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บทคัดยอ

 ภมูทิศันวฒันธรรมเกดิจากการผสมผสานกนัระหวางองคประกอบภมูทิศันทัง้ทางวฒันธรรม

และธรรมชาติของทองถิ่นสงผลใหเกิดเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของพื้นที่แหงนั้น ซึ่งสามารถรับ
รูความเปนทองถ่ินหรือความเปนถ่ินที่นั้นๆไดอยางชัดเจนเม่ือองคประกอบของภูมิทัศนในพ้ืนที่
แหงนัน้มีความชัดเจนและเปนเอกภาพบทความทางวิชาการน้ีเปนขอสังเกตท่ีไดจากโครงการวิจยั
“แนวทางการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะทางภูมิทัศนวัฒนธรรม ที่โดดเดนเพ่ือ
สงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน: กรณี ชุมชนเรือนแพและชุมชนริมแมนํ้าสะแกกรัง จังหวัด
อทุยัธาน”ี ซึง่ไดใชระเบียบวธิกีารดาํเนินการวจิยัทีเ่นนเชงิคณุภาพเปนหลกั แตยงัคงผนวกกบัการ
ศึกษาสังเกตถึง รูปแบบการต้ังถิ่นฐานรูปแบบการจัดวางผังและการใชที่ดินระดับชุมชน รูปแบบ
การจัดวางผังบริเวณและการใชที่ดินโดยรอบตัวเรือนองคประกอบภูมิทัศนและรูปแบบพื้นที่ใน
เชิงสังคมผลจากการศึกษาวิจัยพบวาภูมิทัศนวัฒนธรรมของพ้ืนที่ศึกษาเกิดจากการท่ีชาวชุมชน
ไดปรับเปลี่ยนรูปทรงทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเรือนเพื่อการอยูอาศัยและสภาพแวดลอมโดยให
สัมพันธกับการจัดวางเนื้อที่ใชงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อตอบสนองกิจกรรมในการดํารง
ชีวิตไดอยางเหมาะสม และประสานกลมกลืนกัน ตลอดจนมีการใชวัสดุกอสรางที่แสดงถึงสัจจะ
ของธรรมชาติของวสัดุในทองถิ่น

Abstract

 For better understanding in the identity of cultural landscape, the unique 
mixtures of cultural and natural environments including man-made environments 

have to be explored. According to the research, an approach of cultural heritage 
conservation for the distinctive cultural landscape towards sustainable tourism: a 
case of raft-house and riverside community,Sagae-Krang River, Uthai-Thani province, 

this particular paper examines the cultural landscape characteristics through the 
explanation of the pattern of settlement and its surrounding, and building use 
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and its space arrangement. The research conducted fi eld research on cultural
landscape community,Segae-Krang Raft-House Community, in Uthai-Thani
Province. The study mainly used qualitative techniques of primary data gath-
ering - focus-group and individual in-depth interviews. These were combined 
with on-site observation and records reviews for triangulation of information. 
The researchfi ndings illustrate that the community consist of both tangible and 
intangible aspects of the cultural landscape. The local people in the community 
can adapt themselves to respond to globalization and demands in their daily 
lives. However, at the same time, they still maintain their cultural landscape 
characteristics.         

คําสําคัญ:  สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น, ภูมิทัศนวัฒนธรรม, ชุมชนชาวแพ
Keywords:  Vernacular Architecture, Cultural Landscape, Raft-House Community

1.  บทนํา
 ในอดีตการตั้งถิ่นฐานบานเรือนและวิถีชีวิตของคนไทย
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางที่มีความสัมพันธกับแหลงนํ้าอยางเห็น
ไดชดั (ฤทยั, 2539;สเุมธ, 2539; ประทปี, 2530) และดวยลกัษณะ
ทางภมูศิาสตรทีร่าบลุมแมนํา้ดงักลาว ชมุชนเหลานัน้ไดววิฒันาการ

การดาํรงชวีติ ความเชือ่ และการสรางสรรคสภาพแวดลอมเพือ่ตอบ
สนองการอยูอาศัยและดํารงชีพท่ีเปนแบบเฉพาะตามพื้นถิ่นน้ันๆ 
(วนัด,ี 2549;วนัด ีและ อรศิร,ิ 2551) สงผลใหเกิด “สถาปตยกรรม
พืน้ถิน่” เพือ่การอยูอาศยัทีส่ะทอนใหเหน็ถงึรปูแบบของวิวฒันาการ
การดํารงชีวิต วัฒนธรรม สภาพแวดลอมและสภาพดินฟาอากาศ
เฉพาะพ้ืนถิ่นนั้นๆ (พีรเดชและคณะ,2525; วิวัฒน, 2541, 2543)

ยิ่งไปกวานั้นสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นเพื่อการอยูอาศัยไดแสดงให
เห็นถึงคุณคาของรูปทรงอาคาร (Form) ความสัมพันธการจัดวาง

เนือ้ทีใ่ชงานท่ีตอบสนองกิจกรรมในการดํารงชีวติไดอยางเหมาะสม
และความงามในการวางพืน้ท่ีไดอยางประสานกลมกลืนกัน ตลอดจน
การใชวัสดุกอสรางที่แสดงถึงสัจจะของธรรมชาติของวัสดุ ซึ่งเปน
วัสดุที่นํามาจากทองถิ่นน้ันๆ (วิวัฒน, 2541)
 อยางไรก็ตามลักษณะสถาปตยกรรมพื้นถิ่นดังกลาวเมื่อ
ถกูพจิารณาในภาพรวมชุมชนพืน้ถ่ิน และสภาพแวดลอมโดยรอบตัว

สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินนัน้ๆ ทีส่มัพันธกบัการจัดวางเน้ือท่ีใชงานเพ่ือ
ประกอบอาชีพดวยแลวน้ัน สามารถท่ีจะถูกอธิบายไดในลักษณะ

ของ “ภูมิทัศนวัฒนธรรม”โดยลักษณะภูมิทัศนวัฒนธรรมใน
ทองถ่ินไทยอันมีเอกลักษณเฉพาะตัวในแตละพื้นที่นั้นเกิดจากการ

ผสมผสานกนัระหวางองคประกอบของกจิกรรมทางวฒันธรรมของ
มนุษยและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ ตลอดจนสถาปตยกรรม
พืน้ถิน่นัน้ๆ ซึง่มนษุยไดใชภมูปิญญาพืน้ถิน่เพือ่ปรบัเปลีย่นภมูทิศัน
ทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ 
ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับวัฒนธรรมนั้นๆ ซึ่งจะสะทอนออกมาใหเห็นใน
รูปแบบของภูมิทัศนวัฒนธรรมนั่นเอง ซึ่งนอกจากสภาพบานเรือน
ที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอมโดยรอบแลว ยังไดเช่ือมโยงความ
สัมพันธตอเนื่องไปถึงพื้นที่ทํากินโดยรอบพื้นท่ีอยูอาศัยเหลานั้น 
และโดยมากจะเปนพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม (เกรียงไกร, 2551; 
UNESCO, 2005, 2003)
 ซึง่การใชภมูปิญญาเพ่ือการปรับเปล่ียนเหลานัน้ เกดิจาก
พืน้ฐานความรูและความเขาใจของมนุษยทีม่ตีอสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาตอิยางองครวมอยางถองแท โดยถอืวามนษุยเปนสวนหน่ึง
ของธรรมชาต ิในทายทีส่ดุสงผลใหภมูทิศันวฒันธรรมสามารถทีจ่ะ
สะทอนใหเหน็ถงึวัฒนธรรมและธรรมชาติของพ้ืนที ่ทีส่อดประสาน

กนัอยางกลมกลืนกบักจิกรรมการดํารงชวีติของมนษุย แตเปนท่ีนา
สังเกตวาการกอรูปของภูมิทัศนวัฒนธรรมยังมีความเฉพาะตัวและ
แตกตางกันไปในแตละพื้นที่อีกดวย (UNESCO, 2005, 2003)

 “ชุมชนชาวแพ” เปนหนึ่งในรูปแบบที่สอดคลองกับ
ลักษณะทางภูมิทัศนวัฒนธรรม ดวยเหตุที่สังคมไทยเปนสังคม
ที่มีความผูกพันกับสายนํ้า ที่สามารถปรับตัวตั้งถิ่นฐาน และ
สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นใหสอดรับกับสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ได
อยางชาญฉลาด ซึง่สามารถพบเห็นไดจากขอมลูทางประวัตศิาสตร 
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จากงานเขียนของนักวิชาการหลายทาน (เชน วิวัฒน (2543)ใน
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น, วิบูลย (2521)ในมรดกไทยกลาวถึงเรือน
แพเอกลักษณลอยน้ํา, สุเมธ(2529)ในน้ําบอเกิดแหงวัฒนธรรม
ไทย กลาวถึงอารยธรรมชาวน้ํา สถาปตยกรรมบนน้ํา และลักษณะ
ชุมชนและผังเมือง, ประยูร(2548)ในแบบแผนบานเรือนในสยาม 
กลาวถึงการตั้งถิ่นฐานริมน้ําและแพของคนไทย, โชติ (2529)ใน
สถาปตยกรรมแบบไทยเดิมกลาวถึงเรือนแพของไทยต้ังแตคร้ัง
เกากอน, อรศิริ (2539)ในบานและหมูบานพื้นถ่ินกลาวถึงเรือนแพ
ในพื้นที่ตางๆ และ, อรศิริ (2546)ในหมูบานลอยนํ้าของไทย)
 บทความนีมุ้งในประเดน็ของพลวตัและภมูทิศันวฒันธรรม

ของชุมชนชาวแพแมนํ้าสะแกกรัง เน่ืองจากเปนชุมชนชาวแพที่มี
ลกัษณะเฉพาะแตกตางจากชุมชนชาวแพอ่ืนๆ คอื เปนชมุชนท่ีดาํรง
อยูมาอยางชานานจนถึงปจจุบัน และยังคงมีรูปแบบวิถีชีวิตแบบ
ประมงยังชพีถงึแมวาโครงสรางทางสังคมในปจจบุนัไดเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลากต็าม โดยมุงเนน การศกึษาลกัษณะภมูทิศันวฒันธรรม

ของชุมชนชาวแพอยางไรก็ตาม ในบทความน้ียงัไดอธบิายในระดับ
ผังตัวเรือนและโดยรอบ เพื่อใหเขาใจถึงการจัดวางตัวเรือนที่ตอบ
สนองตอวิถีการดํารงชีวิต และลักษณะการใชสอยของพื้นที่ ซึ่งจะ
เปนประโยชนในการกาํหนดแนวทางการอนรุกัษและบรหิารจดัการ
ภมูิทัศนวัฒนธรรมอยางยั่งยืนตอไป

2.  พื้นที่ศึกษา
 ชุมชนชาวแพตั้งอยูริมฝงแมนํ้าสะแกกรังตําบลอุทัยใหม
ทางตะวันตก และตําบลเกาเทโพทางตะวันออกของแมนํ้าสะแก
กรัง ซึ่งแมนํ้าสะแกกรังน้ีจะไหลลงสูแมนํ้าเจาพระยาดานตรงกัน
ขามกับอําเภอมโนรมณ จังหวัดชัยนาท แมนํ้าน้ีมีนํ้าตลอดปและมี
ความกวาง 50 เมตรโดยประมาณตามริมฝงแมนํ้าน้ีมีเรือนแพจอด
เรียงกันเปนแถวยาวทั้งสองฝงอยู100 หลังคาเรือน โดยเริ่มจาก
ทางทิศเหนือลงมาทางใตเปนระยะทาง 3 กิโลเมตรโดยประมาณ
(ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1  แสดงขอบเขตพ้ืนที่ชุมชนชาวแพ แมนํ้าสะแกกรัง จ.อุทัยธานี

 ซึ่งอยูภายใตการบริหารและปกครองโดยเทศบาลเมือง

อุทัยธานีและองคการบริหารสวนตําบลเกาะเทโพตามลําดับ
ในปจจุบัน ลักษณะการใชประโยชนที่ดินยังมีลักษณะที่ผสานกัน
ระหวางพ้ืนที่เกษตรกรรมท่ีมีอยูมากทางฝงตะวันออก (ภาพท่ี 3) 
และพ้ืนที่รูปแบบเมืองอื่นๆ ทางดานตะวันตก (ภาพที่ 2) อยางไร

ก็ตาม ชาวแพยังคงมีความเกี่ยวโยงกับภาคการเกษตรและประมง

เปนจํานวนมาก โดยผลผลิตสวนใหญจะสงขายในตลาดที่ตั้งอยู
บรเิวณในกลางทางฝงตะวันตกของชุมชน (ภาพท่ี 4) ดงันัน้ เรอืนแพ
ที่จอดอยูใกลตลาดจะมีความหนาแนนและแออัดมากกวาในสวน
อื่นของลําน้ํา
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ภาพที่ 2  การต้ังถิ่นฐานของชาวแพทางทิศตะวันตกที่ทอดตัวขนานกับตลาดที่ตั้งอยูเบื้องหลัง

ภาพที่ 3  การต้ังถิ่นฐานของชาวแพทางทิศตะวันออกท่ีมีพื้นที่เพ่ือการเกษตรขนาดใหญอยูเบื้องหลัง

ภาพที่ 4  ผลผลิตที่ไดจากภาคการเกษตรและประมงในพ้ืนที่ถูกสงขายในพื้นที่ใจกลางชุมชนไมไกลนัก

3.  วิธีการศึกษา
 บทความทางวิชาการฉบับนีไ้ดเขียนขึน้จากโครงการวิจยั 
“แนวทางการอนุรกัษมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมลีกัษณะทางภูมทิศัน

วัฒนธรรม ที่โดดเดนเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน: กรณี 
ชุมชนเรือนแพและชุมชนริมแมนํ้าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี” 
โดยไดใชรูปแบบและวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเปนหลัก เชน 

การสัมภาษณกลุมและการสัมภาษณเชิงลึก ทั้งนี้ ผูเขียนยังเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบถึงขอมูลในปจจุบันของ

พื้นที่ศึกษา เชน ปฏิสัมพันธในชุมชน กระบวนการทางสังคม และ
ความเปนอยู โดยแหลงที่เก็บขอมูลมีทั้งจากศาลาชุมชน โรงเรียน 

วัด เปนตน ผูเขียนยังไดลงพื้นที่สํารวจทางนํ้าเพ่ือสํารวจการใชนํ้า
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และวถิชีวีติ พรอมทัง้จดัทําแผนทีจ่ากสาํรวจ นอกจากนัน้ ผูเขยีนได
เขาไปสงัเกตการณการประชุมและระดมความคิดเหน็ตางๆ ตลอดจน
กิจกรรมทางสังคมในชุมชนอีกดวย

4. คุณคาของภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนชาวแพ
 แมนํ้าสะแกกรัง
 ถือไดวา ชุมชนชาวแพแมนํ้าสะแกกรัง เปนหนึ่งใน 
“มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage)” เปนผลมาจาก
กระบวนการพัฒนาของสังคม ในเรือ่งคุณคาและความตองการของ
สังคม ที่ตระหนักถึงการดํารงชีวิตที่มีความเกี่ยวของกับลักษณะ
ของสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยู ทั้งชีวิตความเปนอยูและการทํางาน 
ตลอดจนเอกลักษณทางวัฒนธรรมและความสัมพันธทางจิตใจ 
ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมแหงน้ี เกิดขึ้นจากลักษณะรูปแบบทาง
กายภาพ (Tangible) และรูปแบบทางนามธรรม (Intangible) ที่
สอดคลองกันตามนิยามขององคกรการศึกษาประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO:1996, 2003) ซึ่งเปน
เคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงกิจกรรมและความสําเร็จของมนุษยในอดีต
ซึง่เปนทรัพยากรท่ีไมสามารถทดแทนไดทีส่าํคญัอยางหน่ึง และเปน
วัฒนธรรมที่โดดเดนและเปนเอกลักษณของพื้นท่ี ซึ่งมีการสืบทอด
มาตลอดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเพ่ิมเติมในรูปแบบของ 
UNESCO (UNESCO: 2005) สภาพชุมชนชาวแพแมนํ้า มีความ
สําคัญในประเด็นของภูมิทัศนทางวัฒนธรรม (Cultural Land-
scape) ที่เปนภูมิทัศนวัฒนธรรมพื้นถิ่นท่ีแปรผัน และสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมและการใชสอยที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา
และสอดคลองกับการดํารงชีวิตและยังเปนรูปแบบทางภูมิทัศนที่
เปนผลมาจากการเปลีย่นแปลงทางดานสงัคมและเศรษฐกิจ ตลอด
จนยังเปนภูมิทัศน (Landscape) ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมอีกดวย 
และยังเปนผลมาจากการเจริญเติบโตที่มีการเปล่ียนแปลงตลอด
เวลา ผานประวัติศาสตรที่ยาวนาน โดยมีความสอดคลองทั้งทาง

วัสดุและที่ตั้ง (Material and Setting) ความสมบูรณในลักษณะ
ที่สัมพันธกับบริบททางประวัติศาสตร (Historical Integrity) เปน
รปูแบบของทรพัยากรทางวัฒนธรรม (Cultural Resource) ทีพ่บยาก

เปนการออกแบบท่ีไดคุณภาพ(Intrinsic Quality)  ซึ่งหมายถึง 
มีความสอดคลองทั้งพื้นที่ วัสดุ งานฝมือและที่ตั้งลักษณะที่มี
ความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวในรูปแบบของแหลงภูมิ
ทัศนทางวัฒนธรรมที่พบไดในภูมิปญญาและเทคโนโลยีพื้นบานที่

มีลักษณะเปนนามธรรม เชน ภูมิปญญาในการกอสรางเรือนแพให
สามารถลอยอยูบนนํา้ไดอยางมัน่คง สอดคลองกบัวถิชีวีติ และเพิม่
ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพประมง การนําวัสดุธรรมชาติ 
เชน ไมไผทําผนังและโครงสรางของเรือนแพ การนําหญาแฝกมา
ประยกุตใชทาํหลังคากนัแดดกนัฝน อนัสะทอนใหเหน็ความสามารถ
ในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยจํากัด และการ
ยกระดับพืน้ใหมชีองอากาศถายเทไดสะดวก และกอใหเกดิสภาวะ
นาสบาย (Thermal Comfort) ภายในพ้ืนที่พักอาศัย
 โดยสรุปแลว เม่ือกลาวถึงชุมชนชาวแพแมนํ้าสะแกกรัง 
เปนชุมชนท่ีมรีปูแบบภมูทิศันทางวฒันธรรมทีม่คีวามคดิสรางสรรค 
ถูกขัดเกลาภูมิปญญาโดยคนรุนหนึ่งสงตอสูรุนหนึ่งนั้น เปนการ
แกปญหาภายใตขอจํากัดตางๆ ตามแบบชาวเรือนแพอยางแทจริง 
ซึง่เรอืนแพมขีอจาํกดัทัง้ทางดานนํา้หนกั วสัด ุเวลาและการใชสอย
พื้นที่ ทําใหตองผานกระบวนการท่ีซับซอนทางความคิดในการ
แกปญหาในหลายๆ ดาน เพื่อใหเกิดการใชงานท่ีคุมคาที่สุดและ
ตอบสนองกิจกรรมพื้นฐานของมนุษยทั้งทางรางกายและจิตใจ 
ตลอดจนยังเปนรูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะ
ตัว มีการพัฒนารูปแบบและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินชีวิต เปนผลเน่ืองมาจากประชากรในทองถิ่นไดเลือกใชวัสดุ
กอสรางทีเ่หมาะสม มคีวามคุนเคยและเขาใจลักษณะวสัดจุนกลาย
เปนลักษณะเฉพาะของทองถิน่และสะทอนใหเหน็ถงึคณุคาของชวีติ  
สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น

5.  ภมูทิศันวฒันธรรมของชมุชนชาวแพแมนํา้สะแกกรงั
 เรือนแพมีโครงสรางทําดวยไมเปนสวนมาก หลังคามุง

สงักะส ีตัง้อยูบนแพลูกบวบไมไผลอยอยูเหนอืนํา้ บานทีต่ัง้อยูบนแพ
เปนแบบงายๆ คอื เปนหองโถงสีเ่หลีย่มผนืผาขนาดใหญโลง ใชเปน

ทีท่าํงานนัง่เลน รบัประทานอาหารและหลบันอน ฯลฯ บางบานกก็นั
หองนอนไวตางหากสําหรบัหวัหนาครอบครัว สวนผูอาศยัคนอ่ืน ๆ  
ก็นอนกางมุงอยูในหองโถงซ่ึงใชเปนท่ีเก็บของดวย สําหรับชาน

เรือนใชเปนที่ซักผา ทําอาหารและตั้งสวม รอบๆ เรือนแพมีการ
ปลกูพชืผกัลอยนํา้อยูโดยรอบ อาท ิแพผักบุงและตนเตย (ภาพที ่5) 
รวมไปถึงการทาํกระชงัสาํหรับเลีย้งปลา และมเีรอืพายผกูตดิอยูกบัแพ
(ภาพที่ 6) สวนเรือนแพที่มีสมาชิกมากและมีฐานะดีอาจมีเรือน
เล็กๆ ขึน้หลงัหนึง่โดยผกูตดิกนักบัเรอืนแพใหญเพือ่ใชเปนท่ีทาํครวั 

หรือใชเปนที่เก็บของตางหาก
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ภาพที่ 5  การใชพื้นที่โดยรอบเรือนเปนพื้นที่เพาะปลูก ภาพที่ 6  การใชพื้นที่โดยรอบเรือนเปนพ้ืนที่ปลากระชัง

 ยิ่งไปกวานั้น ดวยชาวชุมชนอาศัยอยูภายในเรือนแพมา
มากกวา 3 ชวงอายคุน จงึมทีกัษะและประสบการณในการประกอบ
อาชีพประมงท่ีสบืทอดตอกันมาอยางยาวนานประชากรกลุมนีจ้งึมี
ทักษะภูมิปญญาความสามารถและความชํานาญในการจับสัตวนํ้า
และเล้ียงสัตวนํ้า ดังจะเห็นไดจากการใชเคร่ืองมือจับสัตวนํ้าเชน
กระชังปลา ยอจั่นเบ็ดซึ่งเลือกใชตามวัตถุประสงคในการจับปลาท่ี
แตกตางกนัและสะทอนใหเหน็ความเขาใจในพฤตกิรรมของนํา้และ
ธรรมชาตริวมทัง้พฤตกิรรมและขนาดของสัตวนํา้ดวยและมีการนาํ
สัตวนํ้าที่จับไดมาเพาะเลี้ยงในกระชังเพื่อเพิ่มมูลคาของปลาดวย
 อยางไรก็ตาม ลักษณะทางสถาปตยกรรมของเรือนแพมี
การใชเสนทางสัญจรเปนแนวตรง (Linear) ตามลําดับความเปน

สวนตัวของพ้ืนที่ใชสอย และเปนการสรางลําดับความสําคัญของ
พื้นที่ในอีกทางหนึ่งดวย โดยเรียงจากความสําคัญสูงสุด คือ พื้นที่
สวนตัวมักจะอยูกลางเรือน โดยมากจะพบห้ิงพระและพ้ืนที่หอง
นอน อันสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญตอพระพุทธศาสนา 
รองลงมาคือหองหรือสวนนอนตามความอาวุโสของคนในเรือน ถดั

มาคือพ้ืนที่รับแขกและพักผอนที่มีลักษณะเปนสวนที่ยื่นออกจาก
ผนงัดานยาวของหองโถง การใหความสาํคญัของพืน้ท่ีหองโถงและ
หองนอนดวยการกอสรางหลังคาเปนหลังคาประธาน ซึ่งโดยรวม
แลว การลําดับการเขาถึงของพ้ืนที่เรียงลําดับจากพ้ืนที่ที่มีความ
เปนสาธารณะ (Public Space) ไปสูพื้นท่ีกึ่งสาธารณะกึ่งสวนตัว 

(Semi-Public Semi-Private Space) และพื้นท่ีสวนตัว (Private 
Space) คือ ระเบียง โถงและหองนอน อันเปนลักษณะเดนทาง
สถาปตยกรรมอยางไรก็ตาม ยังพบวาเรือนแพมีคุณลักษณะพิเศษ

ที่เปนอเนกประสงคในประเด็นตางๆ ดังนี้

1. ผูใชอาคาร ความหลากหลายของผูใชอาคารเรอืนแพ
เปนการออกแบบที่สามารถรองรับและคํานึงถึงความหลากหลาย
ของผูใชสอยอาคาร โดยทาํใหการใชสอยมคีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้  
เพราะปลูกสรางและอางอิงจากผูใชสอยอาคารที่มีความแตกตาง
กันมากมาย เชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเคยชิน อายุ เพศที่
แตกตางกัน เปนตน ทําใหผูใชสอยอาคารมีความคลองตัวในการ

ใชงานและเกดิความพงึพอใจ เปนการออกแบบทีค่าํนงึถงึพฤตกิรรม
มนุษย  และความเปนมนุษย  

2. กจิกรรมและการใชสอย เปนการออกแบบพืน้ทีใ่ห
สามารถใชสอยและทาํกจิกรรมทีห่ลากหลายในแตละชวงเวลาและ
สถานการณในพื้นที่เดิม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและ
สงผลใชพื้นที่ไดคุมคามากขึ้น

3. วัสดุและโครงสราง  มีการนําคุณสมบัติของส่ิงของ
วัสดุตางๆ มาใชอยางหลากหลายทั้งขนาดและระยะที่สามารถ
ดดัแปลงใชไดหลากหลาย ระบบการกอสรางทีม่คีวามเหมาะสมกบั
ทองถิน่ทีผ่นวกความเหมาะสมของทรพัยากรธรรมชาตแิละแรงงาน
ที่มี ทําใหการกอสรางทําไดโดยสะดวกทั้งในดานของวิธีการและ
วัสดุ

5.1 รูปแบบการใชพื้นที่ใชสอยของเรือนแพ
 ในการศึกษาลักษณะการใชพื้นที่วัตถุประสงคที่ตองการ
หาลักษณะแบบอาคารเรือนแพ โดยใชเกณฑการพิจารณาจาก 
3 ประเด็นโดยสอดคลองกับประเด็นขางตน คอื1) การลําดบัการใช

พื้นที่ (Spatial Sequence)เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตอเนื่อง
ของลําดับการใชพื้นที่, 2) การแบงพื้นที่ (Zoning) เพื่อใหทราบ
ถึงลักษณะความตอเนื่องของการแบงพื้นที่ในลักษณะของพื้นท่ีใน
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อาคาร พื้นที่กึ่งในอาคารและพื้นที่นอกอาคารและ, 3) กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (Activities)เพื่อใหทราบถึงลักษณะของกิจกรรม
วามีความสอดคลองกับพื้นที่อยางไรและมีความเปนสวนตัวมาก
นอยอยางไร
 จากประเด็นการพิจารณาขางตนสามารถแยกลักษณะ
แบบอาคารพกัอาศยัเรือนแพจาํนวน 100 หลังได 4 ลกัษณะ คอื (1) 
เรอืนแพท่ีมกีารก้ันหองมีพืน้ทีท่าํครัวและมีการใชประโยชนชดัเจน 
(ดูภาพที่ 7), (2) เรือนแพที่ไมมีการกั้นหองแตมีพื้นท่ีทําครัวและมี

การใชประโยชนชดัเจน(ดภูาพที ่8), (3) เรอืนแพทีม่กีารกัน้หองและ
มกีารใชประโยชนอยางชดัเจน แตไมมพีืน้ทีท่าํครวั(ดภูาพที ่9), และ 
(4) อาคารเรือนแพที่ไมมีหองกั้นและไมมีพื้นที่ทําครัว(ดูภาพท่ี 10)

 1) เรือนแพท่ีมีหองนอนกั้นหอง มีพื้นท่ีทําครัวและมี
การใชประโยชนอยางชดัเจน มจีาํนวน30 หลังคา ซึง่จากการสาํรวจ
พบวา มชีวงอายุอยูที ่50 – 75 ปและเปนเรือนหลักในหมูเรือนของ
ครอบครัวขยายที่มีสมาชิกมากกวา 4 คน

ภาพที่ 7   สรุปลักษณะเรือนแพในลักษณะที่ 1.

 2) เรือนแพท่ีไมมีหองนอนแตมีพื้นท่ีทําครัวและมีการ
ใชประโยชนอยางชัดเจน มีอยู 55 หลัง โดยเปนรูปแบบอาคารพัก
อาศัยเรือนแพที่มีมากท่ีสุดในชุมชนซ่ึงจากการสํารวจพบวา มีชวง

อายุอยูที่ 25 – 50 ป เชนเดียวกับเรือนแพในลักษณะที่ 1. เรือน
แพรูปแบบน้ีจะเปนเรือนหลักในหมูเรือนของครอบครัวขยายท่ีมี
สมาชิกมากกวา 4 คน

ภาพที่ 8   สรุปลักษณะเรือนแพในลักษณะที่ 2.
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 3) เรือนแพที่มีหองนอนกั้นหองและมีการใชประโยชน
อยางชัดเจนแตไมมีพื้นที่ทําครัว มีอยู 5หลัง โดยผูอยูอาศัยเปน
ครอบครัวเดี่ยวที่ยังไมมีบุตรโดยเรือนแพมีชวงอายุอยูที่ 10 – 25 

ป เรอืนแพรูปแบบน้ีจะเปนเรอืนท่ีผกูตดิกบัสองรูปแบบแรกรูปแบบ
ใดรูปแบบหน่ึง โดยมีการใชพื้นที่สวนครัวหรอืหองครัวรวมกัน 

ภาพที่ 9  สรุปลักษณะเรือนแพในลักษณะที่ 3.

 4) เรือนแพท่ีไมมีหองก้ันและไมมีพื้นท่ีทําครัว มีอยู 

10 หลัง โดยเปนรปูแบบอาคารพักอาศัยเรือนแพท่ีมนีอยท่ีสดุในชุมชน 
และมผีูอยูอาศยัเพยีง 1 คนตอหลงั มชีวงอายเุรอืนแพอยูที ่5– 8 ป 

เชนเดยีวกบัเรือนแพในลักษณะท่ี 3. เรือนแพรปูแบบนีจ้ะเปนเรือน
ทีผ่กูตดิกบัสองรปูแบบแรกรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ โดยมกีารใชพืน้ท่ี
สวนครัวหรือหองครัวรวมกัน

ภาพที่ 10  สรุปลักษณะเรือนแพในลักษณะที่ 4.
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5.2  ลักษณะของการใชพื้นที่ใชสอยเรือนแพ
 จากลักษณะการใชพื้นท่ีของแบบอาคารพักอาศัยเรือน
แพท้ัง 4 ลักษณะ ยังไดพิจารณาจําแนกตามเกณฑการแบงตาม
ลักษณะการใชพื้นที่ของเรือนแพใน 4 ลักษณะขางตน โดยเกณฑ
ที่ใชในการพิจารณาลักษณะรายละเอียดของเรือนแพ มีดังน้ี (1) 
ลกัษณะหองนอน, (2) ลกัษณะหองครวั, (3) ลานหนาบาน, (4) หอง
สวม, และ (5) สวนอาบนํา้และลานซกัลาง โดยทัง้ 5 สวนทีก่าํหนด
ไวไดพิจารณามาจาก 3 ประเด็นขางตน โดยแยกยอยออกเปนสวน
พื้นที่เพ่ือรายละเอียดที่ชัดเจน

1)  ลักษณะหองนอน พิจารณาจากลักษณะหองท่ีใช
เพื่อการหลับนอนเปนเกณฑการพิจารณา โดยพบใน2 ลักษณะ 
คือ ในหองนอนที่มีการกั้นหองชัดเจน (ภาพที่ 11) และใชบริเวณ
โถงอเนกประสงคที่ไมมีการกั้นหอง(ภาพที่ 12) ในบางครัวเรือนใช
สวนนอนท้ัง 2 ลกัษณะ เพราะหองนอนท่ีมกีารก้ันจะเปนสวนนอน
ของคูสมรสหรือหัวหนาครอบครัว

ภาพที่ 11  แสดงหองนอนที่มีการก้ันหอง ภาพที่ 12  แสดงหองนอนบริเวณโถงไมมีการกั้นหอง

2) ลกัษณะหองครวั ใชตาํแหนงของการใชพืน้ทีท่าํครวั
เปนเกณฑ โดยมีใน 3 ลักษณะ คือ เปนครัวภายนอกแยกเรือนอยู
บรเิวณโถงและอยูดานหลังตดิเรือนแพ พบวา โดยสวนใหญจากการ
สํารวจลักษณะของหองครัวที่พบโดยสวนใหญจะอยูในบริเวณโถง

ในมุมใดมุมหนึ่งในรอยละ 50(รูปที่ 13, 16) รองลงมาคือครัวแยก
รอยละ 20 (รปูที ่14)และครวัทีอ่ยูบรเิวณดานหลงัเรอืนแพ รอยละ 30
(รูปที่ 15)

ภาพที่ 13  แสดงรูปแบบลักษณะของครัวในบริเวณโถง ภาพที่ 14  แสดงรูปแบบลักษณะของครัวที่อยูดานหลังเรือน

ภาพที่ 15 แสดงรูปแบบลักษณะของครัวแยก ภาพที่ 16  แสดงการใชวัสดุภายในหองครัว
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3) ชานหนาบาน โดยเรือนแพสวนใหญที่มีชานชาน
ซึ่งเปนพื้นที่เปดโลงท่ีลางตัวอยูบนแพลูกบวบเปนพื้นที่หรือสวน
หนึ่งของเรือนที่ใชประโยชนทางตรงในเรื่องลักษณะการใชพื้นที่

อเนกประสงค และยังมีประโยชนในการลดหรือชะลอแรงปะทะ
ของคลื่นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและคล่ืนจากเรือที่สัญจรไปมา
(ภาพที่ 17)

ภาพที่ 17 แสดงรูปแบบลักษณะของชาน

 4)  หองสวม ใชตําแหนงของการใชพื้นท่ีเปนเกณฑการ
พิจารณา โดยหองสวมของเรือนแพนั้นมีการสรางที่แตกตางกัน 
จากการสํารวจพบใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) หองสวมภายในเรือนแพ

(ภาพที ่18), 2) หองสวมภายนอกหางแพ (ภาพที ่19) และ, 3) หองสวม
ภายนอกติดแพ (ภาพที่ 20)

ภาพที่ 18 แสดงหองสวมภายในเรือนแพ ภาพที่ 19 แสดงหองสวมภายนอกหางแพ

ภาพท่ี 20  แสดงหองสวมภายนอกติดแพ

5) หองนํ้าและลานซักลาง
 หองนํา้ จากการสาํรวจพบลกัษณะการใชพืน้ทีข่องหองนํา้

พบในลักษณะเดียว คือ ใชพื้นท่ีบริเวณพาไลดานขางหรือลานดาน
หนาของเรือนแพเปนบริเวณชําระลางรางกายโดยจะใชพื้นที่เพียง

ประมาณ 1 ตารางเมตรโดยสวนใหญจะนิยมนั่งอาบ ซึ่งในเวลาที่
ไมมีการชําระลางรางกายพื้นที่บริเวณนั้นถูกใชเปนพื้นท่ีตากของ
หรือเปนพาไลรอบๆ อาคาร  เปนตน(ภาพที่ 21)
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ภาพที่ 21 แสดงพื้นที่อาบนํ้าชําระลางรางกาย

 ลานซักลางชาวชุมชนนิยมใชนํ้าจากแมนํ้ามาซักลาง
สิ่งของเคร่ืองใชตางๆ และระบายนํ้าจากการซักลางที่ใชแลวลงสู
แมนํ้าโดยตรงโดยไมผานการบําบัด โดยบริเวณซักลางจะแบงเปน 
2 สวน คอื สวนซกัลางเสือ้ผา มกัเปนพืน้ทีเ่ดยีวกนักับพืน้ทีอ่าบนํา้ 
โดยชาวชุมชนจะใชพื้นที่ลานดานหนาแพเพราะมีกระแสน้ําไหล

อยูตลอดเวลาเพื่อไมใหเกิดการสะสมของนํ้าที่ใชแลว (ภาพที่ 22)
และ สวนซักลางของครัวเปนพ้ืนที่สวนตอเน่ืองจากสวนครัวออก
มาบริเวณดานขางที่สามารถใชนํ้าจากแมนํ้าไดโดยสะดวก โดยมี
ทัง้ทีอ่ยูดานขางและดานหลังของแพข้ึนอยูกบัตาํแหนงของสวนครัว
เปนหลัก (ภาพที่ 23)

ภาพที่ 22 แสดงพ้ืนที่ซักลางเส้ือผา ภาพที่ 23 แสดงพื้นที่ซักลางของครัว

6. พลวัตภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนชาวแพแมนํ้า
 สะแกกรัง
 เนื่องจากชุมชนชาวแพมีการปฏิสัมพันธนอกพื้นที่ชุมชน

ทําใหวัฒนธรรมกระแสหลัก เชน โลกาภิวัตน ระบบทุนนิยม คา
นยิมแบบสากล เปนตน กาํลงัคบืคลานเขามาสูชมุชนสงผลใหชมุชน

มีการปรับตัวกับสิ่งเหลานี้ ดังจะเห็นไดจากรูปแบบบางประการ

ทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของเรือนแพและวิธีการกอสรางมีการ
เปลี่ยนแปลงตามไป เชน การเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาจากหญาแฝก
เปนสงักะสี จงึตองปรับความชันของหลังคาใหมคีวามชันนอยลงเพ่ือ

ใหประหยัดคาใชจายในการจัดซ้ือสงักะสีและสอดรับกบัหนาทีข่อง
สงักะสีทีส่ามารถระบายน้ําฝนไดอยางรวดเร็วและมีความคงทนสูง 

การใชตะปูเปนวัสดุยึดผนังกับโครงสรางแทนการใชตอก จึงมีการ
บากเนือ้ไมไผใหมลีกัษณะเปนรปูกากบาทเพ่ือไมใหเน้ือไมแตก การ
ปรับพืน้ท่ีใชสอยหรอืโครงสรางใหเหมาะสมกับเฟอรนเิจอรสมยัใหม

และกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การปรับพ้ืนท่ีใชสอยในหองโถงใหมสีวนนอน

ที่ตองการความเปนสวนตัวมากข้ึนและรองรับเฟอรนิเจอรจําพวก
ตูเสือ้ผา โทรทัศนและชัน้วางของ การทําหองสวมใหสามารถรองรับ
โถสวมแบบนั่งยองได เปนตน
 จากการศึกษาลักษณะภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชน

ชาวแพในพ้ืนทีก่รณีศกึษา การกอกําเนดิของภูมทิศันวฒันธรรม และ

พลวตัภูมทิศันวฒันธรรม ทาํใหพบวาภมูทิศันวฒันธรรมของชุมชน
นีม้อีตัลักษณทีช่ดัเจนและยังมลีกัษณะทางภูมทิศันวฒันธรรมท่ีปรบั
เปล่ียนอยูตลอดเวลาอันเกิดข้ึนจากการปรับตวัของชาวแพกับสภาพ

แวดลอมทางธรรมชาติและบริบทของสังคมรูปแบบใหมอันเปน
ปจจัยจํากัด แตยังคงมีรูปแบบการดํารงชีวิตที่สอดคลองกับสภาพ
แวดลอมทางธรรมชาติ มีความสามารถในการพัฒนาและตอยอด
ภมูปิญญาใหสามารถจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอมอยางสมดลุ
และเหมาะสมภายใตสภาพแวดลอมของชุมชนทีม่กีารเปลีย่นแปลง

เชนเดียวกัน
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7.  บทสรุป
 ลักษณะภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนชาวแพแมนํ้า
สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี เปนอัตลักษณของตนเอง เพราะ
รูปแบบของภูมิทัศนมีการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับทั้งสภาพ
แวดลอมทางธรรมชาติและบริบททางสังคมท่ีมีความเฉพาะตัวสูง 
แตยังคงมีวิถีการดํารงชีพที่มีความสอดคลองกับอยูกับธรรมชาติ
อยางพึ่งพาอาศัย ไมกอกวนทําลายสิ่งแวดลอม ทั้งยังเปนภูมิทัศน
ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 นอกจากภูมทิศันวฒันธรรมแลวน้ัน สถาปตยกรรมพ้ืนถิน่
ยังเปนผลผลิตของลักษณะดังกลาว ยังไดสะทอนถึงความสามารถ
ในการปรบัตวัใหเขากับสภาพแวดลอม การปรบัเปลีย่น ภมูปิญญา
และเทคนิควิธกีารกอสรางเรือนแพมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
แตยงัรักษาอตัลกัษณของตนไวไดอยางชดัเจน อนัสะทอนใหเหน็ได
จากการลาํดบัพ้ืนทีใ่ชสอยเพือ่เชือ่มตอความสาํคญั และสรางลาํดบั
ศกัดิข์องพืน้ทีท่ีใ่หความสาํคญักับพระพทุธศาสนา บรรพบรุษุ และ
ผูที่อาวุโสกวา เปนลําดับๆ ซึ่งนอกเหนือความเปนสวนตัว 
 ภูมิทัศนวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชน
ชาวแพแหงนีจ้งึเปนผลลพัธของการปฏสิมัพนัธกนัระหวางมนษุยที่
มวีฒันธรรมท่ีเคล่ือนไหวตลอดเวลากบัสภาพแวดลอม อนัประกอบ
ดวย สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่มีนํ้าเปนปจจัยสําคัญ ศาสนา 
ความเช่ือ ระบบเศรษฐกิจ สิง่เหลาน้ีลวนเปนปจจยัทีก่อใหเกดิการ
ออกแบบทั้งวิถีชีวิตและสถาปตยกรรมพื้นถ่ินใหมีความสอดคลอง 
สมดลุกบัสภาพแวดลอมเหลานี ้อกีท้ังยงัสะทอนใหเหน็ถงึอตัลักษณ
และวัฒนธรรมของผูอยูอาศัยไดอยางชัดเจน
 อยางไรก็ตามในปจจบุนัการเปล่ียนแปลงอยางเปนพลวัต 
(Dynamic) มผีลกระทบซ่ึงกนัและกัน ไมวาจะเปนสิง่แวดลอมทาง
ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง ระบบเศรษฐกิจ เปนตน ยอมเปนปจจัย
ที่สงผลใหอัตลักษณของภูมิทัศนวัฒนธรรมแหงนี้มีความเส่ียงท่ี

จะเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ ดังนั้นในฐานะที่ภูมิทัศนวัฒนธรรม
เปนมรดกทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง จึงสมควรที่จะมีการศึกษา
พจิารณาอยางลึกซ้ึง และเปนองครวมอันจะนําไปสูแนวทางในการ
วางแผนและปฏิบัติใหมีความยั่งยืนตอไป
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