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 To study built landscape around the house of local dwellers in the 
Phetchaburi riverside plain is the objective of this research. The result is expected to fulfill 
the knowledge of Thai vernacular architecture, especially in the field of landscape. 

The settlement of the Thai people had relationship with the agricultural 
socials for longtime. The process which leads to the Identity of local architecture is 
the sites management which either set on the same social context or environment, 
by learning and trying to understand the site environment, and pass on wisdoms to 
their descendants. Not only to the house but the site’s landscape and surrounding 
had arranged to be the functions of “home”, included the buildings, equipment and 
landscape (of home area). The built Landscape of the local people’s home has 
shown about what the dwellers were thought, and how they responded to the 
environment to draw the appropriate solutions of home area’s management for their 
family. 

Nowadays the developments and changes of social, culture, and materials 
caused the management process and concept of the built environment to be change 
too, Bases on that change the dwellers realized and try to live harmoniously with the 
local environment which express the dynamics of the vernacular architecture in the 
site study area. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมา และความส าคัญของโครงการ 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมประจ าถ่่นลวนนมพพัฒนาการจากอัตลักณณ ของรูปแบบของส่่ง
ปลูกสรวางในทวองถ่่นนั้นๆ อันเก่ดจากการสั่งสมจากบรรพบุรุณ การท าคนามเขวาใจเพ่ือแปลคนามหมาย
จากส่่งทพ่มพอยู่ (Existing) ในทวองถ่่นของตนผ่านม่ต่ทางสังคม นัฒนธรรม, แนนค่ดปรัชญา, ตรรกะจาก
บรรพบุรุณ, ฯลฯ สู่แบบแผน (pattern) ของรูปแบบ (style) ประจ าทวองถ่่นของตน เช่น การเก่ด
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมประเทศญพ่ปุ่นทพ่ประกอบแนนค่ดทางพุทธปรัชญาน่กายเซน (Zen) อันเป็น
พ้ืนฐานทางนัฒนธรรมเขวากันกับลักณณะทางภูม่อากาศ-ภูม่ประเทศ และลักณณะทางสถาปัตยกรรม
พ้ืนถ่่น เป็นตวน 

“ สถาปัตยกรรมพื้นถ่่น หมายถึง ส่่งก่อสรวางต่างๆตลอดจนสภาพแนดลวอมทางกายภาพ 
ทพ่มนุณย สรวางขึ้นในแต่ละทวองถ่่นทพ่มพลักณณะแตกต่างกันไปตามสภาพแนดลวอมเพื่อสนองคนาม
ตวองการของชุมชนนั้นๆ.....”1   

หากพ่จารณาน่ยามของ “สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่่น” แลวนจะพบการกล่านถึงสภาพแนดลวอม
นอกเหนือจากตันสถาปัตยกรรมถือเป็นองค ประกอบของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่่นดวนย การปรับภูม่ทัศน 
จากคนามตวองการขั้นพ้ืนฐานของชพน่ต และคนามเขวาใจระบบน่เนศน ของพ้ืนทพ่ และถ่ายทอดกันมาเป็น
มรดกทางนัฒนธรรมอันส าคัญย่่งอย่างหนึ่งของการตั้งถ่่นฐานของคนไทย การจัดการกับอาณาบร่เนณ
ทพ่อยู่อาศัยของคนในทวองถ่่นเก่ดจากการเรพยนรูว และปรับตันใหวเขวากับสภาพแนดลวอมดั้งเด่มของพ้ืนทพ่
ของตน กระบนนการดังกล่านมพการสอดแทรกของสุนทรพยะในการอยู่อาศัยรนมอยู่ดวนยหากแต่เป็นส่่งทพ่
เก่ดข้ึนผ่านส านึกจากการแกวปัญหา และประสบการณ เช่งประจักณ  ม่ไดวเก่ดจากการผ่านกระบนนการ
ออกแบบ 

ปัจจุบันมพการศึกณาอย่างแพร่หลายถึงรูปแบบ และองค ประกอบทางสถาปัตยกรรมพ้ืน
ถ่่น โดยส่นนมากมพการศึกณาถึงลักณณะของตันสถาปัตยกรรมเป็นส าคัญ แต่ในส่นนของการศึกณาถึง
รูปแบบในการจัดการกับภูม่ทัศน ในบร่เนณทพ่พักอาศัยนั้นมพการกล่านถึงไม่มากนัก “การศึกณาภูม่ทัศน 
สรรค สรวางทวองถ่่นไทยบร่เนณทพ่อยู่อาศัยในพ้ืนทพ่ราบร่มแม่น้ าเพชรบุรพ” เนวนการท าคนามเขวาใจถึง

                                                           
1สถาบันเทคโนโลยพพระจอมเกลวา  น่ทยาเขตเจวาคุณทหารลาดกระบั ง ,  คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร , สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น (กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยพพระจอมเกลวา น่ทยา
เขตเจวาคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร , 2525), 18. 
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กระบนนการแกวปัญหาเพ่ืออยู่ร่นมกับสภาพแนดลวอม ตลอดจนการท าคนามเขวาใจถึงตรรกะทพ่อยู่ใน
กระบนนการจัดการกับพ้ืนทพ่ทพ่อยู่อาศัยของคนทวองถ่่น เพ่ือเป็นการเต่มเต็มขวอมูลของการศึกณาดวาน
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่่นใหวครอบคลุมมากย่่งขึ้น และสามารถเป็นฐานขวอมูลดวานแบบแผนของภูม่
สถาปัตยกรรมไทย ตลอดจนเป็นเครื่องมือส าหรับการศึกณา และพัฒนาต่อยอดสู่การออกแบบภูม่
ทัศน ของเรือนในรูปแบบสังคมร่นมสมัยไดว 
  
2. ค าถามของการวิจัย 

2.1. ภูม่ทัศน สรรค สรวางบร่เนณทพ่อยู่อาศัยในพ้ืนทพ่ศึกณามพรูปแบบ หรือเอกลักณณ 
อย่างไร 

2.2. มพปัจจัยดวานใดบวางทพ่มพอ่ทธ่พล หรือส่งผลต่อรูปแบบ ตลอดจนองค ประกอบของภูม่
ทัศน สรรค สรวางบร่เนณทพ่อยู่อาศัยในพื้นทพ่ศึกณา 

2.3. มพลักณณะร่นมของรูปแบบ หรือแนนค่ดทพ่เกพ่ยนขวองกับการจัดการภูม่ทัศน สรรค สรวาง
บร่เนณทพ่อยู่อาศัยในแต่ละกรณพศึกณาอย่างไร 

 
3. วัตถุประสงค์การวิจัย 

3.1 เพ่ือศึกณารูปแบบของภูม่ทัศน ในบร่เนณทพ่อยู่อาศัยในพ้ืนทพ่ศึกณา จากภูม่ปัญญา
ของคนทวองถ่่น 

3.2 เพ่ือเขวาใจถึงองค ประกอบทางภูม่สถาปัตยกรรมไทยพ้ืนถ่่นในพ้ืนทพ่ศึกณา 
3.3 เพ่ือเก่ดคนามเขวาใจถึงแนนค่ด และปัจจัยทพ่อ่ทธ่พลต่อรูปแบบของภูม่ทัศน สรรค 

สรวางบร่เนณทพ่อยู่อาศัยของคนทวองถ่่นในพ้ืนทพ่ศึกณา 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา 

4.1.1 การเลือกพื้นที่ศึกษา  “แม่น้ าเพชรบุรพ” เป็นแม่น้ าส าคัญประจ าจังหนัด
เพชรบุรพ เนื่องจากแม่น้ าเพชรบุรพนั้นมพแหล่งก าเน่ดทพ่เขตภูเขาสูง เน่นเขา และทพ่ราบสูง ไหลต่อเนื่อง
ผ่านเขตทพ่ราบลุ่มแม่น้ า และลานตะพักทพ่อยู่ทางท่ศตะนันออก ซึ่งมพท่ศทางการไหลยวอนสู่ท่ศเหนือ 
แลวนไหลผ่านเขตทพ่ราบชายฝั่งก่อนออกสู่ทะเลอ่านไทยทพ่ปากอ่านบางตะบูน และปากอ่านบวานแหลม 
ตั้งแต่ตวนจนสุดปลายของแม่น้ านั้นอยู่เพพยงแต่ในจังหนัดเพชรบุรพเท่านั้น โดยพ้ืนทพ่ส่นนทพ่เป็นทพ่ราบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 
 

 

ตลอดสองฟากแม่น้ าเพชรบุรพไหลผ่าน ไดวแก่ พื้นทพ่ในเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรพ และอ าเภอบวานลาดเป็น
ส่นนใหญ่ ซึ่งชุมชนคนเพชรบุรพรุ่นแรกๆไดวอยู่กันหนาแน่นตามชายฝั่งทะเล และร่มแม่น้ า2  

การเลือกพ้ืนทพ่ศึกณาในครั้งนพ้จะเลือกศึกณาเฉพาะในพ้ืนทพ่อ าเภอบวานลาดทพ่
อยู่ร่มแม่น้ าเพชรบุรพเท่านั้น เนื่องจากภาพรนมของพ้ืนทพ่อ าเภอเมืองเพชรบุรพมพคนามเปลพ่ยนแปลงตาม
สมัยน่ยมอันเนื่องจากคนามเป็นเมืองมากเก่นไป โดยพื้นทพ่ของอ าเภอบวานลาดทพ่แม่น้ าเพชรบุรพไหลผ่าน
มพทั้งหมด 5 ต าบล ไดวแก่ ต.ถ้ ารงค , ต.บวานลาด, ต.ท่าเสน, ต.ต าหรุ และ ต.สมอพลือ 

4.1.2 การเลือกกรณีศึกษา  กรณพศึกณาจะใชวน่ธพการเลือกพ้ืนทพ่ศึกณาแบบผูว
ศึกณาน่จัยก าหนดเอง (Purposive Sampling) โดยจะคัดเลือกศึกณาบวานทพ่อยู่ร่มแม่น้ าเพชรบุรพ ทพ่ตัน
เรือนพักอาศัยยังคงมพรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไทยพ้ืนถ่่นอยู่ และมพภูม่ทัศน สรรค สรวางในบร่เนณทพ่อยู่
อาศัยทพ่ไดวรับการจัดการเอาใจใส่อย่างดพจากเจวาของเรือน หรือจากผูวร่นมอาศัยในเรือนนั้นๆในปัจจุบัน 
การเลือกกรณพศึกณาเบื้องตวนจากรูปแบบของเรือนนั้นสืบเนื่องมาจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และ
การจัดการกับพื้นทพ่ของผูวอยู่อาศัยเปรพยบเสมือนส่่งสะทวอนทัศนคต่จากภายในตันผูวอยู่อาศัยทพ่เลือกการ
ปรับตัน หรือปรับปรุงพื้นทพ่พักอาศัยของตนใหวเหมาะสมต่อสังคมยุคปัจจุบัน แทนทพ่จะเลือกการเปลพ่ยน
อาคารใหวเป็นแบบสมัยน่ยม เรือนทพ่ยังคงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบไทยพ้ืนถ่่นไนวในปัจจุบันนั้น
ย่อมแสดงถึงพลนัตรของกรณพศึกณาไดวเป็นอย่างดพ 

 

 
ภาพทพ่ 1  ภาพสะทวอนทัศนคต่และแนนโนวมดวานการจัดการภูม่ทัศน ของผูวอยู่อาศัยผ่านรูปแบบของ

เรือน 
 

4.1.3 กรอบแนวคิดด้านอาณาบริเวณของกรณีศึกษา  การตั้งถ่่นฐานของคนไทย
ไม่ไดวเก่ดจากการจัดสรรทพ่ด่นอย่างเป็นรูปแบบทพ่ชัดเจน ดังนั้นการก าหนดอาณาบร่เนณของกรณพศึกณา
จึงไม่อาจก าหนดกรอบของพ้ืนทพ่ตามหน่นยมาตรฐานสากลไดว การศึกณาพ้ืนทพ่ “ภูม่ทัศน สรรค สรวางใน

                                                           
2น่พัทธ พร  เพ็งแกวน, เล่าเรื่องเมืองเพชร (กรุงเทพ: พ่มพ ค า, 2550), 12-18. 
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บร่เนณทพ่อยู่อาศัย” จึงจ าเป็นตวองใชวน่ธพการศึกณาเช่งคุณภาพ (Qualitative research)  จากการ
สังเกตจากสัญลักณณ ทางนัฒนธรรมทพ่เป็นเสวนแบ่งอาณาเขตเป็นส าคัญ เช่น แนนรั้น, คันนา, ทางเด่น
ในชุมชน เป็นตวน ดังนั้นขนาดของพ้ืนทพ่ในแต่ละกรณพศึกณาอาจมพขนาดไม่เท่ากัน กระบนนการศึกณา
จะเนวนการศึกณา และจดบันทึกพ้ืนทพ่โดยรอบอาณาบร่เนณเรือน และพ้ืนทพ่ทพ่เกพ่ยนเนื่องกับพ้ืนทพ่ขวางตวน
เป็นส าคัญ เช่น ใตวถุนเรือน, พ้ืนทพ่ใชวสอย (function) ทพ่ต่อเนื่องกับพ้ืนทพ่ภายนอกเรือน เป็นตวน ทั้งนพ้ 
ไม่ถือรนมพ้ืนทพ่ส าหรับประกอบอาชพพหลักของผูวทพ่เป็นเจวาของพ้ืนทพ่ เช่น พ้ืนทพ่บร่เนณนาขวาน หรือพ้ืนทพ่
สนนผลไมว เป็นตวน นอกจากนพ้ยังไม่รนมพ้ืนทพ่ส่นนกลางของชุมชน เช่น ป่าชุมชน หรือพ้ืนทพ่ส่นนกลาง
ของหมู่บวาน แต่อาจตวองมพการจดบันทึก เพ่ือใชวประกอบในส่นนของการศึกณาน่เคราะห  และการ
กล่านถึงพ้ืนทพ่ใกลวเคพยงขวางตวน เพื่อใหวเห็นถึงคนามต่อเนื่องดวานต่างๆของพ้ืนทพ่ทพ่เกพ่ยนเนื่องกัน เช่น การ
ใชวสอย, มุมมอง เป็นตวน เพ่ือใหวการศึกณามพคนามสมบูรณ ย่่งขึ้น 
 4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย 

4.2.1. ด้านแนวทางการศึกษา  การศึกณาครั้งนพ้มุ่งเนวนการท าคนามเขวาใจเรื่อง
ของกระบนนการก่อตันของรูปแบบประจ าถ่่นจากพ้ืนทพ่ศึกณาจากการท าคนามเขวาใจกระบนนการอยู่
ร่นมกันของเจวาของพ้ืนทพ่ หรือเจวาของเรือน กับลักณณะบร่บทของทพ่ตั้ง และบร่บททางนัฒนธรรมของ
พ้ืนทพ่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยทพ่ส าคัญทพ่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอวอมต่อการเก่ดสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่่นขึ้น 
เนื่องจากการศึกณานพ้มพคนามตวองการท าคนามเขวาใจเกพ่ยนกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมประจ าถ่่นของ
ไทยทพ่มพคนามหลากหลายผสมผสานดวานคนามเชื่อ ผูวศึกณาเห็นน่าจ าเป็นตวองมพการศึกณาดวานคนามเชื่อ
ในทวองถ่่นประกอบดวนย เนื่องจากการคนามเชื่อเหล่านั้นย่อมส่งผลต่อการจัดการบร่เนณรอบพ้ืนทพ่อยู่
อาศัยของแต่ละครันเรือน แนนค่ดของพุทธศาสนาแบบเถรนาททพ่เป็นคนามเชื่อกระแสหลักนั้นอาจไม่
ครอบคลุมเพพยงพอ ดังนั้นการศึกณาเพ่ือประกอบการน่เคราะห จะประกอบไปดวนยการท าคนามเขวาใจ 
3 ดวาน ไดวแก่ คนามเชื่อทวองถ่่น, ลักณณะภูม่ประเทศ-ภูม่อากาศ, และการจัดการพ้ืนทพ่อยู่อาศัยของ
เจวาของพ้ืนทพ่ศึกณา 

4.2.2. วิธีการศึกษา  จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทของการศึกณา คือ การศึกณาดวาน
แนนค่ด การศึกณาลักณณะทางกายภาพ ดังนพ้ 

4.2.1.1 การศึกณาดวานแนนค่ด เป็นการศึกณาจากปัจจัยแนดลวอมดวานต่างๆ 
ไดวแก่ ลักณณะสังคม นัฒนธรรม ตลอดจนคนามเชื่อต่างๆทพ่เกพ่ยนขวองกับการจัดการพ้ืนทพ่บร่เนณพัก
อาศัยในพ้ืนทพ่ศึกณา โดยการศึกณาดวานแนนค่ดจะใชวน่ธพการสืบควนจากขวอมูลเอกสารทพ่เกพ่ยนขวอง
(literature review) และจากการสัมภาณณ ชานบวานในพ้ืนทพ่ศึกณา 

4.2.1.2  การศึกณาดวานลักณณะทางกายภาพ เป็นการท าคนามเขวาใจถึง
หลักการ และเหตุผลทพ่ส่งผลใหวเก่ดรูปแบบเฉพาะของการจัดการกับพ้ืนทพ่ศึกณา อันเนื่องมาจาก
ลักณณะเฉพาะดวานสภาพแนดลวอมของพ้ืนทพ่โดยตรง และการศึกณารูปแบบทพ่เป็นผลส าเร็จจากการ
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จัดการกับพ้ืนทพ่รอบบร่เนณพักอาศัยของคนทวองถ่่น ใชวน่ธพการสืบควนจากขวอมูลเอกสารทพ่เกพ่ยนขวอง 
(literature review),  การสัมภาณณ  (interview) และการจดบันทึกจากการลง พ้ืนทพ่ศึ กณา 
(fieldwork study) 

ทั้งนพ้การศึกณาท้ัง 2 ประเภทขวางตวนจะตวองมพการน่เคราะห ประกอบกันตลอด
ช่นงระยะเนลาทพ่ท าศึกณา 

4.3 ขั้นตอน และวิธีด าเนินการวิจัย การศึกณาจะแบ่งเป็น 4 ช่นง ดังนพ้ 
4.3.1 การศึกณาโดยการสืบควนขวอมูลเอกสารทพ่เกพ่ยนขวองกับการก่อตันของรูปแบบ

ประจ าถ่่น ไดวแก่ 
4.3.1.1 ดวานแนนค่ด, ศาสนา, คนามเชื่อทวองถ่่นทพ่เกพ่ยนกับการด าเน่นชพน่ต 

และการจัดการพื้นทพ่บร่เนณอยู่อาศัย 
4.3.1.2 สภาพแนดลวอมของทพ่ตั้ง  และลักณณะทางกายภาพในพ้ืนทพ่ศึกณา 
4.3.1.3 สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่่น 

4.3.2 การศึกณา และน่เคราะห ภาพถ่ายทางอากาศ และจัดท าแผนทพ่แสดงต าแหน่ง
กรณพศึกณาในพ้ืนทพ่ศึกณา 

4.3.3 การเก็บขวอมูลจากการลงพ้ืนทพ่ภาคสนาม ประกอบไปดวนย 
4.3.3.1 การสัมภาณณ เจวาของพ้ืนทพ่ศึกณาเกพ่ยนกับขวอมูลของเรือน, คนาม

เชื่อทพ่มพต่อบร่เนณทพ่อยู่อาศัย, การจัดการกับบร่เนณทพ่อยู่อาศัย, ทัศนคต่ของตนทพ่มพต่อทพ่อยู่อาศัย, การ
ใชวสอยในพื้นทพ่ต่างๆ เป็นตวน 

4.3.3.2 การเก็บหลักฐานภาพถ่าย 
4.3.3.3 การเก็บขวอมูลรังนัดผังบร่เนณทพ่อยู่อาศัย 

4.3.4 การน าขวอมูลทพ่ไดวจากน่ธพการศึกณาขวอมูลขวางตวนมาน่เคราะห  และสังเคราะห 
เพ่ือหาบทสรุปจากการศึกณาท้ังหมด 
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ภาพทพ่ 2 น่ธพการศึกณา 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 องค คนามรูวเกพ่ยนกับการจัดการพื้นทพ่บร่เนณอยู่อาศัยของบวานพ้ืนถ่่น 
5.2 เก่ดฐานขวอมูลดวานองค ประกอบทางภูม่สถาปัตยกรรมไทยพ้ืนถ่่น ในฐานะทพ่เป็นส่นน

หนึ่งของการศึกณาดวานสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่่น 
 
6. อุปสรรคในการวิจัย 

6.1 ด้านเอกสารอ้างอิง  เนื่องจากการศึกณาเกพ่ยนกับภูม่ทัศน ในบวานเราโดยเฉพาะอย่าง
ย่่งในเรื่องของภูม่ทัศน ทวองถ่่นไทยยังไม่เป็นทพ่แพร่หลายส่งผลใหวขวอมูลเอกสารอวางอ่งนั้นมพนวอยมาก 
เอกสารทพ่กล่านถึงรูปแบบของภูม่ทัศน สรรค สรวางในบร่เนณพักอาศัยของไทยอย่างชัดเจนมพเพพยง “สนน
ไทย”3 ทพ่กล่านถึงภาพรนมของการจัดภูม่ทัศน ของไทยผ่านประนัต่ศาสตร การจดบันทึกประกอบกับ
การน่เคราะห  แต่ในเอกสารดังกล่านก็เนวนเรื่องสนนในนัด หรือนัง หรือเรือนเจวานายเป็นหลักซึ่งผูวศึกณา
เห็นน่าแนนค่ดหรือรูปแบบนั้นย่อมมพคนามแตกต่างจากภูม่ทัศน สรรค สรวางในพ้ืนทพ่อยู่อาศัยแบบ
ชานบวานอยู่บวางไม่มากก็นวอย การศึกณาดวานเอกสารในครั้งนพ้จึงตวองอาศัยเอกสารอ่ืนๆทพ่เกพ่ยนเนื่องกับ
ภูม่ทัศน สรรค สรวางทวองถ่่นเพ่ือประกอบเป็นฐานขวอมูลประกอบดวนย เช่น เอกสารเกพ่ยนกับเรื่อง

                                                           
3ไขแสง  ศุขะนัฒนะ, สวนไทย (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ มหาน่ทยาลัย), 2538. 
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สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่่น, ภูม่ทัศน นัฒนธรรม, ประเพณพคนามเชื่อเกพ่ยนกับเรือน, ฯลฯ เป็นตวน โดยผูวศึกณา
ตวองท าการคัดสรรเรื่องรานทพ่เกพ่ยนเนื่องกับภูม่ทัศน สรรค สรวางทวองถ่่นไทยจากเอกสารอ่ืนๆขวางตวนท าใหว
ตวองใชวเนลาอย่างมากในการรนบรนมขวอมูล 

6.2 ด้านการเก็บข้อมูลภาคสนาม พ้ืนทพ่ศึกณาซึ่งอยู่ร่มแม่น้ าเพชรบุรพนั้นเป็นพ้ืนทพ่
เก่าแก่ซ่ึงแต่เด่มใชวการคมนาคมทางน้ าเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันการคมนาคมทางน้ าในพ้ืนทพ่กลับไม่เป็น
ทพ่น่ยมและไม่มพระบบขนส่งมนลชนทางน้ าในพ้ืนทพ่ การเหมาเรือจวางของเอกชนนั้นมพค่าใชวจ่ายสูง จึงท า
ใหวการเขวาถึงพ้ืนทพ่ศึกณาตวองใชวเสวนทางถนนแทน ซึ่งการตัดถนนก็ยังเขวาไม่ถึง หรืออยู่ระหน่างการ
ด าเน่นการก่อสรวางทพ่รถยนต ทพมพขนาดค่อนขวางใหญ่ไม่สามารถเขวาไปไดวในบางช่นง ท าใหวการศึกณาใน
ครั้งนพ้อาจตวองมพการลงพ้ืนทพ่ภาคสนามหลายครั้ง 

นอกจากนพ้การเก็บขวอมูลภาคสนามในบางครั้งอาจไม่พบผูวอยู่อาศัยในเรือนเนื่องจากบาง
บวานทพ่ไม่ไดวประกอบอาชพพในครันเรือนของตนตวองออกไปท างานนอกบวานท าใหว ไม่สามารถเขวาไปเก็บ
ขวอมูล หรือท าการสนาทนาไดวตวองมาเก็บขวอมูลใหม่ในภายหลัง 
 
7. ค าส าคัญ 

7.1 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  
    “สถาปัตยกรรมพื้นถ่่น หมายถึง ส่่งก่อสรวางต่างๆตลอดจนสภาพแนดลวอมทาง

กายภาพ ทพ่มนุณย สรวางขึ้นในแต่ละทวองถ่่นทพ่มพลักณณะแตกต่างกันไปตามสภาพแนดลวอมเพื่อ
สนองคนามตวองการของชุมชนนั้นๆ รูปแบบของส่่งก่อสรวางอาจจะพัฒนาไปจากรูปแบบเด่ม
โดยปรับปรุงแกวไขใหวเหมาะสมต่อการด าเน่นชพน่ตซึ่งตวองอาศัยระยะเนลาในการพัฒนาเพื่อจะ
ใหวมพรูปแบบเฉพาะตันขึ้นไดว...”4 

 “สถาปัตยกรรมเฉพาะแหล่งสรวางสรรค โดยคนในทวองทพ่ ซึ่งไดวรับคนามรูวในการ
ปลูกสรวางสืบทอดมาจากบรรพบุรุณ มพลักณณะเฉพาะแตกต่างจากสถาปัตยกรรมแหล่งอื่น”5 

 “ทพ่อยู่อาศัย และอาคาร ส่่งปลูกสรวางอื่นทั้งหมดของผูวคน เป็นอาคารตาม
ประเพณพ ซึ่งเจวาของเป็นผูวสรวาง หรือสรวางโดยชุมชนใชวน่ทยาการตามประเพณพใหวสัมพันธ กับ
บร่บททางสภาพแนดลวอม และทรัพยากรทพ่มพอยู่ รูปทรงของสถาปัตยกรรมพื้นถ่่นสรวางขึ้นเพื่อ

                                                           
4สถาบันเทคโนโลยพพระจอมเกลวา  น่ทยาเขตเจว าคุณทหาร ลาดกระบั ง คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร , สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น, 18. 
5นพระ  อ่นพันทัง, เหย้าเรือนพื้นบ้านย่านตะวันตก (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร  มหาน่ทยาลัยศ่ลปากร, 2545), 17. 
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ตอบสนองคนามตวองการโดยเฉพาะ ประกอบกับคุณค่า เศรณฐก่จ และน่ถพชพน่ตของนัฒนธรรมทพ่
ก่อใหวเก่ดสถาปัตยกรรมพื้นถ่่นนั้นขึ้นมา”6 

แมวน่ยามของค าน่าสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่่นนั้นไดวมพผูวใหวคนามหมายไนวหลากหลาย แต่ในการ
กล่านอวางถึงคนามหมายนั้นลวนนสอดคลวองกันในเรื่องของการมพ “ส่่งปลูกสรวาง”, “สภาพแนดลวอม”, 
“การพัฒนาต่อยอดจากบรรพบุรุณ”  

ทั้งนพ้เรื่องของสภาพแนดลวอมนั้นไม่เพพยงหมายถึงสภาพแนดลวอมทางธรรมชาต่เพพยงอย่าง
เดพยน ยังหมายรนมถึงบร่บทอันเป็นปัจจัยแนดลวอมดวานต่างๆทพ่มพอยู่บนพ้ืนทพ่นั้นๆดวนย ส่นนการปรับตัน
ปรับใชวใหวสอดคลวองกับสภาพแนดลวอมผ่านช่นงเนลาท าใหวเก่ดการพัฒนาต่อยอดองค คนามรูวและ
รูปแบบของส่่งปลูกสรวาง อันประกอบกันเป็นนัฒนธรรมประเพณพเกพ่ยนกับส่่งปลูกสรวาง รนมไปถึงทพ่อยู่
อาศัยทพ่มพอยู่อยู่บนพ้ืนทพ่ต่างๆ 

7.2  ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ค าน่า “ภูม่ทัศน นัฒนธรรม” มพผูวใหวน่ยามไนวจ านนนมาก เช่น 
“ภูม่ทัศน นัฒนธรรม คือ สภาพแนดลวอมสรรค สรวางทพ่อยู่ลวอมรอบตันมนุณย เมื่อมนุณย มพการตั้งถ่่นฐาน
ในทพ่ใดๆจะมพการปรับเปลพ่ยนสภาพแนดลวอมใหวตอบสนองต่อคนามตวองการในการด าเน่นชพน่ต และ
นัฒนธรรม”7 หรือ “เป็นผลทพ่แสดงออกมาในรูปแบบภูม่ทัศน ธรรมชาต่ทพ่มองเห็น โดยการทพ่นัฒนธรรม
เป็นผูวกระท า มพธรรมชาต่เป็นสื่อกลาง”8 หรือ “ภูม่ทัศน นัฒนธรรม คือ ดุลยภาพภายในสัมพันธภาพ
ของกระบนนการทพ่มพพ้ืนทพ่ องค ประกอบทางสังคมของมนุณย  และเงื่อนไขทางน่เนศน่ทยาของธรรมชาต่ 
ณ ช่นงเนลาหนึ่ง”9  

                                                           
6ชาต่  ภาสนร, “บทเรพยนสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่่น” (หนังสือประกอบการสอนน่ชา 

02029926 สถาปัตยกรรมไทยพ้ืนถ่่น (Thai Vernacular Architecture) สาขาน่ชาสถาปัตยกรรม
ภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร  สถาบันเทคโนโลยพพระจอมเกลวา เจวาคุณทหารลาดกระบัง, 2549), 
14. 

7อมรรัตน  ลพเพ็ญ และเกรพยงไกร เก่ดศ่ร่, ภูมิทัศน์วัฒนธรรม การสัมมนาทางวิชาการ
เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ และเปิดตัวแนวร่วมเครือข่าย “การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม และการ
ขจัดมลทัศน์” (กรุงเทพฯ: อุณาคเนย , 2550), 7. 

8เกรพยงไกร เก่ดศ่ร่, ไม่ปรากฏทพ่มา (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหนวา, อวางถึงใน 
นน่ดา  พ่ึงสุนทร และคนอ่ืนๆ, แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: อัมร่นทร พร่้นต่้ง
แอนด พลับล่ชช่่ง, 2549), 17. 

9ศรันย  สมันตรัฐ, โครงการวิจัยในกลุ่มโครงการ การศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมสรรสร้างลุ่มน้ าเพชรบุรี “ภูม่ทัศน นัฒนธรรมลุ่มน้ าเพชรบุรพ” โครงการน่จัยย่อยทพ่ 6 
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการน่จัยแห่งชาต่, 2550), 2-4. 
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7.3  ภูมิทัศน์สรรค์สร้าง 
ภูม่ทัศน  (นาม) = การรับรูวสภาพแนดลวอมภูม่ประเทศทั้งทพ่ปรากฏตามจร่ง และ

ภาพลักณณ ในจ่ตใจทพ่รูวสึกไดว10 
สรรค  (กร่ยา)  = สรวางใหวมพใหวเป็นขึ้น, มักใชวคู่กับค าน่าสรวาง11 
สรวาง (กร่ยา) = ท าใหวมพใหวเป็นขึ้นดวนยน่ธพต่างๆกัน12 
ดังนั้น “ภูม่ทัศน สรรค สรวาง” คือ ส่่งทพ่เก่ดจากกระบนนการจัดการกับสภาพแนดลวอมอัน

เป็นผลสะทวอนจากการรับรูวสภาพแนดลวอม ทั้งทางรูปธรรม และนามธรรม 
คนามหมายของค าน่า “ภูม่ทัศน นัฒนธรรม” นั้นใกลวเคพยงกับค าน่า “ภูม่ทัศน สรรค สรวาง” 

ค าท้ังสองลวนนเป็นผลสะทวอนจากบร่บทของทพ่ตั้ง และบร่บททางสังคม นัฒนธรรมผ่านการกระท าของ
มนุณย  หากคนามแต่ต่างกันทพ่มุมมองหลักของแต่ละค าทพ่แตกต่างกัน 

 
 

                                                           
10นน่ดา  พ่ึงสุนทร และคนอื่นๆ, แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม, 14. 
11ราชบัณฑ่ตยสถาน, พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, เขวาถึงเมื่อ 

11 พฤศจ่กายน 2554, เขวาถึงไดวจาก http://rirs3.royin.go.th/word19/word-40-a0.asp 
12เรื่องเดพยนกัน. 
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ภาพทพ่ 3 คนามสัมพันธ ของคนามหมายค าน่าภูม่ทัศน นัฒนธรรม, ส่่งแนดลวอมสรรค สรวาง และภูม่ทัศน 

สรรค สรวาง 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
1. ความเชื่อมโยงกันของการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม กับภูมิทัศน์สรรค์สร้าง 

ในกล่าวถึงการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม และการตั้งถิ่นฐานของคนไทย อาจต้อง
กล่าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับคนกลุ่มชาติพันธุ์ไท(ไต) ด้วยเนื่องจากเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของคนไทยใน
ประเทศไทย การศึกษาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานสอดคล้องกันในเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ราบ 
ท านาข้าว เช่น  

ชนเผ่าไทนิยมตั้งบ้านเรือนบนที่ราบลุ่มริมน้ ามากกว่าบนไหล่เขา เพราะชนเผ่า
ไทมีอาชีพท านาเป็นหลัก”, “ชนเผ่าไทมักสร้างบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และออกไปท าไร่
นาที่อยู่นอกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นลักษณะเครือญาติหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน” และ “ชน
เผ่าไทนิยมสร้างบ้านยกพื้นสูง ใต้ถุนบ้านเป็นทั้งที่เก็บข้าวของ คอกสัตว์ และทอผ้า หรือใช้
เป็นที่พักผ่อนนอนเล่นในตอนกลางวัน1  

ลักษณะข้างต้นนี้ท าให้เห็นภาพกว้างๆเกี่ยวกับที่มาที่ไปของวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐาน
แรกเริ่มของคนไทย และสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในประเทศไทย การศึกษาที่กล่าวถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของคนไทยนั้นมีภาพ และการบรรยายถึงวัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมที่มีการท านาเป็นหลัก มีเรือน 
ยุ้งฉาง สภาพแวดล้อมท้องถิ่น กับบริบทสังคมแบบเครือญาติ หรือระบบเพ่ือนบ้าน และความเชื่อ
ท้องถิ่นที่ประสานเป็นเรื่องเดียวกันอย่างแนบเนียน ลักษณะเช่นนี้พบได้ตามภูมิภาคต่างๆบนพ้ืนที่ราบ
ของประเทศไทย เช่น  

ลักษณะบ้านชาวนาภาคกลาง มีลักษณะอยู่กันเป็นกลุ่มซึ่งเกิดจากสมาชิก
ภายในครอบครัว กลุ่มของอาคารนี้จะมีลานและถนนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ลานกว้างภายใน
กลุ่มอาคารมีประโยชน์ใช้สอยเอนกประสงค์ เช่น ใช้นวดข้าว พบปะสังสรรค์ ตลอดเป็นที่เล่น
ของเด็กๆภายในละแวกนั้น2 หรือ 

                                                           
1ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, 2527), 1-

20. 
2สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  วิทยาเขตเจ้ าคุณทหาร ลาดกระบั ง คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น (กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยา
เขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 2525), 23. 
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การสร้างความเชื่อมต่อของพื้นที่กิจกรรมเฉพาะแบบนี้ยังพบเห็นได้กับส่วนตา่งๆ
ในบริเวณบ้านหนึ่งหลัง แคร่นั่งเล่นเชื่อมต่อกับลาน บ่อน้ า สวน ทุ่งนา คอกสัตว์ สร้างความ
ชัดเจนของพื้นที่ ด้วยกลุ่มไม้พุ่ม และไม้คลุมดินที่หลากหลาย ทั้งเป็นอาหารได้และไม่ได้ 3 
และ 

ตามคติความเชื่อของชาวล้านนานั้นยึดถือกันว่าความเป็นบ้านจะสมบูรณ์ได้ต้อง
ประกอบด้วยหน่วยหลักส าคัญนอกจากเรือนนอนอีก ๔ ประการ ได้แก่ บ่อน้ า ครกกระเดื่อง 
หลองข้าว และครัวไฟ โดยที่องค์ประกอบเหล่านี้เชื่อมต่อถึงกันโดยอาศัยลาน หรือ “ข่วง
บ้าน”4  

ข้างต้นเป็นลักษณะร่วมดังท่ี อรศิริ ปาณินท์ ได้กล่าวไว้ว่า  
ลักษณะการอยู่อาศัยของคนไทยนั้นแม้ว่าจะอยู่ในภูมิภาคต่างกัน มีสภาพภูมิ

ประเทศ และกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย มีความต่างทางรูปลักษณ์ทางกายภาพของเรือนตาม
วัฒนธรรมและตามสภาแวดล้อมท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ ความแตกต่างและความหลากหลายนี้
ถือเป็นลักษณะเด่นและเสน่ห์อย่างยิ่งของเรือนพื้นถิ่นไทย และพร้อมๆกับความแตกต่างและ
ความหลากหลายนี้ก็แฝงความสัมพันธ์แนบแน่นกับวิถีชีวิต และระบบนิเวศน์ที่สะท้อนให้เห็น
คุณค่าของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างดียิ่ง5 

สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นถือได้ว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ที่ส่งผล
ต่อเนื่องมาจนเป็นชุมชนชนบท และชุมชนเมือง เนื่องจากรูปแบบเฉพาะท้องถิ่นนั้นเกิดจาก  

การรวมตัวกันเป็นชุมชนของสังคมเกษตรกรรมสมัยก่อน ในยุคแรกเริ่มนั้น
จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขหลายประการ เงื่อนไขต่างๆนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
เป็นวงจรที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนาน จนสามารถ
ขจัดความขัดแย้งของปัญหาต่างๆ จากเงื่อนไขเหล่านั้นได้เกิดเป็นระเบียบแบบแผนข้อบังคับ

                                                           
3ธิติ ตริตระการ, “คุณค่าภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทยบางแห่ง ผ่านมุมมองสถาปนิก,” ใน สืบ

สานมรดกความงามของสภาพแวดล้อมท้องถิ่นไทย (เอกสารประกอบการเสวนาเชิงวิชาการ, 
กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2549). 

4The Siam Society, The Kamthieng House (ม.ป.ท., 1966), 7. อ้างถึงใน สมคิด 
จิระทัศนกุล, “เรือนล้านนา”, ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2544), 169. 

5อรศิริ ปาณินท์, เรือนพื้นถิ่นไทยพุทธภาคใต้ (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2547). 
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ตลอดจนคติความเชื่อที่สมาชิกของสังคมยึดถือเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมี วินัย และให้สังคม
ด ารงอยู่ได้ในลักษณะที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับธรรมชาติแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอีกด้วย6  

บนหนึ่งหน่วยพ้ืนที่เดียวกันนั้นย่อมยังผลให้ท้องถิ่นนั้นๆมีมรดกจากธรรมชาติ และมี
มรดกทางสังคมวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน เช่น วัสดุท้องถิ่น, ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน, 
ความเชื่อ, วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น ซึ่งภูมิทัศน์สรรค์สร้างในแต่ละพ้ืนที่ก็ย่อมเกิดขึ้น และมี
พัฒนาการไปพร้อมๆกับสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในพื้นท่ีนั้นๆด้วย เนื่องด้วยการเป็นบริบทแวดล้อมให้แก่
กันและกัน อีกทั้งเป็นหน่วยที่ต่อเนื่องเชื่อมต่อใกล้ชิดกันมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ได้ส่งผลให้ เกิดความ
สอดคล้องกันในบางเรื่อง เช่น 

1.1 การกล่าวถึง “บ้าน”7 ในความหมายของคนไทยนั้นเกิดขอบเขตที่ไม่แน่ชัด นัยของ
อาณาเขตนั้นขึ้นอยู่กับขอบเขตทางสังคม หรือสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยของผู้พูดเป็นหลัก 

1.2 การศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น แม้ไม่ได้มีภูมิทัศน์สรรค์สร้าง หรือสภาพแวดล้อม
เป็นวัตถปุระสงค์หลักในการศึกษา แต่ก็จ าเป็นต้องท าการศึกษา เก็บข้อมูล หรือวิเคราะห์ร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ หรือสามารถเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตได้ เช่น 

ประการส าคัญนั้นเจ้าของเรือนจะต้องดูแลรักษาเรือนอย่างสม่ าเสมอ คอยกวาด
ลานดินให้สะอาด ดูแลป้องกันปลวกไม่ให้กัดกิน เปลี่ยนจากมุงหลังคาทุก 3-4 ปี บ้านเรือนจะ
อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง คุ้มแดดคุ้มฝนให้ผู้อยู่บนเรือนอาศัยอยู่อย่างอุ่นใจ8  

ตัวอย่างการกล่าวถึงการดูแลรักษาเรือนข้างต้นได้กล่าวถึงลานดินเสมือนเป็นหน่วย
เดียวกันกับเรือน อันเนื่องจากเนื้อความข้างต้นเป็นการกล่าวถึงการดูแลที่อยู่อาศัย หรือ “บ้าน” ซึ่ง
เป็นการก าหนดพ้ืนที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องตามความหมายของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  และคนไทยอย่าง
ชัดเจน 

                                                           
6สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์, สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น, 18. 
7น. ที่อยู่ เช่น เลขบ้าน เจ้าบ้าน, สิ่งปลูกสร้างส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพักตาก

อากาศ บ้านเช่า, บริเวณที่เรือนตั้งอยู่ เช่น เขตบ้าน, หมู่บ้าน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน, ถิ่นที่มีมนุษย์อยู่ เช่น 
สร้างเป็นบ้านเป็นเมือง ดูใน ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, 
เข้าถึงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://rirs3.royin.go.th/word24/word-24-
a0.asp 

8วีระ  อินพันทัง, “เหย้าเรือนพ้ืนบ้านย่านตะวันตก,” ใน ปลูกเรือนคล้อยตามผืนดิน 
ปักถิ่นคล้อยตามสายน้้า  (กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 30. 

http://rirs3.royin.go.th/word24/word-24-a0.asp
http://rirs3.royin.go.th/word24/word-24-a0.asp


14 

 

1.3 การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมไทยในยุคแรกที่ต้องการท าความเข้าใจ เพ่ือท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับ “เรือนไทย” เช่น หนังสือ “บ้านไทยภาคกลาง”9 มีเนื้อหาหลายตอนที่ได้กล่าวถึงการ
จัดการกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเรือนไว้ประกอบกับการอธิบาย ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะหนึ่งเกี่ยวกับ
ของเรือนไทย เช่น ศาลพระภูมิ10, การวางต าแหน่งเรือนบนพ้ืนที่ปลูกสร้าง และการปลูกไม้ใน
บริเวณ11 

ขอบเขตของการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นนั้นไม่อาจละเลยพ้ืนที่ทางกายภาพ
แวดล้อม หรือพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เนื่องด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น จึงท า
ให้การศึกษาใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของคนไทยนั้นไม่อาจมองแยกส่วน
ระหว่างสิ่งปลูกสร้าง กับบริบทได้ เช่น การศึกษาถึงรูปแบบของพ้ืนที่อยู่อาศัยของคนท้องถิ่นไทยที่มี
มาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนมากเป็นการศึกษาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นระเบียบแบบแผนสามารถจับ
ต้องได้ อันได้แก่ตัวสถาปัตยกรรม เช่น เรือน ยุ้งข้าว เถียงนา เป็นต้น การศึกษาดังกล่าวย่อมต้องมีภูมิ
ทัศน์สรรค์สร้างรอบตัวเรือนเป็นพื้นที่เชื่อมต่อและเป็นส่วนประกอบในการอธิบายถึงวิถีชีวิตประจ าวัน 
และการท าความเข้าใจในมิติทางสังคม เนื่องจากหน่วยครัวเรือน หรือระบบครอบครัว หรือระบบ
เพ่ือนบ้าน หรือแม้แต่หมู่บ้านนั้นเป็นพ้ืนที่ “บ้าน” เดียวกัน ซึ่งในบางครั้งบ้านหนึ่งประกอบไปด้วย
เรือนหลายหลัง เป็นต้น เนื่องด้วยความไม่ชัดเจนด้านขอบเขตของพ้ืนที่นี้เอง เช่น การกล่าวถึง
องค์ประกอบประกอบในบริเวณบ้านไว้ว่า  

อาณาบริเวณของเรือนพื้นบ้านมักไม่มีรั้วรอบที่ชัดเจน ขอบเขตของที่ดินมีถนน 
ล าคลอง คูน้ า ต้นไม้ เป็นสิ่งก าหนด บ้านเรือนของพวกเขาเปิดออกสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและ
เหย้าเรือนของเพื่อนบ้าน เพราะพวกเขารู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีในหมู่ผู้ที่อยู่ละแวกเดียวกัน” 

“บางหลังที่มีก็เป็นเพียงรั้วที่ท าอย่างง่ายๆใช้กิ่งไม้เล็กๆบ้าง กิ่งไผ่บ้าง มาขัดกันอย่างลวกๆ 
และปะด้วยใบตาล บางทีก็ปลูกพืชผักสวนครัวจ าพวกกระถิน ชะอม เป็นแนวรั้ว เป็นรั้วที่ มี
ลักษณะโปร่งเปิดโอกาสให้มีความสัมพันธ์ระหว่างภายในบ้านกับภายนอก12  

ดังที่กล่าวมาว่าการศึกษานั้นมองในภาพรวม แต่ในการอธิบายข้อมูล หรือการแปลง
ข้อมูลเป็นสื่ออ่ืนๆนั้นยากที่จะอธิบายได้ทั้งหมด ท าให้ในบางครั้งต้องมีการก าหนดแบ่งออกเป็น
ขอบเขตย่อยๆของพ้ืนที่ “บ้าน” เพ่ือให้ง่ายต่อการอธิบายของผู้ให้ข้อมูล และการท าความเข้าใจของ
ผู้รับสาสน์ เช่น ในตอนต้นของบทสัมภาษณ์พิเศษ รศ.ฤทัย  ใจจงรัก ในหัวข้อ “อยู่อย่างไทย” 13 ต้อง

                                                           
9สมภพ  ภิรมย์, บ้านไทยภาคกลาง (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2514). 
10เรื่องเดียวกัน, 109. 
11เรื่องเดียวกัน, 98-99. 
12วีระ  อินพันทัง, “เหย้าเรือนพื้นบ้านย่านตะวันตก,” 97. 
13ฤทัย  ใจจงรัก, “อยู่อย่างไทย,” บ้านและสวน 9, 108 (สิงหาคม 2528): 165-169. 
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มีการก าหนดเพื่อการอธิบายแยกส่วนไว้ว่า “บ้านไทยนี้จะแบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนบริเวณบ้านกับตัว
เรือน”14 กล่าวคือส่วนบริเวณบ้านนี้เองที่เป็นภูมิทัศน์สรรค์สร้างในที่อยู่อาศัย 

 
2. วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องกับภูมิทัศน์สรรค์สร้างในที่อยู่อาศัยของไทย 

2.1 ต้าแหน่ง และองค์ประกอบของภูมิทัศน์สรรค์สร้างในที่อยู่อาศัย  จากหนังสือ 
“สวนไทย”15  กล่าวถึงลักษณะสวนไทยในรูปแบบต่างๆทั้งสวนในบริเวณวัด, พระต าหนัก, พระ
อุทยาน และมีตอนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงสวนในพ้ืนที่อยู่อาศัยของไทยไว้ โดยผู้แต่งได้กล่าวถึง 2 พ้ืนที่เป็น
หลัก ได้แก่ ชาน และบริเวณบ้าน ซึ่งพอสรุปไดด้ังนี้ 

2.1.1 สวนบนชาน ผู้แต่งได้อ้างอิงจากวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็น
ชานของเรือนขุนช้าง ซึ่งเป็นเรือนคหบดี ได้กล่าวไว้ถึงไม้กระถางที่แยกการปลูกเอาไว้ตามพ้ืนที่ใช้สอย 
(functions) ที่เอ้ือต่อลักษณะเฉพาะของไม้ที่ปลูก เช่น 

ไม้เถาที่มีดอกหอม ก็จะลงกระถางปลูกไว้ด้านหลังของหอนั่ง หรือไม่ก็ริมชาน ให้
มันเลื้อยข้ึนไปค้างบนรั้ว ออกดอกส่งกลิ่นหอมในตอนกลางคืน...นอกจากนี้ก็มีพวกไม้ดัด เช่น 
ตะโก มะสัง ตะขบ ข่อย ซึ่งดัดเป็นแบบต่างๆอย่างน่าดู16 

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการเลี้ยงสัตว์บนนอกชาน เช่น อ่างปลูกบัวเลี้ยง
ปลา และ นกสีสันสวยงาม กับนกท่ีมีเสียงร้องไพเราะ เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีไม่เพียงแต่เรื่องของ
การมองเห็น แต่ยังค านึงถึงความรื่นรมย์ผ่านประสาทสัมผัสอ่ืนๆ เช่นการได้ยิน การดมกลิ่น และการ
สัมผัสอีกด้วย 

2.1.2 บริเวณบ้าน ผู้แต่งได้กล่าวถึงการจัดการพ้ืนที่อยู่อาศัยรอบๆเรือนจาก 
“ประเพณีเนื่องในการปลูกเรือน”17 ไว้เป็นพรรณนาโวหาร ซึ่งผู้วิจัยได้ลองน ามาวิเคราะห์แล้วจ าแนก
เป็นองค์ประกอบประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 

2.1.2.1 รั้วบ้าน ปลูกต้นไผ่พร้อมกับใช้เรียวหนามสะกันไว้, ใช้รั้วเรือก (รั้ว
ขัดแตะ) ส าหรับผู้มีฐานะ หรือใช้แนวต้นไผ่ 

2.1.2.2 ประตูรั้ว ใช้เรียวหนามมัดเป็นแผงสามารถยกเข้า-ออกได้, บาน
ประตู เปิด- ปิดมักอยู่คู่กับรั้วเรือก 

2.1.2.3 ยุ้งฉาง   
                                                           

14เรื่องเดียวกัน, 166. 
15ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, สวนไทย (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2538. 
16เรื่องเดียวกัน, 142. 
17เสฐียรโกเศศ, “ประเพณีเนื่องในการปลูกเรือน”, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลข

หน้า, อ้างถึงใน ไขแสง ศุขะวัฒนะ, สวนไทย. 
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2.1.2.4 โรงต่างๆ เป็นอาคารที่ไม่ได้ยกพ้ืน และเป็นพ้ืนดินส าหรับ
ท ากิจกรรมต่างๆ ผู้เขียนหมายถึงโรงที่ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพ 
เช่น โรงครกกระเดื่อง โรงวัว โรงควาย เป็นต้น 

2.1.2.5 ศาลพระภูมิ กล่าวไว้ว่าบ้านนอกมีหมู่บ้านละศาล ส่วนใน
เมืองมีกันแทบทุกบ้าน 

2.1.2.6 กระต๊อบ บ้านพักส าหรับคนใช้ 
2.1.2.7 บ่อ, สระ เป็นบ่อขุดเอาไว้ส าหรับอุปโภค หรือบริโภค 
2.1.2.8 ท่าน้ า  (ในกรณีท่ีเรือนอยู่ติดแหล่งน้ าธรรมชาติ) 

2.2 พืชพันธุ์ในบริเวณบ้าน ความเชื่อที่เก่ียวข้องกับการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน ซึ่งมี
แหล่งที่มาหลากหลาย และข้อค านึงท่ีไม่เหมือนกัน โดยการศึกษา และวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กันการจัดภูมิทัศน์ในบ้านไทยโดยส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ
โหราศาสตร์เสียมาก ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นหมวดหมู่ได้ ดังนี้ 

2.2.1 ทิศทั้งแปด ข้อมูลด้านเอกสารที่เก่ียวข้องกับความเชื่อเรื่องการปลูกพันธุ์ไม้ใน
บริเวณ มีความสอดคล้อง แต่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ ข้อมูลที่ตรงกัน ได้แก่การให้ยึดถือต าแหน่งที่ตั้ง
เรือนเป็นเกณฑ์ แล้วจึงปลูกต้นไม้ท ามุมตามชื่อทิศที่กล่าวไว้ ส่วนเรื่องของพันธุ์ไม้ที่ปลูกในทิศต่างๆ
นั้นเหมือน และแตกต่างกันในแต่ละต ารา ดังแผนภูมิ 
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หนังสือ “ไม้มงคล กับต านานความเชื่อ”18, “สวนไทย”19 และ “สร้างเรือนให้อยู่
เย็นเป็นสุข”20  นอกจากกล่าวถึงการปลูกพันธุ์ไม้ตามความเชื่อที่สัมพันธ์กับทิศทั้ง 8 รอบตัวเรือนแล้ว 

                                                           
18ณรงค์  มูลค า, “ไม้มงคล กับต้านานความเชื่อ” (กรุงเทพฯ: ไพลิน), 2551. 
19ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, สวนไทย, 147. 

 

ภาพที่ 4  การตรวจสอบข้อมูลเรื่องความเชื่อเรื่องไม้มงคลกับทิศทั้ง 8 
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ยังกล่าวถึงพันธุ์ไม้ที่ไม่ควรปลูกไว้ในบริเวณบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องอิทธิพลของชื่ออันเป็น
มงคลกับไม่เป็นมงคล และความเชื่อผี21 ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับคนไทยมาแต่เดิม โดยพันธุ์ไม้
ที่ก าหนดในทิศต่างๆในแต่ละต ารากส็อดคล้องคล้ายคลึงกัน 

นอกจากนี้ในหนังสือ “สวนไทย” ยังได้ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับความเชื่อเรื่องการไม่ควร
ปลูกไม้อันไม่เป็นมงคลไว้ในบริเวณบ้านไว้อย่างมีตรรกะว่า  

การที่คนโบราณห้ามปลูกต้นไม้เหล่านี้ไว้ใกล้ตัวเรือน และแนะว่าไม่ควร
แม้แต่จะมีไว้ในบริเวณบ้าน ทั้งนี้ด้วยเหตุผลอันแท้จริง 5 ประการ คือ ประการแรก ต้นโพธิ์ 
ต้นไทร ต้นยาง ต้นตาล ต้นหว้า ต้นงิ้ว ล้วนเป็นไม้ยืนต้นสูงใหญ่ หากถูกพายุก็อาจหักโค่นลง
มาทับเรือนให้เกิดความเสียหายได้ ประการที่สอง เมื่อมีต้นไม้สูงใหญ่ดังกล่าวนี้ก็มักจะมีนก
ขนาดใหญ่บินมาเกาะ ถ้าแร้งบินมาเกาะก็ถือกันมาว่าเป็นอัปมงคล ประการที่สาม ไม้เหล่านี้
มักมีอยู่ตามป่าตามทุ่ง ซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านอยู่แล้ว หากจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากมัน ไม่ว่า
จะเป็นใบ ดอก ผล เปลือก ล าต้น ก็จะไปหาเอาได้โดยไม่ยากนัก และที่ดินในบริเวณบ้านนั้นก็
ควรจะสงวนไว้ปลูกไม้ ที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มากกว่าจะมีต้นไม้เหล่านี้ขึ้นอยู่ ประการที่
สี่ ต้นไม้บางชนิด ต้นโพธิ์ ต้นไทร และต้นหว้า เป็นต้นไม้ส าคัญในพุทธประวัติ คนไทยถือว่า
ต้นไม้เหล่านี้ควรจะมีอยู่ตามวัดวาอารามมากกว่าตามบ้านผู้คน ประการสุดท้าย ไม้บางชนิด 
เช่น ต้นงิ้ว มีล าต้นกิ่งก้านที่เต็มไปด้วยหนาม ต้นสลัดไดซึ่งเป็นไม้จ าพวกกระบองเพชร ข้ึนเป็น
กอใหญ่ ก็มีล าต้นเต็มไปด้วยหนามเช่นกัน ส่วนต้นส าโรงนั้นในเวลามีดอก ดอกของมันจะส่ง
กลิ่นเหม็นอันไม่เป็นที่พึงต่อฆานประสาท ฉะนั้นจึงไม่เหมาะที่จะมีไม้ที่ว่านี้ไว้ในบริเวณบ้าน22  

ข้างต้นนี้แสดงการวิ เคราะห์ที่ผู้แต่ งได้ เชื่อมโยงวิธีคิดโดยอิงหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และความเชื่อโบราณไปพร้อมกัน แสดงให้เห็นการก าหนดไม้ในทิศมงคลเสมือนเป็นกุศ
โลบายจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษผ่านการสร้างความเชื่อท้องถิ่นในเรื่องการจัดผังบริเวณและภูมิ
ทัศน์ในบ้านให้แก่ลูกหลาน จนเกิดเป็นความเชื่อที่ซ้อนอยู่บนความเชื่ออีกชั้นหนึ่งเพ่ือให้น าไปปฏิบัติ
ให้เกิดความผาสุกของผู้อยู่อาศัย 

2.2.2 ความเชื่อเรื่องนามมงคล เป็นความเชื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการปลูกไม้ที่มีชื่อ
อันเป็นสิริมงคลไว้ในบริเวณบ้าน หรือต าแหน่งที่สัมพันธ์กับชื่อพันธุ์ไม้ เช่น ปลูกขนุนไว้หลังบ้าน ปลูก
ต้นคูณไว้ที่หน้าบ้าน เป็นต้น ต าแหน่งการปลูกพืชดังกล่าว ไม่ได้อ้างอิงทิศสากล แต่อ้างอิงจากทิศทาง

                                                                                                                                                                      
20พลูหลวง, “สร้างเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุข (คติความเชื่อและประเพณีการสร้างเรือน)” 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2546), 85-87. 
21สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ, ผู้วิจัย. 
22ไขแสง  ศุขะวัฒนะ, สวนไทย, 148. 
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ของหน้าบ้าน-หลังบ้านเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเก่ียวกับพันธุ์ไม้ที่ห้ามปลูกในบริเวณบ้านจาก
ความไม่เป็นสิริมงคลของชื่อเรียก เช่น ระก า สละ ซ่อนชู้ ต้นโศก เป็นต้น 

2.2.3 ความเชื่อเชิงสัญลักษณ์ เช่น ชบา เป็นไม้ที่ใช้ทัดหูนักโทษประหารแต่
โบราณ ไม่ให้ปลูกไว้ในบริเวณบ้าน 

2.3 ศาลพระภูมิ 
ความเป็นมาเกี่ยวกับศาลพระภูมินี้ยังไม่พบแน่ชัดถึงที่มา จากวรรณกรรมต่างๆที่ มีการ

กล่าวอ้างถึง ไม่มีความต่อเนื่อง หรือสอดคล้องกัน เช่น “ประวัติพระภูมิจากเรื่องท้าวทศราช กับ
พระพุทธเจ้า ที่อ้างอิงข้อมูลจาก นารายณ์สิบปาง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่  6 และในนิทานพระภูมิ 
ของหม่อมเจ้าโมรา”23 หรือ “พระภูมิก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนให้ความเคารพนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มี
อ านาจคุ้มครองแก่ผู้นับถืออย่างหนึ่งที่สืบทอดความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ์ เพราะเชื่อว่า พระภูมิ 
คือเทพารักษ์ประจ าพ้ืนที่บนโลกที่คนเราปลูกบ้านสร้างเรือนอันเป็นเคหะสถานอยู่อาศัยหรือใช้เป็นที่
ประกอบการท ามาหาเลี้ยงอาชีพ ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่”24 และ “ที่ตั้งศาลพระภูมิไว้ด้านหน้าบริเวณ
บ้าน ส่วนด้านหลังของบ้านไม่มีใครตั้งศาลพระภูมิเพราะถือว่าไม่เป็นไร ด้วยพระภูมิท่านเป็นผี ดูแลได้
ทั่วถึงเหมือนกัน ทั้งผีอ่ืนซึ่งเป็นผีเลวถ้ามันมาก็ไม่เข้าทางหลังบ้าน จะต้องเข้าทางประตูเสมอไป”25  

แม้ว่าต้นก าเนิดของศาลพระภูมิจะมีผู้ให้ความเห็นหลากหลายถึงที่มาของความเชื่อทั้ง
ความเชื่อผีของคนไทย, พราหมณ์ และต านานพุทธ แต่มีสิ่งที่สอดคล้องกันในแง่ของความเชื่ออันท าให้
สงบร่มเย็นในที่อยู่อาศัย, ที่ตั้ง และข้อก าหนดเกี่ยวกับการตั้งศาลที่ต้องอยู่ในบริเวณบ้าน และอยู่ใน
ต าแหน่งที่เงาศาลต้องไม่ทับตัวเรือน และเงาเรือนต้องไม่ทับกับศาล  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23พลูหลวง, “สร้างเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุข (คติความเชื่อและประเพณีการสร้าง

เรือน)”, 60-61. 
24บุญค้ า ไชยพรหมวงศา, “ศาลพระภูมิ”, ต้านาน และประเพณีชาวบ้าน (กรุงเทพฯ: 

อินทรีย์, 2545), 109. 
25สมภพ  ภิรมย์, บ้านไทยภาคกลาง, 109. 
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3. วิถีวัฒนธรรมและการตั้งถิ่นฐานของคนไทยในอดีตจากวรรณกรรม 
3.1 นิราศเมืองสุพรรณ26 
นิราศเมืองสุพรรณได้ถูกแต่งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2374 โดยสุนทรภู่ (พ.ศ.2329-

2398) วรรณกรรมนั้นย่อมสะท้อนภาพจากประสบการณ์ตรงของกวี โดยการเดินทางทางเรือ 
วรรณกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตริมแม่น้ าในภาคกลางของคน
ไทยในอดีตได้อย่างดี โดยสามารถวิเคราะห์เป็นหมวดหมู่คุณค่าของวรรณกรรมได้ ดังนี้ 

3.1.1 คุณค่าด้านภูทัศน์ธรรมชาติท้องถิ่น  กวีได้กล่าวถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์
และภูมิประเทศไว้ ตลอดเส้นทางมีการกล่าวถึงพืชพันธุ์ อีกทั้งพันธุ์สัตว์ท้องถิ่นที่ผ่านพบ ซึ่งผู้ศึกษาได้
คัดไว้เป็นตัวอย่างดังนี้ 

๏ บางขวางข้างเขตแคว้น แขวงนนท์ 
สองฟากหมากมะพร้าวผล  พรรคไม้ 
หอมรื่นชื่นเช่นปน   แป้งประ  ปรางเอย 
เคลิ้มจิตคิดว่าใกล้   กลิ่นเนื้อเจือจันทน์ [๓๑] 

๏ ล่วงทางบางใหญ่บ้าน ด่านคอย 
เลี้ยวล่องคลองเล็กลอย  เลื่อนช้า 
สองฝั่งพรั่งพฤกษ์พลอย  เพลินชื่น  ชมเอย 
แลเหล่าชาวสวนหน้า  เสน่ห์น้องครองสนอม [๔๓] 

๏ ข้างสองคลองฝั่งเฟื้อย เฟือยแขม 
คาแฝกแทรกเสียดแซม  ซับซ้อน 
ในพุ่มกุ่มกกแกม   กอย่า  ระย้าแฮ 
นกหกวกเวียนหว้อน  วิ่งเต้นโลดโผน [๔๙] 

๏ ซ้ายขวาป่าไผ่ซุ้ม  เซิงหนาม 
สองฝั่งรังร าราม   รกเร้ือ 
แพงพวยพวยผักบุ้งงาม  งอนทอด  ยอดเอย 
บนบกนกกับเนื้อ   หน่อไม้ไผ่สลอน [๖๙] 

๏ ถึงบ้านด่านดักตั้ง  ฝั่งกระแส 
สองพี่น้องสองแคว   ค่ามคุ้ง 

                                                           
26สุนทรภู่ [นามแฝง], ใน นิราศเมืองสุพรรณ ฉบับสมบูรณ์, พระสุนทรโวหาร (พระ

นคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2509). 



21 

 

ตลิ่งตลิบโตล่งแล   ตาลสลับ  สล้างเอย 
สิ้นไผ่ในแขวงถุ้ง   ถิ่นอ้อกอแขม [๘๑] 

๏ บางซอกอไผ่ล้อม  หลายกอ 
บ้านบ่มีสีซอ   สักน้อย 
เรือใกล้ไผ่พุ่มพอ   พยุโยก  กระโชกแฮ 
ไผ่เบียดเอียดออดอ้อย  เอ้ือยอ้อซออินทร์ [๘๗] 

๏ เหลียวซ้ายฝ่ายฝั่งเฟื้อย เฟือยไสว 
พงไผ่ไม้ร าไร   รอบคุ้ง 
แลขวาป่าแฝกไฟ   ฟอนเลี่ยน เกรียนแฮ 
ลิบลิ่วทิวท้องถุ้ง   ถิ่นกว้างวังเวง [๙๘] 

๏ พิกุลบุญนาคแก้ว  กาหลง 
หอมชื่นรื่นล าดวลดง  ดอกระย้า 
สาวหยุดพุทธชาดทรง  เสาวรส  สดเอย 
หนุ่มหนุ่มรุมเก็บหน้า  สนุกโน้มโถมชิง [๑๔๓] 

๏ บ้านยอดยอดไม้สะพรั่ง ฝั่งชลา 
ยอดยื่นชื่นช่อผกา   กิ่งคว้าง 
ยอดอ่ืนหม่ืนแสนดา  ดาษทอด   ยอดแฮ 
ยอดรักจักหาบ้าง   บ่ได้  ใจหาย [๑๑๙] 

๏ นกร้องก้องก่ิงไม้  ใบบัง 
แลลับตรับเสียงวัง   เวกแหว้ว 
ค้อนทองป่องเป๋งดัง  ดุจเคาะ  ค้อนแฮ 
กอไผ่ไก่ขันแจ้ว   แจ่มเจื้อยเฉ่ือยเสียง  [๑๔๕] 

๏ โพพระยาท่าตลิ่งล้วน ล้อเกวียน 
โพไผ่ไม้เต็งตะเคียน  ตะขบข้าง 
ซึกซากกระบากกระเบียน  กระเบากระแบก  กระบกแฮ 
เสลาสลอดสลับสล้าง  เหล่าไม้ใกล้กระสินธุ์  [๑๖๐] 

๏ กระเบาออกดอกระยับย้อย ห้อยหอม 
พึ่งหมู่แมลงภู่ตอม   ไต่เคล้า 
ว่าสุกลูกงามงอน   เงาะป่า  พะวาเอย 
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กระทุ่มกระถินกลิ่นเร้า  รื่นข้างทางจร [๒๕๘] 

3.1.2 คุณค่าด้านสาระที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น   เนื้อหาใน
บางส่วนที่ได้กล่าวถึงลักษณะของสังคมเกษตรกรรมซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับวิถีชีวิตของคนไทย พืช
พันธุ์เหล่านี้มีทั้งพืชเศรษฐกิจ, พืชสวนครัว และพืชที่ปลูกไว้เพ่ือความสวยงาม ซึ่งจากวรรณกรรม
กล่าวไว้มีลักษณะคล้ายสวนผสม ทีเ่กิดจากความจงใจปลูกไว้ เช่น 

๏ เชิงสวนล้วนรักน้ า  คล้ าไคล 
  ลูกดกรกเหลือใบ   บิดพลิ้ว 
  รักร้ายฝ้ายคนไกล   กลัวรัก  นักเอย 
  เด็ดลูกยางถูกนิ้ว   นิดเนื้อเหลือคัน [๓๒] 

๏ ล่วงทางบางบ้านเรียด ริมชลา 
สองฝั่งพรั่งพฤกษา   สลับสล้าง 
ไม้ปลูกลูกดอกดา   ดกดาษ  กลาดเอย 
ส่งกลิ่นรินรื่นข้าง   ขอบคุ้งฟุ้งขจร [๓๕] 

๏ บางปลาหน้าบ้านอยู่ หญิงชาย 
สองฮ่องสองเรือนราย  ไร่กล้วย 
ชาวป่าน่านอนสบาย  บ่คร่ัน  ตะวันเอย 
มีคู่อู่ข้าวด้วย   ดั่งนี้ที่สบาย [๖๘] 

๏ บางปลาม้าป่าอ้อ  กอระก า 
ไม้ไผ่ใหญ่สลวยล้ า   สะล่างเฟื้อย 
ชาวบ้านย่านนั้น   ที่ไร ่ไว้แฮ 
ปลูกผักฟักแฟงเลื้อย  ลูกห้อยย้อยไสว [๑๑๒] 

๏ สวนขิงตลิ่งแต่ล้วน สวนมะเขือ 
พริกเทศเม็ดอร่ามเหลือ  เร่ือไหร้ 
กล้วยปลูกสุกห่ามเครือ  ครบซ่ม  มะยมเอย 
คิดคู่อยู่สวนได้   แต่งต้มส้มต า [๑๑๘] 

๏ เลี้ยวหนึ่งถึงบ้านชื่อ โพคลาน 
โพใหญ่ไม้บุราณ   ร่มชื้น 
สองฝั่งพรั่งพฤกษ์ตาล  โตนดพุ่ง  สูงเอย 
ท่าลาดหาดทรายตื้น  ตลิ่งล้วนสวนมะเขือ [๑๕๒] 
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๏ บ้านใหม่ไร่ฝ้ายสะพรั่ง ฝั่งชลา 
ฝ้ายออกดอกขาวดา  เด่นช้อย 
เนื้อนุชสุดโสภา   เพียงฟ่าย  ไร่เอย 
ชมฟ่ายคล้ายผิวสร้อย  สวาทเนื้อเหลือนวล  [๑๗๙] 

๏ สวนหงส์วงวัดพร้อม พระเณร 
รื่นรอบขอบบริเวณ  หว่างบ้าน 
เด็กเยาว์เล่ากนเกน  ก้องที่  กระฎีแฮ 
ใช่ที่มีสวนสะอ้าน   ชื่ออ้างปางหลัง [๑๑๕] 

๏ เรือคล่องล่องเลี้ยวเลื่อน เคลื่อนคลา 
ถึงย่านบ้านกล้วยเวลา  บ่ายคล้อย 
กล้วยไข่ไร่รื่นระดา  ดกเรื่อ  เครือเอย 
ลางแห่งแปลงปลูกอ้อย  แอบกล้วยสลวยล า [๑๙๐] 

ในบางตอนกวียังได้กล่าวถึงการตั้งถิ่นฐานของคนไทยที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชน
หลากหลายเชื้อชาติมาแต่ในอดีต อันยังผลให้เกิดความหลากหลายผสมผสานด้านวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิต เช่น 

๏ ศีรษะเวียงเสียงแซ่ล้วน พวนลาว 
แก่หนุ่มสุ่มปลาฉาว  แช่น้ า 
ผ้าบ่นุ่งพุงขาว   ขวดจิตระอิดเอย 
เด็กด่วนชวนเพื่อนค้ า  ค่ามให้ไกลลาว [๑๕๓] 

๏ โพหลวงห้วงน้ าลึก ไหลเนือย 
ปะแต่ลาวเปล่าเปลือย  ปลอดผ้า 
อาบน้ าคล่ าริมเฟือย  ฝูงหนุ่ม  กลุ้มแฮ 
เด็กเกลียดเบียดเบือนหน้า  นิ่วร้องสยองแสยง [๑๕๔] 

๏ ส าปะทิวงิ้วง้าวสะล่าง กร่างไกร 
ถิ่นท่าป่าร าไร   ไร่ฝ้าย 
เจ๊กอยู่หมู่มอญไทย  ท าถั่ว  รั้วเอย 
ปลูกผักฟักกล้วยกล้าย  เกลื่อนข้างทางจร [๑๕๕] 

๏ จวบจนชนบทบ้าน ศรีจัน 
ท่าลาดหาดเกินกัน  แก่งตื้น 
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เรือนตั้งฝั่งเรียงรัน   โรงเหล็ก  เจ๊กเอย 
คนภู่ดูครึกคร้ืน   ค่ามช้างทางเกวียน  [๑๖๖] 

๏ จวนเย็นเห็นแห่งบ้าน ด่านขนอน 
หาดใหญ่ไทยเจ๊กมอญ  มี่บ้าน 
จอดเรือเมื่อเย็นรอน  ริมหาด  สะอาดเอย 
ร้องว่าอาศัยร้าน   ร่มไม้ใกล้เรือ [๑๖๗] 

๏ บ้านไร่ไทยเจ๊กตั้ง  ทั้งทวาย 
กล้วยไข่ไร่เรียงราย  เรียกซื้อ 
ตกเครือเรื่องเรืองปลาย  ปลีสลับ  ปะกับแฮ 
เฟื้องหนึ่งถึงสี่มื้อ   หมดรื้อซื้อเสมอ [๑๘๑] 

๏ ย่านซื้อชื่อว่าบ้าน  ย่านยาว 
เห็นแต่ชุมชุมลาว   ล่อนโล้ง 
ลากอวนส่วนหนุ่มสาว  เสียงแซ่  แม่เอย 
เฒ่าแก่แลโล้งโต้ง   ต่างหล้อนห่อนอาย  [๑๘๕] 

๏ ถึงนามสามชุกถ้า  ป่าดง 
กะเหรี่ยงไร่ได้ฝ้ายลง  แลกล้ า 
เรือค้าท่านั้นคง   คอยกะเหรี่ยง เรียงเอย 
รายจอดทอดท่าน้ า  นับฝ้ายขายของ [๒๑๗] 

นอกจากนี้ยังมีตอนหนึ่งซึ่งกล่าวถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมริมแม่น้ าที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างคน กับแม่น้ าสามารถสะท้อนให้เห็นภาพของวัฒนธรรมชาวสวนได้
เป็นอย่างด ี

๏ กรมการบ้านตั้งตลอด ตลิ่งเตียน 
ต่างต่อล้อเลื่อนเกวียน  เก็บไว้ 
เรือริมหาดดาษเดียร  ระดะปัก  หลักแฮ 
ของเหล่าชาวสวนใต้  แต่งตั้งนั่งขาย [๑๓๕] 
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3.1.3 คุณค่าสาระเกี่ยวกับด้านความเชื่อของคนไทย   ความเชื่อท้องถิ่นใน
อดีตนั้นยังสามารถพบได้อยู่ตามรายทางที่กวีผ่าน พบการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัฒนธรรมการเซ่นไหว้ 
การตั้งศาล เป็นต้น 

๏ บ้านสามศาลเจ้าซ่าง ปางหลัง 
อารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ระวัง  แว่นแคว้น 
สุขีที่ข้าหวัง   วานช่วย  ด้วยแฮ 
ก าจัดศัตรูแม้น   มุ่งร้ายตายเอง [๘๐] 

๏ เด็กเห็นเช่นมนุษย์หนั้ง หลังงู 
แวววับคลับคล้ายฟู  ฟ่องเฟื้อย 
รู้ชัดจัดหมากพลู   พลีปู่  เจ้าเอย 
งูกระเพื่อมเลื่อมเลื้อย  หลีกคล้ายหายสูญ [๑๘๙] 

๏ เสือชุมหนุ่มแน่นหนั้ง ระวังไฟ 
ดึกยิ่งวิ่งเวียนไว   แวดล้อม 
จ าเป็นเซ่นพระไพร  เพราะเหยื่อ  เสือแฮ 
ตัดตับกับเนื้อพร้อม  พร่ าตั้งสังเวย [๒๐๗] 

๏ ตะวันเย็นเห็นหาดหน้า ท่ามี 
เมืองสุพรรณบุรี   รกร้าง 
ศาลตั้งฝั่งนที   ที่หาด  ลาดแฮ 
โรงเล่าเขาต้มค้าง   ขอบคุ้งหุงสุรา [๑๓๓] 

3.1.4 คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการน าประโยชน์จากสภาพแวดล้อม
มาเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งการถนอมอาหาร การพักผ่อน หรือความบันเทิง และการหุงหาอาหาร 
เป็นต้น 

๏ ชาวบ้านร้านเลือกตั้ง ตากปลา 
แต่ปากว่าตากฟ้า   เฟื่องฟุ้ง 
กว้างขวางซ่างวัดวา  ไว้ช่อง  คลองแฮ 
ริมฝั่งพรั่งผักบุ้ง   ยอดแย้มแซมไสว [๕๖] 

๏ บ้านไทรไทรใหญ่ย้อย สร้อยไสว 
คิดเช่นเล่นต้นไทร   แซ่ซ้อง 
ผูกกิ่งชิงช้าไกว   แกว่งชัก  เชือกเอย 
เคยขี่พี่กับน้อง   แนบเนื้อเจือใจ [๗๔] 
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๏ ชุมนักผักตบซ้อน  บอนแซง 
บอนสุพรรณห่ันแกง  อร่อยแท ้
บอนบางกอกดอกแสลง  แหลือแหล่  แม่เอย 
บอนปากยากจะแก้  ไม่สิ้นลิ้นบอน [๗๙] 

๏ แลลิ่วทิวทุ่งต้น  ตาลราย 
ลิบลิบลมปลิวปราย  ไปล่แปล้ 
เล่ห์คนคัดปีกฉาย   เฉิบเช่น  เห็นแฮ 
เร่ียเร่ียเตี้ยต่ าแจ้   พิศให้ใจเพลิน [๙๒] 

๏ ลงเรือเหงื่ออาบหน้า หนูเอย 
อย่าไล่ไก่เลยเชย   ช่อไม้ 
ดอกดวงร่วงรื่นระเหย  หอมกลิ่น  ระรินแฮ 
เก็บสักห่อพอได้   เด็ดร้อยสร้อยสน [๑๙๕] 

3.2 นิราศเมืองเพชร27 
3.2.1 คุณค่า และสาระที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม  นิราศเมืองเพชรได้

กล่าวถึงการเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบุรีโดยทางเรือของสุนทรภู่ การพรรณนาถึงการเดินทางได้
กล่าวถึงการผ่านพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยสาระส าคัญที่ผู้ศึกษาเล็งเห็น นั้นอยู่ที่กวีได้กล่าวไว้ถึงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองตลอดการเดินทาง และ
การกล่าวถึงการตั้งถิ่นฐานของคนในพ้ืนที่ต่างๆที่ผ่าน และยังท าให้เราเห็นภาพของภูมิทัศน์ธรรมชาติ
ของพ้ืนที่โดยสังเขปได้ นอกจากนี้  กวียังได้กล่าวถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมริมคลองของคนในอดีต ซึ่งผู้
ศึกษาได้คัดลอกเนื้อหาไว้ ดังนี้ 

๏ ถึงวัดบางนางนองแม้นน้องมี  มาถึงนี่ก็จักต้องนองน้ าตา 
 ตัวคนเดียวเที่ยวเล่นไม่เป็นห่วง  แต่เศร้าทรวงสุดหวังที่ฝั่งฝา 

  ที่เห็นเป็นแต่ปะได้ประดา   ก็ลอบรักลักลาคิดอาลัย 
  จะแลเหลียวเปลี่ยวเนตรเป็นเขตสวน  มะม่วงพรวนหมากมะพร้าวสาวสาวไสว 
  พฤกษาออกดอกลูกเขาปลูกไว้  หอมดอกไม้กลิ่นกลบอบละออง 

โอ้รื่นชื่นเชยเช่นเคยหอม   เคยถนอมนวลปรางมาหมางหมอง 

๏ ถึงคลองทีอีร าท่าแร้งเรียก  สุดส าเหนียกที่จะถามความปฐม 
เขาท าน้ าท านาปลาอุดม   เป็นนิคมเขตบ้านพวกพรานปลา 

                                                           
27สุนทรภู่, นิราศเมืองเพชร (พระนคร: กรมศิลปากร, 2504). 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7b714%7d%7b728%7d%7b697%7d%7b695%7d%7b707%7d%7b704%7d%7b729%7d%7b744%7d%2C+2329-23/a|cad8b9b7c3c0d9e8+2329+2398/-3,-1,0,B/browse
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ที่ปากคลองกองฟืนไว้ดื่นดาษ  ดูเกลื่อนกลาดเรียงรายทั้งซ้ายขวา 
ถึงบางขวางข้างซ้ายชายชลา  ไขคงคาขังน้ าไว้ท าเกลือ 
หรือบ้านนี้ที่เขาว่าต าราร่ า   ช่างปั้นน้ าเป็นตัวน่ากลัวเหลือ 
ดูครึ้มครึกพฤกษาลดาเครือ   ล้วนรกเร้ือร าเริงเป็นเชิงซุ้ม 
ตะบูนต้นผลห้อยย้อยระย้า   ดาษดาดังหนึ่งผูกด้วยลูกตุ้ม 
เป็นคราบน้ าคร่ าคร่าแตกตารุม  ดูกระปุ่มกระปิ่มตุ่มติ่มเต็ม 
ล าพูชายตลิ่งดูกิ่งค้อม   มีขวากล้อมแหลมรายดังปลายเข็ม 
เห็นปูเปี้ยวเที่ยวไต่กินไคลเค็ม  บ้างเก็บเล็มลากก้ามคลุ่มคร่ามครัน 

๏ จนตกทางบางสะใภ้ครรไลล่อง มีบ้านช่องซ้ายขวาเขาค้าขาย 
ปลูกทับทิมริมทางสองข้างราย  ไม่เปล่าดายดกระย้าทั้งตาปี... 

๏ แล้ววันทาลาเลียบลงเหลี่ยมเขา พอบังเงาแดดร่มทั้งลมตก 
ออกนาวามาทางบ้างบางครก  มะพร้าวดกดูสล้างสองข้างคลอง 
มีส้มสูกลูกไม้เหมือนในสวน   ตลอดล้วนเรียงรายเรียกขายของ 
เขาเลียนล้อต่อถามตามท านอง  ได้ยิ้มย่องนิดหน่อนอร่อยใจ 
จนเรือออกนอกชวากปากบางครก  ต้องเลี้ยววกไปตามล าน้ าไหล 
เป็นถิ่นฐานบ้านนาป่าร าไร   เขาท าไร่ถ่ัวผักปลูกฟักแฟง 
แต่ฟักทองร้องเรียกว่าน้ าเต้า  ฟักเขียวเล่าเรียกว่าขี้พร้าแถลง 
ล้วนเลี้ยงวัวทั่วถิ่นได้กินแรง   แต่เสียงแปร่งเปรี้ยวหูไม่รู้กลัว... 

3.2.2 ประเภทพืชพันธุ์ท้องถิ่นจากวรรณกรรม เนื่องจากการบันทึกในนิราศเมือง
เพชรนั้นได้กล่าวไว้ชัดว่าบางช่วงเป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมพ้ืนที่น้ ากร่อยถึง
น้ าเค็ม ดินเลน ซึ่งต่างกับนิราศสุพรรณ หากสังเกตจากเนื้อหาโครงกลอนแล้วจะเห็นได้ว่าลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลให้ภูมิทัศน์ท้องถิ่น ตลอดจนพืชพันธุ์ท้องถิ่นนั้นแตกต่างกันไปด้วย เช่น 

3.2.2.1 พืชชนิดที่สามารถปลูก หรือพบได้ท่ัวไปตลอดเส้นทางที่กวีเดินทาง 
เช่น มะพร้าว ไผ่ เช่น 

๏ ไปครู่หนึ่งถึงเขาตะคริวสวาท มีอาวาสวัดวามหาเถร 
มะพร้าวรอบขอบที่บริเวณ พอจวนเพลพักร้อนผ่อนสบาย...  

3.2.2.2 พ้ืนที่ที่คลองนั้นต่อเนื่องกับทะเล ส่งผลให้พืชพันธุ์ท้องถิ่นในพ้ืนที่
นั้น บางชนิดเป็นพืชที่เติบโตได้เฉพาะบนพื้นที่น้ ากร่อย เช่น ต้นจาก ต้นมะพร้าว ล าภู แสม เช่น 

๏ ในล าคลองสองฟากล้วนจากปลูก ทะลายลูกดอกจากข้ึนฝากแฝง 
ต้นจากถูกลูกชิดนั้นติดแพง เขาช่างแปลงชื่อถูกเรียกลูกชิด 
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ถึงบ้านบ่อกอจากไม่อยากสิ้น เหมือนจากถ่ินท่องเที่ยวมาเปลี่ยวจิต 
อันใบจากรากกอไม่ขอคิด แต่ลูกชิดชอบใจจะใคร่ชม 

๏ ...ด้วยมืดค่ าส าคัญที่นั่นแน่ เรียกแสมตายห่าพฤกษาโกร๋น 
ล าพูรายชายเลนดูเอนโอน วายุโยนยอดระย้าริมสาคร 
หิ่งห้อยจับวับวามอร่ามเหลือ ดูรุ่งเรืองรายจ ารัสประภัสสร 
เหมือนแหวนก้อยพลอยพรายเมื่อกรายกร ยังอาวรณ์แหวนประดับเมื่อลับตา 

3.2.2.3 พืชพันธุ์ท้องถิ่นของเมืองเพชรบุรี ที่กวีได้กล่าวถึงว่าเด่นชัดเป็น
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่นั้นคือต้นตาล ดังนี้ 

๏ พอแดดร่มลมชายสบายจิต  เที่ยวชมทิศทุ่งทางกลางวิถ ี
ทั่วประเทศเขตแคว้นแดนพริบพรี  เหมือนจะชี้ไปไม่พ้นแตต่้นตาล 
ที่พวกท าน้ าโตนดประโยชน์ทรพัย์  มีดส าหรับเหน็บข้างอย่างทหาร 
พะองยาวก้าวตีนปีนทะยาน   กระบอกตาลแขวนก้นคนละพวง 

หากเปรียบเทียบจากนิราศที่ยกมาทั้งนิราศเมืองสุพรรณ และนิราศเมืองเพชร จะ
สังเกตเห็นได้ว่ามีทั้งความเหมือน ความแตกต่าง และความหลากลาย อยู่บนที่ราบภาคกลางของ
ประเทศไทย ทั้งในเรื่องของวิถีชีวิต ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ การประกอบอาชีพของผู้คน หรือ
กระทั่งภูมิทัศน์ริมสองฝั่งล าน้ าที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากสังเกตถึงการจัดการบริเวณที่มีการตั้งถิ่น
ฐาน จะพบความสอดคล้องกันในเรื่องของการจัดการภูมิทัศน์ริมน้ า และพืชพันธุ์ที่ชาวบ้านมัก
เพาะปลูก 

 
4  การศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์สรรค์สร้างในที่อยู่อาศัยของเอเชีย 

4.1 สถาปัตยกรรม กับ สวนญี่ปุ่น 
ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีการจดบันทึก และศึกษาด้านสถาปัตยกรรมอย่างยาวนานจน

สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดสู่สถาปัตยกรรมร่วมสมัยได้ อัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมนั้นได้รับอิทธิพล
ของวัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อมที่ถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่อง เช่น อิทธิพลจากศาสนาตั้งแต่ยุคที่ลัทธิ
ชินโตมีอิทธิพล ต่อเนื่องมากระทั่งพุทธศาสนานิกายเซนเข้ามามีบทบาท บทบาทนั้นไม่เพียงแต่เป็น
หลักการด าเนินชีวิต แต่ยังส่งผลถึงหลักการจัดการพื้นที่ท่ีอยู่อาศัย หรือ “บ้าน” ของคนญี่ปุ่นไปด้วย  
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นอกจากนี้การศึกษาถึงพัฒนาการของรูปแบบ และการจัดการนั้นยังมองไปที่มิติอ่ืนๆ ทั้ง
ด้านบริบทที่ตั้ง, วัฒนธรรมของประเทศ ตลอดจนการเลือกรับปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศจีน, 
เทคนิคการจัดการภูมิทัศน์บนที่ดิน จนเกิดทักษะและสามารถพัฒนาต่อเป็นรูปแบบของตนเองได้28 

4.2 ความสอดคล้องกันของโลกทัศน์ตะวันออก 
ในการศึกษา และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิทัศน์ หรือสถาปัตยกรรมเฉพาะ

ท้องถิ่นของประเทศในซีกโลกตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น อินโดนี เซีย จีน ไทย ล้วนมีรากฐานขององค์
ความรู้มาจากการศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศของตน ตลอดจนองค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของประเทศท้ังสิ้น การศึกษารูปแบบเฉพาะท้องถิ่นของประเทศต่างๆในเอเชียนั้นมีเนื้อหาสาระ
คล้ายกัน อาจต่างกันเพียงการให้ชื่อหัวข้อของการศึกษา ได้แก่ ภูมิประเทศ-ภูมิอากาศ, ความเชื่อ, ภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม, สถาปัตยกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น29 

นอกจากนี้ มุมมองของผู้เขียนต าราต่างๆ ยังสะท้อนถึงโลกทัศน์ของวัฒนธรรมตะวันออก 
การมองสถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ โดยมีความเชื่อมโยง และการพ่ึงพาอาศัย หรือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกันระหว่างสถาปัตยกรรมกับภูมิทัศน์โดยรอบ กล่าวคือ สถาปัตยกรรมกับภูมิทัศน์ที่อยู่
รายรอบเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ทั้งในแง่ของการใช้สอย มุมมอง และสุนทรียะ 

ส่วนรูปแบบหรือลักษณะทางสถาปัตยกรรม และการจัดการภูมิทัศน์สรรค์สร้างของ
แต่ละประเทศ เราจะเห็นได้ว่ามีลักษณะต่างกันไปอันเนื่องจากสภาพแวดล้อม ตลอดจนการผ่าน
ประวัติศาสตร์การพัฒนาที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ 
 

                                                           
28อ่านเพ่ิมเติมใน Kuck  Loraine, The world of the Japanese garden (Tokyo 

: John Weatherhill, 1986). 
29อ่านเพ่ิมเติมใน Kuck  Loraine, The world of the Japanese garden (Tokyo 

: John Weatherhill, 1986)., Michio Fujika, Kyoto country retreats (Japan: Kodansha 
International, 1983)., Günter Nitschke, Japanese Garden (China: Taschen, 1999)., 
Bianca Maria Rinaldi, The Chinese Garden GARDEN TYES FOR CONTEMPORARY 
LANDSCAPE ARCHITECTURE (Spain: Birkhäuser GmbH, 2011)., Barbara Walker, Bali 
Style (Singapore: Marshall Cavendish Editions, 2009). 
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บทที่ 3 
การส ารวจภูมิทัศน์สรรค์สร้างท้องถิ่นไทยในพื้นที่อยู่อาศัยท่ีราบริมแม่น้ าเพชรบุรี 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

อ าเภอบ้านลาด, จังหวัดเพชรบุรี อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่ออ าเภอเมืองเพชรบุรี และ
อ าเภอเขาย้อย ทิศใต้ติดต่ออ าเภอท่ายาง ทิศตะวันออกติดต่ออ าเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อ
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ต าบล 115 หมู่บ้าน  

 

 

พ้ืนที่ของอ.บ้านลาดทีแ่ม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่าน ได้แก่ ต.ถ้ ารงค์, ต.บ้านลาด, ต.ท่าเสน, ต.
ต าหรุ และ ต.สมอพลือ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ 5 ต าบลดังกล่าวเป็นเขตพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ า 
และลานตะพัก (Plain and Terrace Zone) ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลไม่มากนัก เป็นรอยต่อ
ระหว่างพ้ืนที่เชิงเขากับที่ราบชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ลักษณะนี้ได้รับอิทธิพลของการพัดพาตะกอนจาก
แม่น้ าเพชรบุรี และน้ าผิวดินที่ไหลมาตามความลาดเอียงของภูเขาส่วนหนึ่ง และจากการทับถมของ
ตะกอนน้ าทะเลเดิมเมื่อครั้งที่น้ าทะเลยังท่วมถึง1 

                                                           
1ศรันย์ สมันตรัฐ, โครงการวิจยัในกลุ่มโครงการ การศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อมสรรสร้างลุ่มน้ าเพชรบุรี “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ าเพชรบุรี” โครงการวิจัยย่อยท่ี 6 
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550), 2-9 

 

ภาพที่ 5  แผนที่แสดงอาณาเขต และพ้ืนที่ติดต่ออ าเภอบ้านลาด 
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พ้ืนที่ศึกษาอันได้แกพ้ื่นที่ริมแม่น้ าเพชรบุรีทั้ง 5 ต าบล มีการตัดถนนคอนกรีตเลียบแม่น้ า
เพชรบุรีตลอดเส้นทาง ซึ่งถนนดังกล่าวท าหน้าที่เป็นเขื่อนป้องกันน้ าท่วมด้วย ช่วงที่ก าลังอยู่ระหว่าง
การด าเนินการก่อสร้างถนนสามารถเข้าถึงได้โดยยานพาหนะสองล้อ และส่วนที่การก่อสร้างถนนแล้ว
เสร็จไปแล้วสามารถเข้าถึงได้ทั้งยานพาหนะสองล้อ และสี่ล้อ  พ้ืนที่ถนนดังกล่าวในอดีตไม่ได้
ต่อเนื่องกันตลอดแนวแม่น้ าเพชรบุรี เป็นเพียงถนนดินขนาดเล็กในบางช่วงที่ใช้ส าหรับเฉพาะคนในชน
ชุมชนเท่านั้น ระดับของถนนดินนั้นสูงกว่าระดับของบริเวณบ้านของชาวบ้านไม่มาก ทั้งนี้หลังจากมี
การก่อสร้างถนนคอนกรีตแล้ว พบว่าชาวบ้านบางส่วนมีปัญหาในการเข้าถึงพ้ืนที่ริมแม่น้ า เนื่องจาก
ทางการได้ท าการถมพ้ืนถนนสูงกว่าระดับดินเดิมมาก 

 

 
ภาพที่ 6  แผนที่พื้นที่ศึกษา 

ที่มา: แก้ไขรูปภาพ, Google, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 

http://maps.google.co.th/maps?q=บ้านลาด+เพชรบุรี&ie=UTF-

8&ei=Apa4UuXJA6T_iAeE4oH4CQ&sqi=2&ved=0CAgQ_AUoAg. 

แต่เดิมผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่เกือบทั้งหมดประกอบอาชีพท าสวน, ท านา และบางส่วนเป็น
ข้าราชการ แต่จากการส ารวจภาคสนามเบื้องต้นพบว่าในปัจจุบันมีความหลากหลายด้านการประกอบ
อาชีพของผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ศึกษามาก กล่าวคือ พบทั้งคนรุ่นใหม่ผู้ที่ยังประกอบอาชีพชาวสวน
ต่อเนื่องจากบรรพบุรุษ และประกอบอาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่ชาวสวน เช่น พนักงานบริษัท รับจ้าง ประกอบ
ธุรกิจอยู่นอกพ้ืนที่ เป็นต้น เนื่องจากค่านิยมและสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเปลี่ยนแปลงไปให้เกิด
ทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น  อีกท้ังการแบ่งที่ดินเป็นมรดกตกทอดท าให้รุ่นลูกหลานมีพ้ืนที่

 

  

    . 
 

         
 

    . 

ต.บ้านลาด 
ต.ต าหรุ 

ต.ถ้ ารงค์ 
ต.ท่าเสน 

ต.สมอพลือ 

http://maps.google.co.th/maps?q=บ้านลาด+เพชรบุรี&ie=UTF-8&ei=Apa4UuXJA6T_iAeE4oH4CQ&sqi=2&ved=0CAgQ_AUoAg
http://maps.google.co.th/maps?q=บ้านลาด+เพชรบุรี&ie=UTF-8&ei=Apa4UuXJA6T_iAeE4oH4CQ&sqi=2&ved=0CAgQ_AUoAg
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ที่ดินครอบครองต่อครัวเรือนน้อยลง บางครอบครัวจึงต้องหันไปประกอบอาชีพอ่ืน หรือรับจ้างท าสวน
แทน  

สภาพพ้ืนที่ดินในแม่น้ าเพชรบุรีในพ้ืนที่ศึกษามีลักษณะเป็นทรายหยาบ ส่งผลให้พ้ืนที่
โดยรอบบริเวณเป็นดินปนทราย ซึ่งเหมาะสมกับการเพาะปลูกสวนละมุด จึงเป็นพืชที่นิยมปลูกกัน
แพร่หลายในพ้ืนที่ศึกษา โดยบางบ้านท าเป็นสวนผสม 

สภาพสังคมในพ้ืนที่ศึกษายังคงอยู่อาศัยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างเพ่ือนบ้านพบ
เห็นการไปมาหาสู่ระหว่างคนในชุมชนอยู่ ส่วนทางกายภาพมีความหลากหลายในเรื่องของการสร้าง
ขอบเขตที่อยู่อาศัย พบทั้งบ้านยังคงเปิดพ้ืนที่โล่งไม่มีรั้วกั้นบริเวณ, บ้านที่กั้นรั้วเพ่ือแสดงแนวเขต
ที่ดิน โดยยังคงเว้นช่องทางสัญจรระหว่างที่ดินของตน และเพ่ือนบ้านไว้ ในขณะที่บ้านที่ไม่มีผู้อยู่
อาศัยประจ ามักท ารั้วรอบขอบชิดไว้เพ่ือความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

การส ารวจภาคสนามเบื้องต้นพบว่าในพ้ืนที่ศึกษามีเรือนทรงไทยพ้ืนถิ่นที่อยู่ริมแม่น้ า
เพชรบุรี ทั้งหมด 185 หลัง จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ตรวจสอบถึงลักษณะของบริเวณบ้านในพ้ืนที่ศึกษา 
จากการส ารวจพ้ืนที่ศึกษาตามกระบวนการที่ได้กล่าวไปแล้ว ท าให้ได้มาซึ่งกรณีศึกษาที่มีการจัดการ
พ้ืนที่อยู่อาศัยเป็นอย่างดีทั้งสิ้น 17 กรณีศึกษา ได้แก่ 

กรณีศึกษาที่ 1 นางชั้น  ร่วมวงษ์ ต าบลสมอพลือ 
กรณีศึกษาที่ 2 นายอุดม  หอมจริง ต าบลท่าเสน 
กรณีศึกษาที่ 3 นายพจน์  พันธุ์น้อย ต าบลท่าเสน 
กรณีศึกษาที่ 4 นางน้ าค้าง  สีเดือน ต าบลท่าเสน  
กรณีศึกษาท่ี 5 นายเยื้อง  ประสมศรี ต าบลท่าเสน 
กรณีศึกษาที่ 6 นางส าลี  ใยบัว ต าบลท่าเสน 
กรณีศึกษาที่ 7 นางบุญส่ง  นุชจ้อย ต าบลถ้ ารงค ์
กรณีศึกษาที่ 8 นางอิง  พงษ์เผือก ต าบลถ้ ารงค ์
กรณีศึกษาที่ 9 นางจินดา  แจ่มจันทร์ ต าบลต าหรุ 
กรณีศึกษาที่ 10 นางสร้อยเอี้ยว แก้วส าริด ต าบลต าหรุ 
กรณีศึกษาที่ 11 นางทับทิม  มามีสุข ต าบลต าหรุ 
กรณีศึกษาที่ 12 นางชัชมาส  วรรณะ ต าบลบ้านลาด 
กรณีศึกษาที่ 13 จ่าเอกส าราญ  เฟื่องฟู ต าบลบ้านลาด 
กรณีศึกษาที่ 14 นางระเบียบ  เทพสุด ต าบลบ้านลาด 
กรณีศึกษาที่ 15 นางสาวบุปผา  ผิวผ่อง ต าบลบ้านลาด 
กรณีศึกษาที่ 16 สิบตรีไพจิตร  ค าม่วง ต าบลบ้านลาด 
กรณีศึกษาที่ 17 นางบุญธรรม  พ่วงลาภ ต าบลบ้านลาด 
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2. กรณีศึกษา 
2.1 กรณีศึกษาที่ 1 
ผู้ให้สัมภาษณ์: นางชั้น  ร่วมวงษ์ 
อายุ: 83 ปี 
จ านวนผู้อาศัย: 5 คน 
อายุเรือน: มากกว่า 100 ปี 
การซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นท่ี: พ.ศ. 2502 เปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องว่าว 

  พ.ศ. 2543 เปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องเซรามิค, ถมพ้ืนใต้
ถุนเรือน, กั้นห้องที่ใต้ถุนเรือน และหันบันไดเรือนเข้าหาใต้ถุนเรือน 

ข้อมูลทั่วไป: นางชั้น ประกอบอาชีพรับจ้างซักรีดเสื้อผ้า อยู่อาศัยร่วมกับหลานๆซึ่ง
ประกอบอาชีพชาวสวน, ต ารวจ และชาวไร่ เรือนหลังนี้ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตลอดเวลาจึงอยู่ใน
สภาพค่อนข้างดี เนื่องจากนางชั้นชอบเรือนทรงไทยมากกว่า โดยให้เหตุผลว่าเรือนแบบสมัยใหม่ร้อน 
อึดอัดอยู่ไม่สบาย 

ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศเหนือ ติดกับถนนสาธารณะ  
     ทิศใต้ ติดกับแม่น้ าเพชรบุรี 
     ทิศตะวันออก ติดกับสวนกล้วย 
     ทิศตะวันตก ติดกับเพ่ือนบ้าน 
เรือนหลักวางตัวแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก บริเวณใต้ถุนเรือนเทพ้ืน ค.ส.ล. ปูทับด้วย

กระเบื้องเซรามิคทั้งหมดเนื่องจากมีการใช้สอยเต็มพ้ืนที่ มีการก่ออิฐกั้นเป็นห้องนอนและเก็บของ 
ส่วนใต้ถุนเปิดโล่งใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น รีดผ้า เย็บผ้า ดูโทรทัศน์ นั่งเล่น และเป็นที่เก็บของ
บริเวณใต้บันไดข้ึนเรือน 

ในบริเวณบ้านประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างหลายประเภทนอกเหนือจากเรือนทรงไทย
หลัก ได้แก่ อาคารพักอาศัยแบบโรงเรือนก่ออิฐฉาบปูนที่ต่อเติมและกั้นห้องไว้เป็นที่นอนของหลานๆ, 
อาคารแบบโรงซึ่งประกอบไปด้วยห้องน้ าและพ้ืนที่ซักผ้าตากผ้าใต้ชายคา และ อาคารประเภทโรงซึ่ง
ในอดีตใช้เป็นร้านกาแฟและท าขนมปัง แต่ปัจจุบันเป็นโรงส าหรับเก็บของ นอกจากนี้มีการใช้สอย
บริเวณใต้ชายคาระหว่างเรือนหลัก และโรงนอนของหลานใช้เป็นครัวประกอบอาหาร ต่อเนื่องกับ ใต้
ชายคาฝั่งทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ซักล้างซึ่งมีอุปกรณ์จ านวนมาก เนื่องจากเป็นอาชีพหลักของนางชั้น 

ในอดีตน้ าจะท่วมพ้ืนที่ใต้ถุนเรือนเป็นประจ าช่วงเดือนกันยายน ถึงตุลาคม โดยระดับน้ า
ประมาณ 0.50เมตร จึงมีการถมพ้ืนใต้ถุนเรือนให้สูงจากระดับเดิม 1.00 เมตร 

เครื่องแสดงอาณาเขต: รั้วบ้านเป็นผนังก่ออิฐมวลเบา และบล็อกช่องลมความสูง
ประมาณ 2.00 เมตร ยกเว้นด้านที่ติดแม่น้ าเพชรบุรีเป็นผนังก่ออิฐกับลูกกรงเหล็กดัด ที่ทางเข้าหลัก
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ของบ้านด้านถนนสาธารณะท าเป็นซุ้มประตูมีหลังคาคลุมแบบทรงไทยโครงสร้างมุงกระเบื้องลอนคู่ 
ส่วนด้านที่ติดชายคลองมีบันไดท่าน้ าโครงสร้าง ค.ส.ล. ไม่มีหลังคาคลุม ส่วนด้านที่ติดกับเพ่ือนบ้าน มี
ประตูบานเปิดเหล็กส าหรับไปมาหาสู่ 
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ภาพที ่8  ผังบริเวณบ้านกรณีศึกษาที่ 1 นางชั้น ร่วมวงษ์ 
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ภาพท่ี 9  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 1 
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2.2 กรณีศึกษาที่ 2 
ผู้ให้สัมภาษณ์: นายอุดม  หอมจริง 
อายุ: 45 ปี 
จ านวนผู้อาศัย:  1 คน 
อายุเรือน: ประมาณ 60-70 ปี 
การซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นท่ี: พ.ศ. 2548 ต่อชาน และห้องครัวชั้นล่าง 
ข้อมูลทั่วไป: นายอุดมประกอบอาชีพท าสวนเป็นอาชีพหลัก และเคยเพาะเห็ดขายเป็น

อาชีพเสริมแต่เพ่ิงล้มเลิกไปเมื่อปี พ.ศ.2555 ในอดีตนายอุดมอาศัยอยู่ร่วมกับน้องชายก่อนที่น้องชาย
จะย้ายออกไปเนื่องจากมีครอบครัว ตัวเรือนยังคงอยู่ในสภาพดีเนื่องจากมีขนาดเรือนไม่ใหญ่มากนัก 
นอกจากนี้นายอุดมยังให้เหตุผลว่าชอบการอยู่บ้านทรงไทยเพราะให้ความรู้สึกโปร่งสบาย 

ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับแม่น้ าเพชรบุรี  
 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับที่ดินว่างเปล่า 
 ทิศตะวันตกเฉียงใต ้ติดกับถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับที่ดินว่างเปล่า 
เรือนหลักวางตัวแนวตะวันออกเฉียงใต้-ตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นเรือนทรงไทยยกใต้ถุน

เรือน ที่ใต้ถุนเป็นดินอัดแน่นมีการต่อเติมพ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนโครงสร้างพ้ืนไม้บนตงไม้สูงประมาณ
0.50 เมตร ส าหรับเป็นชาน, พื้นที่นั่งเล่น และห้องนอนของน้องชาย (ปัจจุบันไม่ได้ใช้สอย) นอกจากนี้
ยังมีการท าเพิงพ้ืนคอนกรีตต่อกับตัวเรือนหลักท่ีทิศตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือเก็บไม้ไว้ใช้ในอนาคต และที่
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพ่ือเป็นครัว และส่วนซักล้าง 

ลักษณะที่ดินเทลาดจากถนนสาธารณะลงไปยังแม่น้ าเพชรบุรีอย่างเห็นได้ชัด จึงพบการ
ก่ออิฐมวลเบาที่แนวขอบใต้ถุนเรือนที่ฝั่งนี้บางจุดเพ่ือกันดินพังทลาย ในบริเวณบ้าน นอกเหนือจากตัว
เรือนหลักประกอบไปด้วยอาคารประเภทโรงเรือนได้แก่ ห้องน้ าก่ออิฐมวลเบาผนวกกับบล็อกช่องลม 
และโรงเรือนเพาะเห็ดแบบเครื่องผูกดินอัดแน่นซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรมเนื่องจากไม่ได้ใช้งานแล้ว  

ปกติในฤดูฝนของทุกปีน้ าจะท่วมกินระยะเวลา 4-5 วัน บริเวณใต้ถุนบ้านส่วนที่เป็นดิน 
แต่ไม่ถึงระดับพื้นใต้ถุนที่ได้ท าพ้ืนไม้ไว้ นายอุดมแก้ปัญหาด้วยการย้ายอุปกรณ์ท าครัวขึ้นมาบนพ้ืนไม้
ที่ใต้ถุนเรือนนี้ 

เครื่องแสดงอาณาเขต: บ้านหลังนี้ใช้แนวต้นไม้เป็นเครื่องแสดงอาณาเขต ซึ่งบริเวณฝั่ง
ถนนสาธารณะเป็นแนวต้นว่านลิ้นมังกร, ไม้ผล, ไม้ประดับที่ดกทึบ และสังกะสีกั้นบริเวณก่อนถึง
ทางเข้าบ้านเล็กน้อย ไม่มีประตูรั้วบ้าน ด้านที่ติดแม่น้ าเพชรบุรี เป็นแนวกอไผ่สีสุกขนาดใหญ่ 2 กอ 
และปลูกไม้ผลเป็นระยะ ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีแนวกอไผ่เป็นระยะประกอบกับพืชคลุมดินขึ้น
รก และด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ปลูกไม้ผล และพืชคลุมดินทิ้งรก 
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ภาพที่ 10  ผังบริเวณบ้านกรณีศึกษาท่ี 2 นายอุดม  หอมจริง 



40 

 

 

 
 
 

 

ภาพที่ 11  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 2 
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2.3 กรณีศึกษาที่ 3 
ผู้ให้สัมภาษณ์: นายพจน์  พันธุ์น้อย 
อายุ: 73 ปี 
จ านวนผู้อาศัย: 4 คน 
อายุเรือน:  31 ปี 
การซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นท่ี: ไม่มีการปรับปรุงเรือน 
ข้อมูลทั่วไป: นายพจน์อาศัยอยู่กับภรรยา และลูกสาวอีก 2 คน ในอดีตอาศัยอยู่ด้วยกัน 

5 คน แต่ลูกสาวแต่งออกเรือนไป 1 คน โดยกลับมาเยี่ยมเยียนเฉลี่ยสัปดาห์ละครั้ง  บนที่ดินแปลง
เดียวกันนี้มีอีกเรือนที่ชายคาติดต่อกัน เป็นเรือนของน้องชายและน้องสาวภรรยานายพจน์ นายพจน์
และลูกสาวเป็นชาวสวน ส่วนภรรยาอยู่เฝ้าบ้าน ในอดีตนายพจน์รับจ้างเป็นช่างก่อสร้างเรือนไทย ทั้ง
งานไม้และงานปูน จึงมีความชื่นชอบเรือนทรงไทยพ้ืนถิ่นเป็นการส่วนตัว 

ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศเหนือ ติดกับเรือนเพ่ือนบ้าน  
    ทิศใต้ ติดกับถนนดินเลียบแม่น้ าเพชรบุรี และแม่น้ าเพชรบุรี 

    ทิศตะวันออก ติดกับถนนสาธารณะ 
    ทิศตะวันตก ติดกับที่ดินเพ่ือนบ้าน, ถนนดินเลียบแม่น้ าเพชรบุรี 

และแม่น้ าเพชรบุรี 
เรือนหลักวางตัวแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เป็นทรงไทยพ้ืนถิ่นแบบเรือนขยายจั่วแฝด

ทิ้งชายคาต่อเนื่องกับเรือนทรงไทยพ้ืนถิ่นจั่วเดียวของพ่ีชาย ซึ่งได้แยกบันไดขึ้นเรือนไว้ชัดเจน ใต้ถุน
เรือนทั้งสองเป็นดินอัดแน่น ไม่มีการกั้นฝา แต่มีการประกอบกิจกรรมหลากหลาย โดยสังเกตได้จาก
แคร่ และเครื่องไม้ใช้สอยต่างๆที่มีอยู่ เช่น นั่งเล่น ดูโทรทัศน์ เก็บของ จอดรถรุน ทีนอนและมุ้งของ
ภรรยา และท ากับข้าว ที่ชายคาระหว่างเรือนทั้งสองคือต าแหน่งบันไดขึ้นเรือน, ใช้เป็นที่เก็บของ และ
จอดรถจักรยานยนต์ 

ลักษณะที่ดินลาดเอียงสู่แม่น้ าเพชรบุรี แต่คล้ายเป็นแอ่งกระทะเนื่องจากถูกโอบล้อมด้วย
ถนนสาธารณะที่ทางการได้ถมสูงโอบไว้ถึง 3 ด้าน บริเวณบ้านและตัวเรือนในภาพรวมยังคงอยู่ใน
สภาพดี ลานบ้านถูกกวาดอย่างเรียบร้อยสะอาดตา ในบริเวณประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ได้แก่ 
โรงกะล่อมข้าวยกพ้ืนประมาณ 0.70 เมตร จ านวน 2 โรง (ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว), ห้องน้ าแบบ
โรงเรือนก่ออิฐมวลเบา 2 โรง เป็นพ้ืน ค.ส.ล. ของเรือนน้องภรรยา และของเรือนนายพจน์, โรงจอด
รถแบบไม่มีฝาพื้นโครงสร้าง ค.ส.ล. 1 โรง นอกจากนี้ที่ฝั่งแม่น้ าเพชรบุรียังมีทางเดินไปยังท่าน้ าเล็กๆ
ของบ้านด้วยวัสดุไม้เนื้อแข็ง และหิน 
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พ้ืนที่นอกรั้วบ้านของนายพจน์บริเวณริมแม่น้ าเพชรบุรียังมีการใช้ประโยชน์  ได้แก่ เผา
ถ่านไว้ใช้ในครัวเรือน จับปลา โดยมีการท าท่าน้ าเล็กไว้ นอกจากนี้ยังมีกอไผ่ขนาดใหญ่ปลูกไว้ใช้
ประโยชน์ ซึ่งนายพจน์ได้เล่าว่ารุ่นปู่รุ่นย่าของตนได้ปลูกไว้เพ่ือใช้ท าประโยชน์ 

ในอดีตน้ าจะท่วมใต้ถุนและบริเวณบ้านเป็นประจ าทุกปี ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน
ธันวาคม ที่ระดับความสูงประมาณ 0.60 เมตร ต่อมาหลังจากมีการท าคันกั้นน้ าที่ริมแม่น้ าเพชรบุรี
แล้วจึงไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ าท่วมอีก 

เครื่องแสดงอาณาเขต: ด้านชิดถนนสาธารณะใช้แนวไม้และรั้วเสาไม้ไผ่ล า และระแนงไผ่
ผ่าซีก ไม่มีประตูรั้วกล่าวคือเว้นว่างส่วนที่เป็นทางเข้า ทิศใต้เป็นแนวรั้วต้นชบาร่วมกับรั้วไม้ไผ่สร้าง
เป็นแนวเขต และเส้นทางเดินไปยังริมแม่น้ าเพชรบุรี นอกจ านี้ยังมีแนวพืชผักสวนครัวและไม้ผลอีก
ส่วนหนึ่ง ทิศตะวันตกใช้ก าแพงรั้วก่ออิฐมวลเบาความสูงประมาณ 2.00 เมตร เพ่ือใช้เป็นก าแพงกัน
ดินอีกทางหนึ่งเนื่องจากถนนเลียบแม่น้ าเพชรบุรีมีความสูงมาก ทางเข้าจากด้านนี้ก็ไม่มีประตูรั้ว
เช่นกัน ทิศเหนือชิดกับแนวอาคารและรั้วก่ออิฐของเพ่ือนบ้าน 
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ภาพที่ 12   ผังบริเวณบ้านกรณีศึกษาท่ี 3 นายพจน์  พันธุ์น้อย 
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ภาพที่ 13  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 3 
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2.4 กรณีศึกษาที่ 4 
ผู้ให้สัมภาษณ์: นางน้ าค้าง  สีเดือน 
อายุ: 50 ปี 
จ านวนผู้อาศัย: 3 คน 
อายุเรือน: ประมาณ 70-80 ปี 
การซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นที:่  พ.ศ. 2520 ต่อขยายเรือน (ส่วนที่เป็นจั่วขวาง) 
  พ.ศ. 2541 – 2542 ก่อผนังก้ันพื้นที่ใช้สอยที่ใต้ถุนเรือน 
ข้อมูลทั่วไป: นางน้ าค้างประกอบอาชีพครูสอนการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  อาศัยอยู่

กับสามีซึ่งเป็นเจ้าหน้าประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลท่าเสน และลูกชายคนเล็กที่
ยังคงเป็นนักเรียน ส่วนลูกชายคนโต และคนรองก าลังศึกษาอยู่นอกพ้ืนที่จึงไม่ได้อาศัยอยู่เป็นประจ า 
อาชีพเสริมของครัวเรือนนี้ได้แก่การท าสวนมะนาว  การอยู่อาศัยในเรือนปัจจุบันได้ย้ายลงมาอยู่ที่ใต้
ถุนเรือนกันหมดทุกคน โดยการสอยใช้พ้ืนที่ชั้นบนมีเพียงการเก็บของ และไหว้บรรพบุรุษเท่านั้น นาง
น้ าค้างให้เหตุผลของการยังคงอยู่เรือนพ้ืนถิ่นเนื่องจากรู้สึกโปร่ง เย็นสบาย 

ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศเหนือ ติดกับถนนเลียบแม่น้ าเพชรบุรี และแม่น้ าเพชรบุรี 
    ทิศใต้ ติดกับถนนสาธารณะ 
    ทิศตะวันออก ติดกับเพ่ือนบ้าน 
    ทิศตะวันตก ติดกับสวน และบ้านเพ่ือนบ้าน (กรณีศึกษาท่ี 5) 
เรือนหลักวางตัวแนวตะวันออก-ตะวันตก พ้ืนใต้ถุนเรือนเนื่องจากมีการใช้สอยอย่างเต็ม

พ้ืนที่จึงต้องท าการเทคอนกรีตไว้ทั้งหมด และกั้นพ้ืนที่บางส่วนเป็นห้อง เช่น ห้องครัว, ห้องนอน เป็น
ต้น พ้ืนบริเวณใต้ถุนบ้านเป็นพื้นซีเมนต์และปูกระเบื้องเซรามิคบางส่วน  

ในบริเวณประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ได้แก่ เรือนของพ่ีชายนางน้ าค้าง, ห้องน้ า
และพ้ืนที่ซักล้างแบบโรงเรือนผนังก่ออิฐมวลเบาพ้ืนค.ส.ล. และโรงจอดรถแบบไม่มีฝากั้น, คอกวัวของ
พ่ีชายนางน้ าค้าง และศาลจอมปลวกเก่าแก่ ซึ่งนางน้ าค้างให้ข้อมูลว่าในอดีตมีการกราบไหว้เป็น
ประจ า กระทั่งมีการตั้งศาลตายายไว้คู่กับศาลพระภูมิจึงได้ยกเลิกการกราบไหว้ ศาลจอมปลวก
เนื่องจากเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ย้ายไปอยู่ที่ศาลตายายแทน พ้ืนที่ลานใกล้กับตัวเรือนบางส่วนมีการ
ใช้สอยผ่าฟืนส าหรับท าถ่านเพื่อใช้สอย 

ในอดีตช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม น้ าจะท่วมบริเวณบ้านอยู่เป็นประจ าทุกปี โดยกิน
ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน ที่ความสูงประมาณ 0.50 - 0.60 เมตร ช่วง 10 ปีให้หลังมานี้น้ าไม่ท่วม
ทุกปีแล้ว เนื่องจากมีคันกั้นน้ าริมแม่น้ าเพชรบุรี ซึ่งเหตุการณ์น้ าท่วมครั้งล่าสุดคือ ปี พ.ศ. 2542 โดย
ใช้วิธีการยกข้าวของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเหนือระดับน้ าท่วม คือวิธีการแก้ปัญหาของครอบครัว 
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เครื่องแสดงอาณาเขต: บริเวณบ้านนางน้ าค้างไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดชัดเจน มีเพียงแนว
ต้นไม้ปลูกไว้ระหว่างแนวเขตท่ีดินเพื่อนบ้าน กับท่ีดินนางน้ าค้าง โดยมีการเว้นเป็นช่องทางเดินส าหรับ
ไปมาหาสู่ที่ด้านทิศตะวันออก รอบๆบริเวณบ้านมีรั้วลวดหนามความสูงประมาณ 0.60 ม. ซึ่งมีไว้เพียง
เพ่ือกันสัตว์เข้ามาในบริเวณบ้านเท่านั้น 

 



47 

 

 

 
 
 

 

ภาพที่ 14  ผังบริเวณบ้านกรณีศึกษาท่ี 4 นางน้ าค้าง  สีเดือน 
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ภาพที่ 15  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 4 
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2.5 กรณีศึกษาที่ 5 
ผู้ให้สัมภาษณ์: นายเยื้อง  ประสมศรี 
อายุ: 78 ปี 
จ านวนผู้อาศัย: 5 คน 
อายุเรือน: 80 ปี 
การซ่อมแซมปรับปรุงพ้ืนที่: พ.ศ. 2548 ก่ออิฐปิดใต้ถุนเรือน, เปลี่ยนฝาเป็นซีเมนต์ใย

สังเคราะห์, เปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้อง และเปลี่ยนศาลพระภูมิ 
ข้อมูลทั่วไป: นายเยื้องเคยเป็นช่างปรุงเรือน, นักการ และรับจ้างสอนวิชาดนตรีไทยที่

โรงเรียนบ้านลาดวิทยาโดยปัจจุบันได้เกษียณอายุอาชีพนักการ และช่างปรุงเรือนแล้ว แต่ยังคงรับ
สอนดนตรีไทยตามโรงเรียนเป็นอาชีพอยู่ บนที่ดินแปลงนี้เป็นมรดกตกทอดของครอบครัวนายเยื้อง 
ซึ่งยังไม่เคยแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ชัดเจน จึงประกอบไปด้วยหลายครอบครัว ซึ่งนอกจากมีครอบครัวลูก
ของนายเยื้องแล้ว ยังมีครอบครัวของหลานชายอาศัยในบริเวณเดียวกัน นายเยื้องชื่นชอบเรือนทรง
ไทยเป็นการส่วนตัว จากการที่เคยเป็นช่างสร้างบ้าน และให้ความเห็นว่าเรือนทรงไทยอยู่สบายไม่ร้อน 
หากเทียบกับบ้านตึกแบบสมัยใหม่ 

ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศเหนือ ติดกับถนนเลียบแม่น้ าเพชรบุรี และแม่น้ าเพชรบุรี 
    ทิศใต้ ติดกับสวนยางพาราของนายเยื้อง และบ้านญาติ 
    ทิศตะวันออก ติดกับเพ่ือนบ้าน (กรณีศึกษาท่ี 4) 
    ทิศตะวันตก ติดกับถนนสาธารณะ 
เรือนหลักวางตัวแนวตะวันออก-ตะวันตก และยังขนานไปกับแม่น้ าเพชรบุรี มีการก่ออิฐ

กั้นใต้ถุนเรือนเกือบเต็มพ้ืนที่ โดยเว้นบริเวณที่ติดกับลานบ้านไม่กั้นผนัง แต่ยกพ้ืนปูกระเบื้องไว้เป็น
เฉลียงหน้าบ้าน 

ในบริเวณประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ เรือนของลูกสาวนายเยื้อง จ านวน 3 หลัง 
หนึ่งในนั้นเป็นซึ่งเรือนทรงไทยพื้นถ่ินที่นายเยื้องอาศัยอยู่แต่เดิมได้ยกให้แก่ลูกสาว ส่วนตัวนายเยื้อง
เองอาศัยอยู่ในอาคารประเภทโรงเรือนท่ีสร้างใหม่ที่ต าแหน่งกลางบริเวณบ้าน พ้ืนที่ต่อเนื่องกันเป็น
โรงจอดรถและเก็บของ ส่วนเรือนของลูกสาวอีก 2 หลังเป็นอาคารประเภทโรงเรือนก่ออิฐฉาบปูน 
นอกจากนี้ยังมเีรือนของหลานชายนายเยื้องเป็นอาคารโรงเรือนพร้อมด้วยโรงจอดรถ พ้ืนที่บริเวณ
กลางบ้านนี้เป็นลานซึ่งใช้ส าหรับพักผ่อนพูดคุยกัน โดยสังเกตได้จากโต๊ะม้าหิน 2 ชุดและเปลญวนที่ผู้
ไว้อยู่ใต้ร่มเงาไม้ นอกจากนี้พ้ืนที่ลานยังใช้เป็นที่กลับรถยนต์, ท างานช่าง และตากผ้าด้วย 

ช่วงหน้าฝนในอดีตน้ าจะท่วมที่ดินบ้านนายเยื้องเป็นประจ า โดยระดับน้ าสูงประมาณ 
0.50-0.60 ม. ท่วมนาน 10-30 วัน ซึ่งแก้ปัญหาโดยการไม่เก็บเครื่องใช้ไม้สอยจ าเป็นที่ใต้ถุนเรือน 
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เครื่องแสดงอาณาเขต: บ้านนายเยื้องไม่ได้มีเครื่องแสดงอาณาเขตที่ชัดเจน ซึ่งนายเยื้อง
ให้เหตุผลว่ารู้สึกปลอดภัย เนื่องจากบ้านของนายเยื้องเองอยู่ไม่ห่างจากสถานีต ารวจ และที่ว่าการ
อ าเภอบ้านลาด จึงไม่ได้ท ารั้วกั้นบริเวณ มีเพียงแนวต้นไม้ประดับ และต้นยางนาที่ปลูกไว้ให้
สังเกตเห็นเป็นแนวเขตบ้าน 

 

 

 
 
 

 

ภาพที่ 16  ผังบริเวณบ้านกรณีศึกษาท่ี 5 นายเยื้อง  ประสมสี 
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ภาพที่ 17  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 5 
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2.6 กรณีศึกษาที่ 6 
 ผู้ให้สัมภาษณ์: นางส าลี  ใยบัว 
 อายุ: 58 ปี 
 จ านวนผู้อยู่อาศัย: 1 คน 
 อายุเรือน: 35 ปี 
 การซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่: พ.ศ. 2553 เทปูนใต้ถุนบ้าน 
 ข้อมูลทั่วไป: นางส าลี  ใยบัว ประกอบอาชีพชาวสวน, ขายข้าวแกง, รับจ้างเฉาะตาล 
และท านาเฉพาะหน้านา เธอมีลูกชาย 2 คนโตท าอาชีพพนักงานขับรถโรงพยาบาลในอ าเภอเมือง
เพชรบุรี ส่วนลูกชายคนเล็กเป็นเจ้าหน้าที่เวรเปลที่โรงพยาบาลในอ าเภอหัวหิน จะกลับมาอยู่ด้วยกัน 
2-3 สัปดาห์ต่อครั้ง นางส าลีชอบบ้านทรงไทยเป็นการส่วนตัวเนื่องจากความผูกพันเพราะอยู่อาศัยมา
ตั้งแต่เด็กๆ เรือนหลังที่อยู่อาศัยหลังนี้เป็นเรือนที่ซื้อมาจากที่อ่ืน ซึ่งมีอายุแท้จริงมากกว่า 100 ปี โดย
ใช้โครงสร้างพ้ืน, โครงสร้างหลัก และฝาเรือนดั้งเดิมมากระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี้เธอยังให้ความเห็น
ว่าที่ใต้ถุนเรือนหลังนี้ก่อนที่จะเทพ้ืนคอนกรีตที่ใต้ถุน ตอนกลางคืนเย็นสบายมากกว่าปัจจุบัน 
 ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศเหนือ ติดกับถนนสาธารณะ 
     ทิศใต้ ติดกับถนนดินเลียบแม่น้ าเพชรบุรี และแม่น้ าเพชรบุรี 
     ทิศตะวันออก ติดกับท่ีดินเพื่อนบ้าน 
     ทิศตะวันตก ติดกับท่ีดินเพื่อนบ้าน 
 เรือนหลักวางตัวแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก พื้นบริเวณใต้ถุนเรือนและใต้ชายคาทั้งหมด
เป็นคอนกรีตระดับสูงจากพ้ืนดินรอบๆประมาณ 0.30 เมตร มีการกั้นห้องเป็นห้องนอนผนังก่ออิฐ 
และกั้นห้องน้ าที่ใต้บันไดด้วยผนังก่ออิฐและบล็อกช่องลม การใช้สอยบริเวณใต้ถุนโล่ง ได้แก่ ดู
โทรทัศน์, นั่งเล่น และโต๊ะท าครัวปูนก่อสูง 0.80 เมตร 
 ในบริเวณบ้านมีเพียงโรงครัวแบบไม่มีผนังกั้น ใช้ส าหรับท าอาหารในตอนเช้าเพ่ือน าไป
ขายที่โรงเรียนบ้านลาด และเก็บกองฟืนที่เตรียมไว้ใช้ในวันต่อๆไป 
 บ้านนี้มีเหตุการณ์น้ าท่วมครั้งล่าสุดเมื่อ 2 ปีก่อนที่ระดับความสูง 0.50 เมตร กิน
ระยะเวลา 3-4 วัน ซึ่งนางส าลีแก้ปัญหาโดยการขนของขึ้นไปบนเรือน 
 เครื่องแสดงอาณาเขต: ที่ด้านถนนสาธารณะไม่มีการท ารั้วที่ชัดเจนมีเพียงแนวต้นไม้ซึ่งไม้
หลักได้แก่ ต้นวาสนา มีต้นไม้ผลแซมเป็นระยะ และไม้ประดับบริเวณประตูรั้ว ด้านฝั่งแม่น้ าเพชรบุรี
เจ้าของบ้านไม่ได้สร้างเครื่องแสดงอาณาบริเวณที่ชัดเจนแต่มีแนวถนนดินลูกรังโดยทางการเป็น
สัญลักษณ์ให้สังเกตได้อย่างชัดเจน ส่วนด้านทิศตะวันตกมีรั้วของเพ่ือนบ้านสร้างไว้ด้วยอิฐมวลเบาก่อ
ที่ความสูง 1.80 เมตร ด้านทิศตะวันออกเป็นผนังก่ออิฐมวลเบาสูง 1.30 เมตร และลวดหนามถึงระดับ 
2.00 เมตร มีการเจาะช่องประตูส าหรับไปมาหาสู่ไว้ที่ต าแหน่งใกล้กับโรงครัว 
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ภาพที่ 19  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 6 
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2.7 กรณีศึกษาที่ 7  
 ผู้ให้สัมภาษณ์: นางบุญส่ง นุชจ้อย 
 อายุ: 69 ปี 
 จ านวนผู้อยู่อาศัย: 3 คน 
 อายุเรือน: 25 ปี 
 การซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่: พ.ศ. 2550 ต่อเติมหลังคาจั่วด้านหน้า และห้องน้ า 
 ข้อมูลทั่วไป: นางบุญส่งและสามีประกอบอาชีพสานตะกร้าขาย อาศัยอยู่กับลูกสาวซึ่งมี
อาชีพนางพยาบาล ทั้งสองมีลูกชายหนึ่งคนท าอาชีพชาวนาได้แต่ออกเรือนไปแล้ว โดยสร้างบ้านไว้
ข้างๆติดกับบ้านของนางบุญส่ง นางบุญส่งมีทรรศนะคติที่ดีต่อการอยู่บ้านทรงไทยเนื่องจากอยู่สบาย 
ไม่ร้อน 

 ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศเหนือ ติดกับสวนผลไม้หลังบ้าน 
     ทิศใต้ ติดกับถนนสาธารณะ เลียบคลองซอย 
     ทิศตะวันออก ติดกับสวนผลไม้ของเพ่ือนบ้าน 
     ทิศตะวันตก ติดกับบ้านลูกชาย 

 เรือนหลักวางตัวแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก พื้นท่ีใช้สอยที่บริเวณใต้ถุนและใต้ชายคาได้
ท าการเทพ้ืนคอนกรีตไว้ทั้งหมด มีการปูกระเบื้องเซรามิคที่ใต้ถุนเรือนเพ่ือใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
สานตะกร้า, รับแขก, ทานข้าว, เครื่องซักผ้า, นอนกลางวัน และตากผ้า มีการก่อผนังกั้นห้องที่บริเวณ
ใต้พ้ืนชานเรือนตลอดแนวทิศตะวันตกเพ่ือเป็นห้องครัว นอกจากนี้บริเวณรอบชายคาเรือนยังมีการใช้
สอยต่อเนื่องกัน เช่น พ้ืนที่ซักล้าง, อ่างเลี้ยงปลาหางนกยูง 
 ที่ด้านข้างเรือนฝั่งทิศเหนือมีการต่อเพิงออกไปอีกขนาดกว้าง 1 ช่วงเสาและยาว 4 ช่วง
เสาแบ่งเป็นสัดส่วน ได้แก่ ห้องน้ า 2 ห้อง ห้องหนึ่งเป็นส้วมเก่าส้วมซึมปิดล้อมด้วยสังกะสีความสูง
ประมาณ 1.20 เมตร อีกห้องหนึ่งเป็นห้องน้ าผนังก่ออิฐและปูกระเบื้องเซรามิค ที่ติดกันเป็นห้องครัว
เล็กๆส าหรับเตาถ่านยกพ้ืนไม้ตีเว้นร่องเพ่ือง่ายต่อการเก็บกวาดต่อเนื่องกับบริเวณซักล้าง อีกด้านหนึ่ง
เป็นพ้ืนที่ส าหรับวางเครื่องซักผ้า อีกห้องหนึ่งใช้ผนังก่ออิฐฉาบปูนเพ่ือเป็นห้องเก็บของ, อีกห้องหนึ่ง
น าโครงสร้างยุ้งข้าวเก่าเปลี่ยนโครงหลังคาให้เป็นชุดเดียวกันยังคงใช้เก็บข้าวเปลือกส าหรับเลี้ยงไก่  ที่
ห้องริมสุดทิศตะวันตกไม่ได้ตีฝา แต่กางมุ้งเป็นที่นอนส าหรับสามีของนางบุญส่งที่ป่วยขึ้นเรือนไม่ไหว 
ส่วนฝั่งทิศตะวันออกมีการต่อเพิง 1 ห้องเสาแบบไม่มีฝากั้นเพ่ือเป็นที่เก็บของ ด้านทิศใต้มีการต่อเพิง
ออกไปอีก 1 ช่วงเสา ขนาด 4 ห้องเพ่ือเป็นทางสัญจร, ที่นั่งเหลาไม้ไผ่-หวาย, จอดรถรุน และบังแดด
ให้แก่ใต้ถุนเรือน 
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 การใช้สอยบริเวณบ้านกระจายตัวอยู่ทั่วพ้ืนที่ ได้แก่ เล้าไก่ท าเป็นเพิงหมาแหงนเตี้ยๆ, 
พ้ืนที่ลานขนาดย่อมมีเตาส าหรับอบรมควันกระด้งที่สานเสร็จแล้ว, และกองฟางส าหรับใช้สุมยามเผา
ถ่าน  
 นอกจากนี้ยังพบการใช้สอยนอกรั้วบ้านที่ริมแม่น้ าเพชร ซึ่งนางบุญส่งเผาถ่านไว้ใช้ใน
ครัวเรือน, แปรรูปไม้ตาลไว้ใช้สอย และแนวต้นไผ่สีสุกบริเวณริมแม่น้ าเพชรบุรีคือวัสดุธรรมชาติที่เป็น
วัตถุดิบอันน ารายได้ให้แก่เธอ และสามี ซึ่งเธอเล่าว่าบรรพบุรุษเป็นผู้ปลูกไว้ให้ 
 นางบุญส่งให้ข้อมูลว่าในอดีตน้ าท่วมเป็นประจ ากินระยะเวลา 15-20 วัน แต่ระดับน้ าถึง
เพียงบริเวณบ้าน ไม่ถึงพ้ืนใต้ถุนเรือน 
 เครื่องแสดงอาณาเขต: บ้านของนางบุญส่งมีการก้ันรั้วรอบขอบชิดไว้ชัดเจนด้วยคอนกรีต
บล็อก โดยลูกชายเป็นผู้จัดการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้ ด้านทิศเหนือรั้วสูงประมาณ 2.00 เมตร มี
การเจาะช่องประตูเหล็ก และรูเล็กๆไว้ที่ตีนรั้วเพ่ือให้ไก่ท่ีเลี้ยงเอาไว้และคนในบ้านสามารถเดินออกไป
ที่สวนผลไม้ของบ้านได้ ด้านทิศใต้มีรั้วความสูงประมาณ 1.65 เมตร ประดับด้วยบล็อกช่องลม และ
ประตูรั้วเหล็กไร้สนิม ส่วนทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นรั้วก่ออิฐทึบความสูงประมาณ 1.65 เมตร 
 
 



57 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 20  ผังบริเวณบ้านกรณีศึกษาท่ี 7 นางบุญส่ง  นุชจ้อย 
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ภาพที่ 21  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 7 
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2.8 กรณีศึกษาที่ 8 
 ผู้ให้สัมภาษณ์: นางอิง  พงษ์เผือก 
 อายุ: 83 ปี 
 จ านวนผู้อาศัย: 6 คน 
 อายุเรือน:  มากกว่า 100 ปี 
 การซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นท่ี: พ.ศ. 2552 เปลี่ยนหลังคา, เปลี่ยนไม้พ้ืน 

 ข้อมูลทั่วไป: นางอิงอาศัยอยู่กับลูกสาว, ลูกเขย ทั้งสามคนประกอบอาชีพท าสวน ท าไร่ 
ท านา และมีหลานๆซึ่งยังเป็นนักเรียนอยู่ร่วมชายคา ในบริเวณบ้านยังคงมีเรือนของเครือญาติอยู่ใกล้
กันโดยไม่ได้กั้นบริเวณ 1 หลัง เรือนของนางอิงเป็นเรือนที่มีมาตั้งแต่รุ่นปู่ของเธอแล้ว โดยส่วนตัวเธอ
รู้สึกอยากได้บ้านตึกแบบสมัยใหม่ แต่บ้านตึกนั้นมีราคาแพงเกินกว่าจะก าลังทรัพย์จะปลูกได้ไหว จึง
ต้องอยู่เรือนไทยพ้ืนถิ่นหลังนี้ 

 ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศเหนือ ติดกับ สวนผลไม้ของบ้าน, ถนนเลียบแม่น้ าเพชรบุรี และ
แม่น้ าเพชรบุรี 

     ทิศใต้ ติดกับ ถนนสาธารณะ 
     ทิศตะวันออก ติดกับสวนผลไม ้และแม่น้ าเพชรบุรี 
     ทิศตะวันตก ติดกับ สวนผลไม ้
 เรือนหลักวางตัวแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก บริเวณใต้ถุนเรือนส่วนมากยังคงเป็นพ้ืนดิน

อัดแน่น การใช้สอยที่ใต้ถุน ได้แก่ นั่งเล่น นอนเปล จอดรถมอเตอร์ไซค์, จอดรถเข็น ซึ่งเรียกในภาษา
ถิ่นเพชรบุรีว่า รถรุน, เครื่องซักผ้า และเป็นที่กองผลไม้เพ่ือคัดแยกผลไม้ที่ได้มาจากสวนก่อนน าไปขาย 
มีการกั้นห้องที่ใต้ถุนเรือนเป็นห้องครัว และเก็บข้องฝาห้องท าจากไม้ไผ่ตีเป็นตาราง และขึงผ้าใบ ที่
หน้าห้องดังกล่าวมีโต๊ะ และเก้าอ้ีส าหรับเตรียมอาหาร และตั้งเตาถ่านไว้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ ที่ตัว
เรือนฝั่งทิศตะวันออกมีการต่อเพิงเสาลอยพ้ืนดินอัดแน่นไว้ ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ตากผ้าและเก็บของ 

 ลักษณะที่ดินเป็นพ้ืนราบแบ่งเป็นสัดส่วน โดยบริเวณรอบๆเขตบ้านเป็นสวนกล้วย และ
มะละกอของนางอิง ถัดไปทางริมแม่น้ าเพชรบุรีปลูกกล้วย และถั่วฝักยาว ทิศตะวันตกเป็นบ้าน
ลูกหลานของนางอิง 2 หลัง ได้แก่เรือนทรงไทยพ้ืนถิ่น 1 หลัง และอาคารพักอาศัยยกพ้ืนประมาณ 
0.80 เมตรโครงสร้างพื้นค.ส.ล.ผนังก่ออิฐฉาบปูนของลูกหลาน 1 หลัง 
 นอกจากเรือนของนางอิง และเรือนลูกหลานแล้วยังมีอาคารประเภทโรงเรือนก่ออิฐมุง
หลังคาด้วยกระเบื้องซีเมนต์ซึ่งนางอิงไว้ใช้พักผ่อนช่วงกลางวัน, ห้องน้ าแยกออกจากตัวเรือนเป็น
โรงเรือนก่ออิฐหลังคาเพิงหมาแหงน, อาคารแบบโรงส าหรับพักผ่อนหลังคาเพิงหมาแหงนไม่ตีฝา ที่
หน้าห้องน้ าเป็นลานดินขนาดย่อมมีอ่างล้างละมุด และปั๊มน้ าบาดาลแบบคันโยก นอกจากนี้ ยังมียุ้ง
ข้าวเก่าของบ้านที่อยู่ติดกับเรือนลูกหลานถูกดัดแปลงโดยการถอดฝาออกเพ่ือใช้เป็นที่เก็บกองฟาง
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ส าหรับเลี้ยงวัวของลูกหลาน ระหว่างเรือนและยุ้งข้าวนี้มีการต่อเติมคลุมที่ว่างด้วยหลังคาเพิงมุง
สังกะสีไว้เป็นที่จอดกระบะ 
 บริเวณบ้านนี้น้ าไม่ท่วมมาประมาณ 3-4 ปีแล้ว ซึ่งในอดีตฤดูน้ าหลากพ้ืนใต้ถุนบ้านของ
นางอิงระดับน้ าจะท่วมสูงถึง 1.20 เมตร กินเวลาประมาณ 15 วัน 
 เครื่องแสดงอาณาเขต: ด้านชิดถนนสาธารณะที่ทิศใต้เป็นสวนมะละกอของบ้านนางอิง
ปลูกชะอมไว้เป็นแนวบริเวณทางถนนดินน าไปสู่เขตบริเวณบ้านข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งเป็นคอกเลี้ยง
วัวของลูกหลาน ทิศเหนือเป็นเขตสวนกล้วยและมะละกอที่ถูกคั่นด้วยแนวถนนเลียบแม่น้ าเพชรบุรีซึ่ง
เป็นดินลูกรัง ถัดไปเกือบถึงแม่น้ าเป็นสวนถั่วฝักยาว เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้ใช้สอยน้ าจากแม่น้ า
เพชรบุรีในการอ่ืนนอกจากใช้เครื่องปั๊มน้ าขึ้นมารดน้ าต้นไม้ บริเวณริมแม่น้ าเพชรบุรีจึงถูกทิ้งรกไม่
สามารถเดินถึงได้ ส่วนทิศตะวันออกปลูกต้นสนเป็นแนวแสดงขอบเขตไว้  ทิศตะวันตกเป็นแนวหลัง
บ้านลูกหลานของนางอิง 
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ภาพที่ 23  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 8 
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2.9 กรณีศึกษาที่ 9 
 ผู้ให้สัมภาษณ์: นางจินดา  แจ่มจันทร์ 
 อายุ: 68 ปี 
 จ านวนผู้อาศัย: 3 คน 
 อายุเรือน: (ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ทราบปีที่สร้างเรือน เนื่องจากอยู่อาศัยมาแต่เกิด) 
 การซ่อมแซม ปรับปรุงพ้ืนที่: พ.ศ. 2548 ดีดเรือน, ถมดินและเทพ้ืน ค.ส.ล.ในบริเวณ 
และก่อผนังเป็นพื้นที่ใช้สอยที่ชั้นล่าง 
 ข้อมูลทั่วไป: นางจินดาอาศัยอยู่ร่วมกันกับมารดาผู้ชราและลูกสาวพนักงานบริษัทเอกชน
แห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีลูกชานซึ่งท างานอยู่ที่อ าเภอเขาย้อย กับหลานสาวซึ่งเป็นนักเรียนจะกลับมา
เยี่ยมประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน อดีตนางจินดาเป็นครูสอนโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง
เพชรบุรี ปัจจุบันเป็นข้าราชการบ านาญ ซึ่งมีงานอดิเรกคือเพาะไม้เพ่ือแจกจ่ายแก่ผู้มีความต้องการ 
เธอมีใจรักบ้านทรงไทยเป็นการส่วนตัว จึงยังไม่ปรับเปลี่ยนรูปทรงของอาคาร 
 ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศเหนือติดกับเพื่อนบ้าน (กรณีศึกษาท่ี 10) 
     ทิศใต้ติดกับแม่น้ าเพชรบุรี 
     ทิศตะวันออกติดกับ สวนผลไม้ 
     ทิศตะวันตกติดกับ ถนนสาธารณะ และสะพานข้ามแม่น้ าเพชรบุรี 
 ตัวเรือนวางแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก พ้ืนที่ใต้ถุนเรือนได้ถูกปรับเปลี่ยนกั้นห้องปู
กระเบื้องแล้วทั้งหมด โดยประกอบไปด้วยห้องนอน, ห้องเอนกประสงค์เพ่ือรับแขก -ดูโทรทัศน์-ทาน
อาหาร, ห้องน้ า และห้องเก็บของ การใช้สอยพ้ืนที่บนเรือนมีเพียงใช้เก็บของ และห้องพระเท่านั้น  ที่
ตัวเรือนฝั่งทิศตะวันออกมีการต่อเพิงแบบไม่มีฝากั้นเป็นห้องครัว และพ้ืนที่ซักล้าง 
 ลักษณะที่ดินเป็นพ้ืน ค.ส.ล. ราบเรียบแล้วเกือบเต็มผืนที่ดิน โดยนางจินดาให้เหตุผลไว้
ว่าเพ่ือตัดปัญหาความเฉอะแฉะยามหน้าฝนเนื่องจากพ้ืนที่ข้างเรือนต้องใช้เป็นทางสัญจร เว้นไว้เพียง
ด้านทิศตะวันออกซ่ึงเว้นไว้เพ่ือเป็นสวนหลังบ้านปลูกผลไม้  
 ที่ลานบริเวณทางเข้าจากถนนสาธารณะเป็นโรงจอดรถหลังคาจั่วไม่ตีฝาซึ่งนอกจาก
สามารถจอดรถยนต์ได้ 1 คันแล้วยังมีเกวียนโบราณสะสมไว้จอดอยู่คู่กัน ส่วนที่ดินฝั่งทิศตะวันออกที่
ริมรั้วมีโรงเก็บของแบบเพิงหมาแหงนไม่ตีฝาอยู่ 1 โรง ส าหรับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทั้งใช้สอยและ
ซ่อมแซมบ้าน เช่น ฟืน, ไม้เก่า, พื้นคอนกรีตบล็อก, รถรุน เป็นต้น 
 เครื่องแสดงอาณาเขต: รั้วบ้านของนางจินดาเป็นเพียงรั้วเตี้ยๆความสูงประมาณ 1.20 
เมตร ท าจากผนังก่ออิฐฉาบปูน ยกเว้นฝั่งทิศใต้ติดกับแม่น้ าเพชรบุรีที่เป็นโครงเคร่าไม้กรุลอนสังกะสี 
และมีประตูเปิดออกไปสู่พ้ืนที่ริมน้ า ประตูทางเข้าบ้านที่ทิศตะวันออกเป็นประตูรั้วเหล็กดัด 
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ภาพที่ 25  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 9 
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2.10 กรณีศึกษาที่ 10 
 ผู้ให้สัมภาษณ์: นางสร้อยเอี้ยว  แก้วส าริด 
 อายุ: 73 ปี 
 จ านวนผู้อาศัย: 3 คน 
 อายุเรือน: มากกว่า 100 ปี 
 การซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นท่ี: ประมาณปี พ.ศ. 2525 ดีดเรือน 

 ข้อมูลทั่วไป: นางสร้อยเอ้ียวอาศัยอยู่กับพ่ีสาว และน้องชายซึ่งเป็นอาจารย์เกษียณอายุ 
นางสร้อยเอ้ียวและพ่ีสาวเคยเป็นชาวไร่ แต่ปัจจุบันต้องจ้างคนท าไร่เนืองจากความชรา แล้วจึงน า
ผลผลิตไปขายด้วยตัวเอง เธอเห็นคุณค่าและเลือกอยู่เรือนทรงไทยด้วยพ่ีชายคนโตผู้ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอให้อนุรักษ์ไว้ 
 ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศเหนือติดกับ เพ่ือนบ้าน 
   ทิศใต้ติดกับ เพ่ือนบ้าน (กรณีศึกษาท่ี 9) 
   ทิศตะวันออกติดกับ บ้านญาติ 
   ทิศตะวันตกติดกับ ถนนสาธารณะ 
 ตัวเรือนของนางสร้อยเอ้ียววางแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก พ้ืนที่ใต้ถุนเรือนครึ่งหนึ่งได้
ก่อผนังกั้นเป็นพ้ืนที่ใช้สอย ได้แก่ ห้องอเนกประสงค์เพ่ือทานอาหาร-นั่งดูโทรทัศน์, ห้องน้ า และ
ห้องนอนของมารดาผู้ล่วงลับ ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นห้องเก็บของ ส่วนพื้นที่ใต้ถุนเปิดโล่งใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่น, 
เย็บผ้า, จอดรถรุน และจักรยานยนต์ 
 พ้ืนที่ดินบ้านเคยเป็นผืนใหญ่ลึก หลังจากแบ่งมรดกแล้วส่วนของนางสร้อยเอ้ียวเป็นผืนที่
ติดริมถนน ยังคงเห็นพ้ืนที่เชื่อมต่อกับบ้านญาติของเธออีกแปลงที่ฝั่งทิศตะวันออกซ่ึงไม่ได้กั้นรั้วมีเพียง
ประตูลูกกรงเหล็กเลื่อนเปิด-ปิดส าหรับกันสุนัขเท่านั้น ที่ดินส่วนที่ไม่ได้เทพ้ืน ค.ส.ล. ได้แก่บริเวณทิศ
ตะวันตกติดถนนสาธารณะ เพ่ือปลูกไม้ผลที่สามารถให้ร่มเงา และพืชสวนครัว 
 บริเวณบ้านมีสิ่งปลูกสร้างอ่ืนเพียงแค่ยุ้งข้าวเก่าซึ่งปัจจุบันใช้เป็นโรงเก็บอุปกรณ์ และ
วัตถุดิบส าหรับการเกษตร 
 ในอดีตที่ใต้ถุนเรือนน้ าจะท่วมประจ าทุกปี ซึ่งการถมพ้ืนดินขึ้นประมาณ 0.40 เมตร 
สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
 เครื่องแสดงอาณาเขต: ทิศเหนือมียุ้งข้าวเก่าเป็นสัญลักษณ์อันเป็นที่เข้าใจกันระหว่าง
เพ่ือนบ้านว่าเป็นของนางสร้อยเอ้ียว ทิศใต้มีแนวรั้วที่ใช้ร่วมกันกับเ พ่ือนบ้าน (กรณีศึกษาที่ 10) ซึ่ง
ที่ดินของนางสร้อยเอี้ยวต่ ากว่าจึงมีระดับอยู่ท่ี 1.45 เซนติเมตร ทิศตะวันออกติดกับบ้านญาติสังเกตได้
จากระดับ และความลาดเอียงของพ้ืนคอนกรีตที่ไม่เท่ากันและแนวโอ่งน้ าที่นางสร้อยเอ้ียวรองไว้ใช้ที่
แนวชายคาบ้าน ทิศตะวันตกมีรั้วก่ออิฐและบล็อกช่องลม ความสูงประมาณ 1.80 เมตร 
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ภาพที่ 27 ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 10 
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2.11 กรณีศึกษาที่ 11 
 ผู้ให้สัมภาษณ์: นางทับทิม  มามีสุข 
 อายุ: 45 ปี 
 จ านวนผู้อาศัย: 2 คน 
 อายุเรือน: 45 ปี 
 การซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นท่ี: พ.ศ. 2553 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา เปลี่ยนฝาเฟ้ียม 

 ข้อมูลทั่วไป: นางนางทับทิมประกอบอาชีพชาวสวนมะม่วงและละมุด อาศัยอยู่ร่วมกับลูก
ชายคนเล็กซึ่งรับหน้าที่คอยดูแลตน ส่วนลูกชายคนโตเป็นช่างเขียนแบบที่ต่างจังหวัดจะกลับมาเยี่ยม
บ้านประมาณเดือนละครั้ง ครอบครัวยังมีอาชีพเสริม ได้แก่ ให้เช่าที่ท านา นางทับทิมชอบอยู่เรือนทรง
ไทยเป็นการส่วนตัว ด้วยความผูกพัน และเคยชินมาตั้งแต่จ าความได้ 
 ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศเหนือติดกับ เพ่ือนบ้าน 
    ทิศใต้ติดกับ ถนนสาธารณะ 
    ทิศตะวันออกติดกับ เพ่ือนบ้าน 
    ทิศตะวันตกติดกับ ถนนสาธารณะ 
 ตัวเรือนวางแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ที่ใต้ถุนเรือนนี้ยังไม่มีการก่อผนังกั้นเป็นห้อง แต่
มีการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือใช้สอยต่างๆบริเวณใต้ถุนเรือน ได้แก่ จอดรถมอเตอร์ไซค์ นั่งเล่น เลี้ยงนกเขา 
เลี้ยงปลา จึงเทพ้ืนปูนบริเวณใต้ชายคาสูงกว่าพ้ืนดินโดยรอบประมาณ 0.20 -0.30 เมตร ตัวอาคาร
เรือนยังคงอยู่ในสภาพดีมากเนื่องจากเพ่ิงซ่อมแซมใหม่ 
 ลักษณะผืนที่ดินบ้านนี้ค่อนข้างราบเรียบเทลาดไปหาแม่น้ าเพชรบุรีเล็กน้อย ปัจจุบันที่ดิน
อยู่ต่ ากว่าระดับถนนสาธารณะประมาณ 0.80 เมตร สิ่งปลูกสร้างอ่ืนในบริเวณ ได้แก่ ห้องน้ าผนังก่อ
อิฐฉาบปูนหลังคาเพิงหมาแหงน และกรงนกโครงสร้างไม้เสาเดียวปิดล้อมด้วยลวดกรงไก่ การใช้
ประโยชน์ในบริเวณบ้านโดยรอบเรือน ได้แก่ เก้าอ้ีม้าหินนั่งเล่นข้างเรือนทิศตะวันออก, ตากผ้าบริเวณ
ใกล้ห้องน้ าทิศเหนือ, พ้ืนที่กองเผาขยะ, อ่างน้ าก่ออิฐฉาบปูน นอกจากนี้นางทับทิมยังได้เผื่อแผ่พ้ืนที่
บริเวณบ้านให้แก่เพ่ือนบ้านที่ประกอบอาชีพท าขนมขาย โดยให้ก่อบ่อน้ าใช้ไว้  และที่ใกล้กันนั้นมีพ้ืน
ที่ตั้งเตาถ่านไว้ส าหรับท าขนม 
 ในอดีตน้ าจะท่วมบริเวณบ้านในช่วงหน้าฝน เป็นประจ าทุกปี นางทับทิมปัญหาด้วยการ
ยกของขึ้นท่ีสูงเพียงเหนือระดับน้ า เช่น แคร่ โต๊ะ เป็นต้น 
 เครื่องแสดงอาณาเขต: บ้านนางทับทิมไม่ได้สร้างรั้วรอบขอบชิดที่ชัดเจน ยกเว้นรั้วที่ด้าน
ทิศเหนือซึ่งใช้ร่วมกันกับเพ่ือนบ้านเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนความสูงประมาณ 2.00 เมตรครึ่งหนึ่งอีก
ครึ่งหนึ่งเป็นรั้วลอนสังกะสี ด้านทิศตะวันตกส่วนหนึ่งเป็นผนังก่ออิฐบล็อกและบล็อกช่องลมมีช่อง
ประตูส าหรับไปมาหาสู่ ส่วนด้านทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นแนวต้นไม้ของบ้านและแนวเสาไฟฟ้าของ
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ทางการเป็นจุดสังเกต โดยทิศใต้เป็นแนวต้นชะอมเว้นช่องทางเข้าเป็นประตูเหล็กดัดเลื่อนความสูง
ประมาณ 1.20 เมตร ด้านทิศตะวันตกเป็นดงกล้วย 
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ภาพที่ 29  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 11 
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2.12 กรณีศึกษาที่ 12 
 ผู้ให้สัมภาษณ์: นางชัชมาส  วรรณะ 
 อายุ: 41 ปี 
 จ านวนผู้อาศัย: 4 คน 
 อายุเรือน: ประมาณ 200 ปี 
 การซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นท่ี: พ.ศ. 2545 เปลี่ยนฝาเรือน, กั้นห้องที่ใต้ถุน 
    พ.ศ. 2546 เทคอนกรีตทับลานดินเดิม 

 ข้อมูลทั่วไป: นางชัชมาสประกอบอาชีพนางพยาบาลอยู่ร่วมกับสามีประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว และลูก 2 คน นางชัชมาสชื่นชอบเรือนทรงไทยเป็นการส่วนตัวประกอบกับสามีเป็นนักสะสม
ของเก่า โดยเล่าว่ามารดาของตนเคยเสนอให้รื้อเพ่ือสร้างเรือนใหม่ แต่ตนและสามีตัดสินใจปรับปรุง
เรือนเดิมให้สอดคล้องความต้องการใช้สอยแทน 
 ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศเหนือติดกับ ถนนสาธารณะ และสวนกล้วยของเพ่ือนบ้าน 
     ทิศใต้ตดิกับ ที่ดินรกร้าง 
     ทิศตะวันออกติดกับ ถนนเลียบแม่น้ าเพชรบุรี และแม่น้ าเพชรบุรี 
     ทิศตะวันตกติดกับ ที่ดินเพ่ือนบ้าน 
 ตัวเรือนวางแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก มีการเทพ้ืนใต้ถุนเรือนเป็นพ้ืนคอนกรีต และก่อ
อิฐกั้นห้องเป็นพ้ืนที่ใช้สอยครึ่งหนึ่ง ประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่น-ดูโทรทัศน์, ห้องน้ า เก็บของและ
ห้องครัว ส่วนใต้ถุนไม่ได้ตีฝาใช้ส าหรับนั่งเล่น, เก็บของ, ตากผ้า, จอดรถมอเตอร์ไซค์และจักรยาน 
 ที่ดินของนางชัชมาสประกอบไปด้วยเรือนอีก 2 หลัง ซึ่งเป็นของพ่อ-แม่ และป้า ซึ่งเป็น
เรือนทรงไทยพ้ืนถิ่น 1 หลัง และเรือนไม้หลังคาจั่วอีก 1 หลัง ตามล าดับ ระหว่างเรือนของพ่อ กับ 
เรือนนางชัชมาสมีการสร้างโรงจอดรถด้วยเสาปูนโครงสร้างหลังคาไม้ พ้ืนที่ใต้ชายคาทางทิศ
ตะวันออกของเรือนนางชัชมาสมีการก่อผนังเป็นห้องเก็บแท็งก์น้ า พ้ืนที่บริเวณบ้านมีการใช้สอย
หลากหลาย ได้แก่บริเวณทิศใต้ของตัวเรือนเป็นลานพ้ืนอิฐมอญเรียงแบบก้างปลาส าหรับปลูกไม้
กระถางและเป็นลานเอนกประสงค์ ที่หน้าเรือนของพ่อที่ทิศใต้เป็นลานอิฐเช่นเดียวกันมีศาลา และ
โต๊ะม้าหินตั้งอยู่ ที่มุมที่ดินทางทิศตะวันออกติดกับเรือนของป้านางชัชมาสมีคอกวัว ทิศตะวันออกเป็น
เล้าไก่ 
 ในอดีตช่วงประมาณเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม น้ าจะท่วมบริเวณใต้ถุนเรือนที่ระดับ 
1.00-1.20 ม. ต้องแก้ปัญหาโดยการย้ายข้าวของขึ้นบนเรือน ซึ่งปัจจุบันไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว 
 เครื่องแสดงอาณาเขต: ทิศเหนือ, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกเป็นรั้วก่ออิฐบล็อก
ความสูงประมาณ 0.70 เมตรส่วนบนขึงด้วยลาดหนามจนถึงระดับประมาณ 1.80 เมตร ที่ทิศใต้เป็น
รั้วลวดหนามความสูงประมาณ 1.80 เมตร 
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ภาพที่ 31  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 12 
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2.13 กรณีศึกษาที่ 13 
 ผู้ให้สัมภาษณ์: จ่าเอก2ส าราญ  เฟื่องฟู 
 อายุ: 67 ปี 
 จ านวนผู้อาศัย: 2 คน 
 อายุเรือน: ประมาณ 100 ปี 
 การซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นท่ี:  พ.ศ. 2516 ดีดเรือน, ก่อผนังกั้นห้องที่ใต้ถุน, ถมพ้ืนใต้ถุน

และเทคอนกรีต 
 ข้อมูลทั่วไป: จ่าเอกส าราญปัจจุบันเป็นข้าราชการต ารวจเกษียณอายุ อาศัยอยู่กับพ่ีชาย
ซึ่งเป็นข้าราชการครูเกษียณอายุ ทั้งคู่มีสถานภาพโสด มีรายได้เสริมจากการให้เช่าที่ท านา เขาเล่าว่า
พ้ืนที่บ้านปัจจุบันเป็นที่แบ่งจากมรดกบริเวณบ้านข้างเคียงเป็นเครือญาติกัน เดิมเคยเป็นที่ดินแปลง
เดียวกัน แต่เป็นสวนผลไม้ซึ่งเดิมมีเรือนของพ่อ-แม่หลังนี้หลังเดียวเท่านั้น จ่าสิบเอกส าราญยังกล่าว
ว่าเขามีความรู้สึกผูกพันกับเรือนทรงไทยมากเนื่องจากอยู่อาศัยมาแต่เด็ก 
 ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ ที่ดินเพ่ือนบ้าน 
     ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับ บ้านเครือญาติ 
     ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับ ถนนเลียบแม่น้ าเพชรบุรี และแม่น้ า
เพชรบุรี  
     ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับ บ้านเครือญาติ  
 ตัวเรือนเป็นลักษณะทรงไทยพ้ืนถิ่นชนิดจั่วแฝดวางแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-
ตะวันตกเฉียงใต้ และมีจั่วขวางที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ พ้ืนใต้ถุนเรือนทั้งหมดเป็นพ้ืนหินขัดมีกิจกรรมใช้
สอยต่างๆ ได้แก่ นั่งเล่น, มุ้งนอน, ดูโทรทัศน์, เก็บของ, ตู้เย็น และท าอาหาร ส่วนพ้ืนที่ฝั่งทิศตะวันตก
เฉียงเหนือติดกับเรือนมีการต่อเพิงก้ันเป็นห้อง ได้แก่ ห้องน้ า และห้องนอน ถัดไปเป็นโรงเรือนหลังคา
จั่วโครงสร้างเสากับพ้ืน ค.ส.ล. และโครงสร้างหลังคาไม้  ต่อออกไปเป็นห้องครัวผนังก่ออิฐฉาบปูน 
และพ้ืนที่นั่งเล่นไม่กั้นฝา 
 บริเวณบ้านยังคงมีโรงกะล่อมข้าวเก่าให้เห็นอยู่ แต่มีการตีฝาด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนไว้
เพ่ือกันแดดกันฝน ปัจจุบันยังคงใช้ส าหรับเก็บข้าวที่เป็นค่าเช่าที่นา พ้ืนดินในบริเวณมีการจัดการดูแล
อย่างดี โดยมีการปูบล็อกตัวหนอนบริเวณทางเดินเข้าไปสู่ตัวเรือน ส่วนทางเดินรอบตัวเรือนเป็นพ้ืน
คอนกรีตฉาบเรียบต่อเนื่องกับพื้นใต้ถุนเรือน นอกจากนี้บริเวณสวนในบ้านยังมีการจัดเป็นทางเดินดิน
อัดแน่นเพื่อสามารถเดินผ่านสวนได้อีกด้วย 

                                                           
2 ยศที่ผู้ให้สัมภาษณ์แจ้งแก่ผู้ท าการสัมภาษณ์, สัมภาษณ์ จ่าเอกส าราญ  เฟ่ืองฟู, 

ชาวบ้าน, 5 ตุลาคม 2555.  
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 จ่าเอกส าราญให้ข้อมูลว่าเมื่อก่อนพ้ืนที่ใต้ถุนและบริเวณบ้านนี้น้ าท่วมเป็นประจ าในฤดู
ฝน ถึงระดับเอว (ประมาณ 0.80 เมตร) จึงไม่ได้ใช้สอยพื้นที่ใต้ถุน ภายหลังจากที่มีการท าคันกั้นน้ าริม
แม่น้ าเพชรบุรีแล้วจึงไม่มีเหตุการณ์น้ าท่วมอีก และเริ่มใช้สอยพ้ืนที่ใต้ถุนเรือนมากขึ้น 
 เครื่องแสดงอาณาเขต: ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีรั้วก่ออิฐใช้ร่วมกับเพ่ือนบ้านความ
สูง ประมาณ 1.70 เมตร ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีถนนเข้าไปยังบ้าน
เครือญาติและโรงจอดรถเป็นเส้นแบ่งเขตท่ีดิน ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีแนวต้นไม้ของบ้าน
ที่นอกจากจะแทนแนวรั้วแล้วยังเป็นเครื่องบังสายตาจากบุคคลภายนอกอีกทางหนึ่ง 
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ภาพที่ 32  ผังบริเวณบ้านกรณีศึกษาท่ี 13 จ่าเอกส าราญ  เฟ่ืองฟู 
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ภาพที่ 33  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 13 
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2.14 กรณีศึกษาที่ 14 
 ผู้ให้สัมภาษณ์: นางระเบียบ  เทพสุด 
 อายุ: 73 ปี 
 จ านวนผู้อาศัย: 3 คน 
 อายุเรือน: ประมาณ 100 ปี 
 การซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นท่ี: พ.ศ. 2553 สร้างอาคารต่อเติมด้านหน้า 

 ข้อมูลทั่วไป: นางระเบียบประกอบอาชีพท าไร่ท าสวน อาศัยอยู่ร่วมกันกับลูกชายคนเล็ก
อาชีพรับจ้าง และลูกสาวอาชีพแม่บ้านธนาคาร เธอมีรายได้เสริมจากการขายของช าที่หน้าบ้าน 
 ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศเหนือติดกับ สวนผลไม้   
     ทิศใต้ติดกับ เรือนเพ่ือนบ้าน  
     ทิศตะวันออกติดกับสวนผลไม้  
     ทิศตะวันตกติดกับ ถนนสาธารณะ  
 ตัวเรือนทรงไทยพ้ืนถิ่นแบบจั่วแฝดวางแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก บริเวณเส้นทาง
สัญจรหลักของบ้านถูกเทคอนกรีตไว้แล้ว ลักษณะอาคารผ่านการต่อเติมมาแล้วหลายส่วน มีการ
กั้นห้องที่ใต้ถุนเรือนบางส่วนด้วยอิฐก่อผสมกับบล็อกช่องลมเป็นห้องใช้สอย, ห้องนอน และใช้เก็บ
เครื่องครัว (นางระเบียบเล่าว่าเดิมตั้งใจกั้นห้องเพ่ือใช้เป็นห้องครัว แต่ใช้งานไม่สะดวก และระบาย
อากาศได้ไม่ดีเท่าท าครัวที่ใต้ถุนเปิดโล่ง) ส่วนที่เป็นใต้ถุนเปิดโล่งใช้ส าหรับนั่งเล่น, ทานข้าว, ท าครัว 
และเปลนอนกลางวัน ที่ด้านข้างตัวเรือนฝั่งทิศตะวันตกยังมีการต่อเติมสร้างอาคารโครงสร้างพ้ืน ค.
ส.ล. หลังคาโครงสร้างไม้เป็นเพิงก่อผนังกั้นไว้ห้องหนึ่งเพ่ือใช้เป็นห้องนอนของลูกสาว ส่วนที่ไม่ได้กั้น
ฝาใช้เป็นที่จอดรถ, อ่างขัดละมุด และพ้ืนที่เก็บไม้โครงสร้างบ้านซึ่งมีจ านวนไม่มาก อาคารหลังนี้ยื่น
ส่วนหลังคาออกไปเชื่อมกับหลังคาเรือนเดิมเพ่ือบังแดดกันฝน 
 ในบริเวณยังมีเรือนทรงไทยพ้ืนถิ่นตั้งอยู่เยื้องกันอีก 1 หลัง ซึ่งเป็นของพ่ีสาวผู้ล่วงลับของ
นางระเบียบยกให้แก่ลูกๆ ซึ่งท างานที่นอกพ้ืนที่จะแวะมาเยี่ยมเยียนบ้านเก่าแห่งนี้นานๆหน บริเวณ
ขอบที่ดินที่ชิดถนนสาธารณะเป็นอาคารโรงเรือนโครงสร้างปูน ซึ่งเป็นร้านของช าของนางระเบียบ 
ส่วนด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของเรือนมีการสร้างอาคารหลังคาเพิงหมาแหงน ส่วนที่เป็นผนัง
ก่ออิฐฉาบปูน ได้แก่ ห้องน้ า และส่วนไม่มีผนังเป็นพื้นที่เก็บของ 
 ในอดีตเมื่อถึงฤดูฝนน้ าจะท่วมบริเวณบ้านสูงประมาณ 0.30 -0.40 เมตร เป็นประจ า
ในช่วงเดือน ตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ที่ใต้ถุนเรือนเป็นพื้นที่โล่งไม่ก้ันฝา ปัจจุบันไม่มีเหตุการณ์ดัง
กว่าเกิดขึ้นมา 2 ปีแล้ว เนื่องจากมีการท าคันก้ันน้ า 
 เครื่องแสดงอาณาเขต: บ้านนางระเบียบไม่ได้ท ารั้วรอบขอบชิดรอบด้าน โดยเธอให้
ข้อมูลว่ามีหมุดหลักเขตแสดงอยู่แล้ว ยกเว้นทิศตะวันตกมีการก่อก าแพงรั้วความสูงประมาณ 2.00 
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เมตร ส่วนจุดสังเกตแนวบริเวณบ้านที่ด้านอ่ืน ได้แก่ ทิศเหนือเมื่อพ้นเขตบ้านเป็นพ้ืนที่สวนผลไม้ไม่ได้
ก่อก าแพงรั้ว ทิศใต้มีร้านของช าของเธอและแนวไม้ผลที่ปลูกไว้ ทิศตะวันออกไม่มีจุดสังเกตที่แน่ชัด 
แต่มีการเว้นที่ว่างระหว่างเรือนของเธอกับเพื่อนบ้านเอาไว้ใช้เป็นทางเดิน 
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ภาพท่ี 35  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 14 
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2.15 กรณีศึกษาที่ 15 
 ผู้ให้สัมภาษณ์: นางสาวบุปผา  ผิวผ่อง 
 อายุ: 67 ปี 
 จ านวนผู้อาศัย: 1 คน 
 อายุเรือน: ประมาณ 70 ปี 
 การซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นท่ี: ประมาณปี พ.ศ. 2500  

 ข้อมูลทั่วไป: นางบุปผาเป็นชาวสวนมาแต่ก าเนิด เรือนหลังนี้เคยเป็นเรือนที่มีผู้อยู่อาศัย
ถึง 10 คนในอดีต ส่วนปัจจุบันไม่มีผู้ใดอยู่อาศัย โดยน้องสาวของเธอผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ย้ายไปอยู่
ที่อ่ืนเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน นางบุปผาจึงใช้บ้านเก่านี้เป็นสถานที่พักผ่อนในตอนกลางวันเมื่อว่างจาก
การท าสวนอยู่ทุกวัน และเป็นการช่วยน้องดูแลบ้านด้วยอีกทางหนึ่ง 
 ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศเหนือติดกับ สวนผลไม ้  
     ทิศตะใต้ติดกับ ถนนเลียบแม่น้ าเพชรบุรี และแม่น้ าเพชรบุรี  
     ทิศตะวันออกติดกับเพ่ือนบ้าน 
     ทิศตะวันตกติดกับ เพ่ือนบ้าน  
 เนื่องจากไม่ได้อยู่อาศัย ตัวเรือนจึงมีสภาพโทรมตามกาลเวลา ตัวเรือนจั่วแฝดวางแนว
ทิศตะวันออก-ตะวันตก มีการกั้นห้องนอน และเก็บของที่ใต้ถุนเรือน พ้ืนใต้ถุนส่วนทางสัญจรและห้อง
ทั้งสองข้างต้นเป็นพื้นคอนกรีต การใช้สอยในปัจจุบันยังคงมีในพ้ืนที่ใต้ถุนโล่ง ได้แก่ พ้ืนที่เก็บอุปกรณ์
ท าสวนของนางบุปผา, ที่จอดรถจักรยาน, ซักผ้า-ตากผ้า 
 สิ่งปลูกสร้างอ่ืนในบริเวณ ได้แก่ อาคารห้องน้ าแบบเพิงหมาแหงนที่ติดกับตัวเรือนด้าน
ทิศใต้ ผนังกรุแผ่นลอนสังกะสีสร้างอยู่ใต้ต้นละมุดขนาดใหญ่ โดยเจาะเว้นช่องหลังคาที่ติดล าต้นไว้ 
นางระเบียบเล่าว่าต้นไม้อยู่มาก่อนจะโค่นทิ้งก็เสียดาย, ศาลาหลังคาจั่วโครงสร้างไม้บนเสาเหล็กไม่ตี
ฝา ส าหรับท าครัว, จอดรถรุน (รถเข็น) และม้าหินนั่งเล่น  
 ในอดีตช่วงหน้าฝนน้ าจะท่วมบริเวณบ้านบ้าง แต่หลังจากที่ทางการได้สร้างเขื่อนและ
ถนนริมแม่น้ าเพชรแล้วไม่มีเหตุการณ์น้ าท่วมเกิดข้ึนอีก 
 เครื่องแสดงอาณาเขต: ทิศเหนือไม่ได้มีเครื่องแสดงอาณาเขตที่ชัดเจน เป็นเพียงแต่สวน
ผลไม้ลึกเข้าไปจนสุดสายตา ทิศใต้มีแนวถนนชิดติดแม่น้ าเพชรบุรี นางระเบียบไม่ได้กั้นรั้วบ้านเธอ
เลือกปลูกต้นไม้ทั้งไม้ผลและไม้ประดับร่มครึ้มจนมองไม่เห็นเรือน นอกจากนี้บริเวณทางเข้าบ้านยังมี
ซุ้มประตูทางเข้าที่ท าจากโครงเหล็กเป็นจุดสังเกตโดยไม่มีประตูรั้ว ทิศตะวันออกติดที่ดินเพ่ือนบ้าน
แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงด้านหน้าบ้านทิศใต้ไม่มีรั้วกั้น เพื่อนบ้านได้ยกพ้ืนเทปูนไว้เป็นขอบเขตของตน 
ส่วนลึกเข้าไปเป็นรั้วลวดหนามผูกกับเสาคอนกรีตส าเร็จรูป ส่วนด้านทิศตะวันตกมีรั้วก่ออิฐบล็อกและ
เหล็กลูกกรงที่ตอนบนของเพ่ือนบ้านท าไว้ที่ความสูงประมาณ 2.00 เมตร 
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ภาพที่ 36  ผังบริเวณบ้านกรณีศึกษาท่ี 15 นางสาวบุปผา  ผิวผ่อง 
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ภาพที่ 37  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 15 
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2.16 กรณีศึกษาที่ 16  
 ผู้ให้สัมภาษณ์: สิบตรีไพจิตร  ค าม่วง 
 อายุ: 81 ปี 
 จ านวนผู้อาศัย: 2 คน 
 อายุเรือน: 55 ปี 
 การซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นท่ี: ปี พ.ศ. 2514 เทพ้ืนคอนกรีตบริเวณบันไดขึ้นเรือน 
     ช่วงปี พ.ศ. 2550 เทคอนกรีตที่ใต้ถุนเรือน  
     ช่วงปี พ.ศ. 2553 ซ่อมแซมหลังคาบ้าน 

 ข้อมูลทั่วไป: ตาไพจิตรอาศัยอยู่กับภรรยา ปัจจุบันอยู่กับบ้านเนื่องจากความชรา ตา
ไพจิตรให้ข้อมูลว่าส่วนตัวชอบอยู่เรือนทรงไทยมากกว่าบ้านตึก บ้านนี้มักจะมีลูกหลานกว่า 20 คน
คอยแวะเวียนมาเยี่ยมตาและยายเป็นประจ าช่วงเทศกาล 
 ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศเหนือติดกับ สวนกล้วย  
     ทิศใต้ติดกับ แม่น้ าเพชรบุรี  
     ทิศตะวันออกติดกับเพ่ือนบ้าน (กรณีศึกษาท่ี 17) 
     ทิศตะวันตกติดกับ บ้านญาติ 
 เรือนจั่วแฝดหลังนี้วางแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก บริเวณใต้ถุนเรือนมีการถมพ้ืนและเท
ปูนไว้เต็มพ้ืนที่สูงกว่าระดับที่ดินประมาณ 0.30 เมตรเพ่ือการใช้สอยต่างๆในตอนกลางวัน ได้แก่ 
นั่งเล่น, เขียนหนังสือ, นอนกลางวัน, ตากผ้า โดยพ้ืนที่ใต้ถุนนี้มีการก่อผนังความสูง 1.20 เมตร
เฉพาะที่ทิศเหนือเท่านั้น 
 ในบริเวณบ้านนี้มีเรือนอีก 2 หลังซึ่งเป็นเรือนของลูก เป็นเรือนไม้หลังคาจั่วยกใต้ถุน 1 
หลัง และบ้านตึกชั้นเดียวอีก 1 หลัง มีโรงกะล่อมข้าวขนาด 2 ห้องเสาโครงสร้างไม้มุงสังกะสียกพ้ืนสูง
ประมาณ 0.80 เมตร อยู่ 1 หลัง และมีศาลาโครงสร้างไม้มุงหลังคาหญ้าไม่ตีฝาใช้เป็นที่จอด
รถจักรยานยนต์ และแคร่วางบนดินเพื่อวางข้าวของอีก 1 หลัง 
 ทุกปีบ้านจะท่วมบริเวณบ้านนี้ประมาณ 1 สัปดาห์ ระดับความสูงประมาณ 0.20 เมตร 
ซึ่งตาไพจิตรแก้ปัญหาด้วยการถมและเทพ้ืนที่ใต้ถุนให้สูงพ้นระดับน้ า 
 เครื่องแสดงอาณาเขต: ทางเข้าบ้านด้านทิศเหนือไม่ได้มีรั้วกั้นมีสวนกล้วยปลูกไว้เพ่ือบัง
สายตาจากคนภายนอก ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นรั้วก่ออิฐบล็อกและบล็อกช่องลมความสูง
ประมาณ 1.60 เมตรจากพ้ืนดินมีการท าช่องประตูเพ่ือไปมาหาสู่ระหว่างเพ่ือนบ้านและญาติได้ 
(เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว วันที่ท าการส ารวจช่องประตูทะลุไปยังบ้านญาติเพ่ิงถูกตาไพจิตรก่ออิฐบล็อก
ปิดไป โดยยังไม่ทันได้ฉาบปูนปิดผนัง) ส่วนทิศใต้ติดกับแม่น้ าเพชรบุรีมีก าแพงรั้วก่ออิฐบล็อกสูง
ประมาณ 0.80 เมตร มีการน าก้อนอิฐมาเรียงเป็นบันไดส าหรับเดินข้ามไปยังแม่น้ าเพชรบุรีได้ 
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ภาพที่ 38  ผังบริเวณบ้านกรณีศึกษาท่ี 16 สิบตรีไพจิตร  ค าม่วง 
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ภาพที่ 39  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 16 
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2.17 กรณีศึกษาที่ 17 
 ผู้ให้สัมภาษณ์: นางบุญธรรม  พ่วงลาภ 
 อายุ: 62 ปี 
 จ านวนผู้อาศัย: 2 คน 
 อายุเรือน: ประมาณ 100 ปี 
 การซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นท่ี: ช่วงปี พ.ศ. 2542 เทพ้ืนคอนกรีต 
  ช่วงปี พ.ศ. 2550 ดีดเรือนให้สูงขึ้น  
  ปี พ.ศ. 2554 ก่อผนังก้ันเป็นห้องนอนลูกชาย 

 ข้อมูลทั่วไป: นางบุญธรรมประกอบอาชีพชาวสวนกล้วยและละมุด โดยเธอปลูกเองและ
น าไปขายเอง อาศัยอยู่ร่วมกับสามีข้าราชการเกษียณอายุมีอาชีพเสริมคือรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งคู่มี
บุตร 2 คน ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่กรุงเทพฯกลับมาเยี่ยมพ่อ-แม่เฉพาะช่วงเทศกาล 
 ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทิศเหนือติดกับ ถนนซอย 
     ทิศใต้ติดกับ แม่น้ าเพชรบุรี  
     ทิศตะวันออกติดกับเพ่ือนบ้าน 
     ทิศตะวันตกติดกับ เพ่ือนบ้าน (กรณีศึกษาท่ี 16) 
 เรือนหลังนี้มีลักษณะเป็นทรงไทยพ้ืนถิ่นแบบเรือนจั่วแฝดวางแนวทิศตะวันออก -
ตะวันตกมีจั่วขวางด้านทิศตะวันตก พ้ืนที่ส่วนใต้ถุนเป็นพ้ืนคอนกรีตทั้งหมด มีการใช้สอยกิจรรมต่างๆ 
ได้แก่ ที่จอดรถ, รถมอเตอร์ไซค์, ดูโทรทัศน์, ทานข้าว และซักผ้า มีการก่อผนังกั้นเป็นห้องนอนของ
ลูกชาย และห้องน้ าก่ออิฐและบล็อกช่องลม 
 ที่ใกล้กับตัวเรือนมีสิ่งปลูกสร้างต่อเติมไว้ ได้แก่ ห้องครัวด้านทิศใต้ของตัวเรือนท าด้วย
โครงสร้างไม้หลังคาเพิงหมาแหงนพ้ืนคอนกรีตพ้ืนที่ภายในใช้เตรียมอาหารและท าครัวด้วยเตาแก๊ส 
ส่วนพ้ืนที่ด้านนอกบริเวณใต้ชายคาทิศใต้มีการก่อผนังสูงประมาณ 1.00 เมตรไว้ส าหรับท าครัวด้วย
เตาถ่าน ช่องว่างระหว่างอาคารเรือนและครัวเป็นพ้ืนที่ใต้ชายคาใช้เป็นทางเดินกึ่งภายนอก ด้านทิศ
ตะวันออกของตัวเรือนมียุ้งข้าวเก่าของบ้านอยู่ มีการต่อเติมโครงหลังคาเชื่อมที่ว่างระหว่ างยุ้งข้าวกับ
เรือนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับสามีนางระเบียบท างานช่าง, วางกองเครื่องใช้ไฟฟ้า, จอดรถยนต์ และ
เก็บของ  ในบริเวณห่างจากตัวเรือนออกไปมีห้องน้ าเก่าของบ้านที่ทิศตะวันตกเป็นผนังก่ออิฐและ
บล็อกช่องลม , โรงคานเรือหลังคาเพิงหมาแหงนโครงสร้างไม้ส าหรับเก็บเรือ และบริเวณริมรั้วติด
แม่น้ าเพชรบุรีมีหลังคาเพิงหมาแหงนยกพ้ืนประมาณ 0.60 เมตรไม่ตีฝาอีก 1 หลังส าหรับคลุมเครื่อง
สูบน้ าและใช้เก็บของ ส่วนด้านทิศตะวันตกห่างจากตัวเรือนไม่มากมีกรงเลี้ยงลิงท าจากโครงสร้างไม้ขึง
ลูกกรงเหล็กหลังคาเพิงหมาแหงนสังกะสีอยู่ใต้เงาไม้ ที่ ใกล้กันมีพ้ืนที่ล้างจานและอ่างล้างละมุดอยู่
ต่อเนื่องกับครัวนอกเรือนแบ่งสัดส่วนไว้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ 
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 ทุกปีในช่วงหน้าฝน ประมาณเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคมน้ าจะท่วมบริเวณบ้าน
ประมาณ 0.05 เมตร ซึ่งถือว่ามีระดับสูงไม่จึงไม่เกิดปัญหาในการอยู่อาศัย 
 เครื่องแสดงอาณาเขต: ทิศเหนือ บริเวณทางเข้าหลักท าด้วยประตูเหล็กเลื่อน รั้วที่ด้าน
ทิศเหนือ กับด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นลักษณะรั้วก่ออิฐและบล็อกช่องลมความสูง 2.00 
เมตร ส่วนด้านทิศใต้มีรั้วก่ออิฐทึบความสูงประมาณ 1.00 เมตร 
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ภาพที่ 41  ผังแสดงต าแหน่งภาพถ่าย และองค์ประกอบในบริเวณบ้าน กรณีศึกษาที่ 17 
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บทที่ 4 
ความสัมพันธ์บนที่ตั้งและวัฒนธรรมการจัดการภูมิทัศน์ในพื้นที่ศึกษา 

 
1. ผังบริเวณ  

ผู้วิจัยจ าแนกประเภทของพ้ืนที่ในบริเวณบ้านออกเป็นส่วนเพื่อการอธิบาย ได้แก่ พ้ืนที่ใช้
สอย และสวนในบ้าน 

 พ้ืนที่ใช้สอยในบริเวณบ้านกรณีศึกษา หมายรวมถึงการใช้ประโยชน์กลางแจ้ง และพ้ืนที่
ใต้อาคาร หรือใต้ชายคาสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งในภาพรวมของกรณีศึกษานั้น การจัดการปลูกสร้าง หรือการ
ก าหนดต าแหน่งของพ้ืนที่ใช้สอยต่างๆนั้นอยู่บนหลักการและเหตุผลในแง่ของการใช้งานเป็นหลัก  

1.1 สิ่งปลูกสร้าง  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนามกรณีศึกษาทั้ง 17 มา
จัดท าเป็นแผนภาพเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็นประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 

1.1.1. เรือน เป็นที่อยู่อาศัยหลักของเจ้าของบ้าน โดยลักษณะของเรือนทรงไทยพ้ืน
ถิ่นในพ้ืนที่ศึกษานั้นเป็นเรือนแบบจั่วแฝด คลุมเรือน 2 ห้องเสา ส่วนที่ถัดเลยออกไปใช้หลังคาพะไล
ยื่นออกไปคลุมพ้ืนที่ใช้สอย 

1.1.2. เพิง  เป็นพ้ืนที่ที่ต่อเนื่องกับตัวเรือน กล่าวคือเป็นพ้ืนที่ส่วนต่อเติมเพ่ือช่วย
เพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยที่ใต้ถุนเรือน หรือหากเป็นพ้ืนที่ใช้สอยที่แยกออกจากตัวเรือนหลักมักเป็นอาคารที่มี
พ้ืนที่ใช้สอยไม่มากนัก หรือเป็นเพียงโรงเล็กๆเตี้ยๆส าหรับปกคลุมข้าวของเครื่องใช้จ าเป็น 

1.1.3. อาคารแบบโรง มักเป็นอาคารที่แยกตัวออกจากโครงสร้างของเรือนหลัก 
และเป็นส่วนที่ปกคลุมพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่าสิ่งปลูกสร้างแบบเพิง โดยระยะห่างของโรงกับตัวเรือน
ขึ้นอยู่กับการใช้สอยของโรงนั้นๆ และขนาดของโรงจะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องไม้ใช้สอย หรือพ้ืนที่
กิจกรรมนั้นๆ  เช่น ห้องน้ าจะอยู่ไม่ห่างจากเรือนมากนัก, โรงเก็บของมักอยู่ในส่วนที่ดินที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์, โรงเก็บเครื่องสูบน้ ามีหลังคาเตี้ยๆอยู่ใกล้ขอบที่ดินชิดแม่น้ า เป็นต้น 

การใช้สอยพ้ืนที่ส าหรับสิ่งปลูกสร้างแบบเพิง กับแบบโรง มีลักษณะการใช้
สอยที่คล้ายคลึงกัน การเลือก โดยหากพ้ืนที่ใช้สอยนั้นอยู่ติดกับตัวเรือนสิ่งปลูกสร้างนั้นมักจะเป็นเพิง 
และหากสิ่งปลูกสร้างแยกออกจากตัวเรือนเจ้าของเรือนจะเลือกสร้างโรงหรือเพิงขึ้นอยู่กับขนาดของ
พ้ืนที่ใช้สอยที่กล่าวไปแล้ว 

 



95 

 

 

 

 

ภาพที่ 42  แสดงต าแหน่งสิ่งปลูกสร้างในบริเวณบ้านกรณีศึกษาที่ 1-8 
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ภาพที่ 43  แสดงต าแหน่งสิ่งปลูกสร้างในบริเวณบ้านกรณีศึกษาที่ 9-17 
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1.1.4. ยุ้งฉาง ในพ้ืนที่ศึกษามีลักษณะเป็นโรงไม่ตีฝาส าหรับวางกะล่อมข้าว ฉาง
ข้าวในพื้นท่ีศึกษามีความส าคัญลดลงมาก บางบ้านไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้ว ส่วนบ้านที่ยังคงเก็บรักษา
ไว้ก็มีการใช้งานไม่มากหรือไม่ใช้เลย หรือปรับเปลี่ยนไปใช้งานอย่างอ่ืนแทน 

 

 

      

 (ก) (ข) 

   

 (ค) (ง) 

 

 (จ) 

 ภาพที่ 44  สภาพปัจจุบันของยุ้งฉางในบ้านกรณีศึกษา แสดงการปรับเปลี่ยนการใช้สอยและการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
(ก) กรณีศึกษาที่ 3  (ข) กรณีศึกษาที่ 7 
(ค) กรณีศึกษาที่ 13   (ง) กรณีศึกษาที่ 8 
(จ) กรณีศึกษาที่ 16 
โดยส่วนมากหากมีการปรับเปลี่ยนการใช้งานจะกลายเป็นพื้นที่เก็บของแทน 
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1.1.5. ศาล ในบริเวณบ้านของกรณีศึกษาจะมีศาลอย่างน้อย 1 หลัง ต่อ เรือนที่มีผู้
อาศัยประจ า 1 หลัง เช่น หากในบริเวณบ้านมีเรือนที่มีผู้อยู่อาศัยประจ า 2 หลัง ในบริเวณบ้านจะมี
ศาลอยู่อย่างน้อย 2 หลัง จากการวิเคราะห์ต าแหน่งของศาลในพ้ืนที่ศึกษานั้นมักอยู่เยื้องจากตัวเรือน
หลักค่อนไปทางทิศตะวันออก และหันรับกับทางสัญจรที่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่สาธารณะ ส่วนต าแหน่งที่ตั้ง
ศาลมักแยกออกจากพ้ืนที่ใช้สอยอื่นในบ้านชัดเจน เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณรอบศาล
มักถูกจัดการให้เป็น 2 ลักษณะ คือ จัดการเป็นพ้ืนที่โล่งบนลานดินหรือคอนกรีต หรือ จัดการโดยการ
ประดับประดาด้วยไม้นานาพันธุ์ โดยทั้ง 2 ลักษณะยังแสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่และการให้
ความส าคัญจากผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดี 

จากการสัมภาษณ์เจ้าของเรือนไม่ทราบแน่ชัดถึงที่มาของความเชื่อ แต่ยึดถือ

ความเชื่อนี้มาแต่บรรพบุรุษ แสดงถึงความผูกพันมาเป็นเวลานาน โดยการนับถือศาลในบ้านในพ้ืนที่

ศึกษาพบว่ามีความผูกพันกับความเชื่อ “ภูมิ(เจ้า)ที่” และ “พระภูมิ” โดยลักษณะของศาลในปัจจุบัน

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ศาลแบบเสาเดียว และศาลแบบ 6 เสาซึ่งมีขนาด และความสูงย่อม

กว่า บางบ้านมีเพียงศาลแบบเสาเดียวเท่านั้น ส่วนบางบ้านมีทั้งสองแบบตั้งไว้คู่กัน โดยผู้ให้สัมภาษณ์

ส าหรับกรณีศึกษาที่มีศาลแบบเสาเดียวในบ้านเท่านั้นได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเชื่อว่า “ภูมิ(เจ้า)

ที”่ และ “พระภูมิ” คือสิ่งเดียวกัน  
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1.1.6. พื้นที่ใช้สอยแบบกลางแจ้ง มีทั้งพ้ืนที่ใช้สอยที่มีกิจกรรมประจ า เช่น โต๊ะม้า
หิน บริเวณซักล้าง และพ้ืนที่ใช้สอยที่อาจเคลื่อนย้ายได้ เช่น พ้ืนที่เผาถ่าน ตากผ้า เป็นต้น โดยพ้ืนที่
ใช้สอยอย่างหลังนี้เป็นพ้ืนที่ใช้สอยประเภทที่ต้องใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา ใน
บางกรณีศึกษามีพ้ืนที่ใช้สอยลักษณะนี้อยู่นอกแนวเขตบริเวณบ้าน 

ตารางที่ 1 แสดงการตั้งศาลของกรณีศึกษา 
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ภาพที่ 45   ลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยรอบตัวเรือนแบบต่างๆ 
(ก) พ้ืนที่ใช้สอยกึ่งกลางแจ้ง 
(ข) พ้ืนที่ใช้สอยแบบเพิงที่ต่อกับตัวเรือนหลัก 
(ค) พ้ืนที่ใช้สอยแบบเพิง หรือโรงที่แยกออกจากตัวเรือน 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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2. สวนในบ้าน  
 พ้ืนที่สวนในบ้านนี้ อาจเป็นสวนประดับ หรือสวนผลไม้ในบริเวณบ้าน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มี
การใช้ประกอบกิจกรรมอื่นใด 
 ในกระบวนการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาร่วมกันกับข้อมูล
ด้านเอกสารที่มีการกล่าวถึง โดยข้อมูลของไม้ที่เป็นที่นิยมปลูกในพื้นที่ศึกษาเป็นดังตาราง 
 2.1 พืชสวนครัว และสมุนไพร ในภาพรวมการปลูกพืชประเภทนี้ในบริเวณบ้านมีความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์พืชต่ า โดยพืชที่นิยมปลูกเป็นพืชที่มีความผูกพันกับวัฒนธรรมการประกอบ
อาหาร เช่น พริก และมะเขือที่เป็นส่วนประกอบส าคัญในการประกอบอาหารหลากหลายชนิด 
นอกจากนี้ยังมีพืชพันธุ์บางชนิดที่เป็นพืชคลุมดินที่มีประโยชน์ทางอ้อมนอกจากการน ามาบริโภคแล้ว
ยังช่วยในการช่วยปกคลุมหน้าดินป้องกันไม่ให้วัชพืชเติบโตขึ้นมาในบริเวณนั้นๆ เช่น กระชาย เตย 
เป็นต้น 
 2.2 ไม้ผล ไม้ประเภทนี้ที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ต่ าที่สุด อันเนื่องจากพ้ืนที่
ศึกษาเป็นพ้ืนที่ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวสวน ไม้ผลบางชนิดสามารถปลูกไว้เป็นในพ้ืนที่ท ากินได้ 
ในทางกลับกัน ต้นละมุดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชาวสวนในพ้ืนที่ศึกษายังพบมากในบริเวณบ้าน
กรณีศึกษาเช่นเดียวกัน ส่วนไม้ผลชนิดอ่ืนๆที่เป็นที่นิยมปลูกในบริเวณบ้านมีความสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมการประกอบอาหาร เช่น มะนาว มะกรูด นอกจากนี้ไม้ผลบางชนิดที่เป็นที่นิยมในพ้ืนที่เป็น
พืชพันธุ์ท้องถิ่นท่ีเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมในภาพรวม เช่น กล้วย มะขาม มะละกอ 
 คุณประโยชน์ในบริเวณบ้านนอกจากการบริโภคแล้ว ไม้ผลเหล่านี้ยังมีประโยชน์ใน
แง่ของการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ที่อยู่อาศัย กล่าวคือ การให้ร่มเงา และการปิดล้อมบริเวณที่อยู่
อาศัย เช่น ต้นกล้วย ผู้อยู่อาศัยบางรายตั้งใจปล่อยให้ขึ้นเป็นดงเพื่อปิดกั้นการเข้าถึงและปิดบังมุมมอง
จากบุคคลภายนอกแทนการสร้างรั้วรอบขอบชิด 
 2.3 ไม้ประดับ เนื่องจากเป็นประเภทพันธุ์ไม้ที่ไม่มีประโยชน์ในแง่การใช้สอย หรือการ
บริโภค การเลือกปลูกนั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย จึงท าให้เกิดการกระจายของ
ข้อมูลในเรื่องชนิดพันธุ์ที่ปลูกสูงมาก ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าพันธุ์ไม้ประดับที่นิยมปลูกนี้มีดอกที่นิยม
ใช้ส าหรับการไหว้พระ เช่น บัว กุหลาบ กล้วยไม้ และมะลิ 
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ตารางที่ 2 แสดงประเภท และพันธุ์ไม้ที่นิยมปลูกในบ้านกรณีศึกษา (คัดเฉพาะชนิดที่ปลูกตั้งแต่ 8 
บ้านขึ้นไป) 

**หมายเหตุ: 1 คือ ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับความเชื่อไม้มงคล 
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2.4 ไม้มงคลในบริเวณบ้าน จากการส ารวจข้อมูลภาคสนาม ไม่พบการปลูกไม้ตาม
ความเชื่อทิศทั้งแปด และความเชื่อแบบเชิงสัญลักษณ์ แต่พบความเชื่อที่เป็นที่แพร่หลายเกี่ยวกับเรื่อง
นามมงคล ซึ่งโดยส่วนมากเป็นชื่อของพันธุ์ไม้ประดับ จากการสัมภาษณ์บ้านกรณีศึกษาหลายหลัง
เลือกปลูกต้นวาสนาที่หน้าบ้าน โดยให้ความเห็นว่ามีความเชื่อว่าจะท าให้มีวาสนา บางกรณีศึกษา
เลือกปลูกไม้ประดับที่มีชื่อเป็นมงคล เช่น เงินไหลมา เป็นต้น 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า แม้พันธุ์ไม้ประดับส่วนมากจะมีชื่ออันเป็นมงคล แต่
พันธุ์ไม้ประดับที่นิยมปลูกไว้ในบ้านของกรณีศึกษาโดยส่วนมากกลับไม่ได้มีชื่ออันเป็นมงคล แต่เป็นไม้
ประดับที่คุ้นเคยกันในท้องถิ่น บางชนิดอาจมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมการเซ่นไหว้ เช่น มะลิ 
กล้วยไม้ บัว กุหลาบ เป็นต้น 
 
3. เครื่องแสดงอาณาเขต เนื่องจากภาพรวมของพ้ืนที่ศึกษาริมแม่น้ าเพชรบุรีค่อนข้างมีความสงบ
เงียบ และถนนสาธารณะในพ้ืนที่ศึกษาโดยส่วนมากไม่ใช่เส้นทางคมนาคมสายหลัก ไม่มีปัญหาเรื่อง
การโจรกรรม ประกอบกับผู้อยู่อาศัยในละแวกบ้านกรณีศึกษาล้วนอยู่มานานแต่ก าเนิดจึงค่อนข้าง
ไว้วางใจเรื่องความปลอดภัย ทั้งนี้ลักษณะการสร้างสัญลักษณ์แนวเขตบริเวณบ้านยังมีความ
หลากหลายอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลที่ต่างกันในแต่ละพ้ืนที่และแต่ละครัวเรือน  โดยสิ่งที่มี
อิทธิพลหลัก ได้แก่ 

3.1. สภาพสังคมแบบเพื่อนบ้าน หรือแบบเครือญาติในละแวกนั้นๆ ในกรณียังมีที่การ
อยู่อาศัยร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยในละแวกบ้าน ผู้อยู่อาศัยอาจไม่กั้นรั้วระหว่างบ้านแม้ว่าจะมี
หลักเขตของทางการก าหนดไว้แน่ชัดแล้วก็ตาม แต่ชาวบ้านจะมีการก าหนดเส้นขอบเขตผ่าน
สัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นที่เข้าใจกันระหว่างเพ่ือนบ้าน เช่น แนวต้นไม้ ทางเดิน ถนนภายในระหว่างบ้าน 
ลาน เป็นต้น ซ่ึงพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน และยังเป็นพ้ืนที่ที่สามารถช่วยกันสอดส่อง
ยามแขกไปใครมาแทนกันได้ แต่หากมีการกั้นรั้วรอบขอบชิด ชาวบ้านมักใช้อิฐช่องลมที่ระดับสายตา
เพ่ือให้รักษาความสัมพันธ์ด้านมุมมองไว้ อีกทั้งเพ่ือให้สามารถพูดคุยกันได้ นอกจากนี้หลายบ้านที่มี
การก้ันรั้วระหว่างกันมักท าประตูเชื่อมต่อระหว่างบ้านเอาไว้ 

3.2. กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน และการแบ่งที่ดินเป็นมรดก การแบ่งที่ดินเป็นมรดก
ให้กับลูกหลานพบได้ทั่วไปในพ้ืนที่ศึกษา การจัดการกับแนวเขตที่ดินสัมพันธ์กับหัวข้อข้างต้น แต่ต้อง
มีสัญลักษณ์แสดงแนวเขตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  การก่ออิฐกั้นรั้วแสดงแนวเขตนี้ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า 
มักมีการก่ออิฐกั้นรั้วระหว่างบ้านเครือญาติเกิดขึ้น เมื่อครอบครัวหนึ่งๆขยายไปถึงรุ่นหลานมี
ครอบครัวไปแล้ว ส่วนรูปแบบของรั้วบ้านยังคงเป็นดังข้างต้นที่กล่าวมา ลักษณะการกั้นรั้วบ้านนี้เห็น
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเม่ือเรือนที่อยู่ใกล้เคียงกันไม่มีผู้อยู่อาศัยประจ า ทั้งนี้เพ่ือป้องกันปัญหาแนวเขตที่ดินใน
อนาคต และเพ่ือจ ากัดพ้ืนที่การดูแลและจัดการบริเวณเท่านั้น 
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3.3. อาชีพ พบเห็นการใช้สวนผลไม้ หรือพืชไร่ เพ่ือเป็นสัญลักษณ์อาณาเขตก่อนเข้าถึง
พ้ืนที่ที่อยู่อาศัย หรือต าแหน่งที่ตั้งตัวเรือน เนื่องจากพืชสวนมีพุ่มทึบสามารถบดบังสิ่งรบกวนจาก
ภายนอกได้ อีกทั้งเจ้าของยังสามารถเข้าไปดูแลพ้ืนที่อาชีพของตนได้อย่างสะดวก ถือเป็นภูมิปัญญาที่
น าประโยชน์จากพ้ืนที่อาชีพผสานเข้ากับการสร้างความปลอดภัยให้แก่ที่อยู่อาศัย โดยลักษณะการ
จัดการแบบนี้ไม่เกิดข้ึนกับกรณีศึกษาที่ไม่ได้ประกอบอาชีพชาวสวน 
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ตารางที่ 3 รูปแบบการจัดการแนวเขตท่ีดินของกรณีศึกษาที่ 1 - 9 
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ตารางที่ 4 รูปแบบการจัดการแนวเขตท่ีดินของกรณีศึกษาที่ 10 - 17 
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4. ลาน และทางสัญจร  
เป็นพื้นที่ท่ีกลมกลืนไปกับที่โล่งในบริเวณบ้าน แต่พ้ืนที่ดังกล่าวจะถูกจัดการให้โล่งเตียน

เสมอ เพ่ือใช้สัญจร และการประโยชน์ต่างๆ โดยลานบ้านจะถูกใช้เป็นทางสัญจรด้วยอีกทางหนึ่งเสมอ 
นอกจากนี้บางบ้านจะมีลานต่อเนื่องไปกับใต้ถุนเรือนเป็นเนื้อเดียวกัน  

คุณประโยชน์ของลานบ้านในพ้ืนที่ศึกษา คือ การเป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์ของครัวเรือน  
ขนาดของลานจะขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนที่ที่ใช้ท ากิจกรรมที่มากที่สุดที่เกิดขึ้นบนลานของแต่ละบ้าน 
ผู้วิจัยสังเกตว่าลานบ้านในพ้ืนที่ศึกษาจะมีความผูกพันกับผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่าผู้ที่
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เนื่องจากลานเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับกองผลิตผลทางการเกษตร ผู้ประกอบอาชีพ
ชาวสวนจะต้องน าผลผลิตจากสวนมาคัดแยก หรือล้างท าความสะอาดก่อนส่งขายต่อไป  

ส่วนทางสัญจรที่ทางเข้าหลักท่ีเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ภายนอกนั้นใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับรถยนต์ 
รถรุน รถสองล้อ และการเดินเท้า น าไปสู่ที่จอดรถชนิดต่างๆ ซึ่งอาจเป็นโรงจอดหรือใต้ถุนเรือน ส่วน
ทางสัญจรส าหรับใช้ในบริเวณบ้านมีลักษณะเป็นแบบตรงไปตรงมา กล่าวคือ เป็นทางที่ใช้บ่อยและสั้น
ที่สุดที่เชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้วิจัยยังตั้งข้อสังเกตว่าพ้ืนที่บริเวณใต้ถุนนอก
เสาเรือนที่อยู่ใต้ชายคามักถูกใช้เป็นทางสัญจรหลักโดยรอบตัวเรือน 

การใช้ประโยชน์พื้นที่ท่ีเกิดข้ึนบนลานเป็นแบบชั่วคราวทั้งสิ้น เมื่อเสร็จกิจกรรมนั้นๆแล้ว
ผู้อยู่อาศัยจะเก็บกวาดท าความสะอาดให้เรียบร้อยดังเดิม โดยบางครั้งที่ต้องการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
เล็กๆผู้อยู่อาศัยอาจใช้ประโยชน์พ้ืนที่บนทางสัญจรแทน นอกจากนี้หากเป็นพ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้เป็น
ประจ ากระท่ังกลายเป็นพื้นที่ใช้สอยแบบกึ่งถาวร พ้ืนที่ใช้สอยนั้นจะอยู่ชิดริมทางสัญจรแทน 

 
5. ท่าน้้า 

ไม่ได้มีอยู่ทุกบ้าน ส าหรับกรณีศึกษาที่มีท่าน้ า เจ้าของบ้านจะท าทางเดินเล็กๆจาก
บริเวณบ้านของตนเพ่ือน าไปสู่ท่าน้ า ส่วนท่าน้ านั้นมีเพียงแต่เฉลียงที่ริมน้ าในบางบ้านเท่านั้น โดย
ส่วนมากจัดการเพียงถางพ้ืนที่ให้เป็นลานขนาดย่อมเพ่ือท ากิจกรรมชั่วคราวในบริเวณนั้น  ในพ้ืนที่
ศึกษาไม่มีการท าเป็นอาคาร หรือศาลาริมน้ าไว้ อาจเนื่องจากระดับน้ าในแม่น้ าเพชรบุรีมีระดับ
แตกต่างกันมากในแต่ละช่วงฤดู ประกอบกับปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อล าน้ าในปัจจุบันลดน้อยลง 
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6. การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้า  
6.1 แม่น้้าเพชรบุรี จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาล้วนเคยมีการใช้สอยน้ าในแม่น้ า

เพชรบุรีเพ่ือการอุปโภคบริโภคกันทุกครัวเรือน แต่ในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าดังกล่าวมัก
ใช้เพียงรดน้ าต้นไม้ในสวน และบริเวณบ้าน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลนั้นเกิดจากการใช้สารเคมีของชาวสวนใน
พ้ืนที่ศึกษา ประกอบกับการมีน้ าประปาเข้าถึงทุกบ้าน ท าให้ชาวบ้านเกิดความไม่มั่นใจในคุณภาพของ
น้ าในแม่น้ าหันไปบริโภคน้ าประปาแทน 

6.2 น้้าฝน ยังคงมีการใช้สอยอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ศึกษา โดยส่วนมากเป็นการรองใสภาชนะ
ไว้เพ่ือใช้รดน้ าต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียง หรือรองไว้ใช้ในบริเวณบ้านที่ห่างไกลจากตัวเรือนออกไป 
ส าหรับกิจกรรมย่อยๆที่ไม่จ าเป็นต้องใช้น้ าปริมาณมาก เช่น รดน้ าสวนผัก ล้างมือ ล้างหน้า เป็นต้น 

6.3 น้้าใต้ดิน มีเพียงกรณีศึกษาที่ 8 ที่ยังใช้การสูบน้ าใต้ดินมาใช้ จากการสัมภาษณ์
กรณีศึกษาอ่ืนๆไม่พบประวัติการสูบน้ าใต้ดิน เนื่องจากแม่น้ าเพชรบุรีซึ่งเป็นแหล่งน้ าหลักอยู่ไม่ไกลกับ
ที่อยู่อาศัย 

6.4 น้้าประปา ทุกบ้านในพ้ืนที่ศึกษาล้วนใช้น้ าประปาเพ่ืออุปโภค-บริโภคเป็นหลัก 
เนื่องจากความไว้วางใจในเรื่องคุณภาพของน้ า อีกทั้งชาวบ้านมีความเคยชินอันเนื่องจากมีการใช้
น้ าประปาหมู่บ้านที่มีมาก่อนน้ าประปาที่ส่งจ่ายโดยภาครัฐ ดังเช่น กรณีศึกษาที่ 9 ในอดีตเป็นบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านที่ท าการผลิตน้ าประปาแจกจ่ายแกชาวบ้านในละแวก ต่อมาเมื่อน้ าประปาที่จั ดสรรโดย
ทางการเข้าถึงจึงงดการผลิตในภายหลัง 

 การใช้น้ าประปาในบ้านพบได้ในบริเวณตัวเรือน และบริเวณที่อยู่ไม่ห่างไกลจากตัว
เรือนมากนัก ส่วนพื้นที่ท่ีถัดออกไกลอาจมีการต่อหัวจ่ายน้ าไว้เพียงบางจุดที่ส าคัญๆเท่านั้น 
 
7. ภาพรวมของการจัดการภูมิทัศน์สรรค์สร้างในที่อยู่อาศัยของกรณีศึกษา  

พ้ืนที่ศึกษาริมแม่น้ าเพชรบุรีในอ าเภอบ้านลาด ในปัจจุบันมีความหลากหลายทั้งในเรื่อง
ค่านิยมเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย และค่านิยมด้านอื่นๆ เช่น การประกอบอาชีพ, ระบบสังคมแบบครอบครัว, 
ฯลฯ อีกท้ังการพัฒนาพ้ืนที่ริมแม่น้ าเพชรบุรีเป็นถนน และเขื่อนคอนกรีต ย่อมส่งผลให้พฤติกรรมการ
อยู่อาศัย และการใช้สอยพ้ืนที่เปลี่ยนจากอดีตให้เข้ากับสภาพบริบทแวดล้อมในปัจจุบันไม่มากก็น้อย  

ชาวบ้านมีความเข้าใจความต้องการ ตลอดจนศักยภาพและข้อจ ากัดด้านต่างๆที่มีของ
ครัวเรือนเป็นอย่างดี การดูแลจัดการบริเวณที่อยู่อาศัยมีฐานคิดอยู่บนหลักการและเหตุผลที่สัมพันธ์
กับปัจจัยข้างต้น วัฒนธรรมอันตกทอดมาแต่อดีตมีการใช้ต่อเนื่อง หรือพัฒนาต่อยอดในฐานะที่เป็น
ภูมิปัญญาที่ติดตัวให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากสถานภาพที่ต่างกันทั้งในเรื่องของ
ปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันในปัจจุบันของแต่ละครัวเรือน จึงเป็นผลให้ผู้อยู่อาศัยมีวิธีการจัดการที่
เหมาะสมต่อครัวเรือนของตนแตกต่างกันออกไป 
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การไตร่ตรองก่อนปรับตัว หรือเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆเพ่ือให้สอดรับกับความต้องการใน
ปัจจุบันของครอบครัว หรือของตนเอง มีทั้งความแตกต่างและความสอดคล้องกันเกี่ยวกับการจัดการ
บริเวณ “บ้าน” ของชาวบ้านในพ้ืนที่ศึกษาในหลายประเด็น การรับเทคโนโลยีเหล่านี้อาจน ามาซึ่ง
ความสะดวกสบาย หรือก่อให้เกิดให้เกิดปัญหาในการใช้สอยแตกต่างกันไปในแต่ละครัวเรือน ซึ่งผู้อยู่
อาศัยในแต่ละบ้านยังคงต้องมองหาแนวทางอันเหมาะสมกันต่อไป 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 
1. ข้อสรุปของการวิจัย 

การสรุปผลการวิจัยเพื่อการตอบค าถามของการวิจัย อันมีประเด็นหลักๆดังนี้ 
1.1 ภูมิทัศน์สรรสรรค์สร้างบริเวณที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ศึกษามีรูปแบบ หรือเอกลักษณ์

อย่างไร 
1.2 มีปัจจัยด้านใดบ้างท่ีมีอิทธิพล หรือส่งผลต่อรูปแบบ ตลอดจนองค์ประกอบของภูมิ

ทัศน์สรรค์สร้างบริเวณท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีศึกษา 
1.3 มีลักษณะร่วมของรูปแบบ หรือแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการจัดการภูมิทัศน์สรรค์สร้าง

บริเวณท่ีอยู่อาศัยในแต่ละกรณีศึกษาอย่างไร 
1.1 รูปแบบ และเอกลักษณ์ด้านการจัดการภูมิทัศน์ในบริเวณบ้านในพื้นที่ศึกษา 

1.1.1 ลักษณะการจัดการเรือนกับบริเวณบ้าน ชาวบ้านเห็นความส าคัญของ
บริเวณบ้านไม่แตกต่างไปจากการให้ความส าคัญกับเรือน แต่ความแตกต่างของการจัดการระหว่าง
เรือน กับ บริเวณบ้าน นั้นอยู่ที่วิธีการดูแลรักษา ขนาดของพ้ืนที่ และต้นทุนในการจัดการปรับปรุง
ซ่อมแซม กล่าวคือ ตัวเรือนต้องการการดูแลรักษาที่ไม่ยากเย็นซับซ้อนอันได้แก่การปัดกวาดเช็ดถู แต่
การปรับปรุงหรือซ่อมแซมนั้นต้องใช้ต้นทุนและแรงงาน ดังนั้นการดูแลรักษาเป็นกิจวัตรเพ่ือชะลอ
ความเสื่อมโทรมจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อเรือน ส่วนบริเวณบ้านของชาวบ้านในพ้ืนที่ศึกษามักมีบริเวณ
กว้างขวาง การดูแลรักษาจึงอาจไม่ครอบคลุมทุกจุดในบริเวณ แต่การปรับปรุงพ้ืนที่นั้นท าได้ง่ายและ
ใช้ต้นทุนน้อยกว่ามาก จึงปรากฏความเปลี่ยนแปลงให้เห็นกับบริเวณบ้านบ่อยครั้งกว่า 

1.1.2 การให้ความส าคัญของพื้นที่ใช้สอยอ่ืนๆในบริเวณบ้าน ชาวบ้านได้ให้
ล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ใช้สอยในบริเวณบ้านอย่างตรงไปตรงมา พ้ืนที่ที่มีการใช้งานบ่อย เช่น ทาง
สัญจรหลัก ลานกลางบ้าน หรือพ้ืนที่รอบตัวเรือนมักถูกจัดการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาดตา ส่วนองค์ประกอบอ่ืนๆในบริเวณบ้าน เช่น ห้องน้ า ห้องครัว ศาล ล้วนเกิดขึ้นจากความ
ต้องการใช้สอย หรือเห็นความส าคัญขององค์ประกอบนั้นๆ จึงเป็นส่วนที่มักมีการดูแลอย่างดี
เช่นเดียวกัน ส่วนพ้ืนที่ที่เป็นภูมิทัศน์อ่ืนๆในบริเวณบ้านของแต่ละบ้านจะมีการจัดการที่ไม่เหมือนกัน 
อันเนื่องจากปัจจัยแวดล้อม และก าลังการจัดการที่ไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันในแต่ละครัวเรือน 

1.1.3 ความสอดคล้องกันของการจัดการภูมิทัศน์สรรค์สร้างในบริเวณบ้าน ใน
พ้ืนที่ศึกษาไม่มีความสอดคล้องกันในเรื่องของต าแหน่งการจัดวางองค์ประกอบที่เป็นแบบแผน 
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(pattern) ที่ชัดเจน อันเนื่องจากความแตกต่างของที่ตั้ง ทิศทาง ขนาดที่ดิน ตลอดจนปัจจัยแวดล้อม
ด้านอื่นๆล้วนเป็นส่วนที่ท าให้เกิดความหลากหลายของการจัดการภูมิทัศน์สรรค์สร้างในที่อยู่อาศัย  

โดยส่วนมากการจัดการภูมิทัศน์ที่สอดคล้องกันนั้นเกี่ยวข้องกับความเชื่อ เช่น การ
วางแนวเรือน ที่ทางหรือทิศทางการตั้งศาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกันอันเนื่องจาก
พฤติกรรมการใช้สอยเป็นตัวก าหนด เช่น พ้ืนที่ใต้ชายคารอบตัวเรือนที่เกิดเป็นพ้ืนที่ใช้สอยแบบ
ชั่วคราวหรือทางสัญจรขึ้นจากการหลบฝนมาอยู่ใต้ชายคา เป็นต้น 

1.1.4 เอกลักษณ์ในพื้นที่ศึกษา ในภาพรวมของพ้ืนที่ศึกษามีวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดความโดดเด่นในพ้ืนที่ศึกษา เช่น ลานวัว และคอกวัว เป็นพ้ืนที่ลานโล่งเรียบ
และล้อมด้วยรั้วไม้ไผ่ ซึ่งพบเห็นมากในพ้ืนที่ศึกษาเนื่องจาก “วัวลาน” ยังเป็นการละเล่นพ้ืนบ้านที่
เป็นที่นิยมอยู่  นอกจากนี้ชาวบ้านในพ้ืนที่ศึกษานิยมท าสวนละมุดเป็นอาชีพหลัก ท าให้เกิด
องค์ประกอบที่พบได้เฉพาะในพ้ืนที่ศึกษา อันได้แก่ อ่างขัดละมุด ซึ่งจะถูกก าหนดให้อยู่คู่กับลานเสมอ 

1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบ หรือส่งผลต่อรูปแบบ ตลอดจนองค์ประกอบของ
ภูมิทัศน์ในบริเวณบ้าน 

1.2.1 สภาพแวดล้อมของพื้นที่ เป็นตัวก าหนดลักษณะการอยู่อาศัย เช่น การ
เกิดเขื่อน หรือถนนในพ้ืนที่ศึกษา ส่งผลให้เกิดการย้ายลงมาใช้พ้ืนที่ใต้ถุนแบบถาวรในบางบ้าน
เนื่องจากน าไม่ท่วมถี่และนานดังเช่นอดีต แต่การมีเขื่อนหรือถนนเกิดขึ้นนั้นก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับแม่น้ าเพชรบุรีในพ้ืนที่ศึกษาลดน้อยลง เนื่องจากการเข้าถึงเพ่ือใช้สอยพ้ืนที่นั้นท าได้
ยากล าบาก 

นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมยังก าหนดให้ชนิดพืชพรรณท้องถิ่น ซึ่งสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ เป็นไม้ที่นิยมปลูกในบริเวณบ้านเนื่องจากหาได้ง่ายในท้องถิ่นและไม่ต้องการ
การดูแลรักษามากนัก  

1.2.2 สภาพสังคมในพื้นที่ วัฒนธรรมแบบสังคมชนบทที่ยังหลงเหลืออยู่ในพ้ืนที่
ศึกษาส่งผลให้การจัดการด้านต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านยังคงมีการค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ 
หรือเพ่ือนบ้านอยู่บ้าง ความไว้วางใจและความเผื่อแผ่ระหว่างกันเป็นสิ่งที่พบเห็นได้จากการศึกษา 
เช่น การช่วยกันเป็นหูเป็นตา และการไปมาหาสู่กันระหว่างบ้านใกล้เรือนเคียงมีส่วนต่อการตัดสินใจ
เลือกการจัดการสร้างขอบเขตของบ้าน เป็นต้น 

1.2.3 อาชีพของครัวเรือน ส่งผลถึงองค์ประกอบในบ้าน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องไม้
ใช้สอย ตลอดจนภูมิปัญญาที่มีอยู่ในครอบครัว เช่น อ่างขัดละมุดของชาวสวนละมุดในพ้ืนที่ศึกษาเกิด
เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีมีอยู่ประจ าทุกบ้านที่ท าอาชีพนี้ ฉางข้าวของบ้านที่เคยท านาหรือยังมีที่นาให้
เช่าท าอยู่ การจัดการปลูกพืชไร่พืชสวนในบริเวณบ้านหรือริมที่ดินของตนของชาวสวน ส าหรับผู้ที่
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ประกอบอาชีพอ่ืนๆในเมืองก็มีแนวโน้มของการรับค่านิยมจากต่างถ่ินมาไว้ในบริเวณบ้าน ลักษณะการ
จัดการกับพ้ืนที่อยู่อาศัยจึงแตกต่างกันออกไป 

1.2.4 รายได้ รายได้เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปรับปรุง
ภูมทิัศน์ในบริเวณบ้าน กล่าวคือ หากเจ้าของบ้านมีฐานะ วัสดุที่มีความคงทนถาวร หรือวัสดุตกแต่งที่
ผลิตโดยกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่มีราคาค่อนข้างสูงจะถูกเพ่ิมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่
เจ้าของบ้าน เนื่องจากวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งเหล่านั้นเป็นเครื่องแสดงฐานะของครอบครัวในอีก
ทางหนึ่ง โดยรายได้นี้อาจเป็นรายได้รวมของครัวเรือน หรือของหัวหน้าครอบครัวก็ได้ แต่การตัดสินใจ
เลือกมักจะขึ้นอยู่กับเจ้าของเรือนเป็นหลัก 

1.2.5 จ านวน และสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหลัก โดยส่วนมากแต่ละบ้านจะมี
ผู้ดูแลจัดการภูมิทัศน์เป็นหลักหนึ่งคนในบ้าน ซึ่งสุขภาพของผู้ดูแลภูมิทัศน์ในบ้านนี้เป็นตัวแปรที่
ส าคัญอันสังเกตเห็นได้ผ่านลักษณะปรากฏของภูมิทัศน์ในที่อยู่อาศัย กล่าวคือ ผู้ดูแลหลักนั้นย่อมไม่
ปล่อยให้บริเวณบ้านของตนเกิดความรกสกปรกขึ้น เว้นแต่กรณีที่เจ็บไข้หรือชราภาพเกินกว่าจะ
สามารถดูแลพ้ืนที่ได้ไหวเท่านั้น ส่วนจ านวนผู้อยู่อาศัยประจ าในบ้านส่งผลถึงความสามารถในการ
ช่วยกันดูแลรักษาบ ารุงรักษาที่อยู่อาศัย และมีผลมากต่อการดูแลภูมิทัศน์ในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในบ้านที่มีบริเวณกว้างขวาง 

1.2.6 ความเชื่อ ท าให้เกิดองค์ประกอบพิเศษ หรือการวางทิศทาง หรือต าแหน่ง
ขององค์ประกอบในบ้านที่สอดคล้องกัน เช่น การมีศาลในบริเวณบ้าน การหันทิศทางเรือน เป็นต้น 
อีกทั้งส่งผลถึงการเลือกพันธุ์ไม้บางชนิดที่ปลูกไว้ในบ้าน การปฏิบัติตามความเชื่อเหล่านี้มีผลให้เกิด
ความสบายใจของผู้อยู่อาศัย 

1.2.7 ล าดับความส าคัญของพื้นที่ใช้สอย เมื่อมีการปรับปรุงซ่อมแซมเกิดขึ้น 
พ้ืนที่ใช้สอยในบ้านที่มีการใช้งานบ่อย หรือมีความส าคัญ มักถูกปรับปรุงให้มีสภาพคงทนแข็งแรงเป็น
อันดับต้นๆ เช่น หากการเทคอนกรีตในบริเวณบ้านกรณีศึกษาล้วนเลือกที่จะท ากับพ้ืนที่ใต้ถุนเรือน 
ลาน และทางสัญจร ก่อนพ้ืนที่ใช้สอยส่วนอ่ืนๆ หรือการดูแลบริเวณที่ตั้งศาลให้มีความสะอาด
เรียบร้อย ด้วยเชื่อว่าจะน าความสุขความเจริญมาให้แก่คนในบ้าน เป็นต้น 

1.2.8 ลักษณะการใช้สอยพ้ืนที่ ผู้อยู่อาศัยมีความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น
ในบ้าน การเลือกต าแหน่งและการจัดการพ้ืนที่ใช้สอยลักษณะต่างๆอยู่บนความเหมาะสมต่อกิจกรรม
นั้นๆ เช่น พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมแบบชั่วคราว เช่น ตากผ้า เผาถ่าน ตากอาหาร ล้างจาน ฯลฯ อาจ
ขึ้นอยู่กับทิศทางการส่องแสงตะวัน หรือทิศทางลมที่เหมาะสม ส่วนพ้ืนที่ที่ต้องการการท าความ
สะอาดบ่อยครั้ง หรือสกปรกง่าย เช่น ครัว พ้ืนที่ซักล้าง มักจัดการพ้ืนที่ให้มีการระบายน้ าที่ดีและง่าย
ต่อการปัดกวาด  
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1.2.9 ความต่อเนื่องมาจากอดีต เช่น การใช้สอยบริเวณที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน
ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในเขตรั้วบ้านหลายบ้านในพ้ืนที่ศึกษา เนื่องจากในอดีตมีการใช้ประโยชน์บนพ้ืนที่ที่
เป็นสภาพแวดล้อมรอบบ้าน ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะโดยถือเป็นพ้ืนที่ส่วนรวมที่
ใครๆก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ พ้ืนที่ใช้สอยที่มีมาแต่อดีตที่ยังคงอยู่ ณ ปัจจุบันมักถูก
ปรับปรุง หรือพัฒนาให้มีการใช้สอยที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เช่น การปรับเปลี่ยนการใช้สอย
ของฉางข้าวในพ้ืนที่ศึกษา หรือการพัฒนารูปแบบของบริเวณล้างเท้าก่อนขึ้นเรือนในหลายบ้านใน
พ้ืนที่ศึกษา ความต่อเนื่องมาจากอดีตนี้ยังส่งผลถึงความต้องการในปัจจุบัน เช่น จากการสัมภาษณ์
กรณีศึกษาที่ท าการก่อผนังที่ใต้ถุนเรือน หลายรายให้ความเห็นว่าพ้ืนที่นั้นอบอ้าวอยู่ไม่สบาย
เหมือนเดิม บางบ้านจึงเลือกใช้อิฐบล็อกช่องลมก่อที่ใต้ถุนเรือนเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 

1.3  ลักษณะร่วมของรูปแบบ หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภูมิทัศน์สรรค์
สร้างบริเวณที่อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษา 

แม้ว่าการจัดการภูมิทัศน์ในบ้านของกรณีศึกษาจะมีความแตกต่างกันออกไปอันเนื่องจาก
ปัจจัยด้านต่างๆของครัวเรือนที่แตกต่างกัน แต่ยังคงมีความสอดคล้อง หรือความสัมพันธ์กันในแนวคิด
หลักในการจัดการภูมิทัศน์ในบริเวณบ้าน หรือมีความสอดคล้องกันในลักษณะการจัดการ ดังนี้ 

1.3.1 มีความจงใจจัดการภูมิทัศน์ในบ้าน    ทุกกรณีศึกษามีผู้ดูแลจัดการภูมิ
ทัศน์เป็นหลักในบ้านอย่างน้อย 1 คนเสมอ ส าหรับบ้านที่มีบริเวณกว้างขวางและครอบครัวใหญ่ อาจ
มีผู้ดูแลจัดการมากกว่า 1 คน จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลจัดการภูมิทัศน์แต่ละบ้าน รูปลักษณะของภูมิ
ทัศน์ที่ปรากฏในแต่ละบ้านได้รับอิทธิพลจากวิธีคิดของผู้ดูแลหลัก 

1.3.2 สวนเพื่อการใช้งาน การจัดการภูมิทัศน์ในบ้านของกรณีศึกษา แทบ
ทุกบ้านเป็นการจัดการที่มีฐานคิดอยู่บนประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เช่น การค านึงด้านความร่มรื่น หรือ
เพ่ือบริโภค หรือการค านึงด้านการใช้สอย ทั้งในเรื่องของต าแหน่งและประเภทของ พืชพันธุ์ สิ่งปลูก
สร้าง การก าหนดพ้ืนที่โล่ง ตลอดจนเครื่องใช้ไม้สอย ล้วนเกิดจากความต้องการขั้นพ้ืนฐานในการใช้
ชีวิตเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบาย ซึ่งความงามนั้นอาจเป็นเรื่องรองที่ค านึงถึงในภายหลัง 

1.3.3 สวนร าไร มีพ้ืนที่ที่มีการจัดการเพ่ือให้เกิดร่มเงาในบริเวณบ้าน โดยสิ่งที่บ่ง
บอกได้แก่ การมีไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบ จนก่อให้เกิดแสงสว่างร าไรบนพ้ืนที่ เป็นการตอบสนองต่อ
สภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่ศึกษา จึงเป็นเหตุให้ การจัดสวนดอกไม้กลางแดดไม่ใช่ทางเลือกหลักที่ผู้อยู่
อาศัยตัดสินใจจัดการในบริเวณบ้านของตน สวนดอกไม้มักถูกจัดเป็นองค์ประกอบย่อย หรือจัดอยู่
เพียงมุมท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเท่านั้น 

1.3.4 ลักษณะแบบสวนอินทรีย์ อันเกิดจากความต้องการด้านการใช้สอย และ
การจัดการผ่านการคาดคะเนบนสถานที่จริง จนเกิดเป็นลักษณะของภูมิทัศน์ในบ้าน หรือกระทั่งพ้ืนที่
ใช้สอยต่างๆในบริเวณบ้าน ลักษณะดังกล่าวมีขอบเขตที่ไม่แน่ชัด พ้ืนลาน ตลอดจนพืชพันธุ์ต่างๆที่มี
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อยู่ในบริเวณบ้านเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันโดยอิสระ ซึ่งมิได้ผ่านกระบวนการออกแบบ จึงไม่เกิด
เป็นสวนแบบเรขาคณิต 

1.3.5 การท าสวนล้อมเรือน การจัดการไม่ได้มีรูปแบบเป็นสวนประดับหน้า
อาคาร พ้ืนที่รอบตัวเรือนจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้เสมอ หากมีพ้ืนที่ที่เอ้ือให้สามารถปลูกไม้เพ่ือให้ร่ม
เงาได้ 

 
2 ข้อเสนอแนะโดยผู้วิจัย 

2.1 ข้อมูลของงานวิจัยฉบับนี้เป็นเพียงกรณีศึกษาบนพ้ืนที่ๆหนึ่งในประเทศ ไม่อาจเป็น
ตัวแทนของของข้อมูลเกี่ยวกับภูทัศน์สรรค์สร้างท้องถิ่นไทยในภาพรวมทั้งหมด หรือพ้ืนที่อ่ืนๆได้ จาก
ประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและพบเห็นภูมิทัศน์สรรค์สร้างในที่อยู่อาศัยของบ้านไทยพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่
อ่ืนๆยังมีความแตกต่างหลากหลายด้านการจัดการอันขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมด้านต่างๆที่แตกต่างกัน 

2.2 การต่อยอดความรู้ด้านภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ยังคงต้องการการศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมในอีกหลายด้าน เช่น การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ วิธีคิดหรือการจัดการภูมิ
สถาปัตยกรรมแบบประเพณี หรือการศึกษาภูมิทัศน์สรรค์สร้างในบริเวณที่อยู่อาศัยของคนไทยใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือน ามาสังเคราะห์ และรวบรวมให้เกิดความสมบูรณ์ต่อเนื่องเชื่อมโยงของข้อมูลมาก
ยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์กรณีศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ศึกษา 
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ภาพท่ี 46 ลานวัว และอาชีพเลี้ยงวัวที่เป็นท่ีนิยม และพบเห็นได้ในพ้ืนที่ศึกษา 
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ภาพท่ี 47  ศาลเคารพสิ่งศักดิ์สิทธ์เหนือธรรมชาติ อันเป็นความเชื่อดั้งเดิมในพ้ืนที่ศึกษา 

พบเห็นได้ตามพ้ืนที่สาธารณะ และสวนผลไม้ โดยส่วนมากท าจากวัสดุธรรมชาติ 
หากกรณีที่เป็นศาลประจ าหมู่บ้านชาวบ้านอาจหันไปใช้วัสดุอุตสาหกรรมแทน เพ่ือ
ความคงทนถาวร 

 

ภาพที่ 48  ต้นกระท้อนพบเห็นปลูกในบางบ้าน ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาในการท านั่งร้านไม้ไผ่
ส าหรับปีนขึ้นไปเก็บผลบนต้นใหญ่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การจัดการภูมิทัศน์ในบริเวณบ้านที่น่าสนใจในพื้นที่ศึกษา 
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 (ก) (ข) 

ภาพที่ 49  การประยุกต์ที่ล้างเท้าก่อนขึ้นเรือน 
(ก)  วัสดุสมัยใหม่ ผนวกกับท าความเข้าใจสภาพดินปนทรายที่ซึมน้ าได้เร็ว 
(ข)  การรวมพ้ืนที่ล้างเท้ากับลานซักล้าง และการท าความเข้าใจความลาดเอียงของ

ที่ดิน 
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ภาพที่ 50  การใช้ประโยชน์บนพื้นที่สาธารณะรอบๆบริเวณบ้าน 
เป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องมาแต่อดีต ทั้งเพ่ือเป็นการสร้างรายได้และการใช้สอย

ประจ าวัน ท าให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของพ้ืนที่สาธารณะเกิดส านึกในการดูแลรักษาพ้ืนที่ดังกล่าวให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยตามก าลังของตนเสมือนหนึ่งบริเวณบ้าน 
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ภาพที่ 51   ซุ้มประตูทางเข้าบ้านแบบต่างๆ  
พบเห็นได้ในหลายบ้านเก่าแก ่แสดงให้เห็นว่าอาจเคยเป็นรูปแบบที่เป็นที่นิยมในอดีต

ของพ้ืนที่ศึกษา ผู้วิจัยคาดว่าได้รับความนิยมกระทั่งการคมนาคมด้วยรถยนต์เข้าถึงพ้ืนที่  หลาย
บ้านต้องขยายประตูบ้านและต้องยกเลิกการท าซุ้มประตูเนื่องจากติดหลังคารถ หรือติดของที่
บรรทุกมากับรถ แต่บางบ้านก็ยังคงรักษารูปแบบไว้แม้ว่าจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วแล้วก็
ตาม นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่าบางบ้านไม่มีการท ารั้วบ้านแต่กลับมีซุ้มประตู 
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