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บทคัดย่อ
	 การศกึษา “องค์รวมของการตัง้ถิน่ฐานและสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัในลุม่น�้าโตนเลสาบ จงัหวดัเสยีม

เรยีบราชอาณาจกัรกมัพชูา” เป็นการเรยีบเรยีงเชงิพรรณนาจากการศกึษาภาคสนามเพือ่ศกึษาลกัษณะการตัง้ถิน่ฐาน

ของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้าโตนเลสาบ ในจังหวัดเสียมเรียบ พบว่า ภาพรวมของการตั้งถิ่นฐานมี 3 ลักษณะ คือ

1) “ชุมชนลอยน�้า” เป็นชุมชนที่มีพื้นฐานการด�ารงชีวิตที่สัมพันธ์กับแหล่งน�้าทะเลสาบ เช่น การท�าการ

ประมง และมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานทั้งแบบเกาะกลุ่ม และแบบแนวยาว ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลซึ่งการ 

ปรับเปลี่ยนการวางผังหมู่บ้านดังกล่าวเป็นคุณลักษณะพิเศษของชุมชน ทั้งนี้พบเรือนพักอาศัยเป็นสถาปัตยกรรมที่

เคลื่อนย้ายได้ จ�าแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ “เรือบ้าน” “เรือโป๊ะบ้าน” “เรือนแพ” และ “เรือบ้านพร้อมกระชัง”

2)  “ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ที่มีความแตกต่างของระดับน�้า ตามฤดูกาล” เป็นชุมชนที่มีพื้นฐานการ 

ด�ารงชีวิตทั้งในน�้าและบนพื้นดิน มีลักษณะของการตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาวตามล�าน�้า ลักษณะสถาปัตยกรรมมีการ 

ยกเสาสูง 6-8 เมตร เพื่อหนีน�้าในฤดูน�้าหลาก สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวเพื่อการอยู่อาศัยให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

3)  “ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนแผ่นดิน” เป็นชุมชนที่มีพื้นฐานการด�ารงชีวิตพึ่งพิงอยู่กับพื้นดินเป็นหลัก  

มีลักษณะของการตั้งถิ่นฐานแบบถาวร ทั้งการตั้งถิ่นฐานแบบเกาะกลุ่ม บนโคกเนิน และการตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว 

ตามทางสัญจร โดยมีลักษณะการอยู ่อาศัยแบบเรือนยกพื้นจ�าแนกได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ “เรือนแบบขแมร์”  

“เรือนแบบโรง” “เรือนแบบโรงโดล” “เรือนแบบโรงเดงือง” และ “เรือนแบบบิด”
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ABSTRACT
The Study of the “Holistic Settlement and Vernacular Housing in Tonelesap, Siem Riep, 

Cambodia” is the explanation and description from the field studies figuring out the settlement of 

communities in the area of Tonelesap, Siem Riep. It was found that the settlement can be  

categorized into three aspects.

1)  Water-based communities or floating village owns the lifestyle which directly relates 

to Tonelesap, like fishing. The settlement consists of both cluster and linear settlement, i.e. the 

plan of the village is interchanged, depending on the level of the water. There are five types of 

houses, which are considered moveable structure, comprising houseboat, ferry houseboat, bamboo 

raft houseboat, and floating pen houseboat.

2)  Water-and-land-based communities are found both on land and in water, as linear 

settlement along the lake. The poles, which are 6-8 metres tall, are used as they are helpful during 

flood time.

3)  Land-based communities are found on land. They are permanent settlement,  

as cluster settlement on hills and linear settlement along routes. There are five aspects comprising 

Khmer house, Rong house, Rong Dol house, Rong Doeung house, and Bid house.

ค�าส�าคัญ:	สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เรือนเสาสูง เรือบ้าน เรือนชาวนา โตนเลสาบในกัมพูชา

Keywords:		 Vernacular architecture, House on stilt, Houseboat, Farmer’s house, Tonlesap in  

  Cambodia

บทน�า
	   ราชอาณาจักรกัมพูชา มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม (Lowland) โดยพื้นที่ร้อยละ 42 ของ

ประเทศ มีระดับความสูงไม่เกิน 50 เมตร จากระดับน�้าทะเล (National Poverty and Environment Maps, 2006: 

p.7) ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของ “ลุ่มน�้าโตนเลสาบ (Tonle Sap Basin)” และเชื่อมต่อกับเขตที่ต�่าของลุ่มแม่น�้าโขง 

(Mekong Lowland) (ธีระ, 2542: 15) อันท�าให้เกิดโครงข่ายของล�าน�้าที่มีจ�านวนมากมายและมีความสัมพันธ์กัน

อย่างซับซ้อนน�าพามาซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ “โตนเลสาบ” หรือที่รู้จักกัน

ในภาษาไทยว่า “ทะเลสาบเขมร” ซึง่เป็นทะเลสาบน�้าจดืทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และมชีือ่เสยีง

ในฐานะของแหล่งจับสัตว์น�้าที่ส�าคัญแหล่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่โดยรอบโตนเลสาบ ซึ่งมีลักษณะเป็น

พื้นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ จึงเหมาะสมกับการเป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ

หลักที่ส�าคัญของชาวกัมพูชาอีกด้วย

จะเห็นได้ว่า ภูมิลักษณ์ทางธรรมชาติที่เป็นที่ราบลุ่มและสัมพันธ์กับระดับน�้าจากโตนเลสาบที่แผ่กว้าง และ

หดแคบสัมพันธ์กับฤดูกาล ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐาน และการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนที่อยู่อาศัยที่ต้องใช้

ภมูปัิญญาความรูข้ัน้สงูในทกุๆ มติใินการด�าเนนิชวีติ เพราะฉะนัน้ พืน้ทีท่ีร่าบลุม่น�้าโตนเลสาบจงึมคีวามน่าสนใจอย่าง
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สงูต่อการศกึษาวจิยัด้านการตัง้ถิน่ฐานและสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่เพือ่ค้นคว้าองค์ความรูเ้พือ่น�าไปสูก่ารอธบิายเรือ่งการ

ตั้งถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในพื้นที่ดังกล่าวนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของบทความ
 1.  เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กับลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน�้าโตนเลสาบ 

 2.  เพื่อศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในอยู่อาศัย

ที่การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของพื้นที่โตนเลสาบ

วิธีการวิจัย	
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ในลักษณะของการวิจัยเชิงบุกเบิก (Exploratory 

Research) เพือ่สร้างค�าอธบิายต่อปรากฎการณ์ทีเ่กดิขึน้ในบรบิทสภาพแวดล้อมของพืน้ที ่โดยใช้วธิกีารวจิยัเชงิส�ารวจ 

(Survey Research) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากการส�ารวจภาคสนาม (Field Study) และ 

การสังเกตการณ์ (Observation) ควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิทุกประเภท ในลักษณะของการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) และวิเคราะห์ผลการศึกษาจากความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งสองส่วน โดยมุ่งท�าความ 

เข้าใจปฏิสัมพันธะหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในบริบทของลุ่มน�้าโตนเลสาบ

สภาพแวดล้อม	และลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในลุ่มน�้าโตนเลสาบ
“โตนเลสาบ” หรือที่รู้จักกันในนามว่า “ทะเลสาบเขมร” เป็นภูมิลักษณ์ทางธรรมชาติที่ท�าให้เกิดความ 

หลากหลายของระบบนิเวศและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น�้า และอิทธิพลที่ส่งต่อมายังความอุดมสมบูรณ์ของ

แผ่นดนิทีไ่ด้รบัปุย๋อนัโอชามาจากตะกอนดนิทีแ่ขวนลอยมากบัน�า้ยามทีเ่อ่อท้น และตกตะกอนลงบนทีร่าบลุม่ทีน่�า้เอ่อ

เข้าไปท่วมท้น ความอุดมสมบูรณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นได้ท�าให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่บรรพกาล และ 

มีความมั่นคงทางอาหารมากจนสถาปนาเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ได้ส�าเร็จในนามของเมืองพระนคร มาตั้งแต่เมื่อ 

พันกว่าปีมาแล้ว มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้โตนเลสาบยังทรงอิทธิพลต่อผู้คนมากมายเช่นเดิม กล่าวคือ โตนเลสาบซึ่งตั้ง

อยูบ่รเิวณตอนกลางของราชอาณาจกัรกมัพชูา มอีาณาเขตครอบคลมุพืน้ที ่6 จงัหวดั ได้แก่ บนัเตยีเมยีนเจย (Banteay 

Meanchey) เสียมเรียบ (Siem Reap) ก�าปงธม (Kampong Thom) ก�าปงชนัง (Kampong Chhnang) โพธิสัตว์ 

(Pursat) และพระตะบอง (Batttambang) โดยในช่วงฤดูแล้งจะมีปริมาณน�้าครอบคลุมพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตร 

โดยมีความยาวจากทิศตะวันออกเฉียง เหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 160 กิโลเมตร มีความกว้างประมาณ  

35 กโิลเมตร และมรีะดบัความลกึประมาณ 1-2 เมตร ในขณะทีเ่มือ่ยามฤดนู�า้หลากในช่วงตลุาคม-พฤศจกิายน ปรมิาณ

น�า้ทีส่ะสมจากแม่น�า้โขงทางตอนเหนอืไหลลงมาปะทะกบัอทิธพิลน�า้ขึน้จากดวงจนัทร์ ท�าให้ปรมิาณน�า้ถกูผลกัดนัเข้า

มาสู่พื้นที่โตนเลสาบ และแผ่ชยายอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่กว่า 15,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวประมาณ 

250 กิโลเมตร มีความกว้างประมาณ 100 กิโลเมตร และมีระดับน�้าเพิ่มสูงขึ้นถึง 8-11 เมตร (Sithirith and  

Grundy-Warr, 2013: 5) จากความหลากหลายของสภาพทางภูมิศาสตร์ และแหล่งทรัพยาการทางธรรมชาติ 

อันอุดมสมบูรณ์ ท�าให้พื้นที่ราบลุ่มตนเลสาบ มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกว่า 459 ชุมชน (Communes) (National 

Poverty and Environment Maps, 2006: 5) และยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมการที่สัมพันธ์

กับโตนเลสาบ 
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จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะตัว ท�าให้พื้นที่ราบลุ่มโตนเลสาบมีระบบนิเวศและ

ทรัพยากรที่หลากหลาย ท�าให้การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้าโตนเลสาบมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพ

ภูมิศาสตร์ และแหล่งทรัพยากรของพื้นที่ ซึ่ง Mark Sithirith และ Carl Grundy-Warr แบ่งลักษณะการตั้งถิ่นฐานได้

เป็น 3 รูปแบบ คือ (Sithirith and Grundy-Warr, 2013: 30-41)

 1)  การตั้งถิ่นของ “ชุมชนลอยน�้า (Water Based Communities)” หรือ “(Floating Village)”  

มีลักษณะการอยู่อาศัยแบบ “เรือนแพ” ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในระดับ 0-6 เมตรจากระดับน�้าทะเล บริเวณส่วนที่เป็น 

ผืนน�้าของโตนเลสาบ ประกอบอาชีพประมงโดยการจับสัตว์น�้าเป็นหลัก 

 2)  การตั้งถิ่นของ “ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ที่มีความแตกต่างของระดับน�้าตามฤดูกาล (Water and 

Landed Based Communities)” มีลักษณะการอยู่อาศัยแบบ “เรือนเสาสูง” ตั้งถิ่นฐานอยู่ในระดับ 6-8 เมตรจาก

ระดับน�้าทะเล ในเขตพื้นที่ของ “ป่าละเมาะน�้าท่วมถึงในฤดูน�้าหลาก (Flooded forest)” ซึ่งเป็นป่าที่ทนต่อการ

เปลี่ยนแปลงของระดับน�้าขึ้นลงที่แตกต่างกันมากได้ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่น�้าท่วมถึงในฤดู 

น�า้หลาก และมกีารลดระดบัของน�า้กลายเป็นพืน้ดนิแห้งในยามฤดแูล้ง มกีารประกอบอาชพีประมงเป็นส่วนใหญ่ และ

บางส่วนมีการเพาะปลูกในลักษณะของ “นาข้าวขึ้นน�้า” หรือ “ข้าวนาฟางลอย (Floating rice)” ซึ่งมีความสามารถ

ในการงอกขยายล�าต้นให้พ้นจากระดับน�้าที่มีความสูงมากได้ 

 3) การตั้งถิ่นของ “ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนแผ่นดิน (Landed Based Communities)” โดยมีการอยู่อาศัย

ในลักษณะของ “เรือนยกพื้น” ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในระดับ 8-10 เมตรจากระดับน�้าทะเล บริเวณที่ได้รับอิทธิพลของน�้า

จากโตนเลสาบไม่มากนกั และประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท�านาเป็นหลกั ซึง่กระจายตวัอยูบ่รเิวณขอบ

โดยรอบโตนเลสาบ และเหนอืขึน้ไปในระดบัความสงูมากกว่า 10 เมตรจากระดบัน�า้ทะเล จะเป็นพืน้ทีข่อง “ป่าเตง็รงั 

(Dry dipterocarp forest)” ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยกรป่าไม้ที่ส�าคัญ

ภาพที่	1	สภาพแวดล้อม และลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้าโตนเลสาบ ประเทศกัมพูชา

1.		 ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน	และสถาปัตกรรมของชุมชนลอยน�้า	(Water	Based	Communities)

  “ชุมชนลอยน�้า (Water Based Communities)” จะตั้งอยู่บริเวณปากคลองที่บรรจบกับโตนเลสาบ โดย

จ�านวนหมู่บ้านลอยน�้าในพื้นที่โตนเลสาบมีทั้งหมด 53 หมู่บ้าน ประมาณ 9,898 ครัวเรือน (Sithirith and  

Grundy-Warr, 2013: 31) เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีการอยู่อาศัยอยู่ในน�้า ท�าให้ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 

สามารถเคลือ่นย้ายและปรบัเปลีย่นได้ตลอดเวลา จงึท�าให้ขอบเขตของชมุชนไม่ได้ถกูก�าหนดตายตวัอย่างชดัเจน ทัง้นี้

การขยายตวัของชมุชนขึน้อยูก่บัแหล่งทรพัยากรสตัว์น�า้ในการท�าอาชพีประมง โดยในช่วงฤดนู�า้หลาก ประมาณเดอืน

มิถุนายน-ตุลาคม ชุมชนลอยน�้าจะเคลื่อนที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมคลองตอนใน เพื่อป้องกันลมพายุฝนที่ชุกขึ้น
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ในช่วงเวลาดังกล่าว ในขณะนี้เมื่อระดับในโตนเลสาบเริ่มลดลง ตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงกรกฎาคม ชุมชน

ลอยน�า้จะค่อยๆ เคลือ่นย้ายออกไปยงัปากแม่น�า้เข้าสูพ่ืน้ทีโ่ตนเลสาบ โดยชมุชนส่วนใหญ่จะมรีะยะทางในการเคลือ่นที่

อยู่ในช่วงประมาณ 5-6 กิโลเมตร ตามระดับน�้าที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา

 สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยของชุมชนลอยน�้าในพื้นที่โตนเลสาบ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 1)  เรอืบ้าน (Houseboat) มลีกัษณะเป็นเรอืพืน้ทีใ่ช้สอยขนาดเลก็ มจี�านวนผูอ้ยูอ่าศยัไม่เกนิ 4-5 คน โดย

มีการสร้างหลังคาคลุมด้วยวัสดุประเภทใบไม้ หรือสังกะสี เพื่อป้องกันแดด ลม ฝน โดยเรือบ้านจะใช้ทั้งการหาปลาใน

ช่วงเวลากลางวัน และหลับนอนในช่วงเวลากลางคืน 

 2)  เรือโป๊ะบ้าน (Ferry Houseboat) มีลักษณะเป็นเรือขนาดใหญ่ โครงสร้างฐานด้านล่างท�าด้วยเหล็ก

เพื่อความแข็งแรง ด้านบนปลูกสร้างเป็นเรือนไม้จริง ภายในมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง และแบ่งสัดส่วนตามการใช้งาน

ต่างๆ เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องน�้า ซึ่งภายในเรือสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้ เช่น เตียง โต๊ะ 

เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริเวณด้านหน้าของเรือนยังนิยมท�าเป็นร้านค้าขนาดเล็กอีกด้วย 

 3)  เรือนแพ (Bamboo Raft Houseboat) มีลักษณะเป็นเรือนที่สร้างอยู่บนโครงสร้างแพไม้ไผ่ เพื่อช่วย

ในการพยงุเรอืนให้อยูใ่นระดบัผวิน�้า ซึง่เรอืนแพเป็นสถาปัตยกรรมทีอ่ยูอ่าศยัทีม่อียูใ่นพืน้ทีโ่ตนเลสาบมาอย่างยาวนาน 

เนื่องจากไม้ไผ่เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในธรรมชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่โตนเลสาบ

 4)  เรือบ้านพร้อมกระชัง (Floating Pen Houseboat) มีลักษณะเป็นเรือบ้านที่มีการสร้างกระชังเพื่อใช้

ในการดักจับสัตว์น�า้ ขนาบทั้งสองข้าง ของเรือบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายกระชังในช่วงที่ระดับน�า้มีการ

เปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาล

 โดยกลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ชุมชนลอยน�้า นอกเหนือจากชาวขแมร์ที่นับถือศาสนาพุทธแล้ว ยังม ี

ชาวขแมร์เชื้อสายเวียดนามบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์ และชาวขแมร์เชื้อสายจามที่นับถือศาสนาอิสลามอีกด้วย 

ท�าให้ในบางพื้นที่ที่ชุมชนมีขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายสูง จะมีการศาสนาสถานตามความเชื่อเฉพาะของกลุ่ม 

และมกีารตัง้ถิน่ฐานในละแวกใกล้เคยีงกนั เพือ่สร้างอาณาเขตเฉพาะของกลุม่ โดยมลีกัษณะทางสถาปัตยกรรมของวดั

ในพุทธศาสนา จะมีการสร้างอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1) วัดที่สร้างถาวรอยู่กลางน�้า โดยมีลักษณะเป็นโครงสร้างเสาสูง เพื่อ

หนนี�า้ท่วมในยามฤดนู�า้หลาก ด้วยข้อจ�ากดัด้านสภาพแวดล้อม ท�าให้ตวัอาคารของวดัมขีนาดไม่ใหญ่มาก และมลีกัษณะ

เป็นวัดในระดับหมู่บ้าน ในขณะที่ 2) วัดที่สร้างบริเวณเนินดิน หรือภูเขา ซึ่งมักตั้งอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินในบริเวณที่

น�า้ท่วมไม่ถงึ เพือ่หาท�าเลทีต่ัง้ทีเ่หมาะสม โดยมลีกัษณะเป็นวดัขนาดใหญ่ ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางทางศาสนาของผูค้น

จากหลากหลายชุมชน ในขณะที่โบสถ์ในคริสต์ศาสนา จะมีลักษณะโครงสร้างแบบเรือนลอยน�้า แต่มีขนาดใหญ่กว่าที่

อยูอ่าศยัของคนทัว่ไป และมกัสร้างโรงเรยีนคูก่นัไว้ด้วย โดยโบสถ์ลอยน�้าจะย้ายทีต่ามการเคลือ่นทีข่องชมุชนในแต่ละ

ฤดูกาลด้วย
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ภาพที่	4 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนลอยน�้าบริเวณโตนเลสาบ ในช่วงฤดูแล้ง

ภาพที่	3	ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน Kampong 

Loung ในโตนเลสาบ 

ที่มา https://maps.google.com

ภาพที่	2	ลักษณะการเคลื่อนที่ขึ้นลงของชุมชนลอยน�้า

ตามช่วงเวลาในรอบปี ในพื้นที่โตนเลสาบ

ภาพที่	5	ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนลอยน�้าบริเวณริมแม่น�้า ในช่วงฤดูน�้าหลากลักษณะการตั้งถิ่นฐานของ

ชุมชนลอยน�้าบริเวณริมแม่น�้า ในช่วงฤดูน�้าหลาก
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ภาพที่	8 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเรือบ้าน (Houseboat)

2.	 ลกัษณะการตัง้ถิน่ฐาน	และสถาปัตยกรรมของชมุชนทีต่ัง้ถิน่ฐานบนพืน้ทีท่ีม่คีวามแตกต่างของระดบัน�้าตาม

ฤดูกาล	(Water	and	Landed	Based	Communities)

“ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ที่มีความแตกต่างของระดับน�้าตามฤดูกาล (Water and Landed Based 

Communities)” เป็นลักษณะของชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณริมแม่น�้า หรือริมคลอง ที่ไหลมาบรรจบกับโตนเลสาบ  

ในช่วงความสูง 6-8 เมตรจากระดับน�้าทะเล ในเขตพื้นที่ “ป่าละเมาะน�้าท่วมถึงในฤดูน�้าหลาก (Flooded forest)”  

ซึ่งชุมชนเสาสูงในพื้นที่โตนเลสาบ มีจ�านวนทั้งหมด 34 หมู่บ้าน ประมาณ 5,527 ครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดบันเตียเมีย

นเจย (Banteay Meanchey) เสยีมเรยีบ (Siem Reap) และก�าปงชนงั (Kampong Chhnang) โดยส่วนใหญ่ประกอบ

อาชพีประมงจบัสตัว์น�้าในเขตพืน้ทีโ่ตนเลสาบ แต่ชมุชนในจงัหวดัก�าปงชนงับางส่วน มกีารท�าการเกษตรควบคูไ่ปการ

ท�าอาชีพประมงด้วย (Sithirith and Grundy-Warr, 2013: 33-34)

  จากระบบนิเวศของลุ่มน�้าโตนเลสาบที่ปริมาณน�้าในหนึ่งรอบปีมีความแตกต่างกันมาก ท�าให้ชุมชนที่ตั้ง

ถิ่นฐานบนพื้นที่ที่มีความแตกต่างของระดับน�า้ตามฤดูกาล มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานในสภาพแวดล้อมในลักษณะของ

ผืนน�้าในช่วงฤดูน�้าหลาก เป็นระยะเวลา 6 เดือน และสลับกับเป็นผืนดินแห้งในช่วงฤดูแล้งเป็นระยะเวลาอีก 6 เดือน 

ซึง่พืน้ทีด่งักล่าวมรีะดบัน�้าในช่วงฤดนู�า้หลากและฤดแูล้ง แตกต่างกนัถงึ 4-5 เมตร ขึน้อยูก่บัปรมิาณน�้าในแต่ละปี ด้วย

สภาพแวดล้อมเช่นนี้ ส่งผลให้เรือนที่ปลูกสร้างภายในชุมชนมีการยกพื้นสูงถึง 6-8 เมตร จากระดับน�้าต�่าสุด โดยผัง

บรเิวณของชมุชน จะมลีกัษณะการตัง้ถิน่ฐานเป็นแนวยาว (Linear Settlement) เรยีงตวัขนานไปตามล�าน�า้ และด้วย

ความทีป่ระชากรของชมุชนส่วนใหญ่ เป็นชาวขแมร์ทีน่บัถอืพทุธศาสนา จงึท�าให้มกีารสร้างวดัเป็นศนูย์กลางของชมุชน

ภาพที่	7	เรือบ้าน (Houseboat)ภาพที่	6	โบสถ์คริสต์ และโรงเรียนลอยน�้า
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  สถาปัตยกรรมของชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ที่มีความแตกต่างของระดับน�า้ตามฤดูกาลในพื้นที่โตนเลสาบ 

มีลักษณะเป็นเรือนยกพื้นสูง 6-8 เมตร โครงสร้างท�าด้วยไม้จริงผสมไม้ไผ่ ผนังและหลังคามุงด้วยใบจาก โดยสามารถ

แบ่งเรือนได้เป็นสามส่วนคือ ส่วนล่างสุด มีลักษณะเป็นใต้ถุนโล่ง เพื่อปล่อยให้น�้าไหลผ่านได้ในยามน�้าหลาก ในยาม

หน้าแล้งใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน และพื้นที่เก็บของเล็กน้อย ถัดขึ้นมาจะเป็นส่วนของห้องครัว และด้านบนสุดเป็นพื้นที่

ส่วนนอน ซึ่งมีบันไดเชื่อมต่อทั้งจากหน้าเรือน และส่วนครัวได้

ภาพที่	9	การตั้งถิ่นฐานแนวยาว (Linear Settlement) เรียงตัวขนานไปตามล�าน�้าของหมู่บ้าน Kampong Phulk

ภาพที่	10	สภาพแวดล้อมริมน�้าของชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ที่มีความแตกต่างของระดับน�้า ตามฤดูกาล

   

ภาพที่	11 ลักษณะเรือนยกพื้นสูง ในชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ที่มีความแตกต่างของระดับน�้า ตามฤดูกาล
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ภาพที่	12	ระดับความสูงของน�้าที่เปลี่ยนแปลงในฤดูแล้ง และฤดูน�้าหลาก

3.		 ลกัษณะการตัง้ถิน่ฐาน	และสถาปัตกรรมของชมุชนทีต่ัง้ถิน่ฐานบนแผ่นดนิ	(Landed	Based	Communities)

 “ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนแผ่นดิน (Landed Based Communities)” เป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณในระดับ

ความสูง 8-10 เมตรจากระดับน�้าทะเล ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่โดยรอบพื้นที่โตนเลสาบ ซึ่งได้รับอิทธิพล

ของระดับน�้าที่สูงขึ้นจากโตนเลสาบไม่มากนัก ท�าให้พื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมส�าหรับการท�าเกษตรกรรม โดยเฉพาะ 

การท�านาปลูกข้าวเป็นหลัก จึงท�าให้มีการตั้งถิ่นฐานในลักษณะของชุมชนเกษตรกรรม ซึ่งกระจายตัวอยู่บริเวณ 

พื้นที่ราบโดยรอบโตนเลสาบ จ�านวนมากถึง 948 หมู่บ้าน (Sithirith and Grundy-Warr, 2013: 39)

 โดยลักษณะการตั้งถิ่นของชุมชนเกษตรกรรม พบอยู่ 2 ลักษณะ 

 1)  การตัง้ถิน่ฐานเป็นแนวยาว (Linear Settlement) เป็นลกัษณะการตัง้ถิน่ฐานเป็นแนวยาวตามเส้นทาง

สญัจรโดยรอบโตนเลสาบ โดยเส้นทางสญัจรดงักล่าวเกดิขึน้มาจากขยายขอบวงของน�า้ในพืน้ทีโ่ตนเลสาบทีม่ลีกัษณะ

การขยายตัวแบบรัศมี และท�าให้เป็นการบังคับการเกิดขึ้นของเส้นทางสัญจรไปในตัว ซึ่งการตั้งถิ่นฐานลักษณะนี้จะมี

การปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ติดกับเส้นทางสัญจร และถัดไปทางด้านหลังจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือการตั้งถิ่นฐาน

เป็นแนวยาวอกีลกัษณะหนึง่ คอื การตัง้ถิน่ฐานบรเิวณบารายโบราณ2 ซึง่มกีารปลกูสร้างเรอืนบรเิวณท�านบคนัคนัโดย

รอบบาราย และใช้พื้นที่ภายในบารายในการท�าเกษตรกรรม 

 2)  การตั้งถิ่นฐานแบบเกาะกลุ่ม (Cluster Settlement) เป็นลักษณะของการตั้งถิ่นฐานชุมชนในบริเวณ

ทีเ่ป็นโคกหรอืดอนเพือ่ป้องกนัน�้าท่วม โดยจะปลกูสร้างบ้านเรอืนเกาะกนัเป็นกลุม่ และมพีืน้ทีส่�าหรบัท�าเกษตรกรรม

อยู่ล้อมรอบ และผังบริเวณของชุมชนลักษณะนี้ส่วนใหญ่ จะมีการสร้างวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และจะมีขอบเขต

พื้นที่ที่แยกออกจากชุมชนอย่างชัดเจน

2 บารายตะวนัออกของเมอืงเสยีมเรยีบ เป็นบารายขนาดใหญ่ มขีนาดกว้างประมาณ 1.8 กโิลเมตร ยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตร ปัจจบุนั
มีการตั้งถิ่นฐานอยู่โดยรอบ
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 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเรือนพักอาศัยของชุมชนเกษตรกรรม สามารถจ�าแนกได้เป็น 5 รูปแบบ  

(Giteau, 1971: 105) คือ

 1)  “เรือนแบบขแมร์ (Khmer House)” มีลักษณะหลังคาทรงจั่วจอมแห มีความสูงและชันคล้ายรูปทรง

ของเรือนไทยภาคกลาง (ศรันยา หล่อมณีนพรัตน์, 2548: 9-11) 

 2)  “เรือนแบบโรง (Rong House)” มีลักษณะหลังคาทรงจั่วแต่มีความชันน้อยกว่าเรือนแบบขแมร์  

มีชายคาสั้น นิยมสร้างในสมัยสงครามเนื่องจากเป็นรูปแบบที่ก่อสร้างง่าย ไม่สิ้นเปลืองวัสดุ

 3)  “เรือนแบบโรงโดล (Rong Dol House)” มีลักษณะหลังคาทรงจั่วปั้นหยา มีขนาดใหญ่กว่าเรือนแบบ

โรง เนื่องจากมีการเพิ่มช่วงเสาทั้งทางช่วงกว้างและยาว รูปทรงหลังคาด้านหนึ่งมีลักษณะเป็นทรงจั่วปั้นหยา อีกด้าน

หนึ่งมีลักษณะเป็นทรงจั่วธรรมดา และมีการประดับตกแต่งบริเวณหน้าจั่วและปลายของหลังคา เพื่อความสวยงาม

 4)  “เรือนแบบโรงเดงือง (Rong Doeung House)” มีลักษณะคล้ายกับเรือนแบบโรงโดล แต่มีลักษณะ 

รูปทรงของหลังคาเป็นทรงจั่วปั้นหยาทั้งสองด้าน

 5)  “เรือนแบบบิด (Bid House)” มีลักษณะหลังคาทรงปั้นหยา ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในยุค 

สมัยหลัง 

 อย่างไรก็ตาม จากการลงส�ารวจภาคสนาม พบว่า รูปแบบ “เรือนแบบขแมร์ (Khmer House)” ในปัจจุบัน

หลงเหลืออยู่น้อยมาก และบางส่วนปรากฏให้เห็นสถาปัตยกรรมประเภทกุฏิของวัด ในขณะที่รูปแบบ “เรือนแบบโรง 

(Rong House)” และ “เรือนแบบโรงโดล (Rong Dol House)” เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยม สามารถพบเห็นได้

ทัว่ไป และมรีปูแบบเรอืนทีห่ลากหลายขึน้อยูก่บัความต้องการพืน้ทีใ่ช้สอยในการอยูอ่าศยั และการปรบัตวัอย่างเหมาะ

สมในแต่ละครัวเรือน ในขณะที่รูปแบบ “เรือนแบบบิด (Bid House)” นั้น เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยม และแพร่

หลายอยู่ในกลุ่มชาว ขแมร์เชื้อสายจาม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดก�าปงจาม (Kampong Cham) และละอวก 

ใกล้เคียง ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่า รูปทรงของหลังคาปั้นหยาดังกล่าว ได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบเรือนของชาวมุสลิม

ที่แพร่หลายอยู่ในแถบคาบสมุทรมาลายู ซึ่งชาวจามเองก็ได้รับอิทธิพลของศาสนาอิสลามผ่านทางกลุ่มคนเหล่านี้ด้วย

เช่นกัน จึงมีตวามเป็นไปได้ที่จะหยิบยืมรูปแบบในการสร้างเรือนมาด้วย 

  ผงับรเิวณของเรอืนในชมุชนเกษตรกรรม มลีกัษณะเป็นลานโล่งท�าด้วยดนิอดัแน่น โดยจะปลกูพชืสวน และ

ผลไม้ไว้โดยรอบตวัเรอืน นอกจากนี ้เรอืนบางหลงัยงัมกีารสร้างยุง้ข้าว เพือ่ไว้เกบ็ข้าวส�าหรบับรโิภคภายในครอบครวั

อกีด้วย จากการศกึษา พบว่า รปูแบบทางสถาปัตยกรรมของเรอืนในกลุม่ชมุชนเกษตรกรรม มลีกัษณะเป็นเรอืนยกพืน้ 

มีลักษณะการวางเรือนตามแนวยาว และหันสันหลังคาขนานกับเส้นทางสัญจร ส่วนใหญ่มีบันไดขึ้นเรือนทางด้านยาว 

บรเิวณผนงัเรอืนมกีารท�าช่องเปิดไม่มาก และมขีนาดเลก็ พืน้ทีบ่รเิวณใต้ถนุใช้ส�าหรบัเกบ็ของ และเลีย้งสตัว์ โดยพืน้ที่

ใช้สอยบนเรือน ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นโถงโล่ง และมีการใช้สอยแบบอเนกประสงค์ ทั้งส่วนนั่งเล่นพักผ่อน และ

ส่วนนอน โดยอาจน�าเครื่องเรือนอย่างเช่น ตู้เก็บของ มาใช้เพื่อการแบ่งกั้นพื้นที่เพื่อความเป็นสัดส่วน ส�าหรับเรือน

ขนาดใหญ่อาจจะมีการกั้นห้องนอน 1-2 ห้อง บริเวณด้านบนของเรือน ในขณะที่ พื้นที่ด้านในสุดของเรือนจะเป็น 

ส่วนครัว 

 ในส่วนของโครงสร้างหลักของเรือนท�าด้วยไม้จริง ทั้งในส่วนของเสา โครงสร้างพื้น และโครงสร้างหลังคา  

ในขณะที่ส่วนของผนัง นอกจากการใช้วัสดุประเภทไม้จริงแล้ว ยังพบการใช้วัสดุประเภทใบไม้ด้วย เช่นเดียวกับวัสดุ

มุงหลังคาที่มีการใช้วัสดุ 2 ประเภท คือ หลังคาใบตาล และหลังคากระเบื้องดินขอ 
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 ภาพที่	13	การตั้งถิ่นฐานแนวยาว ภาพที่	14	การตั้งถิ่นฐานแบบเกาะกลุ่ม 

 (Linear Settlement) บนท�านบคันดินของบาราย (Cluster Settlement) บนที่ดอน

ภาพที่	15 ลานดินอัดแน่น การปลูกพืชสวนครัวและผลไม้โดยรอบเรือน ถัดออกเป็นด้านนอกเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

   

 ภาพที่	16	เรือนแบบโรง (Rong House) ภาพที่	17	เรือนแบบโรงเดงือง (Rong Doeung House)
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	 ภาพที่	18	เรือนแบบปิด (Bid House) ภาพที่	19	ยุ้งข้าว

สรุป
 จากศึกษาพบว่า ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในลุ่มน�้าโตนเลสาบ มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ โดยเฉพาะอิทธิพลของน�้า เป็นปัจจัยหลักในการก�าหนดรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน และการด�ารงชีพของชุมชน 

ในแต่ละพืน้ทีข่องลุม่น�า้โตนเลสาบ โดยชมุชนลอยน�า้ (Water Based Communities) เป็นชมุชนทีม่พีืน้ฐานการด�ารง

ชีวิตพึ่งพิงอยู่กับน�้าเป็นหลัก เนื่องจากสถาปัตยกรรมของชุมชนลอยน�้าสามารถเคลื่อนย้ายได้แบบอิสระ จึงท�าให้

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน มีการผสมผสานทั้งการตั้งถิ่นฐานแบบเกาะกลุ่ม (Cluster Settlement) ในฤดูแล้ง 

และการตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว (Linear Settlement) ในฤดูน�้าหลาก ในขณะที่ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ที่มีความ

แตกต่างของระดับน�้าตามฤดูกาล (Water and Landed Based Communities) เป็นชุมชนที่มีพื้นฐานการด�ารงชีวิต

ทั้งในน�้าและบนพื้นดิน มีลักษณะของการตั้งถิ่นฐานแบบถาวรตามแนวยาว (Linear Settlement) ของแม่น�้า และ 

ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนแผ่นดิน (Landed Based Communities) เป็นชุมชนที่มีพื้นฐานการด�ารงชีวิตพึ่งพิงอยู่กับ 

พื้นดินเป็นหลัก มีลักษณะของการตั้งถิ่นฐานแบบถาวร ทั้งการตั้งถิ่นฐานแบบเกาะกลุ่ม (Cluster Settlement)  

บนโคกเนิน และการตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว (Linear Settlement) ตามทางสัญจร

โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนในพื้นที่ลุ่มน�้าโตนเลสาบ สามารถจ�าแนกได้ 2 ประเภท คือ 1) อาคารแบบ

เคลื่อนย้ายได้ (Moveable Structure) ในกลุ่มของชุมชนลอยน�้า ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีผลมาจากปัจจัยด้าน 

สภาพแวดล้อมและทรพัยากรทางธรรมชาตเิป็นหลกั สะท้อนให้เหน็ถงึวถิชีวีติทีส่มัพนัธ์กบัฤดกูาลตามธรรมชาตไิด้เป็น 

อย่างด ีและ 2) อาคารแบบถาวร (Permanent Structure) มทีัง้ลกัษณะของเรอืนเสาสงูซึง่เป็นเรอืนในกลุม่ของชมุชน

ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่นี�้าท่วมถงึในบางฤดกูาลและน�้าแห้งลงในบางฤดกูาล ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึการต่อสูเ้พือ่ปรบัตวัให้อยู่

ร่วมกับสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมภูมิปัญญาในการอยู่อาศัย และการก่อสร้าง รวมไปถึงข้อก�าจัดของวัสดุก่อสร้าง

ทีม่อียูใ่นพืน้ที ่ในขณะทีเ่รอืนยกพืน้ของชมุชนเกษตรกรรม แม้ว่าปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอทิธพิลของน�้า

จะส่งผลต่อพื้นที่ไม่มากนัก แต่ชุมชนส่วนใหญ่ก็ยังนิยมปลูกสร้างเรือนแบบยกพื้นจึงสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม 

การอยู่อาศัยแบบเรือนยกพื้นของชาวขแมร์ได้เป็นอย่างดี
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