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บทคัดย่อ

“ห้างนา” เป็นค�าทีบ่่งบอกถงึรปูแบบสถาปัตยกรรมประเภทเรอืนพกัอาศยัชัว่คราวสร้างบนพืน้ทีน่าข้าว  ลกัษณะนามของพืน้ที่

ปลูกข้าว คือ “นา” ซึ่งสภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบกว้างไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมเพราะต้นข้าวต้องการแสงแดดแรง  และเนื่องจาก

ขนาดของนาผืนใหญ่ที่อยู่ไกลจากที่อยู่อาศัยของชาวนา  ท�าให้ชาวนาต้องปลูกสร้างห้างนาให้เป็นเรือนชั่วคราวส�าหรับใช้พัก

ผ่อนอยู่กินช่วงฤดูการท�านาก่อนกลับสู่หมู่บ้าน  ช่วงเวลาท�านากินเวลาประมาณสี่เดือน  แล้วที่นาจะถูกทิ้งให้ร้างจนกว่าจะถึง

ฤดกูารท�านาอกีครัง้  กรณนีอกฤดกูารท�านาผนืนาจะมหีญ้าขึน้ปกคลมุเตม็พืน้ทีแ่ต่กย็งัเหน็เค้าโครงของแปลงนาในช่วงฤดกูาร

ท�านาได้โดยพิจารณาสภาพที่ราบกว้างร่วมกับห้างนา

เรือนเฝ้าพักอาศัยชั่วคราวของเกษตรกรที่มีอาชีพที่สัมพันธ์กับน�้า คือ แม่น�้าและทะเล จะมีเรือนเฝ้าฯ เช่นเดียวกันกับ “ห้าง

นา” ดังกล่าว  บทความนี้ได้น�าเสนอตัวอย่างเรือนเฝ้าพักอาศัยชั่วคราวในน�้าสามรูปแบบ คือ แบบที่หนึง่เรือนเฝ้า “นาหอย

แครง” แบบที่สองเรือนเฝ้า “กระชังปลา” เรือนแบบที่สามคือเรือนเฝ้า “ยกยอยักษ์”  ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจของ

เรือนเฝ้าฯ ทั้งสามประเภทที่มี “ลักษณะร่วม” ได้สองประเด็น คือ ประเด็นที่หนึง่ การเป็นเรือนที่มีผังสองส่วน ส่วนแรกเป็น

ระเบยีงโล่งใช้ส�าหรบัเป็นท่าขึน้จากเรอืและใช้ส�าหรบัประกอบกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัปลาทัง้หมด ส่วนทีส่องส�าหรบัพกัอาศยัมผีนงั

ปิดทั้งสี่ด้านเนื่องจากตั้งอยู่ในที่โล่งกลางน�้าจ�าต้องมีสิ่งปิดล้อมเพื่อป้องกันแดด ลม และฝน ประเด็นที่สอง ที่มีลักษณะร่วม คือ 

“เรือนเฝ้าชั่วคราวในน�้า” และ “เครื่องมือท�าประมง” (กระชังเลี้ยงปลา ยกยอยักษ์ แนวรั้วล้อมนาหอยแครง) ทั้งสองสิ่งนีจ้ะ

เหน็เรยีงรายอยูเ่ป็นจ�านวนมากในทะเลซึง่กนิพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกว้างเป็นสิง่บ่งชีถ้งึเอกลกัษณ์ภมูทิศัน์วฒันธรรมทีส่มัพนัธ์กบัน�้า

Cultural Landscape of 
Temporary Water Shelter
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Abstract

“HANG-NA” is a name type of temporary shelter architecture built in the field. The classifier word for rice field as “Na”, 

which is generally flat land without any big trees because rice needs direct sunlight. Normally, farmers live far away 
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from their fields, thus farmers built their “HANG-NA” for resting while working in the field. “HANG-NA” is used for four 

months in the rice growing season then is left empty until next year. Although the field is full of grass during the off 

season, the structure of the rice field is still visible from the wide area and “HANG-NA”.

In the professions related to water such as the rivers and the sea, temporary water shelters are used in the same 

purpose as “HANG-NA”. This article has introduced  three examples of types of temporary water shelter: the first 

water shelter is HOI KRAENG farm (Blood Cockle farm), the second water shelter is KRACHANG-PLA (Fish Cage) 

and the third water shelter is YOK-YOR-YAK (Big Lifting Net). In conclusion the first common point is that temporary 

water shelters are divided into two areas, open plan and closed plan. The open plan area is a terrace for boat decking  

with all fishing activities. Because the water shelter is built over the sea, the closed plan area is designed to protect 

the living space from strong sunlight, wind and rain.  The alignment and distribution of the temporary water shelters 

and fishing tools that spreading over the sea are the identity of cultural landscape in the water.

บทน�า 

บทความนี้เป็นบทความเชิงปริทัศน์เพื่อเสนอมุมมองในมิติ

อืน่  โดยการโยงความรูเ้กีย่วกบั “ห้างนา” ซึง่เป็นค�าทีม่คีวาม

หมายทัง้สถาปัตยกรรมและภมูสิถาปัตยกรรมในค�าเดยีวกนั  

เพื่อศึกษาเรือนเฝ้าพักอาศัยชั่วคราวอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์

กับอาชีพในน�้าว่ามีแนวคิดหรือลักษณะที่โยงความคิดความ

รูต่้อกนัได้หรอืไม่  โดยได้ตัง้ประเดน็การพจิารณาไว้สองด้าน 

คอื “เรอืนเฝ้าพกัอาศยัชัว่คราวในน�า้ และอาชพีในน�า้ทีม่ผีล

ต่อเอกลักษณ์อันน�าไปสู่ภูมิทัศน์วัฒนธรรม”  โดยน�าเสนอ

ตัวอย่างเรือนเฝ้าฯ ในน�้าสามรูปแบบ คือ แบบที่หนึง่เรือน

เฝ้าฯ นาหอยแครง แบบที่สองเรือนเฝ้าฯ กระชังปลา  เรือน

แบบที่สามคือ เรือนเฝ้าฯ ยกยอยักษ์  เพื่อการศึกษาหาค�า

ตอบตามประเด็นที่ตั้งไว้ทั้งสองด้าน

 

ประเด็นที่หนึง่ 
ด้านเรือนเฝ้าพักอาศัยชั่วคราวในน�้า
 

เนื่องจากหัวข้อ “เรือนเฝ้าพักอาศัยชั่วคราวในน�้าเมื่อเทียบ

กบัห้างนา” ความส�าคญัเบือ้งต้นในการหาความหมายเกีย่ว

เนื่องเพื่อท�าความเข้าใจบริบทเนื้อหาที่ผ่านมา  โดยปกติชื่อ

เรยีกเรอืนเฝ้าฯ ทีเ่ราคุน้เคยกนัอยูท่ัว่ประเทศไทยอยูแ่ล้ว คอื 

“ห้างนา” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตสถานได้ให้ความ

หมายไว้คอื “กระท่อมทีท่�าไว้เฝ้านาเฝ้าสวน หรอืทีพ่กัเลก็ๆ 

ชัว่คราว” (พจนานกุรมราชบณัฑติสถาน, 2525)  เนือ่งจาก

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นนาข้าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นจึง

สนองตอบต่อการปลกูข้าวเป็นส�าคญั  ห้างนาเป็นเรอืนเฝ้าฯ 

ส�าหรับกิจกรรมการปลูกข้าวจึงปรากฏอยู่ทั่วไปเป็นจ�านวน

มาก  ตัวอย่างห้างนาในพื้นที่นาขนาดใหญ่และมีห้างนาใน

ระยะไกลอีกหลายหลัง อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มี

ลักษณะพิเศษเจ้าของได้ปลูกพืชผักสวนครัวเล็กๆ ไว้รอบ  

ห้างนา

 

ภาพที่ 1:  ห้างนา อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
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เมือ่พจิารณาความหมายของห้างนาเบือ้งต้นดงักล่าวแล้วจดั

ว่าเป็นค�าไทยทีม่ลีกัษณะเฉพาะ  เพือ่จะสบืหาความหมายให้

ได้เห็นมิติที่จะสืบเนื่องไปยังเรือนเฝ้าฯ ในน�า้ได้เป็นอย่างดี

เมื่อพิจารณาค�าว่า “เรือนและบ้าน” อันเป็นค�าที่มีความ

หมายในภาษาไทยที่ยังคงใช้กันสับสนค�าว่า “บ้าน” จะมี

ความหมายที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า วิลเลจ (village) ที่มี

ลักษณะหลายครอบครัวอยู่รวมกันเป็นชุมชน (community) 

ส่วน “เรือน” หมายถึง อาคารเป็นหลังๆ ที่ครอบครัวอาศัย

อยู่ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552, น. 70)  ดังนัน้เรือนจึง

หมายถงึสิง่ปลกูสร้างอาคารจะไม่ใช้ค�าว่าบ้านตามทีเ่ราใช้กนั

อยู่ทั่วไป  ในความหมายเชิงลึกของเรือนได้ให้ความหมายไว้

ในประเภทของเรือนไทยสองประเภท คือ ประเภทแรกแบ่ง

ตามวัสดุและการก่อสร้าง ได้แก่ เรือนเครื่องผูก และเรือน

เครื่องสับ ประเภทที่สองแบ่งตามประเภทการใช้งาน เรือน

พักอาศัย เรือนร้านค้า เรือนแพ เป็นต้น  ซึ่งทั้งสองประเภท

ท�าให้เห็นมิติของการแบ่งประเภทเรือนอย่างง่ายๆ ของ

รศ.ดร.ภญิโญ สวุรรณครี ี ท�าให้เหน็แนวทางการเชือ่มโยงไป

สูก่ารหาความหมายในมติอิืน่ๆ  เนือ่งจากทัง้สองประเภทยงั

ไม่เห็นความเชื่อมโยงไปสู่เรือนเฝ้าพักอาศัยชั่วคราว  ดังนัน้

จึงได้ศึกษาเชิงลึกในประเภทเรือนเครื่องผูก (เป็นการแบ่ง

เภทเรือนตามวัสดุและการก่อสร้างประเภทที่หนึง่) ความ

หมายแรกทีไ่ด้คอื “เรอืนชัว่คราว”  จากทีอ่ธบิายไว้ว่า “ส่วน

เรือนเครื่องผูกหรือเรือนชั่วคราว ส่วนมากสร้างด้วยไม้ไผ่

เกือบทั้งหลังใช้วัสดุจ�าพวกหวาย ตอก ในการผูกมัด เรือน

เครื่องผูกมักมีขนาดเล็ก น�้าหนักเบาและก่อสร้างง่าย มี

ลักษณะเป็นงานชั่วคราว...” และความหมายที่สองเมื่อ

พจิารณาในส่วนของการแบ่งประเภทของเรอืนเครือ่งผกูตาม

ประเภทการใช้งาน  จะมีเรือนที่มีความหมายใกล้เคียงกับ

ห้างนาที่น่าสนใจคือ “กระต๊อบ เป็นเครื่องผูกขนาดเล็ก  ใช้

เป็นทีพ่กัเพือ่เฝ้าสวนหรอืนา หลงัคาท�าเป็นเพงิเนือ้ทีภ่ายใน

ใช้ส�าหรับนอนโดยยกเป็นแคร่เพียง 1 แคร่เท่านัน้  ส่วนเรือ

นอื่นๆ ที่เริ่มมีลักษณะของการพักอาศัยที่เริ่มมีครัวเข้ามา

ร่วมแล้ว คอื ทบั ขน�า โรงเรอืน ร้านค้า และกว้าน” (ภญิโญ 

สุวรรณคีรี, 2541, น. 32)  จากความหมายของกระต๊อบ 

“เป็นเครื่องผูกขนาดเล็ก  ใช้เป็นที่พักเพื่อเฝ้าสวนหรือนา”  

ท�าให้สามารถทราบลกัษณะเรอืนเครือ่งผกูในความหมายว่า

เป็นเรือนชั่วคราวไม่ได้อาศัยอยู่เป็นประจ�าจึงมีขนาดและ

ความแข็งแรงในระดับของเรือนไม่ถาวร  และอธิบายความ

หมายของกระต๊อบในด้านภมูทิศัน์ว่าอยูร่่วมกบัหน้าทีใ่ช้สอย

กบัพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้องคอื การเฝ้าสวนหรอืนาเช่นเดยีวกบัความ

หมายของ “ห้างนา” โดยเป็นจัดเป็นเรือนเฝ้าพักอาศัย

ชัว่คราวทีเ่กีย่วข้องกบัอาชพีท�านา  ตวัอย่างทีน่�ามาเสนอทัง้

สามจะมเีรอืนเฝ้าพกัอาศยัชัว่คราวเช่นกนั  การพจิารณาเพือ่

ให้เห็นความเชื่อมโยงความคิดความรู้ต่อกันอย่างเช่นเรือน

เฝ้าฯประเภท “ห้างนา” ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพท�านา กับ

ประเด็นที่สองคืออาชีพในน�้าที่มีผลต่อเอกลักษณ์อันน�าไปสู่
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ประเด็นที่สอง 
ด้านอาชีพในน�้าที่มีผลต่อเอกลักษณ์
อันน�าไปสู่ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมประเภทเรือนเฝ้าพักอาศัยชั่วคราวเกี่ยว

เนื่องกับน�้าอันเกิดจากเกษตรกรต้องใช้น�้าในการด�ารงชีพ 

เช่น แม่น�้า ทะเล  การพิจาณาความหมายของค�าว่า “ภูมิ

ทัศน์วัฒนธรรม” จึงเป็นสิ่งส�าคัญล�าดับแรก  ความหมายที่

หนึง่ คือ “ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมอัน

เป็นสิ่งที่ผู้คนในกลุ่มถือร่วมกัน (ค่านิยม) และได้กระท�าต่อ

สภาพแวดล้อมภมูปิระเทศ เพือ่สร้างความเจรญิงอกงาม และ

พฒันาสงัคมของมนษุย์” (วนดิา พึง่สนุทร, น. 14)  อกีหนึง่

ความหมาย ในมิติของ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศลิปกรรม คอื “เป็นพืน้ทีท่างภมูศิาสตร์ทีป่ระกอบด้วยแหล่ง

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  อันมีความเกี่ยว

เนื่องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และมีคุณค่าทางด้าน

ความงาม  ภมูทิศัน์วฒันธรรมแสดงให้เหน็ถงึต้นก�าเนดิและ

พัฒนาการของสังคมหนึง่ๆ ผ่านทางลักษณะทางกายภาพ

และการใช้งานของพื้นที่” (คณะท�างานโครงการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อมศิลปกรรม, 2548. น. 2)  ซึ่งในความหมายโดย

ผลลัพธ์จะมุ ่งเน้นถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับ

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ให้เห็นถึงต้นก�าเนิดและ

พัฒนาการของสังคมหนึง่ๆ ผ่านทางลักษณะทางกายภาพ

และการใช้งานของพื้นที่และมีคุณค่าทางด้านความงามจน

เกิดเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
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ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเรือนเฝ้าพักอาศัยชั่วคราวในน�้า

เมือ่ทราบความหมายของภมูทิศัน์วฒันธรรมเบือ้งต้นแล้ว จะ

ท�าการพจิารณาผ่านการแบ่งประเภทของภมูทิศัน์วฒันธรรม  

เพื่อให้ทราบถึงความเกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกิดขึ้นในน�้าว่าได้

นิยามไว้อย่างไร  จากที่ได้มีการแบ่งไว้สี่ประเภท (แบ่งตาม

ระดับที่มนุษย์เข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ สภาพ

ภูมิศาสตร์เดิม เพื่อพัฒนาการสังคม)  โดยมี 2 ประเภท

เท่านัน้ มคีวามเกีย่วข้องกบัการแบ่งภมูทิศัน์อนัเกีย่วข้องกบั 

ค�าที่ตั้งไว้คือ “ห้างนา และที่นา”  ประเภทแรกภูมิทัศน์ที่  

ได้รับการจัดการ (managed landscape) ได้แก่ ทุ่งหญ้า

เลี้ยงสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ ป่าปลูก มีบ้าน ห้างนาประปราย  

ประเภททีส่องภมูทิศัน์เกษตรกรรม (cultivated landscape) 

ได้แก่ เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ทุ่งนา ทุ่งหญ้า ไร่บุกเบิก มี

สภาพธรรมชาติป่าเดิมหลงเหลืออยู่มาก เป็นได้ทั้งแบบ

เกษตรกรรมผสมแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ (Lucas. 

P.H.C., 1992, pp. 46-47)

 

การพิจารณาความหมายเพิ่มเติมต่อจากความหมาย และ

ประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม  จนท�าให้ทราบถึงข้อความ

ที่ส�าคัญคือ “เกษตรกรรมที่เกิดจากที่นา” จากประเภท   

“ภูมิทัศน์เกษตรกรรม”  ในการพิจารณาความหมายของ

เกษตรกรรมในขั้นต่อไปจะท�าให้ทราบถึงอาชีพในน�้าว่า

สามารถส่งถ่ายความหมายไปได้อย่างไร  “ระบบวนเกษตร 

เป็นค�าที่มีหมายถึง การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้ได้ผลผลิต

เพิ่มขึ้นอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง  โดยการน�าพืชเกษตร 

และหรือการเลี้ยงสัตว์มาด�าเนนิการร่วมกับการปลูกป่าไม้ 

หรือไม้ยืนต้นอื่นๆ ในหน่วยพื้นที่เดียวกัน หรือต่อเนื่องกัน 

โดยค�านงึถึงความเหมาะสม ความต้องการและความถนดั 

ของราษฎรในแต่ละท้องถิ่น  ประกอบกับผลประโยชน์ที่ได้

นั้นเป็นผลของปฏิกิริยาที่มีต่อกันระหว่างเศรษฐกิจและ

นเิวศวทิยาในพืน้ทีน่ัน้” (พนัธวศั สมัพนัธ์พานชิ, 2540. น.

2-2)  ผลส�าคัญคือ ความถนดัของราษฎรในแต่ละท้องถิ่น

ที่มีต่อนิเวศวิทยาในพื้นที่นัน้ๆ  เมื่อพิจารณาประเภทของ

ระบบวนเกษตรสี่ประเภท “ประเภทโครงสร้างของระบบ ได้

อธิบายหลักการไว้ดังนี้  โดยที่มนุษย์จะต้องจัดการกับส่วน

ประกอบหลักในระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสามส่วน   

ส่วนประกอบที่หนึง่ต้นไม้ (พวกไม้เนื้อแข็งยืนต้น)  ส่วน

ประกอบที่สองพืชล้มลุก(พืชกสิกรรม และชนดิหญ้าเลี้ยง

สัตว์) และส่วนประกอบที่สามสัตว์  นอกจากนี้อาจมีวน

เกษตรกรณีพิเศษ ได้แก่ การเลี้ยงผึ้งร่วมกับต้นไม้ และการ

เลี้ยงสัตว์น�้าในพื้นที่ป่าชายเลน” (พันธวัศ สัมพันธ์พานชิ, 

2540. น. 2-2)  พบว่าการเลีย้งสตัว์น�้าในพืน้ทีป่่าชายเลน 

จดัอยูใ่นระบบวนเกษตรอนัเป็นผลทีท่�าให้เหน็ถงึอาชพีในน�า้

ได้ชัดเจนเพิ่มขึ้น  ปัจจัยที่จะพิจารณาต่อไปคือภูมิทัศน์ทาง

วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพทางน�้าอันจะส่งผลกับ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น

 

การพิจารณาความหมายสุดท้ายเพื่อให้เห็นเอกลักษณ์ของ

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพทางน�้า คือ การให้

ความส�าคญั “ทางด้านการเหน็” ในลกัษณะภาพกว้างขนาด

ใหญ่ตามลักษณะของภูมิทัศน์  ซึ่งการประเมินดังกล่าว

สามารถพิจารณาได้จาก คุณภาพทางสายตา (visual 

quality) จากวธิกีารวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมทางด้าน

สุนทรียภาพ  ซึ่งได้แยกปัจจัยการพิจารณาไว้สามประการ 

คอื 1 คณุลกัษณะทางภมูทิศัน์ (landscape character) โดย

การศกึษาท�าความเข้าใจคณุลกัษณะทางภมูทิศัน์ของบรเิวณ

ทีเ่ป็นอยูปั่จจบุนั  รวมทัง้แนวโน้มของการพฒันาเปลีย่นแปลง

การใช้ที่ดินของบริเวณอันจะส่งผลต่อลักษณะทางภูมิทัศน์

ของบรเิวณในอนาคต  2 ความกลมกลนืทางสายตา (visual 

harmony) โดยศึกษาความกลมกลืนหรือขัดแย้งทางสายตา

ระหว่างโครงการกับบริเวณโดยรอบที่อาจเกิดขึ้นได้ 3 มุม

มองที่ส�าคัญและผลกระทบทางสายตาต่อสถานที่ส�าคัญ 

(view and vista) โดยศึกษาบริเวณที่อาจถูกผลกระทบทาง

สายตาจากโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การมองจากเส้น

ทางและสถานที่ส�าคัญหรือคุณค่าทางสถาปัตยกรรมหรือ

ประวตัศิาสตร์” (บณัฑติ จลุาสยั, 2547. น. 48)  เนือ่งจาก

ปัจจัยการพิจารณาดังกล่าวเน้นสุนทรียภาพจึงต้องมีความ

งดงามที่เกิดขึ้นเป็นส�าคัญ  ปัจจัยการพิจารณาจากสาม

ประการที่ปรับใช้ในการน�าเสนอบทความนีค้ือ “อาชีพทาง

น�้าที่จะพิจารณาต่อไปจะต้องมีลักษณะทางภูมิทัศน์

ปัจจุบันที่มีลักษณะเฉพาะแยกออกจากบริเวณข้างเคียง  

มีความกลมกลืนของภูมิทัศน์ของกลุ่ม และมีผลกระทบ

ทางสายตาทีส่�าคญัในทีน่ีเ้น้นทีป่รมิาณทีค่รอบคลมุพืน้ที่

ขนาดใหญ่”
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัฒน์  บุณยฤทธิกิจ 

เรือนเฝ้าชั่วคราวในน�้า รูปแบบที่ 1 
เรือนเฝ้าชั่วคราวนาหอยแครง
 

การพิจารณาต�าแหน่งที่ตั้ง ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
 

ลักษณะพื้นที่บริเวณปากแม่น�้าบางตะบูนที่มีการเลี้ยงหอย

แครงมลีกัษณะทีส่�าคญัคอื เป็นพืน้ทีท่ีน่�้าทะเลท่วมไม่ลกึนกั  

เป็นดินเลนบริเวณกว้างเหมาะแก่การเลี้ยงหอยแครง  โดยมี

การแบ่งพื้นที่ส�าหรับเลี้ยงโดยแบ่งออกเป็นแปลงนาเรียกว่า

นาหอยแครง  (สมัภาษณ์ อาจารย์เชดิชยั, 2549)  ในความ

หมายของเชิงพื้นที่อีกประการหนึง่คือ ลักษณะฟาร์มหอย

แครง ที่ท�าเพื่อการค้าขายขนาดใหญ่ (นดิดา หงส์วิวัฒน์, 

2544. น. 84)   ภายหลังได้ท�าการส�ารวจช่วงเวลาที่น�้าลง

กพ็บการปักขอบเขตแปลงนาตามทีอ่าจารย์เชดิชยั ได้อธบิาย

ถึงลักษณะนามของแปลงนาเลี้ยงหอยแครงได้อย่างชัดเจน  

กระเตงเฝ้าจึงมีลักษณะของการวางเพื่อให้ครอบคลุมกับผืน

นาหอยแครงของแต่ละเจ้าของนัน้ๆ  ลักษณะการท�าฟาร์ม

เลีย้งหอยแครงต่อคอกขนาดพืน้ที ่5-30 ไร่ (หนึง่ฟาร์มอาจ

มีได้หลายคอก)  โดยการล้อมคอกด้วยเฝือกไม้ไผ่มัดตรึงซี่

หรอืล�าไม่ไผ่เรยีงเป็นแผงยาวตดิกนั เพือ่ตรงึเฝือกให้แน่นโดย

ฝังลงไปในเลน 0.5 เมตร  ส่วนที่โผล่พ้นพื้นดินถึงผิวน�า้

ประมาณ 1 เมตร  เมื่อกันคอกด้วยเฝือกเรียบร้อยแล้ว ก็

เพียงแต่น�าลูกหอยแครงขนาดที่นิยมน�ามาหว่านเลี้ยง

ประมาณ 450-1,500 กิโลกรัมต่อไร ่ แล้วตามธรรมชาติ

ไม่ต้องให้อาหารแต่อย่างใด  สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดมี

กระเตงในพื้นที่นาหอยแครงที่ส�าคัญคือ ศัตรูที่เกิดจากคนที่

จะมาลักลอบขโมยหอยแครงด้วยวิธีคราดหอยแครงจากเรือ

ซึง่ใช้เวลาไม่นานนกั  เจ้าของจงึสร้างเรอืนเฝ้าชัว่คราวขึน้ใน

พื้นที่นาหอยแครงของตนเอง  นอกจากเจ้าของฟาร์มหอย

แครงอยูเ่ฝ้าแล้ว ยงัมเีกดิเป็นอาชพีของชาวบ้านจ�านวนหนึง่

มารับจ้างเฝ้าหอยแครง  การเฝ้านัน้ท�าเฉพาะช่วงกลางคืน

เท่านั้นโดยเดินทางไปตอนพลบค�่าเพื่อไปนอนเฝ้านาหอย

แครงกลางทะเลพอรุง่เช้ากแ็ล่นเรอืกลบั (นดิดา หงส์ววิฒัน์, 

2544. น. 88)

การพิจารณาเรือนเฝ้าชั่วคราวนาหอยแครง
 

เรอืนเฝ้าชัว่คราวทีไ่ด้กล่าวถงึในงานน�าเสนอทางวชิาการครัง้

แรกในงานสมัมาวชิาการของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สาระ

ศาสตร์ครัง้ที ่8 ปี พ.ศ. 2548  น�าเสนอโดยผศ.ประชา แสง

สายันต์ที่ได้กล่าวถึงเรือนเฝ้าในทะเลบริเวณปากแม่น�า้บาง

ตะบูน  ที่ได้น�าเสนอชื่อเรียกของเรือนเฝ้าหอยแครง  ที่ได้

พยายามหาที่มาที่ไปของชื่อเรียกขานของเรือนเฝ้าดังกล่าว 

ทีไ่ด้น�าเสนอในการประชมุครัง้นัน้ คอื “กระเตง”  โดยได้น�า

เสนอภาพถ่าย และงานแกะภาพลายเส้นของโครงสร้างหลาย

แง่หลายมุมทั้งภายในและภายนอกของกระเตงจากหนึ่ง

ตวัอย่างทีไ่ด้ไปเกบ็มาน�าเสนอ  “จากค�าบอกเล่าของผูส้งูอายุ

ว่า  เมื่อประมาณกว่า 50-60 ปีมาแล้ว  คนเมืองจันทบุรี  

ที่อพยพเข้ามารับจ้างในแถบนี้  ได้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

ชั่วคราวขึ้นกลางทะเล  เพื่อใช้ในการเฝ้าหอยและเรียกสิ่งภาพที่ 2:  กระเตงบริเวณปากแม่น�้าบางตะบูน เวลาน�้าขึ้น

ภาพที่ 3: กระเตงจ�านวนมากที่มีความสัมพันธ์กับขนาดของ
แปลงนาหอยแครง เมื่อเวลาน�้าลด
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ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเรือนเฝ้าพักอาศัยชั่วคราวในน�้า

ปลกูสร้างนีว่้า “กระเตง” อย่างไรกต็ามคนส่วนใหญ่ในพืน้ที่

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงหอย  มัก

จะเรยีกสิง่ปลกูสร้างในลกัษณะเดยีวกนันีว่้า “กระต๊อบหอย” 

อีกความหมายหนึง่ น่าจะมาจากลักษณะของสิ่งปลูกสร้างที่

ตั้งอยู่กลางทะเล และมีคลื่นลมท�าให้โยกโคลงไหวเอน  ซึ่งผู้

เข้าไปอยู่อาศัยภายในจะรู้สึกราวกับว่า ถูกกระเตง บ้างก็ว่า 

ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างนีข้ึ้นอยู่โดดเดี่ยวกลางทะเลเหมือน

ผลมะม่วงทีห้่อย “โตงเตง” อยูบ่นต้น  (ประชา แสงสายณัห์, 

2548)

 

ภาพที่เห็นของแปลงนาหอยแครงเรือนเฝ้ากระเตงจะเห็นอยู่

ในต�าแหน่งที่ห่างไกลกันพอสมควร  และมีเป็นจ�านวนมาก

หลายหลงัแยกไปตามแปลงนาของตนเอง  ซึง่อาจจะมหีลาย

แปลงแล้วค่อยมกีระเตงหนึง่หลงักม็อียูท่ัว่ไป  ไม่ใช่หนึง่แปลง

กระเตงหนึง่หลัง  ลักษณะเรือนเฝ้าที่มีลักษณะร่วมกัน คือ 

เป็นเรอืนเดีย่วสองห้องเสา หลงัคามปีระเภทเดยีวคอืหลงัคา

ทรงจั่ว  โดยมีพื้นที่กิจกรรมส่วนหนึง่เป็นพื้นที่ปิดล้อมทั้งสี่

ด้านเพือ่การอยูอ่าศยัหลบันอนหนึง่ห้องเสา  และอกีหนึง่ห้อง

เสาจะเป็นพืน้ทีร่ะเบยีงเพือ่ใช้เป็นทีท่�างาน นัง่เล่นหรอืเทยีบ

เรอืขึน้ไปและมบีนัไดถงึพืน้ดนิทีเ่ป็นโคลนเลนเนือ่งจากระดบั

น�้ามีความสูงไม่แน่นนอน  โครงสร้างของเรือนมีทั้งไม้เนื้อ

แขง็และไม้ไผ่  กรณขีองอาคารขนาดเลก็จะใช้ไม้ไผ่ทัง้หลงัจงึ

จัดเป็นเรือนเครื่องผูกทั้งหลังโดยส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก  

กรณทีีห่ลงัใหญ่มากขึน้กเ็ริม่ใช้ไม้จรงิเป็นโครงสร้างแล้วอาจ

ต่อด้านบนเป็นไม้ไผ่ หรือเป็นไม้จริงต่อกันไป  ผนงัเรือน

เครื่องผูกใช้ตับจากรวมถึงหลังคาเช่นกันที่ใช้ตับจากในการ

มงุหลงัคา  ส่วนเรอืนไม้จรงิจะใช้ฝาไม้ตตีามตัง้หรอืนอนส่วน

หลังคาใช้สังกะสีมุงบางหลังก็อาจใช้สังกะสีกรุเป็นผนงั

เรือนเฝ้าชั่วคราวในน�้า รูปแบบที่ 2 
เรือนเฝ้ากระชังปลา
 
การพิจารณาต�าแหน่งที่ตั้ง ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
 

กระชังปลาจัดว่าเป็นเครื่องมือจับปลาประเภทหนึง่  โดยแต่

เดมิเมือ่จบัปลามาได้มากเกนิกว่าทีจ่ะบรโิภคชาวบ้านกจ็ะขงั

ปลาไว้ในกระชงัลอยไว้ในแหล่งน�้าหน้าบ้านหรอืบรเิวณบ้าน

ที่เป็นบ่อ  เพื่อพักปลาไว้บรโิภคสดต่อไปช่วงที่พักปลาไว้

ภาพที่ 4: เรือนเฝ้านาหอยแครงจ�านวนมากในบริเวณ ปากแม่น�า้
บางตะบูน เพชรบุรี



��    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัฒน์  บุณยฤทธิกิจ 

หลายวันก็ต้องให้อาหารเพื่อให้ปลาอยู่รอดและเจริญเติบโต

มากขึน้  แนวความคดินีจ้งึเป็นแนวทางในการเพาะเลีย้งปลา

ในกระชังต่อมา (สัมฤทธิ พุ่มสุวรรณ, 2548, น. 8)

 

กระชังปลาในทะเลสาบสงขลาเป็นการเพาะเลี้ยงปลาทะเล

น�า้ตืน้ทีอ่ยูใ่นบรเิวณทะเลสาบสงขลาในส่วนทีใ่กล้ทะเลมาก

ทีส่ดุ  ปลาทีเ่พาะเลีย้งในบรเิวณนี ้ได้แก่ ปลากะพงขาว และ

ปลากะรงั (ปลาเก๋า) ส�าหรบัปลากะพงขาว ในระยะเริม่แรก

ที่มีการเลี้ยง ผู้เลี้ยงอาศัยพันธุ์ปลาที่รวบรวมได้จาก แหล่ง

ธรรมชาติซึ่งพบชุกชุมบริเวณ ป่าแสม โกงกาง และบริเวณ

ปากทะเลสาบลูกปลาที่รวบรวมได้มีขนาดประมาณ 10-  

15 ซม. ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 สถานีประมงน�้ากร่อย จ.

สงขลา จากกรมประมง (หรอืสถาบนัวจิยัการเพาะเลีย้งสตัว์

น�้าชายฝั่ง จ.สงขลา ในปัจจุบัน) ประสบความส�าเร็จในการ

เพาะพันธุ์ปลากะพงขาวเป็นครั้งแรกโดยใช้พ่อแม่พันธุ์ที่จับ

ได้จากธรรมชาติได้ท�าการสาธิตการเลี้ยงปลากะพงขาวใน

กระชังอวน (สมปอง หิรัญวัฒน์ และภานุ เทวรัตน์มณกีุล. 

2537)

 

ลกัษณะกระชงัเลีย้งปลาบรเิวณทะเลสาบสงขลารอบเกาะยอ

เป็นบริเวณที่มีการเลี้ยงปลาในกระชังอย่างหนาแน่นท�าให้

เกิดเป็นภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญของท้องถิ่น  กระชัง

ทีใ่ช้เลีย้งมลีกัษณะเป็น กระชงัอวนแบบแขวน  หรอืแบบลอย

น�า้  เพือ่จะได้เคลือ่นทีข่ึน้ลงตามระดบัของน�้าทะเล  เนือ้อวน

ใช้อวนประเภทไนล่อนหรอืโพลเีอทธลินี ขนาดเบอร์ 12 อาจ

จะเป็นอวนแบบมีปมหรือไม่มีปมก็ได้  โดยทั่วไปกระชังที่ใช้

เลี้ยงปลากะพงขาวมีขนาด 5 x 5 x 2.5 ม.หรือ 4 x 6 x 

2.5 ม. เป็นกระชังอวนขนาดของตาอวนประมาณ 2.0-4.5 

ซม. เนือ้อวนเบอร์ 15 อตัราการปล่อยประมาณ 300-450 

ต่อกระชงั (ภาสกร ถมพลกรงั และยงยทุธ ปรดีาลมัพะบตุร, 

2542.)

กระชงัปลาในทะเลสาบสงขลา  เป็นการใช้พืน้ทีท่ีม่คีวามลกึ

ของน�้าไม่มากนกั โดยเฉพาะริมฝั่งน�้า  ซึ่งในพื้นที่ทะเลสาบ

สงขลา ก็เป็นพื้นที่หนึง่ที่มีความลึกไม่มากนกั  โดยเฉพาะ

บรเิวณเกาะยอทีเ่ป็นพืน้ทีบ่รเิวณปากน�า้ของทะเลสาบสงขลา  

จงึไม่มคีวามลกึไม่มากนกัและน�า้เป็นน�า้กร่อยทีใ่กล้กบัทะเล  

ปลาที่เลี้ยงจึงเป็นปลาเศรษฐกิจที่สามารถเลี้ยงได้ในน�า

กร่อยๆ ที่ออกจะเป็นน�้าทะเล

 

ภาพที่ 5: ภูมิทัศน์กระชังและเรือนเฝ้ากระชังปลาบริเวณเกาะยอ
ทะเลสาบสงขลา

ภาพที่ 6: ภมูทิศัน์กระชงัและเรอืนเฝ้ากระชงัปลาระยะใกล้ บรเิวณ
เกาะยอ ทะเลสาบสงขลา

รูปแบบกระชังปลาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วต่อเนื่องเรื่อยๆ 

ตั้งแต่ 2–5 กระชัง  ในส่วนที่อยู่ติดฝั่งก็จะมีทางเดินไม้ยาว

กว้างประมาณ 70 ซม. สูง 1-1.50 เมตร ยาวออกไปใน

ทะเลตั้งแต่ 30-50 เมตร จะมีกระชังอยู่ตรงปลายทางเดิน 

เพื่อไปให้อาหารปลาหรือเก็บปลาได้สะดวก  ซึ่งรูปแบบของ

กระชังปลาแบบนี้มีจ�านวนไม่มาก

 

ส่วนทีอ่ยูไ่กลออกจากทะเลแต่ไม่ห่างจากฝ่ังมากนกัแต่จะต้อง

น�าเรอืออกไปยงักระชงั  รปูแบบของกระชงักม็ลีกัษณะคล้าย

กบักระชงัทีต่ดิฝ่ัง  อาจจะมทีางเดนิเลก็ๆ ใช้ไม้กระดานแผ่น

เดียว หรืออาจไม่มีก็ได้  เพื่อให้สามารถไปให้อาหารปลาใน

กระชังหรือเก็บปลาในกระชังด้วยเรือ  
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ภาพที่ 7: ตัวอย่างเรือนเฝ้ากระชังปลา บริเวณเกาะยอ
ทะเลสาบสงขลา

ส่วนที่อยู่ไกลออกทะเลมากๆ ต้องใช้เรือไปเพียงอย่างเดียว  

รูปแบบก็เป็นแนวยาวเช่นเดียวกัน  แต่ลักษณะพิเศษของรูป

แบบนี้ คือ การมีเจ้าของกระชังหรือเจ้าของในทะเลสาบ

สงขลา  ท�าให้เกิดเป็นภูมิทัศน์ขนาดใหญ่ มีลักษณะเฉพาะ

ตัวของพื้นที่

การพิจารณาเรือนเฝ้าชั่วคราวกระชังปลา
 

ลักษณะเรือนเฝ้าที่มีลักษณะร่วมกันคือ เป็นเรือนแยก และ

แบ่งเป็นพื้นที่ปิดล้อมหนึง่ส่วนในลักษณะห้อง  และส่วนที่

เปิดในลกัษณะระเบยีง  เพือ่เป็นทีข่ึน้เรอืและเป็นทีน่ัง่ท�างาน  

ส่วนทีปิ่ดล้อมจะใช้เป็นทีห่ลบันอนหรอืก�าบงัฝนทีต่กมากใน

ภาคใต้ประเทศไทย  กรณีเริ่มมีขนาดใหญ่จะใช้ทั้งสองห้อง

เสาของเรอืนเป็นพืน้ทีปิ่ดล้อมและต่อเตมิด้านหน้าของจัว่เป็น

หลังคาคลุมระเบียงและส่วนห้องน�้าก็จะต่อเติมอีกด้านหนึง่

จะท�าให้เรือนมีขนาดใหญ่ขึ้น  เป็นที่สังเกตว่าเริ่มให้ความ

ส�าคัญของการพักค้างคืนและมีห้องน�้าส�าหรับการเฝ้าที่

ยาวนานขึ้น  

 

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีตั้งแต่เป็นเรือนเครื่องผูกทั้งหลังซึ่ง

มีขนาดเล็ก และเริ่มมีการใช้หลังคาสังกะสีแทนตับจากหรือ

ผนงัด้วยเช่น  หรืออาจใช้ฝาสานไม้ไผ่เป็นฝาผนงัแล้วเจาะ

ช่องหน้าบานเปิด  รวมถึงผนงัที่เป็นฝาไม้ตีตามนอนเพื่อ

ความคงทนของเรือนก็เริ่มมีเช่นกัน

เรือนเฝ้าชั่วคราวในน�้า รูปแบบที่ 3 
เรือนเฝ้ายกยอยักษ์
 
การพิจารณาต�าแหน่งที่ตั้ง ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
 

ยอแบ่งออกเป็นสองประเภท คอื ยอเดนิ ซึง่เป็นยอขนาดเลก็

เหมาะทีจ่ะน�าไปยกในแหล่งน�า้ต่างๆ ได้สะดวก  ลกัษณะเป็น

ผืนอวนสี่เหลี่ยมประกอบด้วยโครงไม้ไผ่ทแยงมุม มีล�าไม้ไผ่

ขนาดเลก็เหมาะมอืเป็นคนัยก ส่วนประเภททีส่อง ยอประจ�า

ที่ ซึ่งจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ประกอบด้วยผืนอวนและล�า

ไม้ไผ่ผูกไขว้ทแยงมุม  เพื่อถ่างผืนอวนและเป็นโครงส�าหรับ

ผูกเข้ากับคันล�าส�าหรับยกยอ  ยอชนดินี้เรียกว่า ยอชันช่อ
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ภาพที่ 8: ภูมิทัศน์ยอยักษ์ที่ตั้งอยู่ติดฝั่งเดี่ยวๆ บริเวณทะเลน้อย 
 จังหวัดพัทลุง

ภาพที่ 9: ภูมิทัศน์ยอยักษ์ที่ตั้งอยู่ติดฝั่งและวางเรียงเป็นแถว
บริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

ภาพที่ 10: ภูมิทัศน์ยอยักษ์ที่ตั้งอยู่กลางน�้า บริเวณทะเลน้อย 
จังหวัดพัทลุง

คันส�าหรับยกยอเป็นไม้ขนาดใหญ่ยื่นยาวออกไป  มีเสารับ

ผกูคนัยกนีใ้ห้โยกขึน้ลงได้  คราวจะจบัปลากป็ล่อยให้ผนือวน

จมลงในน�้า  เมื่อต้องการจะยกยอขึ้นมาก็ใช้เท้าเหยียบทาง

คันยก  ยอก็จะกระดกกลับขึ้นมา ยอบางที่บางแห่งมีขนาด

ใหญ่โตมาก  จนกระทั่งพายเรือลอดผ่านเข้าไปได้  ปลาที่จับ

ได้เช่น ปลาบู่ ปลาดุก ปลาช่อน  ปลาตะเพียน ปลากราย 

และปลากระทุงเหว  เป็นต้น  เครื่องมือชนดินี้แต่เดิมใช้ทั้ง

ในน่านน�้าจืดและน�้าเค็ม  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือเรียกยอ

ชนดินี้ว่า สะดุ้งใหญ่ (สัมฤทธิ พุ่มสุวรรณ, 2548, น. 90)

 

เรือนเฝ้ายกยอยักษ์ เป็นเรือนประกอบในวิถีชีวิตชาวประมง

พืน้บ้าน ภายในคลองปากประและคลองญวน ทีม่อีาชพีทีน่่า

สนใจคือการ “ยกยอใหญ่” จับสัตว์น�้า ซึ่งมีให้เห็นเรียงราย

อยู่ทั่วไป บริเวณทะเลน้อย อ�าเภอควนขนนุ  จังหวัดพัทลุง  

ทะเลแห่งนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น�้าและพืชน�้านานาชนดิ ซึ่งยู

เนสโกได้คดัเลอืกให้ทะเลน้อยเป็นพืน้ทีชุ่ม่น�้า หรอื “แรมซาร์

ไซต์” แห่งแรกในประเทศ  โดยทะเลน้อยเป็นแหล่งน�้าจืดที่

อยูเ่หนอืสดุของทะเลสาบสงขลา มพีืน้ทีป่ระมาณ 30 ตาราง

กิโลเมตร การประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านด้วยการยกยอ

ยักษ์ที่มีกว่า 100 จุด โดยชาวบ้านได้ยึดเป็นอาชีพมาแต่

โบราณ (http://krungshing.com/forum/archive/index.

php/t-941.html)

 

รูปแบบที่หนึง่ ยอติดฝั่งที่ดิน ที่มียอเดียวอยู่โดดๆ และยอ

หลายๆ ตัว  ก่อสร้างวางระยะห่างต่อกันไปเป็นแนวยาววาง

ห่างระยะที่ยอไม่เกี่ยวกันประมาณ 10-15 เมตร ที่เป็น

เจ้าของเดียวกัน  การไปยังยอถัดไปจะใช้เรือพายไปเท่านัน้ 

ไม่ได้มีการสร้างทางเดินเพื่อเชื่อมโยงระหว่างยอ  รูปแบบที่

สอง ยอที่อยู่ในน�้า  ซึ่งมีทั้งเป็นแบบยอเดี่ยวแยกโดดๆ และ

ยอหลายยอและอยู่เป็นกลุ่มกลางน�้า

การพิจารณาเรือนเฝ้าชั่วคราวยกยอยักษ์
 

จากลักษณะของการใช้พื้นที่ที่แบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ 

ยอทีต่ดิฝ่ังพืน้ดนิ กบัยอยกัษ์ทีอ่ยูใ่นทะเลสาบ  ลกัษณะเรอืน

เฝ้าที่มีลักษณะร่วมกันคือ เป็นเรือนเดี่ยวไม่มีพื้นที่ระเบียงที่

เป็นส่วนของตัวอาคารในการใช้งานส�าหรับการจับปลา แต่
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ภาพที ่11:  ตวัอย่างเรอืนเฝ้ายอยกัษ์ บรเิวณทะเลน้อย จงัหวดัพทัลงุ

ใช้โครงสร้างของยอยักษ์นัน้เองในการตีพื้นเป็นพื้นที่คล้าย

ระเบียงเรือน  เรือนจึงมีลักษณะเป็นเรือนประกอบยอยักษ์

ไม่ใช่เป็นโครงสร้างเดียวกัน  หลังคามีทั้งที่เป็นทรงจั่วและ

ทรงเพิงหมาแหงน  ผนงัปิดทั้งสี่ด้านเพื่อการพักผ่อนหลับ

นอนค้างคืนได้ อีกทั้งเพื่อป้องกันลมฝนที่ตกชุกในภาคใต้  

วัสดุที่ใช้มีในการก่อสร้าง ในส่วนโครงสร้างอาคารใช้ไม้จริง

ในการก่อสร้าง  ส่วนตวัเรอืนมทีัง้ทีใ่ช้ไม้ไผ่และไม้จรงิร่วมกนั  

ผนังและหลังคาส่วนใหญ่ใช้วัสดุใบจากมากรุผนังและมุง

หลังคา

 

ในส่วนที่อยู่ในทะเลสาบส่วนใหญ่เรือนจะมีลักษณะเป็นเพิง

เพือ่กนัแดดกนัฝนชัว่คราวเท่านัน้  ไม่มกีารกนัผนงัทัง้สีด้่าน

เพื่อนอนเฝ้า  

สรปุผลการน�าเสนอจากการศกึษาเรอืนเฝ้าพกัอาศยัชัว่คราว

ในน�้ากับอาชีพในน�้าว่ามีแนวคิดที่เชื่อมโยงน�าไปสู่ภูมิทัศน์

วัฒนธรรมหรือไม่ จากการตั้งประเด็นการพิจารณาไว้ 2 

ประเด็น ผลที่ได้จากประเด็นที่หนึง่ “ลักษณะเรือนเฝ้าพัก

อาศัยชั่วคราวในน�้าทั้งสามตัวอย่าง” มีลักษณะร่วมที่

ส�าคญั คอื เป็นเรอืนทีม่ผีงัสองส่วน  ส่วนทีห่นึง่ส่วนพกัอาศยั

ชั่วคราวลักษณะมีฝาปิดทั้งสี่ด้านสาเหตุเนื่องจากการที่ต้อง

ตั้งอยู่ในที่โล่งกลางน�้าไม่มีสิ่งปกคลุมป้องกันแดด ลม และ

ฝน  ส่วนที่สองระเบียงโล่งใช้ส�าหรับเป็นท่าขึ้นจากเรือและ

ใช้ส�าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับปลาทั้งหมด  ส่วนระเบียง  จะ

มยีกเว้นเพิม่เตมิแต่เพยีงเรอืนเฝ้ายกยอยกัษ์เท่านัน้ทีม่เีรอืน

เฝ้าแบบโปร่งที่มีไม่มีฝาเช่นเดียวกับห้างนาอยู่บ้าง(เพราะมี

ยกยอยักษ์อยู่หลายยอที่เป็นเจ้าของเดียวกันและได้ปลูกไว้

กรณทีี่อยู่ไกลจากหลังแรกเท่านัน้)

ประเด็นสรุปที่สอง  ตัวอย่างทั้งสามมีความเหมือนร่วมกัน

อนัท�าให้เกดิเป็น “ภมูทิศัน์วฒันธรรมทีม่เีอกลกัษณ์”  คอื  

ปรมิาณของเรอืนเฝ้าชัว่คราวในน�า้ทีม่จี�านวนมาก  ท�าให้เกดิ

เป็นเอกลกัษณ์ในพืน้ทีข่นาดใหญ่โดยปรมิาณของเรอืนเฝ้าที่

กระจายตัวในพื้นที่ของทะเลและทะเลสาบขนาดกว้างใหญ่  

โดยจะเห็นพร้อมกับเครื่องมือเกษตรกรรมในน�้าทั้งกระชัง

เลี้ยงปลา  ยกยอยักษ์  ส่วนนาหอยแครงจะเห็นแปลงนาคือ

แนวเสาไม้ไผ่ในช่วงเวลาน�้าลดเท่านัน้
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