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บ ท คั ด ย่ อ

“เรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ิน”  เป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นประเภทหนึ่งที่มีการ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา โดยเรอืนพกัอาศยัในแต่ละภมูภิาคของไทยมกัจะมลัีกษณะ
เฉพาะตัวแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม สังคม และ
วฒันธรรมของพืน้ทีน่ัน้ๆ แต่ลกัษณะร่วมประการหนึง่ของเรือนพักอาศยัพ้ืนถิน่ใน
ประเทศไทย คอืการ “ยกพืน้เรอืน” ซึง่เป็นการปรบัตวัให้เข้ากบัธรรมชาตแิละบรบิท
โดยรอบได้เป็นอย่างดี โดยพื้นที่ว่างที่เกิดจากยกพื้นเรือน เรียกว่า “ใต้ถุนเรือน”  
ใต้ถุนเรือนเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องของพื้นที่ให้เหมาะ
กับสภาพสังคม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้อาศัย  ไม่ได้หยุดนิ่งหรือคงสภาพ
เดิมมาตั้งแต่อดีต จากสภาพพื้นที่ใต้ถุนเรือนที่เป็นเพียงพื้นที่สกปรก มีประโยชน์
เพียงแค่ช่วยให้ลมพัดผ่าน  ใช้เก็บของหรือใช้ส�าหรับเลี้ยงสัตว์  รวมถึงความเชื่อ 
ทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัการใช้พ้ืนท่ีใต้ถนุ ทัง้ในเร่ืองของการถอืหัวหรือการไม่เดินลอดใต้ถนุ 
และความเชือ่ทีว่่าใต้ถุนเป็นพ้ืนทีอ่ปัมงคล  จึงเปล่ียนแปลงเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารใช้งาน
ที่หลากหลาย และกลายเป็น “พื้นที่ใช้งานหลัก” อีกพื้นที่หนึ่งของเรือน

ค�าส�าคัญ: ใต้ถุนเรือน, การเปลี่ยนแปลง, สังคมไทย, เรือนพื้นถิ่น
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A b s t r a c t

The Vernacular house is one type of vernacular architecture 
which changes constantly. In Thailand, houses in each region possess 
unique characteristics depending on the topography, environment, social 
background and the culture of each region. Yet, there is one constant 
characteristic of vernacular houses in Thailand that can be found in 
almost every  region of  the country. This characteristic  is  the “raised 
floor”, which is a good example of the natural and contextual adaptation 
of  the vernacular house. The space created by  the “raised floor”  is 
called “TAITHUN”.  In the midst of  the  current,  rapidly  changing  and 
popular wave of house building, which creates varieties in the design of 
Thai vernacular houses, the under house space has constantly changed. 
From the past to the present, the functions and physical characteristics 
of such spaces have been adapted to suit the social conditions and 
the ways the people live their lives instead of being static. Therefore, the 
past perception of the under house space as a dirty, useless area mainly 
used to breed animals and the old beliefs that the space is inauspicious 
and that people should not walk under it has changed. In the present 
context, the under house space has become a space of various functions 
and more importantly, one of the main functional spaces of the house. 

Keywords: The Space under stilt houses, Transformation, Thai Social, Vernacular 
house
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บทน�า
สถาปัตยกรรมในพ้ืนท่ีต่างๆ ย่อมมคีวามหลากหลายแตกต่างกนั ตาม

ลกัษณะพืน้ที ่สงัคม วฒันธรรม ตลอดจนยคุสมัยในการก่อสร้าง เราจงึสามารถ
แบ่งสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ  ได้มากมาย  “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น”  
เป็นสถาปัตยกรรมอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ โดย “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น”  
อาจหมายรวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ  ท่ีมนุษย์สร้างข้ึนในแต่ละท้องถิ่นเพื่อ
สนองความต้องการของตน ซึง่อาจมลีกัษณะแตกต่างกนัไปตามสภาพสังคม
สภาพแวดล้อม และมรีปูแบบของสิง่ก่อสร้างท่ีเหมาะสมกบัการด�าเนนิชีวติ 
สถาปัตยกรรมพืน้ถิน่จงึมกัเปลีย่นแปลงตามสภาพแวดล้อม เวลา และบรบิท
ของสังคมนั้น

“เรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ิน”  เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทหนึ่ง 
ทีม่นษุย์ดดัแปลงจากธรรมชาต ิสร้างข้ึนตามประโยชน์ใช้สอย ประเพณ ีและ
วัฒนธรรมของกลุ่มชนแต่ละสังคม รวมทั้งเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่าง
กันตามลักษณะภูมิประเทศ  ประเพณี  วัฒนธรรมของพื้นที่ดังกล่าว  เรือน
พักอาศัยพื้นถิ่นในประเทศไทยนั้นก็มีความหลากหลายตามสภาพแวดล้อม 
แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของสมาชิก
ในพื้นที่นั้นๆ  ได้เป็นอย่างดี  เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นจึงเป็นสถาปัตยกรรม 
ที่สะท้อนถึงความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติของคนไทย  เห็นได้จาก

ใต้ถุนเรือนในบริบทของสังคมไทย: การเปลี่ยนแปลงสู่พื้นที่ใช้งานหลัก
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ณั ฐ ว ดี   สั ต นั น ท์

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม  สภาพแวดล้อม  และวิถีการด�าเนิน
ชีวิตของผู้อยู่อาศัย  ทุกองค์ประกอบของเรือนพื้นถิ่นได้รับการออกแบบให้
พึ่งพากันและกัน ส่งผลให้บทบาทของสถาปัตยกรรมไม่ได้เป็นเพียงที่ก�าบัง 
แต่ยังท�าหน้าที่เสมือนเครื่องมือของมนุษย์ในการอยู่อาศัย  ให้สามารถปรับ
ตัวและอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อม  มีกลไกในการขับเคล่ือนให้การด�ารงอยู่
ของมนุษย์มีความสมบูรณ์

จากข้างต้นท�าให้เกิดข้อสังเกตประการหนึ่งว่า  ถึงแม้การสร้าง
บ้านเรือนในประเทศไทยจะมีความหลากหลายและแตกต่างตามลักษณะ
ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม  แต่พบว่ามีลักษณะร่วม
อย่างหน่ึงที่มักพบในเรือนพื้นถิ่นของไทยไม่ว่าภูมิภาคใด  สิ่งนั้นคือ  “การ
ยกพ้ืนเรือน”  โดยพ้ืนท่ีว่างในบริเวณท่ีมีการยกพื้นเรือนขึ้นนั้น  เรียกว่า 
“ใต้ถุนเรือน”

ในปัจจุบันปรากฏการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งท�าให้เกิดความ
หลากหลายในรูปแบบเรือนท่ีพักอาศัยพ้ืนถิ่นของไทย  กล่าวคือมีทั้งเรือน
แบบดั้งเดิมและเรือนที่ได้รับอิทธิพลของการสร้างบ้านตามสมัยนิยม  การ
ใช้งานพื้นท่ีใต้ถุนเรือนจึงมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เหมาะกับสภาพสังคม 
วิถีชีวิต  และความเป็นอยู่ของผู้อาศัย  และนับว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง ซึง่การเปลีย่นแปลงของพ้ืนทีใ่ต้ถนุเรอืนดังกล่าว
เป็นจุดเริ่มต้นประเด็นการศึกษาของบทความนี้ว่า  ในบริบทของสังคมไทย 



122 122   

มกีารเปลีย่นแปลงในพืน้ท่ีใต้ถนุเรอืนทัง้การเปลีย่นแปลงทางกายภาพและ
การเปลี่ยนแปลงด้านคติความเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต  บริบทโดยรอบ
อย่างไรจากอดีตจนปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของบทความ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  โดย

เจาะจงไปท่ีเรือนพักอาศัยท่ีมีการยกพ้ืนเรือนและเน้นเฉพาะลงไปที่พื้นที่ 
“ใต้ถุนเรือน”  เพื่อเป็นการศึกษาท่ีมา  และการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
พื้นที่บริเวณนี้  ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  หน้าที่การใช้งาน 
และคติความเชื่อในพื้นที่นี้นับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาจากเอกสารเบื้องต้น  โดยอาศัยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาจากเอกสารหรืองานวิจัยท่ีมีการกล่าวถึงพื้นที่ใต้ถุน
เรือน ซึง่เป็นประเดน็หลกัในการศกึษา รวมท้ังประเดน็อืน่ๆ ทีใ่กล้เคยีงร่วม
กบัการลงพืน้ทีภ่าคสนามเกบ็ข้อมลูพืน้ฐานจากเรอืน กรณศีกึษาในชมุชนท่า
สะแบง จังหวัดร้อยเอ็ด และชุมชนทุ่งเฟื้อ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการเลือก
ศึกษาจากเรือนที่พักอาศัยพื้นถิ่นใน 2 ภูมิภาค คือ เรือนที่พักอาศัยพื้นถิ่น
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  โดยเลือกจากลักษณะร่วมทาง
กายภาพประการหนึ่งของเรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ินท้ัง  2  กลุ่ม  นั่นคือ  “การ
ยกพืน้เรอืนใต้ถนุสงู” เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบว่าเรือนพกัอาศยัพืน้ถิน่ทีม่ทีีต่ัง้ 
แตกต่างกันจะมีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ใต้ถุนเรือน  เหมือนหรือต่างกัน 
หรอืไม่ อย่างไร โดยมเีกณฑ์ในการเลอืกพืน้ทีก่รณศีกึษาเป็นชมุชนทีม่กีารตัง้
บ้านเรือนอยู่ริมน�้าเป็นหลัก  แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันตรงที่ชุมชนทุ่งเฟื้อ
จะมกีารตัง้บ้านเรือนไปตามแนวแม่น�า้ ในขณะทีช่มุชนท่าสะแบงจะต้ังบ้าน
เรือนกระจุกตัวรวมกันอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกัน  ส่วนลักษณะเรือนตัวอย่าง 
ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เลือกศึกษาเรือนที่มีลักษณะเป็น
เรือนยกพื้นใต้ถุนสูงที่มีการต่อเติมหรือปรับปรุงบริเวณใต้ถุนเรือน
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จาก “การยกพื้นเรือน” สู่ “ใต้ถุนเรือน” : ลักษณะร่วมที่
พบในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

“ใต้ถุนเรือน”  คือลักษณะร่วมประการหนึ่งที่มักพบในเรือนพื้นถิ่น
ของไทยไม่ว่าภูมิภาคใด  จุดเริ่มต้นของพื้นที่ใต้ถุนเรือนนั้น  เกิดจากการ
ยกพืน้เรือน ซึง่เป็นการออกแบบให้เข้ากบัสภาพภมูปิระเทศและภมิูอากาศ
ของไทย  คือการป้องกันน�้าท่วมและป้องกันภัยจากสัตว์อันตราย  รวมทั้ง
ท�าให้ลมพัดผ่านได้สะดวก  และเกิดเป็นที่ว่างที่เรียกกันว่า  “ใต้ถุนเรือน”  
ใต้ถุนเรือนจึงเป็นตัวอย่างหน่ึงของการปรับตัวเพื่อเข้ากับธรรมชาติได้เป็น
อย่างดี

การสร้างเรอืนในลกัษณะทีม่กีารยกพืน้เรอืน นอกจากจะเป็นลกัษณะ
ร่วมที่พบมากในประเทศไทย  ยังถือเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐาน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ดังที่ เกรียงไกร เกิดศิริ ได้กล่าว
ถงึประเดน็นีใ้นบทความ “เรอืนยกพืน้ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้” ความว่า

รปูแบบของ “สถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั” (Vernacular 
dwelling House) อันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคนท่ีต้ังถิ่นฐานใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือการสร้างบ้านเรือนด้วยไม้ตาม
ระบบเสาและคานในลกัษณะเรอืนยกพ้ืนสูงมหีลังคาทรงจัว่ ซ่ึงเดิมที
ใช้โครงสร้างหลงัคาทาด้วยไม้ไผ่ แล้วมงุด้วยวสัดธุรรมชาต ิอาท ิหญ้า
และใบปาล์มต่างๆ โครงสร้างหลงัคาส่วนด้านสกดั (หวัเรอืน) ทัง้ด้าน
หน้าและด้านหลังจะท�าเป็นหลังคาโอบคลุมลงมา อันแสดงให้เห็น
ถึงคุณลักษณะของการปิดล้อม แสดงถึงความอบอุ่นและปลอดภัย”

(เกรียงไกร เกิดศิริ 2558: 102) 

หลักฐานการสร้างเรือนแบบยกพื้นเรือนในประเทศไทย พบตั้งแต่ใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ซึ่งมีการขุดค้นพบที่แหล่งโบราณคดีบ้านหนองแช่
เสา ต�าบลหินกอง อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี  ใน พ.ศ. 2509 โดยคณะ
ส�ารวจก่อนประวัติศาสตร์ไทย-เดนมาร์ก ขุดค้นพบหลุมฝังศพและหลุมเสา
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บ้านรวม 6 หลมุ มผีงัเป็นรูปไข่ด้านยาวประมาณ 10 เมตร แต่ละหลุมขนาด
เท่ากระบอกไม้ไผ่ นับเป็นร่องรอยที่พักอาศัยแห่งแรกในประเทศไทย (กรม
ศิลปากร  2534:  68)  การค้นพบในครั้งนั้นท�าให้นักโบราณคดีสันนิษฐาน
ว่าการก่อสร้างเรือนแบบยกพื้นเรือนในประเทศไทยอาจจะมีมาตั้งแต่สมัย
ก่อนประวัติศาสตร์  นอกจากนี้ในสมัยทวารวดี  หรือในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 
11-14  ยังพบภาพสลักบนใบเสมาท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นภาพ
พทุธประวัตแิสดงการเสดจ็มาเยอืนกรงุกบลิพสัดุข์องพระพทุธเจ้า ซึง่มกีาร
แสดงให้เห็นถึงเขตรั้ววังประตูวังท่ีท�าด้วยเครื่องไม้  และราชมณเฑียรที่มี
ลักษณะเป็นเรือนไม้  ใต้ถุนสูงและมีหลังคาเป็นหน้าจั่วแบบเรือนไทยอย่าง
ชัดเจน และเมื่อน�ามาพิจารณาประกอบการขุดค้นทางโบราณคดีที่พบหลุม
เสาอาคารตามแหล่งชุมชนโบราณ  จึงสันนิษฐานได้ว่าลักษณะอาคารท่ีอยู่
อาศัยของผู้คนสมัยทวารวดีเป็นเรือนไม้ที่มีเสาสูง มีใต้ถุน  เช่นที่ปรากฏใน
ภาพสลกับนเสมาหนิทวารวดหีลกัฐานการสร้างทีพ่กัอาศัยแบบยกพืน้เรอืน
ในประเทศไทย

นอกจากการค้นพบทางโบราณคดีและการอ้างอิงจากภาพสลักแล้ว 
ยงัมหีลกัฐานทีไ่ด้ท�าการบนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่กล่าวถงึเรอืนพกั
อาศยัในสมยัอยธุยา  ไม่ว่าจะเป็นในบนัทกึของบาทหลวง Andrien Laynay 
มิชชันนารีชาวฝร่ังเศสรุ่นแรกท่ีเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2205  ซึ่งกล่าวถึงสภาพบ้านเรือนในสมัยนั้นไว้ใน
หนังสือ Siam et les Missionnairies Français ความว่า

อันที่จริงการก่อสร้างบ้านเรือนของชาวสยามเป็นไปอย่าง
ง่ายๆ มีเสาที่ไสกบและขัดเงาแล้วยกข้ึนสูงจากพื้นดินโดยเฉล่ีย 2 
เมตร จ�านวน 8 ต้น วางคานตามขวางใช้เป็นรอด ซึ่งคนยากจนจะ
ใช้ไม้ไผ่ทัง้ล�าหรือผ่าซกีแทน แต่ผูม้อีนัจะกนิจะใช้แผ่นกระดานขนาด
ใหญ่และหนาวางเรยีงรวมกนัไว้อย่างง่ายๆ ส�าหรบัหลังคาจะใช้ไม้ไผ่
ยาวขันนอตและใช้เชือกหวายผูกตรึงไว้กับเสา หลังจากนั้นก็มุงด้วย
ใบปาล์มที่ผูกติดกับกระดานไม้ไผ่หรือไม้สักแผ่นบางๆ
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(เสนอ นิลเดช  2547: 6)

นอกจากในหนังสือ Siam et  les Missionnairies Français แล้ว 
ยังมีการกล่าวถึงลักษณะเรือนที่พักอาศัยในอดีตไว้ในในจดหมายเหตุแกม
เฟอร์ เขยีนโดย Engelbert Kaempfer หมอชาวเยอรมนัทีเ่ข้ามาในอยธุยา
เมือ่ พ.ศ. 2233 สมัยสมเดจ็พระเพทราชา ว่าเรอืนทีพ่กัอาศัยในสมยัอยธุยา 
มีลักษณะเป็นเรือนที่ปลูกบนเสาสูงหรือเป็นเรือนยกพื้นสูงนั่นเอง  “ส่วน
บ้านเรือนในหมู่บ้านซึ่งปลูกหยู่บนบกนั้น ตามปรกติส้างด้วยไม้ไผ่ประกอบ
กับไม้กระดานและสิ่งอื่นๆ ซึ่งหาได้ง่าย แต่บ้านซึ่งปลูกตามริมฝั่งแม่น�้านั้น 
ปลูกบนเสาสูงถึงฟากหน่ึง  เพ่ือมิให้กระแสน�้าหน้าน�้าท่วมถึง  แต่ละบ้านมี
บันไดส�าหรับลงน�้าในเวลาหน้าแล้งและมีเรือส�าหรับไปมาในเวลาน�้ามาก” 
(กรมศลิปากร 2487: 54) หลกัฐานท่ีกล่าวถึงเรอืนทีพ่กัอาศยัในสมยัอยธุยา 
นอกจากจะมีการบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  ยังมีภาพเรือนที่พัก
อาศัยเป็นภาพเรือนใต้ถุนสูง น�้าก�าลังท่วมใต้ถุน

ไม่มีระเบียง หลังคาทรงจั่วมีปั้นลมคล้ายช่อฟ้าและหางหงส์ หลังคา
มงุด้วยใบไม้น่าจะเป็นตบัจาก ฝาเรอืนมลีกัษณะเป็นไม้ขดัแตะ ซ่ึงน่าจะเป็น
ไม้ไผ่สานหน้าต่างเป็นบานกระทุ้ง ด้านสกัด 1 ช่อง ด้านยาว 2 ช่อง มีช่อง
ประตูและบันไดขึ้นเรือนด้านยาว มีเสาปรากฏทั้งหมด 6 ต้นซึ่งลักษณะใน
ภาพเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับในหนังสือของ Andrien Laynay ที่กล่าว
ไว้ข้างต้นเช่นกัน

ตามหลกัฐานในบนัทกึและจดหมายเหตุท่ีกล่าวไว้ข้างต้น เป็นลกัษณะ
ของเรือนทีพ่กัอาศยัในภาคกลาง ซึง่พบว่ามลีกัษณะบางประการท่ีสอดคล้อง
กบัเรอืนทีพ่กัอาศยัในภมูภิาคอืน่ๆ ดงัเช่นบนัทกึการเดินทางของคาร์ล บอ็ค 
นักส�ารวจชาวตะวันตกในช่วงพุทธศตวรรษที่  23  ซึ่งได้บันทึกไว้ในหนังสือ 
Temples and Elephants อันมีข้อความบางตอนกล่าวถึงสภาพเรือนไทย
ในเมืองเชียงราย ดังนี้ “…บ้านส่วนมากมักจะไม่สูงกว่าชั้นเดียว และมักจะ
สร้างไว้บนเสา เพื่อให้พื้นบ้านอยู่สูงกว่าระดับพื้นดินประมาณ 5 ฟุต ถึง 8 
ฟุตเสมอ ตามใต้ถุนมกัจะมกีบูช้างหรอืกระชใุส่ส่ิงของสมุเอาไว้กองใหญ่...”  
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(เสนอ  นิลเดช 2541: 8)
หลักฐานชั้นต้นไม่ว่าจะเป็นหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคด ี

หลกัฐานจากโบราณวตัถุและหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรทีม่คีวามเกีย่วเนือ่ง
กับเรือนยกพ้ืน  อาจท�าให้พอเชื่อมโยงได้ว่า  ลักษณะการสร้างเรือนแบบ
ยกพื้นปรากฏในสังคมไทยมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ทั้ง
ยังพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน “การยกพื้นเรือน” จึงเป็น
ลักษณะร่วมอีกประการหนึง่ทีพ่บในเรอืนพืน้ถิน่ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้  และพื้นที่ “ใต้ถุนเรือน”  ซึ่งเป็นพื้นท่ีที่เกิดจากยกพ้ืนเรือน  ก็น่า
จะเป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานแล้วเช่นกัน

“ใต้ถนุเรอืน” ในบรบิทสงัคมไทยในอดตี: พืน้ทีว่่าง หน้าที่
การใช้งาน คติความเชื่อและการเปลี่ยนแปลง

“ตามพระด�ารสัในเรือ่งเรอืนน้ัน ทรงพระด�าริไปในทางประวตัิ
พงศาวดาร อนัเกล้ากระหม่อมไม่ถนดัจะกราบทลูขดัหรืออ�านวยกไ็ม่
ไหวทัง้นัน้ ได้แต่จะกราบทูลอย่างเลเพลาดพาดว่าเรอืนก็จะต้องเป็น
หลังโดดๆ มาก่อนเหมอืนกนัทัว่โลกแล้วจงึเอามาผสมตดิต่อกนัเข้าใน
ภายหลัง ในการมีมุขเป็นสามเป็นสี่หรือมีการซ้อนชั้นนั้นก็อยู่ในการ
ท�าผสมนัน่เอง เรอืนเมอืงเราท่ีท�าประหน่ึงว่าสองชัน้นัน้ แท้จรงิกเ็พือ่
จะหนีน�้าท่วม ลางแห่งพื้นล่างก็ฉ�าแฉะและเททิ้งของโสโครกลงไป 
ไม่สมควรที่คนจะเข้าไปจึงเกิดถือกันเป็นใต้ถุนขึ้น”

(นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา  2546: 114-115)

ข้อสันนิษฐานที่มาของ  “ใต้ถุน”  ข้างต้น  เป็นลายพระหัตถ์ส่วน
พระองค์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ์ ซึ่งทรงโต้ตอบกับ
สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ  ข้อเขียนนี้อาจท�าให้พอเห็นภาพของ
พื้นที่  “ใต้ถุนเรือน”  ในอดีตของสังคมไทยได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่เกิดจากการ
ยกพ้ืนเรือนให้สูงจากพื้นดินเพื่อหนีน�้าท่วมบริเวณด้านล่างที่เรียกกันว่า
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ใต้ถุนนั้น จึงมีความชื้นแฉะ รวมทั้งอาจมีการเทของเสียทิ้งลงไป ท�าให้เป็น
บรเิวณทีส่กปรกไม่เหมาะส�าหรับใช้เป็นท่ีพักอาศัยของคน รวมทัง้เป็นพืน้ที่
ที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในยุคสมัยนั้น  สอดคล้องกับเอกสารและงานวิจัย 
ทีเ่ก่ียวข้องกบัพืน้ทีใ่ต้ถนุเรอืนในสงัคมไทย ท่ีพบว่าในอดีตหน้าทีก่ารใช้สอย
ของใต้ถุนเรือนอยู่ในรูปแบบ  “พ้ืนท่ีส�าหรับเก็บสิ่งของและเลี้ยงสัตว์”  ดัง
ที่สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงบรรยายสภาพโดยทั่วไปของบ้าน
เรอืนในอสีานเม่ือคราวเสดจ็มาตรวจราชการมณฑลใน พ.ศ. 2449 ว่า “...มรีัว้ 
หมายเขตเป็นทีเ่รยีบร้อย เรอืนราษฎรมกัเป็นเรอืนใต้ถนุสูง โดยมากหลังคา
มุงแฝก บางแห่งมุงด้วยไม้ไผ่หรือกระเบื้องไม้ ใต้ถุนเรือนมักมีกี่ทอผ้า และ
บางแห่งมีครกกระเดื่องต�าข้าว  และมียุ้งข้าวเล็กหลังหนึ่งต่างหาก  และที่
บ้านนอกมีคอกกระบือใต้ถุนด้วย”  (ด�ารงราชานุภาพ,  สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระยา 2550: 36)

อีกตัวอย่างที่พบว่าพื้นที่ใต้ถุนเรือนเป็นพ้ืนที่สะท้อนวิถีชีวิตและบ่ง
บอกอาชีพของเจ้าของเรือนคือในกรณีการศึกษาเรือนพื้นถิ่นของชาวลาว
เวียงบ้านเลือก  จังหวัดราชบุรี  ซ่ึงได้กล่าวถึงรูปแบบเรือนในอดีตเอาไว้ว่า 
ชาวบ้านกล่าวว่าเรือนทั้งหมดเป็นเรือนยกพ้ืนสูง  ใต้ถุนเรือนเป็นพ้ืนที่โล่ง
เอาไว้เป็นที่อยู่ของวัว  และเก็บอุปกรณ์การท�านาเนื่องจากชาวบ้านเกือบ
ทั้งหมดมีอาชีพท�านา (วันดี พินิจวรสิน  2555: 63) 

นอกจากน้ี  ในบางพ้ืนท่ี  ใต้ถุนเรือนยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนคติความ
เชื่อบางประการ  โดยเฉพาะความเชื่อในฐานะพื้นที่อวมงคล  เช่น การแบ่ง
สัดส่วนเรือนแบบมงคลสูตรซึ่งเป็นการแบ่งสัดส่วนที่แฝงด้วยปริศนาธรรม
ค�าสอน  หรือลักษณะของความเชื่อโดยอยู่ในกรอบของสัมมาทิฐิ  โดยการ
แบ่งสัดส่วนเรือนแบบมงคลสูตร ได้จัดให้พื้นที่ใต้ถุนเรือนเป็นพื้นที่ที่มีศักดิ์
ต�่าที่สุด  นั่นคือเป็นพื้นที่ของ  “โลกมนุษย์”  และการก�าหนดพ้ืนที่ใต้ถุนให้
เป็นพื้นที่อวมงคล  ยังถูกตอกย�้าให้เห็นชัดเจนขึ้นในธรรมเนียมปฏิบัติของ
ผู้เป่าปี่กาหลอซึ่งเป็นการละเล่นที่นิยมกันในภาคใต้ของประเทศไทย  โดย
ผู้เป่าปี่กาหลอมีข้อห้ามข้อหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติคือ “ห้ามเข้าใต้ถุนบ้านซึ่งมี
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เสาเรือนเพียง 4 เสา และใต้ถุนบ้านซึ่งมีคนเกิดใหม่ๆ อย่างเด็ดขาด เพราะ
จะท�าให้คาถาเสื่อมหาย” 

จากความเชื่อเรื่องการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ี  หรือแม้กระท่ังจาก
ธรรมเนยีมปฏบิตั ิซึง่มกีารยกตวัอย่างในข้างต้น พืน้ทีใ่ต้ถนุเรือนในอดีตยงัมี
การใช้งานในลกัษณะของ “การใช้งานเฉพาะกลุม่” ส่วนหนึง่คอืใต้ถนุเรอืน
มกัเป็นพืน้ทีก่ารใช้งานของเพศหญงิ เช่น เป็นพืน้ทีใ่นการท�าหัตถกรรม หรือ
กจิกรรมทีม่ผีูห้ญงิเป็นหลกั หรือในเรือนท่ีมีลกัษณะเป็นครอบครวัผู้มฐีานะ
หรือครอบครัวใหญ่  ก็มักพบการใช้งานพื้นที่ใต้ถุนเรือนเป็นที่พักอาศัยของ 
ข้าทาสบริวาร  รวมท้ังใช้เป็น  “คุก”  ส�าหรับจองจ�านักโทษ  การใช้งานใน
ลักษณะเช่นนี้เปรียบเป็นการแสดงถึงอ�านาจและฐานะของสมาชิกในเรือน
นัน้ ดังปรากฏในหนงัสือสาระน�าแห่งสถาปัตยกรรมไทยทีก่ล่าวว่า “แต่เรอืน
ขนาดใหญ่ตามประเพณทีีม่ผีูอ้าศยัอยูด้่วยกันมากๆ เชือ่ว่าพืน้ทีใ่ต้บนัไดพืน้ที่
ใต้ถนุ อาจยอมให้ข้าทาสบรวิารใช้ประโยชน์ได้ เพราะว่ามศีกัดิต์�า่กว่าเจ้าของ
เรือนและอาจมีเจตนาท่ีต้องการข่มขู่อยู่ในทีด้วย”  (สันติ  ฉันทวิลาสวงศ ์ 
ม.ป.พ.: 82)

ความเช่ือบางประการเกีย่วกบัใต้ถนุเรอืนในฐานะทีเ่ป็นพืน้ทีอ่วมงคล
หรือพื้นท่ีส�าหรับบุคคลเฉพาะกลุ ่มยังคงปรากฏอยู่แม้กระทั่งในช่วงที่
อิทธิพลตะวันตกเริ่มแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย โดยแม้จะมีการรับ
อิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจากชาติตะวันตก แต่ก็ยังคงความเชื่อเรื่องเหล่า
นี้อยู่  สันนิษฐานจากลักษณะบ้านเรือนในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ได้รับอิทธิพล
จากตะวนัตกคอืมรูีปแบบอาคารแบบก่ออฐิถอืปนู  แต่มกีารวางรปูแบบของ
บนัไดให้อยูภ่ายนอกบ้าน ท�าให้พืน้ท่ีชัน้ล่างของบ้านไม่ได้ถกูใช้งาน ลกัษณะ
เช่นนี้ท�าให้วิเคราะห์ได้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการหลีกเลี่ยงที่จะใช้พื้นที่
ชัน้ล่าง  ด้วยยงัมคีวามเชือ่เรือ่งการลอดใต้ถุนเรอืนเป็นอปัมงคล ดังทีส่มเด็จ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพกล่าวไว้ในสาส์นสมเด็จ ตอนหนึ่งว่า

ถึงรัชกาลท่ี 4 ผู้มีบรรดาศักดิ์จีงเริ่มท�าเรือนอยู่เป็นตึกกัน 
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แพร่หลาย เรอืนตกึท่ีสร้าง รชักาลท่ี 4 ท�าตามแบบเรอืนอเมรกินั แต่ 
พระทีน่ัง่อศิเรศฯ องค์เดยีว นอกจากนัน้มแีบบขึน้ใหม่อกีอย่าง 1 จะเรยีก  
(อย่างไรขอไปที) ว่า “ตึกกะหลาป๋า” เป็นตึก 2 ชั้น สัณฐานสี่เหลี่ยม 
มีมุขบ้างไม่มีบ้าง ทรงหลังคาดาดว่าแบบเรือนไทย ท�าฝารอบเอา
เฉลียงไว้ในเรือน มีบันไดขึ้นข้างนอกด้วย ยังถือคติว่าลอดใต้ถุนเป็น
อัปมงคล

(นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา  2546: 68)

การใช้งานพื้นท่ีใต้ถุนเรือนในฐานะพื้นที่เก็บของ  พื้นที่เล้ียงสัตว์
หรือพ้ืนที่เฉพาะกลุ่ม  รวมทั้งความเชื่อในเรื่องพื้นที่ใต้ถุนเรือนว่าเป็นพื้นที่
อวมงคลเริ่มหมดไปเมื่อมีการสร้างเรือนตึกเพิ่มมากข้ึนในประเทศไทยใน
ช่วงรัชกาลที่ 5 และโดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2418 ที่มีการสร้าง “ต�าหนักใหญ่ 
วังบูรพาภิรมย์”

แบบเรือนตึกในเมืองไทยคงยังเป็นอย่างมีห้องมุขประกอบ
กับบันไดมาจนตอนต้นรัชกาลที่ 5 ดังเช่นพระที่นั่งใหม่ต�าหนักทูล
กระหม่อมปราสาท ต�าหนักเจ้าคุณประยูรวงศ์ และวังกรมหลวง
อดิศรฯ เป็นแบบอย่างนั้นทั้งนั้น...ซินยอครัสซีก็เริ่มได้ชื่อเสียง เลย
เป็นเหตใุห้ได้สร้างต�าหนกัใหญ่ทีว่งับรูพาภิรมย์ เป็นตึกหลังแรกทีท่�า 
ที่รถจอดข้างใต้มุข และบันไดขึ้นข้างเรือน เพิกถอนคติรังเกียจใต้ถุน
แต่นั้นมา 

(นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา  2546: 70)

ต�าหนักใหญ่ วังบูรพาภิรมย์จึงถือว่าเป็นเรือนแห่งแรกที่ท�าบันไดขึ้น
เรือนไว้ในบรเิวณข้างในเรอืน ลกัษณะการสร้างทีพ่กัอาศัยของพระราชวงศ์ 
ข้าราชการช้ันสูงและคหบดีในกรุงเทพมหานครนั้น  นับเป็นต้นแบบให้ชาว
บ้านในต่างจังหวัดน�าไปสร้างบ้านเรือนของตนเองตาม  การที่ต�าหนักใหญ่
วังบูรพาภิรมย์สร้างบันไดขึ้นเรือนไว้ข้างในเรือน  และเป็นต้นแบบให้บ้าน
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เรือนของประชาชนหลังอื่นๆ  เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้พื้นที่ใต้ถุนเรือน 
ที่ไม่ใช่เพียงการเลี้ยงสัตว์  เก็บสิ่งของหรือใช้งานเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป  และ
นับว่าเป็นการเพิกถอนคติเรื่องพื้นที่ใต้ถุนเรือนเป็นพื้นที่อวมงคลอีกด้วย

จากข้างต้น อาจกล่าวได้ถงึใต้ถนุเรอืนในเริม่แรกได้ว่า เกดิจากสาเหตุ
การยกพ้ืนเรอืนขึน้สงูเพ่ือให้พ้นจากระดบัน�า้สงูสดุท่ีจะท่วมถงึตวัเรอืน  และ
ด้วยเหตุนี้ส่งผลท�าให้ในอดีตพื้นที่ใต้ถุนเรือนมักถูกปล่อยให้เป็นลานว่าง 
ในช่วงฤดฝูนหรือฤดนู�า้หลากกก็ลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีน�า้ขงัหรอืน�า้เจิง่นอง ส่วน
ในฤดูอ่ืนๆ พ้ืนทีบ่ริเวณน้ีส่วนมากน้ันก็มกัเป็นพ้ืนท่ีท่ีมคีวามสกปรก ชืน้แฉะ 
พืน้ท่ีใต้ถนุเรอืนจงึไม่เหมาะส�าหรบัให้คนใช้ประโยชน์โดยตรงหรอืเป็นพืน้ที่
ใช้สอยหลกั  ต่อมาอาจมปีระยกุต์ใช้พืน้ทีน่ีส้�าหรบัเลีย้งสัตว์ หรือใช้เกบ็ของ
ตามลักษณะการประกอบอาชีพของคนไทย  ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก ซึ่งนับเป็นผลพลอยได้จากการน�าพื้นที่ว่างในส่วนนี้
มาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในช่วงแรก ก่อนจะมกีารพฒันามาเป็น
พืน้ท่ีใช้สอยของคน โดยยงัไม่ได้อยูร่ะดบัพืน้ทีใ่ช้สอยหลัก เป็นเพยีงพืน้ทีท่�า
งานเลก็ๆ น้อยๆ หรอืพืน้ทีพ่กัผ่อนเท่านัน้  ก่อนทีอ่ทิธิพลตะวนัตกจะเข้ามา 
สู่รปูแบบเรอืนพกัอาศยัพ้ืนถิน่ของไทย และส่งผลให้ลกัษณะการใช้งานพืน้ที่
ใต้ถุนเรือนค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป

ใต้ถุนเรือนในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน: การเปลี่ยนแปลง
สู่พื้นที่ใช้งานหลัก

การใช้งานพ้ืนท่ีใต้ถุนเพื่อเลี้ยงสัตว์  เก็บสิ่งของ  หรือความเชื่อเรื่อง
พื้นที่อวมงคลน้ัน  เป็นลักษณะการใช้งานท่ีพบในอดีต  แม้ในปัจจุบันจะยัง
พบลกัษณะการใช้งานเพือ่เลีย้งสตัว์ เกบ็สิง่ของอยู่ แต่การใช้งานใต้ถนุกแ็ทบ
ไม่มข้ีอจ�ากดัเร่ืองคตคิวามเชือ่อกีต่อไป พืน้ท่ีใต้ถุนเรอืนในบรบิทสงัคมไทย
ปัจจบัุนมีการประยกุต์ใช้งานให้เข้ากบัความต้องการมากขึน้ และมลัีกษณะ
ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  (ภาพที่ 1-3)

ผลการศึกษาจากเอกสารเบื้องต้น  โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล
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เนื้อหาจากเอกสารหรืองานวิจัยที่มีการกล่าวถึงพื้นที่ใต้ถุนเรือน  ร่วมกับ
การลงพื้นท่ีภาคสนามเก็บข้อมูลพื้นฐานจากเรือนกรณีศึกษาในจังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดเพชรบุร ี พบว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้งานพื้นที่ใต้ถุน
เรือนลักษณะหน่ึงท่ีเห็นชัดเจนในปัจจุบัน  คือเริ่มมีการปิดล้อมหรือกั้น
พื้นที่ใต้ถุนเรือนบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่จริงจัง
เป็นกิจจะลักษณะกว่าที่ผ่านมา  โดยเรือนที่พักอาศัยมักจะมีการปิดล้อม
ส่วนใต้ถุน  เพื่อความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและป้องกันขโมย  เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมภายในหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  มีการ
ย้ายถิ่นฐานของคนจากภายนอกชุมชนเข้ามาต้ังถิ่นฐาน  การปิดล้อมส่วน
ใต้ถนุมักเป็นการปรบัจากพืน้ทีโ่ล่งเป็นมมุหรอืกัน้เป็นห้อง รวมทัง้การต่อเตมิ
ออกไปด้านหลงัของตวัเรอืนหลกัโดยทีแ่ยกโครงสร้างออกจากตวัเรอืน ซึง่ผล
จากการเปลีย่นแปลงน้ีท�าให้กจิกรรมในเรอืนระยะหลัง ส่วนใหญ่สมาชกิใน
ครัวเรอืนมกัใช้พืน้ทีช่ัน้ล่างและบรเิวณลานรอบตัวเรอืน ทัง้นีเ้ป็นผลมาจาก
ความต้องการสภาวะสบายส�าหรับการใช้ชีวิตในตอนกลางวัน เรือนครึ่งตึก
ครึง่ไม้เกดิขึน้พร้อมๆ กบัการหายไปของความโล่งใต้ถุนเรอืน หมายความว่า 
มีการกั้นใต้ถุนเรือนบางส่วนหรืออาจกั้นทั้งหมดเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเป็น
กจิจะลกัษณะ (วีระ อนิพันทัง 2555: 155) ลกัษณะเช่นนีเ้ป็นการเปล่ียนแปลง
ทัว่ไปทีพ่บได้มากจากการศกึษาเบือ้งต้นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงใต้ถนุเรอืน
พื้นถิ่นในประเทศไทย และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ใต้ถุนเรือน
ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผู้ศึกษาเลือกเป็นพื้นที่กรณีศึกษา  
โดยการปรับใช้พืน้ท่ีใต้ถุนเรอืนให้เป็นกจิจะลกัษณะมากขึน้ด้วยการปิดล้อม
หรอืกนัพืน้ทีน่ัน้  พบลกัษณะของการปรบัใช้พืน้ทีใ่ต้ถนุเรอืนโดยการปิดล้อม
หรือกั้นพื้นที่คล้ายคลึงกัน  สามารถแบ่งลักษณะการปิดล้อมได้  2  รูปแบบ  
คือ การปิดล้อมแบบบางเบาและการปิดล้อมแบบทึบ

การปิดล้อมหรือกั้นพื้นท่ีรูปแบบแรก  คือการปิดล้อมหรือกั้นพื้นที่
แบบบางเบาบรเิวณพืน้ทีใ่ต้ถนุบ้านของเรอืนทีท่�าการศึกษา  พบในลักษณะ
การใช้ไม้ระแนงหรอืวสัดอุืน่ตตีามตัง้แบบโปร่ง  รวมทัง้การใช้ตู้เก็บของแทน
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ผนังกั้นขอบเขต (ภาพที่ 4-6) และการปิดล้อมพื้นที่ใต้ถุนเรือนบางส่วน ซึ่ง
การปิดล้อมเช่นนี้  จะท�าให้เห็นถึงลักษณะเดิมของพื้นที่ใต้ถุนเรือนอยู่บ้าง 
และยังพบการใช้งานที่ยังคงมีมาตั้งแต่อดีตอยู่ เช่น การใช้พื้นที่ใต้ถุนเรือน
เป็นพืน้ทีน่ัง่พกัผ่อน ท�างาน หรอืใช้เป็นทีส่�าหรบัเกบ็อปุกรณ์ต่างๆ สิง่ทีพ่บ
จากการศกึษาพืน้ทีใ่ต้ถุนเรือนท่ีมีการปิดล้อมแบบบางเบา คอืนอกจากการ
ปิดล้อมหรอืกัน้พืน้ทีแ่ล้ว ยงัมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีใต้ถุนเรอืนจากในอดีตทีม่กั
ปล่อยเป็นลานดินว่าง  เรือนบางหลังได้มีการปรับปรุงพื้นที่ใต้ถุนเรือนโดย
การเทปูนหรือปูกระเบื้อง (ภาพที่  7-8)  นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลง
ของการใช้งาน โดยพืน้ท่ีชัน้บนของเรอืนยงัคงเป็นพืน้ทีส่�าหรบันอนในเวลา
กลางคืน  แต่การใช้งานหลักในเวลากลางวันนั้นจะพบการใช้งานอยู่บริเวณ
พืน้ทีใ่ต้ถนุเรอืนเป็นหลกั การปิดล้อมหรือก้ันพ้ืนท่ีรูปแบบทีส่อง คอืการปิด
ล้อมหรอืก้ันพืน้ทีแ่บบทบึด้วยการสร้างผนงัก่ออิฐถอืปูนจากการศึกษาเบือ้ง
ต้น  รวมถึงจากพ้ืนที่กรณีศึกษาเรือนพื้นถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด
เพชรบุรี ส่วนใหญ่มักพบการปิดล้อมหรือกั้นพื้นที่ใต้ถุนเรือนทั้งหมด โดยมี
การเว้นพื้นที่ว่างบางส่วนบริเวณหน้าบ้าน (ภาพที่ 9) ลักษณะการปิดล้อม
หรือกั้นพื้นท่ีเช่นนี้ท�าให้คล้ายเป็นเรือนใหม่ที่มีการก่อสร้างแบบครึ่งไม้ครึ่ง
ปูน  จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เจ้าของเรือน  พบความน่า
สนใจประการหนึ่งจากการปิดล้อมหรือกั้นพ้ืนท่ีแบบทึบ  คือการที่บริเวณ
พื้นที่ใต้ถุนได้กลายเป็นพื้นที่ใช้งานหลักในกิจกรรมต่างๆ  ของครอบครัว 
แม้กระทั่งการแบ่งห้องเพื่อใช้เป็นห้องนอน ห้องครัว ส่วนรับแขก หรือส่วน
ที่สมาชิกในบ้านจะมารวมตัวกันท�ากิจกรรมต่างๆ (ภาพที่ 10-11) นอกจาก
นีใ้นเรือนบางหลงั เม่ือมกีารปิดล้อมหรือกัน้พืน้ทีบ่รเิวณใต้ถนุเรอืน ยงัมีการ
ปรบัพืน้ทีใ่ห้กลายเป็นพืน้ท่ีร้านค้าอกีด้วย (ภาพท่ี 12) ส่วนชัน้บนของเรอืน
โดยส่วนมากนั้นมักไม่มีการใช้งานในปัจจุบัน  โดยบางหลังกลายเป็นเพียง 
ที่เก็บของหรือห้องพระเท่านั้น

ข้อมูลจากการศึกษาเบื้องต้นนี้  ท�าให้ผู้ศึกษาเกิดข้อสังเกตประการ
หนึง่ว่า แต่แรกนัน้การยกพ้ืนเรือนไม่ได้มีการจ�าเพาะเจาะจงทีจ่ะท�าขึน้เพือ่
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เพ่ิมพ้ืนทีใ่ช้งานให้แก่เรอืนและพืน้ท่ีใต้ถุนเรอืนกไ็ม่ได้มขีึน้เพือ่รองรบัการใช้
งานดังที่เห็นในปัจจุบัน  ใต้ถุนเรือนในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน  จึงพบ
การเปลี่ยนแปลงการใช้งานสู่พื้นท่ีใช้งานหลักอย่างเป็นกิจจะลักษณะมาก
ขึ้น โดยวิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ

ประการที่หนึ่ง คือ อิทธิพลจากชาติตะวันตกที่เข้ามาในช่วงรัชกาลที่  
4-5 ซึ่งท�าให้ชาวไทยนิยมสร้างบ้านเรือนเลียนแบบชาติตะวันตกมากยิ่งขึ้น  
ถงึแม้จะมกีารปรบัปรงุให้เหมาะสมกับวถีิชวีติความเป็นอยูข่องตนด้วยกต็าม 
และกระแสความนิยมเช่นน้ีได้แพร่หลายจากชนชั้นสูงสู่ประชาชนธรรมดา
พร้อมกับคติความเช่ือบางประการท่ีเร่ิมเลือนหายไป หนึ่งในนั้นคือความ
เชือ่เร่ืองพ้ืนท่ีใต้ถนุเป็นพืน้ทีอ่วมงคล ท�าให้เริม่มกีารใช้งานพืน้ทีใ่ต้ถนุเรอืน
หลากหลายยิ่งขึ้น

ประการที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุในการก่อสร้าง  เช่น  ไม่
สามารถหาทรพัยากรดัง้เดมิในพืน้ทีม่าใช้ในการก่อสร้างบ้านเรอืนได้ดังเช่น
ในอดตี  ท�าให้วสัดใุนการก่อสร้างเปลีย่นไป ตัวอย่างหนึง่ท่ีเห็นได้ชดัคอืการ
เปลีย่นวสัดมุงุหลงัคาจากวสัดธุรรมชาตทิ�าให้บนเรือนร้อนขึน้ ส่งผลให้พ้ืนที่
บนเรอืนไม่เหมาะแก่การอยูอ่าศยัในเวลากลางวัน  และเกิดการปรบัตัวของ
ผูอ้าศยัโดยใช้พืน้ทีใ่ต้ถนุเรือนเป็นพืน้ทีอ่าศยัในเวลากลางวนัแทน นอกจาก
นีย้งัรวมถงึการเข้ามาของเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีท่�าให้เจ้าของเรอืนปรบัเปล่ียน
วัสดุ เทคนิคการก่อสร้าง รวมทั้งรูปแบบเรือนพักอาศัยของตนในปัจจุบัน

ประการที่สาม คือ การเปลี่ยนแปลงการใช้งานพื้นที่เรือน  กล่าวคือ
จากที่เคยปล่อยให้พ้ืนท่ีใต้ถุนเรือนเป็นเพียงท่ีเก็บของและเล้ียงสัตว์  ใน
ปัจจุบันพื้นที่เลี้ยงสัตว์ส่วนมากถูกย้ายออกมาเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น  และ
มีการปรับพื้นที่ใต้ถุนให้สะอาด  เรียบร้อย  ท�าให้นอกจากจะใช้เป็นที่เก็บ
เครื่องใช้ต่างๆ แล้ว ยังใช้เป็นที่จอดพาหนะ รวมทั้งส�าหรับนั่งพักผ่อนเวลา
กลางวัน รับแขก ตลอดจนใช้ส�าหรับประกอบอาชีพและเป็นพื้นที่อยู่อาศัย
หลัก  จึงท�าให้มีการปรับการใช้งานมาใช้พื้นที่ใต้ถุนเรือนมากขึ้นดังเช่น
ปัจจุบัน  โดยเหตุผลหน่ึงท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้งานพื้นที่เรือน 
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คือการเพ่ิมปริมาณของจ�านวนผู้สูงอายุในครอบครัว  ท�าให้ลูกหลานหรือ
แม้กระท่ังตัวผู้สูงอายุพยายามปรับเปลี่ยนพื้นที่ต่างๆ บนเรือนพักอาศัยให้
สอดคล้องกบัการใช้งานของผูส้งูอายมุากท่ีสดุ โดยเรือนทีม่กีารเปลีย่นแปลง
พืน้ท่ีใต้ถนุให้เป็นพืน้ทีใ่ช้งานหลกันัน้ มกัเป็นเรอืนทีม่ผู้ีสูงอายอุาศัยอยูต่าม
ล�าพงัหรือหากมีลกูหลานอาศยัอยูด้่วย ผูส้งูอายใุนครอบครวักมั็กจะเป็นผู้ใช้
พื้นที่ใต้ถุนเรือนเป็นหลักนั่นเอง

การเปลี่ยนแปลงการใช้งานพื้นที่ใต้ถุนเรือนในปัจจุบันจึงสะท้อนให้
เห็นถึงหน้าที่การใช้งานของพื้นท่ีใต้ถุนเรือนท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิม  ใต้ถุน
เรือนในอดีตเป็นพ้ืนที่โล่ง  ว่างเปล่า  และมีความเช่ือว่าเป็นพื้นที่อวมงคล 
พบการใช้สอยของคนค่อนข้างน้อย หรือมักเป็นกลุ่มคนที่สถานะทางสังคม
ต�่ากว่าคนในสังคมนั้น  แต่ในปัจจุบันลักษณะเช่นน้ันได้หายไป  ใต้ถุนเรือน
กลายเป็นพ้ืนที่ใช้งานหลัก  มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใต้ถุนเรือน 
ทีห่ลากหลาย สอดรับกบัการพฒันาท่ีอยูอ่าศัยให้ตอบรบักบัการเปลีย่นแปลง
ของสังคมได้เป็นอย่างดี

สรุป
พื้นที่ใต้ถุนเรือนในบริบทสังคมไทยจึงสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการ

ใช้สอยพ้ืนที่ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมที่พื้นท่ีบนเรือนเป็นพื้นที่หลักในการใช้งาน 
ในปัจจุบันพื้นที่ใต้ถุนเรือนกลายเป็นพื้นที่ใช้งานหลัก และในเรือนบางหลัง
พืน้ทีช่ัน้บนแทบจะไม่มกีารใช้งานใดๆ เลย กลบักนัพืน้ทีใ่ต้ถนุเรอืนกลับพบ
ลกัษณะการใช้สอยทีห่ลากหลายและมากข้ึน ท้ังเป็นพืน้ทีอ่เนกประสงค์ทีใ่ช้
ในการพกัผ่อนหรอืท�ากจิกรรมต่างๆ หรือแม้กระท่ังพ้ืนทีห้่องนอน ห้องครวั 
นอกจากนี้  ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ใต้ถุนที่เปลี่ยนไปจากอดีตท่ีเป็น
เพียงลานโล่ง ก็มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับหน้าที่ใช้งานเช่นกัน ทั้งการ
เทคอนกรตีแทนลานดนิ การกัน้พ้ืนท่ีบริเวณใต้ถุนเรือนเพ่ือเพิม่พืน้ทีก่ารใช้
งานให้มากขึ้น ทั้งการปิดล้อมด้วยการใช้วัสดุต่างๆ และการสร้างผนังแบบ
ก่ออิฐถือปูน  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นน้ี  นอกจากจะสะท้อนให้
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เห็นถึงหน้าที่การใช้งานของพื้นที่ใต้ถุนเรือนที่เปลี่ยนไปแล้ว  ยังสะท้อนให้
เห็นถึงรูปแบบของเรือนพักอาศัยท่ีเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและหน้าที่การ
ใช้งานด้วย จากเริ่มแรกที่เป็นเพียงเรือนไม้ยกพื้น ใต้ถุนโล่ง พัฒนาการมา
สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรือนไม้ยกพื้น  พื้นปิดล้อมใต้ถุนบางส่วน  เรือนครึ่ง
ตึกครึ่งไม้  และเรือนตึกท้ังหลังเช่นท่ีพบเห็นกันในปัจจุบัน  รวมทั้งสะท้อน
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบันด้วยเช่นกัน
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ภาพที่ 1 การประยุกต์ใช้งานพื้นที่ใต้ถุนเรือนในปัจจุบัน เรือนพักอาศัยพื้นถิ่น จังหวัดเพชรบุรี
(ที่มา: ณัฐวดี สัตนันท์, ถ่ายเมื่อ 18 มิถุนายน 2558)

ภาพที่ 2 การประยุกต์ใช้งานพื้นที่ใต้ถุนเรือนในปัจจุบัน เรือนพักอาศัยพื้นถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด
(ที่มา: ณัฐวดี สัตนันท์, ถ่ายเมื่อ 25 กรกฎาคม 2558)
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ภาพที่ 3 การประยุกต์ใช้งานพื้นที่ใต้ถุนเรือนในปัจจุบัน เรือนพักอาศัยพื้นถิ่น จังหวัดเพชรบุรี
(ที่มา: ณัฐวดี สัตนันท์, ถ่ายเมื่อ 26 กันยายน 2559)

ภาพที่ 4 การประยุกต์ใช้งานพื้นที่ใต้ถุนเรือนในปัจจุบัน เรือนพักอาศัยพื้นถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด
(ที่มา: ณัฐวดี สัตนันท์, ถ่ายเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558)
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ภาพที่ 5 การปิดล้อมหรือกั้นพื้นที่ใต้ถุนเรือนแบบบางเบา โดยใช้ไม้ตีตามแนวตั้งแบบโปร่ง เรือน
พักอาศัยพื้นถิ่น จังหวัดเพชรบุรี
(ที่มา: ณัฐวดี สัตนันท์, ถ่ายเมื่อ 18 มิถุนายน 2558)

ภาพที่ 6  การปิดล้อมหรือก้ันพื้นท่ีใต้ถุนเรือนแบบบางเบา  โดยใช้สังกะสี  เรือนพักอาศัยพื้นถิ่น 
จังหวัดร้อยเอ็ด
(ที่มา: ณัฐวดี สัตนันท์, ถ่ายเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558)
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ภาพที่ 7 การปรับปรุงพื้นที่ใต้ถุนเรือนโดยการปูกระเบื้อง เรือนพักอาศัยพื้นถิ่น จังหวัดเพชรบุรี
(ที่มา: ณัฐวดี สัตนันท์, ถ่ายเมื่อ 18 กันยายน 2559)

ภาพที่ 8 การปรับปรุงพื้นที่ใต้ถุนเรือนโดยการปูกระเบื้อง เรือนพักอาศัยพื้นถิ่น จังหวัดเพชรบุรี
(ที่มา: ณัฐวดี สัตนันท์, ถ่ายเมื่อ 18 มิถุนายน 2558)
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ภาพที่ 9  การปิดล้อมหรือกั้นพื้นที่ใต้ถุนเรือนแบบทึบ  โดยใช้การก่ออิฐถือปูน  เรือนพักอาศัยพื้น
ถิ่น จังหวัดเพชรบุรี
(ที่มา: ณัฐวดี สัตนันท์, ถ่ายเมื่อ 18 มิถุนายน 2558)

ภาพที่ 10 การปิดล้อมหรือกั้นพื้นที่แบบทึบ โดยใช้การก่ออิฐถือปูน เรือนพักอาศัยพื้นถิ่น จังหวัด
ร้อยเอ็ด
(ที่มา: ณัฐวดี สัตนันท์, ถ่ายเมื่อ 24 กรกฎาคม 2558)
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ภาพท่ี 11 การปิดล้อมหรอืก้ันพืน้ทีแ่บบทบึ โดยท่ีพืน้ทีใ่ต้ถุนกลายเป็นพ้ืนท่ีใช้งานหลกัในกจิกรรม
ต่างๆ ของครอบครัว  เรือนพักอาศัยพื้นถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด
(ที่มา: ณัฐวดี สัตนันท์, ถ่ายเมื่อ 24 กรกฎาคม 2558)

ภาพที่ 12  การปิดล้อมหรือกั้นพื้นที่บริเวณใต้ถุนเรือน  โดยการปรับให้พ้ืนที่ใต้ถุนกลายเป็นพื้นที่
ร้านค้า
(ที่มา: ณัฐวดี สัตนันท์, ถ่ายเมื่อ 24 กรกฎาคม 2558)
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