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บทคัดยอ

การตั้งถิ่นฐานบริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนกลางมีจุดเปลี่ยนสําคัญอันนําพาไปสูการขยายตัวของบานเรือน คือ การ

ปฏวิตัโิครงสรางการปกครองและเศรษฐกิจในสมัยรชักาลท่ีหา โดยเฉพาะการบุกเบิกพืน้ทีเ่พือ่การเพาะปลูก ดวยลกัษณะ

ทางภูมสิณัฐานลุมแมนํา้ซึง่ไมเอือ้อาํนวยตอรปูแบบสงัคมวฒันธรรมบก จงึปรากฏการปรับเปลีย่นทางสถาปตยกรรมใน

รูปแบบสะเทินนํ้าสะเทินบกเพ่ือตอบสนองบริบทของลุมแมนํ้า ตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา พระนครศรีอยุธยา ถูกเลือก

เปนกรณศีกึษา เพือ่การสบืคนและรวบรวมแนวทางการปรบัเปลีย่นทางสถาปตยกรรมเพือ่การอยูอาศยับรเิวณลุมแมนํา้ 

จากการสํารวจภาคสนาม รังวัด และสัมภาษณเชิงลึก พบวา ผูอยูอาศัยดั้งเดิมเปนเกษตรกรชาวไทย สรางที่อยูอาศัยใน

ลกัษณะเปนเรือนทรงไทยยกใตถนุสงู ผูอยูอาศยัในลาํดบัตอมาคอืพอคาชาวจนี สรางทีอ่ยูอาศยัในลกัษณะเปนเรอืนแพ

ทรงไทยเดิม ทัง้สองรูปแบบท่ีอยูอาศัยตอบสนองบริบทและสัณฐานลุมนํา้ ไดแก พืน้ท่ีใตถนุสงูระยะตางๆ หรอืกลไกการ

ลอยตัวของเรือนแพ ซ่ึงสะทอนมาจากความจําเปนในการรักษาระยะระดับพื้นท่ีอยูอาศัย ระดับพื้นดิน และระดับน้ําใน

ฤดูกาลตางๆ อยางไรก็ตาม ดวยผลกระทบทางออมจากปจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิสัณฐานในระดับมหภาคโดย

เทคโนโลยีทางการเกษตรและการควบคุมระดับนํ้าสมัยใหม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับมหภาคและอนุภาค 

ไดแก การถมท่ีดินเพื่อทําถนนและที่จอดรถในบาน การยกเรือนแพขึ้นเสา การดีดบานใหสูงมากขึ้น

คําสําคัญ: ลุมแมนํ้าเจาพระยา  เทคโนโลยีทางการเกษตรและการควบคุมระดับน้ําสมัยใหม  ระดับพื้นท่ีอยูอาศัย
ระดับพื้นดิน  ระดับนํ้า
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ABSTRACT

The transition point for the settlement in the Chaophraya Delta, by means of the rapid expansion of agricultural 
land reclamation, was taken place after the revolution of political and economic structure during the reign of 
King Rama the 5th (1868-1910). An architectural adaptation for amphibious features based on the Deltaic 
contexts was introduced instead of an in-land culture based residential features, which was improper to the 
deltaic geomorphology. Dwelings in Huawiang, Sena-district, Ayuddhaya Province were chosen to present 
architectural adaptations in the deltaic dwelling. Through eld survey, measuring, and in-depth interview, the 
following points are claried; (1) rice farmers were the rst settler in this area with their dwellings in the shape 
of traditional lifted-oor, (2) Chinese merchant were the second settler with their dwellings in the shape of 
traditional oating house. Both types of dwellings retain the consistence distance of living-level with ground-level 
or water-level for their specic functions. However, an introduction of modern agricultural irrigation and hydrological 
control led to the drastic changes in both macro and micro scale, including land-lling for road and dwelling, 
lifting of oating house onto pillars, and lifting up the dwelling.

Keywords: Chaophraya Delta,  modern agricultural irrigation,  living-level,  ground-level,  water-level

บทนํา

การต้ังถิน่ฐานอันประกอบไปดวยสถาปตยกรรมประเภท
ทีอ่ยูอาศัยใตถนุสงู หรือสถาปตยกรรมเรือนแพ ตลอดจน
พืน้ทีเ่พือ่การอยูอาศยัสวนอืน่ ไดแก การทาํไรนาและสวน 
การเดนิทางโดยอาศยัเครือขายลาํคลอง ซึง่พบเหน็ไดโดย
ทั่วไปในบริเวณที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง ถือ
เปนผลผลิตจากการตกผลึกทางภูมปิญญาของผูตัง้ถิน่ฐาน
ในพื้นที่มาแตคร้ังอดีต ซึ่งสะทอนมาจากการพัฒนาปรับ

ตัวเพื่อใหสอดคลองกับบริบททางภูมิศาสตรภูมิประเทศ
แบบท่ีราบลุมรับนํ้า ผูอยูอาศัยสามารถดําเนินชีวิตได
อยางสะดวกท้ังในชวงหนาแลงและหนาน้ําหลาก  โดย
เฉพาะในชวงหนานํ้าหลากจากทางตอนเหนือในปริมาณ
ที่มากพอจะเปล่ียนสภาพภูมิประเทศท่ีราบลุมแมนํ้า
เจาพระยาตอนกลางใหกลายเปนพื้นที่รับน้ําขนาดใหญ  
แตผูอยูอาศัยก็มิไดเดือดรอน สามารถดําเนินวิถีชีวิตท้ัง
ในระดบับานและกลุมหมูบานไดอยางกลมกลนืไปกบัการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลตามธรรมชาตินี้  บานใตถุนสูง
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ชวยใหผู อยูอาศัยยกระดับพ้ืนท่ีเพื่อประกอบกิจกรรม
ประจําวันใหพนไปจากระดับนํ้าหลาก เรือขุดหรือเรือตอ
ประจําแตละบานชวยใหผูอยูอาศัยสามารถเดินทางไปยัง
พื้นที่หมูบานอื่นๆได  นาฟางลอย นาบัว หรือ พืชน้ํา
ประเภทอื่น เปนแหลงผลิตอาหารสําคัญในชวงนํ้าหลาก  
กลาวไดวา ดวยภมูปิญญาพ้ืนถิน่ ผูอยูอาศัยบริเวณท่ีราบ
ลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนกลางในอดีต มีความสุขอุดม
สมบูรณทั้งในชวงหนาแลงและหนานํ้าหลาก

อยางไรกต็าม ผลของการเปลีย่นแปลงลกัษณะบรบิททาง
ภูมิศาสตรภูมิประเทศ จากการพัฒนาองคประกอบเพ่ือ
การอยูอาศยัทัง้ในระดบัภมูภิาค มหภาคและอนุภาค ตาม
แนวทางการเปลี่ยนแปลงสูความทันสมัยอยางไมเปน
ระบบแบบแผนและขาดการคํานึงถึงความสัมพันธองค
รวม ไดแก การปรับเปล่ียนลักษณะการจัดการน้ําเพ่ือการ
ชลประทานที่สนับสนุนการเกษตรรูปแบบใหม การปรับ
เปล่ียนระบบการขนสงหลักจากเครือขายการสัญจรทาง
นํ้าไปเปนเครือขายการสัญจรทางบก การปรับเปลี่ยน
ลกัษณะการสรางทีอ่ยูอาศยัเพือ่ใหตอบรับกบัการพัฒนา
เครือขายการสัญจรทางบก เหลานี้ลวนสงผลกระทบตอ
สภาพการอยูอาศัยของชาวบานบริเวณที่ราบลุมแมนํ้า
เจาพระยาต้ังแตชวงพ้ืนที่ตอนบน ตอนกลาง ไปจนถึง
ตอนลาง  ยิ่งไปกวานั้นสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนยัง
เปนปจจัยเรงผลกระทบ โดยเฉพาะลักษณะนํ้าหลากใน
ชวงหนานํ้าตามปกติ ไดกลายสภาพเปนนํ้าหลากรุนแรง 
หรืออุทกภัยท่ีสภาพพื้นที่เพื่อการอยูอาศัยแบบเดิมไม
สามารถตอบสนองไดอยางเชนในครั้งอดีต

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางความกระจางใน
กระบวนการเปล่ียนแปลงรูปแบบลักษณะของท่ีอยูอาศัย
ริมนํ้าบริเวณที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง ซึ่ง
สะทอนมาจากการปรบัตวัเพือ่ใหสอดคลองกับบรบิททาง
ภูมิศาสตร ภูมิประเทศแบบท่ีราบลุมรับนํ้า ผลจากการ
ศึกษาจะเปนฐานขอมูลอางอิงสําคัญจนสามารถนําไปสู
แนวทางในการพิจารณาประเด็นปญหา เพื่อเสาะหา
แนวทางการออกแบบและวางระบบแบบแผนทีเ่หมาะสม
กับการอยูอาศัยบริเวณท่ีราบลุมแมนํ้าเจาพระยาตอน
กลางตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคและระเบียบวิธีวิจัย

วัตถุประสงค

1) เพือ่ศกึษาลักษณะและกระบวนการเปล่ียนแปลง ของ
สถาปตยกรรมที่อยูอาศัยริมน้ําจากอดีตสูปจจุบัน

2) เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ที่ทําใหเกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงน้ัน

ระเบียบวิธีวิจัย

1) ขั้นตอนการศึกษาภาพรวมพ้ืนท่ีอําเภอเสนา 
จังหวัดอยุธยา

ศึกษาท่ีมาของการต้ังถิ่นฐาน ประกอบการจัดทําแผนท่ี
แสดงสภาพภมูปิระเทศและบรบิทอืน่ๆทีเ่กีย่วของ โดยใช 
แผนท่ีภาคกลางสํารวจชวงป พ.ศ. 2449-2485, แผนท่ี 
L-7107 สํารวจโดยกรมแผนที่ทหาร และ ภาพถายทาง
อากาศในปจจุบัน จัดทําโดย GISDA (สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) เพื่อเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบสําคัญ ไดแก การใช
ประโยชนพื้นท่ี การตั้งถิ่นฐานบานเรือน เครือขายการ
สัญจรทางบก เครือขายการสัญจรทางนํ้า

2) ขั้นตอนการสํารวจรวบรวมขอมูลในพื้นที่กรณี
ศึกษา

2.1) ทําการเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษา ไดแก กลุมพื้นท่ี
หมูบานเกษตรกรรม และ กลุมพื้นที่เขตเทศบาลเมือง 
ภายในบริเวณ ตําบลหัวเวียง (ภาพที่ 1)

2.2) จําแนกขอมูลในการสํารวจรวบรวม เปนสอง
กลุม ไดแก ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพของพื้นท่ีเพื่อการ
อยูอาศัย และ ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกถึงการ
เปลี่ยนแปลงการใชงานพื้นท่ีเพื่อการอยูอาศัย

(ก) ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ ไดแก
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-  แผนที่หมูบาน แสดงองคประกอบสําคัญ ไดแก 

การใชพืน้ท่ี การต้ังถ่ินฐานบานเรือน เครือขาย

การสัญจรทางบก และเครือขายการสัญจรทาง

นํ้า

-  แผนทีร่ปูตัดแสดงความสมัพันธของระดบัพืน้ที่

เพ่ือการอยูอาศัย เทียบกับระดับนํ้า และระดับ

พื้นดิน

-  แผนท่ีรปูตดัและผังบริเวณแสดงระดับน้ําในชวง

หนานํ้าหลาก และชวงหนาแลง

(ข) ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก

-  การสัมภาษณรูปแบบการอยู อาศัยในอดีต 

เปรียบเทียบในชวงหนานํ้าหลาก และชวงหนา

แลง

-  การสัมภาษณรูปแบบการอยูอาศัยในปจจุบัน 

เปรียบเทียบในชวงหนานํ้าหลาก และชวงหนา

แลง

3) ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล

3.1)  วเิคราะหความสัมพนัธขอมลูจากการประมวล
เอกสารแผนทีแ่ละขอมลูทางกายภาพจากการสาํรวจรงัวดั
อื่นๆ

3.2) วเิคราะหความสมัพันธขอมลูจากการประมวล
เอกสารแผนที่และการสัมภาษณ

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตทางดานพื้นที่ ครอบคลุมพ้ืนท่ีทางตะวันตกของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก ตําบลหัวเวียง อําเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอบเขตทางดานเนื้อหา ในระดับมหภาค ไดแก ลักษณะ
การเปล่ียนแปลงของระดับน้ําในชวงหนานํ้าหลากจาก
สณัฐานทางภมูศิาสตร ภมูปิระเทศ บรเิวณทีร่าบลุมแมนํา้
เจาพระยาตอนกลาง ทัง้ในอดตีและปจจบุนั  และในระดับ
อนุภาค ไดแก รูปแบบท่ีอยูอาศัยลักษณะกลุมและเดี่ยว

ภาพที่ 1: แผนที่แสดงตําแหนงตําบลหัวเวียง ในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา: เอกสารนําเสนอเทศบาลตําบลหัวเวียง, 2555
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ขอบเขตทางดานเวลา เพื่อจําแนกเสนแบงระหวางอดีต
และปจจุบัน ไดอาศัยเหตุการณสําคัญที่คาดวามีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าในบริเวณที่ราบลุมตอนกลาง 
ไดแก ชวงเวลากอนและหลงัการสรางเขือ่นเจาพระยา ชวง
เวลากอนและหลังการพัฒนาแนวถนนเลียบคลอง
ชลประทาน และ ชวงเวลากอนและหลังมหาอุทกภัยป 
พ.ศ. 2554

ผลการศึกษาและการวิเคราะห

ที่มาและพัฒนาการการต้ังถิ่นฐานบริเวณบานหัวเวียง 
(ภาพที ่2) การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิในสมัยรชักาล
ที่สี่ ตอเน่ืองถึงรัชกาลท่ีหา แหงราชวงศจักรี ทําใหเกิด
การบุกเบิกพื้นท่ีชุมน้ําบริเวณท่ีราบลุมแมนํ้าเจาพระยา

ตอนกลาง เพือ่เพิม่พืน้ทีเ่พาะปลกูขาวสงออก โดยลกัษณะ

การปลูกขาวเปนแบบนาฟางลอยปละครั้ง ซึ่งสอดคลอง

กับสภาพน้ําหลากทวมท้ังที่ราบลุมในระดับสองถึงสาม

เมตรระหวางเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม นําไปสูการต้ัง

ถิ่นฐานของเกษตรกรผูปลูกขาวชาวไทยซึ่งเปนอิสระจาก

ระบบเจาขุนมูลนาย และ การเกิดขึ้นของเจาของโรงสีห

รือพอคาชาวจีนซ่ึงทําหนาที่ขนสงและกระจายสินคาจาก

แหลงผลิตตางๆ ไปและกลับศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

ตางๆ สงผล ตอพัฒนาการของระบบเครือขายการสัญจร

ทางน้ําเพ่ือสนับสนุนการเดินทางไปมาหาสู การขนสง

ผลติผลทางการเกษตรและสินคาตางๆ สาํหรบัระบบเครอื

ขายการสัญจรทางบกยังมีการพัฒนานอยมาก ไดแก 

คันนาทางเกวียนสําหรับขนขาวสูบาน หรือ คันนาถนน

สําหรับเดินทางไปมาในหมูบานและวัด

ภาพที ่2: แผนทีแ่สดงการเปล่ียนแปลงสัณฐานการต้ังถิน่ฐานบริเวณตาํบลหวัเวยีง จากอดีตสูปจจบุนั
ทีม่า: ภทัรพล ตัง้กลชาญ, 2555
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เทคโนโลยีทางการเกษตรและการควบคุมระดับนํ้าสมัย
ใหม ดวยเขื่อน ประตูนํ้า และเครือขายคลองสงนํ้า
ชลประทาน นําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกขาว 
จากนาฟางลอยกลายเปนนาปนาปลัง ที่สามารถทําได
หลายครั้งตอป ภายใตการควบคุมระดับนํ้าใหสูงโดย
ประมาณหน่ึงเมตร นาํไปสูการพัฒนาเครือขายการสัญจร
ทางบกโดยผานเครือขายคลองชลประทานซึ่งดวยความ
จําเปนในการควบคุมระดับนํ้าจึงไมไดพัฒนาขึ้นมาจาก
เครือขายลํานํ้าเดิมและมีหลายพ้ืนที่ซึ่งเครือขายคลอง
ชลประทานวิ่งตัดเครือขายลํานํ้าเดิม ทําใหเกิดสภาพ
คลองถูกตัดขาดหรือคลองตัน 

ถนนหลวงท่ีถูกตัดใหมขนานไปพรอมคลองชลประทาน
หรือที่ถูกตัดใหมเพื่อเชื่อมตอศูนยการปกครองในระดับ
จังหวัด อําเภอ และตําบล คือแนวกําแพงถมดินที่สูงกวา
ระดับพ้ืนดินท่ีราบลุมเดิม และขยายไปสูเครือขายการ
สัญจรทางบกภายในหมูบานดวยการถมดินเพิ่มความสูง
แนวคันนาทางเกวียนเดิม องคประกอบเครือขายการ
สัญจรทางบกไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว และนําไปสู
รปูแบบท่ีอยูอาศัยแบบแนวยาวติดถนนหรืออยูใกลอาคาร
ราชการอาคารศูนยกลางการปกครองทองถิ่นนั้นๆ ซึ่ง
เปลี่ยนทิศทางความสัมพันธของบานเรือนและลํานํ้า สู
บานเรือนและถนนซอย

การพัฒนาของเทคโนโลยทีางการเกษตรและการควบคมุ
ระดบันํา้สมยัใหมเกิดขึน้พรอมแผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบั
ทีห่นึง่และสอง นาํไปสูการเปล่ียนแปลงของสัณฐานลํานํา้
ในบรเิวณท่ีราบลุม เชน แมนํา้นอยทีไ่ดรบัผลกระทบจาก
ประตนูํา้ผกัไห หรอื คลองรางจระเขทีไ่ดรบัผลกระทบจาก
คลองชลประทาน กลาวคือ ปรมิาณ รปูแบบ และชวงเวลา
ของการไหลของนํ้าที่ถูกควบคุม สงผลใหเกิดการสะสม
ของตะกอนดินบริเวณพื้นที่ชายนํ้าของตลิ่งลํานํ้าซึ่ง
สามารถพบเห็นแนวลํานํ้าที่แคบลงหรือตื้นเขินลงเปน
จํานวนมาก (ภาพท่ี 3)

การควบคุมจัดการนํ้าหรือปริมาณนํ้าฝนที่เปลี่ยนแปลง
ไปในชวงกวาสบิปนี ้ยงัอาจสงผลตอปรมิาณนํา้ในชวงนํา้
หลาก เนือ่งจากการระบายนํา้เปลีย่นแปลงไปจากรปูแบบ
นํ้าหลากตามธรรมชาติในอดีต กลาวคือ จากเดิมที่นํ้า

หลากกระจายไปท้ังบริเวณที่ราบลุมในระหวางเดือน
สิงหาคมถึงธันวาคม กลายมาสูความจําเปนตองควบคุม
ไมใหนํา้หลากกระจายเขาทุงนาเมือ่ยงัไมไดระยะการเกบ็
เกี่ยวในแตละพื้นท่ี ปริมาณน้ําถูกกักไมใหพนแนวถนน
เลียบคลองชลประทานและถูกปลอยใหผานไปตามแนว
ลํานํ้าแบบสะสม สงผลใหระดับนํ้าตามแนวลํานํ้าสูงขึ้น
กวาในอดีตหน่ึงเมตรถึงสองเมตร

รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่อยูอาศัย 

ก) ยุคสมัยเดิม

ก.1) รูปแบบท่ีอยูอาศัย 

ภายหลังการบุกเบิกที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยาตอน
กลาง บริเวณตําบลหัวเวียงมีที่อยูอาศัยสองรูปแบบ 
ไดแก บานเรือนไทยยกพ้ืนใตถุนสูงถือครองโดย
เกษตรกรชาวไทย และ บานเรือนแพทรงไทยเดมิถือ
ครองโดยพอคาชาวจีน

ก.2) ที่อยูอาศัยและระดับพื้นดิน

ระดบัพืน้ดนิทีอ่ยูอาศยั เปนไปตามสภาพภมูปิระเทศ
ของพื้นท่ีริมแมนํ้าทั่วไป กลาวคือ พื้นท่ีชายนํ้าจะมี
ความลาดชันเล็กนอยยาวลึกเขาไปจนสุดแนวตล่ิง 
ประมาณ 100-200 เมตร แลวจงึเปนทีร่าบลาดชนั
ลงไปสูพื้นท่ีหลังตลิ่งซึ่งถูกบุกเบิกใหเปนพื้นท่ีปลูก
ขาวนาฟางลอย ไมมสีภาพการปรับพืน้ท่ีดวยการถม
ดินจนสูงเกินเลยเปนพิเศษ แตอาจมีการปรับพื้นที่
ดินในบริเวณที่อยูอาศัยใหราบเรียบเพื่อใชในการ
ตากขาวนวดขาว 

สาํหรบัท่ีอยูอาศยัแบบยกพืน้ใตถนุจะมคีวามตางของ
ระดบัพืน้เหนอืใตถนุและระดบัพืน้ดนิ ประมาณแนว
ความสูงของศีรษะผูอยูอาศัย สามารถใชงานใตถุน
ได สวนท่ีอยูอาศัยแบบเรือนแพทรงไทยเดิมน้ัน จะ
ลอยแพอยูในลําน้ําใกลแนวชายน้ําริมตลิ่ง โดย
สามารถรักษาระดับพื้นเรือนแพใหไมเอียงแมระดับ
นํ้าจะอยูตํ่าสุดก็ตาม 
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ก.3) ที่อยูอาศัยและระดับนํ้า

ระดับพ้ืนบนบานเหนือใตถุนที่อยูอาศัย ไดรับการ
วางใหสามารถพนแนวระดบันํา้ชวงนํา้หลากสงูสดุใน
เดือนพฤศจิกายนซึ่งสูงไดระหวางสองถึงสามเมตร
ขึ้นอยูกับสภาพพ้ืนที่ โดยมีการตอเติมดวยพ้ืนลด
ระดับเล็กนอยสําหรับทําเปนคอกเลี้ยงควายในชวง
หนานํ้าหลาก สําหรับพื้นที่ใตถุนสูงนั้น ยังใชเปนยุง
เก็บขาวระยะส้ันเพื่อสงพอคาภายหลังนํ้าลดและ 
ผานกระบวนการตากนวดระหวางเดือนมกราคมถึง
มีนาคม

สําหรับ ระดับพื้นเรือนแพทรงไทยเดิม มีระยะหาง
กับระดับนํ้าคงที่โดยประมาณ 30-45 ซม. (ตาม
ระดับของแพลกูบวบไมไผหรอืโปะเรอื) กลาวคอื พืน้
เรือนแพจะลอยขึ้นลงตามระดับนํ้าที่เปลี่ยนแปลง

ตลอด สังเกตจากความสูงเสาปกยึดเรือนแพโดย
ประมาณ สามถึงส่ีเมตร ทั้งนี้ระยะหางคงที่นั้น
จําเปนสําหรับเรือนแพทรงไทยเดิมที่มีการใชงาน
เปนรานคาเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับการข้ึนลง
และขนสงสินคา (ภาพที่ 4)

ข) ยุคสมัยเปลี่ยนแปลง

ข.1) รูปแบบท่ีอยูอาศัย

ภายหลงัการเปลีย่นแปลงภายในพืน้ท่ีดวยเทคโนโลยี
ทางการเกษตรและการควบคุมระดับน้ําสมัยใหม ที่
อยูอาศัยรูปแบบเรือนไทยยังคงลักษณะบานใตถุน
ตามเดิม เพียงแตมีการเพิ่มองคประกอบใหมเขามา 
ไดแก พื้นท่ีจอดรถ และการสรางผนังแบงหองถาวร
ในสวนพื้นท่ีใตถุนน้ัน (ภาพที่ 5)

ภาพท่ี 3: ภาพตัดบริเวณคลองรางจระเขแสดงการงอกของพื้นที่จากการทับถมของตะกอนดิน 
ที่มา: เอกสารนําเสนอองคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์, 2555
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สําหรับที่อยูอาศัยแบบเรือนแพทรงไทยเดิม จําเปน
ตองถูกยกข้ึนมาต้ังบนเสาบริเวณแนวชายน้ําเดิม 
เนือ่งจากเกดิการทบัถมของตะกอนดนิรมิตลิง่จนไม
สามารถรักษาระดับเพื่อการลอยตัวไดยามนํ้าลดลง
ตํ่าสุดในฤดูแลง (ภาพที่ 6)

นอกเหนือไปจากท่ีอยูอาศัยแบบเรือนไทยเดิมและ
เรอืนแพทรงไทยเดมิยกขึน้เสา มกีารเพิม่ขึน้ของทีอ่ยู
อาศัยประเภทบานใตถุนสูงโครงสรางไมแปรรูป
สําหรับรองรับครอบครัวขยาย ซึ่งสรางข้ึนบริเวณ
พืน้ทีว่างขยายมาจากท่ีอยูอาศัยดัง้เดิม และการเพ่ิม
ขึน้ของทีอ่ยูอาศยัประเภทหองแถวหรอืบานเดีย่วช้ัน
เดียวริมถนนรอบบริเวณอาคารเทศบาลและอาคาร
ราชการตางๆ (ภาพที่ 7) 

ข.2) ที่อยูอาศัยและระดับพื้นดิน

ระดบัพืน้ดนิใหมจากการถมดนิ เกดิขึน้โดยไลมาจาก
บรเิวณแนวถนนสายหลักในหมูบาน กระจายไปตาม
ซอยเล็กนอยหรือแนวคันนาทางเกวียนเดิมที่ถูกถม
ดนิสงูขึน้ ในบางกรณีการถมดนินีย้งัขวางแนวระบาย
นํ้าและทําใหเกิดนํ้าขังในบริเวณพื้นที่ใตถุนที่รักษา
ระดบัพืน้ดนิเดมิไว และจาํเปนตองทาํการถมดินปรบั
ระดบัพ้ืนดินดวย เน่ืองจากปญหาขยะและน้ําเนาเสยี
ใตถุน (ภาพที่ 8)

สําหรับระดับพื้นดินเดิมเอง ก็มีการเปลี่ยนแปลงให
พบเห็นไดตามบานใตถุนสูงทั้งที่อยู อาศัยแบบ
เรอืนไทยเดมิ ทีอ่ยูอาศยัแบบเรอืนแพยกขึน้เสา และ 

ภาพท่ี 4: ภาพเกาในอดีตแสดงรูปแบบการต้ังถ่ินฐานบริเวณ
อําเภอเสนา 
ที่มา: วัดกระโดงทอง อําเภอเสนา

ภาพท่ี 5: ภาพแสดงรปูแบบทีอ่ยูอาศยับานใตถนุสงูโครงสราง
ไมแปรรูป ที่ตอเติมผนังบริเวณใตถุน
ที่มา: ภัทรพล ตั้งกลชาญ, 2555

ภาพที่ 6: ภาพแสดงเรือนแพทรงไทยเดิมบริเวณชายนํ้าท่ีถูก
ยกขึ้นมาตั้งบนเสา 
ที่มา: อารยา เรืองคงเกียรติ, 2555

ภาพที่ 7: ภาพแสดงบานชั้นเดียวที่ตั้งขึ้นมาริมถนนใกล
อาคารสํานักงานเทศบาล 
ที่มา: ภัทรพล ตั้งกลชาญ, 2555
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ที่อยูอาศัยแบบบานใตถุนสูงโครงสรางไมแปรรูป 
กลาวคือ ระดับพื้นดินสูงขึ้นเนื่องจากตะกอนดินทื่
ทับถมภายหลังนํ้าทวมหลากทุกป

อยางไรกต็าม ยงัพบเหน็ทีอ่ยูอาศยัหลายหลงัซึง่ปรบั
ระดับพื้นที่อยูอาศัยใหสูงหางขึ้นไปจากระดับพื้นดิน
ดวยการดีดบานข้ึนไปหน่ึงถึงสามเมตร บางหลัง
ทาํการดีดบานมากกวาหน่ึงคร้ัง ตามสภาพเศรษฐกิจ
ครวัเรอืน เนือ่งจากคาใชจายสาํหรบัการดดีบานอาจ
สูงถึงหลายแสนบาท (ภาพที่ 9)

ข.3) ที่อยูอาศัยและระดับนํ้า

ระดับนํ้าบริเวณพ้ืนที่ริมลํานํ้ามีการเปล่ียนแปลงไป
จากในสมัยนํ้าหลากตามธรรมชาติสองลักษณะ 
ไดแก ระดบันํา้ชวงเริม่ตนภายหลงัการเปลีย่นแปลง
ภายในพื้นที่ดวยเทคโนโลยีทางการเกษตรและการ
ควบคุมระดับนํ้า และ ระดับนํ้าชวงหนึ่งทศวรรษท่ี
ผานมานี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ดวย
เทคโนโลยีทางการเกษตรและการควบคุมระดับน้ํา 

โดยในแบบแรกนัน้ ระดบันํา้สงูสดุมกีารลดลงไปจาก
เดิม คาดวาเนื่องมาจากการควบคุมระดับน้ําดวย
เขื่อนและประตูนํ้าท่ียังสามารถจัดการไดดีเพราะ
ระบบจัดการพ้ืนท่ีเพาะปลูกยงัไมมคีวามซับซอนมาก
นัก สําหรับในแบบหลังนั้น ระดับน้ําสูงสุด เพิ่มมาก
ไปกวาแบบแรกกวาสองถึงสามเมตร ดังน้ัน ระดับ
นํ้าสูงสุดในชวงสิบปมานี้ สูงกวาระดับพื้นบนใตถุน
ของท่ีอยูอาศยัโดยประมาณหน่ึงถงึสองเมตร ในกรณี
ที่ไมมีการปรับยกเสาใหสูงขึ้น (ภาพที่ 10)

สรุป

การปรับเปลี่ยนทางสถาปตยกรรมของที่อยูอาศัยบริเวณ
พื้นท่ีริมน้ําของท่ีราบลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง เกิด
ขึน้ดวยปจจยัหลกัในระดบัมหภาค คอื เทคโนโลยทีางการ
เกษตรและการควบคุมระดับนํ้าสมัยใหมในขั้นตน และ
ขยายผลสูปจจยัหลกัในระดบัอนภุาค คอื การพฒันาเครอื
ขายการสัญจรทางบกมากกวาการสัญจรทางน้ํา  ซึ่งผล 
กระทบจากปจจยัดงักลาวมตีอการเปล่ียนแปลงรูปแบบท่ี

ภาพท่ี 8: แผนที่แสดงระดับพื้นดินระหวางลําน้ําและถนนเทศบาล 
ที่มา: ภัทรพล ตั้งกลชาญ, 2555
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กรณีศึกษา ตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 9: ภาพแสดงที่อยูอาศํยแบบบานใตถุนสูงโครงสรางไมแปรรูปที่ไดรับการดีดสูงขึ้น 
ที่มา: พลสิทธิ์ แซเฮง, 2555

ภาพที่ 10: รูปแสดงผังบริเวณสัมพันธกับแนวตัดของที่อยูอาศัยริมนํ้าจากอดีตสูปจจุบัน 
ที่มา: ภัทรพล ตั้งกลชาญ, 2555
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อยูอาศัย ไดแก

- การชลประทานควบคุมนํา้แบบใหม ทาํใหลาํน้ํา
ตื้นเขินหรือแคบลง จนเรือนแพทรงไทยเดิมไม
สามารถลอยตัวอยูได ตองยกขึ้นตั้งบนเสา

- การชลประทานควบคุมนํ้าแบบใหม สนับสนุน
การพัฒนาเครือขายการสัญจรทางบก เชน 
ถนนเลียบคลองชลประทาน ถนนซอยภายใน
หมูบาน จนสรางรูปแบบแผนใหมของการถม
ที่ดินสําหรับท่ีอยูอาศัย เพื่อใหรองรับการจอด
รถได

อยางไรกต็าม ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนีร้นุแรงขึน้
และเกิดเฉพาะกลุม โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งถูกขนาบดวยแนว
ถนนเลียบคลองชลประทานและถูกปลอยใหผานไปตาม
แนวลํานํ้าแบบสะสม ไดแก

- ระดับนํา้ในแนวบริเวณพ้ืนทีน่ี ้สงูขึน้และทรงตัว
นานกวาในอดีตมาก เนื่องจากการควบคุม
ปริมาณนํา้ไมใหพนแนวถนน สาํหรบัทีอ่ยูอาศยั
ซึ่งไมเลือกท่ีจะปรับตัวดวยการถมดินใหสูงขึ้น 
ก็จะเลือกวิธีการการดีดบานเพื่อปรับความสูง 

(ภาพที่ 11)

กิตติกรรมประกาศ

บทความนีเ้ปนสวนหนึง่ของงานวจิยัเรือ่ง การเปลีย่นแปลงภมูิ
อากาศ กับ ความยืดหยุนและการปรับตัว: กรอบคิดใหมของ

นิเวศวิทยาเมือง และ การเปนเมือง กับ การเปล่ียนแปลงของ
ภูมิทัศน โดยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ภายใตโครงการพัฒนามหาวทิยาลัย

วจิัยแหงชาติ (CC297A)

บรรณานุกรม

Terdsak Tachakitkachorn.  2010.  Morphological Study 
of the Orchard Settlement in Bangkok and its Vicinity: 
Emergence Period and the Boundary. Bangkok: 

Chulalongkorn University.

เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร.  2554. สัณฐานกรุงเทพบนเครือ 
ขายคลองสวนโบราณ. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน 

สนับสนนุ การวิจัย.

________. “2551.  แผนทีบ่รเิวณลุมแมนํา้เจาพระยา พ.ศ.
2449-2484: การรวบรวมและจัดระบบฐานขอมูล
ทางประวัติศาสตรเพื่อสนับสนุนโครงการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย.

พลสิทธิ์ แซเฮง.  2555.  “มาตรฐานความปลอดภัยในการ
ดีดบานไม 2 ชั้น กรณีศึกษา : ชุมชนเทศบาลตําบล    
หวัเวยีง อาํเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา”.  สาระ
ศาสตร.  (ซดีรีอม).  เขาถงึไดจาก: 17:55 สาระศาสตร 
การประชุมวิชาการประจําปสถาปตยกรรมและศาสตร
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ศึกษา : ชุมชนเทศบาลตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. สาระศาสตร. (ซีดีรอม).  
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