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การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่สัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตในการทํานาบัว 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน-ต่างเพ่ือค้นหาอัตลักษณ์หรือ
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ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observation) ใช้
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ผลการวิจัยพบว่า กระเต๊งบัวจะมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมหลังคาทรงจ่ัวและทรงเพิงหมาแหงน และ
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พ้ืนที่ใหญ่กว่า คือ 1x5 ห้องเสา 4) จัดวางแคร่กําบัวในตําแหน่งที่หลบแดดและมีสแลนหรือผ้าเพ่ือบังลม แต่
มองเห็นนาบัวและผู้เข้ามาพบปะพูดคุยได้ง่าย วางแคร่และกองบัวขนานกับด้านยาวของอาคาร 5) ระนาบพ้ืน
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Abstract 
 
Code of project : Social020 / 2557  
Project name : Indigenous architecture and interior environment in cultural context of lotus 

field in Klongyong community 
Researcher name : Prathan Yarnkoolwong and Siriluk Yarnkoolwong 
 

The study aims four questions. 1) To study the vernacular architecture in relation to 
the environment and life on the lotus field. 2) To compare the similarities - and to find the 
identity or the identity of the vernacular architecture. 3) To study the effective of vernacular 
architecture, and 4) To study the Indigenous innovations related to the Vernacular 
architecture. 

 
Using qualitative research and participatory observation. Using unstructured interview. 

Qualitative data were analyzed and presented findings descriptive analysis. Data were 
analyzed by analysis map analysis and comparative analysis. 

 
 The results showed that Vernacular Architecture with exposed pole gable roof form 
and lean shape, Filtration barrier wall with plastic. Rectangle shaped floor plan by placing 
the worktop in longitudinal along to the solar orientation to provide shade while working. 
Identity and Indigenous to be effective, including: 1) Select a location that is convenient for 
transportation. 2 ) Set the Vernacular Architecture along to the solar orientation, In order to 
stand a little sunshine, well ventilated 3 ) Shape longitudinal include a 1x2 or 2x3 span if a 
mounted home type will be larger than 1 x5  span. 4 ) Place the counter in longitudinal to 
avoid the sun,   provides a plastic windshield and can see the lotus field and visitors easily. 
5 ) Leave the ground plane using bamboo, wood or cement to drain well, Cleaness and 6 ) 
Creating a representative of the house and create the area for the interaction of the family 
to learn cultural life. 
 
Keywords: Vernacular Architecture, Identity, Indigenous, Lotus field 
 
E-mail Address: patanyan@rmutr.ac.th 
Period of project : October 2013-September 2014 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญปัญหา  
 

จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งนาบัวท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศ เป็นอาชีพหลักท่ีสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดเป็นที่ลุ่มตํ่าแล้วบัวยังเป็นไม้น้ําลักษณะของแปลงปลูกจึง
ต้องมีการขังน้ํา เหมือนทํา นาข้าว อาจเรียกการปลูกบัวเป็นการค้าในพ้ืนท่ีมากๆ อีกอย่างหนึ่งว่า การ
ทํานาบัว นาบัวสามารถดูแลรักษาง่ายกว่านาข้าว มีโรคและแมลงรบกวนน้อย ใช้น้ําน้อยกว่า สามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตท้ังในรูปดอกตูมและเก็บเมล็ดซ่ึงผลผลิตท้ังสองรูปแบบน้ี ยังเป็นที่ต้องการของทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ดังน้ันจากสภาพปัจจุบันที่เกษตรกรผู้ทํานาข้าวประสบปัญหาทั้งในเรื่องการ
ขาดนํ้า และราคาข้าวไม่แน่นอนนาบัว จึงเป็นทางเลือกใหม่ทางหน่ึงที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่นาข้าว 

 
         ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีความสําคัญเป็นพ้ืนที่ที่ใช้เพาะปลูกไม้
ประดับมากท่ีสุด ประกอบไปด้วยนาบัวแบ่งประเภทตามการเลี้ยงในพ้ืนที่ที่แตกต่างกันได้ 2 ประเภท
ได้แก่ พ้ืนที่ทํานาบัวและพ้ืนที่แหล่งน้ําธรรมชาติ ในอําเภอพุทธมณฑลเป็นแบบพ้ืนที่นาบัวซ่ึงต้อง
ควบคุมปริมาณนํ้าในนาเอง เกษตรกรทํานาบัวเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้เกือบสองหม่ืนบาทต่อเดือน
และทํานาข้าวเป็นอาชีพรอง ใช้พ้ืนท่ีโดยเฉลี่ยประมาณ 10-15 ไร่ โดยส่วนใหญ่จะเสียค่าเช่าพ้ืนที่เป็น
รายปีมากกว่าใช้พ้ืนที่ของตนเอง บัวที่ปลูกเป็นบัวฉัตรขาวและฉัตรแดง เริ่มจากการเตรียมบ่อ ปักดํา
ไหลบัว แล้วดูแลรักษาเพ่ือเก็บดอก และการทุบบัวเข้าสู่รอบการผลิตใหม่ การเก็บดอกบัวจะเก็บทุก
วัน หรือวันเว้นวัน ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลักและมีการจ้างแรงงานในการเก็บดอกและฝักอ่อน 
ปัญหาที่พบได้แก่ โรคจากแมลงต่างๆ ผลผลิตที่ได้จะมีมากหรือน้อยไปตามฤดูกาลซ่ึงในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม สภาพอากาศเย็นดอกบัวจะมีปริมาณน้อย ราคาจะสูงมาก ใน
เดือนเมษายนและพฤษภาคมราคาจะตกตํ่า ดอกบัวท่ีเก็บได้จะขนส่งไปขายยัง ปากคลองตลาด (อุรสา 
บัวตะมะและคณะ, 2549) 
 
          ลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีก่อรูปจากวิถีชีวิตและระบบการผลิตนาบัวมีทั้งแบบเพิงพักที่
ชาวบ้านปลูกสร้างเอาไว้ใกล้ๆ กับนาบัวของตน และการสร้างพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ือพักบัวส่วนหน่ึงของบ้าน
อยู่อาศัยโดยมีพ้ืนที่ที่สําคัญแบ่งตามข้ันตอนหรือกิจกรรมการผลิตบัวได้แก่ พ้ืนที่ในการเตรียมปลูก 
เคร่ืองสูบนํ้า เครื่องตัดหญ้า พ้ืนที่จอดเรือ และรถไถ พ้ืนที่พักบัว พ้ืนที่ในการเก็บอุปกรณ์เครื่องไม้
เครื่องมือต่างๆ พ้ืนที่ในการคัดแยกกําบัวและจัดบัวเป็นกําๆ ละ 10 ดอกใส่ตะกร้าแล้วจึงขนถ่ายขึ้นรถ 
เป็นต้น 
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 การศึกษาสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมนาบัว ที่มีความย่ังยืนเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นซ่ึงบรรพบุรุษใช้เวลาส่ังสมมายาวนาน จึงถูกใช้เป็นแนวทางสําคัญในการสะท้อนสร้างอัต
ลักษณ์ จะส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและเห็นคุณค่าของตนเอง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้า
มาสัมผัส เที่ยวชมวิถีชีวิต อันเป็นทุนทางวัฒนธรรมด้ังเดิมอยู่แล้ว จึงควรทําการศึกษาวิจัยสร้างองค์
ความรู้เพ่ือช้ีให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะ เรื่องราว หรือประวัติศาสตร์เพ่ือให้ชุมชนช่วยกันสงวนรักษาสิ่งดี
งามที่จะสามารถสร้างเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนได้ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1) เพ่ือศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตในการทํา

นาบัว 
2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน-ต่างเพ่ือค้นหาอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของ

สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
3) เพ่ือศึกษาประสทิธิภาพของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นท่ีเหมาะสมในการทาํนาบัวท่ีมีคุณภาพ 
4) เพ่ือศึกษาภมิูปัญญาสร้างสรรค์ใหม่ที่เกี่ยวข้องทางด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 
3. คําถามการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย 
 1) รูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตในการทํานาบัวเป็น
อย่างไร 
 2) อัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเป็นอย่างไร 

3) ประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่เหมาะสมในการทํานาบัวท่ีมีคุณภาพเป็นอย่างไร 
4) ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ใหม่ที่เกี่ยวข้องทางด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมีอะไรบ้าง 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 

1) ด้านเน้ือหา 
การทํานาบัว วิถีชีวิต สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ชาติพันธ์ุ พฤติกรรมชุมชน ค่านิยม 

ความเช่ือ สภาพแวดล้อม รูปแบบสถาปัตยกรรม วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ 
2) ด้านพ้ืนที่   

พ้ืนที่นาบัว หมู่ 1-8 ตําบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
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5. นิยามศัพท์ 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น (Vernacular Architecture) หมายถึง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตลอดจน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นในแต่ละท้องถิ่นที่ มีลักษณะแตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้อม เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนน้ัน ๆ ในที่นี้หมายถึง กระเต็งบัว ที่พบในพ้ืนที่
ศึกษาคลองโยง 

อัตลักษณ์ หมายถึง สิ่งดีงามอันเป็นภูมิปัญญาท่ีชุมชนสืบทอดหรือปฏิบัติเหมือนกัน เป็น
เสมือน ประเพณี วัฒนธรรม และสามารถรักษาขนบเดิม และสืบทอดผ่านจนถึงปัจจุบัน จนเป็น
ลักษณะเฉพาะของชุมชน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยนแบบแผนดําเนินชีวิตของบุคคลซ่ึงอาศัย
อยู่ในท้องถิ่นให้สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีความ สุขหรือสามารถแก้ปัญหาการดําเนินชีวิตของคนให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัย 

นาบัว หมายถึง อาชีพของเกษตรกรท่ีทํากันมานานหลายปี มักเริ่มจากการทํานาข้าวมาก่อน 
บางรายทํานาบัวมาต้ังแต่ปีพ.ศ. 2510 หรือประมาณ “48 ปี มาแล้ว” แต่บางรายก็เพ่ิงมาทําเม่ือ ปี
พ.ศ. 2547 

 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ทราบรูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและวิถชีีวิตในการทําบัว 
2) ทราบความเหมือน-ต่าง และลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
3) ทราบประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่เหมาะสมในการทํานาบัวที่มีคุณภาพ 
4) ทราบภูมิปัญญาสร้างสรรค์ใหม่ที่เกี่ยวข้องทางด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
5) ชุมชนได้ข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ของท้องถิน่และเป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ําคัญของ

ตําบลและผู้ทีส่นใจและนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

วัตถุประสงค์ในการค้นหาคําตอบของงานวิจัยมี 4 ประการ ได้แก่ 1) รูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่
สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตในการทํานาบัวเป็นอย่างไร 2) อัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นนาบัวเป็นอย่างไร 3) สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมีประสิทธิภาพต่อการทํานาบัวอย่างไร และ  
4) ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ใหม่ที่เกี่ยวข้องทางด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมีอะไรบ้าง 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวนําไปสู่การประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้อง 5 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของพ้ืนที่
ศึกษาตําบลคลองโยง รูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นตามบริบท อัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
ประสิทธิภาพหรือประโยชน์ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  
 
1. ข้อมูลท่ัวไปของพื้นที่ศึกษาตําบลคลองโยง 

ข้อมูลในส่วนน้ีประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของตําบลคลองโยง ลักษณะการตั้งบ้านเรือน สภาพ
อากาศและดิน สภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ แนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลงชองชุมชน โฉนดชุมชนคลองโยง พ้ืนที่โฉนดชุมชนสหกรณ์คลองโยงกับแนวคิด อู่ คลอง หนอง ซอย 
และถนน วัฒนธรรมวิถีนาบัวพ้ืนที่คลองโยง กรรมสิทธ์ิครอบครองในท่ีทํานาบัว พันธ์ุบัว ลักษณะการทํานาบัว 
นาบัวอัตถประโยชน์ การทํานาบัวกับพฤติกรรมพ้ืนที่ใช้สอย วิถีชีวิตการทํานาบัวคลองโยง 

 
ประวัติความเป็นมาของตําบลคลองโยง 
ศศิกาณจน์ จินตวรรณ (2541:54) ศึกษาเรื่องเล่าในอดีตของคลองโยง สันนิษฐานได้ 2 แนวทาง ดังนี้ 
1) การเดินทางในอดีตต้องอาศัยลําคลองเป็นเส้นทางสัญจรไปมา โดยอาศัยเรือได้เพียงอย่างเดียว ไม่มี

ถนน พวกพ่อค้าได้ใช้เรือท่ีโยงติดกันหลายๆ ลําในการขนส่งสินค้า ดังน้ันชาวบ้านจึงเรียกช่ือตําบลน้ีว่า ตําบล
คลองโยง  

2) สืบเน่ืองมาจากการมีคลองสายหน่ึงเป็นคลองเช่ือมต่อคลองชัยขันต์ (คลองเจ็ก) และคลองทวีวัฒนา 
จึงเรียกว่า คลองโยง และเป็นคลองท่ีกั้นเขตแดนระหว่างตําบลศาลายากับตําบลคลองโยง 
 

จินตนา พงศ์ถิ่นทองงาม (2543:41) ศึกษาประวัติความเป็นมาคลองโยงว่า คลองโยงเป็นคลองที่เก่าแก่
ที่สุดของอําเภอพุทธมณฑล ใช้เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างเมืองนนทบุรีและเมืองบางกอกในลุ่มนํ้าเจ้าพระยากับ
เมืองนครชัยศรีและเมืองสุพรรณบุรี ในลุ่มแม่นํ้าท่าจีนก่อนการขุดคลองมหาสวัสด์ิ คลองโยงต้ังต้นจากคลองบาง
ใหญ่ ซ่ึงแยกจากคลองอ้อมเมืองนนทบุรี มาออกแม่นํ้าท่าจีนที่ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี ในปี พ.ศ. 
2385 สุนทรภู่ได้บรรยายสภาพของคลองโยงไว้ใน นิราศพระประธม  
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ศิริณา จิตต์จรัส (2556:4) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของตําบลคลองโยง ว่า “คลองโยง” มีสภาพภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุ่ม มีลําคลองสายหลักไหลผ่านหลายสาย พ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมักต้ังบ้านเรือนอยู่
อาศัยริมสองฝั่งคลองสายหลัก การเดินทางไปมาหาสู่กัน ในอดีตมักใช้เรือเป็นพาหนะ ครั้นถึงฤดูแล้งน้าในลํา
คลองต่างๆ จึงแห้งลง การเดินทางน้ําจึงยากลาบากย่ิงขึ้น ประชาชนตลอดจนพ่อค้าวานิชต่างๆ จึงได้รับความ
เดือดร้อนตามไปด้วย เรือลําเล็กๆ ที่บรรทุกสิ่งของไม่มากจะผ่านลําคลองที่ต้ืนเขินไปได้ แต่เรือลําใหญ่ๆ ที่
บรรทุกสินค้ามากๆ ของพ่อค้าต่างๆ มักจะผ่านไปไม่ได้ ต้องใช้ กระบือหรือควายช่วยลากจูงเรือ ชาวบ้านและ
พ่อค้าวานิชต่างๆ จึงเรียกลําคลองน้ีว่า “คลองโยง” จนถึงบัดน้ี  
 

จินตนา พงศ์ถิ่นทองงาม (2543:5) กล่าวถึงวิถีชีวิตในอําเภอพุทธมณฑลไว้ว่า มีชุมชนตามสองฝ่ังลํานํ้า 
สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ํานับต้ังแต่การต้ังถิ่นฐานและการใช้
ชีวิตประจําวัน กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซ่ึงหาชมได้ยากในปัจจุบันน้ี มีอู่ต่อเรือไม้สักซ่ึง
ปัจจุบันในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่น่ีเป็นแหล่งสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ ยังสามารถพบเห็นเรือขายของสลับเรือ
บิณฑบาตยามเช้า มีการยกยอหน้าบ้านหลายแห่งซ่ึงเป็นวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติมาก 
 

ปิยะนาถ วชิรบัณฑูร (2554:บทคัดย่อ) ศึกษาศักยภาพและคุณค่าของพ้ืนท่ีคลองโยงว่า ชุมชนแห่งน้ียังมี
ความเป็นมาที่ชัดเจน มีรูปธรรมชัดคือเป็นชุมชนเกษตรกรรม และรัฐบาลต้องการใช้ชุมชนคลองโยงเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์นโยบายว่าสามารถทําได้จริงและเป็นรูปธรรม แม้ว่ากรรมสิทธ์ิร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนจะมี
ข้อจํากัดหลายอย่าง เช่น ไม่สามารถขายท่ีดินได้ ไม่สามารถนําท่ีดินไปเป็นหลักประกันเพ่ือกู้ยืมกับสถาบันทาง
การเงิน ต้องตกทอดให้ลูกหลานเท่าน้ัน 
 

ลักษณะการต้ังบ้านเรือน 
 เดิมเป็นเรือนราษฎรต้ังอยู่บริเวณฝั่งคลองทวีวัฒนามากกว่าบริเวณอื่นซ่ึงทางทิศตะวันออกของตําบล 
และคลองชัยขันธ์ ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวันตกของตําบล คลองซอยบนท่ีแยกจากคลองชัยขันธ์ คลองโยงซ่ึงอยู่ทางทิศ
ใต้และริมคลองเล็ก อีกหลายคลอง เม่ือมีการตัดถนนจึงมีการย้ายร้านค้ามาอยู่ริมถนน ตลาดวัดมะเกลือย้ายจาก
ริมนํ้ามาอยู่ริมถนนศาลายา-บางภาษี บ้านเรือนก็เริ่มทยอยย้ายมาอยู่ริมถนนมากขึ้นเรื่อยๆ บ้านเรือนริมถนนจึง
เป็นบ้านใหม่ที่สร้างประมาณ 1-10 ปีมาน้ี (2530-2540)  
 การรวมกลุ่มเป็นหมู่บ้านต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ทําให้เกิดการจัดต้ังเป็นหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านปกครอง 
พัฒนาจาก สุขาภิบาลของอําเภอนครชัยศรี เป็นก่ิงอําเภอปกครองในรูปแบบสภาตําบล มีหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน 
และเป็นอําเภอตามลําดับ  
 

สภาพอากาศและดิน 
มีอากาศร้อนช้ืน มีฝนตกชุกตลอดปี แต่ปัจจุบันเริ่มมีความแห้งแล้งมากข้ึน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล แต่

มีนํ้าในลําคลองหลายสายทําให้สามารถทําเกษตรได้ทุกฤดูกาล พ้ืนที่และคุณภาพของดิน ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว 
หน้าดินเป็นดินสีเทาดํา ดินช้ันล่างเป็นดินสีเทาอ่อนปน 
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ภาพที่ 2-1 แผนที่อําเภอพุทธมณฑล  
ที่มา: อุรสา บัวตะมะ (2549:10) 
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ภาพท่ี 2-2 แผนที่ ตําบลคลองโยง 

 
ภาพที่ 2-3 แผนที่บริเวณสหกรณ์คลองโยง 
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ภาพท่ี 2-4 แผนที่กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศกึษา 

 
ภาพท่ี 2-5 แผนท่ีบ้านพ่ีตาและป้าเช้ือ ต้ังอยู่ใกล้คลองโยง 
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ภาพท่ี 2-6 แผนที่ บัวของป้าแอ๊ด ต้ังอยู่ริมถนนประชาอุทิศ (ดอนทอง) 

 
 ภาพท่ี 2-7 แผนที่นาบัวของตาบุญลือ ต้ังอยู่ตอนกลางระหว่างถนนประชาอุทิศกับถนนเลียบคลอง
โยงและนาบัวของพ่ีนภดล ต้ังอยู่ริมถนนเลียบคลองโยง 
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ภาพท่ี 2-8 ทีต้ั่งนาบัวป้าเสาวนีย์ ในซอยระหว่างถนนประชาอุทิศกับถนนเลียบคลองโยง 

 
ภาพที่ 2-9 ทีต้ั่ง นาบัวใกล้ศูนย์เรียนรู้ ริมถนนเลียบคลองโยง 
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ภาพท่ี 2-10 ที่ต้ังนาบัวพ่ีพรเทพ อยู่ตอนกลางระหว่างถนนประชาอุทิศกับถนนเลียบคลองโยง 

 
ภาพที่ 2-11 บรรยากาศการเกี่ยวข้าวริมคลองซอยบนใกล้กับโรงถ่ายกนัตนามูฟว่ีทาวน์ หมู่ 3 
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ภาพท่ี 2-12 สะพานข้ามคลองซอยบนจุดเช่ือมต่อสู่คลองเจ๊ก (ชัยขันธ์) หมู่ 3 

 

 
ภาพที ่2-13 แผนท่ีสหกรณ์ชุมชนคลองโยงถ่ายจากสถานที่สํารวจบ้านลุงบุญลือ เจริญมี 
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ภาพท่ี 2-14 สภาพแวดล้อมนาบัว 

 
สภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ประชากรในปัจจุบันมีหลายลักษณะ ส่วนหนึ่งประมาณ 130 หลังคาเรือนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรและ

ที่ดินจัดสรร ซ่ึงส่วนใหญ่อพยพมาจากท่ีอ่ืน มีการดําเนินชีวิตเช่นเดียวกันกับคนกรุงเทพมหานคร ไม่มีพ้ืนท่ีในการ
ทําเกษตร แต่จะออกไปทํางานนอกพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นผู้มีการศึกษา เป็นลูกหลานเกษตรกร ประกอบอาชีพรับ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้านต่างๆ ส่วนหน่ึงมีอาชีพค้าขาย หรือมีกิจการในตําบล หรือร้านอาหาร  

พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนหน่ึงท่ีเปลี่ยนเจ้าของ มีการทําเป็นหมู่บ้านจัดสรร และยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่า
มากเน่ืองจากโครงการยังไม่เริ่มดําเนินการ 

โรงงานในตําบลคลองโยงเป็นโรงงานขนาดเล็กแบบอุตสาหกรรมในครอบครัว เน่ืองจากทางราชการไม่
อนุญาตให้มีการทําโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ รายได้ของชาวคลองโยงส่วนหนึ่งมาจาก การขายผลผลิตทาง
การเกษตรซ่ึงมีตลอดทั้งปี การทํางานรับราชการ รับจ้าง เฉลี่ยประมาณ 35,000 บาทต่อครัวเรือน  

 
ศศิกาณจน์ จินตวรรณ (2541:59) กล่าวถึง ความสัมพันธ์ และประเพณี ในชุมชนว่า การติดต่อสัมพันธ์

กันในหมู่บ้าน คนที่อาศัยอยู่ด้ังเดิมจะมีความรู้จักกันและมีการติดต่อสัมพันธ์กันตลอดเวลา ประกอบอาชีพตาม
กันหรือแนะนํากัน เช่น เม่ือเร่ิมเปลี่ยนจากการทํานามาทําสวน การจัดงานประเพณี เช่น การบวชนาค งานข้ึน
บ้านใหม่ งานแต่งงาน งานศพ เลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนมากข้ึน แต่ก็ยังมีการช่วยกันทําอาหารในงาน มีการทําบุญ
ร่วมกันที่วัด เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น การช่วยงานในไร่นา มีการลงแขกอยู่บ้าง
แต่น้อยลงเนื่องจากมีแรงงานลดลงมาก มีการเคร่ืองจักรมากขึ้น แต่ละคนมีธุรกิจเพ่ิมข้ึน การผิดนัดในวันลงแขก
ต้องชดใช้เป็นเงิน การแข่งเรือลดความสําคัญลงมาก แม้จะมีการฟ้ืนฟูที่วัดมะเกลือแต่คนไปร่วมงานไม่มาก 
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ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซ่ึงในตําบลมีวัด 2 วัด คือ วัดมะเกลือ ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 
4 เป็นวัดเก่าแก่ต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นศูนย์กลางของชาวตําบลมาโดยตลอด และวัดมงคลประชาราม ต้ังอยู่
ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 5 เป็นวัดใหม่ต้ังขึ้นประมาณ 20 ปี  

ด้านวัฒนธรรม การติดต่อสัมพันธ์เริ่มเป็นทางการมากข้ึน การจัดงานในหมู่บ้านใช้การแจกการ์ดเป็น
ส่วนใหญ่แทนการบอกปากเปล่า หากไม่ได้รับการ์ดเชิญจะไม่ไปร่วม การทําอาหารใช้การจ้างโต๊ะจีน เพ่ือความ
สะดวก เน่ืองจากแรงงานหายากและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายกว่า ขาดวัฒนธรรมการทําอาหารแบบด้ังเดิมทุก
อย่าง รวมท้ังการละเล่นเปลี่ยนไปจากเดิม อิงแบบคนเมือง จัดข้ึนในเขตท่ีมีความเจริญ ไม่ใช่การจัดการละเล่นที่
วัด หรือชุมชน (ศศิกาณจน์ จินตวรรณ 2541:67)  

 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
ถนนลาดยางในตําบลมี 1 สาย ถนนเข้าหมู่บ้านเป็นลูกรังสายหลักหมู่บ้านละ 1-2 สาย รวม 8-10 สาย 

มีรถสองแถวบรกิารจากวัดมะเกลือไปอําเภอตลอดทั้งวัน (ศศิกาณจน์ จินตวรรณ 2541:60) 
ประชาชนใช้นํ้าในลําคลองทําการเกษตร แม่นํ้าลําคลอง สายใหญ่ได้แก่  
 
คลองทวีวัฒนา กั้นระหว่างตําบลคลองโยงกับจังหวัดนนทบุรี  
คลองโยงก้ันระหว่างตําบลศาลายากับตําบลคลองโยง  
คลองชัยขันธ์ กั้นระหว่าง ตําบลคลองโยงกับอําเภอนครชัยศรี  
คลองสหกรณ์ 1-3 อยู่ในบริเวณหมู่ 2  
คลองซอยล่างอยู่ในหมู่ 2 ถึงหมู่ 5  
คลองซอยบน อยู่ในหมู่ 4  
 
สําหรับนํ้าด่ืม ใช้นํ้าฝน ทุกบ้านจะมีโอ่งเก็บนํ้าเอาไว้ด่ืม ปัจจุบันฝนตกน้อย จึงต้องใช้นํ้าประปา หรือนํ้า

ด่ืมท่ีซ้ือจากร้านค้าท่ัวไป 
อุรสา บัวตะมะ (2549) ได้ศึกษาการผลิตนาบัวพ้ืนที่คลองโยงไว้ว่าตําบลคลองโยง อยู่ในอําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม มีพ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากที่สุด 923 ไร่ รองลงมาคือ ตําบลมหาสวัสด์ิ 483 ไร่ 
และตําบาลศาลายา 138 ไร่ อาชีพหลักของประชากรอําเภอพุทธมณฑลคือ ทํานา ทําสวนผัก ทําสวนผลไม้ มี
แหล่งนํ้าสําคัญ ได้แก่ คลองขุดมหาสวัสด์ิ และคลองโยง 

 
ตําบลคลองโยงประกอบด้วย 8 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านคลองโยงมีจํานวน 250 ครัวเรือน 2) ชุมชน

บ้านชัยขันธ์ มีจํานวน 54 ครัวเรือน 3) ชุมชนบ้านแหลนหาย มีจํานวน 113 ครัวเรือน 4) ชุมชนบ้านมะเกลือมี
จํานวน 219 ครัวเรือน 5) ชุมชน บ้านดอนทอง มีจํานวน 141 ครัวเรือน 6) ชุมชนบ้านคลองโยงใหม่ มีจํานวน 
333 ครัวเรือน 7) ชุมชนบ้านคลองชอย มีจํานวน 250 ครัวเรือน และ 8) ชุมชนสหกรณ์มีจํานวน 111 ครัวเรือน  
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ตําบลคลองโยงมีจํานวนประชากรในเขตเทศบาลประมาณ 7,101 คน จํานวน หลังคาเรือน 2,198 
หลังคาเรือน พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่านหลายสายที่สําคัญได้แก่ คลองโยง คลองนราภิรมย์ และคลอง
ซอยต่างๆ ทาให้พ้ืนที่ของตําบลมีความอุดมสมบูรณ์และมีนํ้าใช้เพ่ือการเกษตรทั่วท้ังตําบล มีพ้ืนที่จานวน 
19,728 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ตําบลคลองโยงประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านคลองโยง, หมู่ 
2 บ้านคลองสว่างอารมณ์ (ชัยขันธ์), หมู่ 3 บ้านแหลนหาย, หมู่ 4 บ้านวัดมะเกลือ, หมู่ 5 บ้านดอนทอง, หมู่ 6 
บ้านคลองโยงใหม่, หมู่ 7 บ้านคลองซอย ชาวตําบลคลองโยงประกอบอาชีพหลัก ทํานา ทําสวน ทําไร่ อาชีพ
เสริม รับจ้าง นอกจากน้ี ยังมีสถานที่สําคัญๆ เช่น โรงเรียน 4 แห่ง คือ 1) โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 2) 
โรงเรียนวัดมะเกลือ 3) โรงเรียนบุญยศรีสวัสด์ิ 4) โรงเรียนฟ้าใสวิทยา วิทยาลัย 1 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพ
พุทธมณฑลศูนย์บริการสุขภาพระดับตําบล 2 แห่ง 1) ศูนย์บริการสุขภาพระดับตําบล 1 2) ศูนย์บริการสุขภาพ
ระดับตําบล 2โรงพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลตุลาการ เฉลิมพระเกียรติ และวัด 2 แห่ง คือ 1) วัดมะเกลือ 
2) วัดมงคลประชาราม 
 

ศิริณา จิตต์จรัส (2556:102) ศึกษาข้อมูลบ้านคลองโยงไว้ดังนี้ 
บ้านคลองโยง หมู่ที่ 1  

มีพ้ืนที่ 3,200 ไร่ มีประชากร 250 ครัวเรือน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านอยู่ติดคลองโยง ระยะทางยาว
ประมาณ 3 กิโลเมตร ชาวบ้านใช้อุปโภค บริโภค เพ่ือการเกษตร และการคมนาคม เดิมคลองโยงกว้างประมาณ 
5 เมตร เช่ือว่าเกิดจากกระบือเดินผ่านจนกลายเป็นทางนํ้า และยังมีทางสาธารณะประโยชน์ในหมู่ที่ 1 เป็นทาง
กระบือ หน้าแล้งนํ้าแห้งติดก้นคลองคนเดินผ่านได้ คลองโยงเช่ือมต่อกับแม่นํ้าท่าจีน กับแม่นํ้าเจ้าพระยา  

สุนทรภู่เคยใช้เส้นทางน้ีเดินทางไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในนิราศพระประโทน กล่าวว่า ชาวบ้าน
ใช้ควายโยงเรือท่ีติดแห้ง และต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ทางการจึงขุดลอกคลองให้ใหญ่ขึ้น ต่อมามีเรือขนส่งสินค้า
ผูกโยงกันหลายลํา แล่นไปมาจนติดตาชาวบ้าน จึงเรียกว่าคลองโยงจนถึงบัดนี้ 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ หมู่ 8 และหมู่ 5 ตําบลคลองโยง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ หมู่ 2 ตําบลศาลายา และหมู่ 4 ตําบลมหาสวัสด์ิ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 6 ตําบลคลองโยง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 8 ตําบลคลองโยง 
 
มีแหล่งน้ํา 3 แห่ง ได้แก่ คลองโยง คลองสหกรณ์ และคลองกระบือ มีพ้ืนที่สาธารณะ ได้แก่ ศูนย์สาธิต

การตลาด ศูนย์เรียนรู้ ผู้ใหญ่บ้านคือ นายพรภิรมย์ อ่อนสัมพันธ์  
ประเพณีที่สําคัญได้แก่ เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เข้าพรรษา และวันลอยกระทง 
อาชีพ มีการทํากะปิ โดยใช้กุ้งในนาข้าว ที่สืบทอดกันมาสมัยปู่ย่าตายาย ของกลุ่มสตรีบ้านคลองโยง 

งานประติมากรรมทองเหลือง นํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น    
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บ้านชัยขันธ์ หมู่ที่ 2 
พ้ืนที่ 2,000 ไร่ ต้ังอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่มมีคลองชัยขันธ์ไหลผ่าน ชาวบ้านต้ังบ้านเรือนริมคลองชัยขันธ์ ส่วน

ใหญ่เป็นพ้ืนที่ของนายทุน เอกชน และบางส่วนเป็นของสหกรณ์ ที่เช่ามาต้ังแต่เกิดเป็นรายปี 
อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ หมู่ 3 ตําบลคลองโยง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ หมู่ 8 ตําบลคลองโยง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 4, 5 ตําบลคลองโยง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 1 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี 
 
สถานที่สําคัญ ได้แก่ โรงถ่ายกันตนา ศูนย์เยาวชน โรงเรียนฟ้าใส หอกระจายข่าว  
แหล่งนํ้า จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ คลองชัยขันธ์ คลองซอยตาลาว และคลองซอยตาซุ้ย 

 
บ้านแหลนหาย หมู่ที่ 3 

พ้ืนที่ 2,700 ไร่ มีคลองชัยขันธ์เป็นสายนํ้าหลักของหมู่บ้าน จากประวัติบ้านแหลนหายเล่าขานต่อมาว่า 
มีชาวบ้านออกไปหาปลาในหนองนํ้า โดยมีเรือเป็นพาหนะและใช้ แหลน เป็นเครื่องมือจับปลา มีลักษณะเป็น
เหล็กยาว ปลายแหลมเพ่ือใช้แทงปลา ในวันน้ันเกิดทําแหลนหายในหนองนํ้า จึงเรียกช่ือหนองนํ้าว่า “หนอง
แหลนหาย” และเรียกเป็นช่ือหมู่บ้าน ในเวลาต่อมา 

 
อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน 
ทิศใต้  ติดต่อกับ หมู่ 2 ตําบลคลองโยง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 4, 7 ตําบลคลองโยง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 1 ต.ลานตากฟ้า และหมู่ 1 ต.บางแก้วฟ้า อําเภอนครชัยศรี 
 
แหล่งนํ้าได้แก่ คลองชัยขันธ์ คลองซอย และคลองตาจง  
 

บ้านวัดมะเกลือ หมู่ที่ 4 
 พ้ืนที่ 3,592 ไร่ เดิมชาวบ้านอพยพมาทํากินได้ริเริ่มสร้างวัดข้ึนมา สันนิษฐานง่าบริเวณท่ีสร้างวัดคงมีต้น
มะเกลือข้ึนอยู่มากพอสมควร จึงต้ังเป็นช่ือวัด เดิมเป็นพ้ืนที่ในเขตอําเภอบางบัวทองหรืออําเภอไทรน้อย ต่อมา
ทางราชการได้ขุดคลองผ่าน วัดมะเกลือไปแม่น้ําท่าจีนที่ตําบลลําพญา จึงแบ่งการปกคลองใหม่ ถือเอาคันคลอง
ฝั่งตะวันตกเป็นเขตปกครองของจังหวัดนครปฐม   

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ หมู่ 3, 7 ตําบลคลองโยง หมู่ 10 ตําบลนราภิรมย์ อ.บางเลน 
ทิศใต้  ติดต่อกับ หมู่ 2, 5 ตําบลคลองโยง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 3 ตําบลหนองเพรางาย อ.ไทรน้อย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 2, 3 ตําบลคลองโยง 
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แหล่งนํ้า 3 แห่ง ได้แก่ คลองซอยตาลาว คลองแสนแสบ และคลองทวีวัฒนา 
สถานที่ พิพิธภัณฑ์วัดมะเกลือ สะพานร้อยปีคลองนราภิรมย์ 
 
แนวโน้มความเปล่ียนแปลงชองชุมชน 

 ภาพในอดีตคลองโยงมีลําคลอง ควาย นาข้าว สมุนไพร หมอกวาดยา รักษาตาต้อ หมอตําแย ยาไทย
พ้ืนบ้าน พ่อเพลง แม่เพลง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ทํานา ปลูกผัก นาบัว ปุ๋ยน้ําชีวภาพและปุ๋ยหมัก 

เม่ือมีถนน ไฟฟ้า ประปา เข้ามา น้ําในคลองเริ่มเน่าเสีย พ้ืนท่ีทางการเกษตรน้อยลง หมู่บ้านจัดสรรมาก
ขึ้น การทิ้งขยะในที่สาธารณะ คูคลองต้ืนเขิน วัชพืชหนาแน่น ปัญหาสุขภาพ สารเคมีการเกษตร และในอาหาร
การกิน นํ้าประปาบางหมู่บ้านไม่สะอาด  

 
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ (2546) กล่าวเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจของชุมชนคลองโยงไว้ว่า 
พ้ืนที่คลองโยงส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่เช่า ชาวบ้านไม่มีสิทธ์ิ ในการถือครองที่ดิน จึงไม่ม่ันคง ไม่

กล้าท่ีจะลงทุนปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเกษตร หลายรายต้องประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น การทํานาบัว การ
ปลูกผักชีฝรั่ง ทําสวนมะม่วง การเลี้ยงปลา และรับจ้างในโรงงาน  
 

ศศิกาณจน์ จินตวรรณ (2541:54) กล่าวถึงสภาพเดิมและการเปล่ียนแปลงของชุมชนคลองโยงไว้ว่า 
ตําบลคลองโยงเป็นเขตปริมณฑลมีการอพยพของประชากรกรุงเทพมหานครเข้ามาอาศัยอยู่ มีการขายท่ีดินและ
ทําหมู่บ้านจัดสรรกันมาก ชุมชนคลองโยงเดิมไม่ได้อยู่ในการปกครองของจังหวัดนครปฐม แต่ขึ้นอยู่กับอําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประมาณปี พ.ศ. 2490 มีการขุดคลองทวีวัฒนาใหม่ให้เป็นคลองใหญ่และกว้างขึ้น 
เป็นเสมือนการแบ่งเขตแดนใหม่ ตําบลคลองโยงจึงถูกเปลี่ยนให้มาอยู่ในการปกครองของอําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในอําเภอบางบัวทองและอําเภออื่นๆ ในจังหวัดนนทบุรีที่ใกล้เคียงได้มาจับ
จองท่ีดินในบริเวณตําบลคลองโยงและพ้ืนท่ีว่างเปล่าบริเวณน้ีเพ่ือการทํานา พ้ืนที่ทั้งหมดแต่เดิมจึงเป็นพ้ืนที่นา
กว้างใหญ่ ในฤดูน้ําหลากมีนํ้าเต็มแม่นํ้าลําคลอง แต่ในฤดูแล้งบางปีอาจมีน้ําน้อยจนสามารถเดินผ่านลํานํ้าได้  

การทํานาไม่สามารถทําให้ชีวิตของชาวนาดีขึ้น การส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือจึงต้องขายท่ีนา ต่อมา
เม่ือราคาท่ีดินแพงขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2532 ชาวนาจึงต้องการขายที่ดินมากกว่าการทํานาต่อไป บริเวณตลาดวัด
มะเกลือเป็นที่ ต้ังของชุมชนขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางของชาวตําบลน้ีและตําบลใกล้เคียง วัดมะเกลือเป็น
ศูนย์กลางของศาสนา การศึกษาตลอดจนการจัดกิจกรรมการละเล่นในเทศกาลต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันลอย
กระทง   
 การคมนาคมแต่เดิมใช้เรือและการเดินเท้า ในฤดูน้ําหลากสามารถพายเรือไปมาได้สะดวกกว่าฤดูแล้ง ใน
ปีพ.ศ. 2513 จึงมีการตัดถนนศาลายา-บางภาษี และในปี พ.ศ. 2519 ถนนเส้นน้ีเริ่มมีการพัฒนาและยกระดับ
เป็นทางหลวงจังหวัด 
 ปีพ.ศ. 2534 มีพระราชบัญญัติจัดจ้ังกิ่งอําเภอพุทธมณฑลแยกออกจากอําเภอนครชัยศรี มีตําบลอยู่ใน
การปกครอง 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลศาลายา ตําบลมหาสวัสด์ิ ตําบลคลองโยง และมีการลาดยางถนนสาย
ศาลายา-บางภาษี ในปีพ.ศ. 2540 กิ่งอําเภอพุทธมณฑลได้ยกระดับเป็นอําเภอ 
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โฉนดชุมชนคลองโยง 
นักข่าวพลเมือง: “คลองโยง” กว่าจะเป็นโฉนดชุมชนแห่งแรก เขียนไว้วันที่ 25 มกราคม 2554 ว่า  
บ้านคลองโยงเป็นชุมชนเก่าแก่บริเวณ “ทุ่งนครชัยศรี” บรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย ได้บุกเบิกหักร้างถางพง

เพ่ือจับจองที่ดินทํากินและฝังรกรากกันมากว่า 4-5 ชั่วอายุคน พ้ืนท่ีดินของสหกรณ์บ้านคลองโยงปัจจุบันจํานวน
ราว 1,800 ไร่ ต้ังอยู่ในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล และตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ตามแนวคลองโยงซ่ึงเช่ือมระหว่างแม่นํ้าเจ้าพระยาและแม่นํ้านครชัยศรี 

ผืนดินนี้เคยอยู่บนพ้ืนที่พัฒนาคลองมหาสวัสด์ิซ่ึงขุดในช่วง พ.ศ.2400-3 หลังสัญญาเบาริง พ.ศ.2398 
ไม่นานนัก เม่ือขุดคลองเสร็จเจ้านายในรัชกาลที่ 4 ทรงให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์จับจองท่ีดินว่างเปล่าริมคลอง
ทางแขวงเมืองนนทบุรี ฝั่งเหนือ 1,620 ไร่ แขวงเมืองนครชัยศรีฝั่งเหนือ 9,396 ไร่ ฝั่งใต้ 5,184 ไร่ รวมเป็นนา
ทั้งหมด 16,200 ไร่ แบ่ง 50 ส่วน ได้ส่วนละ 324 ไร่ เป็นที่นายาว 60 เส้น กว้าง 5 เส้น 8 วา เพ่ือพระราชทาน
แก่สมเด็จกระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอ และให้บ่าวไพร่ ชาวบ้านคลองโยงผู้บุกเบิกที่ดินด้วยการหักร้าง
ถางพงกันมาสมัยบรรพบุรุษจึง ต้องเช่าท่ีนาทํากินกันเรื่อยมา 

การจัดการเช่าโดยธนารักษ์พ้ืนท่ี เป็นการให้เช่าเป็นรายบุคคล ไม่ผ่านการดําเนินการโดยสหกรณ์การเช่า
ที่ดินคลองโยง และปล่อยให้มีการเปลี่ยนมือการเช่าโดยผู้ที่ไม่เป็นเกษตรกรก็ได้ ดังที่เจ้าหน้าท่ีธนารักษ์ช้ีแจงว่า 
“ไม่มีระเบียบห้ามคนจน-คนรวยเช่าที่ดิน” จึงเป็นส่งเสริมให้ที่ดินหลุดมือจากเกษตรกร และเป็นการทําลาย
ความเข้มแข็งและอํานาจต่อรองของเกษตรกรรายย่อย ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2550 ที่
ต้องการส่งเสริมระบบสหกรณ์ 

มติ ครม. วันที่ 30 มีนาคม 2553 และมติคณะรัฐมนตรี 14 ธันวาคม 2553 ให้นําที่ดินมาดําเนินการ
จัดการให้เกษตรกรมีที่ดินทํากินเป็นของตนเองตาม เจตนารมณ์ของรัฐภายใต้เจตนารมณ์เดิมของกองทุน
หมุนเวียนฯ พ.ศ.2518 ให้สหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินและสมาชิกของสหกรณ์มีสิทธิในการ
ครอบครองและใช้ประโยชน์ โดยห้ามจําหน่าย จ่าย โอนให้แก่ผู้อ่ืนใด เว้นแต่จะตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาท 

ด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดินของสมาชิก ต้องใช้ที่ดินเพ่ือทําประโยชน์ในการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย
เท่าน้ัน ห้ามนําท่ีดินไปทําธุรกิจอุตสาหกรรม และกิจกรรมท่ีทําลายสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และมีข้อตกลง
ร่วมกันว่า สมาชิกมีหน้าท่ีที่จะต้องช่วยกันปรับรูปแบบการผลิตให้พัฒนาไปสู่การ เกษตรกรรมยั่งยืน 
 
 พื้นท่ีโฉนดชุมชนสหกรณ์คลอโยงกับแนวคิด อู่ คลอง หนอง ซอย และถนน  

ตาบุญลือ เจริญมี ชาวบ้านคลองโยง ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโฉนดชุมชนว่า ชาวบ้านได้ร่วมกันก่อต้ัง
พ้ืนท่ีสหกรณ์โดยเริ่มข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2524 ต่อมาโฉนดชุมชนจึงเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 สมัยก่อนคลองโยงนิยม
ปลูกไผ่สีสุกและอู่น้ําเพ่ือกันไฟ กัน ลม ก้ันอาณาบริเวณ ไผ่จึงนํามาใช้สร้างกระเต๊งปลายนา และมุงหลังคาด้วย
ใบตาลโตนด (สัมภาษณ์ตาบุญลือ เจริญมี 24 สิงหาคม 2557) คลองโยงเป็นด่ังเส้นทางสายหลักในอดีตเช่ือม
ระหว่างแม่นํ้าท่าจีนกับแม่นํ้าเจ้าพระยา คลองโยงเช่ือมคลองเจ๊ก (ชัยขันธ์) เกิดจากพวกเจ๊กจีนที่มาขุดไว้ใน
อดีต หลังการจัดต้ังสหกรณ์ ชาวบ้านช่วยกันขุดคลองเรียกว่า “คลองซอย” และตัดถนนลูกรังเพ่ือให้เกษตรกร
ได้ใช้ประโยชน์กันอย่างทั่วถึง จึงเกิดเป็นผังแบบตารางที่ทุกแปลงจะต้องติดคลองและถนน ไม่อย่างใดก็อย่าง
หน่ึง สมาชิกจะต้องทํากินด้วยตนเองหรือสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ จะต้องไม่ให้ผู้ อ่ืนมาเช่าช่วงต่อ เพ่ือ
ผลประโยชน์ของสหกรณ์เป็นที่ต้ัง จะเห็นได้ว่าบริเวณชุมชนท่ีติดกับคลองโยงและคลองเจ๊ก ตลอดจนผัง
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สมาชิกของสหกรณ์จะเป็นพ้ืนที่สีเขียวมาแต่อดีต ได้แก่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ในปัจจุบัน หมู่อ่ืนๆ น้ัน ส่วนมาก
จะเป็นท่ีดินของเอกชน มาจับจองทําธุรกิจส่วนตัว และบ้านพักอาศัย เป็นส่วนใหญ่  
 

วัฒนธรรมวิถีนาบัวพ้ืนที่คลองโยง 
อุรสา บัวตะมะ (2549) ได้ศึกษาการผลิตนาบัวพ้ืนท่ีคลองโยงไว้ว่า เกษตรกรนาบัวในพ้ืนที่ทํานาบัว

เริ่มต้ังแต่ 2 ไร่ จนถึง 50 ไร่ ส่วนใหญ่ขนาดนาบัวของเกษตรกรแต่ละรายประมาณ 10-15 ไร่ และมีลักษณะการ
ถือครองเป็น “พ้ืนที่เช่า” แบ่งเป็น พ้ืนที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พ้ืนท่ีเอกชน และพ้ืนที่ของสหกรณ์ โดยมี
ผู้เช่าพ้ืนที่ทํานาบัวมากถึง 13 รายจากเกษตรกรผู้ทํานาบัวท้ังหมด 18 ราย มีสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 5 คน 
จากการศึกษาแสดงให้เห็นพ้ืนที่ที่ทํานาบัว ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2 และ 8 เท่านั้น 

เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ ทํานาบัว อาชีพรอง ได้แก่ เลี้ยงปลา ทําสวนมะม่วง ทําสวนมะนาว 
ปลูกผัก ไร่นาสวนผสม รับจ้างทั่วไป และเย็บจักรอุตสาหกรรม รวมท้ังการรับนักท่องเท่ียวในพ้ืนที่  

การทํานาบัวทํากันมานานหลายปี มักเร่ิมจากการทํานาข้าวมาก่อน บางรายทํานาบัวมาต้ังแต่ปีพ.ศ. 
2510 หรือประมาณ “48 ปี มาแล้ว” แต่บางรายก็เพ่ิงมาทําเม่ือ ปีพ.ศ. 2547  
 

กรรมสิทธ์ิครอบครองในที่ทํานาบัว 
ค่าเช่าท่ีขึ้นอยู่กับระยะการเช่า จํานวนไร่ และทําเลท่ีต้ัง มี 4 ประเภท คือ 1) ที่ของตนเอง 2) ที่

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ค่าเช่าไร่ละ 315-1000 บาทต่อปี 3) พ้ืนที่เอกชน และ 4) พ้ืนท่ีสหกรณ์ ค่าเช่าไร่
ละ 12-320 บาทต่อปี  
 
ตารางท่ี 2-1 พ้ืนที่ที่มีการทํานาบัว 

 
ที่มา: อุรสา บัวตะมะและคณะ (2549:4)  
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พันธุ์บัว 
ในพ้ืนที่คลองโยงจะปลูกบัวฉัตรแดงและฉัตรขาวเท่าน้ัน โดยจะจัดกําบัวเป็น 3 ประเภทคือ บัวใหญ่ บัว

รอง และบัวเล็ก  
1. บัวหลวงฉัตรแดง หรือสัตตบงกช ดอกสีชมพู ขนาดใหญ่ จํานวนดอกมากกว่าพันธ์ุฉัตรขาว 
2. บัวหลวงฉัตรขาว หรือสัตตบุษย์ ดอกสีขาวขนาดใหญ่  
3. บัวหลวงแหลมแดง หรือ ปทุม หรือปัทมา ดอกสีชมพูขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอก 23-25 

ซม. 
4. บัวหลวงแหลมขาว หรือบุณฑริก หรือปุณฑริก ดอกขนาดใหญ่สีขาว คล้ายบัวแหลมแดง การเรียง

ตัวของกลีบคล้ายบัวแหลมแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอก 25-30 ซม. 
 

ฤดูกาลปลูกบัว  
บัวปลูกได้ทุกฤดูกาลขอให้มีน้ําตลอดปี การทํานาบัวจึงเป็นอาชีพที่ม่ันคง แต่ระยะเวลาที่เหมาะที่สุดคือ 

“ปลายฝนต้นหนาว” ชาวบัวมักแบ่งบ่อเพ่ือปลูกบัวเป็นรุ่น แต่ละรุ่นห่างกัน 2-4 เดือน เพ่ือให้สามารถเก็บบัวได้
ตลอดทั้งปี  
 

ลักษณะการทํานาบัว  
 1. การขุดบ่อ เตรียมดิน และการปักดําไหลบัว  

2. การทุบบัว เม่ือบัวอายุครบ 4 เดือน ต้นบัวเริ่มโทรม ไม่ออกดอก จึงต้องบังคับให้ไหลแตกต้นใหม่ 
โดยระบายนํ้าออก เท่าระดับนํ้าท่วมล้อรถแทรกเตอร์ การทุบบัวจะทุบ 2 ครั้งในรอบ 1 ปี ช่วงเดือนเมษายน 
โดย 1 เดือนต่อมา จึงเก็บบัวได้ และได้ราคาสูง หรือทุบให้ทันช่วงเทศกาล งานบุญ ประเพณีต่างๆ  

3. การเตรียมดิน เริ่มจาก ขุดบ่อ เอาเครื่องสูบนํ้าออก ขนาดบ่อไม่เกิน 20 ไร่ ยกคันดินสูง 1.5 เมตร ไถ
คลาดให้เป็นโคลน โรยปูนขาว ตากบ่อ 7-15 วัน แล้วไถอีกที พร้อมกับใส่ปุ๋ยคอก เช่น มูลไก่ มูล โค ต่อมาปล่อย
นํ้าเข้าสูง 30-50 ซม. พักน้ําไว้ 2-3 วัน จากน้ันจึง ปักดําด้วยไหล ลึกไม่เกิน 10 ซม. ห่างกัน 3-6 เมตร และ
ปล่อยน้ําเข้าสูง 0.50-1.00 เมตร  

4. การใส่ปุ๋ย ช่วงออกดอกจะใช้ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเร่งโตเร็ว ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อไร่ ชาวบัวบาง
รายใช้ปุ๋ยชีวภาพด้วย  

5. ยาป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ โรคใบจุด ในฤดูฝน และ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน หนอนพับใบ ฉีด
ทุดๆ 3-4 วัน หรืออย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์  

 
นาบัวอัตถประโยชน์ 
ชาวบัวใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่คันนาบัว เช่น ปลูกกล้วย มะพร้าว ดอกรัก ตะไคร้ มะม่วง ดอกดาวเรือง 

และเลี้ยงปลาตะเพียน ปลานิล และการนํานักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมนาบัว เป็นต้น ข้อสงสัยของการเลี้ยงปลาใน
นาบัวที่มีการใช้ยาป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชพบว่า ชาวบัวใช้ยาที่ไม่เป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ํา  
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การทํานาบัวกับพฤติกรรมพื้นที่ใช้สอย 
 อุรสา บัวตะมะ (2549) ศึกษาว่าชาวบัวจะใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก และจะจ้างแรงงานเพิ่มเพ่ือ
มาเก็บดอกบัว กําดอกบัว จัดบัวใส่ตะกร้า อุปกรณ์ทางการเกษตร ได้แก่ รถบรรทุก 4 ล้อ รถไถ เคร่ืองรถไถ 
เคร่ืองสูบนํ้า ท่อสูบนํ้า เครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์ฉีดยา เรือสแตนเลส เรือไม้ เครื่องยนต์เรือ มีด จอบ เสียม รถเข็น 
ตะกร้าเหล็ก เข่ง ตอก แผ่นพลาสติก เชือก ถุงมือถุงเท้า รองเท้าบูธยาง หมวกไหมพรม เป็นต้น  
 การเก็บบัวจะเก็บในช่วงเช้า 6-8 โมงเช้า และ 4-6 โมงเย็น โดยจะเก็บวันเว้นวัน ส่วนในฤดูหนาวจะเก็บ
วันเว้น 2 วัน บัวจะให้ดอกได้ประมาณ 2  เดือน นับแต่อายุได้ 2 เดือน โดยเก็บดอกตูมและตัดให้มีก้านยาว 40-
50 ซม. นํามาคัดแล้วจัดเป็นกําๆ ละ 10-19 ดอก ใช้ใบบัว 2 ใบ ต่อบัว 1 กํา ตัดส่วนท่ีเป็นจุดต่อก้านใบออกแล้ว
นําใบบัวมาพับครึ่งวงกลม ห่อหุ้มเหมือนกรวย ใช้ตอกมัดเป็นกํา บรรจุใส่ตะกร้าเหล็ก บัวใหญ่ 30 กํา, บัวรอง 
40 กํา และ บัวเล็ก 50 กํา แล้วคลุมด้วยพลาสติกใสเพ่ือรักษาความสด ส่งขึ้นรถกระบะไปขายเองหรือส่งขาย ที่ 
ปากคลองตลาด  

 
 วิถีชีวิตการทํานาบัวคลองโยง 
 จากการสํารวจชุมชนคลองโยงเป็นชุมชนแรกที่รัฐบาลให้โฉนดชุมชนเม่ือต้นปี 2554 หมายถึง โฉนดที่
ชุมชนเป็นเจ้าของกว่า 1400 ไร่ เป็นที่ดินทํากินแก่ชาวบ้าน เดิมชาวบ้านมีการจัดต้ังสหกรณ์อยู่แล้วในปี 2524 
และบริหารจัดการด้วยชุมชนเอง วันสําคัญทางพุทธศาสนาคือปัจจัยหลักในการเก็บบัวของชาวบ้าน  ในยามท่ี
อากาศไม่ร้อนมากเพ่ือให้บัวไม่แห้งเห่ียว นําไปส่งหรือขายเองที่ตลาดปากคลองท้ังหมด  ราคาปกติดอกละ 1 
บาท ในบางเทศกาลบัวอาจมีราคาสูงถึงดอกละ 10-20 บาท การเก็บบัวขึ้นอยู่กับกําลังของเกษตรกร บางราย
เก็บ วันเว้นวัน การทุบบัวจะช่วยให้บัวขึ้นตรงตามวันท่ีต้องการเก็บได้  วิถีชีวิตการเก็บบัวแบ่งเป็น 2 แบบหลักๆ 
ได้แก่ 

1. แบบเก็บเช้า เริ่มต้ังแต่ 6-8 โมงเช้า จากน้ันก็จะไปขายที่ปากคลองตลาด กลับมาอีกทีตอน บ่าย 2 โมง 
2. แบบเก็บเย็น เริ่มต้ังแต่ 4-6 โมงเย็น กลับมาบ้านอาบน้ํา นอนแล้วต่ืนออกไปส่งบัวท่ีปากคลองตลาด

ตอนตี 3  
จากการทบทวนเอกสารสามารถสรุปข้อมูลท่ัวไปของการทํานาบัวชุมชนตําบลคลองโยงได้ว่า คลองโยง

เป็นแหล่งเกษตรกรรมมาแต่ครั้งโบราณ ด้วยเป็นที่ราบลุ่ม มีความสมบูรณ์ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ มีคลอง
หลายสายผ่านชุมชน และสามารถใช้น้ําเพ่ือการเกษตรได้ตลอดปี แต่ด้วยการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง ทําให้ชุมชนได้รับอิทธิพลของสังคมเมืองและจากคนถ่ินใหม่ เข้ามาอย่างมาก วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมจึงมีการผสมผสานกันไป ที่ดินมีราคาสูง มีคนนอกพ้ืนที่เข้ามาทําเกษตรอย่างเข้มข้น และมีอาชีพอ่ืนๆ 
รองรับชุมชน นอกจากอาชีพเกษตรกร แต่ทว่ายังมีพ้ืนที่สหกรณ์ชุมชนคลองโยง ที่ชาวบ้านร่วมกันก่อต้ังขึ้นและ
ได้รับโฉนดชุมชนเพ่ือการเกษตรเท่านั้น ห้ามไม่ให้ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม หรือหมู่บ้านจัดสรร จึงสามารถ
ดํารงวิถีทางเอาไว้ได้ เช่น การทํานาบัว ที่ยังส่งต่อภูมิปัญญามายังรุ่นลูกหลาน  

ทางด้านพ้ืนที่กรณีศึกษาพบว่า ชาวบ้านทํานาบัวกันอย่างหนาแน่นในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 และ 8 และพ้ืนที่
สหกรณ์ชุมชนคลองโยง โดยมีรูปแบบของการจัดวางผังชุมชนนั้นเอ้ือแก่การทําการเกษตรเป็นอย่างมาก นั่นคือ
การตัดถนนและคลองซอยต่างๆ ให้ชาวบ้านสามารถใช้ได้อย่างท่ัวถึง  
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ชาวบ้านได้ก่อสร้างพ้ืนที่เก็บบัว (กระเต๊งบัว) โดยสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ  
1) แบบแยกจากตัวบ้าน  
2) แบบติดบ้าน  
ซ่ึงผู้วิจัยได้เลือกศึกษาโดยพิจารณาจากการวางที่ ต้ังของกระเต๊งบัว ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ดังกล่าว 3 

ลักษณะ ได้แก่  
1) บริเวณริมคลองโยง  
2) ริมถนนสายหลักทั้ง 2 สายได้แก่ ถนนประชาอุทิศ (ทางทิศเหนือ) และถนนเลียบคลองโยง  
3) บริเวณตอนกลางระหว่างถนนทั้งสองสาย  
รวมทั้งพิจารณาจากรูปแบบการก่อสร้างแบบติดบ้าน และแบบแยกจากตัวบ้าน ด้วย 
ด้านวิถีชีวิตนาบัว ชาวบ้านปลูกบัวพันธ์ุ ฉัตรขาว ฉัตรแดง และบัวแหลม เนื่องจากความต้องการของ

ตลาด โดยจะเก็บบัวแทบทุกวันและในช่วงที่มีเทศกาล โดยพบช่วงเวลาการเก็บบัวเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า 
เวลา 6.00 – 8.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00 – 18.00 น. โดยการจ้างแรงงานบ้างเก็บเองบ้าง โดยใช้รถ
กระบะขนส่งไปขายยังปากคลองตลาด 

 
2. ความหมายของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 

กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ (2543:6) ศึกษาว่า สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น มาจากคําว่า Vernacular 
Architecture หมายถึงรูปแบบของอาคารท่ีช่างชาวบ้านสร้างขึ้นในแต่ละท้องถิ่น และเน้นเฉพาะอาคาร
ประเภทท่ีพักอาศัยซ่ึงมีลักษณะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และดินฟ้าอากาศที่
ต่างกัน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงอาคารอื่นๆ นอกเหนือไปจากเรือนพักอาศัยแต่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการดํารงชีพ
ของชาวบ้าน เช่น ยุ้งข้าว โรงเก็บของ โรงงานในหมู่บ้านอีกด้วย (Paul Oliver, 1976 อ้างใน วิวัฒน์ เตมียพันธ์
, 2530:117-119) 

 
วิโรฒ ศรีสุโร (2543:23) ให้ความหมายว่า สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ก่อกําเนิดข้ึนมาจากภูมิปัญญาของ

ชุมชนที่มิได้อยู่ในเมืองหลวงส่วนใหญ่จะอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ อันเป็นชนบทห่างไกลจากความเจริญทางวัตถุ 
เช่น สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นของภาคอีสานอันกว้างใหญ่ สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นของทางภาคใต้ และสถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่นของทางภาคเหนือ เนื่องจากอิทธิพลทางความเช่ือและศาสนา เศรษฐกิจ วัสดุก่อสร้าง สภาพแวดล้อม 
  

Rudofsky (1975:23) อ้างถึงใน ปกรณ์ พัฒนานุโรจน์ (2550: 10) กล่าวว่า รูปแบบเรือนพักอาศัย
ของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ส่วนใหญ่นั้นรูปร่าง ขนาด วัสดุ และระเบียบวิธีในการก่อสร้างมีลักษณะเหมือนๆ 
กัน เพราะ อาคารแต่ละหลังไม่ใช่งานออกแบบเฉพาะตัวของสถาปนิก แต่ทว่าเป็นงานออกแบบที่ มี
ลักษณะร่วมกันของสังคมแต่ละสังคม (Commnual Architecture) 

 
Amos Rappoport (1979:4) กล่าวว่า การแบ่งเนื้อที่ใช้งานภายในตัวเรือนนั้น บางอาคารแม้เป็น

เพียงโรงนา หลังคาโดดๆ ภายในโล่งไม่มีการกั้นห้องเป็นสัดส่วนชัดเจน แต่หากสังเกตอย่างพินิจแล้ว ย่อมเห็น
การแบ่งพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้อาศัยได้อย่างชัดเจน 
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3. คุณค่าและความสําคัญของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
อนุวิทย์ เจริญศุภกุล (2529:45) กล่าวว่า สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมีประวัติยืนยาวท่ีสุดและเป็นของ

พ้ืนเมืองมากที่สุด เช่น สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นของชาวนา ซ่ึงเป็นอาชีพของคนพื้นเมืองที่ย่ังยืนนานที่สุด เป็น
แบบอย่างประเพณี ใช้ประกอบอาชีพและอยู่อาศัยของผู้มีอาชีพทางกสิกรรม เช่น กระต๊อบเฝ้าทุ่ง ยุ้งข้าว โรง
ต้มเกลือ รวมถึงศาสนสถานที่ชาวบ้านได้ออกแบบก่อสร้างตามความจําเป็นและความหมายท่ีตนเข้าใจ 

 
วิวัฒน์ เตมียพันธ์ (2530:120-121) กล่าวว่า แฟรงค์ ลอยด์ไรท์ สถาปนิกผู้ ย่ิงใหญ่กล่าวยกย่อง

สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นว่า อาคารของชาวบ้านเกิดขึ้นจากความตรงไปตรงมากับความต้องการท่ีแท้จริงและ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม คติชาวบ้าน เพลงพ้ืนบ้าน  

 
LECORBUSIER อ้างถึงใน วีระ อินพันทัง (2554) กล่าวว่า บ้านพ้ืนถิ่น เป็นบ้านสําหรับมนุษย์ที่

แท้จริงและสําหรับมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณ เพราะอาคารพื้นถิ่น มีประสิทธิภาพ ความประหยัด และแสดงถึง
ความรู้สึกตลอดจนภูมิปัญญา  

 
สุวิทย์ จิระมณี (2530:1) กล่าวว่า รูปลักษณะของอาคารพื้นถิ่นกําหนดขึ้นเพ่ือสนองประโยชน์ในการ

กินอยู่หลับนอนอันเป็นวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ินภายใต้วัฒนธรรมร่วกันในสังคม 
 
อรศิริ ปาณินท์ (2539:199) กล่าวว่า สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น วัฒนธรรมท้องถ่ิน และสภาพแวดล้อมเป็น

สิ่งผูพันกันเป็นอันหน่ึงอันเดียว เราต้องศึกษาและสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยท่ีให้ความสัมพันธ์ร่วม
ให้ครบวงจรจึงจะสามารถสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยได้สมบูรณ์ 

 
วีระ อินพันทัง (2554:8) กล่าวว่า สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเป่ียมด้วยคุณค่า ได้แก่ คุณค่าด้าน

ประวัติศาสตร์ คือ การบันทึกเรื่องราวเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและสังคมไทยในอดีตเอาไว้นับเป็นประวัติศาสตร์
ส่วนหน่ึงของพัฒนาการท่ีอยู่อาศัยของคนไทย คุณค่าด้านศิลปะสถาปัตยกรรม ได้แก่ ความมีอัตลักษณ์ไม่
เหมือนใครในแต่ละถิ่น การปลูกสร้างภายใต้เงื่อนไขปัจจัยของสภาพแวดล้อม ยังผลให้เรือนแบบนี้มีความ
กลมกลืนเป็นเอกภาพกับธรรมชาติที่โอบรอบ การสร้าง และปรุงแต่งผ่านกาลเวลาจากรุ่นสู่รุ่นจึงบรรลุเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีมีความพอดิบพอดี ลงตัว ในด้านภูมิปัญญา เรือนพ้ืนถิ่นสะท้อนการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม ด้วยการหาสิ่งของจากธรรมชาติมาประกอบเป็นเรือน ลักษณะเสาสูงป้องกันนํ้าท่วมได้ดี 
หลังคาชันทําให้ระบายนํ้าได้รวดเร็ว ความโปร่งของเรือนเอ้ือต่อการถ่ายเทอากาศร้อนช้ืน  

 
วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และคณะ (2005) กล่าวว่า สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น (Vernacular Architecture) 

คือ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นในแต่ละท้องถิ่นที่มีลักษณะ
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนน้ัน ๆ 
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4. อัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 
 ประธาน ยานกูลวงศ์ (2553) ศึกษาเปรียบเทียบผังของชุมชนไทพวนบ้านหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสุโขทัย โดยสรุปว่า กวางทิศทางของผังเรือนน้ันยังคงรักษาขนบเดิมดังผังพ้ืนด้ังเดิมแต่โบราณ และ
สืบทอดผ่านผังพ้ืนในปัจจุบันของชาวบ้าน โดยมีการเสริมหน้าท่ีใช้สอยท่ีสอดคล้องกับจํานวนสมาชิกในบ้าน 
ปรับลดพ้ืนที่ทางด้านอาชีพทํานาท่ีลดลงหรือเลิกทํานา แต่ยังคงมีพ้ืนที่สําหรับทําอาชีพทอผ้า แสดงให้เห็นอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนด้ังเดิมเอาไว้ 
 

ญาณินทร์ รักวงศ์วาน (2549:1) กล่าวถึงปัจจัยท่ีก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมไทยพื้น
ถิ่น ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ กิจกรรมและพฤติกรรมในการดํารงชีพ วัสดุและเทคโนโลยี ส่งผลดี
ต่อการซ่อมแซมด้วยตนเอง และศาสนา คติความเช่ือ ในด้านความเช่ือโบราณเรื่องห้ามปลูกเรือนขวางตะวัน 
อันจะทําให้ตัวเรือนได้รับความร้อนจากแสงแดดเป็นจํานวนมาก  
 

วิวัฒน์ เตมียพันธ์ (2536) อ้างถึงใน วีระ อินพันทัง (2553) ได้เสนอสาระของที่อยู่อาศัยตามแบบแผน
ล้านนา ต้ังแต่ภาพรวมของสิ่งแวดล้อมบริเวณท่ีอยู่อาศัย ลักษณะเรือนอันเป็นอัตลักษณ์ของล้านนา รวมท้ัง
ความเช่ืออันเกี่ยวเน่ืองกับเรือน โดย วิวัฒน์ เตมียพันธ์ ได้กล่าวถึงเรือนกาแลว่า เป็นการสร้างที่อยู่อาศัยของ
ช่างล้านนาท่ีพัฒนาถึงจุดสูงสุด จนบรรลุเป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีเป่ียมด้วยอัตลักษณ์ล้านนา ทั้งการวางผังบริเวณ การ
จัดประโยชน์ใช้สอยภายในเรือน และรูปทรง สะท้อนแบบแผนการดําเนินชีวิตของ ชาวล้านนาออกมาอย่าง
เด่นชัด 

 
วีระ อินพันทัง (2553:168) ศึกษาวิจัยความหลากหลายทางอัตลักษณ์เรือนไทยลุ่มนํ้าเพชรบุรี ได้แก่ 

บ้านโพธ์ิกรุ บ้านแหลม และบ้านท่าแร้ง โดยแบ่งประเด็น ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ การวางทิศทางเรือน พบว่า 
อัตลักษณ์ในการวางเรือนไทยมุสลิมเลือกวางทิศทางเรือนตามตะวันตามทิศกิบละฮฺ เรือนไทยของคนจีนมักจะ
วางด้านหน้าเรือนไปทางแม่นํ้า และของคนไทยมักวางตามตะวันหรือตามเรือนท่ีปลูกก่อน ในด้านการวางผัง
เรือน พบว่าชาวจีนมักจะวางผังเรือนแบบสมมาตร แตกต่างกับชาวมุสลิมและชาวไทยที่มักวางผังเรือนแบบ
อสมมาตร ในด้านรูปทรง เรือนคนไทยเป็นเรือนใต้ถุนสูง ทรงสอบ หลังคาจ่ัวแฝดทรงจอมแห เรือนคนจีน
หลังคาจ่ัวแฝดทรงจอมแหหรือทรงแจ้ ใต้ถุนกั้นฝาเป็นใต้ถุนคุก ส่วนของคนมุสลิม หลังคาทรงจอมแหผสมกับ
ทรงแจ้ หรือหลังคาจั่วเด่ียว ในด้านองค์ประกอบได้แก่ เสา และฝาปะกน หน้าต่าง และในส่วนการประดับ
ตกแต่ง ได้แก่ ชาวไทยไม่ประดับไม้แกะสลัก แต่นิยมแขวนรูปบุคคล ต่างจากของคนจีนและมุสลิมท่ีมีการ
ประดับลวดลายไม้แกะสลัก ชาวมุสลิมไม่นิยมแขวนรูปบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น 

 
วีระ อินพันทัง (2553:31) แสดงปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของสถาปัตยกรรม ได้แก่ ปัจจัยทาง

ธรรมชาติ คือ ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ ปรากฏการณ์ ทรัพยากร และทางวัฒนธรรม ได้แก่ เศรษฐกิจ 
กฎหมาย ความเช่ือ  
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วิโรฒ ศรีสุโร (2536) กล่าวว่ายุ้งข้าวอีสานนิยมสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1 ถึง 4 ห้องเสา 
และยกพ้ืนให้สงูประมาณ 1-2 เมตร วัสดุที่ใช้สร้างจะใช้วัสดุที่มีอยู่หรือหาได้ ในทอ้งถิ่นยุ้งข้าวเป็นสิ่งกอ่สร้างท่ี
มีมาต้ังแต่สมัยโบราณ โครงสร้าง รูปแบบอาจแตกต่างจากสมัย ปัจจุบัน ทั้งน้ีเพราะยุ้งขา้วได้มีการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงตามสภาพของสงัคม แต่ยุ้งข้าวของคนอีสาน น้ันส่วนใหญ่จะมีลักษณะ รูปทรงตลอดจนโครงสร้าง
หลักทางสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกันที่เห็น แตกต่างกันบ้างก็มีฝายุ้งข้าว และหลงัค่าเทา่นั้น 

 
สุรชัย ชมช่ืนจิตร์ (2518) อ้างใน วีระ อินพันทัง (2553:26) กล่าวว่า เรือนสองห้อง ในเรือนหลักหรือ

เรือนประธาน คือ เรือนที่กว้าง 1 ช่วงเสา ยาว 2 ช่วงเสา เท่ากับมีเสา 6 ต้น ช่วงเสาหน่ึงมีขนาดราว กว้าง 6 
ศอก ยาว 6 ศอก (3.00x3.00 เมตร) โดยห้องหน่ึงกั้นฝารอบเป็นห้องนอน อีกห้องหน่ึงเปิดเป็นห้องโถง ใน
เรือนที่ต้องการพ้ืนที่มากขึ้นจึงจะปลูกเป็น 3 ห้อง โดยก้ันสองห้องเป็นห้องนอน และเปิดโถงไว้ห้องหน่ึง ขณะที่
เรือนไทยภาคกลางถิ่นอ่ืนละเว้นที่จะปลูกสองห้อง หากแต่ทําเป็นเรือนสามห้องขึ้นไป 

 
วีระ อินพันทัง (2553:28) จําแนกประเด็นในการพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของเรือนไทย

เมืองเพชรกับเรือนไทยภาคกลางทั่วไปออกเป็น 6 เรื่อง ได้แก่ 1) จํานวนห้อง โดย เรือนเมืองเพชรจะมีห้อง
น้อยกว่าเรือนไทยภาคกลาง 2) ลักษณะหลังคา เรือนไทยเมืองเพชรมักเป็นเรือนจั่วแฝด เรือนไทยภาคกลางมัก
เป็นเรือนจ่ัวเด่ียว 3) พ้ืนเรือน ในเรือนไทยเพชร มักปูพ้ืนเรือนบนตงและตงวางบนรอด ต่างจากเรือนไทยภาค
กลางที่ปูรอด 4) การลดระดับ พ้ืนเรือนสู.ตํ่าต่างกัน 2 ระดับ แต่เรือนไทยภาคกลางต่างกัน 3 ระดับ 5) ฝา
เรือน เรือนไทยเพชรนิยมใช้ฝาสําหรวด ที่มีลูกนอนถ่ี ต่างจากเรือนไทยภาคกลางที่มีลูกนอนห่าง 6) ป้ันลม 
เรือนไทยเพชรมีลักษณะขึงขัง ต้ังอยู่ในแนวดิ่ง ไม่ชะโงก ต่างกันกับเรือนไทยภาคกลาง ป้ันลมไม่ติดต้ังแนวด่ิง 
แต่ชะโงก 

 
สมคิด จิระทัศนกุล (2544) อ้างใน วีระ อินพันทัง (2553:14) ศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับเรือนล้านนา

ที่แสดงให้เห็นต้ังแต่ภาพรวมระดับชุมชน องค์ประกอบของผังบริเวณบ้าน รูปทรงเรือน กระท่ังรายละเอียด
ขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  

 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านอัตลักษณ์และรูปแบบของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

พอจะสรุปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาความคล้ายคลึงอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของสถาปัตยกรรมนาบัว 
ได้แก่ การเลือกท่ีต้ังอาคาร การวางทิศทาง รูปทรงอาคาร มีจํานวนห้องเสา หลังคา องค์ประกอบการปิดล้อม
ระนาบผนัง พ้ืนมีการลดระดับหรือไม่ และการวางผังพ้ืนท่ีใช้สอย  
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5. ภมูิปัญญาและประสิทธิภาพหรือประโยชน์ของสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน 
 สําหรับประเด็นการศึกษาตามวัตถุประสงค์เรื่องภูมิปัญญาและประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น
น้ัน มีลักษณะที่คล้ายกันกล่าวคือ การสร้างอาคารให้เกิดประโยชน์หรือประสิทธิภาพย่อมต้องได้รับการสั่งสม
ภูมิปัญญาการแก้ปัญหามาแต่ครั้งอดีตกาล โดยจะขอค้นคว้าข้อมูลเบ้ืองต้นของท้ังสองประเด็นไปในทาง
เดียวกัน ดังน้ี 
 

ธวัช ปุณโณทก (2532) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยนแบบ
แผนดําเนินชีวิตของบุคคลซ่ึงอาศัยอยู่ในท้องถิ่นให้สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีความ สุขหรือสามารถแก้ปัญหา
การดําเนินชีวิตของคนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัย 

 
สักการ ราษีสุทธ์ิ (2539:16) กล่าวว่า เถียงนาตอบสนองความต้องการของการทํานาท่ามกลางแดด

ร้อน เถียงนามีลักษณะโปร่ง ไม่มีการกั้นผนังแต่อย่างใด แต่ลักษณะของ Flow of space เป็นการ Flow จาก 
Space ทุ่งนา มาสู่พ้ืนที่ภายในเถียงนา ก่อให้เกิดความสบายในยามเหน่ือย ยามร้อนและยามหิว ของชาวนาได้
อย่างดี 

 
(เสถียร โกเศศ, 2507:2) กล่าวว่า การปลูกเรือนตามตะวันเป็นคติด้ังเดิมของคนไทย เช่ือกันว่าถ้าปลูก

เรือนขวางตะวัน จะทําให้ผู้อยู่อาศัยไม่มีสุข เป็นเหตุให้เสียตา เพราะไปขวางหน้าดวงตะวัน การอธิบายการ
ปลูกเรือนตามตะวันโดยอิงหลักเหตุผลในการเลี่ยงแดดและรับลมนั้น อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีการออแบบ
สถาปัตยกรรม สมัยใหม่ ทฤษฎีน้ีไม่สามารถใช้อธิบายเรือนไทยที่ปลูกอยู่ริมแม่นํ้าลําคลอง เพราะคนไทยเลือก
ที่จะวางเรือนขนานไปกับแนวลํานํ้าน้ัน เพ่ือหันด้านหน้าเรือนออกสู่ลํานํ้า ด้วยถือว่าน้ําคือสิ่งม่ิงมงคล (พลู
หลวง, 2526: 79) ไม่ว่าเรือนจะวางตามตะวันหรือไม่ เช่นเดียวกับการปลูกเรือนขึ้นภายหลัง นิยมวางเรือนไป
ทิศทางเดียวกับเรือนที่ปลูกอยู่ก่อน ด้วยเช่ือว่าหากวางเรือนขวางกับเรือนผู้อ่ืนแล้ว จะเกิดการทะเลาะวิวาทกัน 
(ฤทัย ใจจงรัก, 2539: 38) 

 
 อรศิริ ปาณินท์ (2546) พบว่าชาวนาจะวางตําแหน่งของเล้าข้าวไม่ให้ห่างจากตัวบ้านมากนัก โดยเงา
จะต้องไม่ทับกันเพ่ือให้ลมสามารถพัดผ่านระหว่างอาคารได้ตลอดท้ังวัน เล้าข้าวจึงแห้งและสะอาด เหตุผลอีก
ประการคือป้องกันการลามของไฟที่เกิดจากกิจกรรมภายในบ้าน ด้วยมีแนวคิดว่า ยังมีข้าวกินประทังชีวิต แม้
ไฟจะไหม้บ้านจนหมด การวางเล้าข้าวไว้ใกล้แม่นํ้าเพ่ือสะดวกในการขนส่ง โดยจะหันหน้าเล้าข้าวเข้าหาแม่นํ้า
ทั้งน้ีเพราะโรงสีในอดีตมักจะอยู่ริมน้ํา ปัจจุบันถนนมีความสําคัญมาทดแทนจึงวางเล้าข้าวใกล้กับถนน 
 

ยง บุญอารีย์ (2554) พบว่าคนไมในภาคเหนือจะหันเล้าข้าวตามลําดับการเกิดของเจ้าของเล้าเรียง
ตามทิศท้ัง 8 โดยจะหันเล้าข้าวขวางตัวบ้าน (ขวางตะวัน) เพราะบ้านมักวางจ่ัวในแนวตามตะวัน 

 
กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ (2543:9) กล่าวว่า ภูมิปัญญาช่างในการเลือกไม้ยืนต้นที่แข็งแรงในการทํา

โครงสร้างหลัก เช่น ไม้แดง ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้เต็ง ไม้รัง ในส่วนฝาผนังใช้ ไม้ไผ่ หรือไม้หมาก หลังคามุงจาก 
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แฝก หญ้าคา หรือใบตองตึง เป็นวัสดุที่มีขนาดเล็กมีระยะซ้อนทับกันน้อย จึงต้องทําหลังคาให้มีความลาดชัน
เพ่ือให้นํ้าฝนไหลได้เร็วท่ีสุด 

 
วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และคณะ (2548) ได้ศึกษาภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ได้แก่ การเลือกท่ีต้ัง

สภาพแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับเส้นทางเดินของดวงอาทิตย์ ที่สามารถป้องกันแดดและลมได้ตลอดเกือบทั้งปี การ
ลดการรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ การวางอาคารห่างกันช่วยระบายความร้อนให้กับอาคารทุกหลัง การปลูก
ต้นไม้ทางทิศตะวันตกเพ่ือให้ร่มเงาแก่อาคารและลดอุณหภูมิภายนอก การออกแบบอาคารพาณิชย์ช้ัน 1 ให้
เกิดความโปร่งโล่ง 3.50-4.00 เมตร ให้เกิดการระบายอากาศ และเปิดช่องเปิดด้านหน้าเพ่ือทําการค้า ส่วนพ้ืน
อาคารจะยกสูงจากพ้ืนดินเล็กน้อยเพ่ือป้องกันความช้ืนจากดิน การกําหนดมุมหลังคาเอียง 34 องศา ทําให้
ระบายนํ้าฝนได้ดี 

 
ยง บุญอารีย์ (2554:26) กล่าวว่า ยุ้งข้าวในทุกๆวัฒนธรรมน้ันมีพัฒนาการจนเป็นภูมิปัญญาที่ มีความ

ลงตัวเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น และตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆในการใช้งานของมนุษย์ได้ดีที่สุด 
ประโยชน์ใช้สอยหลักของยุ้งข้าวคือการป้องกันเมล็ด ข้าวจากความร้อน ความช้ืน สัตว์ และแมลงที่จะมา
ทําลายข้าวให้ เกิดความเสียหายแนวความคิดในการออกแบบจึงคล้ายคลึงกัน แม้ จะอยู่ต่างพ้ืนที่ ต่างสังคม
วัฒนธรรมและศาสนา การก่อสร้างผนังอยู่ริมในของเสาไม่มีบันไดและหน้าต่างเพ่ือป้องกันแสง ความร้อนและ
ความช้ืน ในขณะเดียวกัน ก็สามารถระบายอากาศได้ดี การท่ีผนังอยู่ริมในของเสาจะทําให้ ภายในยุ้งข้าวไม่มี
ซอกมุมท่ีเกิดจากเหลี่ยมเสาเพ่ือลดการสะสม ของเมล็ดข้าวอยู่ตามซอกซ่ึงจะทําให้ข้าวขึ้นราและเน่าแข็งติดอยู่ 
รอยต่อของผนังก็ต้องไม่มีซอกให้ข้าวไปสะสม ประตูยุ้งข้าวในอดีตมักมีแผ่นไม้สับขวาง ตามความสูงของข้าวใน
ยุ้ง ไว้เป็นปฏิทินเพ่ือบอกปริมาณและเวลา ในการนําข้าวเข้า-ออก 

 
ยง บุญอารีย์ (2554:27) พบว่า ลักษณะร่วมท่ีเป็นภูมิปัญญาของยุ้งข้าว คือ การป้องกันเมล็ดข้าวจาก

ความร้อน ความช้ืน สัตว์ และแมลงที่จะมาทําลายข้าวให้เสียหาย ส่งผลต่อแนวความคิดในการออกแบบร่วม
แม้จะอยู่ต่างพ้ืนที่ ต่างสังคมวัฒนธรรมและศาสนา อันเป็นลักษณะเฉพาะของยุ้งข้าว  
 

ยง บุญอารีย์ (2554) สรุปถึงภูมิปัญญาเล้าข้าวในวัฒนธรรมไท-อีสาน เอาไว้ 6 ประการ ดังนี้ 
1 ยกพ้ืนสูง ป้องกันความช้ืน โดยมีความสูงสอดคล้องกับการใช้งานของคนให้สามารถลอดเข้าไปทํา

กิจกรรมได้ หรือพอดีกับความสูงของเกวียนเพ่ือสะดวกในการขนส่ง บางแห่งเสาจะใหญ่มากเพ่ือป้องกันช้าง 
แรด และสามารถระบายความร้อนและป้องกันความช้ืนได้ 

2 ผนังอยู่ริมในของเสา ไม่มีบันไดและหน้าต่าง เพ่ือป้องกันแสง ความร้อนและความช้ืน การวางผนัง
อยู่ริมในของเสา เพ่ือลดการสะสมของเมล็ดข้าวที่ก่อให้เกิดรา 
 3 โครงสร้างอยู่ภายนอกผนังเพ่ือรับน้ําหนัก คือ พ้ืนจะรับนํ้าหนักของข้าวถ่ายเทลงตงและคาน ผนัง
รับแรงถีบโดยอาจเอียงเสาเข้าเพ่ือรับแรงถีบของข้าวเรียกทรงช้างขี้ (วิโรฒ ศรีสุโร,2540) 

4 หลังคาลาดชันระบายนํ้าได้ดี หลังคายุ้งในเขตมรสุมจะย่ืนตํ่าจนคลุม ผนังสี่ด้านเพ่ือป้องกันฝนสาด 
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5 มีรายละเอียดในการก่อสร้างเพ่ือป้องกัน นก หนู แมลง เช่น การวางยุ้งข้าวห่างจากตัวบ้าน รั้ว หรือ
ต้นไม้กันหนูกระโจนเข้ามา ส่วนโคนเสาจะใช้วัสดุผิวมันป้องกันหนูไต่ บางแห่งตัดแผ่นไม้หรือสังกะสีเป็นกรวย
ไว้กันการปีน  
 6 มีจารีตและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเคารพต่อธรรมชาติ เช่น พระแม่โพสพ พญาแถน พญาคัน
คาก นาค งู เงือก โดยผีและเทวดาจะเป็นตัวแทนของธรรมชาติที่ให้คุณและโทษแก่ผลผลิต เช่น พิธีในวันเปิด
ประตูข้าว ทําขวัญยุ้งข้าว วันตรุษโซ่ เป็นต้น  
 
 ศาสดา อินทวงษ์ 2555 กล่าวสรุปรูปแบบเรือนพ้ืนถิ่นหลวงพระบางในสปป.ลาว ที่อํานวยให้เกิด
ประสิทธิภาพหรือภูมิปัญญาการแก้ปัญหาเอาไว้ 5 ประการ ดังน้ี 

1 การยกพ้ืนสูง หรือการมีใต้ถุนเรือนท่ีมีลักษณะเปิดโล่งช่วยให้ลมพัดผ่านสะดวก 
2 การออกแบบหลังคาทรงสูง และช่องระบายอากาศใต้หลังคา เพ่ือลดการแผ่รังสีความร้อน และช่วย

ในการถ่ายเทอากาศร้อนที่สะสมจากแผ่นหลังคา  
3 การย่ืนชายคายาว เพ่ือป้องกันแสงแดดที่เข้าสู่ผนังอาคารในช่วงเวลากลางวัน  
4 ลักษณะช่องเปิดให้สามารถระบายอากาศได้ตลอดเวลา โดยการใช้หน้าต่างบานเกล็ดเพ่ือช่วยให้

กระแสลมไหลผ่านตัวเรือนได้อย่างสะดวก  
5 สร้างสภาพโดยรอบเรือน เช่นการปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงาและทําให้เกิดสภาพอากาศเย็นรอบอาคาร 
 
วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง (2546) ศึกษาวิจัยพบว่า อาคารในชุมชนเชียงใหม่และหลวงพระบาง มีแนวคิด

ด้านภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น 6 ส่วน ดังนี้ 
1 ภูมิปัญญาการเลือกที่ ต้ังสภาพแวดล้อมอาคาร เลือกท่ีต้ังอาคารที่อยู่ในที่ราบและมีพ้ืนที่ ว่าง

ด้านหน้าอาคารโล่งอย่างพอเพียงที่ต้ังใกล้ทางสัญจรหลักอาจมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เป็นร่มเงาให้กับอาคารได้ 
2 ภูมิปัญญาการวางอาคารสัมพันธ์กับที่ต้ังอาคาร เลือกการวางอาคารสัมพันธ์ กับทางสัญจรหลักวาง

แนวจ่ัวสันหลังคาไปทางแนวตะวัน ออก-ตะวันตก ทําให้ส่วนพ้ืนที่ของหลังคาที่ได้รับแสงแดดและความร้อน 
จากดวงอาทิตย์ในช่วงกลางวันลดลง ต้นไม้ใหญ่จะอยู่บริเวณทางทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศใต้
เป็นส่วนมาก ต้นไม้ขนาดใหญ่ เหล่าน้ีให้ร่มเงา ลดอุณหภูมิภายนอก 

3 ภูมิปัญญาการออกแบบและประโยชน์ใช้สอยอาคาร ยกพ้ืนสูงให้มีระยะความสูง จากพ้ืนดินไม่ตํ่า
กว่า 1.00 - 1.75 ม. เพ่ือป้องกันความชื้นจากดิน และเพ่ือให้เกิดการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีขึ้นมีพ้ืนที่
ใช้สอยส่วนที่ใช้ประโยชน์ในเวลากลางวันตลอดท้ังวันต้ังอยู่บริเวณท่ีได้รับแสงแดดและความร้อนน้อยท่ีสุดอยู่
ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ ให้มีลักษณะโปร่งโล่งเจาะช่องลมออกไปสู่ช่องเปิดท่ีใหญ่กว่า เพ่ือให้ความเร็ว
ลมเพ่ิมมากข้ึน 

4. ภูมิปัญญาการออกแบบเครื่องบังแดดและช่องเปิดอาคาร การออกแบบให้มีช่องระบายอากาศให้มี
การปรับระดับได้ ในระดับตัว และมีช่องระบายอากาศท่ีสูงกว่าระดับตัวเพ่ือระบายความร้อนภายในอาคารที่
ลอยสูงขึ้น 

5 ภูมิปัญญามวลสารอาคารและวัสดุกรอบอาคาร เจาะช่องเปิดเพ่ือระบายอากาศหรือแสงสว่างจาก
ธรรมชาติด้านผนังทิศเหนือและตะวันออก ใช้วัสดุมวลสารมากในผนังฝั่งอาคารทิศตะวันตก และทิศใต้ และ
ควรเป็นห้องที่มีการใช้สอยน้อย เช่น ห้องน้ํา ห้องเก็บของ  
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6 ภูมิปัญญาการออกแบบสวนประกอบท่ีเอ้ืออํานวยเพ่ือความสบาย 
เช่น ร้านไม้ สวนฮ้ี สวนเชิงบันได สวนครัว สวนกระถางไม้ดอกไม้ประดับ ให้ความชุ่มเย็นสดช่ืนลด

แสงสะท้อนจากพ้ืนดิน โดยใช้ความงาม ศิลปะการตกแต่ง 
 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาและประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น พอที่จะ
สรุปถึงแนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาลักษณะอันเป็นภูมิปัญญาของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ได้ดังนี้  

1) ด้านการเลือกท่ีต้ัง เช่น การเลือกใกล้ทางสัญจรเพ่ือความสะดวกในการขนส่ง หรือ ใกล้ต้นไม้ใหญ่ 
เพ่ือให้ได้ร่มเงาและเป็นที่กําบังลม เป็นต้น 

2) ด้านการวางทิศทางอาคาร เช่น วางตามการโคจรของดวงอาทิตย์ เป็นต้น 
3) ด้านรูปทรงอาคาร เช่น การย่ืนชายคา การยกพ้ืนอาคาร ขนาดห้องเสา การเจาะช่องเปิด ทรง

หลังคา เป็นต้น 
4) ด้านการวางผังอาคาร เช่น ความสัมพันธ์ของพ้ืนท่ีใช้สอย เป็นต้น 
5) ด้านวัสดุและเทคโนโลยี เช่น การเลือกใช้วัสดุมวลสารมากในทิศที่โดนแดด เป็นต้น 
6) ด้านศิลปะการสร้างบรรยากาศโดยรอบอาคาร เช่น การปลูกต้นไม้ จัดสวน เป็นต้น 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่สัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตในการทํานาบัว 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน-ต่างเพ่ือค้นหาอัต
ลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 3) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมพ้ืน
ถิ่นที่เหมาะสมในการทํานาบัวท่ีมีคุณภาพ 4) เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาสร้างสรรค์ใหม่ที่เกี่ยวข้องทางด้าน
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ซ่ึงมีระเบียบวิธีการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรได้แก่ ผู้ใช้งานสถาปัตยกรรมนาบัว ตําบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 

ตารางท่ี 3-1 แสดงข้อมูลประชากรตําบลคลองโยง พ.ศ. 2539 

หมู่ ช่ือบ้าน 

จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวนประชากร จํานวน 
พ้ืนท่ี 
(ไร่) 

ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 

บ้านคลองโยง 
บ้านชัยขันธ์ 
บ้านแหลนหาย 
บ้านวัดมะเกลือ 
บ้านดอนทอง 

111 
126 
109 
271 
253 

209 
429 
272 
664 
647 

306 
433 
337 
729 
712 

515 
862 
609 
1393 
1359 

3312 
3812 
3250 
4192 
5202 

รวม  870 2221 2517 4738 19768 
ที่มา: ปรับปรุงจาก ศศิกาณจน์ จินตวรรณ (2541) 
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ตารางท่ี 3-2 ตัวแปรในงานวิจัย 

 
การทํานาบัวพ้ืนที่ศึกษาในเขตตําบลคลองโยงพบว่า มีการทํานาบัว ในพ้ืนที่หมู่ 1, 2 และหมู่ 8 

เท่าน้ัน โดยมีการทํามากในพ้ืนที่สหกรณ์คลองโยง อันเป็นพ้ืนที่โฉนดชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย   
 ผังโครงข่ายของถนนหนทางสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยมีการลาดบางถนนแต่ไม่ทั้งหมด รถยนต์
เข้าถึงไม่สะดวก พอสิ้นสุดการราดยางถนนจะแคบและเป็นที่ส่วนบุคคลมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การพูดคุย
ของชาวบ้านบริเวณหน้าบ้าน การตกปลา การติดต่อกันโดยใช้รถจักรยานยนต์ หรือการเดินเท้าต่อ 
อาจจะสะดวกกว่า  

จากการสํารวจพ้ืนที่หมู่ที่ 3 พบว ่า ไม่มีการทํานาบัว สภาพพ้ืนท่ีประกอบด้วยทุ่งนาจํานวนมาก 
แปลงสวนเกษตร การเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด สถานที่ เช่น สถาบันกันตนา มรภ.สวนสุนันฯ สถานีอนามัย 2 
โรงพยาบาลตุลาการฯ โรงเรียนบ้านฟ้าใส 

จากผังชุมชนสมาชิกสหกรณ์คลองโยง พบว่า มีจํานวนสมาชิกท่ีทํานาบัวประมาณ 14 แปลง
ได้แก่ แปลงที่ 2, 7 (ผู้ใหญ่สมพร เปียแก้ว), 8, 9, 24, 25, 26, 36, 38, 42, 49 (ยายจันทร์เพ็ญ-ตาบุญ
ลือ เจริญมี), 52 (ยายสม), แปลงซอยที่ 38 และมีฝั่งนครชัยศรีอีก 1 แปลงได้แก่ แปลงท่ี 76 (ตาแดง) 

จากการทบทวนเอกสารพ้ืนที่ทางการเกษตรนาบัวและการสํารวจพ้ืนที่หมู่ที่ 1-8 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุรสา บัวตะมะและคณะ (2549) น่ันคือ พ้ืนที่ที่มีการทํานาบัวได้แก่ พ้ืนที่หมู่ที่ 1-2 และ
หมู่ที่ 8 เท่าน้ัน และพ้ืนที่ที่มีการทํานาบัวอย่างหนาแน่นได้แก่ พ้ืนที่ของสหกรณ์ชุมชนคลองโยง นํามาสู่
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพ่ือทําการศึกษาต่อไป  

พ้ืนที่การทํานาบัวส่วนใหญ่อยู่ในเขตสหกรณ์คลองโยงและเป็นพ้ืนที่โฉนดชุมชน โดยมีการ
กระจายตัวของพ้ืนที่ๆ ทํานาบัว ไปทั่วพ้ืนที่สหกรณ์ เนื่องจากเป็นอาชีพด้ังเดิมของชาวคลองโยง พ้ืนที่

ตัวแปรอิสระ (ปัจจัยที่ส่งผล) ตัวแปรตาม 
การเลือกวางอาคาร 
ทิศทางแดดลม 
สภาพแวดล้อม  
รูปร่างอาคาร โครงสร้าง หลงัคา 
ช่องเปิดต่างๆ  
การก่อสร้าง 
การเลือกใช้วัสดุ 
การใช้สอยพ้ืนที่ 
การออกแบบสวน 

รูปแบบ รูปทรง ที่สัมพันธ์ตามบริบท 
อัตลักษณ์ 
ประสทิธิภาพ 
ภูมิปัญญา 
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ติดคลองโยงจะเป็นกลุ่มตัวอย่างของพื้นที่แรกๆ ที่บรรพบุรุษทํานาบัว และมีการขนส่งผ่านทางคลองโยง
ไปยังปากคลองตลาด จากนั้นจึงมีการขยายตัวออกมาเร่ือยๆ มีทั้งออกมาเช่าพ้ืนที่ และมีที่ดินที่เป็น
โฉนดชุมชนของตนเอง แบ่งได้ 3 บริเวณ ดังนี้ 

1) ริมคลองโยง (ทิศใต้) 
2) โซนกลาง (ติดถนนหลักและในซอยย่อย) 
3) ริมถนนใหญ่ (ทิศเหนือ) 

 กลุ่มตัวอย่าง 
จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้ง 8 แห่ง ที่อยู่ในพ้ืนที่สหกรณ์คลองโยง โดยสามารถแบ่ง

ประเภทของพ้ืนท่ีเก็บบัวได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1) แบบแยกจากตัวบ้าน  
2) แบบติดกับตัวบ้าน   
 

ตารางท่ี 3-3 แสดงข้อมูลเกษตรกรนาบัว รูปแบบอาคาร ทิศทางแดดลมและช่วงเวลาการเก็บบัว 

ลําดับ ช่ือเจ้าของ หมู่ 
รูปแบบ การแก้ปัญหาแดดลม ช่วงเวลาเก็บบัว 

ติด 
บ้าน

แยก ทิศ ตัวช่วย เช้า 
(6-8โมง) 

เย็น  
(16-18โมง)

1.1 ตาบุญลือ 1  / N สแลน ผ้าปูที่นอน  / 
1.2 ป้าแอ๊ด 8  / N สแลน ต้นไม้ ชายคา  / 
1.3 พ่ีนภดล 1  / W สแลน ต้นไม้  /  

1.4 
ใกล้ศูนย์
เรียนรู้ 

2  / E สแลน ต้นไม้   / 

1.5 พ่ีพรเทพ 2  / E สแลน ต้นไม้  /  
2.1 ป้าเช้ือ 8 /  N สแลน ชายคา /  
2.2 ป้าเสาวนีย์ 1 /  S สแลน ต้นไม้   / 
2.3 พ่ีตา 8 /  N สแลน ต้นไม้  /  
ที่มา : จากการสํารวจ 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ใช้ วิ ธี วิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ  (Qualitative Research) และใช้การสั งเกตแบบ มีส่ วนร่วม 

(Observation) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และนําข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพนําเสนอ
ผลการวิจัยแบบพรรณาวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์แผนผัง วิเคราะห์รูปลักษณ์ และ
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร ภายถ่าย การสัมภาษณ์ และการสํารวจรังวัดขนาดสัดส่วนจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง  8 แห่ง ที่อยู่ในพ้ืนที่สหกรณ์คลองโยง ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ แบบแยกจากตัวบ้าน และ
แบบติดกับตัวบ้าน โดยเข้าเก็บข้อมูลในช่วงที่มีการเก็บบัว กําบัว และขนส่งขึ้นรถเพ่ือนําไปจําหน่าย  
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์แผนผัง วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สอย วิเคราะห์รูปลักษณ์ และ
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพ่ือตอบคําถามตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ วิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืน
ถิ่นที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตในการทํานาบัว วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน-ต่าง
เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่เหมาะสมในการทํานาบัวท่ีมีคุณภาพ วิเคราะห์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ใหม่ที่
เกี่ยวข้องทางด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  
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ภาพท่ี 3-1  กรอบแนวคิดการศึกษา 

วัฒนธรรม 

ชนชาติ 
ความเช่ือ 

เศรษฐกิจ 

สังคม 

กรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 

การทํานาบัวและ
ช่วงเวลาใช้งาน

การเลือกที่ต้ัง 
การวางทิศอาคาร 
ผังพ้ืน ช่วงเสา 

รูปทรง
องค์ประกอบ 

วัสดุ 

 
 

รูปแบบ 
 

อัตลักษณ์ 
 

ประสทิธิภาพ 
 

ภูมิปัญญา 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่

สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตในการทํานาบัว 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน-ต่างเพ่ือ
ค้นหาอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 3) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่เหมาะสมในการทํานาบัวท่ีมีคุณภาพ และ 4) เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาสร้างสรรค์
ใหม่ที่เกี่ยวข้องทางด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

จากการศึกษางานวิจัยในบทท่ี 2 ที่เกี่ยวข้องในด้านอัตลักษณ์และรูปแบบของสถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่น พอจะสรุปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาความคล้ายคลึงอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของ
สถาปัตยกรรมนาบัว ได้แก่ การเลือกท่ีต้ังอาคาร การวางทิศทางอาคาร รูปทรงอาคาร จํานวนห้องเสา 
หลังคา การปิดล้อมระนาบผนัง ระดับพ้ืน และการวางผังพ้ืนที่ใช้สอย อันเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาและ
ประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น พอที่จะสรุปถึงแนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาลักษณะอัน
เป็นภูมิปัญญาของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ได้ 6 ด้านดังน้ี  

1) ด้านการเลือกที่ต้ัง เช่น การเลือกใกล้ทางสัญจรเพ่ือความสะดวกในการขนส่ง หรือ ใกล้
ต้นไม้ใหญ่ เพ่ือให้ได้ร่มเงาและเป็นที่กําบังลม เป็นต้น 

2) ด้านการวางทิศทางอาคาร เช่น วางตามการโคจรของดวงอาทิตย์ เป็นต้น 
3) ด้านรูปทรงอาคาร เช่น การย่ืนชายคา การยกพ้ืนอาคาร ขนาดห้องเสา การเจาะช่องเปิด 

ทรงหลังคา เป็นต้น 
4) ด้านการวางผังอาคาร เช่น ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอย จํานวนห้องเสา หลังคา การปิด

ล้อมระนาบผนัง ระดับพ้ืน เป็นต้น 
5) ด้านวัสดุและเทคโนโลยี เช่น การเลือกใช้วัสดุมวลสารมากในทิศท่ีโดนแดด เป็นต้น 
6) ด้านศิลปะการสร้างบรรยากาศโดยรอบอาคาร เช่น การปลูกต้นไม้ จัดสวน เป็นต้น 

 
กระเต๊งบัวแบ่งเป็น 2 รูปแบบ โดยเลือกตัวอย่างในการศึกษาทั้งหมด 8 ตัวอย่าง 

1. แบบแยกจากตัวบ้าน จํานวน 5 หลัง  
สร้างท่ีขึ้นโดดๆ ห่างจากตัวบ้าน อาจเกิดจากการเช่าพ้ืนท่ีที่อยู่ไกลออกไป  

2. แบบติดกับตัวบ้าน จํานวน 3 หลัง  
โดยต่อพาไลย่ืนจากข้างบ้านได้เลย หรืออาจสร้างรวมอยู่กับอาคารจอดรถ 
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ตารางท่ี 4-1 แสดงลักษณะของกรณีศึกษาในพ้ืนที่คลองโยง 
ลําดับ ช่ือ หมู ่ ช่วงเวลาเก็บบัว ขนาดพื้นที ่

(ไร่) 
รูปแบบ ทิศแคร่กําบัว

1.1 ตาบุญลือ 1 เย็น 40 แยก N 
1.2 ป้าแอ๊ด 8 เย็น 20 แยก N 
1.3 พ่ีนภดล 1 เช้า 10 แยก W 
1.4 ใกล้ศูนย์เรียนรู้ฯ 2 เย็น - แยก E 
1.5 พ่ีพรเทพ 2 เช้า - แยก E 
2.1 ป้าเช้ือ 8 เย็น 14 ติดบ้าน N 
2.2 ป้าเสาวนีย์ 1 เย็น 7 ติดบ้าน S 
2.3 พ่ีตา 8 เช้า - ติดบ้าน N 
ที่มา : จากการสํารวจ 

ผลการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมนาบัวจํานวน 8 หลัง กล่าวถึง 1) รูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืน
ถิ่นที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตในการทํานาบัว 2) เปรียบเทียบความเหมือน-ต่างเพื่อ
ค้นหาอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 3) ประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมพ้ืน
ถิ่นที่เหมาะสมในการทํานาบัวที่มีคุณภาพ และ 4) ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ใหม่ที่เกี่ยวข้องทางด้าน
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และสรุปการเปรียบเทียบความอัตลักษณ์ดังตารางท่ี 4-1 ดังต่อไปน้ี 
1. กระเต๊งนาบัวแบบแยกจากตัวบ้าน 

1.1 กระเต๊งบัวแบบแยกจากตัวบ้านของตาบุญลือ เจริญมี  
46/3 หมู่ 1 
มีพ้ืนที่นาบัวท้ังหมด 40 ไร่ 
มีแรงงานประมาณ  3  คน  
แปลงนาบัวของยายจันทร์เพ็ญและตาบุญลือ เจริญมี ตําแหน่งนาบัวแปลงที่ 49 (ตามแผนผัง

ของสหกรณ์บ้านคลองโยง) อยู่ระหว่างคลองสหกรณ์ 3 และคลองกระบือ ใช้นํ้าจากคลองสหกรณ์ 3 ใน
การเกษตรนาบัวและนาข้าวผสมผสานกัน ปราชญ์เกษตรรายนี้ใช้วิธีเก็บบัวเย็น ไม่เหมือนแปลงอ่ืนๆ 
เนื่องจากต้องการเว้นระยะความหนาแน่นให้แก่ตลาดปากคลอง และทําให้ตลาดปากคลองมีบัวขายอยู่
ตลอด 24 ช่ัวโมง   
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กระเต๊งบัวเป็นแบบแยกจากตัวบ้าน การเก็บบัวตอนเย็น โดยตาบุญลือและแรงงานอีกคน
เป็นช่วยกันเก็บบัวจากนาบัว มาส่งให้ภรรยาของตาบุญลือ เป็นผู้คัดเลือก กํา กอง และห่อบัว จากนั้น
จึงช่วยกันขนข้ึนรถกระบะที่มาจอดเทียบ ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมงจึงแล้วเสร็จ  

1) ด้านการเลือกท่ีต้ัง พบว่า เลือกท่ีต้ังริมถนนซอยย่อยของถนนระหว่างถนนประชาอุทิศกับ
ถนนเลียบคลองโยง โดยสามารถจอดรดได้นาน ตัวอาคารวางอยู่บนถนนซอย เพ่ือสะดวกต่อการขนส่ง 
ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีต้นมะพร้าวขนาดใหญ่ เพ่ือให้ได้ร่มเงาและเป็นที่กําบังลม  

2) ด้านการวางทิศทางอาคาร พบว่า การวางตัวอาคาร วางแนวหลังคาด้านยาวตามตะวัน ทํา
ให้อาคารไม่ได้รับแสงแดดมาก และจะส่องแยงตาในทิศตะวันตก ส่วนลมจะพัดผ่านในแนวเหนือใต้
ได้มา และวางแคร่กําบัวไว้ทางทิศเหนือ จึงมีผ้าห่มปิดก้ันลมหนาแน่นในทิศเหนือและตะวันตก 

3) ด้านรูปทรงอาคาร พบว่า หลังคาทรงจ่ัวย่ืนชายคายาวจากเสาประมาณ 1.00 เมตร พ้ืนเท
ปูนเต็มทุกช่วงเสา ขนาดห้องเสาจํานวน 2 ห้องเสา ลักษณะอาคารเป็นเสาโล่ง 4 ด้าน ปิดก้ันระนาบ
ในทิศตะวันตก และทิศเหนือ ด้วยผ้าปูที่นอนเก่า และสแลนเพ่ือบังแดดและลม 

4) ด้านการวางผังอาคาร พบว่า เปิดทางเข้าออกทางด้านทิศตะวันออกซ่ึงเป็นด้านสกัดของ
อาคาร วางแคร่กําบัวไว้ทางทิศเหนือสัมพันธ์กับเส้นทางเก็บบัวจากนาบัวมาวางท่ีแคร่กําบัว การปิด
ล้อมระนาบผนัง ด้านทิศท่ีกําบัวหนาแน่นเป็นพิเศษ ระดับพ้ืนระดับเดียว เทปูนตลอดแนวท้ัง 2 ห้อง
เสา เพ่ือสะดวกในการสัญจรและป้องกันบัวสกปรก การใช้พ้ืนที่ภายในเป็นการใช้แบบสลับต่างเวลา
กัน คือ ฝ่ายหญิงจะใช้ก่อนแล้วจึงเป็นฝ่ายชาย 

5) ด้านวัสดุและเทคโนโลยี พบว่า ใช้วัสดุในการก่อสร้างจากเรือนเก่าและส่ิงของเก่าภายใน
บ้านมาประยุกต์ใช้  เสา ใช้ เสาไม้เก่า ที่รื้อมาจากบ้านเดิม โครงสร้างหลังคา ใช้ โครงเหล็กที่หาได้
จากการต่อเติมบ้าน และซ้ือหาได้จากแหล่งค้าวัสดุก่อสร้าง มุงหลังคาด้วยกระเบ้ืองลอนคู่ มีความ
คงทนสูงอากาศภายใน ไม่ร้อนมาก แต่ก็มีราคาแพงกว่า ใบจาก การปิดล้อมระนาบผนังใช้ผ้าปูที่นอน
เก่า และ สแลน ในการบังแดดลมตลอดแนวจากทิศใต้ ตะวันตกและ ทิศเหนือ พ้ืน เทปูนทั้งสองห้อง
เสา เพ่ือให้สามารถเดินได้สะดวก ไม่เฉอะแฉะ และไม่ทําให้ดอกบัวสกปรก เน่ืองจากบัวท่ีกองไว้ต้อง
รดน้ําอยู่เสมอ มีการติดต้ังไฟนีออนเพ่ิมเติมเพ่ือการทํางานท่ีคาบเกี่ยวกับในตอนคํ่า 

6) ด้านศิลปะการสร้างบรรยากาศโดยรอบอาคาร พบว่า มีการนําเก้าอ้ีน่ังพักคอยที่ประดิษฐ์
ขึ้นเองจากวัสดุเหลือใช้ได้แก่ ยางรถยนต์จํานวน 4 ล้อ นําทําเป็นฐานเก้าอ้ีแล้วนําแผ่นไม้จริงมาวาง
เป็นที่น่ัง โดยวางตําแหน่งของเก้าอ้ีเอาไว้ตรงทางเข้ากระเต๊งใต้ต้นมะพร้าวที่ให้ร่มเงาและสามารถ
รองรับแขกหรือเพ่ือนที่แวะผ่านมาพูดคุยได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ียังมีตู้ไปรษณีย์ที่สามารถใช้งานได้
จริง แสดงให้เห็นความสําคัญของกระเต๊งนาบัวท่ีเป็นตัวแทนของเจ้าบ้านได้ ภรรยาของตาบุญลือให้
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ข้อมูลว่า เป็นตู้ที่ใช้ได้จริงไม่ใช้เพ่ือตกแต่งใดๆ ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างคนใกล้ชิด เน่ืองจากวิถีชีวิต
ของชาวบัวก็จะต้องมาท่ีกระเต๊งบัวแทบทุกวันอยู่แล้ว 

 

 
 

ภาพท่ี 4-1 ผังพ้ืน 1.1 กระเต๊งบัวตาบุญลือ 
 

1.2 กระเต๊งบัวป้าแอ๊ด 
25/1 หมู่ 8 (อุรสา บัวตะมะ 2549) 
เริ่มทํานาบัวต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 (สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2557) 
ขนาดพ้ืนที่นาบัวประมาณ 20 ไร่ 
แรงงาน ได้แก่ ลูกๆ และญาติๆ จํานวน เก็บ 3 คน กํา 2 คน 

 
กระเต๊งนาบัวนี้เก็บขายในช่วงเย็น แล้วนําไปขายเอง ร้านกําบัวอยู่ทางทิศเหนือ เน่ืองด้วย

ความสะดวกในการเก็บบัวและขนส่งบัว และหลบลมไม่ให้ดอกบัวแห้ง ต้ังอยู่บริเวณสามแยกสุดถนน
ซอยบ้านดอนทอง(ซอยประชาอุทิศ) เป็นกระเต๊งบัวคู่ติดกัน เริ่มสร้างจากกระเต๊งด้านใต้ก่อน จากการ
ใช้งานท่ีเปลี่ยนแปลง เช่น การใช้เป็นที่พบปะประชุมของคนภายนอกที่แวะเวียนเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องโฉนดชุมชน และเรื่องนํ้าท่วมในปี 2554 กระเต๊งจึงต้องปลูกสร้างเพ่ิมอีกหนึ่งหลังทางทิศเหนือ
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แรงงานใช้การพายเรือเก็บบัวแล้วนํามาส่งยังแคร่กําบัว จากน้ันจึงขนส่งขึ้นรถกระบะที่สามารถขับเข้า
มาจอดยังพ้ืนที่ที่ได้ถมเอาไว้ของนาบัวได้ สามี (ลุงพานุ อายุประมาณ 48 ปี) เป็นช่างก่อสร้างมาก่อน 
และเป็นผู้สร้างกระเต๊งแห่งน้ี คุณลุงเล่าว่า เม่ือก่อนน้ีมุงหลังคาแบบพาไลด้วยสังกะสี อากาศภายใน
ร้อนและทําให้บัวเหี่ยวง่าย จึงเปลี่ยนวัสดุมุงมาเป็นใบจากแทน ค่าก่อสร้างประมาณหม่ืนกว่าบาทต่อ
หลัง อาชีพเสริมได้แก่ การวิดปลา เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาช่อน ปลาหมอ ไปขายยังสะพาน
ปลาเจริญกรุง เขตบางบอน 

1) ด้านการเลือกที่ต้ัง พบว่า เลือกท่ีต้ังริมถนนสายหลัก คือ ถนนประชาอุทิศ (ดอนทอง) 
ต้ังอยู่ตรงสามแยก เพ่ือสะดวกต่อการขนส่ง ใกล้กับโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ได้มีการถมพ้ืนที่
เพ่ือสร้างกระเต๊งขนาดใหญ่ นาบัวโดยสามารถจอดรถได้นาน มีประตูเข้าออกคล้ายบ้าน เริ่มสร้างจาก
อาคารด้านทิศใต้ก่อน แล้วจึงสร้างเพ่ิมทางทิศเหนือ เพ่ือรองรับการเข้ามาของผู้ที่สนใจงานด้าน
เกษตร และนักวิจัย อีกทั้งเคยเป็นศาลาประชาคมแก่หมู่บ้านในการต้อนรับแขกสําคัญมากมาย 
ภายในปลูกต้นไม้ห้อมล้อมกระเต๊งอย่างร่มรื่น เพ่ือให้ร่มเงาและเป็นที่กําบังลม การเก็บบัวมีการคิดค้น
พัฒนาเคร่ืองจักรที่ใช้ในการทุบบัวเพ่ือเป็นการทุ่นแรงและลดปัญหาของการเดินยํ่านํ้านานๆ  

2) ด้านการวางทิศทางอาคาร พบว่า การวางตัวอาคาร วางแนวหลังคาจ่ัวแฝดตามตะวัน 
และวางแคร่กําบัวไว้ทางทิศเหนือ ด้านหลังมีห้องนํ้าและย่ืนชายคาเพ่ือใช้เก็บรถไถ  

3) ด้านรูปทรงอาคาร พบว่า หลังคาทรงจ่ัวของอาคารด้านทิศใต้ย่ืนยาวไปด้านหลังเพ่ือใช้เก็บ
รถไถ พ้ืนเทปูนเต็ม 1 ช่วงเสา ในส่วนที่เป็นอาคารต้อนรับและมีแคร่กําบัว ขนาดห้องเสาจํานวน 2 
ห้องเสา ลักษณะอาคารเป็นเสาโล่ง 4 ด้าน ปิดก้ันระนาบในทิศตะวันตก และทิศเหนือ ด้วยผ้าปูที่
นอนเก่า และ สแลนเพ่ือบังแดดและลม  

4) ด้านการวางผังอาคาร พบว่า เปิดทางเข้าออกทางด้านทิศเหนือซ่ึงเป็นด้านรีของอาคาร 
และช่องทางเดินมีม่านทําจากผ้าห่มนวมสามารถพับเก็บได้เพ่ือบังแดด และใช้บังลมขณะกําบัวได้ มี
ต้นหูกระจงขนาดใหญ่วางอยู่ในตําแหนงทิศเหนือ ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอย การจัดวางท่ีแคร่กํา
บัว ให้สามารถมองเป็นคนที่เข้ามาหา ในขณะท่ีกําลังกําบัวได้ ขนาดยาว 2 ช่วงเสา พ้ืนที่ตรงกลาง
ยังคงเป็นพ้ืนที่โล่งสําหรับวางกองบัวท่ีกําไว้แล้ว ทั้งน้ีเจ้าของกระเต๊งได้ให้ข้อมูลว่า ตําแหน่งของร้าน
กําบัวเก่ียวข้องกับการทิ้งใบลงดินได้สะดวก การปิดล้อมระนาบผนัง ปิดหุ้มไปด้วยสแลน ที่พับขึ้นลง
ได้ มีการใช้ผนังไม้ไผ่ขัดแตะปิดก้ันครึ่งอาคารบริเวณทิศตะวันออก ระดับพ้ืนระดับเดียว เทปูนในส่วน
อาคารต้อนรับแนวท้ังอาคาร เพ่ือสะดวกในการสัญจรและป้องกันบัวสกปรก มีพ้ืนที่สําหรับนั่งพัก
พูดคุยภายในอาคาร ทําจากแผ่นพ้ืนปูนสําเร็จรูป และวางแครส่ําหรับนั่งพักผ่อนภายในอาคารด้วย  

5) ด้านวัสดุและเทคโนโลยี พบว่า ฐานล่าง ขุดหลุมลึกประมาณ 50 ซม.วางด้วยไม้เต็ง หนา 
1” กว้างยาวประมาณ 20 ซม.เสา ใช้ เสาปูนสําเร็จรูป หาซ้ือได้ง่ายจากแหล่งวัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง
หลังคา ใช้ โครงไม้ไผ่ผูกด้วยสายรัดยางยืด (ยางเสื้อใน) มุงจาก ซ่ึงซ้ือหาได้จากแหล่งขายที่บาง
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กระเจ้าราคาประมาณ 3 บาท/ตับ ระหว่างชายคารองด้วยรางน้ําฝนสังกะสี ครอบสันหลังคาด้วย
สังกะสี ปัญหาจากการใช้จากมุงหลังคา คือ หนอนกินใบจาก ซ่ึงสามารถใช้ยาฉีดเพ่ือป้องกันได้ เคย
ใช้สแลนคลุมหลังคาด้านบนเอาไว้แต่ก็พบว่าย่ิงทําให้หลังคามีความช้ืนสะสมทําให้ใบจากผุเร็ว ปัญหา
ของการใช้ผ้ายืดเสื้อในสําหรับรัดไม้ไผ่ (กิโลกรัมละประมาณ 100 บาท) ได้แก่ หนูชอบมากัดแทะ  มุง
หลังคาด้วยกระเบ้ืองลอนคู่ มีความคงทนสูงอากาศภายใน ไม่ร้อนมาก แต่ก็มีราคาแพงกว่า ใบจาก 
การปิดล้อมระนาบผนังใช้ สแลน ม้วนพับเก็บได้ ในการบังแดดลมทาง ทิศเหนือ และผนังไม้ไผ่ขัดแตะ
ทางทิศตะวันออก เพ่ือเป็นพ้ืนที่สําหรับวางอุปกรณ์การเกษตร พ้ืน เทปูนทั้งสองห้องเสา เพ่ือให้
สามารถเดินได้สะดวก ไม่เฉอะแฉะ และไม่ทําให้ดอกบัวสกปรก เน่ืองจากบัวท่ีกองไว้ต้องรดน้ําอยู่
เสมอ สิ่งอํานวยความสะดวก มีการติดต้ังไฟนีออนเพ่ิมเติมเพ่ือการทํางานที่คาบเก่ียวกับในตอนคํ่า 
และมีการติดต้ังพัดลมเอาไว้เพ่ือระบายความร้อน แคร่กําบัวใช้ท่อระบายขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 80 ซม. วางต้ังเพ่ือเป็นฐานรับนํ้าหนัก โครงสร้างของแคร่ทําจากท่อเหล็ก แล้ววางทับด้วย
แผ่นวัสดุสังเคราะห์ เช่น ไม้ฝาเฌอร่า  

6) ด้านศิลปะการสร้างบรรยากาศโดยรอบอาคาร พบว่า มีการนําเก้าอ้ีพักคอยสําหรับพูดคุย 
ได้แก่ ม้าหิน วางไว้บริเวณทางลงนาบัว และประดิษฐ์ม้านั่งจากแผ่นปูนสําเร็จวางบนฐานก้อนอิฐ
บล็อค และยังมีแคร่สําหรับน่ังอีกด้วยมีการปลูกพรรณไม้นานาชนิดท้ังขนาดเล็กและใหญ่ต้ังแต่ปาก
ทางเข้า และมีการปลูกต้นกกเอาไว้ในโอ่งรอบๆ พ้ืนที่เอาไว้ด้วย เศษใบบัวที่เด็ดท้ิงสามารถนํามาทํา
เป็นปุ๋ยหมักได้ โดยพ้ืนท่ีทําปุ๋ยก็จะอยู่ใกล้กับแคร่กําบัวเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน  
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ภาพท่ี 4-2 ผังพ้ืน 1.2 กระเต๊งบัวป้าแอ๊ด 
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1.3 กระเต๊งนาบัวพี่นภดล สายสวาท 
30 หมู่ 1 
ขนาดพ้ืนที่นาบัว  10 ไร่ 
แรงงานประมาณ  4 คน 
 
เป็นกระเต๊งแบบแยกจากตัวบ้าน เก็บบัวในตอนเช้า โดยแรงงานในครอบครัวแบ่งงานเดินเท้า

เก็บบัวแล้วนํามาส่งยังแคร่กําบัว จากน้ันจึงขนส่งขึ้นรถกระบะท่ีสามารถขับเข้ามาจอดเทียบริมถนน 
จากการสัมภาษณ์พบว่าทําอาชีพนี้มานานซ่ึงในสมัยพ่อทําเม่ือปีพ.ศ. 2528 จะใช้การขนส่งบัวทางนํ้า 
จากคลองโยงไปยังปากคลองตลาด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช่ัวโมง พันธ์ุบัวท่ีปลูกคือ แหลมแดง 
แหลมขาว ฉัตรแดง ฉัตรขาว รูปด้านหน้า (ทิศใต้) ติดถนนเลียบคลองโยง  

1) ด้านการเลือกท่ีต้ัง พบว่า เลือกท่ีต้ังริมถนนสายหลัก คือ ถนนเลียบคลองโยง และอยู่ใกล้
กับต้นมะพร้าวซ่ึงปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยถมที่เข้าไปในนาบัวแล้วก่อสร้างอาคารข้ึนมา 

2) ด้านการวางทิศทางอาคาร พบว่า การวางตัวอาคาร วางแนวหลังคาทรงเพิงหมาแหงน
เอียงจากทิศตะวันออกไปตะวันตก พ้ืนที่อาคารเกือบจะเป็นสี่เหลียมจัตุรัส โดยวางแกนอาคารยาว
ตามแนวเหนือใต้ (ขวางตะวัน)  

3) ด้านรูปทรงอาคาร พบว่า หลังคาทรงเพิงหมาแหงน วัดความสูงจากทิศตะวันออกไป
ตะวันตก ได้เท่ากับ 2.01 เมตร และ 2.15 เมตร ตามลําดับ พ้ืนเทปูนเต็ม 2 ช่วงเสา เพ่ือความสะดวก
และสะอาดขนาดห้องเสาจํานวน 1 ห้องเสา (3.50ม.x2.87ม.) ลักษณะอาคารเป็นเสาโล่ง 4 ด้าน ปิด
ก้ันระนาบในทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ด้วย สแลน 2 ช้ันเพ่ือบังแดดและลม 

4) ด้านการวางผังอาคาร พบว่า เปิดทางเข้าออกทางด้านทิศใต้ (ติดถนน) ซ่ึงเป็นด้านสกัด
ของอาคาร เพ่ือสะดวกในการขนส่ง ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย จัดวางที่แคร่กําบัว ให้สามารถมอง
เป็นคนท่ีเข้ามาหาได้และมองเห็นนาบัวได้ ในขณะท่ีกําลังกําบัวได้ ขนาดยาวเกือบ 2 ช่วงเสา (2.90 
เมตร ลึก 1.05 เมตร สูงจากพ้ืน 76 ซม.) พ้ืนที่ตรงกลางยังคงเป็นพ้ืนที่โล่งสําหรับวางกองบัวท่ีกําไว้
แล้วการปิดล้อมระนาบผนัง ปิดหุ้มไปด้วยสแลน ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ระดับพ้ืนมี
ระดับเดียว เทปูน มีพ้ืนที่สําหรับน่ังพักพูดคุยภายนอกอาคาร 

5) ด้านวัสดุและเทคโนโลยี พบว่า เสา ใช้ เสาปูนสําเร็จรูป หาซ้ือได้ง่ายจากแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างโครงสร้างหลังคา ใช้ โครงไม้ไผ่ผูกด้วยสายรัดยางยืด (ยางเสื้อใน) มุงสังกะสี และรัดด้านบน
ด้วยท่อ PVC เพ่ือกันแผ่นสังกะสีกระพือ ในส่วนโครงสร้างหลังคาสามารถเสียบอุปกรณ์การเกษตรได้ 
เช่น มีด พะหวด (สําหรับฟาดบัว) การปิดล้อมระนาบผนังใช้ สแลน กัน 3 ด้าน เพ่ือบังแดดลมพื้น เท
ปูนทั้งสองห้องเสา เพ่ือให้สามารถเดินได้สะดวก ไม่เฉอะแฉะ และไม่ทําให้ดอกบัวสกปรก เน่ืองจาก
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บัวท่ีกองไว้องรดน้ําอยู่เสมอ แคร่กําบัวใช้เสาปูนสําเร็จเป็นโครงสร้างเสาต้ัง โดยแยกจากโครงสร้าง
หลัก จากนั้นใช้ไม้จริงทําเป็นโครงแนวนอนและวางไม้จริงด้านบนปูแบบเว้นร่อง  

6) ด้านศิลปะการสร้างบรรยากาศโดยรอบอาคาร พบว่า มีการนําเก้าอ้ีพักคอยสําหรับพูดคุย 
บริเวณด้านหน้าทางเข้า ด้วยการนําเอาต้นมะพร้าวต้นใหญ่มาวางเอาไว้ สามารถนั่งได้ และนําเก้าอ้ี
พลาสติกมาวางเอาไว้ด้วย สภาพแวดล้อมฝั่งตะวันตกติดนาบัวและฝั่งตะวันออกติดสวนมะละกอ 
กระถิน  
 
 

 
 

ภาพท่ี 4-3 ผังพ้ืน 1.3 กระเต๊งบัวพ่ีนภดล 
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 1.4 กระเต๊งใกล้ศูนย์เรียนรู้ 
ผู้วิจัยคาดว่าน่าจะเก็บบัวตอนช่วงเย็นเน่ืองจากมีหลอดไฟนีออนติดอยู่  (สํารวจเม่ือ 11 ตุลาคม 

2557) 
1) ด้านการเลือกที่ต้ัง พบว่า ต้ังอยู่ติดถนนสายหลัก คือ ถนนเลียบคลองโยง โดยวางอาคารห่าง

จากถนนเพ่ือให้รถสามารถเข้าไปจอดได้โดยไม่กีดขวางเส้นทางจราจร ทางด้านทิศตะวันออกและทางทิศ
ใต้มีการปลูกกล้วยเอาไว้อย่างหนาแน่น  

2) ด้านการวางทิศทางอาคาร พบว่า วางตัวอาคารตามแนวถนน และวางอาคารในแนวตาม
ตะวัน โดยหันแนวหลังคาให้ลาดเอียงจากทิศเหนือไปทิศใต้  

3) ด้านรูปทรงอาคาร พบว่า เป็นอาคารเสาโล่ง 2 ห้องเสา ขนาด 3.00 x 3.50 เมตร สูง 
1.80 เมตร และ 1.97 เมตร ปิดก้ันผนังด้วยสแลนที่สามารถพับเก็บได้ โดยรอบอาคาร หลังเพิงหมา
แหงนและย่ืนพาไลจากอาคารหลักไปทางทิศตะวันตก เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีขนส่งบัวและน่ังพักผ่อนพูดคุย 

4) ด้านการวางผังอาคาร พบว่า เปิดทางเข้าออกทางด้านทิศเหนือจากถนนเลียบคลองโยง 
โดยใช้แผ่นฝาท่อนํามาวางเป็นทางเดิน ไปยังแคร่กําบัว ความสัมพันธ์ของพ้ืนท่ีใช้สอย การจัดวางแคร่
กําบัว ในทิศตะวันออก ซ่ึงสามารถมองเห็นได้ทั้งนาบัวและถนน แคร่มีความยาว 1 ช่วงเสา สูงจากพ้ืน
ประมาณ 76 ซม. กว้าง 98 ซม. ส่วนพ้ืนเทปูน 1 ห้องเสา เฉพาะบริเวณที่เป็นที่กองบัว เพ่ือความ
สะดวกและสะอาด  

5) ด้านวัสดุและเทคโนโลยี พบว่า เสา ใช้ เสาปูนสําเร็จ สําหรับอาคารหลัก และใช้เสาเหล็ก
ซ่ึงปะกับกับเสาปูนที่ตีจมลงไปในดิน โครงหลังคา ใช้ ไม้จริง มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ ส่วนหลังคาพาไล 
ใช้ โครงไม้ไผ่ ต่อเช่ือมมายังเสาเหล็ก และคลุมด้วยสแลนเป็นหลังคาด้านบน พ้ืนเทปูนในส่วนพ้ืนที่ใช้
งาน และใช้ฝาท่อมาตกแต่งบริเวณพื้นท่ีน่ังพักผ่อน ระนาบผนังใช้สแลนม้วนเก็บได้  

6) ด้านศิลปะการสร้างบรรยากาศโดยรอบอาคาร พบว่า ส่วนหลังคาพาไลเป็นพ้ืนที่สําหรับ
น่ังพักผ่อน 1 ชุดประกอบไปด้วย เก้าอ้ีคู่ 2 ตัว ตรงกลางเป็นตะกร้า 1 ใบท่ีใช้สําหรับใส่พืชผลทางการ
เกษตร นําวางจัดวางเป็นโต๊ะสําหรับวางของหรือแก้วนํ้าได้ ในส่วนพ้ืนใช้ฝาท่อนํามาจัดเรียงได้อย่าง
สวยงาม พ้ืนที่โดยรอบอาคารมีการปลูกกล้วย มะม่วง และต้นไม้ขนาดไม่ใหญ่มาก  
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ภาพท่ี 4-4 ผังพ้ืน 1.4 กระเต๊งบัวใกล้ศูนย์เรียนรู้ 
 
 1.5 กระเต๊งบัวแยกจากตัวบ้านของพ่ีพรเทพ สวัสดีจุ้ย 
 31/2 หมู่ 2 
 แรงงานประมาณ เก็บ 2 คน กํา 1 คน  
 เก็บบัวตอนเช้า เริ่มทําบัวมาประมาณ 30 ปี  
 

ต้ังอยู่บริเวณโซนช้ันใน เป็นการทํานาบัวแบบเช่าพ้ืนที่ รูปแบบเป็นกระเต๊งริมนาบัว ปลูก
สร้างด้วยวัสดุหาง่ายในท้องถิ่น โดยช่างท้องถิ่นลงแรงกัน 4 คนใช้เวลาในการปลูกสร้าง 1 วัน 
(สัมภาษณ์พ่ีพรเทพ 12 ตุลาคม 2557) ใช้งบประมาณในการสร้างประมาณหม่ืนกว่าบาท การปลูก
สร้างกระเต๊งบัว ใช้แรงงานจากเพ่ือนบ้าน (ลุงเดช) ทําอาชีพต่อเรือ เป็นผู้มาก่อสร้างให้ โดยวาง
กระเต๊งเข้าไปในตัวนาบัว ไม่มีการถมท่ี ซ่ึงพ้ืนห่างจากน้ําประมาณ 50 ซม. การปักเสาไม้ไผ่ใช้วิธีขย่ม  

 



46 

 

1) ด้านการเลือกที่ต้ัง พบว่า เลือกวางอาคารติดถนน และเลือกวางอาคารในน้ํา ด้านหน้
ทางเข้ามีต้นมะละกอ 

2) ด้านการวางทิศทางอาคาร พบว่า เลือกวางอาคาร แบบขวางตะวัน ทําให้ด้านกว้างของ
อาคารจะโดนแดดมาก ซ่ึงเป็นด้านท่ีวางแคร่กําบัว และด้านทางเข้า ขณะที่ด้านแคบก็จะเป็นด้านท่ี
โดนลม 

3) ด้านรูปทรงอาคาร พบว่า ขนาดอาคารกว้าง 1 ห้องเสา (3.30 เมตร) และยาว 2 ห้องเสา 
(ห้องละ 3.90 และ 3.70 เมตร) โดยมีเสาย่อยซอยระหว่างเสาหลัก และมีการคาดไม้เฉียงเพ่ือรับ
แรงลมเฉือนด้วยในส่วนแคร่กําบัว หลังคาเป็นทรงเพิงหมาแหงนความสูงด้านตะวันตก คือ 2 เมตร 
ด้านตะวันออกคือ 1.73 เมตร  

4) ด้านการวางผังอาคาร พบว่า แคร่กําบัวอยู่ทางด้าน ทิศตะวันออก แคร่กว้าง 3.70 อยู่ตรง
กับทางเข้าพอดี ความสูงแคร่ คือ 81 ซม. ลึก 66 ซม. พ้ืนปูด้วยไม้แบบก่อสร้างขนาด 1”x6” เว้นร่อง
ให้สามารถระบายนํ้าได้ การปิดล้อมระนาบใช้สแลนกันรอบด้านยกเว้นทางเข้า บริเวณท่ีทํางานกําบัว
จะขึงผ้าปูที่นอนหลายช้ัน  

5) ด้านวัสดุและเทคโนโลยี พบว่า การวางเสาในนํ้าต้องขย่มให้เสาจมลึกลงไปประมาณ ½ 
ต้น เสาและหลังคา ใช้โครงสร้าง ไม้ไผ่ พ้ืนปูด้วยไม้แบบหน้า 6”  

6) ด้านศิลปะการสร้างบรรยากาศโดยรอบอาคาร พบว่า ด้านทางเข้าจะปลูกต้นมะละกอ
เอาไว้เพ่ือกรองแสงแดดที่จะมากระทบอาคาร 
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ภาพท่ี 4-5 ผังพ้ืน 1.5 กระเต๊งบัวพ่ีพรเทพ 
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2. กระเต็งแบบติดกับตัวบ้าน 
 2.1 กระเต๊งติดบ้านของป้าเช้ือ 

ป้าเช้ือ อายุประมาณ 63 ปี  
บ้านเลขที่ 6/4 หมู่ 8 ต.คลองโยง 
พ้ืนที่นาบัวประมาณ 14 ไร่ เริ่มทํานาบัวมาเป็นปีที่ 20 
จ้างแรงงานแบ่งเป็น เก็บ 2 คน กํา 2 คน  
เก็บบัวตอนเช้า (สัมภาษณ์ป้าเช้ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2557) 
เม่ือก่อนน้ีสร้างกระเต๊งเป็นหลังคามุงจาก แล้วจึงมาเปลี่ยนโครงสร้างเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 

เพราะมีความคงทนถาวร ป้าเช้ือเล่าว่าเม่ือก่อนน้ีทํานาข้าวแล้วเปลี่ยนมาทํานาบัวเน่ืองจากมีรายได้ดี 
ต่อเน่ือง ป้าเช้ือให้ความรู้ว่าบัวจะไม่ชอบฝนเนื่องจากจะทําให้ดอกเหลอืงนําไปขายไม่ได้  

1) ด้านการเลือกท่ีต้ัง พบว่า เน่ืองจากการวางตําแหน่งท่ีจอดรถที่สัมพันธ์กับทางเข้าบ้าน 
และวางตําแหน่งของกระเต๊งให้ใกล้กับนาบัวมากท่ีสุด เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างที่จอดรถ
และกระเต๊ง 
  2) ด้านการวางทิศทางอาคาร พบว่า วางอาคารตามยาว ตามแนวตะวัน ทําให้ตําแหน่งของแคร่
กําบัวไม่ค่อยโดนแดดมากนัก วางแคร่กําบัวหันหน้าไปทางทิศเหนือ ทําให้ลมพัดทิศเหนือใต้เข้ามาได้
ตลอด แต่ได้ปรับระดับชายคาด้านทิศเหนือท่ีมีระดับตํ่ากว่า ไม่ให้ลมพัดเข้ามาได้มาก และมีการปลูก
ต้นไม้บังบังลมด้วย  

3) ด้านรูปทรงอาคาร พบว่า  อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดยาว 5 ห้องเสา กว้าง 2 
หลังคาทรงจ่ัว โครงสร้างเสาปูนและโครงสร้างหลังคาเหล็ก ผนังเปิดโล่งในส่วนทํางาน แต่ปิดในส่วนท่ี
พักผ่อน  

4) ด้านการวางผังอาคาร พบว่า การใช้พ้ืนที่ในอาคารเป็นการรวมวิถีชีวิตส่วนใหญ่เอาไว้
ด้วยกัน เช่น การทําอาหาร การนอนพักผ่อน การทํางาน การจอดรถ โดยยกพื้นในส่วนท่ีเป็นที่พัก
นอนให้สูงกว่าพ้ืนที่ทํางาน 

5) ด้านวัสดุและเทคโนโลยี พบว่า แคร่กําบัวใช้โครงสร้างเดียวกับโครงสร้างอาคารจอดรถ 
โดยต่อขาเสริมออกมาเพ่ิมแล้วปูพ้ืนด้านบนด้วยไม้จริงและปูผ้าใบยางทับอีกที ความยาวของแคร่ คือ 
5 เมตร กว้าง 70 ซม. สูงจากพ้ืนประมาณ 76 ซม. 

6) ด้านศิลปะการสร้างบรรยากาศโดยรอบอาคาร พบว่า อาคารหลังน้ีมีจุดเด่นของการรวม
พ้ืนที่ใช้สอยในชีวิตประจําวันเอาไว้ ทําให้ลูกหลานมีความใกล้ชิดกัน และมองเห็นวิถีชีวิตของการทํา
นาบัวได้ 
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ภาพที่ 4-6 ผังพ้ืน 2.1 กระเต๊งบัวป้าเช้ือ 
 
 2.2 กระเต๊งติดบ้านของป้าเสาวนีย์  

ป้าเสาวนีย์อายุประมาณ 54 ปี (สัมภาษณ์เม่ือ 11 ตุลาคม 2557) 
บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ 8 ต.คลองโยง 
เก็บบัวตอนเย็น แล้วนําไปขายตอนเช้า โดยส่งขายและขายเองด้วยที่ตลาดปากคลอง  
ความถี่ในการเก็บบัวคุณป้าจะเก็บวันเว้นวัน 
ทํานาบัวมาประมาณ 30 ปี พ้ืนที่ 7 ไร ่
แรงงานทําเองบ้างจ้างบ้าง แบ่งเป็น เก็บบัว 1 คน กําบัว 1 คน  
ป้าเล่าว่า ป้าเป็นคนสร้างร้านกําบัวเอง บัวชอบหน้าร้อน การวางตําแหน่งร้านกําบัวเอาความ

สะดวกเข้าว่า แต่จะต้องกันลมได้ นอกจากการทํานาบัวแล้วยังปลูก มะนาว อ้อย มะม่วง ตะไคร้ 
มะละกอ ด้วย 

1) ด้านการเลือกท่ีต้ัง พบว่า เนื่องด้วยขอบเขตท่ีดินเป็นแบบแนวยาวและลึก นาบัวต้ังอยู่
ด้านหน้าบ้าน การเข้าถึงต้องขับรถผ่านนาบัวแล้วจึงมาจอดรถทางด้านทิศใต้ของตัวบ้าน จึงใช้
ประโยชน์ของอาคารจอดรถสร้างเป็นพ้ืนที่กําบัว โดยวางตําแหน่งของแคร่เอาไว้ทางทิศใต้ ยาวตาม
การจอดรถ และปลูกต้นไม้บังลมด้านทิศใต้   
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2) ด้านการวางทิศทางอาคาร พบว่า อาคารจอดรถวางตัวตามแนวตะวัน ทําให้ลมพัดมาทาง
ทิศเหนือใต้ แต่เน่ืองจากตัวบ้านอยู่ทางทิศเหนือ จึงทําให้บังลมได้บ้าง ทั้งน้ีต้องแก้ปัญหาด้วยการปลูก
ต้นไม้และขึงสแลนช่วย  

3) ด้านรูปทรงอาคาร พบว่า อาคารจอดรถปลูกสร้างด้วยเสาปูนสําเร็จรูป เสาโล่งลึก 4 ห้อง
เสา กว้าง 2 ห้องเสา หลังคาทรงจ่ัว มุงด้วยใบจาก ปลูกติดกับชายคาท่ีย่ืนจากตัวบ้าน 

4) ด้านการวางผังอาคาร พบว่า แคร่กําบัวหันหน้าไปทางทิศใต้สัมพันธ์กับการเก็บเก็บจากนา
บัวมาส่งยังแคร่ และสัมพันธ์กับการขนส่งบัวขึ้นรถ โดยรอบประกอบไปด้วยพ้ืนที่พักผ่อน ได้แก่ ชิงช้า 
เปล และม้าน่ังรับแขก และวางตําแหน่งห้องน้ํา (WC) เอาไว้ทางทิศตะวันตกเฉัยงใต้ ทําให้โดนแดดได้
ตลอดวัน อย่างไรก็ตามการวางตําแหน่งแคร่เอาไว้ทางทิศใต้ ทําให้ต้องเสริมสแลนและปลูกต้นไม้เพ่ือ
บังลม เป็นที่สังเกตว่า ความสูงของแคร่กําบัวนั้นเต้ียมากซ่ึงนอกจากจะเป็นไปตามสรีระร่างกายของ
ผู้ใช้งาน และเป็นการลดปริมาณลมที่เข้ามาปะทะได้มากช้ึนอีกด้วย  

5) ด้านวัสดุและเทคโนโลยี พบว่า แคร่กําบัวใช้โครงสร้างร่วมกับโครงสร้างอาคารจอดรถ 
โดยเสริมฐานเสาตีนช้างขนาด 60 ซม. เพ่ือรับโครงไม้และปูพ้ืนด้านบนด้วยไม้จริง แคร่กําบัวลึก
ประมาณ 80 ซม. สูงจากพ้ืนประมาณ 65 ซม. 

6) ด้านศิลปะการสร้างบรรยากาศโดยรอบอาคาร พบว่า มีการขึงเปลญวนสําหรับนอน
พักผ่อน ชิงช้า และมีการจัดม้าน่ังหินเพ่ือรองรับแขกท่ีแวะมาหา มีท่าจอดเรือ ทําด้วยไม้จริง และปลูก
พืชผักสวนครัว เช่น กระเพรา ตระไคร้ มะละกอ มะม่วง มะนาว พริก ริมทางเดิน  
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ภาพท่ี 4-7 ผังพ้ืน 2.2 กระเต๊งบัวป้าเสาวนีย์ 
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2.3 กระเต๊งติดบ้านของพ่ีตา 
บ้านเลขที่ 6 หมู่ 8 ต.คลองโยง  

 พ่ีตาเล่าว่าทํานาบัวกับแม่สามี (ป้าหอย) มาประมาณ 20-30 ปีแล้ว ทําต้ังแต่สมัยส่งขายทาง
เรือผ่านคลองโยง สร้างตัวร้านกําบัวพร้อมกับการสร้างบ้าน การเก็บบัว จะเก็บช่วงเช้า การเก็บบัวจะใช้
เรือพายเก็บเพราะว่าจะได้ปริมาณมากกว่า พันธ์ุบัวท่ีปลูก คือ บัวฉัตรแดง เพราะได้ราคาดี และข้ึนเร็ว 
และสามารถเก็บได้ทุกวัน จนกว่าบัวจะมีสีดํา การเตรียมพ้ืนที่ ไถ และทุบ ใช้การเช่ารถไถ ราคา
ประมาณ 500-1000 บาทข้ึนอยู่กับขนาดพ้ืนที่นาบัว ด้วยการปี่ปลูกมานานจึงสามารถเก็บใบบัวมาห่อ
เองได้ไม่ต้องไปหาซ้ือ สําหรับการเก็บบัวมาล้างด้วยสารส้ม ส่วนใหญ่พบว่า จะแพ้สารส้มกัน จึงเลิกใช้ไป 
นอกจากทํานาบัวแล้วยังปลูกพืชผัก ได้แก่ กล้วย มะเขือเปราะ โสน ต้นไผ่ มะพร้าว เป็นต้น  

1) ด้านการเลือกท่ีต้ัง พบว่า เนื่องด้วยขอบเขตท่ีดินของพ่ีตาและป้าเช้ือนั้นอยู่ในพ้ืนที่ติดกัน 
จึงใช้ทางสัญจรร่วมกันในการเดินรถ กล่าวคือ หากจะเข้าถึงบ้านพ่ีตาจะต้องขับรถผ่านพ้ืนที่ของบ้าน
ป้าเช้ือเพ่ือมาจอดรถรอขนส่งบัว ซ่ึงพ้ืนท่ีกําบัวก็จะซ้อนทับกับพ้ืนท่ีจอดรถ เช่นเดียวกับกรณีของบ้าน
ป้าเช้ือ โดยกระเต๊งจะอยู่ในพ้ืนที่ชายคาบ้าน (พาไล) ด้านทิศเหนือ ตัวบ้านจะทําหน้าท่ีป้องกันลมท่ีมา
ทางทิศใต้ ได้ แคร่กําบัวจหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือ 

2) ด้านการวางทิศทางอาคาร พบว่า การวางอาคารตามตัวบ้านคือ วางแนวยาวตามแนว
ตะวัน จึงร่มตลอดเวลา ด้วยแนวลมเหนือใต้ที่พัดมา แม้จะมีตัวบ้านท่ีบังอยู่ อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีส
แลนช่วยบังลมด้วยและมุมมองขณะกําบัวก็จะเห็นนาบัวได้ และสามารถเห็นแขกที่เข้ามาหาได้ด้วย  

3) ด้านรูปทรงอาคาร พบว่า รูปร่างอาคารเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านยาว ขนาด 5 ห้อง ด้าน
กว้าง 1 ห้อง เป็นหลังคาแบบพาไลยื่นออกจากตัวบ้านไปทางทิศเหนือ รูปทรงอาคารยังคงเป็นเสาโล่ง 
ไม่มีการก้ันผนัง จะมีก็แต่ส่วนพ้ืนที่กําบัวบัวบนแคร่ที่มีการใช้สแลนพับได้ขึงเอาไว้  

4) ด้านการวางผังอาคาร พบว่า แคร่กําบัวหันหน้าไปทางทิศเหนือ สัมพันธ์กับรถที่เข้ามา
เทียบจอดเพ่ือขนส่ง การวางกองบัวท่ีกําแล้วก็จะวางในแนวขนานกับแคร่เพ่ือความสะดวก และอยู่
ใกล้กับประตูทางเข้าของตัวบ้าน เพ่ือความสะดวกในการเก็บของมีค่า การล้างหน้าล้างตัวเพ่ือเตรียม
ขึ้นรถไปยังตลาดปากคลองได้ 

5) ด้านวัสดุและเทคโนโลยี พบว่า เป็นโครงสร้าง ถาวร ได้แก่ เสาปูนแบบกลม โครงหลังคา
เหล็ก แคร่กําบัวทําจากคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาประมาณ 10 ซม. พ้ืนเทปูนเพ่ือความสะดวกในการ
ทํางาน และเก็บล้าง 

6) ด้านศิลปะการสร้างบรรยากาศโดยรอบอาคาร พบว่า มีการวางเปลเด็กอยู่ใกล้ๆ แสดงให้
เห็นการใช้พ้ืนที่แบบอเนกประสงค์ที่สามารถรองรับครอบครัวขยายได้ นอกจากนี้มีการวางตุ่มน้ํา เพ่ือ
กักเก็บน้ําฝนเอาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค  
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ภาพท่ี 4-8 ผังพ้ืน 2.3 กระเต๊งบัวพ่ีตา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
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จากตารางที่ 4-2 ด้านภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นสามารถสรุปผลได้ดังน้ี  
1) ด้านการเลือกที่ตั้ง พบว่า การเลือกท่ีต้ังของกระเต๊งบัว จะคํานึงถึง ทางสัญจรเพื่อความ

สะดวกในการขนส่ง ต้องสามารถจอดรถกระบะ เป็นระยะเวลานานๆ ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างทางเดิน
ภายในกระเต๊ง จะสามารถเดินเข้าถึงรถกระบะได้สะดวก 

ชาวบัวจะเลือกที่ต้ังของกระเต๊งบัว ใกล้กับต้นไม้ใหญ่ เพ่ือให้ได้ร่มเงาและเป็นที่กําบังลม 
เนื่องจากดอกบัวท่ีเก็บขึ้นมาจะต้องมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาจนถึงแหล่งตลาดปากคลอง นอกจากน้ี
ชาวนาบัวยังต้องการร่มเงาในกรณีที่ต้องเก็บบัวในเวลาที่แดดส่องมารบกวนในยามเช้าและเย็น ทั้งยัง
ช่วยให้กระเต๊งไม่ต้องรับแดดและลมอย่างเต็มที่ ให้คงทนได้นานมากข้ึน   

2) ด้านการวางทิศทางอาคาร พบว่า การวางทิศทางอาคารส่วนใหญ่มักจะวางกระเต๊งบัว
ทางทิศเหนือ ตามการโคจรของดวงอาทิตย์ (Solar Orientation) กล่าวคือ การวางกระเต๊งบัวโดย
กําหนดให้แคร่กําบัว หันหน้าไปทิศเหนือ จะช่วยให้แสงแดดไม่แยงตาขณะกําบัวจึงทํางานได้สะดวก 
ซ่ึงแคร่กําบัว และการกองบัว มักจะวางตามยาวของรูปร่างอาคาร  

3) ด้านรูปทรงอาคาร กระเต๊งบัวจะมีรูปทรงหลังคาที่หลากหลาย คํานึงถึงการก่อสร้างที่
รวดเร็ว ได้แก่ หลังคาทรงจ่ัว หลังคาทรงเพิงหมาแหงน  หากก่อสร้างแบบติดบ้านก็จะต่อหลังคาจาก
ตัวบ้านออกมายังพ้ืนที่ด้านข้าง (พาไล) ให้อยู่ใกล้ๆ พ้ืนที่นาบัว พบการย่ืนชายคา ในกระเต๊งนาบัว
แบบติดกับบ้าน โดยย่ืนชายคาตํ่าเพ่ือการบังแดดลม และใช้วัสดุผ้าหรือสแลนในการปิดก้ันแทบทุก
หลัง รูปทรงของกระเต๊งบัวจะเป็นแบบโครงสร้างเปิดโล่งทั้ง 4 ด้าน ไม่มีการใช้วัสดุแผ่นแข็งในการปิด
ก้ัน พบว่ามีการใช้ฝาขัดแตะในส่วนท่ีต้องการเก็บอุปกรณ์ ในส่วนหน้าของแคร่กําบัวมีเพียงการใช้ผ้า
หรือสแลน ในการปิดก้ันแดดและลม และมีส่วนของแคร่กําบัวความยาวตลอดช่วงเสา 1-2 ช่วงเสา 
ความสูงของแคร่กําบัวตามสัดส่วนของผู้ใช้งาน ต้ังแต่ 0.68-0.76 เมตร โดยฝากโครงสร้างเอาไว้กับ
โครงสร้างกระเต๊งบัว ช่วงเสาของกระเต๊งบัว มักจะทําเป็น 2 ช่วงเสา โดยมีความยาว ในด้านสกัด 1 
ช่วงเสา เท่ากับ 2.30-2.90 เมตร และความยาวในด้านรี 2 ช่วงเสา ช่วงเสาละประมาณ 3.00-3.50 
เมตร ผนังทางด้านตะวันตกแม้แสงจะไม่ร้อนแรงเท่าด้านทิศใต้ แต่ก็แยงรบกวนสายตาในการทํางาน
อยู่ไม่น้อย จึงแก้ปัญหาด้วยการนําผ้าปูที่นอนเก่า สแลนเก่า หรือผ้าห่ม มาบังกั้นไว้ และบังอ้อมมา
ทางทิศเหนือบ้างสัก 1.50 เมตร การยกระดับพ้ืน พบว่า ไม่มีการยกพ้ืนที่ต่างระดับกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
ทําเลท่ีต้ัง เช่น การต้ังอยู่เหนือนํ้า เช่น นาบัวของพ่ีพรเทพ จะยกพ้ืนสูงจากนํ้าประมาณ 40-50 ซม. 
และกระเต๊งบัวของพ่ีนภดล ซ่ึงได้ถมที่เข้าไปในนํ้าแล้วเทปูนทับเพ่ือความสะดวกในการสัญจรและไม่
ทําให้บัวสกปรก สําหรับการเทพ้ืนปูน กระเต๊งบัวใกล้ศูนย์เรียนรู้ฯ เทพ้ืน บริเวณห้องเสาที่เป็นแคร่กํา
บัวเพียงห้องเสาเดียว ขนาดความสูงของพ้ืนถึงอเส ชาวบ้านจะใช้วิธียืนเอ้ือมสุดแขน เป็นตัวกําหนด
ระยะเบ้ืองต้น และเพ่ิมระยะต่อไปอีกเพ่ือให้ไม่เต้ียจนเกินไป สามารถนํารถมาเทียบเข้าไปได้ ผังพ้ืนที่
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จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบ 1x2 ช่วงเสา ระยะความกว้างด้านสกัดอยู่ที่ 3.50 เมตร ด้าน
ยาว อยู่ที่ ประมาณ 5.80 เมตร  รูปแบบของหลังคาอาจจะเป็นจ่ัวหรือเพิงหมาแหงนก็ได้ขึ้นอยู่กับ
งบประมาณของแต่ละคน  

4) ด้านการวางผังอาคาร พบว่า การกําหนดทางเข้าต้องติดพ้ืนที่ถนนหรือพ้ืนที่ที่สามารถ
จอดรถได้ เพ่ือการขนส่งบัว การจัดวางผังจะวางแคร่กําบัวตามแนวยาวของอาคารและวางพื้นที่กอง
บัวอยู่ด้านหลังของคนที่กําบัว แบบคู่ขนานเพื่อความสะดวกในการกองบัวและจะวางทับกันสูงขึ้นไป
เรื่อยๆ จํานวนห้องเสา ส่วนมากกระเต๊งประเภทแยกจากตัวบ้านจะใช้จํานวนห้องเสา 1x2 ห้องเสา 
หรือมีเพียง 1 ห้องเสา ส่วนประเภทติดกับตัวบ้าน จะมีพ้ืนที่มากกว่า คือ 1x5 ห้องเสา ทั้งน้ีเพราะมี
หน้าท่ีใช้สอยอื่นๆ ที่ต้องการใช้งานร่วมกัน ตามสังคมและครอบครัวขยาย การปิดล้อมระนาบผนัง จะ
ใช้สแลนซ่ึงเป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการกรองแสงแดดและลมได้อย่างดี ไม่มีการเล่นระดับพ้ืน 
เนื่องจากพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มาก จึงต้องทําทางเดินไม่ให้สะดุดได้ง่าย พบข้อสังเกตเรื่องการแบ่งหน้าที่ใน
การเก็บบัว ว่า ใครจะทําหน้าท่ีอะไร และใช้พ้ืนที่อาคารในส่วนใดบ้าง จากการสํารวจพบว่า ฝ่ายชาย
จะเป็นฝ่ายลงไปเก็บบัวในนา ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายกําบัวและห่อบัว การฟันก้านบัวและบรรจุลงตะกร้า
เหล็กส่วนมากจะเป็นฝ่ายชายท่ีเข้ามาใช้พ้ืนที่โดยรอบกองบัวท่ีต้ังอยู่ตรงกลางอาคาร ตําแหน่งของ
พ้ืนที่กองบัวจะอยู่ด้านหลังของคนที่กําบัว และจะวางขนานไปกับแคร่กําบัว ทั้งน้ีก็เพ่ือความสะดวกใน
การเอ้ือมไปวางกองให้มากที่สุด ซ่ึงจะกองทับกับอย่างมีระเบียบ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านละ 3 
กํา ซ้อนทับกันประมาณ 4-5 ช้ัน   

5) ด้านวัสดุและเทคโนโลยี การใช้วัสดุท้องถิ่น และท่ีหาได้ตามร้านก่อสร้างทั่วไป วัสดุ
บางส่วนใช้ซํ้า เช่น สแลน ที่สําคัญรอบผนังต้องมีสแลนเพื่อกันลมที่จะทําให้บัวแห้ง สอดคล้องกับการ
เลือกใช้วัสดุมวลสารมากในทิศท่ีโดนแดด (วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรืองและคณะ, 2548) ชาวนาบัวมักจะใช้
วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นและในบ้านท่ีเหลือใช้นํามาสร้าง แต่ในส่วนโครงสร้างหลัก เช่น เสา หลังคา จะ
ซ้ือหาจากร้านวัสดุก่อสร้างและแหล่งผลติ การหาซ้ือจากแหล่งผลิตจะได้วัสดุที่ได้คุณภาพมากกว่า เสา
กระเต๊งบัว มีทั้งไม้ไผ่ ไม้จริง เสาปูน และเสาเหล็ก ขึ้นอยู่กับงบประมาณ ในส่วนหลังคา ได้แก่ 
กระเบื้องลอนคู่ สังกะสี  
 6) ด้านศิลปะการสร้างบรรยากาศโดยรอบอาคาร พบว่า มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือการอยู่
ร่วมกันของครอบครัวขยายมากข้ึน เห็นได้จากการสร้างพ้ืนที่พักผ่อนเพ่ือพบปะพูดคุย การติดต้ัง
ตู้จดหมายที่แสดงถึงตัวแทนเจ้าของบ้านท่ีต้องออกมาทํานาบัวทุกๆ วัน การทําครัว ทําอาหาร ตากผ้า 
จอดรถ เลี้ยงเด็ก เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4-9 รูปตัด 1.1 กระเต๊งบัวตาบุญลือ 
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ภาพท่ี 4-10 รูปตัด 1.2 กระเต๊งบัวป้าแอ๊ด 
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ภาพท่ี 4-11 รูปตัด 1.3 กระเต๊งบัวพ่ีนภดล 
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ภาพท่ี 4-12 รูปตัด 1.4 กระเต๊งบัวใกล้ศูนย์เรียนรู้ 
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ภาพท่ี 4-13 รูปตัด 1.5 กระเต๊งบัวพ่ีพรเทพ 
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ภาพท่ี 4-14 รูปตัด 2.1 กระเต๊งบัวป้าเช้ือ 
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ภาพท่ี 4-15 รูปตัด 2.2 กระเต๊งบัวป้าเสาวนีย์ 
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ภาพท่ี 4-16 รูปตัด 2.3 กระเต๊งบัวพ่ีตา 
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ภาพท่ี 4-17 กระเต๊งบัว 1.1 ตาบุญลือ 

 

 
 

ภาพท่ี 4-18 กระเต๊งบัว 1.2 ป้าแอ๊ด 
 

 
ภาพท่ี 4-19 กระเต๊งนาบัว 1.3 พ่ีนภดล  
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ภาพท่ี 4-20 กระเต๊งบัว 1.4 ใกลศู้นย์เรียนรู้ 

 

 
ภาพท่ี 4-21 กระเต๊งบัว 1.5 พ่ีพรเทพ 

 

 
ภาพท่ี 4-22 กระเต๊งบัว 2.1 ป้าเช้ือ 
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ภาพท่ี 4-23 กระเต๊งบัว 2.2 ป้าเสาวนีย์ 

 

 
ภาพท่ี 4-24 กระเต๊งบัว 2.3 พ่ีตา 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 สามารถสรุปผลวิจัยตามวัตถุ 4 ประการ ได้ดังน้ี 1) เพ่ือ

ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตในการทํานาบัว 2) เพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน-ต่างเพ่ือค้นหาอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
3) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่เหมาะสมในการทํานาบัวท่ีมีคุณภาพ 4) เพ่ือ
ศึกษาภูมิปัญญาสร้างสรรค์ใหม่ที่เกี่ยวข้องทางด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
 
1. สรุปผล 

ประการที่ 1 จากการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต
ในการทํานาบัว พบว่า กระเต๊งบัวจะมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมหลังคาทรงจั่วและทรงเพิงหมาแหงน 
และมีเสาโล่ง กั้นผนังด้วยสแลนกรองแดดลม เน่ืองจากดอกบัวท่ีเด็ดมาต้องการความชุ่มช้ืนและเย็น
ตลอดเวลา ผังพ้ืนที่จะมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยวางแคร่กําบัวในแนวด้านที่ยาวกว่า และจะวาง
อาคารด้านยาวตามแนวตะวัน เพ่ือให้เกิดร่มเงาในตําแหน่งที่ยืนกําบัว การวางมุมมองในขณะท่ีกําลัง
กําบัวให้มองเห็นนาบัวและคนท่ีเข้ามาพบปะพูดคุยและมีการปรับเปล่ียนพ้ืนที่ใช้สอยให้มากขึ้นเพ่ือให้
เข้ากับสังคมของครอบครัวขยาย 

  
ประการท่ี 2 จากการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน-ต่างเพ่ือค้นหาอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะ

ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นประกอบไปด้วย 1) เลือกวางที่ต้ังให้มีความสะดวกในการขนส่งบัวขึ้นรถ 2)
เป็นอาคารเสาโล่ง หลังคาจั่วหรือแบบเพิงหมาแหงน ส่วนใหญ่จะวางอาคารตามแนวตะวัน 3) จํานวน
ห้องเสาจะเป็นแนวยาว ได้แก่ 1x2 ห้องเสา หรือ 2x3 ห้องเสาหรือถ้าแบบติดบ้านจะมีพ้ืนที่ๆ ใหญ่
กว่า เช่น 1x5 ห้องเสา 4) มีแคร่กําบัวในตําแหน่งที่จัดวางให้หลบแดดและมีสแลนหรือผ้าเพ่ือบังลม 
5) ระนาบพ้ืน ต้องการการระบายนํ้าได้ดี ไม่ช้ืนแฉะ ด้วยการใช้วัสดุ ไม้ไผ่ และการเทปูน 

 
ประการท่ี 3 จากการศึกษาประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่เหมาะสมในการทํานาบัวท่ีมี

คุณภาพ พบว่า ดอกบัวต้องการความชุ่มชื้น จึงต้องออกแบบอาคารให้ไม่ร้อน ด้วยการวางอาคารตาม
ตะวัน ซ่ึงลมพัดผ่านได้มาก แต่ก็ต้องป้องกันลมที่จะพัดให้ดอกแห้งด้วยการใช้พลาสติกกรองแสง 
(สแลน) และการลดชายคาต่ําเพ่ือกันลม การปลูกต้นไม้บังทิศทางลม เป็นต้น ส่วนการกองบัวจะกอง
ขนานไปกับแคร่กําบัว 

 
 
 



69 

 

ประการที่ 4 พบภูมิปัญญาสร้างสรรค์ใหม่ที่เกี่ยวข้องทางด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 6 ด้าน ได้แก่ 1) 
การเลือกท่ีต้ังอาคาร ใกล้กับทางสัญจร และใกล้ต้นไม้ 2) การวางทิศทางอาคารด้านยาวในแนวตาม
ตะวัน เพ่ือให้โดดแดดน้อย ลมพัดเข้ามาได้มาก 3) รูปทรงอาคาร เสาโล่ง เพ่ือการระบายความร้อน
ภายในอาคาร 4) การวางผังอาคาร โดยวางแคร่ในขนานไปกับด้านยาวของอาคาร ฝากโครงสร้างแคร่ไว้
กับโครงสร้างหลัก กองบัวขนานกับแคร่ มองเห็นนาบัวและผู้เข้ามาพบปะพูดคุยได้ง่าย 5) เลือกใช้วัสดุ
ในท้องถิ่นจากแหล่งใกล้เคียงและนําวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ 6) การสร้างบรรยากาศแห่งการพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยน ที่พักผ่อน การสร้างหรือเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ือการปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เพ่ือ
เรียนรู้วิถีชีวิตนาบัว การสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ของกระเต๊งบัวแทนบ้าน   

สวนกล้วย สวนผักสวนครัวชนิดต่าง ในนาบัวจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาเพ่ือหารายได้ไปด้วย หมู่ปลา
กว่าหม่ืนตัวจะคอยกินสาหร่ายท่ีไปเกาะก้านบัว เช่น ปลานิล ปลาสวาย แต่ชาวบัวจะไม่เลี้ยงปลา
ตะเพียนเนื่องจาก ปลาตะเพียนจะกินดอกบัว การเก็บบัวส่วนมากจะเก็บตอนท่ีแดดไม่ร้อนเพ่ือถนอม
ความสดของบัว และสามารถเก็บได้เท่าท่ีต้องการ วันเว้นวันก็ได้ และใช้การปลูกเพียงครั้งแรกใช้เวลา
ประมาณ 2 เดือน (สัมภาษณ์พ่ีนพดล สายสวาท วันที่ 23 สิงหาคม 2557) 

ชาวบ้านตักน้ําใส่โอ่งเอาไว้เพ่ือเก็บความเย็น แล้วนํ้าฝักบัวมารดนํ้าบัว ซ่ึงบัวต้องการการรด
นํ้าอย่างต่อเน่ือง ผลพลอยได้จากการปลูกบัวได้แก่ การเก็บผักบุ้งมาทํากับข้าว หรือ อาจจะพอน้ําไป
ขายได้บ้าง การกําบัวถือเป็นภูมิปัญญาท่ีจะสร้างรูปร่างแบบวงกลม มีอยู่ 2 แบบ ได้แก่ บัว 10 ดอก 
(3-4-3) และ 19 ดอก (3-4-5-4-3) การเรียงตัวของดอกบัวแต่ละดอกน้ันจะมีความลงตัวทําให้ช่อบัว
เป็นรูปวงกลมมีความสะดวกในการขนส่งและสวยงามอีกด้วย 

ใบบัว (ทําหน้าที่ให้ความชุ่มชื่นแก่บัว osmosis) ราคาใบละประมาณ 1 บาท เก็บได้จากนา
บัวท่ีมีการปลูกมานานแล้วจะได้ใบบัวท่ีมีขนาดใหญ่ นํามาแช่นํ้า หรือ ห่อผ้าชุบนํ้าเอาไว้ ให้อุ้ม
ความช้ืนแก่บัวที่จะกํา ในการกําบัว 1 กํา จะใช้ใบบัว 2 ใบในการห่อรอบ ใบบัวยังมีความสําคัญ ใน
การพับเป็นก้อนให้ก้านบัวเสียบลงไปคล้ายออสโมซิส ที่ร้านดอกไม้นิยมทํากัน 

ตะกร้าบัวในอดีตใช้หวายทํา แต่ในปัจจุบันตะกร้าเหล็กมีความคงทนสูง ใช้ได้นานกว่า จึงเป็น
ที่นิยมการเรียงช่อบัวเริ่มจากการวางพลาสติก แล้วใช้มีดฟันก้านบัวเป็นมุมแหลมและปักรองด้วยใบ
บัวท่ีพับเป็นก้อน ก่อนจะเรียงไปรอบๆ ขอบตะกร้า ทั้งหมดประมาณ 4 แถวไปทางแนวต้ัง ในแต่ละ
แถวจะมีการขั้นด้วยเชือกฟางโดยเชือกฟางจะยึดกับหูหิ้วของตะกร้า ค้ําดอกไม่ให้ทับกับ ถือเป็น
องค์ประกอบท่ีงดงาม ได้ปริมาณมาก และมีความสะดวกในการขนส่ง 

การเดินเก็บบัวแล้วพาดบ่า เป็นการออกกําลังกายที่หนักมาก สัตว์ร้าย เช่น งู ก็จะเป็นงูกินปลา 
ไม่ทําอันตราย อีกแง่มุมหน่ึงคือ สารเคมีที่ใช้กําจัดไรแดงไม่ให้ใบบัวดํา น้ันก็ทําหน้าที่ขับไล่ งู ไม่ให้เข้า
มาใกล้นาบัวไปในตัว แต่ชาวบัวก็ต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจํา เนื่องจากปริมาณเคมีที่มีสูงในนาบัว 
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ม้าน่ัง อันน้ีมีสัดส่วนความสูงเท่ากับ 45 ซม. ยาว 1.57 ซม. กว้าง 44 ซม. ความสูงเท่ากับเก้าอ้ี
ทานข้าว เป็นการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ วัสดุไม้ และการผสานขนาดสัดส่วนแห่งความสบายเอาไว้ได้
อย่างพอดี  
 
2. อภิปรายผล 

จากภูมิปัญญาด้ังเดิมชาวบ้านนิยมใช้หลังคาที่มุงด้วย “จาก” เนื่องด้วยต้องการให้บัวท่ีเก็บมา
คงสภาพความสดให้นาน ท่ีสุดก่อนจะส่งต่อไป ยังตลาด  สอดคล้องกับ ท่ีสัทธา ปัญญาแก้ว 
(2546:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพบว่า จาก เป็นวัสดุที่ช่วยลดการถ่ายเทความร้อนและลดอุณหภูมิผิวล่างของ
หลังคา ได้ ใกล้เคียงกับ ฉนวนใยแก้ว ที่หนา 2 น้ิว  แต่ทว่า ความคงทนของกระเต๊งบัวก็เป็นปัจจัย
สําคัญในการปรับเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องลอน หรือ สังกะสีแทน รวมทั้งปัจจัยของการสร้าง
พ้ืนที่แห่งการรวมกลุ่มของกิจกรรมของลูกหลานและครอบครัวขยาย ให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
รูปแบบของกระเต๊งบัวจึงถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงทางสังคมไปด้วย 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 8 แห่งพบว่า ชาวบ้านใช้พลาสติกกรองแสง (สแลน) ในการบัง
แดดบังลม แสดงให้เห็นคุณสมบัติที่ดีของสแลนในการกรองแสง และ ลม ให้เข้ามาน้อยลง แต่ยังคงให้
ความสว่างในการทํางานได้ดี  

การปรับเปลี่ยนวัสดุจากมาเป็นกระเบ้ืองลอน หรือสังกะสี เพ่ือความคงทนใช้งานได้นาน ไม่
ต้องเสียเงินเปลี่ยนหลังคาจากใหม่ รวมทั้งโครงสร้างไม้ไผ่ที่มีมอดกัดกินมาเป็นโครงเหล็ก แสดงให้เห็น
การพัฒนาด้านคุณภาพและด้านคุณค่าของกระเต๊งบัว เช่นเดียวกับ วีระ อินพันทัง (2553:170) ที่ได้
กล่าวถึงการเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาในเชิงคุณภาพ คือ เปลี่ยนจากวัสดุที่พังง่ายมาเป็นความทนทาน และ
การเปลี่ยนในเชิงคุณค่า คือ เปลี่ยนจากวัสดุราคาถูก มาเป็นวัสดุราคาแพง การเปลี่ยนวัสดุจึงสะท้อนถึง
หน้าตาของเจ้าของที่มีฐานะและดูทันสมัยทัดเทียมเพ่ือนบ้าน  

เน่ืองจากชาวบ้านต้องมาเก็บบัวแทบทุกวัน กระเต๊งบัวบางหลังมีการเปล่ียนแปลงจากหน้าท่ีใช้
สอยเดิม เพียงแค่ การเก็บ กํา กองบัว มาเป็น พ้ืนที่ในการพบปะสังสรรค์ มากข้ึน เห็นได้จากการ 
นําเอาตู้จดหมายมาติดไว้เพ่ือเสมือนบ้านอีกหลังหน่ึง การส่งเสริมบรรยากาศในการพูดคุยต่างๆ การ
จัดเตรียมท่ีน่ังพักผ่อนบริเวณทางเข้ากระเต๊งบัว การนําเปลหรือชิงช้ามาจัดวางเข้าไป การเลี้ยงเด็ก การ
ทําครัว การนอนพักผ่อน แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนหน้าท่ีใช้สอยให้เหมาะสมระหว่างวิถีชีวิตนาบัว
แต่เดิมกับการเติบโตของสั งคมและวัฒนธรรมในปัจ จุบัน  ตามที่  Oliver (2003:14) กล่าวว่า 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นได้รับการดัดแปลงหรือพัฒนาตลอดเวลาตามความต้องการของผู้คนและ
สถานการณ์ 
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แนวคิดในการวางตําแหน่งของกระเต๊งบัวท่ีสําคัญคือ การเข้าถึงของรถขนส่งที่สะดวกสบาย 
จึงเปิดผนังโล่งด้านสกัดเป็นทางระบายสินค้า แคร่กําบัววางตามแนวจ่ัวยาว ทําจากวัสดุไม้ไผ่สีสุก 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. ทําหน้าท่ีวางดอกบัว กะละมังแช่ใบบัว ตอกมัด กระติกน้ําด่ืม ฝักบัวรด
นํ้า และอ่ืนๆ มีความสามารถในการระบายนํ้าและอากาศดีเย่ียม รับนํ้าหนักด้วยไม้หน้าสามที่ยึดติด
กับโครงสร้างเสาหลัก 
 
3. ข้อเสนอแนะ 

1) ควรศึกษาให้ครบทั้งหมดและศึกษาเปรียบเทียบกับกระเต๊งบัวในพ้ืนที่ตําบลอ่ืนๆ หรือ ใน
จังหวัดใกล้เคียง เพ่ือหาลักษณะเฉพาะของรูปทรง รูปแบบการใช้พ้ืนที่ของสิ่งปลูกสร้างน้ี 

2) การควบคุมคุณภาพการเก็บบัวมีความต้องการ 2 เรื่องหลัก คือ ความร้อนภายในอาคารท่ี
ส่งผลให้บัวเหี่ยว และ เร่ืองลมที่ทําให้ดอกแห้ง ดังนั้นควรมีการตรวจสอบค่าอุณหภูมิในช่วงเวลาเก็บบัว
เพ่ือศึกษาถึงวัสดุทดแทน หรือการออกแบบรูปทรงอาคารให้สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพนําไปสู่
คุณภาพความสดของบัวได้ดีย่ิงขึ้น 

3) งานวิจัยนี้ยังไม่ได้ศึกษาลงลึกถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน ที่
ส่งผลต่อการใช้งานพ้ืนที่ของกระเต๊งบัวว่าเปลี่ยนไปมากเพียงใด และเป็นอย่างไร   

4) การสํารวจพ้ืนที่อาจพบเจอปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการอุทกภัยในปีพ.ศ. 2554 ซ่ึง
ชาวบ้านบางบ้านยังคงต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ไม่ทั่วถึง ซ่ึงอาจไม่สะดวกในการให้ข้อมูลใน
การทําวิจัย 

5) ชาวบ้านมีการทํานาบัวแบบเช่าพ้ืนที่ ซ่ึงทําให้ตัวกระเต๊งบัวอาจจะถูกสร้างขึ้นก่อนหน้าน้ี
แล้ว ซ่ึงผู้ทํานาบัวไม่ได้เป็นผู้สร้างเองหรือจัดวางพ้ืนท่ีใช้งานเอง  
 

 
ภาพท่ี 5-1 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
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ภาพท่ี 5-2 การเลือกท่ีต้ังเพ่ือการขนส่งบัว 
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ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ 
 

1 รปูแบบสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินที่สัมพนัธ์กับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตในการทําบัว  
• ตําแหน่งที่ต้ังของท่ีพักบัวควรอยู่ตรงไหน  
• วัสดุที่ใช้ควรเป็นอย่างไร ทําไมถึงเลือกใช้ ข้อดีของวัสดุที่ใช้  
• ความคงทน อยู่ได้ก่ีปี ต้องเปลี่ยนบ่อยไหม  
• การต้ังเสาลงไปในนาบัวใช้ฐานล่างเป็นอะไร  
• พ้ืนที่ภายในทีพั่กบัวควรจัดอย่างไร หันแครไ่ปทางไหน มีขนาดกว้างเท่าใด เกี่ยวกับทิศทาง

แดดลมอย่างไร  
• ความสูงของท่ีพักบัวขึ้นอยู่กับอะไร  
• งบประมาณในการก่อสร้าง  

2 ความเหมือน-ต่าง และลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  
• ที่พักบัวในท่ีอ่ืนๆ เป็นอย่างนี้หรือไม่ ในพ้ืนที่ศาลายา มหาสวัสด์ิเป็นอย่างไร หากเป็น มี

สาเหตุอย่างไร  
• ทํานาบัวมาต้ังแต่เม่ือไร ที่พักบัวในอดีตเป็นอย่างไร อยู่ตรงไหนใกล้คลอง หรือถนน  
• หลังคาทําไมต้องเป็นเพิงหมาแหงน เป็นจ่ัวได้ไหม เพราะอะไร  
• อุปกรณ์ภายในที่จําเป็นต้องมีคืออะไรบ้าง ถังแช่ แคร่พัก  

3 ประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินที่เหมาะสมในการทํานาบัวท่ีมีคุณภาพ  
• บัวท่ีปลูกมีกี่ประเภท เพราะเหตุใด  
• วิธีการกําจัดแมลงศัตรู  
• ปริมาณบัวที่เก็บได้ต่อครั้ง  
• แรงงานท่ีเข้ามากําบัวมาจากไหน  
• การขนส่งบัวใช้รถกระบะมารับ คือ รับไปขายเลยหรือไปที่อ่ืนๆก่อน  
• ที่พักบัวไม่มีเก้าอ้ีนั่ง เพราะอะไร ยืนทํางานสะดวกกว่าอย่างไร  
• สแลนบงัลมมีประโยชน์อย่างไร  
• พ้ืนเทปูนมีข้อดีอย่างไร  
• ที่พักน้ีมีความปลอดภัยอย่างไร มีของหายหรือไม่  

4 ภูมปิัญญาสร้างสรรค์ใหมท่ี่เก่ียวข้องทางด้านสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  
• ในอดีตนาบัวทํากันมาอย่างไร ที่พักบัวเป็นอย่างไร  
• การสืบทอดในอนาคตเป็นอย่างไร ใครทําต่อ รายได้ดีมากน้อยแค่ไหน  
• พอทํานาบัวแล้วนอกจากปลาที่จับไปขายได้ แล้วมีผลพลอยได้อะไรอีกบ้าง  
• ภาชนะอะไรทีใ่ส่สารส้มเพ่ือไม่ให้ใบแข็ง ข้อดีคือ  
• วัฒนธรรมการทํานาบัวเป็นแบบพี่น้องช่วยกันอย่างไร  
• ทําไมมีแค่หมู่ ๑, ๒, ๘ ที่ทํา หมู่อ่ืนทําไมไม่ทํา  
• เหตุผลของการเลิกอาชีพน้ี นาบัวดีกว่าทํานาข้าวอย่างไร  
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ภาพ กระเต๊งนาบัวอ่ืนๆ ที่พบในพ้ืนท่ีศึกษา 
 

เป็นกระเต๊งทีแ่ยกตัวออกจากบ้าน ต้ังอยู่ข้างตัวบ้านของตาบุญลือ ปลูกสร้างด้วยเสาปูน โครงสร้าง
หลังคาเป็นโครงเหล็ก 1”x2” มุงหลังคาด้วยสังกะสี ผนงัโดยรอบปิดด้วยสแลนสีดํา เว้นทางเข้าเอาไว้ ตําแหน่ง
ของแครก่ําบัวหันหน้าไปทางทิศเหนือ เช่นกันกับของตาบุญลือท่ีแปลง 49 ทั้งน้ีก็เพ่ือหลบแดดร้อนทางด้านทิศ
ใต้ น่ันเอง ใช้เสาปูน 3” เสริมและใช้วัสดุไม้จริงในการปู (worktop) พ้ืนเทปูนเพ่ือไม่ให้เกิดความสกปรก เป้ือน
เปรอะ แก่บัวท่ีกําแล้ว โดยจะวางกองกันไว้บนพ้ืน จะสังเกตเห็นไฟฟลูออเรสเซนต์ เพ่ือช่วยส่องสว่างในการ
เก็บบัวท่ียาวนานไปถึงตอนพลบค่ํา 
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