ การจอดรถ
ตามระนาบของถนนที่เกิดขึ้น
การแทรกแซง และปจจัยภายนอกอืน่ ๆ

ปจจัยทาเศรษฐกิจ
และสังคม

รูปแบบวิถีชีวติ ของเรือนในอนาคต

จากสังคมเมือง
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ปจจัยทาเศรษฐกิจ
และสังคม

รูปแบบวิถีชีวติ ของเรือนในอนาคต

จากสังคมเมือง

"ทันสมัยเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
และสําเร็จรูปจากสังคมเมือง"

"พืน้ ฟูรูปลักษณและพึ่งพาสภาพแวดลอมเดิม
เรียบงาย ประหยัด ตอเติมขยายได"

เรือนรูปแบบใหม (บานในสังคมเมือง)

รูปแบบเรือนทีเ่ สนอแนะ

1. สรางบานบนดินจึงตองถมดินใหเทาถนน
ไมตองการใตถุน
2. ผังบานไมเปดโลง และยืดหยุน มักเปนหอง
ตาง ๆ ทําใหการขยายตัวยาก จําเปนตอง
สรางใหญ
3. การกอสรางซับซอน ยุงยาก และมีราคา
แพง ใชพลังงานมาก ใชวัสดุตางถิน่ โดย
สิน้ เชิง
4. เนนที่ความสวยงาม หรูหราตามคานิยม
แบบสังคมเมือง
5. ประโยชนใชสอยและความสบายตาม
สภาวะแวดลอมมีนอย เพราะอาศัยการใช
ระบบเครื่องกล และอุปกรณไฟฟา
6. เมื่อดูหรูหรา และมีหนามีตา จึงตองทํารั้ว
และประตูแนนหนา เพือ่ ความปลอดภัย
7. การมีปฏิสัมพันธกับเพือ่ นบานนอยลง
8. การสรางเรือน คือการใหรางวัลกับชีวติ เปน
การสรางเพื่อการเปนอยูอยางมีหนามีตา
ในสังคม และสรางฐานะใหร่ํารวย

1. มีผงั แบบกริด / ขยายไดงาย
2. พืน้ ฟูและพึ่งพิงสภาพแวดลอม ไมมกี าร
ถมที่ / ปรับตัวตามรูปแบบเดิม
3. องคประกอบพื้นที่ใชสอยครบถวน มีการ
แบงหองบางเพื่อความเหมาะสม
4. การจัดองคประกอบการใชสอยภายในรวม
กลุมในพืน้ ที่เดียวกัน แบบเรือนพืน้ ถิน่
5. ประโยชนใชสอย ประหยัด และดูแลรักษา
งาย ไมสนิ้ เปลือง
6. วัสดุหาไดงายตามทองตลาด ทัง้ นี้เนน
ความคงทนและประหยัด ไมทาํ ลายสภาพ
แวดลอม กอสรางไดงา ย ไมซับซอน
7. ปรับเปลีย่ นและเพิ่มเติมองคประกอบที่จํา
เปนตอการดํารงชีวิตในรูปแบบใหมแบบ
การยืดหยุน เชน การทําพืน้ ที่จอดรถในระ
นาบถนน เพื่อใหเขากับวิถีชีวิตที่สะดวกขึ้น
8. การสรางครอบครัวและวิถีชีวิตพอเพียง
และยั่งยืน กลับสูความรมเย็นเปนสุข

แผนภูมิที่ 17 การวิเคราะหขอ มูล และสรุปผลในองคประกอบรวม
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4. แนวทางการพัฒนารูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือน (รูปแบบที่เสนอแนะ)
ในการเสนอแนะรูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือน โดยการอางอิงจากเรือน มี
พัฒนาการมาจากเรือนพืน้ ถิน่ ในชวงเวลาตาง ๆ การวิเคราะห และศึกษารวบรวมหาลักษณะรวม
เปนเหตุผลและปจจัยหลักทีจ่ ะกําหนดรูปแบบ หรือเกณฑของรูปแบบที่เสนอแนะไดเปนอยางดี
ทั้งนี้รูปแบบของสถาปตยกรรมที่มีลักษณะสําคัญนิยมกันเหลานัน้ ตองมาจากเหตุปจจัยที่มี
ประโยชนตอการดํารงชีวิตของผูคนอยูเสมอ มีคุณคาตอเรือนและสภาพแวดลอม อีกทัง้ ยังคงมี
รูปลักษณที่สอดคลองตอพัฒนาการที่ตอ เนื่อง และมีความสวยงามตามอัตลักษณอันโดดเดนของ
รูปแบบเรือนพืน้ ถิน่ นัน้ หากแตอาจมีความเปลี่ยนแปลงในดานอื่น ๆ เขามาเจือปนบาง แตการ
พัฒนานั้นตองไมเปนการดัดแปลง หรือเปลี่ยนรูปแบบของเรือนพืน้ ถิน่ ใหสวยงาม หรือผิดแผก
ออกไปจากความจําเปนตอการใชสอย และความเรียบงายสมถะตามแบบเดิม ๆ ของเรือนดั่งเดิม
อันทรงคุณคา
ลักษณะของเรือนที่เสนอแนะเปนเพียงรูปแบบที่ศึกษาจากการวิเคราะหองคประกอบ
และปจจัยตาง ๆ ของเรือนพืน้ ถิน่ ตามพัฒนาการทีม่ ีมาแตเดิม ทั้งนี้มไิ ดเกิดขึ้นจากการออกแบบ
ตามความตองการ (REQUIRMENTS) ของผูอาศัย (ชาวบาน) จริง ๆ ทัง้ นี้องคประกอบอันเปนขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณ และความรูสึกที่มจี ริง ๆ ตอรูปแบบเรือนในแบบเดิมของตน หรือที่ใชพาํ นัก
พักอาศัยอยูในปจจุบนั มิไดเปนขอมูลอางอิง หรือใชเปนสวนประกอบในการเสนอแนะตอรูปแบบ
ทางสถาปตยกรรมเรือนที่จะกลาวถึงนี้เลย ทัง้ นี้เพราะในความรูสึกของชาวบานตอรูปแบบของเรือน
นั้น มิไดขึ้นอยูก ับองคประกอบทางสภาพแวดลอมเปนปจจัยหลักดังแตกอน และมิไดมี
สภาพแวดลอมที่สมดุลเชนเดิม อีกทัง้ แนวความคิดและทัศนคตินยิ มใหมจากสังคมเมืองเขามามี
บทบาท และกําหนดรูปแบบความตองการใหม ๆ ของผูคนในทองถิ่นมากยิง่ ขึ้น
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องคประกอบทางสภาพแวดลอม
( ลักษณะองคประกอบภายนอก )
- โคก ( เนิน )
- บอ ( เก็บน้าํ )
- ปาชุมชืน่ และปาเพื่อผลิตผล
และวัตถุดิบ

สวนที่วา งภายนอก

รูปแบบของพื้นที่ใชสอยภายในเรือน
-

สวนนอน
ชานเรือน
กินขาว / ครัวไฟ
รับแขก / พักผอน /
เอนกประสงค
- น้ํา / สวม
- บันได และสวนประกอบ

สวนเปดโลง / ที่วา งภายใน

ลักษณะขององคประกอบ
ปจจัยทางคติความเชื่อ และเศรษฐกิจ
ทางวัสดุกอสราง และวิธกี ารกอสราง
ของชุมชน และคตินิยมเดิม
- หาไดงา ย ปลูกสรางงาย
- เชื่อมั่นในพุทธศาสนา
- สะดวก และไมซับซอน
- การมีกิจกรรมแบบพบปะ
- ประหยัดทรัพย และพลังงาน
สังสรร
- ทนทาน และซอมบํารุงไดงา ย
- ทัศนคติใหมจากเมืองเรื่อง
ความมีหนามีตา และทันสมัย
- เศรษฐกิจทีพ่ ึงพาตนเอง และ
รับจากภายนอก
- ความเจริญทางวัตถุ และ
เครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจน
การคมนาคมขนสง (รถยนต)

สวนประกอบเรือน

แผนภูมิที่ 18 สรุปลักษณะขององคประกอบรวมเพื่อใชเสนอแนะแนวคิด ตอการพัฒนารูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือน

รูปแบบของเรือนที่เกี่ยวกับ
ความตองการในปจจุบนั
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5. ขอสังเกตจากการเสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบของเรือน
จากการศึกษาวิเคราะหองคประกอบ และรูปลักษณตาง ๆ ของเรือนพืน้ ถิน่ ในกลุม ตางๆ
ที่ศึกษา พบวา การมีลกั ษณะรวมกันตางๆ ที่สงผลอันเปนคุณ เปนลักษณะที่สงั เกตไดกับเรือนใน
ยุคแรกๆ สาเหตุเพราะวา รูปแบบตางๆ ที่ปรากฏมารวมกันนัน้ มีปจ จัยมาจากความจําเปน และ
การปรับตัวอยางเหมาะสมทางสภาพแวดลอมเปนหลัก ผนวกกับคติชน และภูมิปญญาทองถิ่นของ
ตนที่ถา ยทอดกันมา ทําใหภาพของเรือนดูสวยงามแบบที่ธรรมชาติควรจะเปน (การปรุงแตงมีนอย)
เปนการแสดงถึงสัจจะการดํารงชีวิต ตามวิถีของความพึ่งพิง และพบเพียง ซึง่ ลักษณะทีเ่ ปนคุณ
เหลานี้ สามาระตักตวงไดจากธรรมชาติ และสภาพแวดลอมของตนหากเขาใจที่จะใช และ
สรางสรรค ขณะเดียวกันความเปลีย่ นแปลงทางแนวคิด คตินิยมตางๆ จากชุมชนเมืองทีเ่ ขามา
เกี่ยวของ และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธตางๆ ในชุมชน โดยมิไดตั้งรับ และวางแผนการปฏิบัตใิ ห
ยืดหยุน และสอดคลองก็กาํ ลังทําใหลักษณะรวมตางๆ ของเรือน (ดังที่เริ่มสะทอนออกมาใหประจัก
ในหลายๆ แหง) เปลีย่ นแปลงไป และอาจสงผลอันเปนโทษ ดังนั้นการเสนอแนะรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมของเรือนพืน้ ถิ่น จึงควรสรุปภาพรวม องคประกอบตางๆ จากรากฐานที่ดีงามของ
เรือนและชุมชนที่เคยมีเคยเปนเพื่อนําไปประยุกตใช และสรางสรรคแนวทางทีถ่ ูกตองของรูปแบบ
เรือนในอนาคตไปจนถึงวิถีการดํารงชีวิตทีด่ ีงามของผูคน ตลอดจนความยัง่ ยืนของชุมชนอันเปน
ที่ตั้งมัน่ ของวัฒนธรรมนั้น

คุณคาทางดานจิตใจ

ลักษณะของความ
รวมสมัย

+

คุณลักษณะทีด่ ีงามใน
องคประกอบเดิม

ความเปนเรือนพืน้ ถิน่
ที่ยั้งยืน

แผนภูมิที่ 19 คุณคาของเรือนพืน้ ถิน่ และสภาพแวดลอม

+

คุณลักษณะทีด่ ีงามใน
องคประกอบเดิม

การเปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 53 ภาพหุน จําลอง (MASS MODEL) ของรูปแบบที่เสนอแนะ

114

ภาพที่ 54 รูปดานเรือนในรูปแบบที่เสนอแนะ แบบที่ 1
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ภาพที่ 55 ทัศนียภาพของเรือนในรูปแบบที่เสนอแนะ แบบที่ 1
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ภาพที่ 56 รูปดานเรือนในรูปแบบที่เสนอแนะ แบบที่ 2
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ภาพที่ 57 ทัศนียภาพของเรือนในรูปแบบที่เสนอแนะ แบบที่ 2
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แบบที่ 1

แบบที่ 2
ภาพที่ 58 ภาพเรือนในรูปแบบที่เสนอแนะ

บทที่ 6
บทสรุป
1. องคประกอบของเรือนจากอดีตถึงปจจุบัน
หลังจากไดศึกษา วิเคราะหองคประกอบ และรูปลักษณะของเรือนพืน้ ถิน่ ในแตละ
ชวงเวลาตาง ๆ ทําใหพบวา เรือนพื้นถิ่นในตําบลคลองจิกนัน้ มีที่มาอันยาวนาน และคอยเปนคอย
ไป มีวิวัฒนาการอันดีงาม สอดคลองไปกับสภาพแวดลอม และธรรมชาติอันเปนที่ตั้งของเรือน แต
ทั้งนี้จากปจจัยภายนอกหลาย ๆ อยาง และกระแสความเปลี่ยนแปลงจากสังคมเมืองทีม่ ีกําลังมาก
ทําใหเรือนพื้นถิ่น ในปจจุบนั เกิดการเปลีย่ นแปลงตาม สภาวการณดังกลาวออกไปหลายรูปแบบ
โดยที่ปจจัยทางสภาพแวดลอมเปนเหตุผลสําคัญในลําดับรองลงไป เพราะเหตุวาในบางทองถิ่น
บริบทและสภาพแวดลอมเดิมของตนกลับไมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรือน และวิถีชีวติ
ของผูคนเยี่ยงอดีตที่เคยเปนมาอีกตอไป ทัง้ นี้แสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรงของวิถีชมุ ชน และ
ไมอาจตานทานตอกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกลาวที่รุนแรงและ
ความยัง่ ยืนของเรือนมีนอย
รวดเร็วนัน้ ได
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรือนจากอดีตจนถึงปจจุบนั จึงแบงออกไดเปนสอง
ลักษณะ ตามรูปแบบทางกายภาพ คือ
- การเปลี่ยนแปลงองคประกอบตางๆโดยยังคงเคาของรูปลักษณองคประกอบเดิม
- การเปลี่ยนแปลงองคประกอบ โดยมิไดคงเคาลักษณะของรูปแบบเดิม
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในรูปลักษณะแบบแรก จึงบงบอกไดถึงความแข็งแกรง และ
ความสําคัญในองคประกอบเดิมอยู อันเปนผลมาจากการมีพฒ
ั นาการที่สําคัญ และความจําเปน
ตอการใชสอยในวิถีชวี ิตประจําวันของผูคน ซึง่ ในประเด็นที่ศึกษา จึงไดกําหนดเลือกศึกษา และ
วิเคราะห ตลอดจนถึงการสรุปรูปแบบในองคประกอบ จากเรือนในประเภทดังกลาวนี้เทานัน้ อัน
เปนการสอดคลองตอการฟน ฟู สืบทอด และรังสรรครูปแบบของเรือนอันเกี่ยวของ และเติบโตขึ้น
จากรากฐานวัฒนธรรมของตนอยางแทจริง
ในองคประกอบของเรือนจากอดีตจนถึงปจจุบัน อันเปนผลสะทอนใหเห็นความยัง่ ยืน
และการคงอยูย ังคงมีเอกลักษณที่ดี และความสําคัญหลายประการอันเปนปจจัยทีส่ งผลถึงรูปแบบ
ของเรือนพืน้ ถิน่ ในปจจุบัน ตลอดจนนํามาประยุกตเปนรูปแบบของเรือนที่เสนอแนะได ดังนัน้ จึง
สามารถสรุปเปนหัวขอในประเด็นสําคัญ ๆ ไดดังนี้
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1.1 สรุปลักษณะโดยรวมของเรือนพืน้ ถิน่ ตามแบบแผนดั้งเดิม
1.1.1 ลักษณะที่สําคัญตามแนวระนาบ (แนวราบ)
O

O

O

O

O

OO

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

มีลักษณะผังเรือนเปนกริดซ้าํ กันอยางสม่ําเสมอ โดยเฉลี่ย
แตละชวงเทากัน ทั้งนี้ระยะหางคอนขางนอย (ประมาณ
2.00 – 3.00 เมตร) เปนผลมาจากการใชวัสดุประเภทไม
ถาเปนไมจริง หรือไมเนื้อแข็ง (ที่มีความแข็งแรงขึ้น) ก็
สามารถทําชวงเสาไดกวางกวา

ลายเสนที่ 26 ผังแบบกริด และซ้ํากัน

O
O
O

1
1

O
O
O

2
2

O
O
O

3
2

O
O

1

ชวงเสาเรือนของกลุมเรือน ตามแบบแผนเรือนดั้งเดิมมี
จํานวนชวงเสานอยกวาเรือนในกลุม อื่น โดยเฉลี่ยจะเริม่ ที่
2 หอง หรือ 3 หอง แลวขยายออกไปตามแกนตาง ๆ ที่ตั้ง
ฉากกัน ซึง่ จากลักษณะดังกลาวทําใหเรือนในกลุม นี้จงึ ดูมี
ขนาดเล็กกวา (เรือน ก1, เรือน ก4)

ลายเสนที่ 27 จํานวนชวงเสาเรือน

ทิศทางการวางตัวเรือน (หลังคา) ที่พบมี 2 ลักษณะเดน
คือ แบบจั่วเดียว และการวางตัวเรือนแบบ 2 จัว่ ตั้งฉากรูป
ตัวแอล โดยมีพื้นที่โลง (ชาน) เปนตัวเชื่อมพื้นที่ (เรือน
ขวาง - เรือน ก1) และเรือนแบบ 2 จัว่ ขนานกัน (เรือนแฝด
- เรือน ก3)
ลายเสนที่ 28 ทิศทางการวางตัวเรือน
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การปดลอมพืน้ ที่ ใชฝาเรือนเฉพาะรอบนอกของสวนเรือน
เกิดพื้นที่ภายในเรือน แบบทีเ่ ปนที่ “ที่วาง” ตอเนื่องถึงกัน
โดยตลอดแนว แตแบบความสําคัญของพืน้ ที่ดว ยการยก
ระดับของระนาบดวย “รองตีนแมว1” (ยกพื้นเวนรอง 10 –
20 ซม.) และใชสอยในชีวิตประจําวันกับพื้นเรือน
ลายเสนที่ 29 การโอบลอมพื้นที่ภายใน

ครัว

ชาน
นอน

นอน
นอน

ชาน

องคประกอบทางหนาที่ และการใชสอยภายในเรือน อัน
เปนการแบง และจัดสรรที่วา งภายใน ประกอบดวยสวน
นอน ชานเรือน (นอกชาน) ครัวไฟ และชานประกอบอื่น ๆ
หองน้ํา – หองสวม

ลายเสนที่ 30 การใชประโยชนพนื้ ที่รวมกัน
1.1.2 ลักษณะที่สําคัญตามแนวตั้ง (แนวดิ่ง)

พักอาศัย
ปองกันน้าํ ทวม

2.20
2.20

แบงระนาบการใชสอย ออกเปน 2 สวน คือ (สวนบน) ตัว
เรือน (สวนใชสอยหลัก) และใตถุนเรือน (สวนลาง) หนาที่
ใชสอยเอนกประสงค และปองกันน้าํ ทวมในฤดูนา้ํ หลาก

ลายเสนที่ 31 ระนาบแนวตัง้ ตามปจจัยสภาพแวดลอม

1

มหาวิทยาลัยศิลปากร, “เอกลักษณสถาปตยกรรมในประเทศไทย (สก.1130),”
(กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 20.
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รูปทรงของเรือน เปนทรงจัว่ โดยประกอบขึ้นจากหลังคา
เริ่มตนเปนทรงจั่วเดี่ยว ตั้งแต 1 – 2 หอง มีความแตกตาง
กันบางที่มุมยกของหลังคา โดยขึ้นอยูกับวัสดุที่มงุ เปนหลัก
แบงไดเปน 2 ประเภทคือ หลังคาชัน (มากกวา 250) มุง
ดวยหญาแฝกหรือวัสดุธรรมชาติ และหลังคาเตี้ย (หรือทรง
ปานแจ) (นอยกวา 250) สวนมากมุงดวยวัสดุทองตลาด
เชน สังกะสี และกระเบื้องลอนประเภทตาง ๆ
ลายเสนที่ 33 รูปทรงของเรือน
O
O

O

O

องคประกอบตัวเรือน ไดแก เดี่ยวลาง มักเปนเสา (ลอย)
ทั้งหมดเดี่ยวบน ประดวยฝาเรือน แบบธรรมชาติ เชน ฝา
สําหรวด ฝาปรือ (ฝาสาน) ไมมีชองเปด (แบบหนาตาง
ทั่วไป) คงมีบา งที่เปน “ฝากระทุง” และหลังคาทรงจัว่ ที่มี
จุดหนาจั่วเปนหญาแฝกหรือสังกะสี

ลายเสนที่ 33 องคประกอบเรือนในรูปดาน

1

2

ลักษณะเรือนประกอบ ที่ตอ ขยายจากเรือนหลัก หรือเรือน
ประธาน มีลกั ษณะเล็กกวา และปานกวา

ลายเสนที่ 34 เรือนประกอบ

1

2

ลักษณะของเรือนประกอบ ที่ตอขยายจากเรือนหลัก หรือ
เรือนประธาน มีแบบเรือนขวาง และเรือนแฝด
ลายเสนที่ 35 การขยายเรือนประกอบ
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วัสดุที่ใชในการปรุงเรือน ใชไมและวัสดุธรรมชาติทั้งหมด
เชน หญาคา หญาแฝก และเริ่มเปลี่ยนเปนวัสดุทองตลาด
บาง ทั้งนี้ถอื หลักการแบบเรือนดั้งเดิม คือ “ทํางาย
ประหยัด ไมแพง กลมกลืนกัน”
ลายเสนที่ 36 วัสดุทเี่ หมาะสมกับเรือน
1.2 สรุปลักษณะโดยรวมของเรือนที่มีพฒ
ั นาการตอเนื่องมาจากเรือนตามแบบแผน
ดั้งเดิม
1.2.1 ลักษณะที่สําคัญตามแนวระนาบ (แนวราบ)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

ลักษณะของผังเรือนยังคงเปนกริดสม่ําเสมอ แตมีลักษณะ
ที่ตางออกไปจากเรือนแบบดัง้ เดิมบาง คือ กรณีที่เปลีย่ น
โดยสรางเปนไมจริงทัง้ หมด
ความกวางของกริดจะ
มากกวารูปแบบเรือนดั้งเดิม (3.00 –3.50 เมตร) และกรณี
ที่ตอเติมจากเรือนดั้งเดิม ระยะหางของกริดจะใกลเคียง
ของเดิม (2.00 – 3.00 เมตร)

ลายเสนที่ 37 ผังแบบกริด และซ้ํากัน

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

ชวงเสาของเรือน จะมีจาํ นวนมากกวาเรือนแบบดั้งเดิม
ทั้งนี้เปนเพราะพัฒนาการ ของเรือนกลุมนี้เกิดจากการ
ขยายเรือนออกทุกทิศทาง (เรือน ข5) และการดัดแปลง
พื้นที่ใชสอยเดิม ทําใหจาํ นวนหอง (ชวงเสา) อาจมีมากถึง
4 – 6 หอง

ลายเสนที่ 38 จํานวนชวงเสาเรือนและการขยายตัว
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ทิศทางการวางตัวเรือน (หลังคา) มีความซับซอนขึน้ มาก
จะไมพบวามีแบบทรงจั่วเดียวเลย เรือนในกลุมนี้สวนมาก
เปนแบบสองจั่วขึ้นไป (ดูบทที่ 4) โดยขยายตัวออกไป
โดยรอบเรือนประธาน
ลายเสนที่ 39 ทิศทางการวางตัวเรือน

การปดลอมพืน้ ที่ ยังคงใชฝาเรือน ทัง้ ในสวนรอบนอกของ
เรือนทัง้ หมดตามแบบเดิม และเพิ่มการแบงหองบางเพื่อ
ความเหมาะสมในการใชสอย แตยังคงมีพื้น “ที่วาง” ที่
ตอเนื่องอยูแบบเดิม และเนนการใชสอยทีร่ ะดับพื้นเรือน

ลายเสนที่ 40 การปดลอมพืน้ ที่มากขึน้

ครัว
หองน้ํา-สวม

นอน

ชาน
หองพระ

นอน

ชาน
ระเบียง บันได

ลายเสนที่ 41 การใชสอยพืน้ ที่รวมกัน

องคประกอบใชสอยภายในเรือน สวนใหญยังมีลักษณะ
เปนองคประกอบเดิมอยู
มีการเพิม่ เติมบางตามความ
จําเปนในปจจุบัน เชน หองพระ หองนอน หองครัว และ
ระเบียงตาง ๆ โดยการสรางเรือนยังคงมุงเนนที่ประโยชน
ใชสอยมากกวาการเนนที่ความสวยความงาม
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1.2.2 ลักษณะที่สําคัญตามแนวตั้ง (แนวดิ่ง)

2.20
2.20

เรือนในกลุม นีย้ ังคงใชงานใน 2 ระนาบอยูคือ สวนบน
ไดแกการใชสอยภายในตัวเรือนทั้งหมด
และสวนลาง
ไดแก ใตถุนเรือน โดยในยุคหลังใตถนุ จะใชเพื่อกันน้าํ ทวม
เปนประการสําคัญ

ลายเสนที่ 42 ระนาบแนวตัง้ ตามสภาพแวดลอม
รูปทรงของเรือนประกอบขึ้นจากจัว่ มากกวา 2 จั่วขึน้ ไป
โดยจากการสํารวจ พบวาทิศทางของจัว่ ที่เพิ่มขึ้นมักจะ
ขนานไปกับจัว่ เรือนประธาน และทําจัว่ ดานสกัดเมื่อเพิ่ม
พื้นที่ใชสอยทีส่ ําคัญ เชนสวนนอกออกไป แตจะทําเปน
หลังคาปกนก หรือแบบหลังคาพาไลเมื่อสวนของการใช
สอยนั้นลดความสําคัญลงไป เชน ครัวไฟ
ลายเสนที่ 43 จํานวนหลังคา
ลักษณะชองเรือนจะเห็นไดชัดวา เรือนประธานจะมีจวั่ ที่
กวาง หรือชันกวาหลังคาประกอบทรงจั่วอันอื่น ๆ นั่นคือ
เปนลักษณะเฉพาะ ของเรือนพืน้ ถิน่
และมักใชวัสดุ
ผสมผสานกัน เชน สังกะสีและกระเบือ้ งลอนคู อีกทั้ง
รูปทรงที่เห็นจากภายนอกบงบอกไดวาเกิดจากการขยาย
และตอเติมเรือนออกทางดานขางนัน่ เอง
ลายเสนที่ 44 องคประกอบทางรูปดาน
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ลักษณะของเรือนกลุมนี้อีกประการหนึ่งคือการประยุกตใช
พื้นที่เดิมใชเกิดเปนพืน้ ที่ใชสอยใหม (ขนาดเรือนภายใน
เทาเดิม) เชน การเปลี่ยนชานแดด (นอกกะชาน) ใหเปน
สวนหนึง่ ของเรือนยังคงเนน “ประโยชนใชสอย ประหยัด
ตอเติมสรางงาย”
ลายเสนที่ 45 การประยุกตใชพื้นที่
รูปแบบตัวเรือนยังคงมีลักษณะแบบดั้งเดิม คือสวนเดี่ยว
ลาง, เดี่ยวบน และหลังคา แตทั้งนีว้ ัสดุทใี่ ช คงทนขึน้ , ยัง
นิยมไมจริง (ฝาตีซอนเกล็ด), มีหนาตางไมแบบบานเปดคู
และประตูแบบบานเปดเดีย่ ว (ตามแบบคานิยมใหม) และ
นิยมทาสีบา นดวยสีนา้ํ มัน และลงชาดลงชันแบบยาเรือ
เพื่อความคงทนสวยงาม
ลายเสนที่ 46 รูปทรงของเรือน
1.3 สรุปลักษณะโดยรวมของเรือนตามรูปแบบที่เสนอแนะ
1.3.1 ลักษณะที่สําคัญตามแนวระนาบ (แนวราบ)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

ลักษณะของเรือนที่เสนอแนะ นํารูปแบบของการวางผัง
แบบรูปแบบเรือนดั้งเดิม ทั้งนี้เพราะมีการขยายตัวงาย
ยืดหยุน ไดดีในแนวราบ สอดคลองกับรูปแบบเรือนทีม่ ีใต
ถุนโปรงโลง

ลายเสนที่ 47 ผังแบบกริด และยังคงซ้าํ กัน
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O

O

O

O

O

O

O

O

O

รูปแบบองคประกอบ ภายในเรือนพืน้ ถิน่ ของชุมชนนี้ มี
ลักษณะทีช่ ัดเจนประการหนึง่ คือ เปนเรือนที่มกั รวมทุก
ประโยชนการใชสอยภายในเรือนมาอยูในชายคาเดียวกัน
(COMPACT) ตางจากในชุมชนอืน่ ทั้งนีเ้ ปนเพราะปจจัย
ทางสภาพแวดลอมเปนสวนสําคัญ เนื่องจากมีนา้ํ ทวมทุก
ป และการรวมกลุมเรือนจะประหยัดมากกวา ชวงเสาที่
เสนอแนะจึงอยูในชวงที่ชุมชนเลือกใชเปนประจํา และ
สรางไดดีกับโครงสรางเสา และคานคอนกรีตสําเร็จรูป
ตามแบบวัสดุใหมทมี่ ีราคาประหยัด

ลายเสนที่ 48 การขยายไดโดยรอบ
การวางตําแหนงตัวเรือน ในรูปแบบทีน่ ําเสนอแบงเปน 2
แบบ คือ แบบหลังคาจั่วเดียว ที่รวมเอาพื้นที่ชานเรือนไว
ภายใตหลังคาเดียวกัน เพื่อความเรียบงาย กระชับ
ประหยัด และปลูกสรางไดในพืน้ ที่ดนิ นอย ๆ หรือขยายตัว
ออกมาเปนเรือนครอบครัวขยายไดดี เรือนแฝด หรือเรือน
จั่วคู (มีเรือนประกอบ) สําหรับเรือนทีม่ ีขนาดใชสอยใหญ
ขึ้น รูปแบบเรียบงาย ประหยัด และเชื่อมตอกันดวยชาน
ลายเสนที่ 49 ทิศทางการวางเรือน
การปดลอมพืน้ ที่ภายในเรือน เปนการประยุกต และ
ผสมผสานตาม รูปแบบเรือนพืน้ ถิน่ ดั้งเดิม และเรือนที่มี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป นั้นคือ สามารถทําเปนหองได
เพื่อความเหมาะสมในการใชสอย
ลายเสนที่ 50 การปดลอมพืน้ ที่ภายใน
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องคประกอบทางหนาที่ใชสอยภายในเรือน
เนนความ
สะดวกสบาย และครบถวนตามการดํารงชีพ โดยมีทั้งแบบ
เรือนยอม และเรือนที่ใหญขึ้น และสามารถดัดแปลง
เพิ่มเติมพื้นที่ใชสอยประเภทอื่น ๆ ไดงา ย

นอน
ชาน
ครัว
WC

ลายเสนที่ 51 การใชพื้นที่รว มกัน
1.3.2 ลักษณะที่สําคัญตามแนวตั้ง (แนวดิ่ง)

เรือน
ใตถุน

เปนเรือนที่เขากันไดกับสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมไดอยางดี รูปแบบของเรือนที่เสนอแนะจึง
ยังคงถายทอดเอาลักษณะอันเหมาะสมของเรือนพืน้ ถิน่ ที่
มีใตถุนสูงแบบ 2 ระนาบเชนเดียวกัน และใชประโยชนจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเทาที่จาํ เปน

ลายเสนที่ 52 เรือนกับปจจัยแวดลอม
ลักษณะรูปทรงของเรือน
เปนการประยุกตเอารูปแบบ
แบบเรือนจั่วเดียวมาใช เนื่องจากปลูกสรางไดงายกวา
ประหยัด และถายทอดคุณลักษณะอันเปนประโยชนของ
เรือนดั้งเดิม เชนการคุมแดดคุมฝน ระบายความรอนไดดี
สวยงามตามอัตลักษณ
ลายเสนที่ 53 ลักษณะรูปทรงของเรือน และการขยายตัว
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รูปแบบของตัวเรือน
เกิดขึ้นจากการใชวัสดุที่ประหยัด
คงทน รูปแบบ (ทางภาพลักษณ) ใกลเคียงกับการใชไม
เชน การตีฝาดวยแผนปูผนังสําเร็จรูปตามแบบการตีฝา
ซอนเกล็ด (แผนซีเมนตไฟเบอร) และการใชชองเปดประตู
และหนาตาง ก็เนนรูปแบบที่สอดคลองกับรูปลักษณของ
ตัวเรือน และปรับเปลี่ยนขยายไดงา ย เพื่อการระบาย
อากาศและปลอดภัย
ลายเสนที่ 54 รูปแบบตัวเรือน

1

2

การใชรูปแบบของตัวเรือน ในลักษณะใกลเคียงเรือนแบบ
ดั้งเดิม ก็เพือ่ ใหการใชวัสดุสมัยใหม (ในทองตลาดที่หา
งาย และมีราคาถูก) ทั้งหลังคา และผนังไมทําใหรูปลักษณ
ของเรือนดูแปลก หรือเปลีย่ นไปมาก จนไมเขากับเรือนจริง
ของสภาพแวดลอม

ลายเสนที่ 55 การใชรูปแบบและประโยชนทางสภาพแวดลอม

รูปแบบที่เสนอแนะ มุง เนน ใหเปนเรือนที่สามารถ
“ปรับเปลี่ยน ขยายตัวไดดี มีการระบายอากาศเหมาะสม
กลมกลืนสภาพแวดลอม และตอบสนองวิถีชวี ิตแบบพื้น
ถิ่นไดอยางทันสมัย ไมสิ้นเปลือง” ดังนัน้ ลักษณะเรือนจั่ว
เดี่ยว ใตถนุ สูงโปรง ระบบผังขยายไดงา ย โครงสรางไม
ซับซอนจึงเปนวิธกี ารแกปญหาที่ดี และประยุกตใชเปน
รูปแบบที่เสนอแนะ
ลายเสนที่ 56 การขยายตัวและการระบายอากาศ
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2. ขอดี และขอเสียขององคประกอบที่เสนอแนะ
2.1 ขอดีในองคประกอบของเรือนที่เสนอแนะ คือการประยุกตใช และการดํารงคงอยู
แบบยั่งยืนในองคประกอบที่ดี ที่มพี ื้นฐานพัฒนาการมาจากรากเหงาทางวัฒนธรรม ความเขาใจ
และภูมิปญญาที่เจริญขึ้นมาแตบรรพบุรุษ อันแสดงใหเห็นในแง “นามธรรม” มากกวา “รูปธรรม”
นั่นคือ ความสมถะ เรียบงาย โปรงโลง สะดวกสบาย เขาใจธรรมชาติแวดลอม และเขาใจในสัจจะ
ของวัสดุในพืน้ ถิน่ ของตน อันสงผลไปสูความงามแบบธรรมชาติ ความงามแบบเรียบงาย ไมเสแสรง
ไมฉาบฉวย แตแฝงภูมิปญญา และปรัชญา คือเรียบแตไมงาย (SIMPLE BUT NOT EASY) เปน
การใชรูปแบบของผัง และรูปแบบของเรือนทีย่ ังคงอิงกับสภาพแวดลอมที่เหมือนเดิม หรือใกลเคียง
ของเดิมอยูมาก โดยการปรับประยุกตใหเขากับองคประกอบของสภาพแวดลอมทีจ่ าํ เปนตอวิถีชีวติ
ในปจจุบนั
2.2 ขอเสียขององคประกอบที่เสนอแนะ คือการมุง เนนที่ลักษณะของกายภาพอัน
สอดคลองกับรูปแบบเดิม ทําใหมีขอจํากัดอยูบางในการเลือกใชวัสดุ อันเหมาะสม และใกลเคียง
กับรูปแบบดั้งเดิม
แตทงั้ นี้กม็ ุงเนน
และพยายามเลือกใชวัสดุที่มีประโยชนใชสอยที่ดีกวา
(แกปญหา หรือจุดออนของวัสดุแบบเดิม) นอกจากนี้ขอเสียก็คือ ดังที่ไดกลาววิเคราะหแลววา
ความเจริญจากสังคมเมือง และสภาพแวดลอมอยางมาก อันสงผลลบตอรูปแบบโดยตรงของเรือน
ที่มีววิ ัฒนาการมาทางดานบวก พึง่ พิงธรรมชาติ และสภาพแวดลอมมากก็อาจทําใหรูปแบบของ
เรือนมีโอกาสเปลี่ยนแปลง และจําเปนตองเปลี่ยนรูปแบบ โดยปริยายตอบริบทใหมนั้น ๆ นั่นคือ
การปลูกผังทาง “นามธรรม” ก็อาจสูญสลายไปดวย
3. มุมมองในฐานะสถาปนิก
จากที่ไดกลาวแลววา การศึกษาถึงเรือนพื้นถิน่ ของชุมชนนี้ เปนการศึกษาที่มงุ เนน
ศึกษาในองคประกอบทางกายภาพ และองคประกอบทางวิถชี ีวิตดั้งเดิมของผูคน ทัง้ ในแงคติชน
และขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ มาเปนพืน้ ฐานสําคัญเพื่อใหเกิดความเขาใจ รูจ ักที่มาที่ไปของ
เรือนตาง ๆ ในชุมชนใหมากที่สุด อันจะเปนแนวทางในการวิเคราะห และสังเคราะหเรือนในรูปแบบ
ที่เหมาะสม เขากันไดกับทั้งบริบทเกา และบริบทใหมตาง ๆ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นีก้ ารศึกษา
ในแงความคิดความตองการตาง ๆ ของผูคนอันเปนวิถีของชุมชน จะมุงที่ภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเปน
สําคัญ ไมไดปรุงแตงขึ้นจากความตองการตามกระแสความเจริญอยางเมืองใหญ แตกระนั้นโดย
มุมมองของสถาปนิก ความคิดเห็นอันคาดมิไดตอความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้น แมแตชุมชน
หรือเรือนในชุมชนลวนเปนกฎธรรมชาติทไี่ มอาจฝนหรือหามได ทําใหการรักษารูปแบบของเรือน
ตามแบบดั้งเดิมไมอาจเกิดขึน้ ไดจริงทัง้ หมด แตการรักษาโดยเขาใจความเปลีย่ นแปลงและการ
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สรางใหเกิดความเปลีย่ นแปลงอยางเหมาะสม กลับเปนวิธีทถี่ ูกตองทีก่ ารกระทําและศึกษากันตอไป
ใหเขาใจอยางลึกซึ้ง และสอดคลองตอชวงเวลาตาง ๆ ทัง้ นีห้ ัวใจหลัก ๆ ในการเขาใจและจรรโลงให
เรือนพืน้ ถิน่ ยังคงอยู และมีความหมาย ตองดูแลสภาพแวดลอมหรือลักษณะกายภาพควบคูไปกับ
การปลูกผังคติชนที่ดี ความมีมโนธรรมและรูคุณตอธรรมชาติ ตลอดจนถึงการปลูกผังความคิด และ
ปรัชญา “ความพอเพียง และความพอดี” ใหเกิดขึ้น เขมแข็งกวาความคิด และความเจริญของวัตถุ
นิยมแบบการยึดถือตัวตน และเต็มเปยมดวยอัตตาแบบความเจริญของเมืองใหญ
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โครงการ การศึกษารูปแบบเรือนพืน้ ถิน่ ที่ตาํ บลคลองจิก อําเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
______________________________________________________________________________
แบบสํารวจทางกายภาพ
1. บานเลขที่ ......... ถนน ................................ ตําบล ........................ อําเภอ ..................................
จังหวัด .....................................................
2. อายุบาน ................ป
3. ประเภทบาน
( ) เรือนพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม
( ) เรือนพื้นถิ่นที่พัฒนาจากแบบดั้งเดิม
( ) เรือนไมจริง
( ) อื่น ๆ ...........................................
4. ผูใหขอมูล ชื่อ ..........................................................
เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
อายุ ................ ป
อาชีพ ......................................................
5. ระยะเวลาของการอยูอาศัย ( ) 5 ป ( ) 10 ป ( ) 15 ป ( ) 20 ป ( ) มากกวา 20 ป
6. จํานวนคนที่พักอาศัยอยูใ นบาน
( ) 3 คน ( ) 5 คน ( ) 7 คน ( ) มากกวา 7 คน
7. การใชสอยบาน
( ) คาขาย
( ) คาขาย + พักอาศัย ( ) พักอาศัย
( ) อื่น ๆ ......................................................................
8. การครอบครอง
( ) เปนเจาของ
( ) เชา
( ) คนอาศัย
( ) อื่น ๆ ......................................................................
9. สภาพของบาน
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช ( ) ทรุดโทรม ( ) ทรุดโทรมมาก
10. วัดที่นิยมไปทําบุญ คือ วัด ..........................................................................................................
11. ไปวัดเพราะ
( ) ไปทําบุญตามเทศกาล
( ) ไปทําบุญนอกเทศกาล เชน วันเกิด
( ) อื่น ๆ ..........................................
( ) ไปหาพระ
12. พอใจในสภาพปจจุบันหรือไม
( ) พอใจ
( ) ไมพอใจ อยากให .........................
.................................................................................................................................................
13. มีความคิดจะยายไปอยูทอี่ ื่นหรือไม ( ) คิด
( ) ไมคิด
( ) อื่น ๆ .........................................................................
14. ผูเก็บขอมูล ............................................. วัน เดือน ป ที่เก็บขอมูล ..............................................
15. รายละเอียดอื่น ๆ .......................................................................................................................
.................................................................................................................................................

ภาพที่ 71 ตัวอยางแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลภาคสนามของเรือนพืน้ ถิน่
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ประวัติผูวิจยั
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทาํ งาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2548
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2535 – 2537
พ.ศ. 2537 – 2539
พ.ศ. 2539 – 2541
พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน

นายทิฆัมพร ลอยศักดิวงศ
15 ซอยอินทามระ16 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
บริษัท ทรีโอ เฮาสมาสเตอร จํากัด
สําเร็จการศึกษาปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง
สําเร็จการศึกษาปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาปนิกบริษทั ยูโทแปลน จํากัด กรุงเทพฯ
สถาปนิกบริษทั เอวิคเตอรดีเวลลอปเมนท จํากัด กรุงเทพฯ
ผูจัดการโครงการบริษัท บานรติรมย จํากัด กรุงเทพฯ
บริษัท ทรีโอ เฮาสมาสเตอร จํากัด กรุงเทพฯ

