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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการศึกษากรรมวิธีและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปรุงเรือนไทยเครื่องสับภาคกลางในปัจจุบัน โดย     
ผูว้จิยัได้ท�าการเกบ็ข้อมลูปฐมภมูจิากการสมัภาษณ์ช่างผูป้รงุเรอืน การส�ารวจรงัวดั และท�าการบนัทกึภาพถ่ายเรอืนไทย
สามหลัง ได้แก่ เรือนไทยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  เรือนของคุณอาริดา นุทกาญจนกุล 
จงัหวดัชลบรุ ี และเรอืนของคณุชรนิทร์  ธารพานชิ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี ประกอบกบัข้อมลูทตุยิภมูปิระเภทเอกสารอ้างองิ
ที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการปรุงเรือนไทย

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกรรมวิธีการปรุงเรือนท้ังสามหลังพบว่าการปรุงเรือนไทยเครื่องสับภาคกลางในปัจจุบันมี
กรรมวิธีการปรุงองค์ประกอบต่างๆ ของเรือน ซ่ึงเป็นระบบส�าเร็จรูปที่สามารถถอดประกอบได้ ตามภูมิปัญญาช่างที่
สืบทอดมาช้านาน  ส่วนขั้นตอนการปลูกเรือนพบว่าในปัจจุบันได้มีการพัฒนากรรมวิธีการปลูกเรือนให้ทันสมัย สะดวก
สบายมากขึ้น มีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ ควบคู่ไปกับการปรับเปล่ียนรูปแบบบางส่วนของเรือนไปตามสภาวการณ์
ในปัจจุบนั โดยที่ยังคงอาศยัความรู้ความเข้าใจองคค์วามรู้ของการปรุงเรือนแบบโบราณเป็นพื้นฐาน  ผลการศึกษานี้จะ
สามารถเป็นเอกสารอ้างอิงในการศึกษาเก่ียวกับเรือนไทยเครื่องสับภาคกลาง และการศึกษาพัฒนางานสถาปัตยกรรม
ไทยต่อไป

ค�ำส�ำคัญ :  เรือนไทย  เครื่องสับ  การปรุงเรือน  การปลูกเรือน
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Abstract  

This research focuses on the methods of construction, as well as relevant factors, pertaining to the 
construction of traditional Thai-style wooden houses of the Central Region of Thailand.  Primary data 
was collected through interviews of the builders, measured work, and photographic records of three 
case study houses: the ruen Thai of Chulalongkorn University Cultural Center, Ms Arida Nutkanchanakul’s 
residence in Chonburi, and Mr Charin Thanphanit’s house in Suphanburi.  Secondary sources on 
traditional Thai house construction, as well as literary works, were also consulted.

Through a comparative analysis of the three cases, the research focuses on the method of assemblage, 
and the pre-fabrication system that have been maintained through time. Nonetheless, there are 
certain improvements in terms of construction methods, which help facilitate and modernize house 
construction. Modern materials and tools have also been applied, in conjunction with partial 
transformation of the house, in response to present-day conditions.  Anyhow, a thorough understanding 
of traditional house construction remains vital as basic knowledge. The research result adds to the 
current literature on traditional Thai-style wooden houses of the Central Region of Thailand, and the 
future development of Thai architecture.
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บทน�า

เรือนไทยเครื่องสับเป็นที่อยู่อาศัยของคนในแถบที่ราบ
ลุ่ม ภาคกลางของประเทศ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน�้าท่วมถึง       
มีฝนตกชุก ในฤดูฝนมีน�้าหลาก มีแม่น�้าล�าคลองอยู่เป็น
จ�านวนมาก ผู้คนจึงมักตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน�้าเพื่อ
สะดวกในการใช้อุปโภคบริโภค และใช้เป็นทางสัญจร 
จากสภาพที่ตั้ง และสภาพภูมิอากาศจึงท�าให้เกิดรูปแบบ
ของเรือนไทยซึ่งมีลักษณะเฉพาะ  ตัวเรือนเป็นเครื่องไม้
ยกพื้นใต้ถุนสูง พื้นและผนังท�าด้วยไม้ หลังคาทรงสูง
ยอดแหลมเส้นหลังคาทอดอ่อนเหมือนทรงจอมแห       
มีการทิ้งชายคากันสาดยาวโดยรอบ นอกจากน้ียังทิ้ง
หลังคาด้านยาวของตัวเรือนด้านหน่ึงคลุมระเบียงไว้
เรียกส่วนนี้ว่า “พาไล” เพื่อการกันแดดกันฝน และ
ประโยชน์ในการระบายน�้าฝน

เรอืนไทยมขีนาดตัง้แต่เรอืนขนาดเลก็ไปจนถึงขนาดใหญ่
ตามแต่ฐานะของเจ้าของเรือน เรือนไทยขนาดเล็ก     

เรียกว่า “เรือนเดี่ยว” ถ้ามีขนาดใหญ่ขึ้นมักท�าเป็น  
“เรือนแฝด”1 หรือเมื่อต้องการพื้นที่ใช ้สอยมากขึ้น        
มักสร้างเป็นเรือนหลายหลัง และเชื่อมต่อกันด้วยชาน-   
เรอืนลกัษณะนีเ้รยีกว่า “เรอืนหมู”่2  และส�าหรบัเรอืนของ
ผู้มีฐานะสูงในสังคมเรียกว่า “เรือนคหบดี”3 ซึ่งได้แก่ 
เรือนของพวกขุนนางหรือเจ้าพระยาต่างๆ เช่น เรือนคุ้ม
ขุนแผน (จวนสมุหเทศาภิบาล มณฑลกรุงเก่า) ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และเรือนของเจ้าพระยายมราช (ปั้น 
สขุมุ) ทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุ ีเป็นต้น ส�าหรบัเรอืนทีป่ระทบั
ของพระมหากษัตริย์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดให้
สร้างเรอืนหมูข่ึน้ในพระราชวงัดสิุต และพระราชทานนาม
ชื่อสามัญว่า “เรือนต้น”  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ทรง
สร้างเรือนหมู่เหมือนกันขึ้นที่พระราชวังสนามจันทร์   
และพระราชทานนามว่า “เรือนทับขวัญ” นอกจากนี้    
ยงัมเีรอืนต้นในรชักาลปัจจบุนัในบรเิวณวงัสวนจติรลดา4 
อีกด้วย ส่วนเรือนหมู่ที่จะศึกษาต่อไปนี้เป็นเรือนหมู่       
ที่สร้างขึ้นมาใหม่ในแนวคิดใหม่บนพื้นฐานของเรือนหมู่
ในอดีต (ภาพที่ 1-6)

 1 ผุสดี ทิพทัส, บ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ 2, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), 76.

 2 ส�านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, เอกลักษณ์ไทย ในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : กราฟิคฟอร์แมท
ไทยแลนด์จ�ากัด, 2540), 26.

 3 ฤทัย ใจจงรัก, เรือนไทยเดิม, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), 11-16.

 4 แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว., เรือนหลวง, (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2541), 129-159.

ภาพที่ 1  เรือนคุ้มขุนแผน (จวนสมุหเทศาภิบาล 
มณฑลกรุงเก่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 2  เรือนเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) 
จังหวัดสุพรรณบุรี
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ภาพที่ 5  พระต�าหนักเรือนต้น ในสวนจิตรลดา 
กรุงเทพมหานคร
ที่มา : มรว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี 2541, 154.

ภาพที่ 3  พระต�าหนักเรือนต้น ในพระราชวังดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  
ที่มา : มรว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี 2541, 128.

ภาพที่ 4  พระต�าหนักทับขวัญ ในพระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม

ภาพที่ 6  พระต�าหนักเรือนต้น ในสวนจิตรลดา 
กรุงเทพมหานคร
ที่มา : มรว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี 2541, 156.

ความนิยมในการสร้างเรือนหมู่น่าจะขาดช่วงไประยะ
หนึง่5 แต่ปัจจบุนัความนยิมของเรอืนไทยในลกัษณะเรอืน
หมู่ได้ถูกน�ากลับมาใช้ใหม่ มีทั้งสร้างใหม่เป็นรูปแบบ
อาคารพักอาศัย หรือใช้เป็นอาคารประเภทอื่นเพื่อ
ประโยชน์การใช้สอยแบบใหม่ เช่น เรือนไทยศูนย์ศิลป-
วัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกัน
เรือนหมู่ดังกล่าวก็ยังมีการรื้อถอน และน�ามาปรับปรุง
สร้างใหม่ในรปูแบบคล้ายเรอืนหมูเ่ดมิแต่ปรบัให้เหมาะสม 
กับวิถีชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษากรรมวิธีการก่อสร้าง
ของเรือนไทยทั้งหมดสามหลังด้วยกัน หลังแรกคือ 
เรือนไทยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ ออกแบบโดย รศ.ภิญโญ สุวรรณคีรี และ   
อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี เมื่อ พ.ศ. 2531 ก่อสร้างโดย      
ห้างหุ ้นส่วนจ�ากัด ล.เจริญศิลป์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นการ
ออกแบบ และก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดให้มีลักษณะเป็น
เรือนหมู่แบบโบราณ แต่ปรับเปล่ียนวัตถุประสงค์การ

 5 ผุสดี ทิพทัส และ มานพ พงศทัต, บ้านในกรุงเทพฯ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 205.
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ใช้สอยให้เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการบูรณะ
ปรับปรุงเรือนหมู่นี้ครั้งใหญ่โดยช่างจากบริษัทเดียวกัน
โดยผู้วิจัยเป็นสถาปนิกควบคุมการบูรณะ กรณีศึกษา  
หลงัทีส่องเป็นเรอืนไทยของคณุอารดิา นทุกาญจนกลุ  ซ่ึง
แต ่ เดิมสร ้างขึ้นเมื่อป ี  พ.ศ. 2504 ที่ เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 จึงย้ายไปปลูก
สร้างขึ้นใหม่ที่อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยช่าง
กฤษฎา สุขมะโน ช่างปรุงเรือนไทยในจังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยาเป็นผู้ด�าเนินการ ผู้วิจัยได้ท�าการรังวัด และ
ท�าการออกแบบวางผงัเรอืนไทยหมูข่ึน้มานีใ้หม่ ส่วนกรณี
ศึกษาเรือนหลังท่ีสามเป็นเรือนไทยของคุณชรินทร์      
ธารพานชิ  ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอเมอืง จงัหวดัสพุรรณบรุ ี ผูว้จิยั
เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ ช่างส่ง รอดสมจิตร เป็นผู้ปรุง
และผู้ก่อสร้างเรือนหลังนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

ในการศึกษาเรือนทั้ง 3 หลังนี้ ผู้วิจัยได้มีโอกาสออกแบบ 
หรอืซ่อมแซม จงึได้ท�าการเกบ็ข้อมลูจากการสอบถามช่าง
ที่ปรุงเรือน ส�ารวจรังวัด ตลอดจนบันทึกภาพถ่ายอาคาร
และกระบวนการปรงุเรอืนอย่างละเอยีดตัง้แต่กระบวนการ 
เริ่มปรุงองค์ประกอบส่วนต่างๆ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
ปลูกเรือน หลังจากน้ันจึงน�าเอาข้อมูลจากการศึกษา     
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ประกอบกับข้อมูลจากเอกสาร
ทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับการปรุงเรือนไทย เพื่อให้เข้าใจ   
รูปแบบและกระบวนการปรุงองค์ประกอบส่วนต่างๆ  
ของเรือน รวมถึงข้ันตอนการปลูกเรือน อันเป็นองค์  
ความรู้พื้นฐานต่อการเรียนการสอนในวิชาการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนิสิต และผู้ที่
สนใจต่อไป

อนึ่งในบทความน้ีจ�าเป็นจะต้องอธิบายเรื่องราวต่างๆ 
ด้วย “ศพัท์ช่าง” ของไทยเพือ่สือ่สารกนัได้รูเ้รือ่งเกีย่วกบั
การก่อสร้างเรือนไทยที่จะกล่าวต่อไป (ภาพที่ 7)

รูปแบบและกรรมวิธีการปรุง
องค์ประกอบส่วนต่างๆ ของเรือน
ที่น�ามาศึกษา

เรือนไทยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นบัเป็นเรอืนไทยหลงัแรกทีผู่ว้จิยัได้เริม่ศกึษาตัง้แต่เข้ามา
เป็นนิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตย-
กรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมือ่ปี พ.ศ. 2540  
ปัจจุบันเรือนหลังนี้ก็ยังเป็นตัวอย่างและถือเป็นครู 
ส�าหรับผู ้วิจัยใช้ในการออกแบบและศึกษาเกี่ยวกับ
เรอืนไทยเสมอมา  จากระยะเวลาการใช้งานตัง้แต่ปี พ.ศ.
2531 จนถึงปี พ.ศ. 2557 ท�าให้ตัวไม้บางส่วนเริ่มเสื่อม-
สภาพตลอดจนวัสดุอื่นๆ บางแห่ง ทางจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้ อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
และคณะเป็นสถาปนิกควบคุมการบูรณะ ซึ่งผู้วิจัยได้    
อยู่ในคณะท�างานซ่อมแซมครั้งนี้ด้วย

ลกัษณะของหมูอ่าคารเป็นเรอืนเครือ่งสบั 2 ชัน้ ประกอบ
ด้วยเรือนกลางน�้า 1 หลัง เรือนแฝดส�าหรับเก็บเครื่อง
ดนตรีที่เป็นเหมือนเรือนประธานของหมู่เรือนทั้งหมด 
นอกจากนั้นมีหอรีหอขวาง6ประกอบอีก 3 หลัง และยังมี
ศาลาหอนกหรือหอนั่ง7อีก 1 หลัง  ชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่ง
มีการกั้นบางส่วนเป็นห้องส่วนบริการ (ภาพที่ 8)  ชั้นบน
เป็นโครงสร้างไม้  ช้ันล่างเป็นโครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
มีชานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมเรือนทั้งหมดเข้าด้วยกัน  
ไม้ที่ใช้ปรุงเรือนหมู่นี้เป็นไม้ตะเคียนทอง

จากการส�ารวจพบว่า บรเิวณทีเ่สยีหายส่วนใหญ่เป็นไม้ซึง่
เป็นชิน้ส่วนของหลงัคาทีต้่องตากแดดตากฝน เช่น ป้ันลม 
เหงา เชิงกลอน สะพานหนู ส่วนปลายของอกไก่ แปลาน 
แปหวัเสา ฝาเรอืนและแผงหน้าจัว่ทางทศิตะวนัตก มกีาร

 6 “หอรี” เป็นเรือนที่ปลูกวางแนวเรือนขนานกับเรือนประธาน ,“หอขวาง”เป็นเรือนที่ปลูกวางแนวตั้งหรือขวางกับเรือนประธาน

 7 “หอนก” หรือ “หอนั่ง” เป็นศาลาตั้งอยู่กลางนอกชานในอดีตใช้เป็นที่เลี้ยงนกหรือที่นั่งพักผ่อนจึงเรียกหอนกหรือหอนั่ง 



การปรุงเรือนไทยเครื่องสับภาคกลาง : กรณีศึกษาเรือนไทยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรือนไทยคุณอาริดา นุทกาญจนกุล จ.ชลบุรี และเรือนไทยคุณชรินทร์ ธารพานิช จ.สุพรรณบุรี

6  

ภาพที่ 7  รูปตัดเรือนไทยเครื่องสับ : แสดงองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของเรือน

โค้งแอ่นตวัและผ ุท�าให้ประตหูน้าต่างแอ่นตวัตามไปด้วย
ท�าให้เปิดปิดไม่ได้ตามปกต ิส่วนหลงัคาชัน้กนัสาด หลงัคา
พาไล แปลานกแ็อ่นตวัไม่ได้ระดบั เนือ่งจากความยาวของ
ช่วงเสาทีม่ขีนาดยาวกว่าเรอืนปกต ิ การทีแ่ปลานแอ่นตวั
นี้ส่งผลให้โครงสร้างหลังคารวน กระเบื้องขยับท�าให้
หลังคารั่ว เสาเรือนบริเวณเสาพาไลและเสาฝานอกชาน
ซึ่งตั้งอยู ่บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโคนผุ และเปื ่อย    
หมดสภาพ

เมื่อท�าการส�ารวจความเสียหาย และได้วิเคราะห์ปัญหา
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้แล้ว ทางคณะท�างานได้ท�าการเขยีนแบบ
ก�าหนดรายการประกอบแบบในการซ่อมแซม โดยการ
ซ่อมแซมได้ท�าการถอดเครือ่งบนและโครงสร้างของหลงัคา
ได้แก่ ปั้นลม เหงา เชิงกลอน สะพานหนู บริเวณส่วน
ปลายของแปลาน แปหวัเสา และอกไก่ ออกมาซ่อมแซม
และเปลีย่นไม้ใหม่ในส่วนทีช่�ารดุ (ภาพที ่9) ส่วนฝาเรอืน
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ที่มีการแอ่นตัวได้ท�าการรื้อออกเฉพาะชิ้นส่วนที่มีความ 
เสียหายเท่านั้นและเปลี่ยนตัวไม้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อ
ความแขง็แรง  ส่วนบรเิวณหลงัคากนัสาดและหลงัคาพาไล
ได้มกีารเสรมิจนัทนัพลางช่วยให้แปลานไม่แอ่นตวั (ภาพที่ 
10-11) ส่วนเสาฝานอกชานเสาของเรอืน รอด และพืน้ไม้
ส่วนพาไลทีช่�ารดุเสยีหาย (ภาพที ่12-13) ได้มกีารเปลีย่น

ใหม่และยกระดับโคนเสาให้สูงกว่าระดับพื้นชานชั้นบน 
เพือ่ป้องกนัความชืน้ ในการซ่อมแซมบรูณะเรอืนไทย ศนูย์
ศลิปวฒันธรรม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ช่างทีซ่่อมแซม
เป็นช่างปรงุเรอืนไทยของห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ล.เจรญิศลิป์
ก่อสร้าง ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างเรือนไทยหมู่นี้เมื่อปี พ.ศ. 
2531

ภาพที่ 9  แสดงการซ่อมแซมปั้นลมและเหงาที่ช�ารุดโดยการ
ปรุงขึ้นมาใหม่ เรือนไทยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 10  การเปลี่ยนไม้ส่วนเชิงกลอนและสะพานหนู
เรือนไทย
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ภาพที่ 11  การเสริมจันทันพลางบริเวณหลังคาพาไล
เพื่อเสริมความแข็งแรงช่วยไม่ให้แปลานแอ่นตัว

ภาพที่ 12  แสดงการเปลี่ยนไม้รอดส่วนพื้นพาไลและ
ไม้กระดานปูพื้นใหม่

ภาพที่ 13  การใช้เสาเหล็กช่วยค�้าโครงสร้างหลังคา
ขณะท�าการเปลี่ยนเสา

ภาพที่ 14  การมุงกระเบื้องดินเผากลับเข้าไปหลังจาก
ซ่อมแซมหลังคาแล้วเสร็จ

เรือนไทยคุณอาริดา นุทกาญจนกุล  
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

แต่เดมิเป็นเรอืนเก่า 2 หมูข่องตระกลูกนัตะบตุร ตัง้อยูท่ี่
ถนนประชาชืน่ เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร สร้างขึน้เมือ่
ปี พ.ศ. 2504 ปจัจบุันสภาพเรอืนเดิมมีความทรุดโทรม
ตามระยะเวลาใช้งาน คณุอารดิา นทุกาญจนกลุ ได้เรยีน
ปรกึษา อ.เผ่า สวุรรณศกัดิศ์ร ีเกีย่วกบัการย้ายเรอืนไทย
ทัง้ 2 หมูน่ีเ้พ่ือน�าไปปลกูใหม่ทีถ่นนสขุมุวทิ ต�าบลบางพระ 
อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีท่าน อ.เผ่า สวุรรณศกัดิศ์รี 
ได้แนะน�าผู้วิจัยกับเจ้าของเรือนให้เป็นผู้เข้าไปท�าส�ารวจ
ท�าการรังวัดและออกแบบ ก่อนท�าการรื้อถอน ในการ
ส�ารวจรงัวดัพบว่าเรอืนไทยหมูแ่รก (ภาพที ่15, ภาพที ่17)  
ประกอบด้วยเรอืน 2 หลงัซึง่มขีนาดใหญ่กว่าเรอืนไทยหมู่
ที ่2 (ภาพที ่16, ภาพที ่18)  ซึง่ม ี2 หลงัเช่นเดยีวกนั 

หลังจากส�ารวจรังวัดเรือนเดิมเรียบร้อย จึงได้ท�าการ
ออกแบบวางผังหมู่เรือนใหม่โดยน�าเรือนทั้ง 2 หมู่ มา 
ปรับเปลี่ยนให้เรือนไทยทั้ง 4 หลัง ล้อมรอบนอกชานซึ่ง
ไม่กว้างมากนัก เพื่อให้ร่มเงาของเรือนแต่ละหลังทอด    
ไปสู่พื้นนอกชานได้ไม่ถูกแดด ตัวเรือนเป็นเรือนไทย
ยกพื้นสูง โครงสร้างพื้นชั้นล่าง และนอกชานพื้นชั้นที่ 2 
เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ตัวเรือนทั้ง 4 หลัง 
และศาลาหอนัง่ (เรอืนทีส่ร้างขึน้ใหม่) เป็นเครือ่งไม้ ชัน้บน
ของแต่ละเรอืนท�าเป็นห้องมปีระโยชน์ใช้สอยแตกต่างกนั 
มีทั้งเรือนรับรองซึ่งอยู่ใกล้ทางเข้าด้านหน้า และเรือน-
นอน ส่วนชัน้ล่างเป็นใต้ถนุโล่งสามารถใช้เป็น ส่วนรบัแขก 
ส่วนพกัผ่อน ส่วนจอดรถ และส่วนอเนกประสงค์ต่างๆ ได้ 
(ภาพที่ 19)
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ภาพที่ 15  เรือนหมู่ที่1 ของตระกูลกันตะบุตร ก่อนท�าการ
รื้อถอนตัวเรือนมีความกว้างระหว่างเสาของเรือน 3.55 เมตร

ภาพที่ 16  เรือนหมู่ที่ 2 ของตระกูลกันตะบุตร ก่อนท�าการ
รื้อถอนตัวเรือนมีความกว้างระหว่างเสาของเรือน 3.15 เมตร

ภาพที ่17  ผงัเรอืนหมูท่ี1่ ของตระกลูกนัตะบตุร ก่อนท�าการ
รื้อถอน

ภาพที ่18  ผงัเรอืนหมูท่ี ่2 ของตระกลูกนัตะบตุร ก่อนท�าการ
รื้อถอน

ภาพที่ 19  ทัศนียภาพหมู่เรือนไทยคุณอาริดา นุทกาญจนกุล  จ.ชลบุรี : แสดงการวางต�าแหน่งเรือนต่างๆ
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เมื่อท�าการออกแบบเรียบร้อยจึงให้ช่างปรุงเรือนไทย  
จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่อช่างกฤษฎา สุขมะโน        
มาท�าการรือ้ถอนและน�าไปปลกูใหม่ซ่อมแซมส่วนทีช่�ารดุ 
ในขัน้ตอนการรือ้ถอนเรอืนพบว่า แผงฝาและไม้เครือ่งบน 
(องค์ประกอบส่วนหลังคา) เช่น อกไก่ แปลาน ระแนง 
และลูกฟักแผงหน้าจั่ว (ภาพท่ี 20-21) ส่วนใหญ่หมด
สภาพเสยีหาย  ต้องท�าการซ่อมแซมปรงุขึน้ใหม่  ขัน้ตอน
การประกอบเรือนเริ่มตั้งแต่การวางเสาไม้บนโครงสร้าง
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ยดึหวัเสาด้วยขือ่ไม้และแปหวัเสาไม้  
ส่วนระบบโครงสร้างพื้นน้ันใช้ระบบตงไม้วางบนคาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จึงไม่มีรอดแต่วางพรึงบนปลายคาน

 8 กฤษฏา สุขมะโน, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 25 ตุลาคม 2556.

แทน  จากนัน้จงึประกอบโครงสร้างหลังคาและเครือ่งบน
โดยติดตั้งใบดั้ง จันทัน จันทันพลาง และแผงหน้าจั่ว    
จากน้ันจึงสวมอกไก่ยึดใบดั้งทั้งหมดไว้และวางแปลาน  
ท�าการยกแผงฝาด้วยรอกผ่อนแรง และติดตั้งแผงฝาโดย
แขวนกับเต้าซึ่งสวมอยู่กับหัวเสาไม้ มีการยึดแผงฝากับ
เสาด้วยสกรูแสตนเลสเพื่อความแข็งแรง จากนั้นติดตั้ง
จันทันหลังคากันสาดและจันทันหลังคาพาไล ติดตั้ง      
เชิงกลอนสะพานหนู แล้วติดตั้งระแนงไม้ ปั้นลม มุง
กระเบื้อง ปั้นปูนทับสันหลังคา  ท�าปูนหลบหลังคา และ
ทาสีตัวเรือนทั้งหมด8 (ภาพที่ 22-31)

ภำพขั้นตอนกำรปลูกเรือนของคุณอำริดำ นุทกำญจนกุล

ภาพที่ 20  องค์ประกอบของเรือนทั้ง 2 หมู่ของเรือนไทย
คุณอาริดา นุทกาญจนกุล ที่ถูกรื้อมาซ่อมแซม

ภาพท่ี 21  การซ่อมแซมองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของเรอืนจะ
ท�าการปรุงให้เรียบร้อยก่อนท่ีระดับพืน้ดินแล้วค่อยยกไปประกอบ

ภาพที่ 22  การยกเสาเอกเสาโทเรือนไทยเครื่องสับ ภาพที่ 23  เมื่อยกเสาขึ้นเรียบร้อยก็สวมขื่อยึดหัวเสา
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ภาพที ่24  การสวมแปหวัเสาทบับนขือ่ และสวมเต้าไว้กบัเสา ภาพที่ 25  การยกแผงหน้าจั่วโดยใช้ไม้ค�้าไว้ชั่วคราว

ภาพที่ 26  การติดตั้งใบดั้ง จันทัน และชุดจันทันพลาง ภาพที่ 27  เมื่อติดตั้งแผงหน้าจั่ว ใบดั้งและจันทัน

 
ภาพที่ 28  การติดตั้งแผงฝาเรือนไทย 

 
ภาพที่ 29  เมื่อติดตั้งแผงฝาเรียบร้อยจึงค่อยติดตั้ง
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ภาพที่ 30  การมุงกระเบื้องดินเผาของหลังคาเรือนไทย ภาพที่ 31  นั่งร้านที่วางอยู่บนแปลานส�าหรับช่างปั้นปูนทับ
สันหลังคา

เรือนไทยคุณชรินทร์ ธารพานิช  
อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  

เรือนหมู ่นี้เป็นเรือนไทยที่ผู ้วิจัยได้มีโอกาสออกแบบ    
ให้คุณชรินทร์ ธารพานิช โดยอาศัยความรู้ และข้อมูล   
จากการศึกษาเรือนไทย 2 หลัง ก่อนหน้าน้ีมาท�าการ
ออกแบบ ส�าหรับผู ้ก ่อสร้างเรือนหลังน้ีคือ ช่างส่ง      
รอดสมจิตร ช ่างปรุงเรือนไทยจังหวัดสุพรรณบุรี   
เรือนไทยหมู่นี้เป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ประกอบด้วย
เรือนเครื่องสับ 7 หลัง ชั้นบนมีเรือนรับรองตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเป็นเรือนประธาน มีเรือนนอนหลังใหญ่
ทางด้านทิศเหนือเป็นเรือนรอง รายล้อมด้วยเรือนนอน
หลังอื่นอีก 5 หลัง เชื่อมต่อกันด้วยชานแล่นโอบล้อม
คอร์ตที่เป็นสระว่ายน�้าและสวน ด้านหน้าทิศตะวันออก
เป็นนอกชานหน้าบ้านมีซุ ้มประตู และบันไดทางขึ้น
เชื่อมต่อกับศาลาหอนั่ง ชั้นล่างของบ้านแบ่งเป็นห้อง
ต่างๆ ประกอบด้วย ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร 
ห้องครัว นอกจากนี้ยังมีห้องอเนกประสงค์ต่างๆ ได้แก่ 
ห้องออกก�าลังกาย ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องดนตรี และ
ห้องซาวน่า พร้อมทั้งยังได้ออกแบบให้มีห้องนอนของ
คุณตาคุณยาย ซึ่งสะดวกในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 
ทุกห้องเปิดมุมมองเข้าหาคอร์ตที่เป็นสระว่ายน�้า (ภาพ
ที่ 32) โครงสร้างอาคารชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั้งหมด ฝาผนังก่ออิฐถือปูน  ชั้นบนพื้นเป็นคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ส่วนเสาเรือนเป็นไม้  ผนังเรือนเป็นฝาปะกน 
โครงสร้างหลังคาและองค์ประกอบอื่นๆ ก็เป็นเครื่องไม้

ขั้นตอนการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เป็น
โครงสร้างของเรือนที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
มีช่างรับเหมาอีกชุดหนึ่งด�าเนินการก่อสร้าง ส่วนที่    
เป็นโครงไม้มีช่างที่ปรุงเรือนไทยอีกชุดท�าการก่อสร้าง         
ที่บนพื้นจะท�าปรุงส่วนต่างๆ ของเรือนซ่ึงเป็นเครื่องไม้      
อันได้แก่ เสา โครงสร้างหลังคา (ภาพที่ 33) เครื่องบน
หลังคา เช่น แผงหน้าจั่ว ปั้นลม (ภาพที่ 34) แผงฝา 
(ภาพที่ 35-36) ประตูหน้าต่าง และส่วนประกอบต่างๆ 
เม่ือเสร็จเรียบร้อยจึงยกขึ้นไปประกอบบนโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขั้นตอนการประกอบเรือนเริ่มจากการยกเสาไม้ขึ้นช้ัน
บนใช้วิธีการวางเสาไม้บนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และยึดหัวเสาด้วยเพลตเหล็กแล้วร้อยน๊อตยึดไว้เพื่อ
ความแข็งแรง ส่วนปลายหัวเสาไม้ด้านบนยึดด้วยขื่อไม้
และแปหัวเสาไม้ จากนั้นรัดรอบโคนเสาด้วยพรึง โดย
ปกติพรึงจะวางอยู ่บนรอด แต่เรือนหลังน้ีไม่มีรอด
เน่ืองจากพื้นช้ันที่ 2 เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมพุกไม้ส�าหรับปูพื้น จึงต้องยึดพรึงเข้ากับเสาโดยใช้
น็อตแสตนเลสกันสนิม  

ในการประกอบโครงสร้างหลังคา ช่างจะท�าการติดตั้ง
ใบดั้ง จันทันยึดใบดั้งและเสริมชุดจันทันพลางไม้ แล้ว
จึงสวมอกไก่ยึดใบดั้งทั้งหมดไว้ จากนั้นวางแปลาน (ภาพ
ที่ 37)  ยกแผงฝาเข้าติดตั้งโดยแขวนแผงฝาอยู่กับเต้า  
เมื่อติดตั้งแผงฝาเรียบร้อยจึงสวมค้างคาวจันทันชั้น
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ภาพที่ 32  ทัศนียภาพหมู่เรือนไทยคุณชรินทร์ ธารพานิช : แสดงการวางต�าแหน่งเรือนต่างๆ

ภาพที่ 33  การปรุงโครงสร้างหลังคาเรือนไทย
คุณชรินทร์ ธารพานิช จ.สุพรรณบุรี

ภาพที่ 34  ช่างส่ง รอดสมจิตร จ.สุพรรณบุรี ก�าลังหา
แนวเส้นหลังปั้นลมโดยใช้ไม้บางๆ ดัดโค้งส�าหรับตีเส้น
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 9 ส่ง  รอดสมจิตร, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 7 เมษายน 2554.

ภาพที่ 37  โครงสร้างเรือนตั้งแต่ฐานรากถึงพื้นชั้นที่ 2 
เป็นโครงสร้าง คสล.ส่วนตัวเรือนและหลังคาเป็นไม้ 

ภาพที่ 35  การเตรียมลูกตั้งส�าหรับปรุงฝาปะกน ภาพที่ 36  การเตรียมลูกฟักส�าหรับปรุงฝาปะกน

ภาพที่ 38  นั่งร้านส�าหรับทาสีที่วางอยู่บนปลายของ
แปลานที่แผงหน้าจั่ว

กันสาดและจันทันของหลังคาส่วนระเบียงพาไลติดตั้ง
ค�้ายัน ให้เรียบร้อย แล้วจึงวางสะพานหนู ปั ้นลม 
กลอน ระแนง และมุงกระเบื้องดินเผา ขั้นตอนสุดท้าย

คือการป ั ้นปูนทับสันหลังคา และทาสีตัวเรือนให ้
เรียบร้อย9 (ภาพที่ 38)
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การเปรียบเทียบการปรุงองค์ประกอบ
เรือนไทยที่ท�าการศึกษาทั้ง 3 หลัง

ในการศึกษารูปแบบและกรรมวิธีการปรุงองค์ประกอบ
เรือนไทยทั้ง 3 หลังพบว่าขั้นตอนการปรุงองค์ประกอบ
เรือนที่มีความแตกต่างกัน

เรือนไทยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นเรอืนทีอ่อกแบบโดยสถาปนกิช้ันครซ่ึูงถือว่ามรีปูแบบ 
สดัส่วน และองค์ประกอบทีถ่กูต้อง โครงสร้างของตวัเรอืน
นอกจากฐานราก เสาเรือนชั้นท่ี 1 และชานเชื่อมเรือน  
ซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็น
เครื่องไม้ระบบโครงสร้างพื้นของเรือนซึ่งเป็นระบบ     
รอดรา (ภาพท่ี 39) และระบบตงคาน (ภาพท่ี 40) 
โครงสร้างหลังคาเป็นโครงสร้างที่มีจันทันวางอยู่เฉพาะ
แนวขื่อของเรือนซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมของเรือนไทยเครื่อง
สับ (ภาพที่ 43) ในการซ่อมแซมช่างได้เปลี่ยนองค์
ประกอบทีช่�ารุดเสยีหายด้วยวธิกีารถอดชิน้ส่วนทีเ่สยีหาย
ออกมาปรุงใหม่แล้วจึงประกอบเข้าในต�าแหน่งเดิม 

เรือนของคุณอาริดา  นุทกาญจนกุล ที่จังหวัดชลบุรี เป็น
เรือนทีร้ื่อองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของเรอืนเก่า 2 หมูจ่าก
กรุงเทพมหานคร แล้วน�าไปปรุงใหม่โดยซ่อมแซมให้   
องค์ประกอบส่วนต่างๆ ของเรือนอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์  
จากนั้นจึงน�ามาปลูกเป็นเรือนหมู่ที่มีขนาดใหญ่ข้ึน ส่วน
โครงสร้างของเรอืนได้มกีารปรบัจากโครงสร้างพืน้ไม้ชาน
เชื่อมเรือนเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาชั้นที่ 1 

และคานชั้นที่ 2 เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ยัง
ใช้ตงไม้อยู่ (ภาพที่ 41) โครงสร้างหลังคาช่างได้เสริม
จันทันพลางเข้าไปเพื่อความแข็งแรง (ภาพที่ 44) องค์
ประกอบเรือนส่วนอื่นๆ ยังคงใช้รูปแบบเดิมอยู่  

เรือนของคุณชรินทร์ ธารพานิช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น
เรอืนทีอ่อกแบบใหม่โดยปรบัเปลีย่นโครงสร้างโดยท�าส่วน
โครงสร้างตั้งแต่ฐานราก เสา คาน และส่วนพื้นต่างๆ ทั้ง
ช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ในส่วนระบบพื้นใช้การตีพุกบนโครงสร้างคอนกรีต    
เสรมิเหล็กแล้วจงึปพูืน้ไม้ (ภาพที ่42) นอกจากนีย้งัมกีาร
เสริมจันทันพลางและโครงเหล็กในส่วนของโครงสร้าง
หลังคาด้วย (ภาพที ่45) ส่วนองค์ประกอบของเรอืน ได้แก่ 
เสาเรือน แผงฝาและโครงสร้างหลังคารวมถึงเครื่องบน
ช่างปรุงเรือนยังคงใช้กรรมวิธีการเข้าไม้และการปรุงองค์
ประกอบส่วนต่างๆ แบบเดิมอยู่  

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าในส่วนของระบบโครงสร้าง
พื้นและหลังคามีการน�าคอนกรีตและเหล็กเข้ามาปรับ    
ใช้กบัรปูแบบโครงสร้างไม้เดมิ  ส่วนการปรงุองค์ประกอบ
ของเรอืนเครือ่งสบัส่วนอืน่ๆ เช่น แผงหน้าจัว่ แผงฝา และ
ประตูหน้าต่างยังคงใช้วิธีการเดิมซึ่งเป็นระบบส�าเร็จรูป
สามารถถอดประกอบได้ทั้งหมด (ภาพที่ 46-47)  ช่าง
สามารถปรุงในบริเวณสถานที่ก่อสร้างหรือปรุงจากที่อื่น
และขนย้ายมาประกอบกไ็ด้ นอกจากนีย้งัสามารถรือ้ถอด
ย้ายไปประกอบที่อื่น และสามารถถอดองค์ประกอบทุก
ชิ้นส่วนมาซ่อมแซมได้
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ภาพที่ 39  แสดงการวางโครงสร้างพื้นระบบรอดราของ
เรือนไทยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 40  แสดงการวางโครงสร้างพื้นระบบตงคานของ
เรือนไทยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 41  แสดงการวางโครงสร้างพื้นระบบตงไม้วางบน
คาน คสล. ของเรือนไทยคุณอาริดา นุทกาญจนกุล จ.ชลบุรี

ภาพที่ 42  แสดงการวางพุกไม้บนโครงสร้างพื้น คสล. ของ
เรือนไทยคุณชรินทร์ ธารพานิช จ.สุพรรณบุรี

ภาพที่ 43  แสดงโครงสร้างหลังคา
แบบจันทันอยู่บนขื่อเรือนไทยศูนย์ศิลป
วัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 44  แสดงโครงสร้างหลังคา
แบบเสริมจันทันพลางเรือนไทย
คุณอาริดา นุทกาญจนกุล จ.ชลบุรี

ภาพที่ 45  แสดงโครงสร้างหลังคา
แบบเสริมจันทันพลาง และเหล็กค�้า
ของหมู่เรือนไทยคุณชรินทร์ ธารพานิช 
จ.สุพรรณบุรี



จักรพร  สุวรรณนคร

17  

ภาพที่ 46  ส่วนประกอบของหน้าจั่วลูกฟักหน้าพรหม
ซึ่งเป็นรูปแบบของหน้าจั่วของเรือนทั้งสามหลัง

ภาพที่ 47  ส่วนประกอบของฝาปะกนเรือนเครื่องสับ
ซึ่งเป็นรูปแบบของแผงฝาของเรือนทั้งสามหลัง

บทสรุป
 
เรือนไทยภาคกลางมีรูปแบบเฉพาะตัว เกิดขึ้นในภาค
กลางตามสภาพของพืน้ที ่และภมูอิากาศ ซึง่เป็นทีร่าบลุม่ 
ฝนตกชุก สภาพอากาศร้อนชื้น การก่อสร้างเรือนจะเริ่ม
ต้นจากการปรงุองค์ประกอบส่วนต่างๆ ซึง่เดมิมกีารปลกู
เคร่ืองไม้ตัง้แต่ส่วนฐานรากจนถงึส่วนหลงัคา  แต่ปัจจบุนั
ใช้วธิกีารวางเสาไม้บนโครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหลก็แทน
การฝังดิน เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของไม้ นอกจากนี้ยังมี
การปรับเปลี่ยนวัสดุโครงสร้าง เช่น เสาเรือนชั้นล่างเป็น
เสาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ส่วนพื้นเรือนช้ัน  
ที่ 2 นั้นมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากเดิมที่เป็น
โครงสร้างไม้ระบบรอดรา และระบบตงคานไม้แบบเดิม 
มาเป็นการใช้คานคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วใช้ตงไม้วาง   
รับพื้น ส่วนอีกแบบหนึ่งคือการใช้พื้นเรือนเป็นพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางพุกไม้รับพื้นไม้ ซึ่งการใช้
โครงสร้างพืน้ระบบนีส้ามารถตดิตัง้งานระบบไฟฟ้าต่างๆ
ไว้ใต้พื้นไม้ได้ด้วย นอกจากนี้แล้วในส่วนของโครงสร้าง
หลังคา มีการใช้จันทันพลาง และโครงสร้างเหล็กเข้ามา
เสริม ซึ่งนับเป็นพัฒนาการทางด้านโครงสร้างของ
เรือนไทย

องค์ประกอบทุกชิ้นของเรือนไทยเป็นระบบการก่อสร้าง
แบบส�าเร็จรูป (Prefabrication) โดยใช้ไม้เป็นวัสดุ
ก่อสร้าง สามารถถอดประกอบได้ทุกชิ้นส่วน ท�าให้ง่าย 
ต่อการตดิตัง้ในกระบวนการปลกูเรอืน สามารถรือ้ถอนได้
โดยได้รับความเสียหายน้อย และสามารถซ่อมแซมด้วย
การถอดประกอบได้ทุกชิ้นส่วน ซึ่งนับเป็นภมูิปัญญาของ
ช่างไทย ทีค่ดิวธิกีารก่อสร้างองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของ
เรอืนไทยเครือ่งสับได้อย่างมรีะบบแบบแผน และเหมาะสม 
กับงานไม้ซึ่งเป็นวัสดุพื้นถิ่นของภูมิภาคนี้
 
การวางผังของตัวเรือนไทยแต่ละหลังมีช่วงเสาที่เป็น
ระบบส�าเรจ็รปู  มช่ีวงกว้าง และช่วงยาวของเสาใกล้เคยีง
กนั จงึท�าให้สามารถปรบัเปลีย่นการใช้สอยได้ง่าย รวมทัง้
สามารถย้ายไปสร้างใหม่โดยปรับเปลี่ยนเรือนจากการ   
ใช้งานลักษณะหน่ึง เป็นการใช้สอยอีกลักษณะหน่ึงได้ 
ง่าย ซึ่งถือเป็นรูปแบบลักษณะเฉพาะของเรือนไทยอีก
ประการหนึ่ง
 
ส�าหรบัปัจจบุนัรปูแบบการวางผงัเรอืนไทยนัน้จ�าเป็นต้อง
ปรบัเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้สอย และวถิีชีวิตความ
เป็นอยูข่องคนในยคุปัจจบุนั ท�าให้มกีารปรบัเปล่ียนพืน้ที่



การปรุงเรือนไทยเครื่องสับภาคกลาง : กรณีศึกษาเรือนไทยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรือนไทยคุณอาริดา นุทกาญจนกุล จ.ชลบุรี และเรือนไทยคุณชรินทร์ ธารพานิช จ.สุพรรณบุรี
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การใช้งานส่วนต่างๆ ดังเห็นได้จากมีการก้ันห้องต่างๆ 
เพือ่การใช้งานในชัน้ล่าง ในขณะทีช่ัน้บนมกีารใช้งานเป็น
ส่วนพักอาศัยหรือส่วนการใช้งานต่างๆ แต่ก็ยังคงไว้ซ่ึง  
รูปแบบลักษณะของเรือนไม้แบบโบราณ
 
จากผลการศกึษาเรอืนไทยทัง้ 3 หลงั จะเหน็ถงึภมูปัิญญา
ของคนไทยที่มีมาในอดีต และยังใช้ได้จนถึงปัจจุบัน ซ่ึง
ความรู้ที่ได้นี้จะเป็นข้อมูลในการศึกษาเก่ียวกับการปรุง
เรือนไทย ซึ่งนับวันความรู้ในการปลูกเรือนดังกล่าวนี้    
จะมีน ้อยลงไปทุกที นอกจากน้ียังเป ็นการสืบสาน
ประเพณีการปลูกเรือนไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปในอนาคต  
กรณีศึกษาในบทความน้ีจะเป็นอาคารตัวอย่างในการ
เรยีนการสอนวชิาการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ให้กบั
นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมไทยของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงนิสิตสถาบันอื่น 
และผู้ที่สนใจ  ได้ศึกษาทั้งในแง่รูปแบบ และการก่อสร้าง  
 
สุดท้ายนี้ผู ้เขียนหวังว่าองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา   
การปรุงเรือนไทยเครื่องสับภาคกลางดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศกึษา และพฒันารปูแบบสถาปัตยกรรม
ไทยต่อไป
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