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บ ท คั ด ย่ อ

บทความนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัย
ของชุมชนบ้านปลาค้าว ในเขตจังหวัดอำานาจเจริญ ซึ่งในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา  
(ประมาณ  พ.ศ.  2540-2560)  ประเทศไทยของเราได้เกิดปรากฏการณ์ความ
เคลื่อนไหวทางด้านสังคมและการเมืองภายในประเทศเป็นอย่างมาก  ควบคู่การ 
เปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพเศรษฐกิจของโลกในเวลาพร้อมๆ  กัน  อีกทั้งความ 
ทนัสมยัทางด้านเทคโนโลย ีการส่ือสารและการส่งผ่านข้อมลู (กระแสโลกาภวัิตน์)  
ทำาให้การรับรู้ข้อมูล  ข่าวสาร  ไปสู่ผู้คนได้อย่างกว้างไกลและขยายขอบเขตออก
ไปมากขึ้น

ปัจจยัต่างๆ ทีก่ล่าวมานีส่้งผลกระทบต่อวถิชีีวิตของชาวชมุชนบ้านปลาค้าว 
ซึง่พบว่าปัจจยัหลักๆ ทีม่ผีลกระทบอย่างเห็นได้ชดั คอื ปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิ ซึง่ม ี
ความเกีย่วเนือ่งกับการเปล่ียนแปลงด้านอาชพี โดยชาวชมุชนบ้านปลาค้าวส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำานา  ทำาไร่  ได้ออกไปทำางานนอกภาคเกษตรใน
เมืองใหญ่หรือเมืองหลวงมากขึ้น  รวมทั้งลูกหลานคนรุ่นใหม่  ได้ละทิ้งอาชีพทาง
เกษตรกรรม ไปประกอบอาชีพด้านอื่นเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากประสบปัญหาด้าน
ราคาสนิค้าเกษตรและปัญหาภยัธรรมชาต ิอกีทัง้ยงัเป็นการหารายได้จากด้านอืน่ๆ 
เพื่อมาจุนเจือครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 นอกจากนีผ้ลกระทบต่อสถาปัตยกรรมเรอืนอยูอ่าศยัทีม่กีารเปลีย่นแปลง
เกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางอ้อมจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น รูปแบบของเรือน 
วัสดุก่อสร้าง  พื้นที่ใช้สอยภายในเรือน  เป็นต้น  อีกทั้งการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ที่
คืบคลานเข้ามาสู่ชุมชนบ้านปลาค้าวและท้องถิ่นในแถบภาคอีสาน  ยังได้ส่งผล 
กระทบต่อคติ-ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกัน
มายาวนานอย่างมีนัยยะสำาคัญ

ค�าส�าคัญ: วิถีชีวิต, สถาปัตยกรรม, คติ-ความเชื่อ, กระแสโลกาภิวัตน์
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A b s t r a c t

This article looks at the lifestyle and the residential architecture 
of Ban Pla Khao community in Amnat Charoen province in the past 
two decades (around 2540-2560 BE) in which Thailand has diversified 
domestically,  socially,  and  politically while  the world’s  economies 
have changed simultaneously. Changes to communications technology 
including data transmission (IT Globalization) have made it easier for 
people to learn and transfer data without boundaries. 

It was found that economic factors are obviously an important 
influence on the Ban Pla Khao community’s lifestyle including changes 
to their careers. Primarily, the Ban Pla Khao community comprised of 
agriculturists and farmers. Over time more and more of them have left 
the agricultural  sector, heading  towards  the capital  city or other big 
cities. Most of the younger generation have abandoned agricultural work 
and now do other things for a living instead, owing to low agricultural 
commodity prices and natural disasters. Therefore the Ban Pla Khao 
people have had to earn money from other kinds of work to be able 
to sufficiently support their families and way of life. 

In  addition,  economic  factors  have  affected  the  residential 
architecture both directly and indirectly by causing changes to areas 
such as residential design, construction materials, and internal residential 
areas. Lots of changes in several aspects in the Ban Pla Khao community 
and  other  northeastern  localities  have  affected  the  long-inherited 
principles, beliefs, customs, traditions, and cultures substantially. 

Keywords: Lifestyle, Architecture, Principle, Belief, Globalization
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บทน�า
ชุมชนหมู่บ้านปลาค้าว มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาราว 200 ปี ซึ่ง

เห็นได้จากเอกลักษณ์ทางด้านประเพณี  วัฒนธรรมแบบวิถีของชาวอีสาน 
ทีช่าวชมุชนยงัคงดำารงรักษาไว้ได้ เช่น มีความโดดเด่นทางการละเล่นหมอลำา 
มีกลุ่มงานฝีมือด้านหัตถกรรมการทอผ้าและจักสาน  รวมทั้งประเพณีการ 
สวดมนต์ทำานองสรภัญญะ เป็นต้น

สถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัยเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นอีกอย่างหนึ่ง
ของหมู่บ้านปลาค้าว โดยยังคงมีเรือนอยู่อาศัยพื้นถิ่นแบบดั้งเดิมที่แสดงให้
เห็นถึงอัตลกัษณ์และสะท้อนภาพความเป็นอยูข่องท้องถิน่ ตามแบบวถิขีอง
ชุมชนอีสานไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ 

แต่ในช่วงระยะเวลา  10  กว่าปีที่ผ่านมา  (พ.ศ.  2540-2555)  การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและส่งผลในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
บริบททางสังคมในระดับท้องถ่ิน  ซ่ึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำาคัญ
อย่างเห็นได้ชัดและส่งผลกระทบให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์ครั้งใหม่ต่อ
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น

รศ. ดร. สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์  (สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์,  2555: 
3-4) ได้เขียนคำานำาในหนังสือ ระเบียบโลกใหม่ อธิบายไว้ว่า

การแปรเปลี่ยนของสถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัยที่สัมพันธ์กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
: กรณีศึกษาบ้านปลาค้าว ตำาบลปลาค้าว อำาเภอเมือง จังหวัดอำานาจเจริญ
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อ า ณ า จั ก ร   ห ลั ก ชั ย, ศ.  ด ร.  วี ร ะ   อิ น พั น ทั ง

“ในช่วงกว่า 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา บริบทของโลกทั้งในมิติ
การเมือง เศรษฐกจิและสงัคม ได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมนียัส�าคญั
และเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง ยุคสงครามเย็น (Cold 
War System) ท่ีเกิดข้ึนในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้จบลง
ใน ปี ค.ศ. 1989 เมื่อค่ายคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกล่มสลาย 
จากจุดน้ีเองก็ได้เกิดยุคใหม่โครงสร้างแบบใหม่ของระบบเศรษฐกิจ 
การเมอืงและสงัคม ซึง่ในทางรฐัศาสตร์ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ 
เรยีกยคุนีว่้า ‘ยคุหลงัสงครามเยน็ (Post-Cold War System)’ หรอื
ที่คนทั่วไปเรียกว่า ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization)....หรือพูดอย่าง 
กว้างๆ ก็คือสังคมความรู้ข่าวสารนั่นเอง”

ดงันัน้ เพือ่ทีจ่ะทำาความเข้าใจและอธบิายถงึปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลกระทบ 
ต่อวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัยในช่วงปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้  
จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะทำาการศึกษาและค้นคว้า ข้อมูล ประวัติศาสตร์ความ
เป็นมา  การต้ังถิ่นฐาน  ประเพณี  วัฒนธรรม  ที่เป็นอัตลักษณ์สำาคัญของ
ชุมชนบ้านปลาค้าว พร้อมทั้งศึกษาและเก็บข้อมูลทางด้านสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ  วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
รวมทัง้บันทกึข้อมลูและรงัวดัสถาปัตยกรรมเรอืนอยูอ่าศยัพืน้ถิน่ทีม่รูีปแบบ
ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา แล้วนำามาวิเคราะห์และสรุปผล 
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โดยใช้วิธีการศึกษาและค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ งานเขียน บทความ ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เพื่อทำาความเข้าใจใน
หลกัการและทฤษฎต่ีางๆ ทีส่ามารถนำามาเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการศกึษาวิจัย 
ขั้นต่อมาทำาการลงภาคสนามเพื่อทำาการสัมภาษณ์  เก็บข้อมูลเชิงลึก  รังวัด 
บันทึกภาพและการวาดลายเส้นของสถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัย  แล้วนำา
มาเรียบเรียงและจัดทำารายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ให้ครบถ้วน และท้ายสุด
จึงนำาข้อมูลจากการศึกษาเบื้องต้นและข้อมูลจากการลงภาคสนาม มาสรุป
ผลและจัดทำารูปแบบเพื่อการนำาเสนอต่อไป     

สภาพทั่วไปของชุมชนบ้านปลาค้าว

1. ข้อมูลด้านที่ตั้งชุมชน
ชุมชนหมู่บ้านปลาค้าว ตั้งอยู่ในตำาบลปลาค้าว อำาเภอเมือง จังหวัด

อำานาจเจริญ  อยู่ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบไปด้วย 
หมู่บ้าน 4 หมู่ ได้แก่ หมู่ 1, 2, 3 และ 10 มีเรือนอยู่อาศัย 400 กว่าหลังคา
เรือน  มีจำานวนประชากรราว  1,300  คน  ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร  
ทำานา ทำาไร่ 

1.1 ประวัติความเป็นมาการตั้งชุมชนบ้านปลาค้าว               
จากการลงพื้นท่ีภาคสนามเพื่อทำาการเก็บข้อมูลด้านประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของชมุชนบ้านปลาค้าว และได้ทำาการสมัภาษณ์นายเหรยีญชยั  
โพธารินทร์  ประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว  ซ่ึงได้เล่าถึงตำานานของ
ชุมชนบ้านปลาค้าวว่ามีการเล่าขานสืบต่อกันมา ดังนี้

“เมื่อประมาณ 150-200 ปีมาแล้ว มีนายพรานเกิ้น กับนาย
พรานสีโท พร้อมลูกน้องสมุนอพยพครอบครัวจากหนองบัวล�าภู 
นั่งหลังช้าง เดินทางมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านขามเฒ่า อ�าเภอพนา 
จงัหวดัอบุลราชธานี ต่อมาสองนายพรานได้ออกหาล่าเนือ้ในละแวก
นี้ ซึ่งเรียกว่า ป่าดงใหญ่ ผู้คนทั้งหลายไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะกลัว



   91 91

ผีสาง กลัวสัตว์ร้าย แต่สองนายพรานผู้เชี่ยวชาญการล่าเนื้อ ไม่ได้มี
ความกลัวแม้แต่น้อย จึงชวนกันมาพักแรมล่าเนื้อในบริเวณป่าหนา
ทึบ ตรงที่ตั้งหมู่บ้านปลาค้าวในปัจจุบัน บริเวณนี้มีล�าห้วย มีหนอง
น�้า มีสัตว์ป่า หมู่ปลาชุกชุมมาก ในล�าห้วยที่เป็นคุ้งน�้าลึก เรียกว่า 
กุด (ภาษาถิ่นอีสาน แปลว่า ล�าน�้าส่วนที่โค้งมากถูกตัดขาดออกไป
จากล�าน�้าสายใหญ่กลายเป็น หนอง หรือบึง รูปโค้งอยู่ใกล้กับล�าน�้า
สายใหญ่) มีปลาค้าวเนื้ออ่อนจ�าพวกหนึ่ง ตัวใหญ่ จ�านวนมากมาย 
ซึง่ต่อมาเรยีกกนัว่าปลาค้าวนัน่เอง สองนายพรานเหน็ว่าท่ีตรงนีเ้ป็น
พ้ืนท่ีอดุมสมบรูณ์ จงึพากนัย้ายบ้านเรอืนมาต้ังทีป่่าแห่งนี ้เนือ่งจาก
มีปลาค้าวเยอะ จงึเรยีกชือ่หมูบ้่านนีว่้า หมูบ้่านกดุปลาค้าว ซึง่ต่อมา
การพูดเพี้ยนสั้นลงเหลือเฉพาะชื่อว่า หมู่บ้านปลาค้าวในปัจจุบัน”

1.2 ประวัติศาสตร์ด้านชาติพันธุ์
จากเร่ืองเล่าและตำานานท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้นำาชมุชนบ้านปลาค้าว 

นั้นมีความเป็นไปได้ท่ีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนบ้านปลาค้าว 
สันนิษฐานว่าเป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยกับกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และอาจ
จะมีความสัมพันธ์กับการอพยพเข้าสู่ประเทศไทย (ปรุงศรี วัลลิโภดม และ 
คนอื่น,  2542:  25)  โดยมีกลุ ่มคนที่เข้ามาต้ังถิ่นฐานในแถบจังหวัด
อำานาจเจริญ ซึ่งอาจจะอยู่ใน 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

1.  กลุ ่มแรกคือ  กลุ่มชนไทย-ลาว  มาจากกรุงศรีสัตนาคนหุต
เวียงจันทน์ พร้อมกับพระครูโพนเสม็ด หรือโพนสะเม็ก เมื่อประมาณ พ.ศ. 
2233 (เติม, 2530: 37-38) โดยอพยพหนีราชภัย พระยาแสน หรือพระยา
จันทน์จากเมืองเวียงจันทน์  ลงมาตามแม่นำ้าโขง  จนถึงเมืองนครจำาปาศักดิ์ 
แล้วแยกจากพระครูโพนเสม็ดมาตั้งบ้านเรือนที่บ้านทรายมูลและบ้านดอน
หนองเมือง ต่อมากลายเป็นบ้านพระเหลา และเมืองพนานิคม หรืออำาเภอ
พนา ในปัจจุบัน 

2.  กลุ่มท่ีสองคือ  กลุ่มชนไทย-ลาวที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัด
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อำานาจเจริญ  โดยจะเป็นกลุ่มพระวอ  (ระหว่าง  พ.ศ. 2313-2319)  ซึ่งได้
อพยพหนีภัยสงครามพระเจ้าสิริบุญสาร  เจ้าเมืองเวียงจันทน์  จากเมือง
หนองบัวลำาภู (เดิมชื่อ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน โดยมีเจ้าพระตาเป็น
เจ้าเมือง  และพระวอเป็นเจ้าอุปราช  ในปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลำาภู) 
ผ่านมาทางบ้านท่าสิงห์หรือเมืองยโสธร สู่นครจำาปาศักดิ์  แล้วกลับมาบ้าน 
ดอนมดแดง (ปัจจุบัน คือ จังหวัดอุบลราชธานี) 

นอกจากกลุ่มชนท้ังสองกลุ่มท่ีกล่าวมาแล้ว  ต่อมายังมีชาวจีนและ
ชาวญวนจากประเทศเวียดนาม  ซึ่งอพยพหนีภัยสงครามมหาเอเชียบูรพา 
(ประมาณ พ.ศ. 2484-2488) ได้เข้ามาตัง้ถ่ินฐานในพ้ืนทีจ่งัหวดัอำานาจเจรญิ 
ประมาณ  พ.ศ. 2475  โดยอพยพจากเมืองกวางบินห์  ประเทศเวียดนาม  
(กองบัญชาการกองทัพไทย, 2559)

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
จากการที่ได้สัมภาษณ์และสังเกตการณ์ด้วยสายตา  พบว่าสภาพ

ทางเศรษฐกิจของชาวชุมชนบ้านปลาค้าว ประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น 
ทำาการเกษตร รบัจ้างทัว่ไป ค้าขาย เลีย้งสตัว์ และรบัราชการ โดยอาชพีหลักๆ  
คือการประกอบอาชพีการเกษตร ได้แก่ ทำานาปลกูข้าว ทัง้ข้าวเหนยีว ข้าวเจ้า  
ทัง้การปลูกแบบข้าวนาปีและข้าวไร่ นอกจากนัน้ก็ยงัมกีารปลกูพชืไร่พชืสวน 
เช่น ข้าวโพด มันสำาปะหลัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลว่าที่ชุมชนบ้าน
ปลาค้าวไม่มีชาวบ้านคนใดปลูกยางพาราตามกระแสนิยมของเกษตรกรใน
ภาคอีสานที่นิยมปลูกกันเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ยังเน้น
การทำานาเป็นหลัก
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จากการค้นคว้าข้อมลูทางวชิาการเก่ียวกบัภาพรวมทางด้านเศรษฐกจิ
ของชาวอีสาน เพื่อนำามาเชื่อมโยงและเทียบเคียงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชุมชนปลาค้าวให้ชัดเจนยิ่งข้ึน  โดยได้มีนักวิชาการหลายท่านอธิบายไว้ 
ดังที่จะได้ยกเนื้อหาบางส่วนของ 2 ท่าน ดังนี้

อภิศักดิ์  โสมอินทร์  (อภิศักดิ์  โสมอินทร์,  2525:  57)  ได้อธิบายถึง
สภาพเศรษฐกิจของภาคอีสานว่า  “สมัยก่อน (ในอดีต) ลักษณะเศรษฐกิจ
ของอีสานเป็นแบบเศรษฐกิจของสังคมเกษตรกรรม  (Agrarian  Society) 
คือผลิตเอง ใช้เอง ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กันในครัวเรือนเท่านั้น ไม่มีการซื้อขาย 
อาจจะมีการแลกเปลีย่นแบ่งปันกนั (Barter System) พอหมดฤดทูำานาพวก
ผูห้ญงิกจ็ะทำางานบ้าน เช่น ทอผ้า ผูช้ายกจั็ดเตรยีมเครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่างๆ 
เช่น จักสาน ตะกร้า สานแห หรือซ่อมแซมบ้าน”

ธติิญา เหล่าอนั (ธติญิา เหล่าอนั, 2553: 4-25)  จากบทความ “ความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสังคมชาวนาอีสาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2550 
ศึกษากรณีหมู่บ้านกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด” ได้อธิบายไว้โดยย่อดังนี้ว่า 

“ความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านใน  3  ช่วงเวลา
ด้วยกัน  คือ  ยุคแรกเป็นยุคเร่ิมต้นของ  ‘การก่อรูปสังคมชาวนา’  โดยที่

ภาพที่ 1 ที่ตั้งชุมชนบ้านปลาค้าว
(ที่มา: www.Google.com (Google earth))
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ชาวนาแต่ละกลุ่มได้อพยพเข้ามาแสวงหาพื้นที่ทำากินด้านการผลิตจะมีการ
ใช้แรงงานคนที่มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติเป็นหลัก  การผลิตข้าวจึง
เป็นการรวมสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่มเครือญาติผลิตรวมกัน  เรียกการ
ผลิตแบบนี้ว่า ‘การเฮ็ดน�ากัน’  (ทำาร่วมกัน)  รวมท้ังการจัดระบบความ
สัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการใช้และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร
ทางธรรมชาติ  ด้วยการขออนุญาตและการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อ
อำานาจเหนอืธรรมชาตท่ีิแสดงออกผ่านการประกอบพธีิกรรมทีถ่กูทำาควบคู่
ไปกับการผลิตแบบพอยังชีพ จึงกล่าวได้ว่า  ‘สังคมชาวนา’  ได้ก่อตัวขึ้นมา
แล้วอย่างมั่นคงภายใต้ระบบการผลิตแบบพอยังชีพ

ยุคที่สองเป็น  ‘ยุคของการเริ่มปรับเปล่ียนการผลิต’  การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมต้ังแต่ทศวรรษ  2500  รัฐบาลมีนโยบายพัฒนา
พื้นที่ในภาคการเกษตรของอีสาน  ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2524-2529 รวมระยะเวลา 6 ปี) 
ซึ่งเป็นระยะแรกของการพัฒนา  โดยเร่งรัดงานทางด้านการกระจายสิทธิ
การถือครองที่ดิน การพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก การปูพื้นฐานด้าน
สาธารณปูโภค และในระยะท่ีสองการพัฒนาถูกกำาหนดขึน้ภายใต้แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6  (พ.ศ. 2530-2534 รวมระยะเวลา  
5  ปี)  เน้นหนักการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ให้ได้มากที่สุด  
ดังนั้นเมื่อการปลูกข้าวเพื่อขายทวีความเข้มข้นข้ึนเร่ือยๆ  ปรากฏการณ์
สำาคัญที่เป็นผลตามมาอีกประการหนึ่งก็คือเกิดการแตกตัวทางชนชั้น 
ทีท่ำาให้ ‘สงัคมชาวนา’ มคีวามเหลือ่มลำา้กนัมากข้ึน ซึง่มพีืน้ฐานมาจากการ
ถือครองที่ดินในยุคการก่อรูปของชาวนาด้วย กล่าวคือจำานวนการถือครอง 
ที่นาอันมีความแตกต่างทางด้านกายภาพในแง่ความอุดมสมบูรณ์สร้าง
ความได้เปรียบและเสยีเปรยีบในหมูช่าวนามากทีเดยีว มลีกัษณะเป็นความ
สัมพันธ์ในเชิงพาณิชย์มากข้ึน  คือเน้นการพิจารณาเรื่อง  ‘กำาไร-ขาดทุน’ 
เป็นหลัก 

ยุคที่สาม เป็น ‘ยุคสังคมชาวนาสลายตัว’ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2550 
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ในยุคนี้กระบวนการตัดสินใจในการผลิตท้ังหมดตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขและ
กลไกของตลาดอย่างแท้จรงิ กระบวนการผลติข้าวต้องใช้ ‘ทนุแบบเข้มข้น’ 
(capital  intensive) คือการพึ่งพิงเครื่องจักรที่ทันสมัย และต้องมีเงินเพื่อ
ใช้สำาหรับลงทุนซื้อปุ๋ยเคมี  ยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช  ส่ิงเหล่านี้แสดงให้
เห็นว่าชาวนาต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนปลูกข้าวจำานวนมาก  ทำาให้พวกเขา
ต้องตกอยู่ภายใต้วงจรหนี้สิน  ดังน้ันเมื่อชีวิตในภาคการเกษตรต้องพึ่งเงิน
ตราสูง  จึงทำาให้ชาวนากลางและชาวนายากจนบางรายตัดสินใจขายที่นา
เพือ่ออกไปเป็นแรงงานรบัจ้างทัง้ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 
อีกด้านหน่ึงคือการให้ชาวนาท่ีมีเงินเช่าท่ีดินเพื่อปลูกข้าวเชิงพาณิชย์  มี
การนำาเคร่ืองจักรเข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย  จึงทำาให้เกิดธุรกิจรับจ้างขับ
รถไถนาและรถเกี่ยวข้าว  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแบบใหม่ทำาให้ 
ชาวบ้านต้องเข้าไปสมัพนัธ์กบัตลาดและเงนิตรามากขึน้ ทำาให้กระบวนการ
ตัดสินใจทั้งหมดคำานึงถึงการผลิตเพื่อขายเป็นหลัก อีกด้านหนึ่งในช่วงหมด
ฤดกูาลทำานา กต้็องออกไปรับจ้างในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
เพื่อหาเงินมาลงทุนทำานาในฤดูกาลต่อไป ‘ชาวนา’ ได้กลายมาเป็นนายทุน 
ทีส่ะสมทีด่นิขนาดใหญ่ และมีเงนิมากพอเพ่ือใช้ลงทนุปลูกข้าวพนัธุส่์งเสรมิ
หรือพืชเชิงเดี่ยวเพื่อขาย (cash crop) 

ลักษณะของเกษตรกรรมที่มีวิถีการผลิตแบบสมัยใหม่-มุ่งสู่ตลาด 
(modern  and market  oriented)  พวกเขาจึงไม่ใช่ชาวนาที่เน้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคเป็นหลัก  หรือการใช้เทคนิคแบบเก่าที่ใช้แรงงานแบบเข้ม
ข้น  แต่กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นการผลิตด้วยการใช้ทุนอย่างเข้มข้น  ซ่ึง
ทำาให้พวกเขามีลักษณะแบบเดียวกับผู ้ประกอบการในภาคธุรกิจอื่นๆ  
ดังนั้นความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจยอ่มส่งผลโดยตรงตอ่วถิีชีวติความ
เป็นอยู่ของผู้คนเหล่านี้ 

‘สังคมชาวนา’ ในท้องที่อื่นๆ คงตกอยู่ในกระแสความเปลี่ยนแปลง
ทำานองเดยีวกนั เม่ือภาคชนบทถกูเชือ่มโยงกบัระบบทนุนยิมเข้มข้นมากขึน้ 
ก็ทำาให้  ‘สังคมชาวนา’  แบบเดิมระเหิดไปหมดแล้ว  ดังนั้นเพื่อที่จะเข้าใจ
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ความเปลี่ยนแปลงของ ‘สังคมชาวนา’ อย่างลึกซึ้ง จึงจำาเป็นจะต้องอธิบาย 
‘สังคมชาวนาใหม่’  ท่ีชาวนาไม่ได้มีพ้ืนฐานการผลิตอยู่ในภาคการเกษตร
อย่างเดิมอีกต่อไป  เพราะการรับรู้  ‘สังคมชาวนา’  ในความหมายแบบเก่า 
เท่ากับเป็นการตอกยำ้าให้ชาวนาเป็นกลุ่มคนที่ปราศจากศักยภาพในการ 
ปรับตัว ซึ่งจะทำาให้ชาวนาต้องถูกริบอำานาจทางการเมืองต่อไป”   

3. ข้อมูลด้านสังคม
สภาพสังคมของชุมชนบ้านปลาค้าว  มีสภาพโดยทั่วไปเป็นลักษณะ

แบบสังคมชาวนา  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และยังมีการพึ่งพาซึ่งกัน
และกนั มีเอกลกัษณ์ของชมุชนตามวถีิของชาวอสีาน โดยเป็นรปูแบบสงัคม
ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเพณี ขนบธรรมเนียม และความเชื่อต่างๆ อย่าง 
แนบแน่น  ซึ่งได้มีวิวัฒนาการมาจวบจนปัจจุบัน  ได้มีนักวิชาการอธิบายถึง
สภาพของสังคมชาวนาไว้ ดังนี้

eric R. wolf (ปก แก้วกาญจน์, 2530: 6) ได้นยิามว่า ชาวนา หมายถงึ 
ผู้ประกอบอาชพีทางการเพาะปลกูหรอืเลีย้งสตัว์ในชนบท เพือ่ให้ได้ผลผลิต
สำาหรบัเล้ียงครอบครวัตวัเอง มใิช่ผลติเพ่ือธรุกจิการค้าทีด่ำาเนนิการใหญ่โต...
หลงัฤดกูาลเกบ็เกีย่ว ชาวนาอาจจะทำางานรบัจ้างหรอืทำางานหตัถกรรม เพือ่
ใช้เองและส่งขายตลาดบ้าง

อ. ศรศีกัร วลัลโิภดม (ศรศีกัร วลัลโิภดม, 2552: 7) ได้อธบิายถงึสังคม 
ชาวนา ว่าเป็นสังคมแบบเกษตรกรรม (สังคมชาวนา) และเป็นระบบความ
สมัพันธ์ทางสงัคมแบบเหน็หน้าค่าตา (Face to face relation) ซึง่นอกจากมี
ความสมัพันธ์กนัในระดบับคุคล (ครอบครวั) และในระดบัชมุชน (เครอืญาติ)
แล้ว ยงัมีความสำานกึสมัพนัธ์กนัอย่างแนบแน่นกบัสภาพแวดล้อม (ธรรมชาติ) 
ถิ่นท่ีอยู่อาศัยและทำากิน  เห็นได้จากการพิธีกรรมต่างๆ  เช่น  การไหว้ศาล 
ปู่ตา การไหว้เจ้าแม่ธรณี เป็นต้น

นภาพร อติวานิชยพงศ์ (นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2557: 107-120) 
อ้างถงึ สมชยั ภทัรธนานันท์ ว่าเขาได้ใช้คำาว่า “แนวคดิหลังชาวนา” (post-
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peasant)  เพ่ืออธิบายว่า  ความเปลี่ยนแปลงในชนบทหลายทศวรรษก่อน
หน้านี ้ได้เปลีย่นชมุชนชนบทอสีานจากสงัคมชาวนาไปเป็นสงัคมหลงัชาวนา 
ซึ่งทำาลายความเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านต่อผู้ที่อยู่อาศัยในชนบท ส่งเสริม
ให้เกิดความเป็นปัจเจกขึ้นในหมู่ชาวบ้าน  และปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับ
หมู่บ้าน  การขยายตัวของเทคโนโลยี  การสื่อสารนำาไปสู่การแตกสลายของ
วฒันธรรม ประเพณ ีส่งเสริมคณุค่าและบรรทดัฐานแบบใหม่ในหมูช่าวบ้าน  
และยังเชื่อมคนชนบทกับโลกภายนอก  ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้พวกเขา 
เข้าร่วมกบัคนเสือ้แดง หลงัรฐัประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ต่อเนือ่งมา
จนถึงช่วง พ.ศ. 2552-2553 (สมชัย ภัทรธนานันท์, 2555: 142)

นภาพร  อติวานิชยพงศ์  อธิบายต่อว่า  การเติบโตของระบบตลาด 
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้าสู่ชนบท  ทำาให้วิถีการทำามาหากิน
ของคนชนบทอีสานเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  แต่ในขณะเดียวกันคนอีสาน 
กย็งัรกัษาลกัษณะสำาคญับางอย่างเอาไว้ทัง้ในด้านการผลิตและวฒันธรรม…

…อาชีพหลักของชาวบ้าน  คือการทำานา  (เป็นเพียงเพ่ือการบริโภค
และขายเพียงเลก็น้อย) แต่รายได้ส่วนใหญ่ของชาวนามาจากการรบัจ้างหรอื
ค้าขายทัง้ภายในและภายนอกหมูบ้่าน ซึง่ถกูระบวุ่าเป็น “อาชพีเสริม” กลับ
เป็นงานที่สร้างรายได้หลักให้แก่ครอบครัว มี 3 ลักษณะ คือ 1) การทำานา 
และปลูกพืชเชิงพาณิชย์อื่นๆ 2) การเป็นแรงงานนอกระบบ และ 3) การ
ขายสนิค้าทีผ่ลติจากอตัลกัษณ์ชมุชน...แม้ว่าในปัจจบุนัคนหนุม่สาวจะไม่ได้
ทำาการเกษตรเป็นอาชีพหลักเหมือนคนรุ่นปู่ย่าตายายอีกต่อไปแล้ว แต่ชาว
บ้านส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ยังคงทำานาเพื่อให้มีข้าวไว้กิน

...ชนบทในปัจจบุนัเป็นสงัคมท่ีผสมผสานระหว่างความเป็นสมยัใหม่
และการเป็นสังคมแบบเดิม  ที่ทำาให้ชนบทไม่ได้แตกต่างไปจากเมืองอย่าง 
ตรงกันข้าม  แต่ก็ยังมีความเป็นชนบทในหลายด้าน  ซึ่งทำาให้แตกต่าง
จากสังคมเมือง  คนชนบทอีสานเป็นผู้ทำาการผลิตที่ผสมผสานกันระหว่าง 
การผลิต  เพื่อกินเหมือนในอดีต  กับการผลิตเพื่อขายอย่างเข้มข้นและ
พยายามเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของพวกเขา



98 98   

สถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัยของชุมชนบ้านปลาค้าว
โดยลงพื้นที่ภาคสนาม  เพื่อทำาการบันทึกข้อมูล  สำารวจ  รังวัด  และ

สัมภาษณ์เจ้าของเรือนอยู่อาศัยนั้นๆ  และได้ใช้ช่วงเวลาอายุของการปลูก
สร้างเรอืนมาเป็นเกณฑ์ในการจดักลุม่ของรปูแบบของเรอืนอยูอ่าศัย ซ่ึงช่วง
เวลาดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ท่ีสำาคัญ
ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชน  การศึกษาและวิเคราะห์สามารถ
อธบิายถงึการเปลีย่นแปลงของสถาปัตยกรรมเรือนอยูอ่าศยัของชมุชนบ้าน
ปลาค้าวได้ชัดเจนยิง่ขึน้ โดยข้อมลูต่างๆ ทีไ่ด้มาสามารถแบ่งกลุม่ของรปูแบบ 
ของเรือนอยู่อาศัยออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

ภาพที่ 2 ผังแสดงการสำารวจเรือน
(ที่มา: กรมแผนที่ทหาร)

1. เรือนอยู่อาศัยพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม (A1-5)
ในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้คำาว่าเรอืนอยูอ่าศยัแบบดัง้เดมิ หมายถงึ เรอืน

อยู่อาศัยที่ยังคงสภาพของตัวเรือน  และองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมที่
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สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัย  ในวิถีทางแบบด้ังเดิมอยู่ค่อนข้าง
สมบรูณ์และมช่ีวงอายกุารปลกูสร้างเรอืนประมาณ 50 ปีขึน้ไป (ต้ังแต่ พ.ศ. 
2515 ขึ้นไป)

รูปแบบเฮือนอีสานส่วนใหญ่  (ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์,  2555:  17)
สร้างด้วยไม้จริง มีขนาดความยาว 3 ห้องเสา หลังคาทรงจั่ว มีใต้ถุนสูง ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ (วิโรฒ ศรีสุโร, 2547: 14)  เฮือนเกย (หรือ
เซย)  เฮือนแฝดและเฮือนโข่ง องค์ประกอบของเรือนจะมี 3 ส่วนหลักๆ คือ 

1.  ห้องนอนใหญ่ ซึง่เป็นตัวเรอืนหลกัของเรอืนอยูอ่าศัย ภายในแบ่ง
พื้นที่ออก เป็น 

1.1 ส่วนนอนของพ่อ-แม่
1.2 ห้องเปิง คือ บริเวณที่วางหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไหว้บรรพบุรุษ (จะ

อยู่ทางทิศตะวันออกของเรือนตามคติ-ความเชื่อ) 
1.3 ห้องส้วม คือ บริเวณที่นอนของลูกสาว

2.  ชานเรือน หรือ เกย หรือ เซย เป็นพื้นที่ต่อออกมาจากห้องนอน 
ใช้เป็นที่รับรองแขก รับประทานอาหารหรือกิจกรรมต่างๆ

3. ครัว ฮ้างแอ่งนำ้า คั่นได (บันได)

อัตลักษณ์ของเรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิม 

1.  รูปแบบการปลูกเรือน  เกือบทั้งหมดเป็นแบบยกพื้นสูง  มีใต้ถุน
เรือน  เพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์การประกอบอาชีพทางการ
เกษตร รวมทั้งอาจจะเป็นคอกสัตว์ด้วยบางส่วน

2.  การวางผังของตัวเรือน  ยังคงรักษาการวางตามแนวยาวตามทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก (ตามแนวตะวัน) อยู่เกือบทุกหลัง

3. พื้นที่ที่ดินในการปลูกเรือนของแต่ละหลัง  จะมีบริเวณค่อนข้าง
กว้างขวาง (ราว 1-2 ไร่ต่อหลัง) โดยมากแล้วจะเป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นมรดกตกทอด
จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มอบให้แก่ลูกหลาน
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4.  วัสดุของเรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ส่วนมากยังคงมีองค์ประกอบ
ของไม้และมีผนังเรือนเป็นฝาลายคุบ  (ไม้ไผ่สาน-ขัดกันเป็นผืน)  เป็นส่วน
ประกอบเป็นส่วนมาก 

5.  องค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอย ยังคงมีบริเวณลานหน้าบ้าน ชาน 
เกย  ครัวไฟและห้องนอน  อีกท้ังยังคงรักษาพื้นท่ีทางคติ-ความเชื่อแบบ
ดั้งเดิม ได้แก่ ห้องเปิง (ห้องผี, พระ) ห้องส้วม (ลูกสาว)    

ภาพที่ 3 รูปแบบเรือนอยู่อาศัยพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม (เรือนหมายเลข A1)  
(ที่มา: สำารวจพื้นที่ภาคสนาม)

ภาพท่ี 4  ห้องนอน  ชานและครัว 
(เรือนหมายเลข A5)
(ที่มา: สำารวจพื้นที่ภาคสนาม)
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ข้อมูลตัวอย่าง : เรือนอยู่อาศัยพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม A1-A2-A5

เรือน ผังเรือน รูปด้านและทัศนียภาพ

A1

A2

A5

ตารางที่ 1 : ข้อมูลตัวอย่างเรือนอยู่อาศัยพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม A1-A2-A5
(ที่มา: สำารวจพื้นที่ภาคสนาม)
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2. เรือนอยู่อาศัยที่มีการปรับเปลี่ยนจากเรือนพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม (B1-7)
เรือนอยู่อาศัยที่มีการปรับเปลี่ยนจากเรือนพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม หมาย

ถึงเรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิมท่ีมีการปรับเปลี่ยนทางกายภาพของตัวเรือน
บางส่วนและมีช่วงอายุการปลูกสร้างเรือน (การปรับเปลี่ยน) ประมาณ 20-
50 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2515-2535)

อัตลกัษณ์ของเรอืนอยูอ่าศยัทีมี่การปรบัเปลีย่นจากเรอืนพ้ืนถิน่แบบด้ังเดิม                    

1.  รูปแบบของการปลูกเรือน  ยังคงมีเอกลักษณ์ของเรือนอยู่อาศัย
แบบดั้งเดิมปรากฏให้เห็นบางส่วน เช่น การยกพื้นมีใต้ถุน แต่เริ่มมีการยก
หรอืดีดบ้านให้สงูขึน้ประมาณ 30-70 ซม. ทำาให้สดัส่วนของใต้ถนุมคีวามสูง 
มากกว่าเรือนอยู ่อาศัยแบบดั้งเดิม  และส่วนมากจะมีการปรับเปล่ียน  
องค์ประกอบของโครงสร้างหลักของเรือน เช่น เสา  ตง คานรับพื้นมีขนาด
ใหญ่ข้ึน เพราะเนือ่งจากว่ามกีารขยายช่วงระยะของเสาให้มากขึน้ โดยระยะ
ช่วงเสาของเรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิมประมาณ 2.20-2.40 เมตร เป็นส่วน
ใหญ่ กลายเป็น 3.80-4.00 เมตรขึ้นไป เป็นต้น

2.  การวางผังของตัวเรือน  ยังปรากฏให้เห็นถึงความเช่ือเรื่องการ
วางเรือนตามแนวตะวันอยู่บางหลัง แต่ถ้าหลังใดที่มีการโยกย้ายมาปลูกใน
พื้นที่ใหม่หรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งภายในพื้นที่ของเครือญาติเดิม จะไม่ได้
คำานึงถึงทิศทางของตะวันมากนัก  หากแต่จะคำานึงถึงความเหมาะสมของ
เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มเรือนมากกว่า  ว่ามีพอที่จะสามารถเดินไปมา
หาสู่กันสะดวกหรือไม่

3. วัสดทุีเ่ป็นส่วนประกอบของเรอืนอยูอ่าศยัทีม่กีารปรับเปลีย่นจาก
เรือนพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม  เริ่มมีการใช้ไม้ที่ถูกตัดแต่ง ไส  (แป้นแอ้ม) มาเป็น
ส่วนประกอบมากขึ้น เช่น ฝาบ้าน พื้น เป็นต้น มีเพียงไม่กี่หลังที่เปลี่ยนไป
ใช้เสาคอนกรีตสำาเร็จรูปแทนเสาไม้ หรือการก่ออิฐฉาบปูน เพื่อกั้นเป็นห้อง
ในบริเวณใต้ถุน 
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4.  องค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอยของเรือน จะเริ่มเห็นว่ามีการปรับ
เปลีย่นพืน้ทีใ่ห้กว้างขวาง หรอืสงูโปร่งมากข้ึน อาจจะเกดิจากความต้องการ
พ้ืนทีใ่ช้สอยเพือ่ตอบสนองต่อกจิกรรมทีเ่ปลีย่นไปหรอืเพิม่มากขึน้ เช่น พืน้ที่
จอดรถไถ หรือรถยนต์ในบริเวณใต้ถุน พื้นที่ประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ นอก
เวลาการทำานา เช่น จกัสาน ทอผ้า หรอืเยบ็ผ้า เป็นต้น อาจจะทำาเป็นบริเวณ
นั่งเล่นหรือรับแขกก็เป็นได้

อกีทัง้ยงัคงปรากฏพืน้ท่ีทางด้านคต-ิความเชือ่ (ห้องเปิง ห้องส้วม) ยงั
หลงเหลอือยู่บ้างบางหลงั ส่วนพืน้ท่ีชาน เกย หรอืห้องนอน ยงัคงปรากฏให้
เห็นอยู่เป็นส่วนใหญ่   

ภาพที่ 5 รูปแบบเรือนอยู่อาศัยท่ีมีการปรับเปล่ียนจากเรือนพื้นถิ่นแบบ
ดั้งเดิม (เรือนหมายเลข B1)
(ที่มา: สำารวจพื้นที่ภาคสนาม)
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ข้อมูลตัวอย่าง : เรือนอยู่อาศัยที่มีการปรับเปลี่ยนจากเรือนพื้นถิ่น
แบบดั้งเดิม B1-B2-B4

เรือน ผังเรือน รูปด้านและทัศนียภาพ

B1

B2

B4

ตารางที่ 2 : ข้อมูลตัวอย่างเรือนอยู่อาศัยที่มีการปรับเปลี่ยนจากเรือนพื้น
ถิ่นแบบดั้งเดิม B1-B2-B4
(ที่มา: สำารวจพื้นที่ภาคสนาม)
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3. เรือนอยู่อาศัยแบบสมัยนิยม (C1-5)
เรือนอยู่อาศัยแบบสมัยนิยม  หมายถึง  เรือนอยู่อาศัยที่มีการปลูก

สร้างขึ้นตามแบบสมัยนิยม  อาจจะมีลักษณะเรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิมอยู่
บ้างบางส่วน  แต่ลักษณะทางองค์ประกอบของเรือนโดยรวมและวิถีชีวิต
ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากและมีช่วงอายุการปลูกสร้างเรือนประมาณ 
0-20 ปี (นับตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2555)

อัตลักษณ์ของเรือนอยู่อาศัยแบบสมัยนิยม 

1.  รูปแบบของการปลูกเรือน  โดยมากจะเป็นเรือนแบบชั้นเดียว
หรืออาจจะเป็นเรือน 2 ชั้น โดยที่ชั้นล่างจะก่ออิฐฉาบปูน ทาสี  (มีบริเวณ
ใต้ถุนบางส่วน) ส่วนชั้นบนตีฝาบ้าน ปิดด้วยไม้จริง ทาสีย้อมไม้ หรือไม้ฝา
สังเคราะห์ และเริ่มเห็นมีการใช้ประตู หน้าต่าง สำาเร็จรูป (อะลูมิเนียม หรือ
ไม้ ผสมกับกระจก) มาเป็นส่วนประกอบของตัวเรือน

และมข้ีอสงัเกตบางประการ คอื เรอืนสมยันยิมเหล่านี ้ส่วนใหญ่แล้ว
จะปลูกสร้างขึ้นโดยคนรุ่นลูกๆ หลานๆ  (คนรุ่นใหม่) ที่ไปเล่าเรียนหนังสือ
หรือไปประกอบอาชีพอื่น  (ไม่ใช่การทำานาหรือเกษตรกรรม)  รวมทั้งที่เดิน
ทางออกไปทำางานนอกชุมชน แล้วส่งเงินมาให้ครอบครัวปลูกสร้าง  ในบาง
หลังจะเป็นผู้กำาหนดในการเลือกรูปแบบและอาจจะออกแบบเรือนด้วย
ตนเอง 

2.  การวางผังของตัวเรือน  ส่วนมากจะปลูกเรือนเกือบเต็มพื้นที่
ที่ดิน  อาจมีเหตุผลท่ีว่าต้องการพ้ืนท่ีใช้สอยภายในตัวเรือนมากขึ้นและ 
ไม่ได้ต้องการใช้พื้นที่ภายนอกตัวเรือนเพื่อกิจกรรมอ่ืนๆ  เช่น  ตากผลผลิต
ทางการเกษตรหรือปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง  โดยมากพื้นที่ดินที่ได้มา
จากการแบ่งมรดกหรือแบ่งขายมาจากคนอื่นไม่ได้เป็นที่ดินที่อาศัยอยู่มา
แต่ดั้งเดิม  และโดยมากจะมีการทำารั้วรอบบ้านด้วยเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ก่ออิฐ ฉาบปูน พร้อมทั้งมีลูกกรงรั้วเป็นเหล็กหรือสแตนเลส และมี
ประตูรั้วหน้าบ้าน เพื่อปิดกั้นการเข้า-ออก
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3. วสัดทุีใ่ช้ปลกูสร้างเรือน ส่วนมากเกอืบทกุหลัง โครงสร้างหลักจะ
เป็นคอนกรีต เช่น เสา พืน้ชัน้ล่าง และเริม่มกีารใช้โครงเหลก็ เช่น โครงหลงัคา 
มาเป็นส่วนประกอบและนิยมการปูพ้ืนชั้นล่างด้วยกระเบ้ืองทั้งภายใน 
และภายนอกเรือน รวมทั้งเริ่มมีการมุงหลังคาด้วยแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ 
(เมทัลชีท) หรือกระเบื้องลอนคู่  (ไฟเบอร์ซีเมนต์) แทนหญ้าคาหรือสังกะสี
มากขึ้น

4.  องค์ประกอบของพ้ืนท่ีใช้สอยของเรือนสมัยนิยม  ส่วนมากจะ
สร้างเป็นห้องแถวยาวลึกเข้าไปในที่ดิน  มีระเบียงหน้าบ้าน  มีหลังคาคลุม 
(มุขซ้อนกัน)  เพื่อเป็นระเบียงทางเข้า  ด้านในเป็นโถงใหญ่  ใช้เป็นบริเวณ 
รับแขก นั่งเล่น ทานอาหาร ส่วนด้านหลังจะเป็นพื้นที่เก็บของ ทำาครัว และ
ห้องสุขา-อาบนำ้า พื้นที่ที่เป็นชานโล่ง และพื้นที่ทางคติ-ความเชื่อแทบจะไม่
ปรากฏให้เห็น

ภาพที ่6 รปูแบบเรอืนอยูอ่าศยัแบบสมัยนิยม (เรือนหมายเลข C1 และ C5)
(ที่มา: สำารวจพื้นที่ภาคสนาม)
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ข้อมูลตัวอย่าง : เรือนอยู่อาศัยแบบสมัยนิยม C1-C2-C5

เรือน ผังเรือน รูปด้านและทัศนียภาพ

C1

C2

C5

ตารางที่ 3 : ข้อมูลตัวอย่างเรือนอยู่อาศัยแบบสมัยนิยม C1-C2-C5
(ที่มา: สำารวจพื้นที่ภาคสนาม)
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วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
ที่ส่งผลกระทบต่อเรือนอยู่อาศัย

1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่กระทบโดยตรง

1.1  ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัเรือนอยูอ่าศยั ในการก่อสร้างหรอืปรับปรงุ 
ซ่อมแซมเรือนอยู่อาศัย  ต้องพึ่งพาปัจจัยทางการเงินภายในครัวเรือน 
ค่อนข้างสูง  เป็นต้นว่า  ค่าวัสดุก่อสร้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนอยู่อาศัย 
แบบดั้งเดิมที่มีองค์ประกอบหลักเป็นไม้เนื้อแข็งแทบทั้งส้ิน  ซึ่งปัจจุบันไม้
เนื้อแข็งดังกล่าวมีราคาสูงขึ้น การเสาะหายากกว่าแต่เดิม อีกทั้งค่าจ้างช่าง
แรงงานและเคร่ืองมือค่อนข้างสูง  รวมทั้งค่าขนส่งต่างๆ  ที่ต้องไปซ้ือวัสดุ
ก่อสร้างในถิน่อืน่หรอืในตวัเมอืง เป็นต้น ดงันัน้จงึเป็นสาเหตุทีท่ำาให้เจ้าของ
เรอืนเลอืกซือ้หาวัสดกุ่อสร้างทีม่รีาคาไม่สงูมาก มคีวามแขง็แรง คงทนถาวร 
อายุยาวนานมากยิ่งขึ้น  ไม่จำาเป็นต้องทำาการดูแลและซ่อมแซมอยู่เนืองๆ 
เหมือนวัสดุจำาพวกไม้ โดยเห็นได้ชัดจากเรือนหมายเลข C1 C2 และ C5 ที่
ได้มีการปลูกเรือนอยู่อาศัย ด้วยวัสดุที่สมัยใหม่ มาเป็นส่วนประกอบ อาทิ 
หลังคา เปลี่ยนจากมุงหญ้าคาหรือสังกะสี มาเป็นแผ่นหลังคาเหล็ก (เมทัล
ชที) ส่วนผนงัของเรอืนมกีารก่ออิฐฉาบปนู ทาส ีโดยอาจจะทำาทัง้หลัง (กรณี
เรือนชั้นเดียว) หรือทำาเฉพาะชั้นล่าง (กรณีเรือนมี 2 ชั้น) 

ภาพที่ 7  เรือนหมายเลข C1-C2 และ C5
(ที่มา: สำารวจพื้นที่ภาคสนาม)



   109 109

1.2  การปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์หรือพื้นที่ใช้สอยของเรือนบาง
ส่วน  เพื่อใช้ประโยชน์หรือเหมาะสมต่อวิถีชีวิตและวิถีทางเศรษฐกิจที่
เปลีย่นแปลงไปทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจน คอื การดดีบ้าน เพือ่ทำาให้ระยะความสงู
ของใต้ถนุเรือนเพิม่ขึน้จากเดมิโดยประมาณ 30-50 ซม. เพราะเรอืนอยูอ่าศยั 
แบบดั้งเดิมนั้นความสูงของใต้ถุนค่อนข้างเตี้ย มีระยะประมาณ 1.90-2.20 
เมตร ซึ่งใช้เป็นเพียงคอกเลี้ยงสัตว์หรือที่เก็บข้าวของเครื่องใช้เท่านั้น  รวม
ทั้งมีการขยายระยะช่วงเสาเรือนให้กว้างมากขึ้น จากเดิม 2.00-2.20 เมตร
เป็น 2.80-3.00  เมตร  เนื่องจากต้องการใช้เป็นที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การเกษตรกรรม (เชงิพาณชิย์) ยานพาหนะ เช่น รถไถนา รถบรรทกุ (ปิคอพั) 
รถมอเตอร์ไซค์  เป็นต้น  หรือเพื่อใช้เป็นพ้ืนท่ีในการนั่งเล่น  พักผ่อนหรือ
ต้อนรับแขก ดังจะเห็นได้จากเรือนหมายเลข A1 B1 และ C2

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบความสูงของพื้นชั้น  2  ของเรือนหมายเลข  A1  B1 
และ C2 
(ที่มา: ผู้วิจัย)

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่กระทบโดยอ้อม
ปัจจัยที่เกิดจากรุ่นลูกรุ่นหลานที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

(ทำานา)  หรือการไปทำางานนอกภาคเกษตรในต่างถิ่น  (ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์)  ได้เป็นผู้กำาหนดในการเลือกรูปแบบเรือนอยู่อาศัยที่ตนเห็นว่า 
มีความทันสมัยและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง  ดังจะเห็นได้จากเรือน
หมายเลข C1 C2 และ C5 โดยมีข้อสังเกตที่สามารถบ่งชี้ถึงปรากฏการณ์
ดังกล่าวนี้ เช่น
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1.  เร่ิมมีการใช้วัสดุก่อสร้างเรือนท่ีทันสมัย  เช่น  แผ่นหลังคาเหล็ก
(เมทัลชีท)  ไม้ฝาสังเคราะห์  (ไฟเบอร์ซีเมนต์)  ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม
และกระจกใส เป็นต้น 

2.  เริ่มมีพื้นที่ใช้สอยที่แตกต่างออกไป  เช่น  พื้นท่ีรับแขก-นั่งเล่น 
พื้นท่ีจอดรถยนต์-รถจักรยานยนต์  ส่วนครัวภายนอก  ลานซักล้าง  ห้อง 
เก็บของ ฯ

3. ไม่มีห้องหรือพื้นที่ทางคติ-ความเชื่อภายในเรือน (ห้องส้วม, ห้อง
เปิง) อาจจะมีเพียงที่วางหิ้งพระเท่านั้น

ภาพที่ 9 รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยของเรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิม 
(เรือนหมายเลข A1)
(ที่มา: ผู้วิจัย)
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ภาพที่ 11 รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยของเรือนอยู่อาศัยแบบสมัยนิยม (เรือน
หมายเลข C2)
(ที่มา: ผู้วิจัย)

ภาพที่ 10 รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยของเรือนที่มีการปรับเปลี่ยนจากเรือน
พื้นถิ่นแบบดั้งเดิม (เรือนหมายเลข B1)
(ที่มา: ผู้วิจัย)
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บทสรุป
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม

เรือนอยู่อาศัยของชาวชุมชนบ้านปลาค้าวที่เห็นได้ชัด คือ การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านอาชพีหรือการย้ายออกไปนอกชมุชนเป็นเวลานาน โดยเฉพาะลูกๆ 
หลานๆ คนรุ่นใหม่ทีไ่ด้ไปพบเหน็สิง่แปลกใหม่และรบัเอาค่านยิม รวมทัง้วถิี
ชวีติแบบสมัยใหม่ แล้วนำามาปรบัใช้ ปรบัปรงุ และเปลีย่นแปลงกบัเรอืนอยู่
อาศยัของครอบครวัตนเอง นอกจากน้ียงัเป็นผูมี้อำานาจในการตัดสินใจทีจ่ะ
เลือกรูปแบบของเรือนอยู่อาศัยในรูปแบบที่ตนเองต้องการมากกว่าเพราะ
เป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการปลกูสร้าง ซ่ึงรูปแบบท่ีเลอืกในการปลกูสร้างเรอืน
อยู่อาศัย  ส่วนมากจะเป็นรูปแบบสมัยนิยม มีการใช้วัสดุและองค์ประกอบ
ของเรือนที่ทันสมัยมากข้ึน  เพราะเห็นว่ามีความสวยงามและเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตในปัจจุบันของตนเองมากกว่าที่จะเลือกปลูกเรือนในรูปแบบดั้งเดิม 
โดยการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมเรือนอยู่อาศัยในรูปแบบดั้งเดิมมาสู่รูป

ภาพที่ 12 เรือนหมายเลข C2 และ C5
(ที่มา: สำารวจพื้นที่ภาคสนาม)

4.  รูปลกัษณ์ของเรอืนทีแ่ตกต่างจากเรอืนแบบดัง้เดมิอย่างเหน็ได้ชดั 
เช่น ไม่มีชานโล่ง (เกย)  ปิดกั้นเป็นห้องเกือบทั้งหมด จั่วหลังคานิยมทำาเป็น
หลังคา 2 ชั้นซ้อนกันหรือมีซุ้มโค้งที่หน้าจั่วหรือรูปแบบตามบ้านจัดสรร ที่
นิยมสร้างในเขตตัวเมือง เป็นต้น                           
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แบบสมยันยิมน้ี ไม่เพียงแต่เปลีย่นแปลงทางรปูลกัษณ์และองค์ประกอบของ
เรือนเท่านัน้ คต-ิความเชือ่ ประเพณ ีและวฒันธรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการปลกู
สร้างเรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิมก็ได้เลือนหายเจือจางลงไปมาก พร้อมๆ กับ
การละทิง้อาชพีเกษตรกรรมและความห่างเหนิของการปฏิสัมพันธ์กบัชมุชน 
ระบบเครือญาต ิอกีท้ังความผกูพนัและความทรงจำาต่อชมุชนและท้องถิน่ที่
เคยอยู่อาศัยมาแต่เดิมก็นับวันจะลดน้อยถอยลงไปทุกที 
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