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ปิยะ  ไล้หลีกพาล: คุณค่าและความหมายที่เปล่ียนแปลงไปของเรือนพื้นถ่ินไทด า 
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วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฒันาการของเรือนพื้นถ่ินไทด าในจงัหวดั

เพชรบุรี  ทั้งในทางกายภาพของเรือน และการให้คุณค่าและความหมายอนัเป็นนามธรรมกบัพื้นที่
ของเรือน อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของวถีิชีวติจากสังคมและวฒันธรรมชนบทไปสู่สังคม
และวฒันธรรมเมือง โดยกรอบการศึกษาอยูใ่นพื้นที่บา้นใต ้หมู่ที่ 5 ต  าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุรี 

ผลการศึกษาพบว่า  เรือนพื้นถ่ินของชาวไทด าซ่ึงอพยพมาจากสิบสองจุไทมาอยู่ที่
เพชรบุรีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  อันเป็นผลมาจากการปรับตวัให้เขา้กับถ่ินที่อยู่  สภาพภูมิ
ประเทศ  ภูมิอากาศ  ทรัพยากรทอ้งถิ่น  และวถีิชีวติที่เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั การเปล่ียนแปลง
รูปทรงและผงัของเรือนหลงัทรงกระดองเต่าไปตามอิทธิพลของสถาปัตยกรรมของชาวไทย  โดย
หันไปใช้หลังคาทรงไทย  ทรงมนิลา  และหลังคาหน้าจั่วแทน แต่ก็ยงัคงรักษาพื้นที่ใช้งานที่
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับการนับถือผี  ไม่ว่าจะเป็นกะล่อหองหรือห้องผีซ่ึงเป็นที่สถิตของผีและเป็น
สถานที่เซ่นไหวผ้ ีโดยสมัพนัธก์บัที่นอนของเจา้ของเรือนซ่ึงเป็นผูสื้บต่อผ ี และหอ้งกลางเรือนซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นโถงโล่งใชเ้ป็นสถานที่จดัพิธีกรรมต่างๆยกเวน้การเซ่นผีที่จะท าในกะล่อหองเท่านั้น 
ถึงแมว้า่ชาวไทด าจะรับพทุธศาสนามาเป็นส่วนหน่ึงของวถีิชีวตินานมากแลว้ก็ตามแต่ก็เป็นการนับ
ถือทั้งศาสนาพทุธและผคีวบคู่กนัไปโดยไม่กา้วก่ายกนั 

ในส่วนขององคป์ระกอบของเรือนก็มีการปรับตวัไปตามวิถีชีวิตที่ก  าลังเปล่ียนจาก
สงัคมเกษตรกรรมไปเป็นสงัคมอุตสาหกรรม เลา้ขา้วซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมของชาวนามีการใชง้าน
ลดลงไปเพราะการเปล่ียนแปลงการท านา  จนถึงกบัเลิกใชไ้ปในรายที่เลิกอาชีพท านา  และการใช้
ชีวติในเรือนก็ตอ้งการความเป็นส่วนตวัมากขึ้น  ท  าให้ตอ้งขยายพื้นที่ในเรือนเพิ่มขึ้นถึงแมว้่าผูอ้ยู่
อาศยัจะลดลงจากในอดีตมาก 
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The purpose of this study aimed to research on the developments of Thai Dam 

vernacular houses in Petchaburi  Province.  The study concentrated on the architectural 
characteristic  and  the  meaning  of  spaces  in  the  houses, which related to the changing  of the 
local life. The study focused on the area of Ban Tai (Moo 5) at Khao Yoi Sub – district in Khao 
Yoi District, Petchaburi Province. 

This study found that the changing of Tai Dam vernacular houses have affected from 
settlement, geography, climate, natural resources, and lifestyle in modern world. The Turtoise 
shaped roof style transformed to a roof in Thai traditional style, gablet and gable roof. Meanwhile 
they continually preserved areas that related to the spiritual cult both spirit room that related to the 
house owner's sleeping place and Hong Klang Ruen. Even though Tai Dam people in Thailand 
accepted both Buddhism and  spiritual cult.    

The conversion of life from Agricultural society to Industrial society influenced 
some functions in the house. Because of the changing in rice farming process,  the farmers' 
architecture such as rice granaries are less usage or no longer usage. The present day lifestyle of 
Tai Dam peoples need more privacy. They expand spaces and increased bedrooms in the house 
even though less family members than the pass. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยควรกรุณาของ รองศาสตราจารย ์      
ดร.วรีะ  อินพนัทงั  และรองศาสตราจารย ์ดร.ตน้ขา้ว  ปาณินท์  อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้
ค  าแนะน าและความช่วยเหลืออันมีประโยชน์เป็นอย่างยิง่  รวมทั้งอาจารย ์ดร.เกรียงไกร  เกิดศิริ  
ประธานกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ ที่ใหค้  าแนะน า  ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
ส่งบทความเขา้ร่วมการประชุมวิชาการ  และศาสตราจารยเ์กียรติคุณ อรศิริ  ปาณินท ์ผูท้รงคุณวุฒิ  
ที่กรุณาใหค้  าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั   

ขอกราบขอบพระคุณ นาย สงวน  สมรมิตร, นาย อนนัต ์ต่วนศิริ, นางนงเยาว ์ ต่วนศิริ, 
นายกิตติภูมิ  แห่งหน, นาง จ าปี ยอดหอม, นางสาว บงัอร ยอดหอม, นาง เมย้ อาจเอ้ือม, นาง นุช
นาถ อาจเอ้ือม, นางใบ  เฝ้ามัน่, นาง ล าใย  เฝ้ามัน่, นางบุญ  ยอดแกว้, นาย นวกร  ยอดแกว้ และนาง
ภาณี  แห่งหน เจา้ของและผูดู้แลเรือนในกรณีศึกษา  ที่อนุญาตให้ผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจเรือน  เก็บ
ขอ้มูล  และสมัภาษณ์  รวมทั้งนายบุญเหลือ  แสร์ชล  ผูดู้แลเส้ือบา้นของบา้นเจียงแกวน  และนาย
คูณ  สวนมา  ผูช่้วยหมอเสน  ที่ใหส้มัภาษณ์และใหข้อ้มูลอนัมีคุณค่า  ส่งผลให้การวิจยัส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี 

คุณค่าและประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ผูว้ิจยัขออุทิศให้กบัพระคุณของ
บิดา มารดา  และครูบาอาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาทุกๆท่าน   
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