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The Hua Wiang community in the Sena district in the province of Phra Nakorn Sri Ayuttaya is an old
waterfront community in the Lower Chao Praya River Plain area where the dwellings are built in harmony with the
environment and the way people live. This is clearly reflected by the varied means of how the floor is raised which
can be seen not only in the old traditional houses, but also the modern ones. This makes it more interesting as it
forms a new set of thinking that can add add to the existing knowledge and wisdom regarding the traditional Thai
house with the tall height and space of its first storey. The objectives of this morphological transformation study
of the dwellings along the Noi River, in the Hua Wiang municipal district, are to : (1) study the floor level of the
dwellings in Hua Wiang community : (2) study the physical transformation of the floor level : and (3) study the
factors that effect on floor level change of the dwellings in Hua Wiang community, by studying from the aerial
photos and satellite images from 1952-2011, field survey and site visit, survey plan and section drawings of the
village, interviews and taking photos, in order to be able to do site analysis that leads to conclusions.
From the study, it was found that : (1) the floor level formation of the dwellings in the Hua Wiang
community can be categorized into three types : which are (1.1) The types of dwelling with traditional floor level
formation are that sits on the raft which is attached to the columns, and the dwelling that has its floor raised.
(1.2) The types of the dwelling which have their floor level changed are the dwelling that was shifted higher, and
the dwelling that sits on the fill-graded land, and (1.3) The types of the dwelling with newly built level are the
dwelling with has its floor raised, the dwelling that sits on the fill-graded land, and those with their floors raised
and which sits on fill-graded land. (2) Patterns of the floor level change in Hua Wiang community can be
categorized into two types : which are (2.1) Direct change – includes the change of the dwelling forms and
characters, house level shifting, and dwelling extension, and (2.2) Indirect change – includes lot soil grading,
road level grading, and the sedimentation. These changes can be summarized chronologically into four periods
by (3) following the factors that affect the floor level change of the dwellings, which is the rise of floodwater level
during 1995-2011. This can be considered the environmental factor which has initially played its part in leading
to land and road level change, followed by the dwelling floor level change and, finally, it affects the social and
cultural conditions and how people live. The result is the diversity of the dwelling’s floor level which can be seen
nowadays.
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1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
เป็ นเวลาเนิ่นนานนับตังแต่
้ อดีต สังคมไทยถูกกาหนดด้ วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทางน ้า
น ้าจึงผูกพันแทรกซึมกับชีวิตคนไทยมาช้ านาน1 การตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อน การติดต่อค้ าขาย และ
วิถีการดารงชีวิตของชาวไทยโดยเฉพาะพื ้นที่ราบลุม่ ภาคกลางของประเทศไทยสะท้ อนให้ เห็นถึง
การมีความสัมพันธ์กบั น ้า2 บ้ านเรื อนที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในชุมชนชนบทมักปรากฏวัฒนธรรม
การปลูกสร้ างลักษณะยกพื ้นสูง เพื่อให้ พ้นน ้าหรื อเป็ นพื ้นที่ยอมให้ น ้าท่วมชัว่ คราวในฤดูน ้าหลาก
และใช้ พื ้นที่วา่ งใต้ พื ้นเรื อนเป็ นที่ประกอบกิจกรรมของครอบครัวและชุมชนในฤดูน ้าลด ความสูง
ของพื ้นเรื อนนี ้จะสูงมากบ้ างน้ อยบ้ างสุดแล้ วแต่ สภาพภูมิประเทศ ขนาดสัดส่วน การใช้ สอย และ
ระดับน ้า เป็ นต้ น เรื อนภาคใต้ มกั จะยกพื ้นสูงมากเป็ นพิเศษ ส่วนเรื อนภาคกลางยกพื ้นสูงพอเดิน
ลอดได้ เรื อนภาคเหนือแม้ ยกพื ้นสูงก็จริงแต่ไม่สงู นัก เมื่อจะลอดก็ต้องค้ อมหลังเล็กน้ อยจึงไม่นิยม
เดินลอดกัน3 นอกจากระดับพื ้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคแล้ ว ในแต่ละท้ องถิ่นเอง
ก็ยงั มีความแตกต่างเช่นกัน บางหมูบ่ ้ านมีทงที
ั ้ ่อยู่อาศัยยกพื ้นสูงใต้ ถนุ โล่งและที่อยู่อาศัยปลูก
ติดดินอยูป่ ะปนกันไป ระดับพื ้นภายในเรื อนแต่ละหลังเองก็ยงั มีการเปลี่ยนระดับ โดยระดับพื ้นของ
เรื อนนอนอยูส่ งู ที่สดุ รองลงมาคือระดับพื ้นระเบียง และระดับพื ้นนอกชานซึง่ อยู่ในระดับต่าสุด
ทาให้ เกิดการแบ่งช่วงของพื ้นที่ใช้ สอย และชนชันอย่
้ างชัดเจน
จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่า ลักษณะการยกพื ้นสูงนี ้มีประโยชน์คือ4 1) ป้องกันน ้าท่วมถึง
2) เพื่อความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายหรื อคนร้ าย 3) เพื่อใช้ ประโยชน์ที่วา่ งใต้ ถนุ เก็บสิ่งของเครื่ องใช้
4) ลมพัดผ่านถ่ายเทอากาศได้ สะดวก 5) เป็ นที่ประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรื อน หรื อพักผ่อน
ต้ อนรับแขกในบางโอกาส ถึงแม้ การศึกษาที่อยู่อาศัยพื ้นถิ่นในภาคกลางจะมีมากและมีการศึกษา
ในหลายรูปแบบ ซึง่ สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ลักษณะ5 คือ การศึกษาเรื อนเครื่ องผูก การศึกษาเรื อน
1

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, น ้า : บ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529).

2

ฤทัย ใจจงรัก, เรือนไทยเดิม (กรุงเทพฯ : คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2518).

3

น. ณ ปากน ้า, แบบแผนบ้ านเรือนในสยาม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2531).

4

สมใจ นิ่มเล็ก, อยู่เรือนไทย (วารสารหน้ าจัว่ ฉบับที่ 8, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531).

5

วิมลสิทธิ์ หรยางกูล. สภาพผลงานทางวิชาการสาขาสถาปั ตยกรรมในประเทศไทย (กรุงเทพ :สานักงานกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ. 2544).

2
เครื่ องสับหรื อบ้ านไม้ จริง และการศึกษาที่อยู่อาศัยของชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ โดยศึกษาในภาพรวมของ
แต่ละภูมิภาคเป็ นหลัก ทาให้ เกิดความเข้ าใจในเชิงพฤติกรรมและวัฒนธรรมของแต่ละพื ้นที่ผา่ น
การจาแนกรูปแบบ หน้ าที่ใช้ งาน พื ้นที่ใช้ สอย ขนาดและปริมาตรต่างๆ ตลอดจนองค์ประกอบ
ทางสถาปั ตยกรรมซึง่ มีความแตกต่างกันในแต่ละท้ องถิ่น อย่างไรก็ตามทฤษฎี ความรู้และความ
เข้ าใจเดิมที่มีอยูจ่ ากการศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับพื ้นและการใช้ งานพื ้นที่วา่ งใต้ พื ้นของที่อยู่
อาศัย ยังไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหา ที่มาและความแตกต่างระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยพื ้นถิ่นริ มน ้า
ที่ปรากฏในปั จจุบนั
ชุมชนหัวเวียง อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีประวัตกิ ารตังถิ
้ ่นฐานยาวนาน
ตังแต่
้ สมัยอยุธยา อดีตเคยเป็ นชุมชนตลาดริมน ้าที่มีความเจริญรุ่งเรื อง ปรากฏหลักฐานว่ามี
ตลาดแพจอดสองฝั่ งในแผนที่ประวัตศิ าสตร์ บริเวณลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา พ.ศ.2449 - 2484 ทังยั
้ ง
เป็ นสถานที่หนึง่ เมื่อครัง้ เสด็จประพาสต้ นบางประอิน ร.ศ.123 (พ.ศ.2447) ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) กล่าวถึงชุมชนหัวเวียงแห่งนี ้ไว้ วา่ มีสะพานและโรงยาว
ฝาไม้ กระดาน เรื อนยกพื ้น และเรื อนแพตังอยู
้ ร่ ิมน ้า6 การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนหัวเวียงมีลกั ษณะ
เรี ยงตัวตามริมน ้า บริเวณพื ้นที่รอยต่อระหว่างที่ราบลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยาตอนบน (Old Delta)
และตอนล่าง (Young Delta) ลักษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุม่ น ้าท่วมถึง(Flood Plain)7 มีแม่น ้า
เจ้ าพระยา แม่น ้าน้ อย และลาน ้าสาขาไหลผ่าน เป็ นพื ้นที่รองรับน ้าจากที่ราบลุม่ ตอนบนของ
ประเทศ ก่อนไหลลงสูท่ ี่ราบลุม่ ตอนล่างและทะเลอ่าวไทย จึงมีน ้าท่วมขังเป็ นประจาเกือบทุกปี
มาตังแต่
้ อดีต จัดเป็ นพื ้นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วมระดับรุนแรงสูงสุด น ้าท่วมเฉลี่ยสูงมากกว่า 3 เมตร
บริเวณทุง่ ตะวันตกของพระนครศรี อยุธยาแห่งนี ้ เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมที่อดุ มสมบูรณ์และเป็ นแหล่ง
ปลูกข้ าวที่สาคัญของประเทศ ถึงแม้ ผลจากการสร้ างเขื่อนชัยนาท (เจ้ าพระยาใหญ่) ซึง่ แล้ วเสร็จ
ในปี พ.ศ.2500 ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพน ้าท่วมในพื ้นที่ราบภาคกลางตอนล่าง ที่มีความ
รุนแรงขนาดคาบอุบตั ซิ ้า 2 ปี ลดลงจากเดิมประมาณ 80% ในช่วงระยะเวลาเวลา 50 ปี ที่ผา่ นมา8
แต่จากการสารวจและสัมภาษณ์กลับพบว่า ระดับน ้าท่วมพื ้นที่ชมุ ชนหัวเวียงตังแต่
้ ปี พ.ศ.2538
จนถึงปั จจุบนั มีระดับเพิ่มสูงขึ ้นมากกว่าอดีต

6

สมเด็จกรมยาดารงราชานุภาพ, เสด็จประพาสต้ นในรัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ : องค์การค้ าคุรุสภา). 2521.

7

Yoshikazu Takaya, Agricultural development of tropical delta: A study of The Chao Phraya delta (Japan:
Kyoto university). 1934.
8

ธนวัฒน์ จารุพงษ์ สกุล, การวิเคราะห์และจัดทาแผนที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม ในบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่างของประเทศ
ไทย (สานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจยั . ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). 2543.

3
ชุมชนหัวเวียงประกอบด้ วยอาคารหลายประเภท ทังอาคารสิ
้
่งปลูกสร้ างดังเดิ
้ มและอาคาร
ที่ปลูกสร้ างขึ ้นใหม่ ได้ แก่ อาคารราชการ โรงเรี ยน ร้ านค้ า วัด ศาลเจ้ า และที่อยูอ่ าศัย มีจานวน
มากกว่า 200 หลัง9 ส่วนใหญ่เป็ นโครงสร้ างไม้ ยกพื ้นสูงตังอยู
้ ร่ วมกันเป็ นกลุม่ ริมน ้า มีที่วา่ งและ
ใช้ เส้ นทางเข้ าออกร่วมกัน สารวจพบทังเรื
้ อนเครื่ องสับ เรื อนเครื่ องผูก เรื อนแพยกตังบนเสา
้
เรื อนไทยประเพณี และเรื อนไทยประยุกต์ บางหลังยังคงสภาพดังเดิ
้ มและบางหลังมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง มีการยกระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยหลายรูปแบบ มีความสูงตังแต่
้ 0.00 - 4.00 เมตร
จากระดับดิน ซึง่ สามารถจัดกลุม่ ได้ ดงั นี ้ 1) ที่อยู่อาศัยไม่ยกพื ้น 2) ที่อยูอ่ าศัยยกพื ้นไม่สงู 3) ที่อยู่
อาศัยยกพื ้นสูง 4) ที่อยู่อาศัยยกพื ้นสูงมาก 5) ที่อยู่อาศัยสองชันไม่
้ ยกพื ้น 6) ที่อยู่อาศัยสองชันยก
้
พื ้น 7) ที่อยู่อาศัยยกพื ้นบนที่ถมดินไม่สงู 8) ที่อยูอ่ าศัยยกพื ้นบนที่ถมดินสูง และ 9) ที่อยูอ่ าศัยไม่
ยกพื ้นบนที่ถมดินสูง นอกจากลักษณะทางกายภาพแล้ ว รูปแบบการใช้ งานที่วา่ งใต้ ระดับพื ้นก็มี
ความหลากหลายแตกต่างกันด้ วย เช่น บางหลังใช้ เป็ นพื ้นที่นงั่ พักผ่อนของสมาชิกในบ้ านเวลา
กลางวัน หรื อปรึกษาหารื อกันของเพื่อนบ้ านในชุมชน บางหลังใช้ เลี ้ยงสัตว์ ทาจักรสาน ซ่อมแซม
เครื่ องมือจับปลา นอกจากใช้ ทากิจกรรมแล้ วยังใช้ เก็บของหลายชนิดตังแต่
้ อปุ กรณ์การเกษตรชิ ้น
ใหญ่ๆ อย่างเครื่ องสีข้าว ระหัดวิดน ้า ตุม่ เก็บน ้าดื่มน ้าใช้ ไปจนถึงไม้ ทาฟื นและข้ าวของเครื่ องใช้
อื่นๆ มากมาย รวมทังใช้
้ เป็ นที่จอดรถ เก็บเรื อและเป็ นทางเดินให้ ร่มเงาเชื่อมต่อกันในชุมชน ขณะที่
บางหลังไม่มีการใช้ งาน ปล่อยเป็ นพื ้นที่โล่งว่าง น ้าขังเป็ นดินเลนแฉะ หรื อล้ อมรัว้ รอบ ไม่สามารถ
เดินลอดเชื่อมต่อกับบ้ านหลังอื่นๆ ได้
จากลักษณะที่ปรากฏดังกล่าว แสดงให้ เห็นถึงความหลากหลายของรูปแบบการยกระดับ
พื ้นของที่อยู่อาศัยทังแบบดั
้
งเดิ
้ มและที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ภายในชุมชนหัวเวียง ซึง่ อาจตัง้
สมมุตฐิ านได้ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขของสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้ อม
คุณค่าและค่านิยมของผู้อยู่อาศัยในช่วงเวลานันๆ
้ การเปลี่ยนแปลงสูค่ วามทันสมัยจากเมืองสู่
ชนบทส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการอยู่อาศัย อันเป็ นผลมาจากการเคลือบแคลงต่อการอยู่อาศัยกับ
สภาพแวดล้ อมในลักษณะเดิม10 เกิดการรื อ้ ถอนที่อยูอ่ าศัยดังเดิ
้ มเพื่อสร้ างให้ เป็ นอาคารในรูปแบบ
ใหม่ ซึง่ มักจะไม่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมท้ องถิ่น ในขณะที่ชาวบ้ านอีกกลุม่ หนึง่ กลับเลือกที่จะ
เก็บรักษาและคงสภาพที่อยู่อาศัยในรูปแบบดังเดิ
้ ม ซึง่ มีความสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมของ
ท้ องถิ่นเอาไว้
9

จากการลงพื ้นที่สารวจภาคสนามของผู้วิจยั . พื ้นที่หมู่ 8, 9 และ 10. เทศบาลตาบลหัวเวียง วันที่ 19 สิงหาคม 2554.

10

วิโรฒ ศรีสโุ ร. “ศิลปกรรมพื ้นบ้ าน,” ใน ไทยศึกษา เล่ม 2 วัฒนธรรมพื ้นบ้ าน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536).

4
จึงกล่าวได้ วา่ ชุมชนหัวเวียงเป็ นกรณีศกึ ษาที่เหมาะสม สาหรับการศึกษารูปแบบและ
การเปลี่ยนแปลงการยกระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย ตลอดจนปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับ
พื ้นของที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ราบลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา

ภาพที่ 1-1 ภูมิทศั น์หมูบ่ ้ านริ มน ้า เทศบาลตาบลหัวเวียง จ.พระนครศรี อยุธยา
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , พฤษภาคม 2553.

ภาพที่ 1-2 ภูมิทศั น์หมูบ่ ้ านริ มน ้า เทศบาลตาบลหัวเวียง จ.พระนครศรี อยุธยา
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , พฤษภาคม 2553.

5

ภาพที่ 1-3 ความหลากหลายของรูปแบบที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง

ภาพที่ 1-4 ความหลากหลายของระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง

ภาพที่ 1-5 ความหลากหลายของระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง

6

ภาพที่ 1-6 ความหลากหลายของการใช้ สอยพื ้นทีใ่ ต้ ถนุ ของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , พฤษภาคม 2553.

ภาพที่ 1-7 สภาพน ้าท่วมที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง ปี พ.ศ.2553
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , พฤศจิ กายน 2553.

ภาพที่ 1-8 ระดับน ้าท่วมที่เพิ่มสูงขึ ้นจากอดีต ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2538 พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2553
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , พฤศจิ กายน 2553.
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1. ศึกษารูปแบบระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง
1.2.2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง
1.2.3. ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง
1.2.4. สรุปการเปลี่ยนแปลงสัณฐานระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1. ขอบเขตเชิงเวลา ศึกษาเฉพาะรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
ในช่วง ปี พ.ศ.2485 - 2554
1.3.2. ขอบเขตเชิงพื ้นที่ ศึกษาในเขตพื ้นที่หมู่ 9, 10 และ 11 เทศบาลตาบลหัวเวียง อาเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยมีขอบเขตคือ ทิศเหนือและทิศตะวันออกจดแม่น ้าน้ อย ทิศใต้
จดถนนวงแหวนหัวเวียง1 และสะพานเชื่อมไปฝั่ งวัดหัวเวียง ทิศตะวันตกจดแนวเขตหมูท่ ี่ 8
พื ้นที่ประมาณ 103,265 ตารางเมตร หรื อ 64.5 ไร่

แผนที่ 1-1 ขอบเขตพื ้นที่ศกึ ษา หมูท่ ี่ 9, 10 และ 11 เทศบาลตาบลหัวเวียง
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1.4 วิธีดาเนินการศึกษา

1.4.1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยการสารวจภาคสนาม ศึกษาข้ อมูลทางกายภาพของ
ชุมชนหัวเวียงในปั จจุบนั การสารวจแผนผัง รังวัดรูปตัดหมูบ่ ้ าน ถ่ายภาพ สอบถาม และบันทึก
ข้ อมูล แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
1. การสารวจแผนผังชุมชนหัวเวียง มาตราส่วน 1 : 5000
เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ ได้ แก่ อาคารสิ่งปลูกสร้ าง โครงข่ายทาง
สัญจรทางน ้า โครงข่ายทางสัญจรทางบก และพื ้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ แผนที่
ประวัติศาสตร์ บริเวณลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา พ.ศ.2449-2484 ซึง่ จัดทาโดยกรมแผนที่
ทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2495, พ.ศ.2510 และ พ.ศ.2542 ซึง่ บันทึกภาพ
โดยกรมแผนที่ทหาร ภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554 ซึง่ บันทึกภาพ
โดยซอฟต์แวร์ กเู กิลเอิร์ธ (Google Earth)
2. การสารวจแผนผังและรังวัดรูปตัดชุมชนหัวเวียง มาตราส่วน 1 : 1000
เพื่อศึกษารูปแบบการก่อสร้ าง ระดับความสูงจากระดับดิน ระดับความสูงจาก
ระดับน ้าลดและน ้าหลาก และรูปแบบการใช้ สอยพื ้นที่ใต้ ถนุ
3. การสารวจและสอบถามชาวบ้ านที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนเกี่ยวกับการดีดยกอาคาร
การถมที่ดนิ การแบ่งขอบเขตพื ้นที่ การต่อเติมอาคาร สภาพปั ญหาและการแก้ ไข
ปั จจัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ ในอดีตจนถึงปั จจุบนั
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1.4.2. การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการจาแนกและจัดกลุม่ ข้ อมูลออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสัณฐานทางกายภาพของหมูบ่ ้ านในอดีตจนถึงปั จจุบนั
โดยวิธีการแยกชันข้
้ อมูลและเปรี ยบเทียบความเปลี่ยนแปลงจากแผนที่หมูบ่ ้ าน
แสดงองค์ประกอบหลักทางกายภาพ ได้ แก่ อาคารสิ่งปลูกสร้ าง โครงข่ายทาง
สัญจรทางน ้า โครงข่ายทางสัญจรทางบก และพื ้นที่เกษตรกรรม อธิบายประกอบ
กับข้ อมูลและประวัตขิ องหมู่บ้าน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยระดับมหภาค (Macro Scale)
โดยวิธีการเปรี ยบเทียบแผนที่และรูปตัดหมู่บ้านที่แสดงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยจาก
ระดับพื ้นดิน และระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยจากระดับน ้าหลากท่วม
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยระดับจุลภาค (Micro Scale)
โดยวิธีการเปรี ยบเทียบสมมุตฐิ านรูปตัดหมูบ่ ้ าน ระหว่างปี พ.ศ.2500 – 2554
เพื่อสืบค้ นที่มาและรายละเอียดเกี่ยวกับความแตกต่างของระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
1.4.3. การสรุปและอภิปรายผล
1. ประมวลผลการศึกษาด้ วยแบบจาลอง (Model) เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชน
2. สรุปและอภิปรายผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัณฐานระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
ริมแม่น ้าน้ อย : กรณีศกึ ษาชุมชนเทศบาลตาบลหัวเวียง อ.เสนา
จ.พระนครศรี อยุธยา
1.5

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 เข้ าใจรูปแบบระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง
1.5.2 เข้ าใจการเปลี่ยนแปลงรูปแบบระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง
1.5.3 เข้ าใจปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง
1.5.4 ได้ ฐานข้ อมูลทางกายภาพของที่อยู่อาศัยในชุมชนเทศบาลตาบลหัวเวียง
1.5.5 เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเปิ ดประเด็นในการศึกษาที่อยูอ่ าศัยพื ้นถิ่นในมิติ
ที่หลากหลายนอกเหนือจากความรู้และความเข้ าใจเดิมที่มีอยู่

10
1.6 ข้ อจากัดของการศึกษา
1.6.1. ข้ อมูลด้ านการตังถิ
้ ่นฐาน และรูปแบบที่อยูอ่ าศัยของชุมชนหัวเวียงที่มีการบันทึก
ไว้ เป็ นข้ อมูลเอกสารมีน้อย ต้ องรวบรวมข้ อมูลโดยการสอบถามและสัมภาษณ์
เป็ นหลัก จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริงในอดีตได้
1.6.2. ข้ อมูลทางกายภาพของชุมชนหัวเวียงยังไม่เคยมีการศึกษาสารวจเฉพาะพื ้นที่
จึงไม่มีข้อมูลทุตยิ ภูมิเฉพาะพื ้นที่ จึงนาข้ อมูลระดับเทศบาลตาบลและข้ อมูล
จากการลงสารวจภาคสนามมาใช้ ในการสร้ างฐานข้ อมูลกายภาพของที่อยู่อาศัย
1.7 นิยามคาศัพท์ สาคัญ
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย หมายถึง ระดับพื ้นชันที
้ ่ใช้ อยูอ่ าศัยหลัก (Main living level)
ใช้ ทากิจกรรมการกิน อยู่ พักผ่อน และหลับนอนเป็ นประจา ในที่นี ้หมายถึงระดับพื ้นบ้ านชันที
้ ่อยู่
เหนือชันใต้
้ ถนุ ขึ ้นไปกรณีที่เป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่งหรื อกึ่งเปิ ดโล่ง และกรณีที่อยู่
อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ส่วนกรณีที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
น้ ล่างปิ ดทึบถือว่าระดับพื ้นชัน้
ล่างสุดเป็ นระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย

ภาพที่ 1-9 ลักษณะระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการวิจัย
การศึกษาสัณฐานการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยริมแม่น ้าน้ อย กรณีศกึ ษา
ชุมชนเทศบาลตาบลหัวเวียง จังหวัดพระนครศรี อยุธยานี ้ ได้ อาศัยแนวคิดการศึกษาเชิงสัณฐาน
วิทยา (Morphology study) ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีปรากฏการศาสตร์ (Phenomenology) มาเป็ น
กรอบความคิดหลักในการศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระดับพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง ในบทนี ้ได้ ทาการศึกษาและรวบรวมแนวความคิดและทฤษฎี ตลอดจน
การทบทวนงานวิจยั และวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกรอบความคิดดังกล่าวข้ างต้ น
ประกอบด้ วย
2.1 ทฤษฎีการตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่ราบลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับชุมชนริมน ้า
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยพื ้นถิ่น
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของที่อยู่อาศัยริมน ้า
2.5 ความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยริมน ้า
2.6 สรุปกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการวิจยั
2.1 ทฤษฎีการตัง้ ถิ่นฐานในพืน้ ที่ราบลุ่มแม่ นา้ เจ้ าพระยา
จากการศึกษา Agriculture Development of a Tropical Delta : A Study of Chao
Phraya Delta1 ได้ แบ่งออกเป็ น 4 บท บทแรกกล่าวถึงภาพโดยรวมของระบบแม่น ้าเจ้ าพระยา
ตังแต่
้ ระบบแม่น ้าทังหมดในพื
้
้นที่เอเชียตะวันออก ลงมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอธิบายถึง
สภาพภูมิประเทศของดินดอนสามเหลี่ยมแม่น ้าเจ้ าพระยา บทที่สองกล่าวถึงภูมิทศั น์การเกษตร
(Agriculture Landscape) ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมแม่น ้าเจ้ าพระยา ซึง่ แบ่งออกเป็ น 12
ภูมิภาค ซึง่ แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของสภาพแวดล้ อม บทที่สามแสดงให้ เห็นถึงโครงสร้ างของ
ดินดอนสามเหลี่ยมแม่น ้าเจ้ าพระยา ซึง่ ผ่านการวิเคราะห์จากภูมิประเทศ ลักษณะดิน อุทกวิทยา
พืชพันธุ์ การชลประทาน และวัฒนธรรมการปลูกข้ าว บทที่สี่เป็ นการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
1

Yoshikazu Takaya, Agricultural development of tropical delta : A study of The Chao Phraya delta

(Japan, Kyoto university, 1934).
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พื ้นที่รกร้ างในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมแม่น ้าเจ้ าพระยาผ่านการศึกษาพัฒนาการของการขุด
คลอง ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ช่วงเวลา คือ สมัยอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงปลายศตวรรษที่ 19
ช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 และช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20
ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ราบลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา (Chaophraya delta) เป็ นพื ้นที่
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น ้าซึง่ เกิดจากการทับถมของตะกอนดินที่ถกู พัดพามาจากทางตอน
เหนือ มีลกั ษณะการก่อตัวขึ ้นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยแบ่งขอบเขตการก่อตัวตามลักษณะชัน้
ดินได้ เป็ น ส่วนที่ราบลุม่ แม่น ้าเก่า (old delta) และส่วนที่ราบลุม่ แม่น ้าใหม่ (young delta) ซึง่
นอกจากครอบคลุมพื ้นที่ภาคกลางเกือบทังหมดแล้
้
วยังเป็ นบริเวณที่รวมเครื อข่ายลาน ้าสาคัญๆ
คือ ลาน ้าแม่กลอง ลาน ้าท่าจีน ลาน ้าเจ้ าพระยา และลาน ้าบางประกง ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่ไหลลงสู่
บริเวณอ่าวไทย ทาให้ บริเวณที่ราบดังกล่าวนี ้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความชุม่ ชื ้นในดินสูงมาก
เอื ้อต่อการทาเพาะปลูกและตังถิ
้ ่นฐานของผู้คน2
การศึกษาของ Takaya ทาให้ ทราบถึงภาพรวมของพื ้นที่ดนิ ดอนสามเหลี่ยมแม่น ้า
เจ้ าพระยา ตังแต่
้ สภาพทางธรณีวิทยา ภูมิประเทศ สภาพแวดล้ อมรวมไปถึง ลักษณะการตัง้
ถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการปลูกข้ าว ที่ปรับให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมที่
แตกต่างกันในบริเวณพื ้นที่ราบลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา
การตังถิ
้ ่นฐานของคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกและเลี ้ยงสัตว์ ซึง่ ต้ องอาศัย
น ้าเป็ นปั จจัยสาคัญ น ้านอกจากใช้ ในการเพาะปลูกแล้ วยังมีความจาเป็ นสาหรับกิน อาบ และเป็ น
เส้ นทางคมนาคมอีกด้ วย หมูบ่ ้ านจึงมักเกิดขึ ้นตามริมคลองและมักจะมีชื่อขึ ้นต้ นด้ วยคาว่า “บาง”
เช่น บางกอกน้ อย บางหัวเสือ เป็ นต้ น โดยคาว่า “บาง” ในที่นี ้หมายถึง หมูบ่ ้ านหรื อร้ านค้ า ซึง่
ปลูกเรี ยงรายไปตามลาน ้า3
ปั จจัยที่มาผลต่อการเลือกที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานประกอบด้ วยปั จจัย 3 ประการ คือ 1) ปั จจัยทาง
ภูมิศาสตร์ ได้ แก่ แหล่งน ้า ที่ดอน ที่ดนิ อุดมสมบูรณ์ และแหล่งแร่ เป็ นต้ น 2) ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
เป็ นปั จจัยสาคัญที่มกั เกิดคูก่ บั การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชน และมีอิทธิพลต่อการขยายตัวเป็ นเมือง
ต่อไปในอนาคต ได้ แก่ บริเวณที่อยูใ่ กล้ แหล่งวัตถุดิบบริเวณที่ตงโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม บริเวณ
2

Yoshikazu Takaya, Agricultural development of tropical delta : A study of The Chao Phraya delta (Japan,

Kyoto university, 1934).
3

ฤทัย ใจจงรักษ์ . เรื อนไทยเดิม (กรุงเทพฯ. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2518).
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เส้ นทางคมนาคมตัดกัน บริเวณจุดเชื่อมของเส้ นทางคมนาคม 3) ปั จจัยทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความเชื่อของแต่ละกลุ่มชนได้ แก่ สถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ สถานที่
ประวัติศาสตร์ ลักษณะที่เป็ นประเพณีนิยม หรื อความเชื่อต่างๆ4
ลักษณะและปั จจัยในการตังถิ
้ ่นฐานของกลุม่ ที่อยูอ่ าศัยริ มน ้าในเครื อข่ายลาน ้าบางกอก
น้ อยไว้ ว่ามีลกั ษณะดังนี ้
1) การตังถิ
้ ่นฐานชุมชนเริ่มแรกไม่จาเป็ นต้ องมีวดั เดิม ปากคลอง และคลองสายรองเสมอ
ไป แต่เกิดขึ ้นได้ ทงในบริ
ั้
เวณปากคลองสายรอง ชุมทางคลองสายหลัก บริเวณที่ตงวั
ั ้ ดทังเก่
้ า
และใหม่
2) การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนมีความสัมพันธ์กบั วัดอย่างลึกซึ ้ง ที่อยู่อาศัยมักอยูต่ ิดกับวัด
ที่ปลูกสร้ างริมแม่น ้าทังส่
้ วนฝั่ งคุ้งน ้าและท้ องน ้า ยึดตามตาแหน่งวัดเป็ นหลัก
3) ลักษณะที่อยูอ่ าศัยดังเดิ
้ มนันเป็
้ นหมูเ่ รื อนไทย มีนอกชานและเรื อนครัวไฟ แต่ถกู รื อ้
ย้ าย ต่อเติมจนไม่ปรากฏสภาพเดิมเหลืออยูใ่ นปั จจุบนั ส่วนชาวไทยเชื ้อสายจีนเดิมมักจะอาศัย
ในโป๊ ะแพ แล้ วปรับเปลี่ยนสภาพยกขึ ้นตลิ่งในปั จจุบนั
4) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของที่อยู่อาศัยเป็ นไปตามยุคสมัย ดังเดิ
้ มเป็ นเรื อนหมูม่ ีนอก
ชานปลูกตามลาน ้า ต่อมามีการขยายต่อเติมมีหลังคาคลุมชานนอกหรื อลดพื ้นที่ลง แต่ยงั คง
โครงสร้ างเรื อนไทยมาตรฐาน ภายหลังจึงมีการเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้ างประยุกต์ จัว่ ชันน้ อย
ปลูกขวางลาน ้า และเปลี่ยนมาสร้ างตามบ้ านบนบกเป็ นคอนกรี ตก่ออิฐถือปูน ตามหรื อขวางลาน ้า
ไม่มีลกั ษณะตายตัว5
ลักษณะการตังถิ
้ ่นฐานแบ่งเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี6้
1) การตังถิ
้ ่นฐานแบบกลุม่ (Clustered settlement) หรื อการตังถิ
้ ่นฐานแบบกระจุก
การตังถิ
้ ่นฐานแบบนี ้จะมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยทางธรรมชาติ หรื อปั จจัยทางกายภาพ เช่น ที่ราบ
4

ฉัตรชัย พงษ์ ประยูร, แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาคและการพัฒนาพื ้นที่ (กรุงเทพฯ : โครงการตารา คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540).
5

เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ มของการพัฒนาสภาพสังคมชุมชนริมน ้าบริเวณ

เครือข่ายลาน ้าคลองบางกอกน้ อย (กรุงเทพฯ. ภาควิชาสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2542).
6

ฉัตรชัย พงษ์ ประยูร, แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาคและการพัฒนาพื ้นที่ (กรุงเทพฯ : โครงการตารา คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540).
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ลุม่ แม่น ้า แหล่งแร่ธาตุ หุบเขา บริเวณแยกของถนน บริเวณคุ้งน ้า และบริเวณที่แม่น ้าบรรจบกัน
เป็ นต้ น ในระยะแรกของการตังถิ
้ ่นฐาน อาจเริ่มจากบ้ านโดดจานวน 2-5 หลังคาเรื อน ในระยะหลัง
จานวนคนมากขึ ้น กลุม่ บ้ านขนาดเล็กขยายขึ ้นเป็ นหมูบ่ ้ านขนาดใหญ่ หมูบ่ ้ านที่สร้ างมานานมักมี
ขนาดใหญ่ การตังถิ
้ ่นฐานแบบกลุม่ นี ้จะเป็ นการตังถิ
้ ่นฐานในชนบทที่ประกอบอาชีพการเกษตร
โดยพื ้นที่การเกษตรจะอยู่บริ เวณรอบหมูบ่ ้ านส่วนการเลี ้ยงสัตว์ เช่น เป็ ด ไก่ หมู วัว จะเลี ้ยงใน
บริเวณบ้ านหรื อบริเวณใกล้ ๆ บ้ านบางครัง้ เรี ยกรวมๆ ว่า หมูบ่ ้ านการเกษตร (Farm village)
การตังถิ
้ ่นฐานประเภทนี ้มักพบในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกของฝรั่งเศส ตอนใต้ ของเบล
เยี่ยมเดนมาร์ ก ตอนใต้ ของสวีเดนตอนใต้ ของอิตาลี สหรัฐอเมริกา อินเดีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย
และบริเวณทัว่ ไปในเขตที่ราบภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ของประเทศไทย
โดยเฉพาะหมู่บ้านที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทานา
ผลจากการตังถิ
้ ่นฐานแบบกลุม่ นี ้ถ้ าพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจแล้ วจะก่อให้ เกิดผลเสียทาง
เศรษฐกิจเพราะพื ้นที่การเกษตรอยูห่ า่ งไกลจากบ้ านเรื อนเกษตรกร ทาให้ ไม่สะดวกและเสียเวลา
ในการเดินทางไปกลับระหว่างพื ้นที่การเกษตรกับที่อยูอ่ าศัย พื ้นที่การเกษตรอาจไม่ได้ รับการดูแล
เท่าที่ควรแต่มีผลดีทางสังคมและจิตใจ คือ การได้ อยูร่ วมกันเป็ นกลุม่ ให้ คนในชุมชนมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ ชิดและอบอุน่
2) การตังถิ
้ ่นฐานแบบกระจาย (Dispersed or Scattered Settlement) การตังถิ
้ ่นฐาน
แบบกระจายเป็ นการตังถิ
้ ่นฐานที่บ้านเรื อน ยุ้งฉาง คอกสัตว์โรงเก็บเครื่ องมือต่างของเกษตรกร
ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่การเกษตรของตนเองหรื อ อาจเรี ยกว่าการกระจายในลักษณะโดดเดี่ยว (Isolated
Settlement) ความห่างของบ้ านเรื อนขึ ้นอยู่กบั ขนาดที่ดนิ แต่ละครอบครัว การตังถิ
้ ่นฐานแบบนี ้
จะมีศนู ย์กลางร่วมกัน เช่น วัด โรงเรี ยน สถานีอนามัย ตลาดลักษณะการตังถิ
้ ่นฐานแบบกระจายนี ้
จะพบในชนบทของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว เช่น ตอนเหนือของสหรัฐอเมริ กา สหราชอาณาจักร
เนเธอร์ แลนด์ ออสเตรเลีย เป็ นต้ น สาหรับประเทศไทยการตังถิ
้ ่นฐานแบบประเภทนี ้จะปรากฏใน
บริเวณที่เกษตรกรประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทาไร่ เช่น ไร่อ้อย ไร่สบั ปะรด ไร่มนั สาปะหลัง รวมทัง้
พวกที่ทาสวนผลไม้ โดยกระจายอยูไ่ ม่ไกลนักในพื ้นที่สวนของแต่ละครอบครัว แนวเขตของสวน
จะมีคคู ลองกัน้ การตังถิ
้ ่นฐานรูปแบบนี ้ทาให้ ไม่เสียเวลาในการเดินทางไปกลับ ระหว่างพื ้นที่
เกษตรกับบ้ าน ดังนันมี
้ เวลาการดูแลผลผลิตได้ อย่างเต็มที่ บางบริเวณอาจจะใช้ วิธีการทาฟาร์ ม
สวนผสม (Mixed Firming) คือ ใช้ ทงเพาะปลู
ั้
กและเลี ้ยงสัตว์
3) การตังถิ
้ ่นฐานแบบสุม่ (Random Settlement) การตังถิ
้ ่นฐานแบบสุม่ เป็ นการตังถิ
้ ่น
ฐานที่มีลกั ษณะเป็ นกลุม่ และกระจายแบบโดดเดี่ยวสลับกัน โดยการตังถิ
้ ่นฐานครัง้ แรกจะอยู่
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รวมกันเป็ นกลุม่ หมูบ่ ้ าน ต่อมาเมื่อมีคนมากขึ ้นก็มีการขยายพื ้นที่เกษตร ขยายการตังถิ
้ ่นฐาน
ในขณะเดียวกันมีบางบ้ านต้ องการความเป็ นอิสระกับต้ องการที่จะไปสร้ างที่อยูอ่ าศัยในพื ้นที่ของ
ตนเองเพื่อจะได้ ดแู ลไร่นาได้ เต็มที่ จึงปรากฏว่ามีการตังถิ
้ ่นฐานกระจายออกไปจากหมู่บ้าน
4) การตังถิ
้ ่นฐานตามแนวเส้ นทางคมนาคม (Linear Settlement) การตังถิ
้ ่นฐานประเภท
นี ้จะปรากฏนี ้จะปรากฏในบริ เวณที่ราบเป็ นส่วนใหญ่ โดยไม่คอ่ ยพบในบริเวณที่สงู ลักษณะการ
ตังบ้
้ านเรื อนจะเป็ นแนวยาวตามเส้ นทางคมนาคมที่สะดวก อาจจะตังอยู
้ เ่ ป็ นกลุม่ ติดต่อกันในเขต
ที่เป็ นชุมชนการค้ า หรื อทางแยกของเส้ นทางคมนาคม ส่วนบริเวณที่อยูไ่ กลออกไปอาจมีการตัง้
บ้ านเรื อนห่างกัน สาหรับพื ้นที่เกษตรจะอยู่บริเวณด้ านหลังของที่อยู่อาศัย เส้ นทางคมนาคมที่
ส่งเสริมให้ มีการตังถิ
้ ่นฐานได้ แก่ แม่น ้า ลาคลอง ถนน ตามแนวยาวของหุบเขาแคบๆ และบริเวณ
แนวของน ้าพุเป็ นต้ น โดยแบ่งเป็ น

ภาพที่ 2-1 ลักษณะการตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณถนน, บริ เวณแม่น ้าบรรจบกัน และบริ เวณโค้ งน ้า

4.1) การตังถิ
้ ่นฐานบริเวณริมแม่น ้า ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่เป็ นคันดินธรรมชาติที่
น ้าท่วมไม่ถึง หือบริเวณที่ราบขันบั
้ นได ส่วนมากเป็ นการตังถิ
้ ่นฐานระยะแรกๆ ของโลกเมืองหลวง
หรื อเมืองต่างๆ มักจะอยูร่ ิมฝั่ งแม่น ้าทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้เพราะแม่น ้ามีปัจจัยหลายอย่างที่ดงึ ดูดให้ เกิดการ
ตังถิ
้ ่นฐาน คือแม่น ้ามีอิทธิพลต่อการตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์เพราะเป็ นแหล่งน ้าจืดที่สาคัญที่สง่ เสริม
ให้ มีอาหาร การคมนาคม นันทนาการ เมืองต่างๆ มักจะตังอยู
้ ใ่ กล้ แม่น ้าโดยใช้ แม่น ้าเป็ นเส้ นทาง
คมนาคมติดต่อกับบริเวณอื่นได้ สะดวกและยังช่วยในการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมต่างๆ สูบ่ ริเวณรอบ
นอกอีกด้ วย ความหนาแน่นของการตังถิ
้ ่นฐานบริเวณแม่น ้าจะมีความแตกต่างกัน โดยบริเวณ
ที่ราบลุม่ แม่น ้าตอนล่างซึง่ เป็ นที่ราบน ้าท่วมถึง ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น ้าจะเป็ นบริเวณ
ที่มีการตังถิ
้ ่นฐาน อย่างหนาแน่นมากกว่าแม่น ้าตอนบน
4.2) การตังถิ
้ ่นฐานบริเวณริ มคลอง เป็ นเส้ นทางคมนาคมทางน ้าอีกประเภทหนึง่ ที่
เกิดขึ ้นจากการกระทาของมนุษย์ โดยขุดเพื่อเชื่อมระหว่างแม่น ้ากับแม่น ้า ส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะ
เป็ นแนวตรงและอยูใ่ นบริเวณที่ราบเพื่อใช้ เป็ นแหล่งน ้าจืด การคมนาคมขนส่ง การเกษตร
การอุปโภคและบริโภคดังนันจึ
้ งเป็ นบริเวณที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานของบ้ านเรื อนหรื อเมืองต่างๆ
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4.3) การตังถิ
้ ่นฐานบริเวณริมถนน เส้ นทางคมนาคมทางบกไม่วา่ จะเป็ นรถยนต์หรื อ
รถไฟ เป็ นเส้ นทางที่เกิดขึ ้นระยะหลังที่ดงึ ดูดให้ มีการอพยพจากพื ้นที่บริเวณภายในที่เป็ นแหล่ง
เกษตรกรรมให้ ออกมาตังถิ
้ ่นฐานบริเวณสองฝั่ งของถนน ทังนี
้ ้เพราะถือว่าเป็ นเส้ นทางคมนาคม
ที่สะดวกและรวดเร็ วกว่าทางน ้า จากการที่ถนนเป็ นปั จจัยดึงดูดให้ มีการตังถิ
้ ่นฐานหนาแน่นขึ ้น
เรื่ อยๆ ดังจะเห็นว่าบางบริเวณกลายเป็ นชุมชนใหญ่หรื อกลายเป็ นเมืองหลังจากมีการพัฒนา
เส้ นทางคมนาคม นอกจากนี ้ยังปรากฏว่าราคาที่ดนิ ใกล้ ถนนจะสูงอีกด้ วย7
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับชุมชนริมนา้
ชุมชน หมายถึง กลุม่ ชนที่อยู่ในท้ องที่หรื อในเมืองเดียวกัน มีอาณาบริเวณที่มีกลุม่ คนอยู่
รวมกัน ชนกลุม่ หนึง่ ที่มีความสนใจในเรื่ องต่างๆ คล้ ายกัน (นิจ ทองโสภิต, 2545)
ชุมชน หรื อ ประชาชน คือกลุ่มย่อยที่มีลกั ษณะหลายประการเหมือนกับลักษณะสังคม
แต่มีขนาดเล็กกว่าและมีความสนใจร่วมที่จะประสานกันในวงแคบกว่า ชุมชนที่หมายถึงเขตพื ้นที่
ระดับความคุ้นเคยและการติดต่อระหว่างบุคคล ตลอดจนพื ้นฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะบางอย่าง
ที่ทาให้ ชมุ ชนต่างจากกลุม่ เพื่อนบ้ าน ชุมชนมีลกั ษณะทางเศรษฐกิจแบบเลี ้ยงตนเองที่จากัด
มากกว่าสังคม แต่ในวงจากัดเหล่านันย่
้ อมมีการสังสรรค์ใกล้ ชิดกว่าและความเห็นอกเห็นใจลึกซึง้
กว่า อาจมีเฉพาะบางประการที่ผกู พันเอกภาพ เช่น เชื ้อชาติ ต้ นกาเนิดเดิมของชาติ หรื อศาสนา
(พจนานุกรมศัพท์ทางสังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย, 2524)
ชุมชนริมน ้า หมายถึง ลักษณะที่โดดเด่นของชุมชนไทย มีการสร้ างอาคารบ้ านเรื อนลงบน
น ้าประกอบด้ วยเรื อนแพหรื อเป็ นลักษณะชุมชนสะเทินน ้าสะเทินบก คือ เป็ นชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิมฝั่ ง
หรื ออยูใ่ นน ้าตื ้นๆ รวมทังบริ
้ เวณน ้าท่วม ซึง่ จะประกอบด้ วยเรื อนไม้ ยกพื ้นสูง ดังนันสั
้ งคมไทยจึงมี
วิถีการดาเนินชีวิตแบบชาวน ้า คือการสร้ างถิ่นฐานอยูแ่ บบง่ายๆ ตามแม่น ้าลาคลอง ซึง่ อาจจะเป็ น
การอยูใ่ นน ้าเลยทีเดียวหรื ออยูบ่ นตลิ่งก็ได้ 8
ชุมชนริมน ้า หมายถึง ชุมชนที่มีองค์ประกอบสาคัญ คือ
7

ฉัตรชัย พงษ์ ประยูร, แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาคและการพัฒนาพื ้นที่ (กรุงเทพฯ : โครงการตารา คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540).
8

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา. น ้า : บ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ : เอ็น เอส พี พริน้ ท์ติ ้งกรุ๊ป, 2539).
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1) วัด ซึง่ เป็ นที่รวมจิตใจของผู้คนชาวพุทธ หรื อโรงเจ (ชาวจีน) ซึง่ ตังอยู
้ ร่ ิมฝั่ งคลอง ซึง่ เป็ น
สิ่งที่บง่ บอกถึงจุดเริ่มต้ นของการก่อกาเนิดของชุมชนริมน ้า
2) ท่าเรื อร่วม บ้ านริมคลองส่วนใหญ่จะมีที่ขึ ้นลงเรื อประจาบ้ านอยู่ แต่กรณีที่บ้านอยูเ่ ข้ า
ไปในคลองสายคลองหรื อคลองสาน ซึง่ เรื อหางยาวหลักไม่วิ่งผ่าน ก็ต้องอาศัยเรื อแท็กซี่ในบริเวณ
หนึง่ มาส่งที่ทา่ เรื อร่วมดังกล่าว นอกเหนือจากท่าเรื อร่วมหน้ าวัดแล้ วบริเวณที่เป็ นท่าเรื อนันถู
้ ก
กาหนดโดยตาแหน่งก็เป็ นจุดศูนย์รวมของชุมชน
3) ตลิ่งหรื อเขื่อน เป็ นตัวกาหนดแนวเขตของลาน ้าตามธรรมชาติ หรื อเพื่อกันคลื่นซัด เดิม
เริ่มจากตลิ่งดิน ต่อมาทาเขื่อนไม้ เปลี่ยนมาเป็ นเขื่อนหินทิ ้ง เพื่อรักษาหน้ าดินและนาหินมาก่อเป็ น
กาแพงล้ อมบ้ านตนเองแล้ วนาไปสูก่ ารเทคอนกรี ตหินที่รวมกันเป็ นเขื่อนคอนกรี ตเสริมเหล็กแบบ
ถาวรในที่สดุ 9
วิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนริมน ้า จังหวัดอยุธยามีความผูกพันแนบแน่นกับสายน ้า
การตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนมักอยูร่ ิมน ้า หลังบ้ านเป็ นสวน ถัดออกไปเป็ นทุง่ นา และถัดจากทุง่ นาเป็ น
ป่ าละเมาะ จากริมน ้าถึงพื ้นที่เพาะปลูกเชื่อมด้ วยคลองเล็กๆ การปลูกสร้ างที่อยู่อาศัยสะท้ อนวิถี
ชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติและประเพณี ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา10
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยพืน้ ถิ่น
ที่อยู่อาศัยพื ้นถิ่น หรื อบ้ านไทยพื ้นถิ่นนัน้ บ้ างเรี ยกเรื อนไทยพื ้นถิ่น มีการเปลี่ยนแปลง
ตามลักษณะวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทย เป็ นผลจากกระบวนการวิวฒ
ั นาการทางสังคมและ
วิถีชีวิตของแต่ละวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีความสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมของท้ องถิ่นที่ตงั ้
เป็ นสิ่งที่ตอบสนองประโยชน์ใช้ สอยด้ านการกินอยูห่ ลับนอน11

9

เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร. “การศึกษาที่อยูอ่ าศัยริมน ้าบริเวณลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยาตอนล่าง : กรณีศกึ ษา บริเวณตลาดน ้า

บางคูเวียง,” สาระศาสตร์ สถาปั ตย์ 2, (2541).
10

สุเนตร ชุติธรานนท์, ชีวิตชุมชนริมน ้าอยุธยา มรดกไทย มรดกโลก (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แปลน โมทิฟ, 2540).

11

วิวฒ
ั น์ เตมียพันธ์. “เรือนพักอาศัย : รูปแบบสาคัญของสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น” ใน การอนุรักษ์ สถาปั ตยกรรมและ

ชุมชน : เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบสถาปนา 80 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
(คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 2540).
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คาว่า “เรื อน” มีความหมายต่างจากคาว่า “บ้ าน” เรื อนมักใช้ ในความหมายที่แสดงถึง
ครัวเรื อนที่มีโครงสร้ างทางกายภาพเล็กที่สดุ และเป็ นที่พกั อาศัยที่สะท้ อนให้ เห็นโครงสร้ างของ
ครอบครัวในแต่ละวัฒนธรรมส่วนคาว่าบ้ านนอกจากหมายถึงโครงสร้ างอาคารสาหรับการพัก
อาศัยเช่นเดียวกับเรื อนแล้ ว ยังหมายถึงพื ้นที่ในขอบเขตบ้ าน หรื อบ้ านหลายๆ หลังประกอบเป็ น
หมูบ่ ้ าน หรื อหมายถึงบ้ าน (home) ในความรู้สึกหรื อนึกคิดที่จบั ต้ องได้ 12
ที่อยู่อาศัยพื ้นถิ่นไม่ใช่สิ่งล้ าหลัง เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดต่อกันมาและมักมี
การเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ที่อยูอ่ าศัยพื ้นถิ่นร่วมสมัยมีความหลากหลายและแตกต่างจากรูปแบบที่
เป็ นประเพณี แต่ยงั คงมีลกั ษณะร่วมกันที่แสดงให้ เห็นถึงความเหมาะสมลงตัวของวิถีชีวิตและ
เงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่มีรูปแบบเฉพาะของท้ องถิ่นนัน้ 13
องค์ประกอบของอาคารพักอาศัยในชุมชนริมน ้าว่าประกอบด้ วย
1) การวางอาคาร ในลักษณะที่สมั พันธ์กบั ลักษณะทางกายภาพของคลอง เช่น วางยาว
ตามแนวลาคลองเพื่อรับลม และให้ เกิดการระบายถ่ายเทอากาศได้ อย่างเต็มที่โดยหันด้ านหน้ าสู่
คลอง ส่วนด้ านหลังอาจเป็ นสวนเพาะปลูก
2) ความสัมพันธ์กบั น ้า การปลูกอาคารบนดินมีลกั ษณะที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
น ้ากับชีวิตความเป็ นอยู่ และกิจวัตรประจาวัน เช่น การยื่นตัวเรื อนบางส่วนออกไปในน ้าโดยอาจ
เป็ นส่วนของชานหรื อมีศาลาท่าน ้า และมีบนั ไดที่สามารถลงสูน่ ้า หรื อสาหรับเทียบเรื อนซึง่ เป็ น
สัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อสู่สงั คมและภายนอกด้ วย
3) เขื่อน การสร้ างเขื่อนกันน ้าเซาะหรื อวัตถุบรรเทาแรงคลื่นที่เกิดจากความเร็วของเรื อ
สัญจรมีหลากหลายลักษณะเพื่อไม่ให้ เกิดความซ ้าซากตลอดแนวคลอง โดยอาจมีลกั ษณะที่เป็ น
ถาวรหรื อกึ่งถาวร เช่น การก่อหินเรี ยงซ้ อน และอาจยึดหินเข้ าหากันด้ วยซีเมนต์ บางส่วนอาจเป็ น
เขื่อนคอนกรี ตเสริมเหล็ก และในบางกรณีอาจเป็ นวัตถุบรรเทาคลื่นซึง่ มีลกั ษณะชัว่ คราว เช่น
การผูกไม้ ไผ่เป็ นมัดและยืดหลักด้ วยเสาปั กในน ้า ซึง่ สามารถบอกถึงอาณาเขตได้ ด้วย

12

ศรีศกั ดิ์ วัลลิโภดม, เรือนไทย บ้ านไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543).

13

อรศิริ ปาณินท์, เรือนพื ้นบ้ านไทย – มอญ (สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543).
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4) รัว้ กรณีที่จาเป็ นต้ องมีการสร้ างรัว้ เพื่อความเป็ นส่วนตัว และความปลอดภัยควรเป็ น
รั่วโปร่งเพื่อรับและระบายถ่ายเทอากาศ และเพื่อการไหลวนของที่ว่าง ให้ มีความต่อเนื่องระหว่าง
อาคารกับน ้า
5) ศาลา องค์ประกอบที่สาคัญของอาคารที่พกั อาศัยริมน ้า คือ ชาน หรื อ ศาลา ซึง่ อาจมี
หน้ าที่ใช้ สอยเฉพาะหรื อพื ้นที่ใช้ สอยแบบอเนกประสงค์ โดยเฉพาะชานหน้ าบ้ าน เป็ นสัญลักษณ์
ของการเชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอก ระหว่างอาคารกับน ้าตามที่กล่าวมาแล้ ว โดยชาน
อาจมีม้านัง่ สาหรับพักผ่อน มีการตังศาลพระภู
้
มิ มีการตกแต่งด้ วยไม้ กระถางเพื่อความสดชื่น
6) หลังคา คือ กาบังแดดและฝนทาให้ เกิดความรู้สกึ ปลอดภัย อบอุ่น และเสริมความรู้สกึ
ทางจิตวิทยาว่า บ้ านคือวิมานของเรา และในแง่ของหน้ าที่ใช้ สอยทางกายภาพ ซึง่ อาจเป็ นลักษณะ
ของการทิ ้งชายหรื อเป็ นปี กนกกันแดด กันฝน โดยใต้ หลังคาควรมีชอ่ งลมระบายถ่ายเทอากาศ
เพื่อไม่ให้ เกิดความร้ อนถ่ายเข้ าไปสูท่ ี่วา่ งภายในเขตสบาย (comfort zone) สาหรับระดับความสูง
ชันของหลังคาบ้ านแต่ละหลัง จะช่วยทาให้ เส้ นของแนวหลังคา (roof line) ตลอดลาคลองมี
ชีวิตชีวา และน่าสนใจด้ วยความสัมพันธ์กบั ภูมิอากาศ นอกเหนือจากหลังคาแล้ วองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติแวดล้ อม คือ หน้ าต่าง ผนัง และองค์ประกอบลักษณะอื่นที่ใช้ ในการกันแดด
สาหรับผนังนันไม่
้ สามารถหลีกเลี่ยงวิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีในการก่อสร้ าง แต่ควรมีการเจาะ
ช่องเปิ ดที่ผนังให้ มาก เพื่อการถ่ายเทอากาศที่ไม่ตา่ งไปจากการตีฝาไม้ ระแนงโปร่ง หรื อบานเกล็ด
ไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผนังจะถูกสร้ างขึ ้นมาด้ วยวัสดุที่อมความร้ อนสูงจะทาให้ เวลา
กลางคืนไม่คอ่ ยสบายจึงควรเจาะช่องให้ มาก14
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของที่อยู่อาศัยริมนา้
ปั จจัยการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนพึง่ น ้าสูเ่ มืองพึง่ บกนันเกิ
้ ดจาก 1) บทบาทที่เป็ นมาของ
พื ้นที่ ทังจากการเชื
้
่อมโยงในระดับที่แตกต่างกัน 2) นโยบายและค่านิยมในแต่ละช่วงยุค และ
3) ปั จจัยทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและฝี มือมนุษย์ ซึง่ ผูกพันและเกี่ยวเนื่องกัน 15

14
15

อรศิริ ปาณินท์. บ้ านและหมูบ่ ้ านพื ้นถิ่น (กรุงเทพฯ. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์,2539).

กิติศกั ดิ์ วิทยาโกมลเลิศ. “การเปลี่ยนแปลงการตังถิ
้ ่นฐานจากชุมชนน ้าสูเ่ มืองบกในพื ้นที่เมืองฝั่ งธนบุรี,”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการวางผังเมือง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2545).
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การเปลี่ยนแปลงโดยความทันสมัยของชุมชนริมน ้าในบริ บทของการอยูร่ ่วมกันกับ
สิ่งแวดล้ อมทางน ้า กรณีศกึ ษาตัวอย่างเรื อนแพและเรื อนเสาสูงในประเทศไทย โดยสรุปว่า
การเข้ าถึงถนนและระยะห่างจากชุมชนเมืองเป็ นปั จจัยที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างและ
รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชน ซึง่ มีผลต่อการทาลายระบบคลอง โดยเกิดจากผู้อยู่อาศัยที่มี
ทัศนคติด้านลบกับน ้าและจิตสานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมทางน ้าลดลง ชุมชนที่สมั พันธ์กบั
โครงข่ายลาน ้าและหันหน้ าบ้ านสูแ่ ม่น ้ามีแนวโน้ มที่จะรักษาสภาพ แวดล้ อมทางน ้าสูงกว่าชุมชน
ที่หนั หน้ าบ้ านสู่ถนน และนาเสนอการออกแบบวางผังชุมชนริมน ้าโดยใช้ การเข้ าถึงทางน ้าและ
พัฒนาพื ้นที่ริมน ้าใหม่ บนพื ้นฐานของทัศนคติที่ต้องการปกป้องรักษาสภาพแวดล้ อมทางน ้า 16
การเปลี่ยนแปลงของบ้ านไทยพื ้นถิ่นในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาว่า มีความสัมพันธ์ตอ่
การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการใช้ สอย คุณค่า และความหมายทางวัฒนธรรม ตามประสบการณ์
และค่านิยมของชาวบ้ านที่เกี่ยวกับเงื่อนไขสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้ อมของ
ท้ องถิ่น การเปลี่ยนแปลงนี ้มีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้ องถิ่น และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
ชุมชนแตกต่างกัน ที่อยูอ่ าศัยพื ้นถิ่นในละแวกพระนครศรี อยุธยามีรากฐานจากเรื อนไทยประเพณี
และถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงในบ้ านส่วนใหญ่เกิดบริเวณพื ้นที่วา่ ง
ต่อเนื่อง เช่น ระเบียง นอกชาน การเปลี่ยนระดับพื ้น ใต้ ถนุ บ้ าน และพื ้นที่รอบบ้ าน แยกเป็ น 2
รูปแบบ คือ 1) การปรับปรุงระดับบ้ าน ต่อเติมพื ้นที่อื่นๆ ขนานไปกับโครงสร้ างเรื อนเดิม แบบคง
โครงสร้ างบริเวณระเบียงและแบบปรับลดโครงสร้ างบริเวณระเบียง 2) การเปลี่ยนแปลงระดับกลุม่
บ้ านหรื อชุมชน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างบ้ าน17

16

ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์. “การเปลี่ยนแปลงโดยความทันสมัยของชุมชนริมน ้าในบริบทของการอยูร่ ่วมกับสิ่งแวดล้ อม

ทางน ้า กรณีศกึ ษาตัวอย่างเรือนแพและเรือนเสาสูงในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบรั ฑิต. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
โตเกียว, 2545).
17

วันดี พินิจวรสิน. วิวฒ
ั นาการลักษณะสัณฐานและคุณค่าทางวัฒนธรรมของบ้ านไทยพื ้นถิ่นในละแวกจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. (โครงการวิจยั . สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั . คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
2550).
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2.5 ความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัย
การให้ ความหมายของคาที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย18
ใต้ ถนุ (น.)
หมายถึง พื ้นที่ภายใต้ พื ้นเรื อนที่ยกขึ ้นจากระดับหน้ าดินขนาดสูง
ของใต้ ถนุ มีขนาดต่างๆ เช่น สูงพอคนคลานเข้ าไปได้ สูงเสมอ
คนเดินผ่านไปได้ เป็ นต้ น ล่องถุนก็เรี ยก
ล่องถุน (น.) หมายถึง ที่ว่างระหว่างหน้ าดินขึ ้นไปถึงใต้ พื ้นเรื อน
เดี่ยวล่าง (น.) หมายถึง จากพื ้นดินถึงหลังรอด (เดี่ยวล่องถุน)
การปลูกเรื อนสาหรับเป็ นที่อยูอ่ าศัยว่า ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยด้ านภูมิประเทศท้ องถิ่น ดินฟ้า
อากาศ วัตถุสาหรับปลูกสร้ าง ความเป็ นอยู่และคติความเชื่อถือในศาสนาเป็ นเครื่ องบังคับ เรื อน
ไทยสมัยเก่ามักปลูกเป็ นเรื อนไม้ ชนเดี
ั ้ ยวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ด้ านข้ างทางหนึง่ มีระเบียง ยกพื ้นใต้ ถนุ
สูง ชาวไทยแต่โบราณมีอาชีพส่วนใหญ่อยู่กบั การเพาะปลูกจึงสร้ างบ้ านปลูกเรื อนใกล้ แม่น ้าลา
คลองหนองบึง เพื่อทาประโยชน์แก่การครองชีพได้ สะดวกถึงฤดูฝน ฝนตกหนักน ้านองพื ้นดิน เมื่อ
ถึงหน้ าน ้า น ้าท่วมล้ นตลิ่ง พื ้นที่สาหรับบ้ านจึงต้ องยกสูงหรื อเลือกหาที่สงู เพื่อหนีน ้า ส่วนเรื อนที่
ปลูกอยูใ่ นกระบวนบ้ านก็ยกพื ้นเรื อนให้ สงู เพื่อใช้ ประโยชน์ของใต้ ถนุ เป็ นที่ประกอบกิจการ
ประจาวัน มีปั่นฝ้าย ทอหูก เป็ นต้ น ในที่น ้าท่วมไม่ถึงราษฎรก็ยงั ปลูกเรื อนยกพื ้นสูงอยู่ เพราะมัก
ใกล้ ป่าเขา มีคนอยู่หา่ งๆ กันไม่ส้ แู น่นหนา ไม่สะดวกแก่การทานาทาสวน จะทาได้ ก็แต่ไร่ มักมีสตั ว์
ป่ าสัตว์ร้ายรบกวน การปลูกเรื อนจึงต้ องยกพื ้นสูงเพื่อกันภัยอันตรายในช่วงเวลาค่าคืน19
เรื อนไทยในสมัยอยุธยานันการปลู
้
กเรื อนไทยใต้ ถนุ เตี ้ยจะนิยมเฉพาะในรัว้ ในวัง ด้ วย
สถานที่นนได้
ั ้ รับการถมดินให้ สงู แม้ น ้าจะขึ ้นมากปากใดก็ไม่อาจท่วมได้ โดยทัว่ ไปในชนบทหรื อใน
เมืองหลวงนอกรัว้ วังออกมาก็มกั จะใช้ เรื อนใต้ ถนุ สูงทังสิ
้ ้น เรื อนไทยที่อยูช่ ายทะเลหรื อที่ลมุ่ น ้าขัง
ถึง ทางเดินเฉะแฉะลาบาก จะทาสะพานยกขึ ้นเป็ นสะพานยาวเชื่อมถึงกันระหว่างบ้ านต่อบ้ านไป
โดยตลอด เรื อนไทยใต้ ถนุ สูงแล้ วย่อมพ้ นจากน ้าท่วม ส่วนเรื อนที่อยูช่ ายทะเลหรื อที่ล่มุ น ้าท่วมใต้
ถุนแฉะก็คงใช้ ประโยชน์อะไรไม่ได้ นอกจากใช่เป็ นที่จอดเรื อหรื อยกพื ้นเอาเรื อคว ้าไว้
18

จุลทัศน์ พยาฆรานนท์. อภิธานศัพท์เรือนไทยภาคกลาง, (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, 2537).

19

เสฐี ยรโกเศศ, ประเพณีเนื่องในการสร้ างบ้ านปลูกเรือน, (กรุงเทพฯ : แม่คาผาง, 2531).
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สาหรับบ้ านที่ปลูกบนที่น ้าท่วมไม่ถึงนิยมทารัว้ รอบขอบชิดเพื่อเป็ นที่เก็บสัมภาระต่างๆ ถ้ าปลูกใน
ที่ดอนน ้าท่วมไม่ถึงและมีบริเวณกว้ างขวางก็จะถมดินปรับพื ้น มีแคร่เอาไว้ นงั่ เล่นใต้ ถนุ หรื อทอผ้ า
และกิจกรรมอื่นๆ รวมทังสานกระบุ
้
ง ตะกร้ าด้ วย เรื อนไม้ ของชาวอิสลามที่มีฐานะดีจะปลูกใต้ ถนุ
สูงส่วนบ้ านทางเหนือยกพื ้นสูงก็จริงแต่ไม่สงู นัก เมื่อจะลอดใต้ ถนุ ก็จะต้ องค้ อมหลังเล็กน้ อย นัน่ ก็
อาจจะเป็ นประเพณีของคนไทยโบราณที่ไม่นิยมลอดใต้ ถนุ เพราะคาว่า “ใต้ ” หรื อ “ถุน” ก็ดีล้วน
แปลว่าต่าช้ า เข้ าจึงไม่ลอดใต้ ถนุ กัน ผิดกับหมูบ่ ้ านลาวพวน ลาวโซ่ง จะนิยมตังหู
้ กทอผ้ าไว้ ใต้ ถนุ
และทางานกันใต้ ถนุ นอกจากใช้ ประโยชน์ทากิจกรรมต่างๆ อาศัยร่มเงาทางใต้ ถนุ แล้ ว ก็ยงั ใช้ เป็ น
ที่จอดเกวียนหรื อทางานจักรสานต่างๆ20
“ใต้ ถนุ ” เป็ นที่วา่ งส่วนใต้ พื ้นของตัวเรื อนโดยไม่มีการกันฝา
้ ใต้ ถนุ สูงเกิดจากการยกพื ้น
เรื อน พื ้นระเบียง และพื ้นชานให้ สงู จากพื ้นดิน ความสูงของใต้ ถนุ นี ้จะสูงมากบ้ างน้ อยบ้ างสุด
แล้ วแต่สดั ส่วนของเรื อน และเกี่ยวกับการลดพื ้นของระเบียงหรื อชานด้ วย นอกจากนี ้ยังเกิดจาก
สภาพภูมิประเทศเกี่ยวกับระดับน ้าอีกด้ วย ลักษณะใต้ ถนุ สูงมีประโยชน์ คือ 1) ลมพัดผ่านทาให้ มี
อากาศถ่ายเท ไม่อบั ชื ้น 2) การลดพื ้น ทาให้ พื ้นเป็ นที่นงั่ ห้ อยเท้ า ลมพัดจากบนเรื อนไปยังใต้ ถนุ
และจากใต้ ถนุ ขึ ้นไปบนเรื อน พร้ อมทังยั
้ งมองลอดผ่านลงไปยังใต้ ถนุ ได้ 3) ความปลอดภัย ความ
สูงของพื ้นเรื อนทาให้ ปลอดภัยจากสัตว์และคนร้ าย 4) ป้องกันน ้าท่วม บางท้ องถิ ้นในภาคกลางจะ
มีน ้าท่วมประจา หรื อท่วมเป็ นช่วงระยะเมื่อยกพื ้นสูงเสียแล้ วปั ญหาน ้าท่วมพื ้นเรื อนก็หมดไป
5) ที่ว่างใต้ ถนุ ใช้ เป็ นที่เก็บสัมภาระในการประกอบอาชีพ หรื อพักผ่อนต้ อนรับแขกหรื อเพื่อนบ้ าน
ในบางโอกาส21

ภาพที่ 2-2 ขนาดสัดส่วนและการลดระดับของบ้ านไทย
ทีม่ า : สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, 2537.
20

น. ณ ปากน ้า, แบบแผนบ้ านเรือนในสยาม, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2531).

21

สมใจ นิ่มเล็ก, “อยูเ่ รือนไทย,” วารสารหน้ าจัว่ ฉบับที่ 8, มหาวิทยาลัยศิลปากร, (2531).
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การใช้ ใต้ ถนุ บ้ านใช้ ได้ ไม่เหมือนกันทุกแหล่งที่ตงที
ั ้ ่ทาการสารวจ โดยเฉพาะในพื ้นที่
ที่น ้าท่วมถึงซึง่ ไม่สามารถใช้ งานได้ ตลอด เฉพาะช่วงเวลา แต่ในพื ้นที่อื่นๆ ใต้ ถนุ บ้ านจะเป็ นพื ้นที่
สาคัญต่อชีวิตและการอยูไ่ ม่น้อยกว่าบนเรื อน บางพื ้นที่สาคัญมากกว่าด้ วยซ ้าเพราะเป็ นที่นงั่
พักผ่อนของคนในละแวกบ้ านเวลากลางวัน ภาพที่เห็นชินตาคือการแขวนเปลญวณ และแคร่ไม้
ใต้ ถนุ มักใช้ คละกันหลายการใช้ สอย เช่น จักรสาน ซ่อมเครื่ องมือ ทอผ้ า แต่ปัจจุบนั มีให้ เห็นน้ อย
จนแทบจะไม่มีแล้ ว นอกจากนันยั
้ งใช้ เก็บของทุกชนิด อุปกรณ์เกษตร เครื่ องมือจับปลา วัสดุ
ก่อสร้ าง รวมถึงตุม่ น ้าดื่ม น ้าใช้ บางบ้ านใช้ เลี ้ยงสัตว์ด้วย เพราะคุ้มค่าใช้ จา่ ยในการสร้ างโรงเลี ้ยง
และอยูใ่ กล้ ชิดดูแลสะดวก สาหรับเรื อนเครื่ องผูกหรื อเรื อนใต้ ถนุ เตี ้ย ใช้ พกั ผ่อนไม่ได้ ก็จะใช้ เก็บ
ของหรื อเลี ้ยงสัตว์เท่านัน้ 22
รูปร่างลักษณะของเรื อนไทยเดิมเกี่ยวกับใต้ ถนุ นันมี
้ ความสูงของการยกพื ้นมักสูงจาก
พื ้นดินประมาณพ้ นศรี ษะ รวมทังชานก็
้
ยกสูงด้ วย การยกพื ้นใต้ ถนุ สูงนี ้มีระดับลดหลัน่ กัน เช่น
พื ้นของห้ องนอนสูง 260 ซม. ระเบียงลดระดับลง 40 ซม. เป็ นต้ น การลดระดับ 30-40 ซม. นี ้
ทาให้ เกิดประโยชน์ได้ 3 อย่างคือ 1) ช่วยให้ ลมพัดผ่านได้ สะดวก 2) สายตามองลอดช่องลงมายัง
ใต้ ถนุ ได้ ทาให้ เกิดการไหลไปเทมาในที่ว่าง 3) ใช้ ระดับที่ลด 40 ซม. ไว้ เป็ นที่นงั่ ได้ พอดี เรื อนไทย
ที่ จ.อยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ไม่นิยมลดระดับระเบียงแต่ลดเฉพาะชานเท่านัน้ ทาให้
ใช้ รอดเพียงตัวเดียวยาวตลอดไม่ต้องต่อ สะดวกในการก่อสร้ าง แต่เสียประโยชน์ที่จะได้ รับ
ดังกล่าวข้ างต้ น การยกพื ้นใต้ ถนุ สูงทาให้ เกิดประโยชน์ดงั นี ้
1) เพื่อให้ มีความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายหรื อคนร้ ายในเวลาค่าคืน ภาคกลางของประเทศ
ไทยอยูใ่ นเขตพื ้นที่ลมุ่ น ้าท่วมถึง ฝนตกชุก มีต้นไม้ หนาทึบ เต็มไปด้ วยสัตว์ร้ายนานาชนิด เช่น
งูพิษ ตะขาบ แมลงป่ อง ถ้ าบ้ านเรื อนตังอยู
้ ่ใกล้ ป่าก็ต้องระวังสัตว์ป่าอีกด้ วย ฉะนัน้ การยกที่นอน
ให้ สงู จากพื ้นดินจึงเป็ นการปลอดภัยมากกว่า และยังได้ ความมิดชิด (Privacy) ดีอีกด้ วย
2) ป้องกันน ้าท่วมถึง ไม่วา่ ภาคไหนของประเทศไทย จะมีน ้าท่วมจากฝนตก ส่วนภาค
กลางนันน
้ ้าเหนือไหล่บา่ ลงมา รวมทังน
้ ้าทะเลขึ ้นหนุนในราวเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม
ถ้ าเกิดน ้าท่วมขึ ้นก็ย้ายสิ่งของเครื่ องใช้ ตา่ งๆ จากใต้ ถนุ ขึ ้นไว้ บนเรื อน
3) เพื่อใช้ ประโยชน์ที่วา่ งใต้ ถนุ เก็บสิ่งของเครื่ องใช้ ในการทากสิกรรม เช่น เครื่ องมือทานา
ทาสวน ได้ แก่ เกวียน ไม้ กระดาน เรื อบด คันไถ กะทะเคี่ยวน ้าตาล เป็ นต้ น

22

อรศิริ ปาณินท์, เรือนพื ้นบ้ านไทย – มอญ, (สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543).
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4) เป็ นที่ประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรื อน ได้ แก่ ทาร่ม ทอผ้ า ทอเสื่อ ปั่ นฝ้าย ตาข้ าว
และไว้ พกั ผ่อน ตังแคร่
้ นงั่ เล่นในเวลากลางวัน หรื อเรื อนหลังบ้ านที่อ.สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
แบ่งส่วนไว้ เลี ้ยงสัตว์ เช่น เป็ ดไก่ หมู วัว ควาย แต่การเลี ้ยงสัตว์ไว้ ใต้ ถนุ ทาให้ สกปรก ส่งกลิ่น
เหฒ้ นเป็ นผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก บางท้ องที่ก็แยกสัตว์เลี ้ยงไว้ ในคอกต่างหาก ซึ่งตังอยู
้ ใ่ กล้ ๆ
กับเรื อนเป็ นการดีกว่าเลี ้ยงไว้ ใต้ ถนุ ดังกล่าว อาเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการมีงานประเพณี
สงกรานต์ในเดือนเมษายนของทุกปี จัดพื ้นใต้ ถนุ ตกแต่งอย่างสวยงามไว้ เล่นสะบ้ า ใต้ ถนุ ยังมี
ประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น เป็ นที่เล่นของเด็กๆ นัง่ ขยี ้ผ้ าก่อนใส่อ่างลงไปซักที่คลอง
นัง่ จักตอก จักสาน เป็ นต้ น แต่ต้องเป็ นฤดูที่น ้าท่วมไม่ถึง
5) ลมพัดผ่านได้ สะดวก เกิดการไหลไปเทมาในที่วา่ งภาคกลางของประเทศไทยอยูใ่ กล้
เส้ นศูนย์สตู ร ระหว่างเส้ นรุ้งที่ 13-16 องศาเหนือ และเส้ นแวงที่ 95-102 องศาตะวันออก อากาศ
ร้ อนอุณหภูมิบางเดือนสูงถึง 39.9 องศาเซนติเกรดและมีความชื ้อสูงมากเช่นกัน เนื่องจากอยู่ใกล้
ทะเล เมื่ออากาศร้ อนและมีความชื ้นมากอาคารจึงต้ องการความโปร่ง เบา ลอย การที่ยกใต้ ถนุ
เรื อนสูงต้ องตามลักษณะความต้ องการของสิ่งแวดล้ อม ดินฟ้าอากาศอย่างยิ่ง ส่วนความโปร่ง
ของเรื อนนันเห็
้ นได้ จากเรื อนครัวที่ออกแบบฝาผนังไว้ ให้ มีลกั ษณะอากาศผ่านได้ เรี ยกว่าฝาโปร่ง
ลม (Breathing wall) คือ ฝาสาหรวด ฝาขัดแตะ นอกจากฝาแล้ วบางเรื อนพื ้นตอนที่เป็ นครัวไฟ
ยังเป็ นพื ้นขัดแตะอีกด้ วย เช่น เรื อนของนายลม้ าย สาลีผล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ตลอดจนหน้ าจัว่
หัวท้ ายยังทาช่องโปร่งให้ ลมพัดผ่าน ควันไฟออกจากห้ องได้ สะดวก หารออกแบบทังหมดนี
้
้เกิด
จากความต้ องการและความเข้ าใจธรรมชาติ23

ภาพที่ 2-3 การใช้ ประโยชน์ของบ้ านไทยยกพื ้นมีใต้ ถนุ สูง
ทีม่ า : สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, 2537.

23

ฤทัย ใจจงรักษ์ . เรื อนไทยเดิม (กรุงเทพฯ. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2518).
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2.6 สรุปกรอบแนวคิดและคาถามของงานวิจัย
โดยสรุปการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาสัณฐานการเปลี่ยนแปลง
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยริมแม่น ้าน้ อย ชุมชนเทศบาลตาบลหัวเวียง อาเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา เริ่มต้ นด้ วยแนวคิดและทฤษฎีการตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่ราบลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา
และแนวความคิดเกี่ยวกับชุมชนริมน ้า ซึง่ เป็ นการศึกษาข้ อมูลของที่อยู่อาศัยมองแบบภาพรวม
ในระดับมหภาค (macro scale) ส่วนถัดมาเป็ นการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยพื ้นถิ่น
และแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของที่อยู่อาศัยริมน ้า ซึง่ เป็ นการศึกษาในรายละเอียดระดับ
จุลภาค (micro scale) ที่มงุ่ เน้ นเรื่ องเกี่ยวกับสถาปั ตยกรรมและที่อยู่อาศัย และส่วนสุดท้ าย
เป็ นการศึกษาทนทวนความรู้และความเข้ าใจเดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยริมน ้า
เพื่อเป็ นจุดเริ่มต้ นในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยริมน ้าในชุมชนหัวเวียง
โดยมุง่ เน้ นไปที่การนาเสนอให้ เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม
ทฤษฎี ความรู้ และความเข้ าใจเดิมที่มีอยูจ่ ากการศึกษาชุมชนริมน ้าและที่อยูอ่ าศัยพื ้นถิ่น
ตลอดจนการยกระดับพื ้น หรื อการใช้ งานใต้ ถนุ ของที่อยู่อาศัย ยังไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหา
ที่มา และความแตกต่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยพื ้นถิ่นริมน ้าที่พบในปั จจุบนั ได้

แผนผังแสดงกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการดาเนินการวิจัย
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บทที่ 3
พืน้ ที่ศึกษา องค์ ประกอบทางกายภาพ
และการเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง
3.1 บริบทของพืน้ ที่ศึกษา
3.1.1 ที่ตงั ้ และอาณาเขต
ชุมชนเทศบาลตาบลหัวเวียง อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตังอยู
้ ่บริเวณพื ้นที่
รอยต่อระหว่างที่ราบลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยาตอนบน (old delta) และที่ราบลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา
ตอนล่าง (young delta) ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็ นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร และห่าง
จากตัวเมืองอยุธยามาทางทิศตะวันตกประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดกับ คลองบางหลวง (คลองโผงผาง) และแม่น ้าน้ อย
ตาบลบ้ านกระทุม่
ทิศตะวันออก ติดกับ คลองบางหลวง (คลองโผงผาง) และคลองมโนราย์
ตาบลหัวเวียง ตาบลทางช้ าง อาเภอบางบาล
ทิศใต้
ติดกับ แม่น ้าน้ อย ตาบลบ้ านโพธิ์ และตาบลบ้ านแพน อาเภอเสนา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตาบลลาดงา อาเภอเสนา และอาเภอผักไห่

ภาพที่ 3-1 ตาแหน่งที่ตงชุ
ั ้ มชนหัวเวียงในแผนที่ลมุ่ แม่น ้าเจ้ าพระยา
ทีม่ า : Yoshikazu Takaya, Agricultural development of tropical delta : A study of The Chao Phraya delta,
Kyoto university, 1934.

31

ภาพที่ 3-2 ตาแหน่งที่ตงชุ
ั ้ มชนหัวเวียงในแผนที่จงั หวัดพระนครศรีอยุธยา
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2553.

ภาพที่ 3-3 ตาแหน่งที่ตงชุ
ั ้ มชนหัวเวียงในแผนที่อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2553.
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ภาพที่ 3-4 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงขอบเขตเทศบาลตาบลหัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา
ทีม่ า : Goolgle Earth, มี นาคม 2553.
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แผนที่ 3-1 แผนผังแสดงขอบเขตเทศบาลตาบลหัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2553.
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3.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื ้นที่ชมุ ชนหัวเวียง อ.เสนา ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ราบลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา มีความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 50 เมตรจากระดับน ้าทะเล เป็ นพื ้นที่ราบลุม่ น ้าท่วมถึง (Flood Plain)1 ลักษณะดินนัน้
ส่วนใหญ่เป็ นดินตะกอนและดินเหนียว เกิดจากการทับถมกันของตะกอนที่ถกู พัดมาจากเทือกเขา
ทางตอนเหนือ จึงเป็ นพื ้นที่อดุ มสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกข้ าวและทาเกษตรกรรม ทังยั
้ งมีแม่น ้า
น้ อย และคลองบางหลวง (คลองโผงผาง) ซึง่ เป็ นลาน ้าสาขาของแม่น ้าเจ้ าพระยาไหล่ผา่ น ในช่วง
ฤดูน ้าหลากท่วมประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ระดับน ้าในแม่น ้าจะสูงกว่าช่วงฤดู
น ้าลดปกติประมาณ 2.00 – 3.00 เมตร ไหลหลากเข้ าท่วมทุง่ นาและหมูบ่ ้ านเกือบทังหมด
้
แม่น ้าน้ อยเป็ นลาน ้าที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติตงแต่
ั ้ ยคุ ใดไม่ปรากฏแน่ชดั มีความยาว
ประมาณ 145 กิโลเมตร ไหลผ่าน 4 จังหวัดภาคกลาง โดยแยกจากแม่น ้าเจ้ าพระยาที่อาเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท แล้ วไหลผ่านจังหวัดสิงหบุรี อ่างทอง และไหลมารวมกับแม่น ้าเจ้ าพระยาอีกครัง้ ที่
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา แม่น ้าน้ อยเป็ นแหล่งน ้าจืดขนาดใหญ่มีปลาชุกชุม ทังยั
้ ง
เป็ นแหล่งเกษตรกรรมที่สาคัญโดยเฉพาะการทานาปลูกข้ าวที่อดุ มสมบูรณ์ ที่สดุ แห่งหนึง่ ของไทย
3.1.3 ลักษณะภูมอิ ากาศ
สภาพอากาศโดยทัว่ ไปไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัด ช่วงฤดูร้อนมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยประมาณ 33
องศาเซลเซียส และฤดูหนาวมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย
ประมาณ 1,081 มิลลิเมตรต่อปี โดยช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีฝนตกชุกมากที่สดุ และช่วง
ปลายเดือนกันยายนเป็ นต้ นไป น ้าเหนือจะไหลเข้ าสูแ่ ม่น ้าเจ้ าพระยาและเข้ าสูล่ าคลองสาขาต่างๆ
หลากท่วมทุง่ นาผ่านใต้ ถนุ เรื อนเต็มทังพื
้ ้นที่ จนน ้าท่วมสูงสุดประมาณเดือนพฤศจิกายน แล้ วจึง
ค่อยๆ ลดลงตังแต่
้ เดือนอ้ ายจนกระทัง่ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ใต้ ถนุ เรื อนถึงจะแห้ งสนิท
3.1.4 ลักษณะทางสังคม
เทศบาลตาบลหัวเวียงครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 20.8 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้ วยชุมชน
2 ตาบล 23 หมู่บ้าน ได้ แก่ ตาบลหัวเวียง หมู่ 1 ถึงหมู่ 13 และ ตาบลบ้ านกระทุม่ หมู่ 1 ถึงหมู่ 10
มีประชากร 6,491 คน เป็ นชาย 3,120 คน และหญิง 3,384 คน รวมทังสิ
้ ้น 1,588 หลังคาเรื อน2
1

Yoshikazu Takaya, Agricultural development of tropical delta: A study of The Chao Phraya delta,

(Japan, Kyoto University, 1934).
2

เทศบาลตาบลหัวเวียง, รายงานสรุปประจาปี 2550, ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
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การอพยพย้ ายเข้ ามาจากถิ่นอื่นมีน้อย ชาวบ้ านส่วนใหญ่เป็ นคนดัง่ เดิมในท้ องถิ่นมีทงชาวไทยและ
ั้
ชาวไทยเชื ้อสายจีนอาศัยอยู่รวมกันเป็ นกลุม่ เครื อญาติ ปลูกบ้ านเรื อนติดกันตลอดสองฝั่ งแม่น ้า
มักจะมีพื ้นที่วา่ งระหว่างบ้ านและใช้ ทางเข้ าออกร่วมกันในแต่ละกลุม่ บ้ านนันๆ
้ ลักษณะที่อยูอ่ าศัย
มีทงเรื
ั ้ อนแพยกตังบนเสา
้
เรื อนไทยประเพณี เรื อนพื ้นถิ่นริมน ้า และที่อยูอ่ าศัยรูปแบบใหม่ๆ
การเดินทางเข้ าถึงได้ ทงทางน
ั้
้าและทางบก ทางสัญจรทางน ้าสามารถเดินทางโดยเรื อใช้
เส้ นทางผ่านแม่น ้าน้ อย หรื อคลองบางหลวง ติดต่อกับตลาดบ้ านแพน อ.เสนาทางทิศใต้ และ
ตลาดผักไห่ อ.ผักไห่ทางทิศเหนือ ส่วนการสัญจรทางบกสามารถเดินทางโดยรถยนต์สว่ นตัว
รถตู้โดยสาร หรื อรถโดยสารประจาทาง โดยใช้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454 เสนา – ผักไห่
ผ่านตลาดบ้ านแพน อ.เสนา ขึ ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร ผ่านวัดโบสถ์ลา่ ง ต.บ้ านโพธิ์
จากนันเลี
้ ้ยวขวาเข้ าสู่ถนนเทศบาลหัวเวียงประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะพบซุ้มทางเข้ าสูช่ มุ ชนริมน ้า
เทศบาลตาบลหัวเวียง
สมัยก่อนชุมชนจะใช้ น ้าจากแม่น ้าน้ อยและน ้าฝนเพื่อการอุปโภคบริ โภคในครัวเรื อน
แต่ปัจจุบนั เทศบาลตาบลหัวเวียงมีอาคารผลิตและกรองน ้าประปาหมูบ่ ้ าน สาหรับแจกจ่ายให้
เพียงพอใช้ ได้ ทกุ ครัวเรื อน รวมทังระบบไฟฟ
้
้ าและการสื่อสารก็ได้ รับการให้ บริ การจากหน่วยงาน
ภาครัฐครอบคลุมทุกพื ้นที่ในชุมชนหัวเวียง
ชาวบ้ านส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ บริเวณที่ตงชุ
ั ้ มชนมีวดั สาคัญ 3 แห่ง ได้ แก่ วัดบาง
กระทิง วัดสุวรรณเจดีย์ และวัดหัวเวียง มีการผสมผสานกันด้ านวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทย
ดังเดิ
้ ม และชาวไทยเชื ้อสายจีนที่บรรพบุรุษย้ ายเข้ ามาตังรกรากที
้
่หวั เวียงเมื่อร้ อยกว่าปี มาแล้ ว
ซึง่ ปั จจุบนั นี ้ชาวบ้ านก็ยงั มีการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีตา่ งๆ เอาไว้ เช่น งานบวงสรวงเซ่นไหว้
ศาลเจ้ าพ่อมังกร งานไหว้ ศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ ากงช่วงตรุษจีน งานประเพณีสงกรานต์ งานรับขวัญข้ าว
ตลอดจนงานบุญงานวัดที่มีจดั สม่าเสมอเกือบทังปี
้ รวมทังวั
้ ฒนธรรมการพายเรื อเดินทางไปวัด
หรื อติดต่อละแวกหมูบ่ ้ านใกล้ เคียงก็ยงั คงพบได้ เป็ นปกติที่หมูบ่ ้ านหัวเวียง โดยเฉพาะช่วงเช้ าตรู่
ชาวบ้ านจะเตรี ยมสารับข้ าวปลาอาหาร ขนมหวาน ดอกไม้ มานัง่ ที่ทา่ น ้าหน้ าบ้ านตนเอง เพื่อรอ
พระสงฆ์พายเรื อมารับบิณฑบาตทังสองฝั
้
่ งของแม่น ้าน้ อย
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ภาพที่ 3-5 และ 3-6 วัฒนธรรมการใช้ เรื อที่หมูบ่ ้ านหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

3.1.5 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ประชากรที่มีอายุ 20-40 ปี ซึ่งเป็ นคนวัยแรงงานของหมูบ่ ้ านมักประกอบอาชีพรับจ้ าง
ทัว่ ไป หรื อรับจ้ างในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นอาเภอเสนาและอาเภอใกล้ เคียง ประชากร
ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านที่มีอายุ 40 ปี ขึ ้นไป มักประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้ แก่ ทานา ทาสวน
เลี ้ยงสัตว์ และประมงน ้าจืด หรื อประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรื อน เช่น ทาจักรสาน
ทาเมรุลอย ทาพลุ ทาก้ านธูป ตัดเย็บเสื ้อผ้ า และค้ าขาย
เนื่องจากมีน ้าหลากท่วมเป็ นประจาเกือบทุกปี ในอดีตเกษตรกรที่หวั เวียงมักปลูกข้ าวนาปี
ด้ วยวิธีการหว่าน คือปลูกได้ ปีละ 1 ครัง้ โดยใช้ ข้าวเมล็ดสันพั
้ นธุ์พื ้นเมืองเรี ยกว่า ข้ าวพันธุ์ขึ ้นน ้า,
ข้ าวเบา หรื อข้ าวฟางลอย (floating rice) ซึง่ สามารถอยูใ่ นน ้าลึกประมาณ 10 -35 เซนติเมตร หรื อ
ข้ าวชนิดทนน ้าลึก (deep floating rice) สามารถอยูไ่ ด้ ในน ้าลึก 50 -100 เซนติเมตร ซึ่งเป็ นข้ าวที่
ยืดปล้ องได้ อย่างรวดเร็ว จึงสามารถเจริญเติบโตพ้ นน ้าหลากท่วมได้ แต่ข้าวประเภทนี ้มีข้อเสียคือ
ให้ ผลผลิตต่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึ พัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนน ้าและให้ ผลผลิตสูงขึ ้นเป็ นพันธุ์
ลูกผสม (high yield varieties) ซึง่ จะมีความสูงของต้ นข้ าว 30-60 เซนติเมตร3
การทานาในในอดีตเริ่มตังแต่
้ เดือน 5 เป็ นช่วงไถดะด้ วยแรงงานควาย แล้ วจึงตามด้ วยการ
ไถแปรก่อนหว่านเมล็ดข้ าว และไถกลบรอให้ ฝนตกจนน ้าเริ่มขังท่วมทุง่ นา ข้ าวจะเริ่มงอกขึ ้นหนีน ้า
จนกระทัง่ ประมาณเดือน 10 ทาพิธีรับขวัญข้ าวตังท้
้ อง เมื่อถึงเดือนอ้ ายที่น ้าในนาก็เริ่ มลด ข้ าวก็
สุกออกรวงพอดีเริ่มเก็บเกี่ยวได้ แต่ถ้าบางปี น ้ายังไม่ลดก็ต้องพายเรื อเกี่ยวข้ าวทาเป็ นฟ่ อนหาที่
3

สิรินทิพย์ สินแสงแก้ ว. “แนวทางการปรับเปลี่ยนภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมตามโครงการนาร่องการบริหารจัดการและพัฒนา

พื ้นที่การเกษตรเป็ นพื ้นที่รองรับน ้านอง เพื่อบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดาริแก้ มลิง อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552).
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ตากแดดให้ แห้ งก่อน จึงค่อยใส่เกวียนนามาที่ลานหรื อนอกชานเพื่อนวดและฟาดข้ าวจนได้ เป็ น
ข้ าวเปลือกแล้ วจึงเก็บเข้ ายุ้งข้ าว บางบ้ านที่ไม่มีย้ ุงก็เก็บข้ าวเปลือกไว้ ใต้ ถนุ บ้ านล้ อมด้ วยเสื่อ
ลาแพนที่ทาจากไม้ ไผ่สาน เป็ นช่วงกักข้ าวเพื่อรอราคาก่อนนาไปส่งโรงสีซงึ่ อยูท่ างฝั่ งวัดหัวเวียง
หรื อมีพอ่ ค้ าใช้ เรื อเอี๊ยมจุ๊นมารับซื ้อข้ าวเปลือกถึงบ้ าน4
แต่ปัจจุบนั ฝนไม่ตกตามฤดูกาล รวมทังข้
้ าวพันธุ์ลกู ผสมนี ้ไม่สามารถอยูใ่ นระดับน ้าที่ลึก
มากได้ ทาให้ นาข้ าวได้ รับความเสียหายในช่วงฤดูน ้าหลากท่วมเป็ นประจาทุกปี กรมชลประทาน
จึงพัฒนาระบบชลประทานและสร้ างคันกันน
้ ้า ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2505 ครอบคลุมพื ้นที่การเกษตรใน
เขตอาเภอผักไห่และอาเภอเสนา เพื่อควบคุมให้ พื ้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวสามารถปลูกข้ าวพันธุ์
ผสมในฤดูน ้าหลากท่วมได้ และส่งเสริมให้ เกษตรกรทานาปรังโดยใช้ ข้าวพันธุ์ไวแสงมีอายุ 4 เดือน
ซึง่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ปีละ 2 ครัง้ ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ ไม่มีตะกอนดินซึง่ เป็ นปุ๋ยตามธรรมชาติ
ที่มกั พัดพามาพร้ อมกับน ้าหลาก ทาให้ ต้องใส่ป๋ ยเคมี
ุ เร่งข้ าวให้ เจริญเติบโตและจ้ างรถเกี่ยวข้ าว
แล้ วส่งเข้ าโรงสีเลยเพื่อให้ มีเวลาเตรี ยมไถทานาครัง้ ต่อไปได้ ทนั ที แต่การสร้ างคันกันน
้ ้าไม่ให้ น ้า
ไหลเข้ าสูท่ งุ่ เช่นนี ้กลับทาให้ ระดับน ้าในแม่น ้าช่วงฤดูน ้าหลากท่วมสูงขึ ้นกว่าเดิม ส่งผลให้ พื ้นที่ซงึ่
ระดับคันกันน
้ ้าต่ามักมีน ้าล้ นคันไหลเข้ าท่วมบ้ านเรื อนและพื ้นที่เกษตรกรรม รวมทังพื
้ ้นที่ริมน ้าที่
อยูน่ อกคันกันน
้ ้าก็ถกู น ้าท่วมบ่อยครัง้ และระดับน ้าท่วมก็สงู มากกว่าอดีตอีกด้ วย5

ภาพที่ 3-7 และ 3-8 ทุง่ นา ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา ฤดูน ้าลด และฤดูน ้าหลาก
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , พฤษภาคม 2553 และ ตุลาคม 2553.

4

สัมภาษณ์ ยายเนียน ทองศรีจดั , 18 มีนาคม 2554.

5

สิรินทิพย์ สินแสงแก้ ว. “แนวทางการปรับเปลี่ยนภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมตามโครงการนาร่องการบริหารจัดการและพัฒนา

พื ้นที่การเกษตรเป็ นพื ้นที่รองรับน ้านอง เพื่อบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดาริแก้ มลิง อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552).
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ภาพที่ 3-9 และ 3-10 การทานา ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , พฤษภาคม 2553.

3.1.6 ประวัตคิ วามเป็ นมาของพืน้ ที่ศึกษาโดยสังเขป
3.1.6.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นเมืองหลวงเก่าของไทย สถาปนาขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.1893 โดย
สมเด็จพระเจ้ าอูท่ อง หรื อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 โดยในช่วงเวลา 417 ปี ที่กรุงศรี อยุธยาเป็ นราช
ธานีมีกษัตริย์ขึ ้นครองราชทังสิ
้ ้น 33 พระองค์ 5 ราชวงศ์ ได้ แก่ ราชวงศ์อทู่ อง ราชวงศ์สพุ รรณภูมิ
ราชวงศ์สโุ ขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง
หลังจากเสียกรุงในปี พ.ศ.2310 สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็ น
ราชธานีแห่งใหม่ และทรงตังอยุ
้ ธยาเป็ นเมืองจัตวาเรี ยกว่าเมืองกรุงเก่า ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โปรดให้ มีการปรับปรุงการปกครองทังในส่
้ วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคเสียใหม่ โดยจัดการปกครองแบบเทศาภิบาล ให้ รวมหัวเมืองที่อยู่ใกล้ เคียงกัน 3-4
หัวเมืองขึ ้นเป็ นมณฑล พ.ศ.2438 โปรดให้ จดั ตังมณฑลกรุ
้
งเก่าขึ ้น ประกอบด้ วย 8 หัวเมือง ได้ แก่
กรุงเก่าศรี อยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์ บรุ ี และสิงห์บรุ ี ต่อมา พ.ศ.2469 เปลี่ยน
ชื่อจากมณฑลกรุงเก่าเป็ นมณฑลอยุธยา ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จึง
ยกเลิกการปกครองแบบเทศาภิบาล และยกฐานะมณฑลอยุธยาเป็ นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จนถึงปั จจุบนั แบ่งการปกครองเป็ น 16 อาเภอ ได้ แก่ อาเภอพระนครศรี อยุธยา, อาเภอนครหลวง,
อาเภอบ้ านแพรก, อาเภอลาดบัวหลวง, อาเภอมหาราช, อาเภออุทยั , อาเภอบางไทร, อาเภอท่าเรื อ
, อาเภอบางปะหัน, อาเภอภาชี, อาเภอบางซ้ าย, อาเภอบางปะอิน, อาเภอวังน้ อย, อาเภอผักไห่ ,
อาเภอบางบาล และอาเภอเสนา
6

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ออนไลน์], 23 มีนาคม 2554. แหล่งที่มา
http://www.ayutthaya.go.th,
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ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นที่ราบลุม่ แอ่งกระทะ ไม่มีภเู ขา
มีแม่น ้าหลายสายไหลผ่าน ได้ แก่ แม่น ้าเจ้ าพระยา แม่น ้าป่ าสัก แม่น ้าลพบุรี ซึง่ ไหลมาบรรจบกัน
ล้ อมรอบตัวเมืองทาให้ มีลกั ษณะเป็ นเกาะ สามารถเดินทางติดต่อกับจังหวัดใกล้ เคียงโดยใช้
โครงข่ายเส้ นทางน ้า โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดกับ จังหวัดลพบุรี, อ่างทอง และสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้
ติดกับ จังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดสุพรรณบุรี

3.1.6.2 ประวัตคิ วามเป็ นมาของอาเภอเสนา
อาเภอเสนามีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานตังแต่
้ สมัยอยุธยา โดยการปกครองในสมัยนัน้
ของกรุงศรี อยุธยาแบ่งเขตปกครองออกเป็ น 4 แขวง ได้ แก่ (1) แขวงขุนนคร (2) แขวงขุนนครอุไทย
(3) แขวงขุนเสนา แต่อีกแขวงหนึง่ นันไม่
้ ปรากฏแน่ชดั เพียงแต่ทราบว่าเป็ นแขวงรอบบริเวณที่ตงั ้
กรุงศรี อยุธยาในปั จจุบนั นี ้ สาหรับอาเภอเสนาเป็ นส่วนหนึง่ ของแขวงขุนเสนา ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า
อาเภอเสนาเกิดขึ ้นพร้ อมกับการสถาปนากรุงศรี อยุธยาเป็ นราชธานีในวันศุกร์ เดือน 5 ขึ ้น 6 ค่า ปี
พ.ศ.1893 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้ าอูท่ อง) พระราชทานนามว่า “กรุงเทพมหานคร
บวรทวารวดีศรี อยุธยาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบรุ ี รมย์”7
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น การแบ่งเขตปกครองของกรุงศรี อยุธยายังคงแบ่งเป็ น
4 แขวงตามเดิม แต่เปลี่ยนชื่อเรี ยกใหม่เป็ น (1) แขวงรอบกรุง (2) แขวงนครอุไทย (3) แขวงนคร
และ (4) แขวงเสนา จนกระทัง่ ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงแบ่งเขตการปกครองให้ เล็กลง
กว่าเดิมโดย (1) แขวงนคร แบ่งเป็ น 2 แขวง ได้ แก่ (1.1) แขวงนครใหญ่ ครอบคลุมพื ้นที่ฝั่งซ้ าย
และ (1.2) แขวงนครน้ อย ครอบคลุมพื ้นที่ฝั่งขวาของเดิม ส่วน (4) แขวงเสนา แบ่งเป็ น 2 แขวง
ได้ แก่ (4.1) แขวงเสนาใหญ่ ครอบคลุมพื ้นที่ฝั่งเหนือ และ (4.2) แขวงเสนาน้ อย ครอบคลุมพื ้นที่
ฝั่ งใต้ ของแขวงเสนา ซึง่ อาเภอเสนาเป็ นพื ้นที่สว่ นหนึง่ ของแขวงเสนาใหญ่ในสมัยนัน้

7

สมพงษ์ ตรีสขุ ี (อดีตผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) บรรยายสรุปอาเภอเสนา, 2529.
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1. แขวงรอบกรุง
2. แขวงนครอุทยั
3. แขวงนคร
4. แขวงเสนา

แผนที่ 3-2 แผนผังแบ่งเขตการปกครองของ จ.พระนครศรี อยุธยา ในสมัยอยุธยา
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , พฤษภาคม 2553.
4.1 แขวงเสนาใหญ่
4.2 แขวงเสนาน้ อย

แผนที่ 3-3 แผนผังแบ่งเขตการปกครองของแขวงเสนา ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น (รัชกาลที่ 3)
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , พฤษภาคม 2553.
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จนกระทัง่ เริ่มมีการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเกิดขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2438 โดยสมเด็จ
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ที่ทรงดาริเห็นว่า
แม้ แขวงเสนาจะแบ่งเขตปกครองออกเป็ นแขวงเสนาใหญ่และแขวงเสนาน้ อยแล้ วก็ตาม แต่ก็ยงั
ปรากฏว่ามีพลเมืองมาก อีกทังท้
้ องที่มีบริเวณกว้ างขวาง จึงให้ ผ้ รู ักษากรุงฯ จัดการแบ่งขอบเขต
การปกครองเสียใหม่ให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น โดย (4.1) แขวงเสนาใหญ่ แบ่งเป็ น 2 อาเภอ ได้ แก่ พื ้นที่
ส่วนเหนือเรี ยกว่า (4.1.1) อาเภอเสนาใหญ่ ซึง่ ต่อมาเปลี่ยนเป็ นอาเภอผักไห่ และพื ้นที่สว่ นใต้
เรี ยกว่า (4.1.2) อาเภอเสนากลาง ซึง่ ต่อมาเปลี่ยนเป็ นอาเภอเสนาจนถึงปั จจุบนั ส่วนอีกแขวงหนึง่
คือ (4.2) แขวงเสนาน้ อย ก็แบ่งเป็ น 2 ได้ แก่ พื ้นที่ส่วนเหนือแบ่งจากบางส่วนของแขวงเสนาใหญ่
รวมกับบางส่วนของแขวงเสนาน้ อยรวมเรี ยกว่า (4.2.1) อาเภอเสนาใน ซึง่ ต่อมาเปลี่ยนเป็ นอาเภอ
บางบาล และพื ้นที่สว่ นใต้ เรี ยกว่า (4.2.2) อาเภอเสนาน้ อย ซึง่ เปลี่ยนเป็ นอาเภอบางไทรปั จจุบนั นี ้
จึงกล่าวได้ วา่ อาเภอเสนาเดิมเรี ยกว่าแขวงเสนากลาง ซึง่ แยกตัวออกมาจากแขวงเสนาตังแต่
้ สมัย
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น หรื อซึง่ ก็คือแขวงขุนเสนาเมื่อครัง้ สมัยอยุธยานัน่ เอง
4.1.1 อาเภอเสนาใหญ่
4.1.2 อาเภอเสนากลาง
4.2.1 อาเภอเสนาใน
4.2.2 อาเภอเสนาน้ อย

แผนที่ 3-4 แผนผังแบ่งเขตการปกครองของแขวงเสนา ในสมัยการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , พฤษภาคม 2553.
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4.1.1 อาเภอผักไห่
4.1.2 อาเภอเสนา
4.1.3 อาเภอบางซ้ าย
4.2.1 อาเภอบางบาล
4.2.2 อาเภอบางประอิน

แผนที่ 3-5 แผนผังแบ่งเขตการปกครองแขวงเสนาในปั จจุบนั
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , พฤษภาคม 2553.

ปี พ.ศ.2435 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 เป็ นยุคของ
การปฏิรูปหรื อยุคของการทาประเทศให้ ทนั สมัย และดาเนินการปกครองหัวเมืองแบบเทศาภิบาล
ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ.2437 เพื่อสร้ างเอกภาพทางการปกครองและรักษาเอกราชของประเทศให้ พ้น
จากภาวะภัยคุกคามจากชาติมหาอานาจตะวันตกทังอั
้ งกฤษและฝรั่งเศส โดยจัดให้ มีการวางแผน
การปกครองทัว่ ราชอาณาจักรสืบเนื่องกัน
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จัดตังขึ
้ ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2438 (ร.ศ.114)
ในสมัยจัดรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล โดยขึ ้นอยูก่ บั มณฑลกรุงเก่าซึง่ ต่อมาภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเป็ นมณฑลอยุธยา มีที่ตงบั
ั ้ ญชาการอยูท่ ี่เมืองกรุงเก่า ซึง่ ก็คือจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ในปั จจุบนั หน่วยราชการระดับรองลงไปจากเมืองก็คือแขวงหรื ออาเภอ โดยกระทรวงมหาดไทยได้
กาหนดเขตอาเภอตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะการปกครองท้ องที่ ร.ศ.116 สาหรับอาเภอเสนาย
แบ่งเขตการปกครองเป็ น 28 ตาบล ได้ แก่ ตาบลเสนา ตาบลบ้ านกระทุม่ ตาบลกลางคลอง ตาบล
คลองขวาง ตาบลเจ้ าเจ็ดชายนา ตาบลเต่าเล่า ตาบลบางกระทิง ตาบลบางซ้ ายนอก ตาบลบาง
ซ้ ายใน ตาบลบางนมโค ตาบลบ้ านแถว ตาบลบ้ านแพน ตาบลบ้ านโพธิ์ ตาบลเทพมงคล ตาบล
บ้ านหลวง ตาบลบ้ านใหญ่ ตาบลปลายกลัดนอก ตาบลปลายกลัดใน ตาบลปลายนาใต้
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ตาบลปลายนาเหนือ ตาบลมารวิชยั ตาบลรางจระเข้ ใต้ ตาบลรางจระเข้ เหนือ ตาบลลาดงา ตาบล
สามตุม่ ตาบลบ้ านขนมจีน และตาบลหัวเวียง
การจัดรูปแบบการปกครองระดับตาบลมีกานันหรื อผู้ใหญ่บ้านเป็ นหัวหน้ าหน่วยปกครอง
วิธีการจัดตังก
้ านันหรื อผู้ใหญ่บ้านก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 ให้ จดั ตังจากบุ
้
คคลที่มีความซื่อสัตย์ มัน่ คง
เป็ นผู้ใหญ่บ้านที่พอจะว่ากล่าวบังคับราษฎรได้ แต่ตอ่ มาได้ มียกเลิกผู้ใหญ่บ้าน มีแต่กานันเท่านัน้
ทาให้ การปฏิบตั หิ น้ าที่ของกานันบกพร่องไป เนื่องจากขาดผู้ชว่ ยคอยดูแลทุกข์สขุ ของราษฎร ใน
แต่ละเขตท้ องที่ของตาบลหนึ่งๆ ก็กว้ างมากเกินกาลังคนเดียวที่จะปกครอง ข้ อบกพร่องดังกล่าว
ได้ รับการแก้ ไขในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดาริให้ มีการลองจัดตังก
้ านันและผู้ใหญ่บ้านกันเอง
โดยทรงมอบหมายให้ หลวงเทศาจิตวิวารรี (เส็ง วิริยศิริ) ไปทดลองเลือกตังก
้ านันและผู้ใหญ่บ้านที่
เกาะบางประอินเป็ นการทดลองก่อน ซึง่ ผลการทดลองเลือกกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่บางประอินนับว่า
ประสบความสาเร็จเป็ นส่วนใหญ่ มณฑลอยุธยาเป็ นมณฑลแรกที่ได้ จดั การทดลองเลือกกานันและ
ผู้ใหญ่ ในด้ านการป้องกันรักษาความสุขของราษฎรในรูปการปกครองท้ องถิ่น ได้ มีการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาให้ ยกฐานะท้ องที่บางส่วนของอาเภอเสนาเป็ นเขตเทศบาล คือพื ้นที่บางส่วน
ของตาบลเสนากลาง คลองปลายนาใต้ และบ้ านแพน รวมเรี ยกว่า “เทศบาลเมืองเสนา” สมัยนัน้
เทศบาลมีเนื ้อที่ 5 ตารางกิโลเมตร (ราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 14 มีนาคม 2480 หน้ า 181) 8

แผนที่ 3-6 และ 3-7 แผนผังแบ่งเขตการปกครองของ จ.พระนครศรี อยุธยา และอาเภอเสนา
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , พฤษภาคม 2553.

8

สมพงษ์ ตรีสขุ ี (อดีตผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) บรรยายสรุปอาเภอเสนา, 2529
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ปี พ.ศ.2486 สมัยมีปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบประจาตาบลได้ มีการเปลี่ยนแปลงเขตตาบล
เสียใหม่โดยยึดขอบเขตธรรมชาติคือ แม่น ้า ลาคลองเป็ นส่วนใหญ่ เพื่อให้ ปลัดอาเภอรับผิดชอบ
ประจาทางานได้ สะดวกและลดตาบลเหลือ 17 ตาบล คือ ตาบลบ้ านกระทุม่ ตาบลเจ้ าเจ็ด ตาบล
ชายนา ตาบลบางนมโค ตาบลบ้ านแถว ตาบลบ้ านแพน ตาบลบ้ านโพธิ์ ตาบลรางจระเข้ ตาบล
ลาดงา ตาบลสามกอ ตาบลเทพมงคล ตาบลบางซ้ าย ตาบลเต่าเล่า ตาบลปลายกลัด ตาบลมาร
วิชยั ตาบลสามตุม่ และตาบลหัวเวียง
พ.ศ.2491 กระทรวงมหาดไทยได้ ยกฐานะตาบลเทพมงคล ตาบลเล่าเต่า ตาบลบางซ้ าย
ตาบลปลายกลัด ขึ ้นเป็ นกิ่งอาเภอเรี ยกว่ากิ่งอาเภอบางซ้ าย และขึ ้นกับอาเภอเสนา เมื่อวันที่ 1
มิถนุ ายน 2497 ในขณะนันอ
้ าเภอเสนามีตาบลในเขตการปกครอง 13 ตาบล
พ.ศ.2537 จัดตังสุ
้ ขาภิบาลตาบลหัวเวียง ซึง่ ต่อมาได้ รับการยกฐานะเป็ น “เทศบาลตาบล
หัวเวียง” ตามพระราชบัญญัตเิ ปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ประกอบด้ วย 2 ตาบล
23 หมูบ่ ้ าน ได้ แก่ ตาบลหัวเวียง หมู่ 1 – 13 และ ตาบลบ้ านกระทุม่ หมู่ 1 – 10 ครอบคลุมพื ้นที่
ประมาณ 20.8 ตารางกิโลเมตร โดยมีสานักงานเทศบาลตาบลหัวเวียงตังอยู
้ เ่ ลขที่ 55 หมูท่ ี่ 9
ตาบลหัวเวียง อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา9
3.1.6.3 ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชนหัวเวียง
ชุมชนริมน ้าเทศบาลตาบลหัวเวียงตังอยู
้ ท่ างทิศเหนือของอาเภอเสนา เป็ นชุมชนเก่าแก่
ที่มีประวัติการตังถิ
้ ่นฐานยาวนานตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลาย หรื อประมาณกว่า 300 ปี มาแล้ ว
สันนิษฐานจากอายุของวัดทัง้ 3 วัดในชุมชน ได้ แก่ วัดบางกระทิง วัดสุวรรณเจดีย์ และวัดหัวเวียง
สาหรับวัดบางกระทิง ตังอยู
้ ่หมูท่ ี่ 3 ต.หัวเวียง ริมแม่น ้าน้ อย ทิศเหนือของชุมชน ซึง่ มีบนั ทึกประวัติ
การก่อสร้ างวัดตังแต่
้ สมัยกรุงศรี อยุยา ในสมัยพระนารายณ์มหาราช ปี พ.ศ.2230 โดยมีพระยา
สิหราชเดโชชัยเป็ นผู้นาในการก่อสร้ างแต่ไม่สาเร็จ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเทพราชาได้ ก่อสร้ าง
เพิ่มเติมจนสาเร็จ เดิมไม่ได้ ตงอยู
ั ้ ่ ณ พื ้นที่ปัจจุบนั แต่เมื่ อลาน ้าเปลี่ยนทิศทางไหลผ่านวัด ต้ องย้ าย
ที่ตงและเรี
ั้
ยกว่า “วัดใหม่บางกระทิง” ภายหลังมีการจัดตังโรงเรี
้
ยนประถมศึกษาอยูท่ ี่วดั นี ้ด้ วย

9

สานักงานเทศบาลตาบลหัวเวียง. รายงานบรรยายสรุปเทศบาลตาบลหัวเวียง , 2553.
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วัดสุวรรณเจดีย์ สร้ างเมื่อประมาณ พ.ศ.2326 และอีกวัดหนึง่ ซึง่ มีความสาคัญเกี่ยวข้ อง
กับของชุมชนคือวัดหัวเวียง สร้ างประมาณ พ.ศ.2325 มีประวัตเิ ล่าสืบกันว่านายช้ างและนางเมือง
พ่อค้ าเรื อเร่แวะพักค้ างแรมที่ชมุ ชนนี ้ ทังสองฝั
้
นว่ามีคนมาบอกให้ ไปขุดเอาทรัพย์สินที่ฝังอยูใ่ ต้ ดนิ
บริเวณที่ตงวั
ั ้ ด เมื่อตื่นขึ ้นจึงพากันไปขุดหา พบทรัพย์สินและเงินเหรี ยญทองเก่า 2 ไห แต่ไม่อยาก
นาไปด้ วยจึงบริจาคนามาสร้ างวัด พร้ อมกับสร้ างเจดีย์สีทอง 1 องค์ใหญ่ (ปั จจุบนั พังทลายไปแล้ ว)
และเรี ยกว่า “วัดสุวรรณเจดีย์” จนถึงปั จจุบนั และอีกวัดหนึง่ คือ “ตังอยู
้ อ่ ีกฝั่ งหนึง่ ทางทิศตะวันออก
ของแม่น ้าน้ อยตรงข้ ามกับชุมชน10
ที่มาของชื่อชุมชน “หัวเวียง” มีผ้ เู ล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อครัง้ สมัยกรุงศรี อยุธยาทาสงคราม
รบพม่า ทหารพม่าได้ นาเฉลยศึกชาวไทยเดินทางผ่านพื ้นที่บริเวณนี ้ ด้ วยเหตุผลอันใดไม่มีบนั ทึกไว้
ทหารพม่าที่คมุ เฉลยชาวไทยเกิดบันดาลโทสะตัดหัวเฉลยเหวี่ยงทิ ้งไปหลายคน ภายหลังเสร็จศึก
ชาวบ้ านในละแวกนี ้พบหัวเฉลยศึกที่ถกู ตัดและเหวี่ยงทิ ้งไว้ มากมาย จึงเรี ยกพื ้นที่บริเวณที่พบนี ้ว่า
"บ้ านหัวเหวี่ยง" ต่อมาตัวอักษรและอักขระได้ ลบเลือนผิดเพี ้ยนไปเป็ น "บ้ านหัวเวียง" ถึงปั จจุบนั 11
การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนหัวเวียงมีลกั ษณะเรี ยงตัวตามริมน ้า บริเวณจุดบรรจบกันของ
แม่น ้าน้ อยและคลองบางหลวง (คลองโผงผาง) เมื่อครัง้ อดีตชุมชนริมน ้าหัวเวียงเคยเป็ นตลาดที่มี
ความเจริญรุ่งเรื องมาก ปรากฏหลักฐานว่ามีตลาดแพจอดสองฝั่ งอยูใ่ นแผนที่ประวัตศิ าสตร์ บริเวณ
ลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา พ.ศ.2449 - 2484 ด้ วยตาแหน่งที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านซึง่ มีแม่น ้าและคลองบรรจบกัน
สามารถเดินทางติดต่อได้ หลายหมูบ่ ้ าน อีกทังตั
้ งอยู
้ ร่ ะหว่างเส้ นทางการค้ าระหว่างตลาดบ้ านแพน
และตลาดเจ้ าเจ็ด อ.เสนา, ตลาดตาลาน, ตลาดผักไห่ และตลาดลาดชะโด อ.ผักไห่ เปรี ยบเสมือน
ศูนย์รวมและกระจายสินค้ าในโครงข่ายการติดต่อค้ าขายทางน ้าฝั่ งตะวันตกของพระนครศรี อยุธยา

10

สมคิด ทองศรีมา และคนอื่นๆ. ประวัติวดั ทัว่ ราชอาณาจักร เล่ม 4 (กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา,

2525).
11

เทศบาลตาบลหัวเวียง. ข้ อมูลทั่วไปของตาบลหัวเวียง [ออนไลน์], 10 สิงหาคม 2554. แหล่งที่มา
www.thaitambon.com.
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“สมัยก่อนตลิ่งริมแม่น ้าน้ อยมีหาดทรายเล็กๆ และตลาดแพจอดอยูร่ ิมน ้าทังสองฝั
้
่ง
เปรี ยบเสมือนร้ านสะดวกซื ้อหลายๆ ร้ านมาอยูร่ วมกัน มีร้านขายน ้ามันยางส่งมาจากพิษณุโลก
ร้ านตัดเย็บเสื ้อผ้ า ร้ านเสริมสวย ร้ านขายเหล็ก ร้ านขายยาสมุนไพร และข้ าวของเครื่ องใช้ ตา่ งๆ
รวมทังอู
้ ซ่ อ่ มเครื่ องยนต์ และร้ านขายทองอีกหลายร้ าน”12 “ที่หวั เวียงเคยมีเรื อนแพอยูเ่ ต็มไปหมด
เป็ นแพขายของพวกคนจีน จะอยูเ่ รี ยงกันตังแต่
้ แยกวัดสุวรรณเจดีย์ยาวไปถึงหน้ าวัดบันไดช้ างเลย
แม่น ้าน้ อยก็กว้ างกว่านี ้ ไม่ได้ แคบแบบทุกวันนี ้ มีเรื อบบรรทุกข้ าว เรื อเอี่ยมจุ๊น เรื อเมล์ลาใหญ่ๆ
แล่นผ่านได้ สบายๆ สมัยนันยั
้ งไม่มีสะพาน จะข้ ามไปวัดหรื อไปโรงเรี ยนก็ต้องพายเรื อข้ ามไป”13

ภาพที่ 3-11 และ 3-12 ตลาดริ มแม่น ้าน้ อย อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา ในอดีต
ทีม่ า : ห้องสมุดประชาชนเฉลิ มราชกุมารี อ.เสนา, 2553.

ภาพที่ 3-13 และ 3-14 ภูมิทศั วัฒนธรรมริ มแม่น ้า อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา ในอดีต
ทีม่ า : ห้องสมุดประชาชนเฉลิ มราชกุมารี อ.เสนา, 2553.

12

สัมภาษณ์ เพ็ญภา จิตจานงค์, 18 มีนาคม 2553.

13

สัมภาษณ์ นพวรรณ ทองอยู,่ 18 มีนาคม 2553.
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แผนที่ 3-8 และ 3-9 ตลาดหัวเวียงในแผนที่ประวัติศาสตร์ บริ เวณลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา พ.ศ.2449 – 2484
ทีม่ า : ห้องปฏิ บตั ิ การแผนทีป่ ระวัติศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
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ชุมชนหัวเวียงมีเรื่ องราวที่ถกู กล่าวถึงในเอกสารประวัตศิ าสตร์ ตามเสด็จประพาสต้ น
ในรัชกาลที่ 5 พระนิพนธ์โดยสมเด็จกรมยาดารงราชานุภาพ ตีพิมพ์ปี พ.ศ.2521 กล่าวถึงเมื่อครัง้
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ราชวงศ์จกั รี เสด็จประพาสต้ นบางประอิน
ร.ศ.123 (พ.ศ.2477) กระบวนเรื อใหญ่เกิดพลัดหลงมาถึงหัวเวียง เนื่องจากมีขบวนเสด็จทาให้ เกิด
คลื่นลูกใหญ่และรุนแรง ชาวบ้ านที่อาศัยอยูร่ ิมน ้ารวมทังพระภิ
้
ษุสงฆ์ที่วดั ตังอยู
้ ่ริมน ้าซึง่ ไม่ร้ ูความ
ว่ามีเสด็จก็บน่ ว่ากันเป็ นแถว ในหลวงรัชกาลที่ 5 จึงโปรดให้ แวะพักขบวนเรื อริมคลองโผงผาง
บ้ านบางหลวงใกล้ กบั ตลาดหัวเวียง บรรยายถึงภูมิทศั น์ชมุ ชนริมน ้าไว้ วา่ “มองไปมีสะพานและ
เรื อนไม้ ฝากระดานเรี ยงรายอยูต่ ลอดแนวริมน ้า”14 ขณะที่หาทาเลเหมาะๆ อยูน่ นก็
ั ้ พบบ้ านหลัง
หนึง่ ซึง่ เป็ นบ้ านของกานันแต่ขณะนันไม่
้ อยู่ที่บ้าน มีเพียงนายช้ างกับภรรยาชื่อยายพลับซึง่ เป็ น
พ่อตาแม่ยายของกานันออกมาต้ อนรับเป็ นอย่างดี โดยที่ไม่ร้ ูวา่ พระองค์นนเป็
ั ้ นในหลวง คิดว่าเป็ น
ข้ าราชการบริวารเท่านัน้ หลังจากรับประทานข้ าวปลาอาหารและพักผ่อนเสร็จเรี ยบร้ อยพระองค์ได้
พระราชทานของตอบแทนให้ เป็ นเงินทองจานวนมาก ในเวลาต่อมานายช้ างได้ รับพระราชทาน
แต่งตังเป็
้ น “หมื่นปฏิพทั ธภูวนาถ” และซื ้อบ้ านหลังดังกล่าวที่ในหลวงเคยประทับขนย้ ายมาสร้ าง
เป็ นโรงเรี ยนมัธยมสมบูรณ์วิทยาไว้ ที่บ้านหัวเวียง เพื่อให้ ลกู หลานชาวไทยเชื ้อสายจีนในสมัยนันได้
้
ร่ าเรี ยนหนังสือกัน “สมัยก่อนเคยเรี ยนหนังสือที่โรงเรี ยนมัธยมสมบูรณ์วิทยา อยูต่ รงข้ างศาลเจ้ า
ริมน ้าใกล้ ๆ สะพานข้ ามไปวัดหัวเวียง เป็ นโรงเรี ยนชาวจีนมีแต่ลกู หลานคนจีนทังนั
้ นที
้ ่มาเรี ยนที่นนั่
จาได้ วา่ อาคารเรี ยนเป็ นไม้ มี 2 ชัน้ ตรงกลางเป็ นระเบียงวิ่งเล่นได้ ...”15 ภายหลังโรงเรี ยนมีนกั เรี ยน
น้ อยลงจนปิ ดการเรี ยนการสอนไป อาคารเรี ยนดังกล่าวก็ ถกู รื อ้ ถอนไปเมื่อประมาณ พ.ศ.2524

ภาพที่ 3-15 และ 3-16 หน้ าปกหนังสือ และภาพเสด็จประพาสต้ น ในรัชกาลที่ 5
ทีม่ า : สมเด็จกรมยาดารงราชานุภาพ. เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที ่ 5, 2521
14
15

สมเด็จกรมยาดารงราชานุภาพ. เสด็จประพาสต้ นในรัชกาลที่ 5, 2521.
สัมภาษณ์ นพวรรณ ทองอยู,่ 18 มีนาคม 2553.
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การสัญจรทางบกในอดีตใช้ ถนนตามธรรมชาติเรี ยกว่า “ทางหัวคันนา” หรื อ “ทางควาย”
เป็ นเส้ นทางคมนาคมทางบก โดยพาหนะที่ใช้ ในการเดินทางคือ “เกวียน” ในช่วงฤดูแล้ งสามารถ
เดินทางลัดทุง่ เพื่อช่วยร่นระยะทางได้ ส่วนการสัญจรทางน ้ามีทงเรื
ั ้ อพาย เรื อเครื่ อง เรื อหางยาว
และเรื อที่ติดเครื่ องยนต์กลางลาเรี ยกว่า “เรื อแท็กซี่” บริเวณริมน ้ามีแพท่าสาหรับใช้ เทียบเรื อ
ส่วนใหญ่สร้ างด้ วยลาไม้ ไผ่มดั ติดกันเป็ นแพเรี ยกว่า “แพลูกบวบ” แล้ วยกพื ้นด้ วยไม้ กระดานเนื ้อ
แข็ง นอกจากนี ้ยังมีเรื อโดยสารชันเดี
้ ยวหรื อสองชันที
้ ่ล่องรับส่งสินค้ าและผู้โดยสารเดินทางระหว่าง
กรุงเทพฯ และนครสวรรค์ ผ่านอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บรุ ี ชัยนาท อุทยั ธานี เรี ยกว่า
“เรื อเมล์เขียว” “เรื อเมล์แดง” หรื อ “เรื อสีเลือดหมู”่ ซึง่ ทุกครัง้ ที่เรื อโดยสารขึ ้นล่องนันต้
้ องจอดแวะ
รับผู้โดยสารหรื อขนส่งสินค้ าที่แพท่าที่หมูบ่ ้ านหัวเวียงเป็ นประจาทุกวัน การเดินทางไปกรุงเทพฯ
นันจะออกจากท่
้
าหัวเวียงช่วงเวลาเย็นๆ แล้ วไปสิ ้นสุดที่ท่าเตียน (ตรงข้ ามวัดโพธิ์) ช่วงเช้ ามืดฟ้า
สว่างพอดี โดยต้ องนอนค้ างแรมบนเรื อ 1 คืน หรื อใช้ เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง
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3.1.7 ขอบเขตพืน้ ที่ศึกษา
พื ้นที่ศกึ ษาครอบคลุมพื ้นที่บริเวณหมู่ 9, 10 และ 11 เทศบาลตาบลหัวเวียง อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พื ้นที่ประมาณ 103,265 ตารางเมตร หรื อ 64.5 ไร่ จากการสารวจพบว่า
พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นบริเวณที่มีอาคารบ้ านเรื อนหนาแน่นมากที่สดุ ในเขตเทศบาลตาบลหัวเวียง อีกทัง้
มีประวัติการตังถิ
้ ่นฐานมายาวนาน เคยเป็ นตลาดศูนย์กลางการค้ าขายที่สาคัญของชุมชนในอดีต
โดยมีขอบเขตดังนี ้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

จรดกับ
จรดกับ
จรดกับ
จรดกับ

แม่น ้าน้ อย และสะพานข้ ามวัดบางกระทิง
แม่น ้าน้ อย และคลองบางหลวง
ถนนวงแหวนหัวเวียง และสะพานวัดหัวเวียง
แนวเขตหมู่ที่ 8 ต.หัวเวียง

แผนที่ 3-10 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแสดงขอบเขตพื ้นทีศ่ กึ ษา
ทีม่ า : Goolgle earth, มี นาคม 2554
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3.2 องค์ ประกอบทางกายภาพที่สาคัญบริเวณชุมชนหัวเวียง

แผนที่ 3-11 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2554
ทีม่ า : Goolgle earth, มี นาคม 2554

แผนที่ 3-12 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพของพื ้นทีศ่ กึ ษา ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554
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แผนที่ 3-13 แผนผังแสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดินบริ เวณชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554

3.2.1 การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี ินบริเวณชุมชนหัวเวียง
จากการสํารวจพบว่าในปั จจุบนั (พ.ศ.2554) การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในพื ้นที่บริเวณชุมชน
หัวเวียงโดยส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมและที่ว่างล้ อมรอบขอบเขพพื ้นที่ศกึ ษา ซึง่ อยูใ่ นบริเวณ
พื ้นที่ดนิ ประเภทที่อยู่อาศัยค่อนข้ างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณจุดบรรจบกันของแม่นํ ้าน้ อยและ
คลองบางหลวง ถัดออกไปเป็ นที่ดนิ ประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นน้ อยยาวตลอดแนวริมแม่นํ ้า ด้ าน
ทิศตะวันออกของแม่นํ ้าน้ อยมีการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นโรงสีข้าวและ
โรงอิฐ รองลงมาเป็ นที่ดนิ ประเภทสถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันราชการ
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3.2.2 ทางสัญจรทางนา้

ภาพที่ 3-17 และ 3-18 แม่นํ ้าน้ อย
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554

แม่ นา้ น้ อย (น1) แยกออกจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยาที่ อ.เมือง จ.ชัยนาท ไหล่ผา่ น
จ.สิงห์บรุ ี และจ.อ่างทอง ก่อนเข้ าสู่ จ.พระนครศรี อยุธยาที่ อ.ผักไห่ และไหล่ตอ่ เนื่องลงมาผ่าน
ชุมชนหัวเวียงทางด้ านทิศเหนือและทิศตะวันออก แล้ วจึงไปรวมกับแม่นํ ้าเจ้ าพระยาอีกครัง้ ที่ อ.
บางไทร แม่นํ ้าน้ อยที่ ต.หัวเวียง มีความกว้ างประมาณ 20.00 เมตร

ภาพที่ 3-19 และ 3-20 คลองบางหลวง หรื อคลองโผงผาง และ คลองหัวไร่แตง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554

คลองบางหลวง หรื อ คลองโผงผาง (น2) แยกออกมาจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยาที่
อ.บางบาล แล้ วไหล่มาบรรจบกับแม่นํ ้าน้ อยที่ต.หัวเวียง บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชุมชน
หัวเวียง มีความกว้ างประมาณ 30.00 เมตร
คลองหัวไร่ แตง (น3) เป็ นคลองที่แยกมาจากแม่นํ ้าน้ อยที่ ต.หัวเวียง ไหล่ผ่านพื ้นที่หมู่ 7
และหมู่ 8 เข้ าสูพ่ ื ้นที่เกษตรกรรมใน ต.บ้ านโพธิ์ อ.เสนา มีความกว้ างประมาณ 10.00 เมตร
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ภาพที่ 3-21 และ 3-22 คลองส่งนํ ้าชลประทานผักไห่-เจ้ าเจ็ด และ คลองลําประโดงส่งนํ ้าเข้ านา
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554

คลองชลประทานโครงการส่ งนา้ และบารุ งรักษา ผักไห่ -เจ้ าเจ็ด (น4) ตังอยู
้ ท่ างด้ าน
ทิศใต้ ของชุมชนหัวเวียง เริ่มก่อสร้ างเมื่อ พ.ศ.2505 ครอบคลุมพื ้นที่เกษตรกรรมในเขต อ.เสนา
และ อ.ผักไห่ มีความกว้ างประมาณ 15.00 เมตร

ภาพที่ 3-23 และ 3-24 หนองนํ ้าหมู่ 11 และหนองนํ ้าหมู่ 9 ต.หัวเวียง

หนองนา้ บริเวณพื ้นที่ชมุ ชนหัวเวียงมีหนองนํ ้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้ แก่
หนองนํ ้าหมูท่ ี่ 9 (น5) และหนองนํ ้าหมูท่ ี่ 11(น6) ซึง่ เป็ นพื ้นที่ลมุ่ มีนํ ้าท่วมขังเกือบตลอดทังปี
้ และมี
ผักตบชวา หญ้ าขึ ้นปกคลุม
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แผนที่ 3-14 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพทางสัญจรทางนํ ้า
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554
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3.2.2 ทางสัญจรทางบก

ภาพที่ 3-25 และ 3-26 ถนนคันคลองชลประทานบริ เวณ ป้ายทางเข้ าชุมชน และถนนเทศบาลตําบลหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม และตุลาตม 2554.

ถนนคันกัน้ นา้ คลองชลประทาน หรื อ ทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 3454 (บ1)
เป็ นถนนลาดยางมะตอย ขนาด 2 ช่องทางจราจรพร้ อมไหล่ทาง มีความกว้ างประมาณ 12.00
เมตร ก่อสร้ างขึ ้นพร้ อมกับคลองชลประทานโครงการส่งนํ ้าผักไห่-เจ้ าเจ็ด พ.ศ.2505 เดิมเป็ นถนน
ดินรุกรังอัดแน่น ได้ รับการปรับปรุงขยายช่องจราจรและถมปรับระดับให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
พ้ นระดับนํ ้าท่วม เป็ นเส้ นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่าง อ.เสนา และอ.ผักไห่ ปั จจุบนั เป็ นทาง
สัญจรทางบกลายหลักที่ใช้ เดินทางเข้ าสู่หมูบ่ ้ านหัวเวียง

ภาพที่ 3-27 และ 3-28 ถนนเทศบาลตําบลหัวเวียง และถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 3
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ถนนเทศบาลหัวเวียง (บ2) เป็ นถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร มีความ
กว้ างประมาณ 8.00 เมตร ก่อสร้ างขึ ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2537 เดิมเป็ นถนนดินรุกรัง พ.ศ.2541
มีการปรับปรุงขยายถนนเป็ นถนนคอนกรี ต และ พ.ศ.2545 ถมยกระดับพื ้นผิวและเทคอนกรี ต
พร้ อมสร้ างทางเท้ าทังสองฝั
้
่ งข้ างถนน
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ภาพที่ 3-29 และ 3-30 ถนนวงแหวนบริ เวณแยกไผ่วง และถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 4
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 3 (บ3) เป็ นถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก 1 ช่องจราจร กว้ าง
ประมาณ 4.00 เมตร แยกจากถนนเทศบาลหัวเวียงบริเวณหมู่ 9 ผ่านลานไผ่วงอ้ อมด้ านหลัง
สํานักงานเทศบาล และวนมาบรรจบกับถนนเทศบาลอีกครัง้ ที่แนวเขตหมู่ 8 ข้ างสถานีอนามัย
ถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 4 (บ4) เป็ นถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก 2 ช่องจราจร กว้ าง
ประมาณ 6.00 เมตร แยกจากถนนเทศบาลหัวเวียงบริเวณหมู่ 11 เชิงสะพานข้ ามแม่นํ ้าน้ อยไป
วัดหัวเวียง และวนมาบรรจบกับถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 3 ที่บริเวณลานไผ่วง หมูท่ ี่ 9 เดิมเป็ น
ทางเดินคันนาขนาบด้ วยป่ าไผ่ทบึ ทังสองข้
้
าง ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ.2529 หลังจากที่มีถนนคัน
คลองชลประทานแล้ ว ได้ มีการบุกเบิกพื ้นที่บริเวณที่ลมุ่ หลังตลิ่งดังกล่าวรองรับการขยายหมูบ่ ้ าน

ภาพที่ 3-31 และ 3-32 ทางเดินดิน และถนนคอนกรี ตซอยเข้ ากลุม่ บ้ าน
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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ถนนซอยเข้ ากลุ่มบ้ าน (บ5) ส่วนใหญ่เป็ นถนนส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อมาจากถนน
เทศบาลหัวเวียงหรื อถนนวงแหวนหัวเวียง เพื่อเข้ าสู่บ้านเรื อนหรื อกลุม่ ที่อยู่อาศัยริมนํ ้า มีทงถนน
ั้
ดินรุกรัง ถนนเทคอนกรี ต หรื อบางเส้ นเป็ นทางเดินเล็กๆ ปูแผ่นคอนกรี ตสําเร็จรูปเพื่อความสะดวก
เวลาสัญจร ลักษณะมักเป็ นแนวตังฉากกั
้
บแม่นํ ้าน้ อย กว้ างประมาณ 1.00-3.00 เมตร

ภาพที่ 3-33 และ 3-34 ทางเดินยกระดับ คสล และถนนดินรุกรัง ซอยเข้ ากลุม่ บ้ าน
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ทางเดินยกระดับ (บ6) เป็ นทางเดินหรื อสะพานคอนกรี ตเสริมเหล็ก ความกว้ างประมาณ
1.00 เมตร ยกพื ้นสูงจากระดับดินประมาณ 1.00 - 1.50 เมตร เพื่อใช้ สญ
ั จรในช่วงนํ ้าหลากท่วม
พื ้นดินในหมู่บ้าน เชื่อมจากถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 4 ไปจนถึงสะพานข้ ามแม่นํ ้าน้ อยไปวัดบาง
กระทิง สร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2551

ภาพที่ 3-35, และ 3-36 สะพานวัดหัวเวียง และสะพานวัดบางกระทิง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

สะพานวัดหัวเวียง (บ7) เดิมเป็ นสะพานแขวนขนาดเล็กสําหรับคนเดิน กว้ างประมาณ
1.50 เมตร พ.ศ.2539 มีการก่อสร้ างสะพานขึ ้นใหม่เพื่อให้ รถยนต์สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
ลักษณะเป็ นสะพานคอนกรี ตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร พร้ อมกับทางเท้ าทังสองฝั
้
่ ง กว้ าง
ประมาณ 15.00 เมตร พาดช่วงข้ ามแม่นํ ้าน้ อยระยะประมาณ 30.00 เมตร เชื่อมต่อจากถนน
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เทศบาลหัวเวียง หมูท่ ี่ 11 กับถนนเทศบาลหัวเวียง หมูท่ ี่ 1ผ่านข้ างวัดหัวเวียงเข้ าสูช่ มุ ชนฝั่ งทิศ
ตะวันออกของแม่นํ ้าน้ อย
สะพานวัดบางกระทิง (บ8) เดิมเป็ นสะพานไม้ สร้ างขึ ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2525
ลักษณะเป็ นทางลาดเอียงสําหรับคนเดินข้ าม กว้ างประมาณ 1.50 เมตร สูงจากระดับนํ ้าปกติ
ประมาณ 3.00 เมตร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2551 ก่อสร้ างสะพานใหม่ให้ มนั่ คงแข็งแรงขึ ้น เปลี่ยนเป็ น
สะพานขันบั
้ นไดคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้ างเท่ากับสะพานไม้ เดิมแต่มีความสูงเพิ่มขึ ้นอีกประมาณ
1.00 เมตร พาดช่วงข้ ามแม่นํ ้าน้ อยระยะประมาณ 20.00 เมตร เชื่อมต่อจากถนนวงแหวนหัวเวียง
ซอย 4 กับถนนดินรุกรังหน้ าวัดบางกระทิง หมูท่ ี่ 3 ติดต่อกับชุมชนหัวเวียงฝั่ งเหนือของแม่นํ ้าน้ อย
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แผนที่ 3-15 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพทางสัญจรทางบก
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554
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3.2.3 อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
ในบริเวณชุมชนหัวเวียงมีบ้านเรื อนที่อยู่อาศัยเฉพาะในขอบเขตพื ้นที่ศกึ ษา หมู่ 9, หมู่ 10
และหมู่ 11 จํานวนมากกว่า 200 หลังคาเรื อน สํารวจพบหลากหลายรูปแบบซึง่ จะได้ กล่าวถึงใน
ลําดับถัดไป นอกจากที่อยู่อาศัยแล้ วในบริเวณโดยรอบชุมชนหัวเวียงยังมีองค์ประกอบที่เป็ น
อาคารและสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ โดยจําแนกตามรูปแบบการใช้ งาน ได้ ดงั นี ้ อาคารราชการ, โรงเรี ยน,
ศาสนสถาน, อาคารสาธารณะ, อาคารพาณิชย์หรื อร้ านค้ า และอื่นๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

ภาพที่ 3-37, และ 3-38 วัดหัวเวียง และวัดบางกระทิง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

วัดบางกระทิง ตังอยู
้ ห่ มู่ 3 ต.หัวเวียง ริมแม่นํ ้าน้ อย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้ างขึ ้น
ตังแต่
้ พ.ศ.2230 บนเนื ้อที่ดิน 12 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา เดิมทีไม่ได้ อยู่บนที่ตงปั
ั ้ จจุบนั เนื่องจาก
ลํานํ ้าเปลี่ยนทิศทางไหลจึงต้ องย้ ายเสนาสนะหนีการถูกนํ ้าเซาะเมื่อต้ นรัชการที่ 3 ชาวบ้ านจึง
เรี ยกว่า “วัดใหม่บางกระทิง” อาคารเสนาสนะประกอบด้ วยพระอุโบสถ (พ.ศ.2489) ขนาดกว้ าง 8
เมตร ยาว 32 เมตร ประดิษฐานพระประธาน และพระพุทธรูปเชียงแสน 2 องค์, ศาลาการเปรี ยญ
(พ.ศ.2492), หอสวดมนต์ (พ.ศ.2493), เจดีย์ใหญ่ 1 องค์ สูง 15 วา, เจดีย์เล็ก 1 องค์ สูง 8 วา
และกุฏิสงฆ์ไม้ สกั จํานวน 11 หลัง วัดแห่งนี ้เปิ ดสอนพระปริยตั ธิ รรมตังแต่
้ พ.ศ.2503 และต่อมา
พ.ศ.2518 ได้ เปิ ดโรงเรี ยนวัดบางกระทิงขึ ้น สอนนักเรี ยนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลและประถมศึกษาตังอยู
้ ่
ในบริเวณพื ้นที่ทิศตะวันตกติดกับวัด
วัดหัวเวียง ตังอยู
้ ห่ มู่ 2 ต.หัวเวียง ริมแม่นํ ้าน้ อย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้ าง พ.ศ.
2325 บนเนื ้อที่ดนิ 40 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้ วยพระอุโบสถ (พ.ศ.2504) ขนาดกว้ าง 12
เมตร ยาว 32 เมตร
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ภาพที่ 3-39, 3-40 และ 3-41 วัดสุวรรณเจดีย์, ศาลเจ้ าพ่อมังกร และศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ ากง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

วัดสุวรรณเจดีย์ ตังอยู
้ ห่ มู่ 3 ต.หัวเวียง ริมแม่นํ ้าน้ อย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้ างขึ ้น
พ.ศ.2326 บนเนื ้อที่ดนิ 7 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้ วยพระอุโบสถ (พ.ศ.
2436) ขนาดกว้ าง 6.50 เมตร ยาว 12.50 เมตร ประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลอง, ศาลาการ
เปรี ยญไม้ (พ.ศ.2430), หอสวดมนต์ (พ.ศ.2423), อาคารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ธิ รรม และกุฏิสงฆ์
จํานวน 5 หลัง เดิมมีเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ตงอยู
ั ้ ร่ ิมนํ ้า 1 องค์ จึงได้ เรี ยกว่า “วัดสุรรณเจดีย์” แต่
ปั จจุบนั เจดีย์องค์ดงั กล่าวถูกนํ ้าเซาะพังถล่มตังแต่
้ พ.ศ.2539 เหลือเพียงซากอิฐและฐานเจดีย์
บางส่วนเท่านัน้
ศาลเจ้ าพ่ อมังกร (ขุนทัพ ขุนไกร ขันทอง ปิ่ นทอง) ตังอยู
้ ่ที่หมู่ 9 ต.หัวเวียง บริเวณลาน
โล่งติดกับด้ านหลังของสํานักงานเทศบาลตําบลหัวเวียง หรื อชาวบ้ านเรี ยกว่า “ลานไผ่วง” เป็ น
อาคารคอนกรี ตเสริมเหล็กชันเดี
้ ยว ยกพื ้นสูงจากระดับดินประมาณ 2.00 เมตร ก่อกําแพงปิ ดรอบ
ใต้ ถนุ มีการจัดงานบวงสรวงและบูชาศาลเจ้ าพ่อมังกรสมํ่าเสมอเป็ นประจําเกือบทุกปี
ศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ ากง ตังอยู
้ ห่ มู่ 11 ต.หัวเวียง ติดริมแม่นํ ้าน้ อย ตรงข้ ามกับวัดหัวเวียง เป็ น
ศาลเจ้ าจีน สร้ างขึ ้นเมื่อใดไม่มีบนั ทึกไว้ แต่สนั นิษฐานว่าน่าจะสร้ างขึ ้นพร้ อมกับการอพยพเข้ ามา
ตังถิ
้ ่นฐานของชาวจีนเมื่อ 100 กว่าปี ก่อน ลักษณะเป็ นอาคารไม้ ชนเดี
ั ้ ยว หลังคามุงกระเบื ้อง พื ้น
ไม้ กระดานยกสูงจากระดับดินประมาณ 1.50 เมตร ชาวจีนเชื่อว่า แต่ละท้ องที่จะมีเทพประจํา
เรี ยกว่า “ตี่เถ่าเล่าเอี๊ย” หรื อ “เทพผู้เป็ นใหญ่ ณ ที่นน”
ั ้ ไม่วา่ ชาวจีนจะอพยพไปอยูท่ ี่ใดก็ยงั ยึดมัน่
ความเชื่อนี ้อยู่ จึงได้ แกะสลักรูปเคารพจากไม้ ขึ ้นมาเพื่อเคารพบูชา ภายหลังเรี ยกอย่างง่ายๆ ว่า
“ปุ่ นเถ้ ากง” ช่วงตรุษจีนจะมีงานใหญ่เพื่อให้ ลกู หลานคนจีนมาสักการะกราบไหว้ เป็ นประจําทุกปี 1
1

สัมภาษณ์ เพ็ญภา จิตจํานงค์, 18 มีนาคม 2553.
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ภาพที่ 3-42, 3-43 และ 3-44 สํานักงานเทศบาลตําบลหัวเวียง, สถานีอนามัยชุมชน และไปรษณีย์หวั เวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ภาพที่ 3-45, 3-46 และ 3-47 สุขาภิบาลตําบลหัวเวียง, หน่วยบรรเทาสาธารณะภัย และอาคารผลิตนํ ้าประปา
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

สานักงานเทศบาลตาบลหัวเวียง ตังอยู
้ ห่ มู่ 9 ต.หัวเวียง บริเวณที่ตงของเทศบาล
ั้
ประกอบด้ วยอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหัวเวียง เป็ นอาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ สร้ างเมื่อ พ.ศ.
2547, อาคารสุขาภิบาลตําบลหัวเวียง เป็ นอาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ สร้ างปี พ.ศ.2542, อาคาร
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นอาคารไม้ ชนเดี
ั ้ ยวใช้ สําหรับจอดรถดับเพลิงและเก็บ
อุปกรณ์ตา่ งๆ สร้ างประมาณ พ.ศ.2542, อาคารผลิตนํ ้าประปาหมูบ่ ้ านเป็ นอาคาร คสล. ชันเดี
้ ยว
พร้ อมถังเก็บนํ ้าสูง 15.00 ม. สร้ างพ.ศ.2548
สถานีอนามัยตาบลหัวเวียง หรื อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวเวียง ตังอยู
้ ่ติด
กับสํานังงานเทศบาลตําบลหัวเวียง ลักษณะเป็ นอาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ ชันล่
้ างจัดเป็ นศูนย์ กศน.
ตําบลหัวเวียง ส่วนชันบนเป็
้
นสถานีอนามัยประจําหมูบ่ ้ าน จัดตังขึ
้ ้นพร้ อมกับสุขาภิบาลตําบลหัว
เวียงเมื่อประมาณ พ.ศ.2543
ไปรษณีย์สาขาย่ อยหัวเวียง ตังอยู
้ ห่ มู่ 11 ต.หัวเวียง ริมถนนเทศบาล เชิงสะพานข้ ามวัด
หัวเวียง เป็ นอาคาร คสล. ชันเดี
้ ยว เดิมที่เป็ นบ้ านพักอาศัยและร้ านขายก๋วยเตี๋ยว สร้ างขึ ้น พ.ศ.
2538 ต่อมาได้ เปิ ดทําการรับฝาก – นําจ่ายพัสดุไปรษณีย์ ให้ บริ การในพื ้นที่ ต.หัวเวียง และต.บ้ าน
กระทุม่ โดยมีไปรษณีย์ศนู ย์อยูท่ ี่ตลาดบ้ านแพน อ.เสนา
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ภาพที่ 3-48, 3-49 และ 3-50 ศาลากลางหมูบ่ ้ านไผ่วง, ศาลาหมู่ 9 และศาลาหมู่ 10
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ศาลากลางหมู่บ้านไผ่ วง เป็ นอาคาร คสล. ยกพื ้นสูง 1.00 เมตร หลังคาโครงสร้ างเหล็ก
ถักพาดช่วงกว้ าง 10.00 เมตร ตังอยู
้ ท่ ี่บริเวณลานโล่งด้ านหลังสํานักงานเทศบาลตําบลหัวเวียง
(ลานไผ่วง) สร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 ปั จจุบนั ใช้ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชนและโรงเก็บวัสดุของ
เทศบาล
ศาลาหมู่บ้าน เป็ นอาคารโครงสร้ างไม้ ชันเดี
้ ยว หลังคาทรงจัว่ มุงกระเบื ้อง ยกพื ้นไม้
กระดานสูงประมาณ 0.5 – 1.00 เมตร ในหมูบ่ ้ านสํารวจพบ 5 หลัง ได้ แก่ ศาลาหมู่ 8 (ข้ างสถานี
อนามัย), ศาลาหมู่ 9 (ข้ างเทศบาล), ศาลาหมู่ 10 (ไผ่วง), ศาลาหมู่ 11 (ข้ างไปรษณีย์, และศาลา
หมูบ่ ้ านหัวเวียงริมถนนคันคลองชลประทาน ปากทางเข้ าหมูบ่ ้ าน

ภาพที่ 3-51และ 3-52 กลุม่ ร้ านค้ าไผ่วง ต.หัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ร้ านค้ า ในหมูบ่ ้ านหัวเวียงสํารวจพบร้ านค้ าส่วนใหญ่เป็ นอาคาร คสล. สูง 1 ชัน้ ดัดแปลง
จากบ้ านพักอาศัยแล้ วเปิ ดหน้ าร้ านขายของชําและขายอาหาร ตังรวมกั
้
นเป็ นกลุม่ 2 บริเวณ ได้ แก่
(1) กลุม่ ร้ านค้ าไผ่วง หมู่ 9 ขนาบสองข้ างริมถนนวงแหวนหัวเวียงซอย 3 มีทงร้
ั ้ านอาหารตามสัง่
ร้ านของชํา ร้ านของสดร้ านตัดเย็บเสื ้อผ้ า และรถขายกาแฟช่วงเช้ าเวลาประมาณ 6.00 - 8.00 น.
จะมีชาวบ้ านมามานัง่ รอใส่บาตรหรื อจับจ่ายของสด เช่น ผัก เนื ้อสัตว์ และอาหารสําเร็ จรูปกัน
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อย่างคึกคัก แล้ วจึงค่อยซาลงเอาตอนช่วงบ่ายๆ (2) กลุ่มร้ านค้ าเชิงสะพาน หมู่ 11 บริเวณปาก
ทางริมถนนวงแหวนหัวเวียงซอย 4 เชิงสะพานข้ ามวัดหัวเวียง มีทงร้
ั ้ านอาหารตามสัง่ ก๋วยเตี๋ยว
โจ๊ ก และร้ านของชํา ซึง่ จะเปิ ดกันเอาตอนสายเวลาประมาณ 11.00 น. เป็ นต้ นไป

ภาพที่ 3-53, 3-54 และ 3-55 กลุม่ ร้ านค้ าเชิงสะพาน และตลาดนัดหัวเวียง หมูท่ ี่ 11

ตลาดนัดหัวเวียง ทุกเย็นวันอาทิตย์เวลาตังแต่
้ 15.00 น. จะมีนดั ติดตลาดกันตังแต่
้
บริเวณริมถนนเทศบาลเข้ ามาตามถนนวงแหวนหัวเวียงซอย 4 ถึงเชิงสะพานข้ ามวัดหัวเวียงนี ้
สินค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นอาหารสําเร็จรูป ขนม ของกิน ของใช้ ตา่ งๆ ใส่ในรถเข็นหรื อท้ ายรถยนต์มา
เปิ ดขายกันตลาดแนวถนน ชาวบ้ านจากทังในหั
้ วเวียงและหมูบ่ ้ านใกล้ เคียงก็จะออกมาเดินเล่น
และจับจ่ายซื ้อของกันอย่างคึกคัก จนกระทัง่ พระอาทิตย์ตกดินเป็ นเวลาที่ตลาดนัดเริ่มวายแล้ ว
ค่อยแยกย้ ายกันกลับบ้ านทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย

ภาพที่ 3-56, 3-57 และ 3-58 โรงเก็บเมรุลอย ต.หัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

โรงเรือนเก็บของ เช่น โรงเพาะชํา โรงเก็บของ โดยเพาะโรงเก็บเมรุลอย สํารวจพบ
มากกว่า 10 หลังในหมูบ่ ้ านหัวเวียง ส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นศาลาโครงสร้ าง คสล. มุง่ หลังคา
กระเบื ้องทรงจัว่ ยกพื ้นสูงประมาณ 1.00-2.00 เมตร ผนังเปิ ดโล่งหรื อล้ อมรอบด้ วยผ้ าใบอย่าง
ง่ายๆ เพื่อป้องกันชิ ้นส่วนของเมรุลอยจากแดดและฝน ซึง่ ที่ตําบลหัวเวียง แห่งนี ้ถือเป็ นแหล่งผลิต
เมรุลอยที่มีความวิจิตงดงามและมีชื่อเสียงมากที่สดุ แห่งหนึง่

แผนที่ 3-19 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพอาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554.
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3.2.4 ที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง
ชุมชนหัวเวียงประกอบด้ วยที่อยูอ่ าศัยหลากหลายลักษณะ จากการสํารวจในหมู่บ้านพบ
ทังที
้ ่อยู่อาศัยดังเดิ
้ มและที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้ างขึ ้นใหม่จํานวนมากกว่า 200 หลัง ซึง่ ส่วนใหญ่
มีลกั ษณะเป็ นโครงสร้ างไม้ ยกพื ้นสูง หลังคาทรงจัว่ ตังอยู
้ ่รวมกันเป็ นกลุม่ บริเวณริมนํ ้า โดยมีการ
ใช้ สอยที่ว่างและเส้ นทางเข้ าออกร่วมกันระหว่างกลุม่ เรื อน พบทังเรื
้ อนเครื่ องสับ เรื อนแพยกตังบน
้
เสา เรื อนไทยประเพณี และเรื อนไทยประยุกต์ บางหลังยังคงสภาพดังเดิ
้ มและบางหลังมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงต่อเติมจากของเดิมในอดีต โดยรูปแบบที่อยูอ่ าศัยที่พบในชุมชนหัวเวียง
สามารถจําแนกตามลักษณะต่างๆ ได้ ดงั นี ้
3.2.4.1 ลักษณะการแบ่ งชัน้ ของที่อยู่อาศัย
จากการศึกษาที่อยูอ่ าศัยในหมูบ่ ้ านหัวเวียงพบว่า มีลกั ษณะการแบ่งชันและระดั
้
บพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยหลายรูปแบบ มีความสูงจากระดับดินตังแต่
้ 0.00 ถึง 4.00 เมตรขึ ้นไป สามารถจําแนก
ออกเป็ น 4 ลักษณะ ได้ แก่

ภาพที่ 3-59และ 3-60 ที่อยูอ่ าศัยชันเดี
้ ยว ในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

1) ที่อยู่อาศัยชัน้ เดียว ตัวอาคารก่อสร้ างติดพื ้นดิน ไม่มีชนใต้
ั ้ ถนุ มักตังอยู
้ ่บนที่ดนิ ถม
พบมากบริเวณริมถนนในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ก่อสร้ างขึ ้นในช่วงหลัง มีอายุอาคารไม่เกิน 30 ปี
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ภาพที่ 3-61 และ 3-62 ที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

2) ที่อยู่อาศัยสองชัน้ แบบชัน้ ล่ างเปิ ดโล่ ง ตัวอาคารมีสองชันโดยชั
้
นบนเป็
้
นที่อยู่อาศัย
ส่วนชันล่
้ างเป็ นใต้ ถนุ เปิ ดโล่ง ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมนํ ้า ซึง่ จะได้ รับอิทธิพลจากนํ ้าขึ ้น
นํ ้าลงตลอดเวลา ทําให้ พื ้นดินใต้ ถนุ เป็ นดินเลนแฉะหรื อมีนํ ้าขัง จึงมักไม่มีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ

ภาพที่ 3-63 และ 3-64 ที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึง่ เปิ ดโล่ง ในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

3) ที่อยู่อาศัยสองชัน้ แบบชัน้ ล่ างกึ่งเปิ ดโล่ ง ตัวอาคารมีสองชันโดยชั
้
นบนเป็
้
นที่อยู่
อาศัยหลัก ส่วนชันล่
้ างเป็ นใต้ ถนุ เปิ ดโล่ง บางส่วนกันฝาผนั
้
งเป็ นห้ องเก็บของชัว่ คราว หรื อทําพื ้น
คอนกรี ตสําหรับใช้ งานได้ บางเวลา ช่วงฤดูแล้ งพื ้นดินแหง้ สนิทจึงสามารถลงมาใช้ สอยพื ้นที่ใต้ ถนุ
เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ หรื อเก็บของได้ แต่เมื่อถึงฤดูนํ ้าหลากท่วมก็ต้องขนย้ ายข้ าวของขึ ้นไป
ไว้ ที่ชนบนเพื
ั้
่อหนีนํ ้าท่วม
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ภาพที่ 3-65 และ 3-66 ที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

4) ที่อยู่อาศัยสองชัน้ แบบชัน้ ล่ างปิ ดทึบ ตัวอาคารมีสองชันโดยชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบไม่มีใต้ ถนุ
มักตังอยู
้ ่บนที่ดนิ ถมพบมากบริเวณริมถนนในหมูบ่ ้ าน ส่วนใหญ่ก่อสร้ างขึ ้นในช่วงหลัง มีอายุ
อาคารไม่เกิน 30 ปี

ภาพที่ 3-67 และ 3-68 ที่อยูอ่ าศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่งในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

5) ที่อยู่อาศัยสามชัน้ แบบชัน้ ล่ างเปิ ดโล่ ง ตัวอาคารมีสามชันโดยชั
้
นสองและชั
้
นสาม
้
เป็ นที่อยูอ่ าศัยหลัก ส่วนชันล่
้ างเป็ นใต้ ถนุ เปิ ดโล่ง ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมนํ ้า ซึง่ ได้ รับ
อิทธิพลจากนํ ้าขึ ้นนํ ้าลงตลอดเวลา ทําให้ พื ้นดินใต้ ถนุ เป็ นดินเลนแฉะหรื อมี นํ ้าขัง จึงมักไม่มีการ
ใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ

แผนที่ 3-17 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงลักษณะของที่อยูอ่ าศัยที่พบในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554.
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3.2.4.2 วัสดุและโครงสร้ างของที่อยู่อาศัย
การเลือกใช้ วสั ดุและโครงสร้ างของที่อยู่อาศัยนันอาจสามารถบ่
้
งบอกถึงอายุและช่วงเวลา
ก่อสร้ างอาคารได้ ตลอดจนค่านิยมในการอยู่อาศัยซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยต่างๆ
จากการศึกษาพบว่าวัสดุและโครงสร้ างที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั สามารถจําแนกได้ 4 ลักษณะ ได้ แก่

ภาพที่ 3-69 และ 3-70 ที่อยูอ่ าศัยไม้ ในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

1) ที่อยู่อาศัยไม้ โครงสร้ างอาคารและหลังคาใช้ ไม้ จริงทังหมด
้
ฝาผนังและพื ้นเป็ นไม้
กระดาน ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี มักเป็ นที่อยูอ่ าศัยดังเดิ
้ มในหมูบ่ ้ าน โดยไม่มีการปรับปรุง
หรื อก่อสร้ างต่อเติมอาคารจนเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเดิมมากนัก

ภาพที่ 3-71 และ 3-72 ที่อยูอ่ าศัยคอนกรี ตเสริ มเหล็กในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

2) ที่อยู่อาศัยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โครงสร้ างอาคารและฐานรากเป็ นคอนกรี ตเสริมเหล็ก
ผนังก่ออิฐฉาบปูน โครงสร้ างหลังคาเหล็ก มุง่ กระเบื ้องลอนหรื อกระเบื ้องซีเมนต์ มักเป็ นที่อยู่อาศัย
ที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่ในช่วงหลัง ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี
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ภาพที่ 3-73 และ 3-74 ที่อยูอ่ าศัยกึ่งไม้ กึ่งคอนกรี ตในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

3) ที่อยู่อาศัยกึ่งไม้ ก่ งึ คอนกรี ต โครงสร้ างอาคารเป็ นแบบผสม เช่น เสาอาคารเป็ น
คอนกรี ตเสริมเหล็กสําเร็จรูป แต่โครงสร้ างพื ้นและผนังเป็ นไม้ ฝาผนังและพื ้นเป็ นไม้ กระดาน หรื อ
เป็ นคอนกรี ตเสริมเหล็กบางส่วน เช่น ห้ องนํ ้าหรื อครัวที่มกั ก่อสร้ างแยกออกจากตัวบ้ าน ส่วนใหญ่
มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีทงที
ั ้ ่อยู่อาศัยที่ก่อสร้ างใหม่ และที่อยูอ่ าศัยดังเดิ
้ มที่มีการปรับปรุงหรื อต่อเติม
อาคารเพิ่มขึ ้นมาภายหลัง

ภาพที่ 3-75 และ 3-76 ที่อยูอ่ าศัยกึ่งไม้ กึ่งสังกะสีในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

4) ที่อยู่อาศัยกึ่งไม้ ก่ งึ สังกะสี โครงสร้ างพื ้น ผนัง และหลังคามักเป็ นไม้ พื ้นเป็ นไม้
กระดาน แต่วสั ดุมงุ ฝาผนังและหลังคาเป็ นแผ่นสังกะสี ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยปรับปรุงมาจาก
โรงเก็บของหรื อเป็ นที่อยูอ่ าศัยแบบเพิงพักชัว่ คราวของชาวบ้ านที่ย้ายเข้ ามาอยูใ่ หม่ ยังไม่มีเงิน
สําหรับก่อสร้ างที่อยู่อาศัยแบบถาวร ซึง่ อาจมีการปรับปรุงหรื อต่อเติมในภายหลัง

แผนที่ 3-18 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงวัสดุและโครงสร้ างของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554.
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3.2 องค์ ประกอบทางกายภาพที่สาคัญบริเวณชุมชนหัวเวียง
แผนที่ 3-11 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2554
ทีม่ า : Goolgle earth, มี นาคม 2554
แผนที่ 3-12 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพของพื ้นทีศ่ กึ ษา ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554
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แผนที่ 3-13 แผนผังแสดงการใช้ ประโยชน์ที่ดินบริ เวณชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554

3.2.1 การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี ินบริเวณชุมชนหัวเวียง
จากการสํารวจพบว่าในปั จจุบนั (พ.ศ.2554) การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในพื ้นที่บริเวณชุมชน
หัวเวียงโดยส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมและที่ว่างล้ อมรอบขอบเขพพื ้นที่ศกึ ษา ซึง่ อยูใ่ นบริเวณ
พื ้นที่ดนิ ประเภทที่อยู่อาศัยค่อนข้ างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณจุดบรรจบกันของแม่นํ ้าน้ อยและ
คลองบางหลวง ถัดออกไปเป็ นที่ดนิ ประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นน้ อยยาวตลอดแนวริมแม่นํ ้า ด้ าน
ทิศตะวันออกของแม่นํ ้าน้ อยมีการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นโรงสีข้าวและ
โรงอิฐ รองลงมาเป็ นที่ดนิ ประเภทสถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันราชการ
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3.2.2 ทางสัญจรทางนา้
ภาพที่ 3-17 และ 3-18 แม่นํ ้าน้ อย
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554

แม่ นา้ น้ อย (น1) แยกออกจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยาที่ อ.เมือง จ.ชัยนาท ไหล่ผา่ น
จ.สิงห์บรุ ี และจ.อ่างทอง ก่อนเข้ าสู่ จ.พระนครศรี อยุธยาที่ อ.ผักไห่ และไหล่ตอ่ เนื่องลงมาผ่าน
ชุมชนหัวเวียงทางด้ านทิศเหนือและทิศตะวันออก แล้ วจึงไปรวมกับแม่นํ ้าเจ้ าพระยาอีกครัง้ ที่ อ.
บางไทร แม่นํ ้าน้ อยที่ ต.หัวเวียง มีความกว้ างประมาณ 20.00 เมตร

ภาพที่ 3-19 และ 3-20 คลองบางหลวง หรื อคลองโผงผาง และ คลองหัวไร่แตง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554

คลองบางหลวง หรื อ คลองโผงผาง (น2) แยกออกมาจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยาที่
อ.บางบาล แล้ วไหล่มาบรรจบกับแม่นํ ้าน้ อยที่ต.หัวเวียง บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชุมชน
หัวเวียง มีความกว้ างประมาณ 30.00 เมตร
คลองหัวไร่ แตง (น3) เป็ นคลองที่แยกมาจากแม่นํ ้าน้ อยที่ ต.หัวเวียง ไหล่ผ่านพื ้นที่หมู่ 7
และหมู่ 8 เข้ าสูพ่ ื ้นที่เกษตรกรรมใน ต.บ้ านโพธิ์ อ.เสนา มีความกว้ างประมาณ 10.00 เมตร
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ภาพที่ 3-21 และ 3-22 คลองส่งนํ ้าชลประทานผักไห่-เจ้ าเจ็ด และ คลองลําประโดงส่งนํ ้าเข้ านา
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554

คลองชลประทานโครงการส่ งนา้ และบารุ งรักษา ผักไห่ -เจ้ าเจ็ด (น4) ตังอยู
้ ท่ างด้ าน
ทิศใต้ ของชุมชนหัวเวียง เริ่มก่อสร้ างเมื่อ พ.ศ.2505 ครอบคลุมพื ้นที่เกษตรกรรมในเขต อ.เสนา
และ อ.ผักไห่ มีความกว้ างประมาณ 15.00 เมตร

ภาพที่ 3-23 และ 3-24 หนองนํ ้าหมู่ 11 และหนองนํ ้าหมู่ 9 ต.หัวเวียง

หนองนา้ บริเวณพื ้นที่ชมุ ชนหัวเวียงมีหนองนํ ้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้ แก่
หนองนํ ้าหมูท่ ี่ 9 (น5) และหนองนํ ้าหมูท่ ี่ 11(น6) ซึง่ เป็ นพื ้นที่ลมุ่ มีนํ ้าท่วมขังเกือบตลอดทังปี
้ และมี
ผักตบชวา หญ้ าขึ ้นปกคลุม

แผนที่ 3-14 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพทางสัญจรทางนํ ้า
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554
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3.2.2 ทางสัญจรทางบก
ภาพที่ 3-25 และ 3-26 ถนนคันคลองชลประทานบริ เวณ ป้ายทางเข้ าชุมชน และถนนเทศบาลตําบลหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม และตุลาตม 2554.

ถนนคันกัน้ นา้ คลองชลประทาน หรื อ ทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 3454 (บ1)
เป็ นถนนลาดยางมะตอย ขนาด 2 ช่องทางจราจรพร้ อมไหล่ทาง มีความกว้ างประมาณ 12.00
เมตร ก่อสร้ างขึ ้นพร้ อมกับคลองชลประทานโครงการส่งนํ ้าผักไห่-เจ้ าเจ็ด พ.ศ.2505 เดิมเป็ นถนน
ดินรุกรังอัดแน่น ได้ รับการปรับปรุงขยายช่องจราจรและถมปรับระดับให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
พ้ นระดับนํ ้าท่วม เป็ นเส้ นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่าง อ.เสนา และอ.ผักไห่ ปั จจุบนั เป็ นทาง
สัญจรทางบกลายหลักที่ใช้ เดินทางเข้ าสู่หมูบ่ ้ านหัวเวียง

ภาพที่ 3-27 และ 3-28 ถนนเทศบาลตําบลหัวเวียง และถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 3
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ถนนเทศบาลหัวเวียง (บ2) เป็ นถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร มีความ
กว้ างประมาณ 8.00 เมตร ก่อสร้ างขึ ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2537 เดิมเป็ นถนนดินรุกรัง พ.ศ.2541
มีการปรับปรุงขยายถนนเป็ นถนนคอนกรี ต และ พ.ศ.2545 ถมยกระดับพื ้นผิวและเทคอนกรี ต
พร้ อมสร้ างทางเท้ าทังสองฝั
้
่ งข้ างถนน

ภาพที่ 3-29 และ 3-30 ถนนวงแหวนบริ เวณแยกไผ่วง และถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 4
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 3 (บ3) เป็ นถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก 1 ช่องจราจร กว้ าง
ประมาณ 4.00 เมตร แยกจากถนนเทศบาลหัวเวียงบริเวณหมู่ 9 ผ่านลานไผ่วงอ้ อมด้ านหลัง
สํานักงานเทศบาล และวนมาบรรจบกับถนนเทศบาลอีกครัง้ ที่แนวเขตหมู่ 8 ข้ างสถานีอนามัย
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ถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 4 (บ4) เป็ นถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก 2 ช่องจราจร กว้ าง
ประมาณ 6.00 เมตร แยกจากถนนเทศบาลหัวเวียงบริเวณหมู่ 11 เชิงสะพานข้ ามแม่นํ ้าน้ อยไป
วัดหัวเวียง และวนมาบรรจบกับถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 3 ที่บริเวณลานไผ่วง หมูท่ ี่ 9 เดิมเป็ น
ทางเดินคันนาขนาบด้ วยป่ าไผ่ทบึ ทังสองข้
้
าง ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ.2529 หลังจากที่มีถนนคัน
คลองชลประทานแล้ ว ได้ มีการบุกเบิกพื ้นที่บริเวณที่ลมุ่ หลังตลิ่งดังกล่าวรองรับการขยายหมูบ่ ้ าน

ภาพที่ 3-31 และ 3-32 ทางเดินดิน และถนนคอนกรี ตซอยเข้ ากลุม่ บ้ าน
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ถนนซอยเข้ ากลุ่มบ้ าน (บ5) ส่วนใหญ่เป็ นถนนส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อมาจากถนน
เทศบาลหัวเวียงหรื อถนนวงแหวนหัวเวียง เพื่อเข้ าสู่บ้านเรื อนหรื อกลุม่ ที่อยู่อาศัยริมนํ ้า มีทงถนน
ั้
ดินรุกรัง ถนนเทคอนกรี ต หรื อบางเส้ นเป็ นทางเดินเล็กๆ ปูแผ่นคอนกรี ตสําเร็จรูปเพื่อความสะดวก
เวลาสัญจร ลักษณะมักเป็ นแนวตังฉากกั
้
บแม่นํ ้าน้ อย กว้ างประมาณ 1.00-3.00 เมตร

ภาพที่ 3-33 และ 3-34 ทางเดินยกระดับ คสล และถนนดินรุกรัง ซอยเข้ ากลุม่ บ้ าน
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ทางเดินยกระดับ (บ6) เป็ นทางเดินหรื อสะพานคอนกรี ตเสริมเหล็ก ความกว้ างประมาณ
1.00 เมตร ยกพื ้นสูงจากระดับดินประมาณ 1.00 - 1.50 เมตร เพื่อใช้ สญ
ั จรในช่วงนํ ้าหลากท่วม
พื ้นดินในหมู่บ้าน เชื่อมจากถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 4 ไปจนถึงสะพานข้ ามแม่นํ ้าน้ อยไปวัดบาง
กระทิง สร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2551

ภาพที่ 3-35, และ 3-36 สะพานวัดหัวเวียง และสะพานวัดบางกระทิง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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สะพานวัดหัวเวียง (บ7) เดิมเป็ นสะพานแขวนขนาดเล็กสําหรับคนเดิน กว้ างประมาณ
1.50 เมตร พ.ศ.2539 มีการก่อสร้ างสะพานขึ ้นใหม่เพื่อให้ รถยนต์สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
ลักษณะเป็ นสะพานคอนกรี ตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร พร้ อมกับทางเท้ าทังสองฝั
้
่ ง กว้ าง
ประมาณ 15.00 เมตร พาดช่วงข้ ามแม่นํ ้าน้ อยระยะประมาณ 30.00 เมตร เชื่อมต่อจากถนน
เทศบาลหัวเวียง หมูท่ ี่ 11 กับถนนเทศบาลหัวเวียง หมูท่ ี่ 1ผ่านข้ างวัดหัวเวียงเข้ าสูช่ มุ ชนฝั่ งทิศ
ตะวันออกของแม่นํ ้าน้ อย
สะพานวัดบางกระทิง (บ8) เดิมเป็ นสะพานไม้ สร้ างขึ ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2525
ลักษณะเป็ นทางลาดเอียงสําหรับคนเดินข้ าม กว้ างประมาณ 1.50 เมตร สูงจากระดับนํ ้าปกติ
ประมาณ 3.00 เมตร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2551 ก่อสร้ างสะพานใหม่ให้ มนั่ คงแข็งแรงขึ ้น เปลี่ยนเป็ น
สะพานขันบั
้ นไดคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้ างเท่ากับสะพานไม้ เดิมแต่มีความสูงเพิ่มขึ ้นอีกประมาณ
1.00 เมตร พาดช่วงข้ ามแม่นํ ้าน้ อยระยะประมาณ 20.00 เมตร เชื่อมต่อจากถนนวงแหวนหัวเวียง
ซอย 4 กับถนนดินรุกรังหน้ าวัดบางกระทิง หมูท่ ี่ 3 ติดต่อกับชุมชนหัวเวียงฝั่ งเหนือของแม่นํ ้าน้ อย
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แผนที่ 3-15 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพทางสัญจรทางบก
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554
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3.2.3 อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
ในบริเวณชุมชนหัวเวียงมีบ้านเรื อนที่อยู่อาศัยเฉพาะในขอบเขตพื ้นที่ศกึ ษา หมู่ 9, หมู่ 10
และหมู่ 11 จํานวนมากกว่า 200 หลังคาเรื อน สํารวจพบหลากหลายรูปแบบซึง่ จะได้ กล่าวถึงใน
ลําดับถัดไป นอกจากที่อยู่อาศัยแล้ วในบริเวณโดยรอบชุมชนหัวเวียงยังมีองค์ประกอบที่เป็ น
อาคารและสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ โดยจําแนกตามรูปแบบการใช้ งาน ได้ ดงั นี ้ อาคารราชการ, โรงเรี ยน,
ศาสนสถาน, อาคารสาธารณะ, อาคารพาณิชย์หรื อร้ านค้ า และอื่นๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

ภาพที่ 3-37, และ 3-38 วัดหัวเวียง และวัดบางกระทิง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

วัดบางกระทิง ตังอยู
้ ห่ มู่ 3 ต.หัวเวียง ริมแม่นํ ้าน้ อย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้ างขึ ้น
ตังแต่
้ พ.ศ.2230 บนเนื ้อที่ดิน 12 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา เดิมทีไม่ได้ อยู่บนที่ตงปั
ั ้ จจุบนั เนื่องจาก
ลํานํ ้าเปลี่ยนทิศทางไหลจึงต้ องย้ ายเสนาสนะหนีการถูกนํ ้าเซาะเมื่อต้ นรัชการที่ 3 ชาวบ้ านจึง
เรี ยกว่า “วัดใหม่บางกระทิง” อาคารเสนาสนะประกอบด้ วยพระอุโบสถ (พ.ศ.2489) ขนาดกว้ าง 8
เมตร ยาว 32 เมตร ประดิษฐานพระประธาน และพระพุทธรูปเชียงแสน 2 องค์, ศาลาการเปรี ยญ
(พ.ศ.2492), หอสวดมนต์ (พ.ศ.2493), เจดีย์ใหญ่ 1 องค์ สูง 15 วา, เจดีย์เล็ก 1 องค์ สูง 8 วา
และกุฏิสงฆ์ไม้ สกั จํานวน 11 หลัง วัดแห่งนี ้เปิ ดสอนพระปริยตั ธิ รรมตังแต่
้ พ.ศ.2503 และต่อมา
พ.ศ.2518 ได้ เปิ ดโรงเรี ยนวัดบางกระทิงขึ ้น สอนนักเรี ยนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลและประถมศึกษาตังอยู
้ ่
ในบริเวณพื ้นที่ทิศตะวันตกติดกับวัด
วัดหัวเวียง ตังอยู
้ ห่ มู่ 2 ต.หัวเวียง ริมแม่นํ ้าน้ อย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้ าง พ.ศ.
2325 บนเนื ้อที่ดนิ 40 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้ วยพระอุโบสถ (พ.ศ.2504) ขนาดกว้ าง 12
เมตร ยาว 32 เมตร
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ภาพที่ 3-39, 3-40 และ 3-41 วัดสุวรรณเจดีย์, ศาลเจ้ าพ่อมังกร และศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ ากง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

วัดสุวรรณเจดีย์ ตังอยู
้ ห่ มู่ 3 ต.หัวเวียง ริมแม่นํ ้าน้ อย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้ างขึ ้น
พ.ศ.2326 บนเนื ้อที่ดนิ 7 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้ วยพระอุโบสถ (พ.ศ.
2436) ขนาดกว้ าง 6.50 เมตร ยาว 12.50 เมตร ประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลอง, ศาลาการ
เปรี ยญไม้ (พ.ศ.2430), หอสวดมนต์ (พ.ศ.2423), อาคารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ธิ รรม และกุฏิสงฆ์
จํานวน 5 หลัง เดิมมีเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ตงอยู
ั ้ ร่ ิมนํ ้า 1 องค์ จึงได้ เรี ยกว่า “วัดสุรรณเจดีย์” แต่
ปั จจุบนั เจดีย์องค์ดงั กล่าวถูกนํ ้าเซาะพังถล่มตังแต่
้ พ.ศ.2539 เหลือเพียงซากอิฐและฐานเจดีย์
บางส่วนเท่านัน้
ศาลเจ้ าพ่ อมังกร (ขุนทัพ ขุนไกร ขันทอง ปิ่ นทอง) ตังอยู
้ ่ที่หมู่ 9 ต.หัวเวียง บริเวณลาน
โล่งติดกับด้ านหลังของสํานักงานเทศบาลตําบลหัวเวียง หรื อชาวบ้ านเรี ยกว่า “ลานไผ่วง” เป็ น
อาคารคอนกรี ตเสริมเหล็กชันเดี
้ ยว ยกพื ้นสูงจากระดับดินประมาณ 2.00 เมตร ก่อกําแพงปิ ดรอบ
ใต้ ถนุ มีการจัดงานบวงสรวงและบูชาศาลเจ้ าพ่อมังกรสมํ่าเสมอเป็ นประจําเกือบทุกปี
ศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ ากง ตังอยู
้ ห่ มู่ 11 ต.หัวเวียง ติดริมแม่นํ ้าน้ อย ตรงข้ ามกับวัดหัวเวียง เป็ น
ศาลเจ้ าจีน สร้ างขึ ้นเมื่อใดไม่มีบนั ทึกไว้ แต่สนั นิษฐานว่าน่าจะสร้ างขึ ้นพร้ อมกับการอพยพเข้ ามา
ตังถิ
้ ่นฐานของชาวจีนเมื่อ 100 กว่าปี ก่อน ลักษณะเป็ นอาคารไม้ ชนเดี
ั ้ ยว หลังคามุงกระเบื ้อง พื ้น
ไม้ กระดานยกสูงจากระดับดินประมาณ 1.50 เมตร ชาวจีนเชื่อว่า แต่ละท้ องที่จะมีเทพประจํา
เรี ยกว่า “ตี่เถ่าเล่าเอี๊ย” หรื อ “เทพผู้เป็ นใหญ่ ณ ที่นน”
ั ้ ไม่วา่ ชาวจีนจะอพยพไปอยูท่ ี่ใดก็ยงั ยึดมัน่
ความเชื่อนี ้อยู่ จึงได้ แกะสลักรูปเคารพจากไม้ ขึ ้นมาเพื่อเคารพบูชา ภายหลังเรี ยกอย่างง่ายๆ ว่า
“ปุ่ นเถ้ ากง” ช่วงตรุษจีนจะมีงานใหญ่เพื่อให้ ลกู หลานคนจีนมาสักการะกราบไหว้ เป็ นประจําทุกปี 1

1

สัมภาษณ์ เพ็ญภา จิตจํานงค์, 18 มีนาคม 2553.
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ภาพที่ 3-42, 3-43 และ 3-44 สํานักงานเทศบาลตําบลหัวเวียง, สถานีอนามัยชุมชน และไปรษณีย์หวั เวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ภาพที่ 3-45, 3-46 และ 3-47 สุขาภิบาลตําบลหัวเวียง, หน่วยบรรเทาสาธารณะภัย และอาคารผลิตนํ ้าประปา
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

สานักงานเทศบาลตาบลหัวเวียง ตังอยู
้ ห่ มู่ 9 ต.หัวเวียง บริเวณที่ตงของเทศบาล
ั้
ประกอบด้ วยอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหัวเวียง เป็ นอาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ สร้ างเมื่อ พ.ศ.
2547, อาคารสุขาภิบาลตําบลหัวเวียง เป็ นอาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ สร้ างปี พ.ศ.2542, อาคาร
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นอาคารไม้ ชนเดี
ั ้ ยวใช้ สําหรับจอดรถดับเพลิงและเก็บ
อุปกรณ์ตา่ งๆ สร้ างประมาณ พ.ศ.2542, อาคารผลิตนํ ้าประปาหมูบ่ ้ านเป็ นอาคาร คสล. ชันเดี
้ ยว
พร้ อมถังเก็บนํ ้าสูง 15.00 ม. สร้ างพ.ศ.2548
สถานีอนามัยตาบลหัวเวียง หรื อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวเวียง ตังอยู
้ ่ติด
กับสํานังงานเทศบาลตําบลหัวเวียง ลักษณะเป็ นอาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ ชันล่
้ างจัดเป็ นศูนย์ กศน.
ตําบลหัวเวียง ส่วนชันบนเป็
้
นสถานีอนามัยประจําหมูบ่ ้ าน จัดตังขึ
้ ้นพร้ อมกับสุขาภิบาลตําบลหัว
เวียงเมื่อประมาณ พ.ศ.2543
ไปรษณีย์สาขาย่ อยหัวเวียง ตังอยู
้ ห่ มู่ 11 ต.หัวเวียง ริมถนนเทศบาล เชิงสะพานข้ ามวัด
หัวเวียง เป็ นอาคาร คสล. ชันเดี
้ ยว เดิมที่เป็ นบ้ านพักอาศัยและร้ านขายก๋วยเตี๋ยว สร้ างขึ ้น พ.ศ.
2538 ต่อมาได้ เปิ ดทําการรับฝาก – นําจ่ายพัสดุไปรษณีย์ ให้ บริ การในพื ้นที่ ต.หัวเวียง และต.บ้ าน
กระทุม่ โดยมีไปรษณีย์ศนู ย์อยูท่ ี่ตลาดบ้ านแพน อ.เสนา
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ภาพที่ 3-48, 3-49 และ 3-50 ศาลากลางหมูบ่ ้ านไผ่วง, ศาลาหมู่ 9 และศาลาหมู่ 10
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ศาลากลางหมู่บ้านไผ่ วง เป็ นอาคาร คสล. ยกพื ้นสูง 1.00 เมตร หลังคาโครงสร้ างเหล็ก
ถักพาดช่วงกว้ าง 10.00 เมตร ตังอยู
้ ท่ ี่บริเวณลานโล่งด้ านหลังสํานักงานเทศบาลตําบลหัวเวียง
(ลานไผ่วง) สร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 ปั จจุบนั ใช้ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชนและโรงเก็บวัสดุของ
เทศบาล
ศาลาหมู่บ้าน เป็ นอาคารโครงสร้ างไม้ ชันเดี
้ ยว หลังคาทรงจัว่ มุงกระเบื ้อง ยกพื ้นไม้
กระดานสูงประมาณ 0.5 – 1.00 เมตร ในหมูบ่ ้ านสํารวจพบ 5 หลัง ได้ แก่ ศาลาหมู่ 8 (ข้ างสถานี
อนามัย), ศาลาหมู่ 9 (ข้ างเทศบาล), ศาลาหมู่ 10 (ไผ่วง), ศาลาหมู่ 11 (ข้ างไปรษณีย์, และศาลา
หมูบ่ ้ านหัวเวียงริมถนนคันคลองชลประทาน ปากทางเข้ าหมูบ่ ้ าน

ภาพที่ 3-51และ 3-52 กลุม่ ร้ านค้ าไผ่วง ต.หัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ร้ านค้ า ในหมูบ่ ้ านหัวเวียงสํารวจพบร้ านค้ าส่วนใหญ่เป็ นอาคาร คสล. สูง 1 ชัน้ ดัดแปลง
จากบ้ านพักอาศัยแล้ วเปิ ดหน้ าร้ านขายของชําและขายอาหาร ตังรวมกั
้
นเป็ นกลุม่ 2 บริเวณ ได้ แก่
(1) กลุม่ ร้ านค้ าไผ่วง หมู่ 9 ขนาบสองข้ างริมถนนวงแหวนหัวเวียงซอย 3 มีทงร้
ั ้ านอาหารตามสัง่
ร้ านของชํา ร้ านของสดร้ านตัดเย็บเสื ้อผ้ า และรถขายกาแฟช่วงเช้ าเวลาประมาณ 6.00 - 8.00 น.
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จะมีชาวบ้ านมามานัง่ รอใส่บาตรหรื อจับจ่ายของสด เช่น ผัก เนื ้อสัตว์ และอาหารสําเร็ จรูปกัน
อย่างคึกคัก แล้ วจึงค่อยซาลงเอาตอนช่วงบ่ายๆ (2) กลุ่มร้ านค้ าเชิงสะพาน หมู่ 11 บริเวณปาก
ทางริมถนนวงแหวนหัวเวียงซอย 4 เชิงสะพานข้ ามวัดหัวเวียง มีทงร้
ั ้ านอาหารตามสัง่ ก๋วยเตี๋ยว
โจ๊ ก และร้ านของชํา ซึง่ จะเปิ ดกันเอาตอนสายเวลาประมาณ 11.00 น. เป็ นต้ นไป

ภาพที่ 3-53, 3-54 และ 3-55 กลุม่ ร้ านค้ าเชิงสะพาน และตลาดนัดหัวเวียง หมูท่ ี่ 11

ตลาดนัดหัวเวียง ทุกเย็นวันอาทิตย์เวลาตังแต่
้ 15.00 น. จะมีนดั ติดตลาดกันตังแต่
้
บริเวณริมถนนเทศบาลเข้ ามาตามถนนวงแหวนหัวเวียงซอย 4 ถึงเชิงสะพานข้ ามวัดหัวเวียงนี ้
สินค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นอาหารสําเร็จรูป ขนม ของกิน ของใช้ ตา่ งๆ ใส่ในรถเข็นหรื อท้ ายรถยนต์มา
เปิ ดขายกันตลาดแนวถนน ชาวบ้ านจากทังในหั
้ วเวียงและหมูบ่ ้ านใกล้ เคียงก็จะออกมาเดินเล่น
และจับจ่ายซื ้อของกันอย่างคึกคัก จนกระทัง่ พระอาทิตย์ตกดินเป็ นเวลาที่ตลาดนัดเริ่มวายแล้ ว
ค่อยแยกย้ ายกันกลับบ้ านทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย

ภาพที่ 3-56, 3-57 และ 3-58 โรงเก็บเมรุลอย ต.หัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

โรงเรือนเก็บของ เช่น โรงเพาะชํา โรงเก็บของ โดยเพาะโรงเก็บเมรุลอย สํารวจพบ
มากกว่า 10 หลังในหมูบ่ ้ านหัวเวียง ส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นศาลาโครงสร้ าง คสล. มุง่ หลังคา
กระเบื ้องทรงจัว่ ยกพื ้นสูงประมาณ 1.00-2.00 เมตร ผนังเปิ ดโล่งหรื อล้ อมรอบด้ วยผ้ าใบอย่าง
ง่ายๆ เพื่อป้องกันชิ ้นส่วนของเมรุลอยจากแดดและฝน ซึง่ ที่ตําบลหัวเวียง แห่งนี ้ถือเป็ นแหล่งผลิต
เมรุลอยที่มีความวิจิตงดงามและมีชื่อเสียงมากที่สดุ แห่งหนึง่
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แผนที่ 3-19 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพอาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554

65
3.2.4 ที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง
ชุมชนหัวเวียงประกอบด้ วยที่อยูอ่ าศัยหลากหลายลักษณะ จากการสํารวจในหมู่บ้านพบ
ทังที
้ ่อยู่อาศัยดังเดิ
้ มและที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้ างขึ ้นใหม่จํานวนมากกว่า 200 หลัง ซึง่ ส่วนใหญ่
มีลกั ษณะเป็ นโครงสร้ างไม้ ยกพื ้นสูง หลังคาทรงจัว่ ตังอยู
้ ่รวมกันเป็ นกลุม่ บริ เวณริมนํ ้า โดยมีการ
ใช้ สอยที่ว่างและเส้ นทางเข้ าออกร่วมกันระหว่างกลุม่ เรื อน พบทังเรื
้ อนเครื่ องสับ เรื อนแพยกตังบน
้
เสา เรื อนไทยประเพณี และเรื อนไทยประยุกต์ บางหลังยังคงสภาพดังเดิ
้ มและบางหลังมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงต่อเติมจากของเดิมในอดีต โดยรูปแบบที่อยูอ่ าศัยที่พบในชุมชนหัวเวียง
สามารถจําแนกตามลักษณะต่างๆ ได้ ดงั นี ้
3.2.4.1 ลักษณะการแบ่ งชัน้ ของที่อยู่อาศัย
จากการศึกษาที่อยูอ่ าศัยในหมูบ่ ้ านหัวเวียงพบว่า มีลกั ษณะการแบ่งชันและระดั
้
บพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยหลายรูปแบบ มีความสูงจากระดับดินตังแต่
้ 0.00 ถึง 4.00 เมตรขึ ้นไป สามารถจําแนก
ออกเป็ น 4 ลักษณะ ได้ แก่

ภาพที่ 3-59และ 3-60 ที่อยูอ่ าศัยชันเดี
้ ยว ในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

1) ที่อยู่อาศัยชัน้ เดียว ตัวอาคารก่อสร้ างติดพื ้นดิน ไม่มีชนใต้
ั ้ ถนุ มักตังอยู
้ ่บนที่ดนิ ถม
พบมากบริเวณริมถนนในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ก่อสร้ างขึ ้นในช่วงหลัง มีอายุอาคารไม่เกิน 30 ปี
ภาพที่ 3-61 และ 3-62 ที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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2) ที่อยู่อาศัยสองชัน้ แบบชัน้ ล่ างเปิ ดโล่ ง ตัวอาคารมีสองชันโดยชั
้
นบนเป็
้
นที่อยู่อาศัย
ส่วนชันล่
้ างเป็ นใต้ ถนุ เปิ ดโล่ง ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมนํ ้า ซึง่ จะได้ รับอิทธิพลจากนํ ้าขึ ้น
นํ ้าลงตลอดเวลา ทําให้ พื ้นดินใต้ ถนุ เป็ นดินเลนแฉะหรื อมีนํ ้าขัง จึงมักไม่มีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ

ภาพที่ 3-63 และ 3-64 ที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึง่ เปิ ดโล่ง ในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

3) ที่อยู่อาศัยสองชัน้ แบบชัน้ ล่ างกึ่งเปิ ดโล่ ง ตัวอาคารมีสองชันโดยชั
้
นบนเป็
้
นที่อยู่
อาศัยหลัก ส่วนชันล่
้ างเป็ นใต้ ถนุ เปิ ดโล่ง บางส่วนกันฝาผนั
้
งเป็ นห้ องเก็บของชัว่ คราว หรื อทําพื ้น
คอนกรี ตสําหรับใช้ งานได้ บางเวลา ช่วงฤดูแล้ งพื ้นดินแหง้ สนิทจึงสามารถลงมาใช้ สอยพื ้นที่ใต้ ถนุ
เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ หรื อเก็บของได้ แต่เมื่อถึงฤดูนํ ้าหลากท่วมก็ต้องขนย้ ายข้ าวของขึ ้นไป
ไว้ ที่ชนบนเพื
ั้
่อหนีนํ ้าท่วม

ภาพที่ 3-65 และ 3-66 ที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

4) ที่อยู่อาศัยสองชัน้ แบบชัน้ ล่ างปิ ดทึบ ตัวอาคารมีสองชันโดยชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบไม่มีใต้ ถนุ
มักตังอยู
้ ่บนที่ดนิ ถมพบมากบริเวณริมถนนในหมูบ่ ้ าน ส่วนใหญ่ก่อสร้ างขึ ้นในช่วงหลัง มีอายุ
อาคารไม่เกิน 30 ปี
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ภาพที่ 3-67 และ 3-68 ที่อยูอ่ าศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่งในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

5) ที่อยู่อาศัยสามชัน้ แบบชัน้ ล่ างเปิ ดโล่ ง ตัวอาคารมีสามชันโดยชั
้
นสองและชั
้
นสาม
้
เป็ นที่อยูอ่ าศัยหลัก ส่วนชันล่
้ างเป็ นใต้ ถนุ เปิ ดโล่ง ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมนํ ้า ซึง่ ได้ รับ
อิทธิพลจากนํ ้าขึ ้นนํ ้าลงตลอดเวลา ทําให้ พื ้นดินใต้ ถนุ เป็ นดินเลนแฉะหรื อมีนํ ้าขัง จึงมักไม่มีการ
ใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ
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แผนที่ 3-17 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงลักษณะของที่อยูอ่ าศัยที่พบในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554.
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3.2.4.2 วัสดุและโครงสร้ างของที่อยู่อาศัย
การเลือกใช้ วสั ดุและโครงสร้ างของที่อยู่อาศัยนันอาจสามารถบ่
้
งบอกถึงอายุและช่วงเวลา
ก่อสร้ างอาคารได้ ตลอดจนค่านิยมในการอยู่อาศัยซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยต่างๆ
จากการศึกษาพบว่าวัสดุและโครงสร้ างที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั สามารถจําแนกได้ 4 ลักษณะ ได้ แก่

ภาพที่ 3-69 และ 3-70 ที่อยูอ่ าศัยไม้ ในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

1) ที่อยู่อาศัยไม้ โครงสร้ างอาคารและหลังคาใช้ ไม้ จริงทังหมด
้
ฝาผนังและพื ้นเป็ นไม้
กระดาน ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี มักเป็ นที่อยูอ่ าศัยดังเดิ
้ มในหมูบ่ ้ าน โดยไม่มีการปรับปรุง
หรื อก่อสร้ างต่อเติมอาคารจนเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเดิมมากนัก

ภาพที่ 3-71 และ 3-72 ที่อยูอ่ าศัยคอนกรี ตเสริ มเหล็กในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

2) ที่อยู่อาศัยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โครงสร้ างอาคารและฐานรากเป็ นคอนกรี ตเสริมเหล็ก
ผนังก่ออิฐฉาบปูน โครงสร้ างหลังคาเหล็ก มุง่ กระเบื ้องลอนหรื อกระเบื ้องซีเมนต์ มักเป็ นที่อยู่อาศัย
ที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่ในช่วงหลัง ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี

70
ภาพที่ 3-73 และ 3-74 ที่อยูอ่ าศัยกึ่งไม้ กึ่งคอนกรี ตในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

3) ที่อยู่อาศัยกึ่งไม้ ก่ งึ คอนกรี ต โครงสร้ างอาคารเป็ นแบบผสม เช่น เสาอาคารเป็ น
คอนกรี ตเสริมเหล็กสําเร็จรูป แต่โครงสร้ างพื ้นและผนังเป็ นไม้ ฝาผนังและพื ้นเป็ นไม้ กระดาน หรื อ
เป็ นคอนกรี ตเสริมเหล็กบางส่วน เช่น ห้ องนํ ้าหรื อครัวที่มกั ก่อสร้ างแยกออกจากตัวบ้ าน ส่วนใหญ่
มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีทงที
ั ้ ่อยู่อาศัยที่ก่อสร้ างใหม่ และที่อยูอ่ าศัยดังเดิ
้ มที่มีการปรับปรุงหรื อต่อเติม
อาคารเพิ่มขึ ้นมาภายหลัง

ภาพที่ 3-75 และ 3-76 ที่อยูอ่ าศัยกึ่งไม้ กึ่งสังกะสีในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

4) ที่อยู่อาศัยกึ่งไม้ ก่ งึ สังกะสี โครงสร้ างพื ้น ผนัง และหลังคามักเป็ นไม้ พื ้นเป็ นไม้
กระดาน แต่วสั ดุมงุ ฝาผนังและหลังคาเป็ นแผ่นสังกะสี ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยปรับปรุงมาจาก
โรงเก็บของหรื อเป็ นที่อยูอ่ าศัยแบบเพิงพักชัว่ คราวของชาวบ้ านที่ย้ายเข้ ามาอยูใ่ หม่ ยังไม่มีเงิน
สําหรับก่อสร้ างที่อยู่อาศัยแบบถาวร ซึง่ อาจมีการปรับปรุงหรื อต่อเติมในภายหลัง
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แผนที่ 3-18 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงวัสดุและโครงสร้ างของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554.
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3.3 การเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบทางกายภาพบริเวณชุมชนหัวเวียง
จากการศึกษาเรื่ องราวความเป็ นมาของหมู่บ้าน และองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน
หัวเวียงที่สารวจพบปั จจุบนั ดังได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ ในส่วนนี ้จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ทางกายภาพบริเวณชุมชนหัวเวียง ได้ แก่ “ทางสัญจรทางน ้า” “ทางสัญจรทางบก” และ “อาคาร
สิ่งปลูกสร้ าง” โดยอาศัยข้ อมูลจากการลงพื ้นที่สารวจภาคสนาม ประกอบกับข้ อมูลจากการสร้ าง
แผนผังหมูบ่ ้ าน มาตราส่วน 1:5000 โดยการคัดลอกข้ อมูลและแยกชันข้
้ อมูลองค์ประกอบทาง
กายภาพจากแผนที่ประวัติศาสตร์ บริเวณลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา พ.ศ.2449-2484 ซึง่ จัดทาโดย
กรมแผนที่ทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2495, พ.ศ.2510 และ พ.ศ.2542 ซึง่ บันทึกภาพโดย
กรมแผนที่ทหาร ภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2554 ซึง่ บันทึกภาพโดยซอฟต์แวร์ กเู กิล
เอิร์ธ (Google Earth) และทาการเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพร่วมกับ
การอธิบายข้ อมูลและประวัติของหมูบ่ ้ านในแต่ละช่วงเวลา โดยแบ่งเป็ น 4 ช่วงเวลา ดังนี ้
3.3.1 องค์ประกอบกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2495
ก) ทางสัญจรทางน ้า พ.ศ. 2495
ข) ทางสัญจรทางบก พ.ศ. 2495
ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2495
3.3.2 องค์ประกอบกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2510
ก) ทางสัญจรทางน ้า พ.ศ. 2510
ข) ทางสัญจรทางบก พ.ศ. 2510
ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2510
3.3.3 องค์ประกอบกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2542
ก) ทางสัญจรทางน ้า พ.ศ. 2542
ข) ทางสัญจรทางบก พ.ศ. 2542
ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2542
3.3.4 องค์ประกอบกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2554
ก) ทางสัญจรทางน ้า พ.ศ. 2554
ข) ทางสัญจรทางบก พ.ศ. 2554
ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2554
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3.3.1 องค์ ประกอบกายภาพบริเวณชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2495
ก) ทางสัญจรทางนา้
- ทางสัญจรทางน ้าประกอบด้ วย แม่น ้าน้ อย (น1) และคลองบางหลวง หรื อคลองโผงผาง
(น2) เป็ นทางสัญจรทางน ้าสายหลัก โดยมีคลองหัวไร่แตง (น3) ซึง่ เป็ นลาคลองสาขาที่แยกออกมา
จากแม่น ้าน้ อยเป็ นทางสัญจรทางน ้าสายรองในหมู่บ้าน
- บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งนอกจากพื ้นที่บางส่วนเป็ นป่ าทึบแล้ ว พื ้นที่ส่วนใหญ่จะเป็ นทุง่
โล่งกว้ าง มีร่องน ้าและคูน ้าจานวนมาก สมมุตฐิ านว่าอาจจะมีการทาเกษตรกรรมในพื ้นที่ดงั กล่าว
- ลักษณะน ้าหลากท่วมยังคงเป็ นไปตามฤดูกาลของธรรมชาติ โดยไม่มีการสร้ างเขื่อนและ
คันกันเพื
้ ่อควบคุมทิศทางการไหลน ้า เมื่อถึงช่วงฤดูน ้าหลากระดับน ้าในแม่น ้าก็จะค่อยๆ เพิ่มสูงขึ ้น
จนเต็มความจุลาน ้าก่อนเอ่อล้ นท้ วมพื ้นที่ริมตลิ่ง ไหลผ่านใต้ ถนุ บ้ านเรื อนที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิมน ้า แล้ วจึง
หลากท่วมทุง่ ที่เป็ นพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง
ข) ทางสัญจรทางบก
- ทางสัญจรทางบกประกอบด้ วยทางเดินคันนา และทางเดินดินรุกรังขนาดเล็กๆ
โดยเฉพาะบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริ มน ้าสาหรับใช้ เป็ นเส้ นทางไปมาหาสูก่ นั ระหว่างเครื อญาติหรื อกลุม่
บ้ านเรื อนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ เคียงกัน รวมทังเป็
้ นเส้ นทางเชื่อมต่อจากที่อยู่อาศัยริมน ้าไปยังพื ้นที่
เกษตรกรรมบริเวณที่ลมุ่ หลังตลิ่งอีกด้ วย
- จากแผนผังหมู่บ้านยังไม่พบถนนหรื อทางสัญจรทางบกขนาดใหญ่ที่เห็นได้ ชดั เจน
สันนิษฐานได้ วา่ ในสมัยนันชาวบ้
้
านส่วนใหญ่ยงั คงใช้ การสัญจรทางน ้าเป็ นหลัก โดยพายเรื อไปมา
หาสูก่ นั ในระยะทางใกล้ ๆ แต่หากเดินทางไกลออกไปนอกพื ้นที่ก็จะใช้ เรื อยนต์ เรื อโดยสารหรื อเรื อ
เมล์ซงึ่ ล่องรับ-ส่งผู้โดยสารในแม่น ้าน้ อยเป็ นประจาทุกวัน ส่วนการใช้ รถยนต์เดินทางสัญจรทางบก
ยังไม่เป็ นที่แพร่หลายมากนักในขณะนัน้
ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
- บ้ านเรื อนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ปลูกสร้ างเรี ยงรายอยูท่ ี่บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า และบริเวณ
ที่ดอนหลังตลิ่ง บางส่วนปลูกห่างจากแม่น ้าเข้ ามาตามลาคลองหัวไร่แตง
- มีเรื อนแพหนาแน่นตามริมแม่น ้าน้ อย (น1) โดยเฉพาะบริเวณจุดบรรจบกันของแม่น ้า
น้ อย (น1) และคลองบางหลวง (น2)
- ไม่พบอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง
- บริเวณใกล้ เคียงชุมชนมีวดั ตังอยู
้ ร่ ิมแม่น ้าน้ อย 3 แห่ง ได้ แก่ วัดบางกระทิงทาง
ทิศเหนือ วัดหัวเวียงทางทิศตะวันออก และวัดสุวรรณเจดีย์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
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แผนที่ 3-19 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2495
ทีม่ า : กรมแผนทีท่ หาร, 2495.

แผนที่ 3-20 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2495
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

77

ภาพที่ 3-21 แผนผังแสดงการแยกชันข้
้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2495
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3.3.2 องค์ ประกอบกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2510
ก) ทางสัญจรทางนา้
- ทางสัญจรหลักยังคงเป็ นแม่น ้าน้ อย (น1) และคลองบางหลวง (น2)
- พ.ศ.2506 มีคลองชลประทาน โครงการส่งน ้าและบารุงรักษาผักไห่-เจ้ าเจ็ด-บางยี่หน
เกิดขึ ้นทังด้
้ านใต้ และด้ านเหนือของแม่น ้าน้ อย
- มีหนองน ้าเกิดขึ ้นบริเวณพื ้นที่หมู่ 8 และ หมู่ 11
- พบร่องน ้าเพิ่มมากขึ ้นบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง ร่องน ้าบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงถูกถม
กลายเป็ นถนนและทางเดิน
- หลังจากสร้ างเขื่อนเจ้ าพระยาซึง่ แล้ วเสร็จในปี พ.ศ.2500 ทาให้ น ้าหลากท่วมหมู่บ้าน
น้ อยลง และมีคนั ชลประทานกันไม่
้ ให้ น ้าหลากเข้ าท่วมพื ้นที่เกษตรกรรมได้ แต่บางปี ก็ ยงั มี
เหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ ที่มีระดับน ้าหลากท่วมสูงกว่าอดีตมากโดยเฉพาะในปี พ.ศ.2521 และ
พ.ศ.2526
ข) ทางสัญจรทางบก
- พ.ศ.2510 มีการตัดถนนคันกันน
้ ้าคลองชลประทานขนาบทังสองฝั
้
่ งขนานไปกับแนว
คลองส่งน ้าและบารุงรักษาผักไห่-เจ้ าเจ็ด เดิมทีมีลกั ษณะเป็ นถนนดินรุกรัง ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2516
มีการปรับปรุงถนนโดยการถมปรับระดับให้ สงู ขึ ้น ขยายขนาดถนนให้ กว้ างขึ ้นเป็ นสองช่องจราจร
และเปลี่ยนพื ้นผิวถนนเป็ นแบบลาดยางมะตอย
- มีถนนขนาดเล็กเกิดขึ ้นตามแนวคันนาเดิม เชื่อมต่อจากแนวถนนคันคลองชลประทาน
เข้ ามายังกลุม่ ที่อยูอ่ าศัยบริเวณริมน ้า
ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
- บ้ านเรื อนที่อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้ามีความหนาแน่นมากขึ ้น และเริ่มมี
การขยายตัวออกมาตามแนวถนน ห่างจากริมแม่น ้ามากกว่าปี พ.ศ.2495
- เรื อนแพที่ลอยอยูใ่ นแม่น ้าลดจานวนลงอย่างเห็นได้ ชดั บางส่วนถูกยกขึ ้นตังอยู
้ บ่ นเสา
บริเวณพื ้นที่ริมตลิ่งใกล้ เคียงกับตาแหน่งเดิมกับตอนที่ลอยน ้า ระดับพื ้นเรื อนแพที่ยกตังบนเสานั
้
น้
มักไม่คอ่ ยสูงจากระดับน ้าช่วงปกติมากนัก เพื่อสะดวกต่อการค้ าขายและขนส่งสินค้ าขึ ้นลงท่าน ้า
ซึง่ ในสมัยนันยั
้ งใช้ การสัญจรทางน ้าเป็ นหลัก โดยส่วนใหญ่ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยจะสูงจากระดับ
ดินประมาณ 1.0 – 2.0 เมตร
- มีศาลเจ้ าปุ่ นเถ่ากง ซึง่ เป็ นศาลเจ้ าจีน และโรงเรี ยนมัธยมสมบูรณ์วิทยาซึง่ ตังอยู
้ ่ติดกัน
กับศาลเจ้ า ตังอยู
้ ่บริเวณริมแม่น ้า หมูท่ ี่ 11 ต.หัวเวียง ตรงข้ ามกับวัดหัวเวียง

79

แผนที่ 3-22 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2510
ทีม่ า : กรมแผนทีท่ หาร, 2510.

แผนที่ 3-23 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2510
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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ภาพที่ 3-91 แผนผังแสดงการแยกชันข้
้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2495
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3.3.3 องค์ ประกอบกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2542
ก) ทางสัญจรทางนา้
- แม่น ้าน้ อยและคลองหัวไร่แตงมีความกว้ างลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับแผนที่ พ.ศ.2510
และ 2495
- ร่องน ้าส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง โดยบางส่วนถูกถมกลายเป็ นถนนและทางเดิน
เพิ่มขึ ้นจากเมื่อ พ.ศ.2510
- มีหนองน ้าเกิดขึ ้นบริเวณที่ลมุ่ หลังตลิ่งบริเวณหมู่ 9 และหมู่ 11 สันนิษฐานว่าเกิดจาก
การตัดถนนเข้ ามาขวางทางน ้าในพื ้นที่เกษตรกรรม ทาให้ น ้าขังไม่สามารถระบายลงสูแ่ ม่น ้าได้
- ระดับน ้าช่วงฤดูน ้าหลากท่วมมีความสูงมากกว่าอดีต โดยเฉพาะปี พ.ศ.2549 พบว่า
ระดับน ้าหลากท่วมสูงกว่าปี พ.ศ. 2538 ประมาณ 2.00 เมตร
ข) ทางสัญจรทางบก
- ถนนคันคลองชลประทานขยายขนาดกว้ างขึ ้น และเชื่อมต่อเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454
- มีการถมปรับระดับถนนต่างๆ ให้ สงู ขึ ้นเพื่อเป็ นแนวคันกันน
้ ้า และส่งผลให้ ระดับพื ้น
ของที่อยู่อาศัยบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะถมปรับระดับดินให้ ใกล้ เคียงระดับถนน
- ทางเดินเข้ าหมูบ่ ้ านพัฒนาเป็ นถนนเทศบาลหัวเวียงมีลกั ษณะขนานและโค้ งไปตามแนว
แม่น ้าน้ อย ทางเดินหลังบ้ านที่อยู่อาศัยริมน ้าพัฒนาเป็ นถนนวงแหวนหัวเวียงซอย 3 และ 4
- มีสะพานข้ ามไปวัดหัวเวียงเกิดขึ ้นทางทิศตะวันออกของพื ้นที่ศกึ ษา เดิมเป็ นสะพาน
แขวนมีความกว้ างประมาณ 1.50 เมตร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2539 มีการปรับปรุงก่อสร้ างใหม่เป็ น
สะพานคอนกรี ตเสริมเหล็ก กว้ าง 12.00 เมตร เพื่อให้ รถยนต์สามารถสัญจรผ่านได้ ด้วย
- มีสะพานข้ ามไปวัดบางกระทิงเกิดขึ ้นทางทิศเหนือของพื ้นที่ศกึ ษา สร้ างขึ ้นเมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. 2525 เดิมมีลกั ษณะเป็ นสะพานไม้ ทาเป็ นทางลาดกว้ างประมาณ 1.50 เมตร ภายหลัง
สะพานไม้ ชารุดทรุดโทรมมากจนกระทัง่ ปี พ.ศ.2541 เทศบาลจึงรื อ้ ถอนออกแล้ วก่อสร้ างใหม่เป็ น
สะพานคอนกรี ตเสริมเหล็ก ลักษณะเป็ นขันบั
้ นไดกว้ างประมาณ 1.50 เมตร
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ภาพที่ 3-77 และ 3-78 สะพานไม้ ข้ามวัดบางกระทิง พ.ศ.2525
ทีม่ า : ทองล้วน โตวิ ศิษฐ์ ชยั , 2525.

ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
- การเปลี่ยนแปลงสาคัญที่พบในแผนผังหมูบ่ ้ าน พ.ศ.2542 คือการก่อสร้ างอาคาร
ที่ทาการสุขาภิบาลตาบลหัวเวียง ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นปี พ.ศ.2537 ลักษณะเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก
สูง 2 ชัน้ และอาคารไม้ ชนเดี
ั ้ ยวอีกหนึง่ หลัง ตังอยู
้ บ่ ริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งหมูท่ ี่ 9 เดิมพื ้นที่นี ้เป็ น
ป่ ารกทึบ มีก่อไผ่ขึ ้นหนาแน่น ชาวบ้ านเรี ยกพื ้นที่บริเวณนี ้ว่า “ไผ่วง”
- พ.ศ.2542 สุขาภิบาลหัวเวียงได้ รับการยกฐานะขึ ้นเป็ นเทศบาลตาบลหัวเวียง พร้ อมกับ
การก่อสร้ างอาคารสานักงานเทศบาลหลังใหม่ขึ ้นในบริเวณเดียวกัน ลักษณะเป็ นอาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กสูง 2 ชัน้ และถมปรับระดับดินสูงขึ ้นจากระดับเดิมประมาณ 1.00 เมตร
- พ.ศ.2529 ก่อสร้ างศาลเจ้ าพ่อมังกร (ขุนทัพ ขุนไกร ขันทอง ปิ่ นทอง) ขึ ้นบริเวณลานโล่ง
ติดกับด้ านหลังของสานักงานเทศบาลตาบลหัวเวียง หรื อที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า “ลานไผ่วง” ศาลเดิม
สร้ างด้ วยไม้ ทงหลั
ั ้ ง ยกพื ้นสูงจากดินประมาณ 1.00 เมตร
- พ.ศ.2513 อาคารเรี ยนของโรงเรี ยนมัธยมสมบูรณ์วิทยาถูกรื อ้ ถอนกลายเป็ นลานโล่ง
ปั จจุบนั พื ้นที่ดงั กล่าวมีการถมดินปรับระดับและเทพื ้นคอนกรี ต กลายเป็ นลานสาหรับจอดรถของ
ศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ ากง
- บ้ านเรื อนที่อยู่อาศัยบริเวณตลิ่งริมน ้าหนาแน่นมากขึ ้น และมีการขยายตัวออกห่างจาก
ริมน ้ามาตามแนวถนนเทศบาลและถนนวงแหวนหัวเวียง
- ที่อยู่อาศัยบางหลังมีการถมปรับระดับดินให้ มีระดับใกล้ เคียงกับระดับถนน
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แผนที่ 3-25 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2542
ทีม่ า : กรมแผนทีท่ หาร, 2542.

แผนที่ 3-26 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2542
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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แผนที่ 3-27 แผนผังแสดงการแยกชันข้
้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2542
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3.3.4 องค์ ประกอบกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2554
ก) ทางสัญจรทางนา้
- องค์ประกอบทางสัญจรทางน ้าลดลงอย่างชัดเจน แม่น ้าน้ อยและคลองหัวไร่แตงมี
ความกว้ างลดลง
- ร่องน ้าในพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งซึง่ เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลง บางส่วนถูกขุด
เพิ่มมากขึ ้นจากปี พ.ศ.2542
- ระดับน ้าหลากท่วมสูงขึ ้นมากกว่าอดีต โดยเฉพาะ พ.ศ.2549 และพ.ศ.2554 ระดับน ้า
สูงสุดมากกว่า พ.ศ.2538 ประมาณ 4.00 เมตร
ข) ทางสัญจรทางบก
- มีถนนและทางเดินเชื่อมต่อมาจากถนนวงแหวนหัวเวียงเข้ าสูก่ ลุม่ ที่อยูอ่ าศัยริมแม่น ้า
เพิ่มมากขึ ้น ส่วนใหญ่มีลกั ษณะตังฉากกั
้
บแม่น ้าน้ อย
- พ.ศ. 2549 จัดสร้ างลานกีฬาชุมชนหมู่ 10 พัฒนา บริเวณพื ้นที่ริมถนนวงแหวนหัวเวียง
ซอย 4 และลานอเนกประสงค์ (ไผ่วง) หมู่ 9 ริมถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 3
- มีการถมปรับระดับถนนในหมูบ่ ้ านให้ สงู ขึ ้นเพื่อเป็ นคันกันน
้ ้าหลายครัง้ โดยเฉพาะปี
พ.ศ. 2541 และ พ.ศ.2553 รวมทังการก่
้
อคันดินชัว่ คราวหรื อวางแนวกระสอบทรายบริเวณริมถนน
เทศบาลหัวเวียง เพื่อเป็ นแนวป้องกันน ้าไม่ให้ ไหลเข้ าท่วมพื ้นผิวถนนจนตัดขาดการจราจรทางบก
ทังหมดได้
้
แต่อย่างไรก็ตามถนนเกือบทุกสายในพื ้นที่ก็ยงั คงต่ากว่าระดับน ้าหลากท่วมในปี พ.ศ.
2554 ที่ผา่ นมา
ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
- อาคารสิ่งปลูกสร้ างมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ ้น
- มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับที่อยูอ่ าศัยเดิมและการปลูกสร้ างที่อยูอ่ าศัยใหม่ โดยมีการ
ถมปรับระดับดินและดีดอาคารบ้ านเรื อนให้ มีระดับสูงขึ ้นพ้ นระดับน ้าหลากท่วม
- สานักงานเทศบาลตาบลหัวเวียงมีการก่อสร้ างอาคารสานักงานเพิ่มเติม รวมทังอาคาร
้
บ้ านพักเจ้ าหน้ าที่และอาคารจอดรถขึ ้นในบริเวณพื ้นที่ใกล้ เคียงกับอาคารสานักงานเดิม
- พ.ศ.2545 มีการรื อ้ ถอนและก่อสร้ างศาลเจ้ าพ่อมังกรใหม่ ลักษณะเป็ นอาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชันเดี
้ ยว ยกพื ้นสูงจากระดับดินประมาณ 2.00 เมตร ก่อกาแพงปิ ดรอบใต้ ถนุ แต่ยงั ไม่
แล้ วเสร็จ จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2548 ชาวบ้ านและเทศบาล ตาบลหัวเวียงร่วมกันบริจาคเงินและ
ก่อสร้ างราวระเบียงโดยรอบศาลเจ้ า พร้ อมทังศาลาด้
้
านหลังศาลเจ้ าจนเสร็จสมบูรณ์ ถือได้ วา่
เป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่ชาวบ้ านหัวเวียงเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก มีการจัดงานบวงสรวงและบูชาศาล
เจ้ าพ่อมังกรขึ ้นอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาเกือบทุกปี
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- พ.ศ.2546 ก่อสร้ างศาลกลางหมูบ่ ้ านไผ่วง ลักษณะเป็ นอาคาร คสล. ยกพื ้นสูงประมาณ
1.20 เมตร หลังคาโครงเหล็กถักพาดช่วงกว้ าง 10.00 เมตร บริเวณลานโล่งด้ านหลังสานักงาน
เทศบาลตาบลหัวเวียง (ลานไผ่วง)
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แผนที่ 3-28 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2554
ทีม่ า : Google Eirth, 2554.

ภาพที่ 3-29 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2554
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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ภาพที่ 3-30 แผนผังแสดงการแยกชันข้
้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2554
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ภาพที่ 3-31 แผนผังแสดงชันข้
้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียงตังแต่
้ พ.ศ.2495 – พ.ศ.2554
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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จากการวิเคราะห์แยกชันข้
้ อมูลองค์ประกอบกายภาพหมู่บ้าน ได้ แก่ ทางสัญจรทางน ้า
ทางสัญจรทางบก อาคารและสิ่งปลูกสร้ างบริเวณชุมชนหัวเวียง ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2495 – พ.ศ.2554
พบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นตลอดช่วงเวลา 50 กว่าปี ที่ผา่ นมา มีทงการเปลี
ั้
่ยนแปลงกายภาพ
ที่ไม่อ้างอิงกับลักษณะภูมิศาสตร์ เดิมของพื ้นที่ เช่น แนวคลองชลประทานโครงการส่งน ้าและ
บารุงรักษาผักไห่-เจ้ าเจ็ด และแนวถนนคันกันน
้ ้าคลองชลประทาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลย
3454 ซึง่ เกิดขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2506 ลักษณะตัดขวางแนวแม่น ้าและลาคลองเดิมที่มีมาตังแต่
้ อดีต
และการเปลี่ยนแปลงที่อ้างอิงกับภูมิศาสตร์ เดิมของพื ้นที่ เช่น แนวถนนเทศบาลหัวเวียง ซึง่ เกิดขึ ้น
จากการถมร่องน ้าเดิมที่เชื่อมต่อกับคลองหัวไร่แตงเพื่อนาน ้าเข้ าพื ้นที่เกษตรกรรม โดยยังคงรักษา
ลักษณะกายภาพเดิมทังขอบเขตและรู
้
ปร่างของแนวร่องน ้าเอาไว้ รวมทังแนวถนนวงแหวนหั
้
วเวียง
ซึง่ พัฒนามาจากทางเดินคันนาเล็กๆ ท้ ายหมูบ่ ้ านเชื่อมต่อที่อยูอ่ าศัยริมน ้ากับพื ้นที่เกษตรกรรม
บริเวณที่ลมุ่ หลังตลิ่ง ก็ยงั คงแสดงให้ เห็นขอบเขตและแนวของเส้ นทางเดิมเอาไว้ แต่มีการขยาย
ขนาดและถมปรับระดับให้ สงู ขึ ้นเพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพหมูบ่ ้ านและการใช้ งานในปั จจุบนั
ส่วนองค์ประกอบอาคารและสิ่งปลูกสร้ างมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัย
ปลูกสร้ างหนาแน่นบริเวณพื ้นที่ริมน ้า เพื่อใช้ ประโยชน์จากแหล่งน ้าทังการบริ
้
โภค อุปโภค และ
การคมนาคมซึง่ ใช้ การสัญจรทางน ้าเป็ นหลัก ต่อมาการพัฒนาโครงการชลประทานและการตัด
ถนนคันคลองชลประทานเข้ ามาใกล้ ชมุ ชนริมน ้า ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยทางสัญจรทางบก
เข้ ามามีบทบาทแทนที่ทางสัญจรทางน ้า บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัยในช่วงหลังจึงขยายตัวห่างจากริมน ้า
ออกมาตามแนวถนนมากขึ ้น และเกิดทางสัญจรทางบกในลักษณะตังฉากแม่
้
น ้าเพื่อเชื่อมต่อจาก
ถนนเข้ าสู่บ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยริมน ้าเดิม
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3.3 การเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบทางกายภาพบริเวณชุมชนหัวเวียง
จากการศึกษาเรื่ องราวความเป็ นมาของหมู่บ้าน และองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน
หัวเวียงที่สารวจพบปั จจุบนั ดังได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ ในส่วนนี ้จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ทางกายภาพบริเวณชุมชนหัวเวียง ได้ แก่ “ทางสัญจรทางน ้า” “ทางสัญจรทางบก” และ “อาคาร
สิ่งปลูกสร้ าง” โดยอาศัยข้ อมูลจากการลงพื ้นที่สารวจภาคสนาม ประกอบกับข้ อมูลจากการสร้ าง
แผนผังหมูบ่ ้ าน มาตราส่วน 1:5000 โดยการคัดลอกข้ อมูลและแยกชันข้
้ อมูลองค์ประกอบทาง
กายภาพจากแผนที่ประวัติศาสตร์ บริเวณลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา พ.ศ.2449-2484 ซึง่ จัดทาโดย
กรมแผนที่ทหาร, ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2495, พ.ศ.2510 และ พ.ศ.2542 ซึง่ บันทึกภาพโดย
กรมแผนที่ทหาร ภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2554 ซึง่ บันทึกภาพโดยซอฟต์แวร์ กเู กิล
เอิร์ธ (Google Earth) และทาการเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพร่วมกับ
การอธิบายข้ อมูลและประวัติของหมูบ่ ้ านในแต่ละช่วงเวลา โดยแบ่งเป็ น 4 ช่วงเวลา ดังนี ้
3.3.1 องค์ประกอบกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2495
ก) ทางสัญจรทางน ้า พ.ศ. 2495
ข) ทางสัญจรทางบก พ.ศ. 2495
ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2495
3.3.2 องค์ประกอบกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2510
ก) ทางสัญจรทางน ้า พ.ศ. 2510
ข) ทางสัญจรทางบก พ.ศ. 2510
ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2510
3.3.3 องค์ประกอบกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2542
ก) ทางสัญจรทางน ้า พ.ศ. 2542
ข) ทางสัญจรทางบก พ.ศ. 2542
ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2542
3.3.4 องค์ประกอบกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2554
ก) ทางสัญจรทางน ้า พ.ศ. 2554
ข) ทางสัญจรทางบก พ.ศ. 2554
ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2554
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3.3.1 องค์ ประกอบกายภาพบริเวณชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2495
ก) ทางสัญจรทางนา้
- ทางสัญจรทางน ้าประกอบด้ วย แม่น ้าน้ อย (น1) และคลองบางหลวง หรื อคลองโผงผาง
(น2) เป็ นทางสัญจรทางน ้าสายหลัก โดยมีคลองหัวไร่แตง (น3) ซึง่ เป็ นลาคลองสาขาที่แยกออกมา
จากแม่น ้าน้ อยเป็ นทางสัญจรทางน ้าสายรองในหมู่บ้าน
- บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งนอกจากพื ้นที่บางส่วนเป็ นป่ าทึบแล้ ว พื ้นที่ส่วนใหญ่จะเป็ นทุง่
โล่งกว้ าง มีร่องน ้าและคูน ้าจานวนมาก สมมุตฐิ านว่าอาจจะมีการทาเกษตรกรรมในพื ้นที่ดงั กล่าว
- ลักษณะน ้าหลากท่วมยังคงเป็ นไปตามฤดูกาลของธรรมชาติ โดยไม่มีการสร้ างเขื่อนและ
คันกันเพื
้ ่อควบคุมทิศทางการไหลน ้า เมื่อถึงช่วงฤดูน ้าหลากระดับน ้าในแม่น ้าก็จะค่อยๆ เพิ่มสูงขึ ้น
จนเต็มความจุลาน ้าก่อนเอ่อล้ นท้ วมพื ้นที่ริมตลิ่ง ไหลผ่านใต้ ถนุ บ้ านเรื อนที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิมน ้า แล้ วจึง
หลากท่วมทุง่ ที่เป็ นพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง
ข) ทางสัญจรทางบก
- ทางสัญจรทางบกประกอบด้ วยทางเดินคันนา และทางเดินดินรุกรังขนาดเล็กๆ
โดยเฉพาะบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริ มน ้าสาหรับใช้ เป็ นเส้ นทางไปมาหาสูก่ นั ระหว่างเครื อญาติหรื อกลุม่
บ้ านเรื อนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ เคียงกัน รวมทังเป็
้ นเส้ นทางเชื่อมต่อจากที่อยู่อาศัยริมน ้าไปยังพื ้นที่
เกษตรกรรมบริเวณที่ลมุ่ หลังตลิ่งอีกด้ วย
- จากแผนผังหมู่บ้านยังไม่พบถนนหรื อทางสัญจรทางบกขนาดใหญ่ที่เห็นได้ ชดั เจน
สันนิษฐานได้ วา่ ในสมัยนันชาวบ้
้
านส่วนใหญ่ยงั คงใช้ การสัญจรทางน ้าเป็ นหลัก โดยพายเรื อไปมา
หาสูก่ นั ในระยะทางใกล้ ๆ แต่หากเดินทางไกลออกไปนอกพื ้นที่ก็จะใช้ เรื อยนต์ เรื อโดยสารหรื อเรื อ
เมล์ซงึ่ ล่องรับ-ส่งผู้โดยสารในแม่น ้าน้ อยเป็ นประจาทุกวัน ส่วนการใช้ รถยนต์เดินทางสัญจรทางบก
ยังไม่เป็ นที่แพร่หลายมากนักในขณะนัน้
ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
- บ้ านเรื อนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ปลูกสร้ างเรี ยงรายอยูท่ ี่บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า และบริเวณ
ที่ดอนหลังตลิ่ง บางส่วนปลูกห่างจากแม่น ้าเข้ ามาตามลาคลองหัวไร่แตง
- มีเรื อนแพหนาแน่นตามริมแม่น ้าน้ อย (น1) โดยเฉพาะบริเวณจุดบรรจบกันของแม่น ้า
น้ อย (น1) และคลองบางหลวง (น2)
- ไม่พบอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง
- บริเวณใกล้ เคียงชุมชนมีวดั ตังอยู
้ ร่ ิมแม่น ้าน้ อย 3 แห่ง ได้ แก่ วัดบางกระทิงทาง
ทิศเหนือ วัดหัวเวียงทางทิศตะวันออก และวัดสุวรรณเจดีย์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

76
แผนที่ 3-19 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2495
ทีม่ า : กรมแผนทีท่ หาร, 2495.
แผนที่ 3-20 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2495
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ภาพที่ 3-21 แผนผังแสดงการแยกชันข้
้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2495
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3.3.2 องค์ ประกอบกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2510
ก) ทางสัญจรทางนา้
- ทางสัญจรหลักยังคงเป็ นแม่น ้าน้ อย (น1) และคลองบางหลวง (น2)
- พ.ศ.2506 มีคลองชลประทาน โครงการส่งน ้าและบารุงรักษาผักไห่-เจ้ าเจ็ด-บางยี่หน
เกิดขึ ้นทังด้
้ านใต้ และด้ านเหนือของแม่น ้าน้ อย
- มีหนองน ้าเกิดขึ ้นบริเวณพื ้นที่หมู่ 8 และ หมู่ 11
- พบร่องน ้าเพิ่มมากขึ ้นบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง ร่องน ้าบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงถูกถม
กลายเป็ นถนนและทางเดิน
- หลังจากสร้ างเขื่อนเจ้ าพระยาซึง่ แล้ วเสร็จในปี พ.ศ.2500 ทาให้ น ้าหลากท่วมหมู่บ้าน
น้ อยลง และมีคนั ชลประทานกันไม่
้ ให้ น ้าหลากเข้ าท่วมพื ้นที่เกษตรกรรมได้ แต่บางปี ก็ยงั มี
เหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ ที่มีระดับน ้าหลากท่วมสูงกว่าอดีตมากโดยเฉพาะในปี พ.ศ.2521 และ
พ.ศ.2526
ข) ทางสัญจรทางบก
- พ.ศ.2510 มีการตัดถนนคันกันน
้ ้าคลองชลประทานขนาบทังสองฝั
้
่ งขนานไปกับแนว
คลองส่งน ้าและบารุงรักษาผักไห่-เจ้ าเจ็ด เดิมทีมีลกั ษณะเป็ นถนนดินรุกรัง ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2516
มีการปรับปรุงถนนโดยการถมปรับระดับให้ สงู ขึ ้น ขยายขนาดถนนให้ กว้ างขึ ้นเป็ นสองช่องจราจร
และเปลี่ยนพื ้นผิวถนนเป็ นแบบลาดยางมะตอย
- มีถนนขนาดเล็กเกิดขึ ้นตามแนวคันนาเดิม เชื่อมต่อจากแนวถนนคันคลองชลประทาน
เข้ ามายังกลุม่ ที่อยูอ่ าศัยบริเวณริมน ้า
ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
- บ้ านเรื อนที่อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้ามีความหนาแน่นมากขึ ้น และเริ่มมี
การขยายตัวออกมาตามแนวถนน ห่างจากริมแม่น ้ามากกว่าปี พ.ศ.2495
- เรื อนแพที่ลอยอยูใ่ นแม่น ้าลดจานวนลงอย่างเห็นได้ ชดั บางส่วนถูกยกขึ ้นตังอยู
้ บ่ นเสา
บริเวณพื ้นที่ริมตลิ่งใกล้ เคียงกับตาแหน่งเดิมกับตอนที่ลอยน ้า ระดับพื ้นเรื อนแพที่ยกตังบนเสานั
้
น้
มักไม่คอ่ ยสูงจากระดับน ้าช่วงปกติมากนัก เพื่อสะดวกต่อการค้ าขายและขนส่งสินค้ าขึ ้นลงท่าน ้า
ซึง่ ในสมัยนันยั
้ งใช้ การสัญจรทางน ้าเป็ นหลัก โดยส่วนใหญ่ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยจะสูงจากระดับ
ดินประมาณ 1.0 – 2.0 เมตร
- มีศาลเจ้ าปุ่ นเถ่ากง ซึง่ เป็ นศาลเจ้ าจีน และโรงเรี ยนมัธยมสมบูรณ์วิทยาซึง่ ตังอยู
้ ่ติดกัน
กับศาลเจ้ า ตังอยู
้ ่บริเวณริมแม่น ้า หมูท่ ี่ 11 ต.หัวเวียง ตรงข้ ามกับวัดหัวเวียง
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แผนที่ 3-22 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2510
ทีม่ า : กรมแผนทีท่ หาร, 2510.
แผนที่ 3-23 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2510
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ภาพที่ 3-91 แผนผังแสดงการแยกชันข้
้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2495
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3.3.3 องค์ ประกอบกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2542
ก) ทางสัญจรทางนา้
- แม่น ้าน้ อยและคลองหัวไร่แตงมีความกว้ างลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับแผนที่ พ.ศ.2510
และ 2495
- ร่องน ้าส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง โดยบางส่วนถูกถมกลายเป็ นถนนและทางเดิน
เพิ่มขึ ้นจากเมื่อ พ.ศ.2510
- มีหนองน ้าเกิดขึ ้นบริเวณที่ลมุ่ หลังตลิ่งบริเวณหมู่ 9 และหมู่ 11 สันนิษฐานว่าเกิดจาก
การตัดถนนเข้ ามาขวางทางน ้าในพื ้นที่เกษตรกรรม ทาให้ น ้าขังไม่สามารถระบายลงสูแ่ ม่น ้าได้
- ระดับน ้าช่วงฤดูน ้าหลากท่วมมีความสูงมากกว่าอดีต โดยเฉพาะปี พ.ศ.2549 พบว่า
ระดับน ้าหลากท่วมสูงกว่าปี พ.ศ. 2538 ประมาณ 2.00 เมตร
ข) ทางสัญจรทางบก
- ถนนคันคลองชลประทานขยายขนาดกว้ างขึ ้น และเชื่อมต่อเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454
- มีการถมปรับระดับถนนต่างๆ ให้ สงู ขึ ้นเพื่อเป็ นแนวคันกันน
้ ้า และส่งผลให้ ระดับพื ้น
ของที่อยู่อาศัยบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะถมปรับระดับดินให้ ใกล้ เคียงระดับถนน
- ทางเดินเข้ าหมูบ่ ้ านพัฒนาเป็ นถนนเทศบาลหัวเวียงมีลกั ษณะขนานและโค้ งไปตามแนว
แม่น ้าน้ อย ทางเดินหลังบ้ านที่อยู่อาศัยริมน ้าพัฒนาเป็ นถนนวงแหวนหัวเวียงซอย 3 และ 4
- มีสะพานข้ ามไปวัดหัวเวียงเกิดขึ ้นทางทิศตะวันออกของพื ้นที่ศกึ ษา เดิมเป็ นสะพาน
แขวนมีความกว้ างประมาณ 1.50 เมตร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2539 มีการปรับปรุงก่อสร้ างใหม่เป็ น
สะพานคอนกรี ตเสริมเหล็ก กว้ าง 12.00 เมตร เพื่อให้ รถยนต์สามารถสัญจรผ่านได้ ด้วย
- มีสะพานข้ ามไปวัดบางกระทิงเกิดขึ ้นทางทิศเหนือของพื ้นที่ศกึ ษา สร้ างขึ ้นเมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. 2525 เดิมมีลกั ษณะเป็ นสะพานไม้ ทาเป็ นทางลาดกว้ างประมาณ 1.50 เมตร ภายหลัง
สะพานไม้ ชารุดทรุดโทรมมากจนกระทัง่ ปี พ.ศ.2541 เทศบาลจึงรื อ้ ถอนออกแล้ วก่อสร้ างใหม่เป็ น
สะพานคอนกรี ตเสริมเหล็ก ลักษณะเป็ นขันบั
้ นไดกว้ างประมาณ 1.50 เมตร
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ภาพที่ 3-77 และ 3-78 สะพานไม้ ข้ามวัดบางกระทิง พ.ศ.2525
ทีม่ า : ทองล้วน โตวิ ศิษฐ์ ชยั , 2525.

ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
- การเปลี่ยนแปลงสาคัญที่พบในแผนผังหมูบ่ ้ าน พ.ศ.2542 คือการก่อสร้ างอาคาร
ที่ทาการสุขาภิบาลตาบลหัวเวียง ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นปี พ.ศ.2537 ลักษณะเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก
สูง 2 ชัน้ และอาคารไม้ ชนเดี
ั ้ ยวอีกหนึง่ หลัง ตังอยู
้ บ่ ริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งหมูท่ ี่ 9 เดิมพื ้นที่นี ้เป็ น
ป่ ารกทึบ มีก่อไผ่ขึ ้นหนาแน่น ชาวบ้ านเรี ยกพื ้นที่บริเวณนี ้ว่า “ไผ่วง”
- พ.ศ.2542 สุขาภิบาลหัวเวียงได้ รับการยกฐานะขึ ้นเป็ นเทศบาลตาบลหัวเวียง พร้ อมกับ
การก่อสร้ างอาคารสานักงานเทศบาลหลังใหม่ขึ ้นในบริเวณเดียวกัน ลักษณะเป็ นอาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กสูง 2 ชัน้ และถมปรับระดับดินสูงขึ ้นจากระดับเดิมประมาณ 1.00 เมตร
- พ.ศ.2529 ก่อสร้ างศาลเจ้ าพ่อมังกร (ขุนทัพ ขุนไกร ขันทอง ปิ่ นทอง) ขึ ้นบริเวณลานโล่ง
ติดกับด้ านหลังของสานักงานเทศบาลตาบลหัวเวียง หรื อที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า “ลานไผ่วง” ศาลเดิม
สร้ างด้ วยไม้ ทงหลั
ั ้ ง ยกพื ้นสูงจากดินประมาณ 1.00 เมตร
- พ.ศ.2513 อาคารเรี ยนของโรงเรี ยนมัธยมสมบูรณ์วิทยาถูกรื อ้ ถอนกลายเป็ นลานโล่ง
ปั จจุบนั พื ้นที่ดงั กล่าวมีการถมดินปรับระดับและเทพื ้นคอนกรี ต กลายเป็ นลานสาหรับจอดรถของ
ศาลเจ้ าปุ่ นเถ้ ากง
- บ้ านเรื อนที่อยู่อาศัยบริเวณตลิ่งริมน ้าหนาแน่นมากขึ ้น และมีการขยายตัวออกห่างจาก
ริมน ้ามาตามแนวถนนเทศบาลและถนนวงแหวนหัวเวียง
- ที่อยู่อาศัยบางหลังมีการถมปรับระดับดินให้ มีระดับใกล้ เคียงกับระดับถนน
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แผนที่ 3-25 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2542
ทีม่ า : กรมแผนทีท่ หาร, 2542.
แผนที่ 3-26 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2542
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

แผนที่ 3-27 แผนผังแสดงการแยกชันข้
้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2542
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3.3.4 องค์ ประกอบกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ. 2554
ก) ทางสัญจรทางนา้
- องค์ประกอบทางสัญจรทางน ้าลดลงอย่างชัดเจน แม่น ้าน้ อยและคลองหัวไร่แตงมี
ความกว้ างลดลง
- ร่องน ้าในพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งซึง่ เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลง บางส่วนถูกขุด
เพิ่มมากขึ ้นจากปี พ.ศ.2542
- ระดับน ้าหลากท่วมสูงขึ ้นมากกว่าอดีต โดยเฉพาะ พ.ศ.2549 และพ.ศ.2554 ระดับน ้า
สูงสุดมากกว่า พ.ศ.2538 ประมาณ 4.00 เมตร
ข) ทางสัญจรทางบก
- มีถนนและทางเดินเชื่อมต่อมาจากถนนวงแหวนหัวเวียงเข้ าสูก่ ลุม่ ที่อยูอ่ าศัยริมแม่น ้า
เพิ่มมากขึ ้น ส่วนใหญ่มีลกั ษณะตังฉากกั
้
บแม่น ้าน้ อย
- พ.ศ. 2549 จัดสร้ างลานกีฬาชุมชนหมู่ 10 พัฒนา บริเวณพื ้นที่ริมถนนวงแหวนหัวเวียง
ซอย 4 และลานอเนกประสงค์ (ไผ่วง) หมู่ 9 ริมถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 3
- มีการถมปรับระดับถนนในหมูบ่ ้ านให้ สงู ขึ ้นเพื่อเป็ นคันกันน
้ ้าหลายครัง้ โดยเฉพาะปี
พ.ศ. 2541 และ พ.ศ.2553 รวมทังการก่
้
อคันดินชัว่ คราวหรื อวางแนวกระสอบทรายบริเวณริมถนน
เทศบาลหัวเวียง เพื่อเป็ นแนวป้องกันน ้าไม่ให้ ไหลเข้ าท่วมพื ้นผิวถนนจนตัดขาดการจราจรทางบก
ทังหมดได้
้
แต่อย่างไรก็ตามถนนเกือบทุกสายในพื ้นที่ก็ยงั คงต่ากว่าระดับน ้าหลากท่วมในปี พ.ศ.
2554 ที่ผา่ นมา
ค) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
- อาคารสิ่งปลูกสร้ างมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ ้น
- มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับที่อยูอ่ าศัยเดิมและการปลูกสร้ างที่อยูอ่ าศัยใหม่ โดยมีการ
ถมปรับระดับดินและดีดอาคารบ้ านเรื อนให้ มีระดับสูงขึ ้นพ้ นระดับน ้าหลากท่วม
- สานักงานเทศบาลตาบลหัวเวียงมีการก่อสร้ างอาคารสานักงานเพิ่มเติม รวมทังอาคาร
้
บ้ านพักเจ้ าหน้ าที่และอาคารจอดรถขึ ้นในบริเวณพื ้นที่ใกล้ เคียงกับอาคารสานักงานเดิม
- พ.ศ.2545 มีการรื อ้ ถอนและก่อสร้ างศาลเจ้ าพ่อมังกรใหม่ ลักษณะเป็ นอาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชันเดี
้ ยว ยกพื ้นสูงจากระดับดินประมาณ 2.00 เมตร ก่อกาแพงปิ ดรอบใต้ ถนุ แต่ยงั ไม่
แล้ วเสร็จ จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2548 ชาวบ้ านและเทศบาล ตาบลหัวเวียงร่วมกันบริจาคเงินและ
ก่อสร้ างราวระเบียงโดยรอบศาลเจ้ า พร้ อมทังศาลาด้
้
านหลังศาลเจ้ าจนเสร็จสมบูรณ์ ถือได้ วา่
เป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่ชาวบ้ านหัวเวียงเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก มีการจัดงานบวงสรวงและบูชาศาล
เจ้ าพ่อมังกรขึ ้นอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาเกือบทุกปี
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- พ.ศ.2546 ก่อสร้ างศาลกลางหมูบ่ ้ านไผ่วง ลักษณะเป็ นอาคาร คสล. ยกพื ้นสูงประมาณ
1.20 เมตร หลังคาโครงเหล็กถักพาดช่วงกว้ าง 10.00 เมตร บริเวณลานโล่งด้ านหลังสานักงาน
เทศบาลตาบลหัวเวียง (ลานไผ่วง)
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แผนที่ 3-28 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2554
ทีม่ า : Google Eirth, 2554.
ภาพที่ 3-29 แผนผังแสดงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2554
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

ภาพที่ 3-30 แผนผังแสดงการแยกชันข้
้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียง พ.ศ.2554
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ภาพที่ 3-31 แผนผังแสดงชันข้
้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียงตังแต่
้ พ.ศ.2495 – พ.ศ.2554
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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จากการวิเคราะห์แยกชันข้
้ อมูลองค์ประกอบกายภาพหมู่บ้าน ได้ แก่ ทางสัญจรทางน ้า
ทางสัญจรทางบก อาคารและสิ่งปลูกสร้ างบริเวณชุมชนหัวเวียง ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2495 – พ.ศ.2554
พบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นตลอดช่วงเวลา 50 กว่าปี ที่ผา่ นมา มีทงการเปลี
ั้
่ยนแปลงกายภาพ
ที่ไม่อ้างอิงกับลักษณะภูมิศาสตร์ เดิมของพื ้นที่ เช่น แนวคลองชลประทานโครงการส่งน ้าและ
บารุงรักษาผักไห่-เจ้ าเจ็ด และแนวถนนคันกันน
้ ้าคลองชลประทาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลย
3454 ซึง่ เกิดขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2506 ลักษณะตัดขวางแนวแม่น ้าและลาคลองเดิมที่มีมาตังแต่
้ อดีต
และการเปลี่ยนแปลงที่อ้างอิงกับภูมิศาสตร์ เดิมของพื ้นที่ เช่น แนวถนนเทศบาลหัวเวียง ซึง่ เกิดขึ ้น
จากการถมร่องน ้าเดิมที่เชื่อมต่อกับคลองหัวไร่แตงเพื่อนาน ้าเข้ าพื ้นที่เกษตรกรรม โดยยังคงรักษา
ลักษณะกายภาพเดิมทังขอบเขตและรู
้
ปร่างของแนวร่องน ้าเอาไว้ รวมทังแนวถนนวงแหวนหั
้
วเวียง
ซึง่ พัฒนามาจากทางเดินคันนาเล็กๆ ท้ ายหมูบ่ ้ านเชื่อมต่อที่อยูอ่ าศัยริมน ้ากับพื ้นที่เกษตรกรรม
บริเวณที่ลมุ่ หลังตลิ่ง ก็ยงั คงแสดงให้ เห็นขอบเขตและแนวของเส้ นทางเดิมเอาไว้ แต่มีการขยาย
ขนาดและถมปรับระดับให้ สงู ขึ ้นเพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพหมูบ่ ้ านและการใช้ งานในปั จจุบนั
ส่วนองค์ประกอบอาคารและสิ่งปลูกสร้ างมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัย
ปลูกสร้ างหนาแน่นบริเวณพื ้นที่ริมน ้า เพื่อใช้ ประโยชน์จากแหล่งน ้าทังการบริ
้
โภค อุปโภค และ
การคมนาคมซึง่ ใช้ การสัญจรทางน ้าเป็ นหลัก ต่อมาการพัฒนาโครงการชลประทานและการตัด
ถนนคันคลองชลประทานเข้ ามาใกล้ ชมุ ชนริมน ้า ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยทางสัญจรทางบก
เข้ ามามีบทบาทแทนที่ทางสัญจรทางน ้า บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัยในช่วงหลังจึงขยายตัวห่างจากริมน ้า
ออกมาตามแนวถนนมากขึ ้น และเกิดทางสัญจรทางบกในลักษณะตังฉากแม่
้
น ้าเพื่อเชื่อมต่อจาก
ถนนเข้ าสู่บ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยริมน ้าเดิม
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บทที่ 4
ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง
จากการศึกษาเรื่ องราวความเป็ นมาของหมู่บ้าน ตลอดจนองค์ประกอบทางกายภาพและ
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียงในบทที่ 3 มาแล้ วนัน้ ทาให้ ทราบว่า
ชุมชนหัวเวียงมีการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงลักษณะขององค์ประกอบทางกายภาพต่างๆ
ไปอย่างต่อเนื่องตามช่วงเวลา ทังองค์
้ ประกอบทางสัญจรทางน ้า ทางสัญจรทางบก รวมทังอาคาร
้
และสิ่งปลูกสร้ าง โดยเฉพาะบ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัยซึง่ เป็ นองค์ประกอบอาคารและสิ่งปลูกสร้ างหลัก
ของหมูบ่ ้ านหัวเวียงนัน้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขของสภาพแวดล้ อม สังคม
วัฒนธรรม คุณค่า และค่านิยมของผู้อยู่อาศัยในช่วงเวลาต่างๆ จากลักษณะที่ปรากฏดังกล่าว
แสดงให้ เห็นถึงความหลากหลายของรูปแบบการยกระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยทังที
้ ่อยู่อาศัยดังเดิ
้ ม
และที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ในชุมชนหัวเวียง
ในบทนี ้จะเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับบริ บทแวดล้ อม
ต่างๆ ผ่านองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียงโดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ “ความสัมพันธ์ของ
ระดับพื ้นที่อยู่อาศัยในระดับมหภาค (Macro Scale)” และ “ความสัมพันธ์ของระดับพื ้นที่อยู่อาศัย
ในระดับจุลภาค (Micro Scale)”
4.1 การศึกษาระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยในระดับมหภาค (Macro Scale)
การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในระดับมหภาค
(Macro Scale) โดยการสารวจและรังวัดรูปตัดหมูบ่ ้ านมาตราส่วน 1:1000 จากแนวตลิ่งริมแม่น ้า
น้ อยไปจนถึงแนวถนนเทศบาลหัวเวียงและถนนคันคลองชลประทาน ความยาวประมาณ 200
เมตร จานวน 26 แนวตัดกระจายทัว่ ทังพื
้ ้นที่หมู่บ้าน ทุกระยะห่างประมาณ 30 เมตร แล้ วทาการ
เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับบริบทแวดล้ อมออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับตาแหน่งที่ตงั ้
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับระดับดิน
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับระดับน ้าฤดูน ้าลด
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับระดับน ้าฤดูน ้าหลากท่วม

แผนที่ 4-1 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงแนวรังวัดรูปตัดชุมชนหัวเวียงทังหมด
้
26 แนวตัด
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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4.1.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยกับที่ตงั ้

แผนที่ 4-2 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงระดับชันความสู
้
งของพื ้นทีใ่ นชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2553.
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ภาพที่ 4-1 รูปตัดหมูบ่ ้ านหัวเวียงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับตาแหน่งที่ตงั ้
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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จากการสารวจและรังวัดระดับต่างๆ ในพื ้นที่ศกึ ษา โดยเปรี ยบเทียบกับระดับน ้าอ้ างอิง
ในแม่น ้าน้ อยพบว่า ระดับดินในพื ้นที่มีความสูงจากระดับน ้าอ้ างอิงตังแต่
้ 0.00 เมตร ไปจนถึง
ระดับความสูงมากกว่า 4.50 เมตรขึ ้นไป โดยการใช้ ที่ดินบริเวณพื ้นที่ริมน ้าส่วนใหญ่จะเป็ นที่อยู่
อาศัยและพื ้นที่เกษตรกรรม ที่ดนิ บางส่วนมีการถมดินหรื อยกร่องเพื่อเป็ นคันป้องกันน ้าหลากท่วม
และเป็ นการระบายน ้าเข้ าออกพื ้นที่ทงพื
ั ้ ้นที่อยู่อาศัยและพื ้นที่เกษตรกรรมได้ อย่างทัว่ ถึง เนื่องจาก
แต่เดิมสภาพที่ดนิ มักมีระดับต่า จึงต้ องทาการปรับระดับให้ สงู ขึ ้น ในส่วนของสภาพพื ้นที่ริมคลอง
ซึง่ เคยมีการศึกษาและแบ่งแยกตามลักษณะพื ้นที่ไว้ เป็ น 3 ลักษณะ1 ได้ แก่ “พื ้นที่ตลิ่งริมน ้า”
“พื ้นที่ดอนหลังคลอง” และ “พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง” โดยลักษณะของแต่ละพื ้นที่จะมีผลต่อรูปแบบของ
ที่อยู่อาศัย ตลอดจนระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยที่แตกต่างกันออกไป ซึง่ ได้ นาการแบ่งพื ้นที่ดงั กล่าว
มาทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับตาแหน่งที่ตงในชุ
ั ้ มชนหัวเวียง
พบว่าสามารถจาแนกความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับตาแหน่งที่ตงในลั
ั ้ กษณะ
ต่างๆ ได้ 5 ลักษณะ ดังนี ้
1) ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้
ที่อยู่อาศัยที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมแม่น ้าน้ อยมีทงที
ั ้ ่อยู่อาศัยที่เป็ นเรื อนแพยกตังบนเสา
้
และที่อยู่อาศัยริมน ้ายกพื ้นสูง ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัย
สามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ไม่มีการใช้ สอยพื ้นที่ใต้ ถนุ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็ นพื ้นที่ซงึ่ ได้ รับ
อิทธิพลจากน ้าขึ ้นน ้าลงตลอดเวลา จึงทาให้ พื ้นที่เป็ นดินเลนแฉะหรื อมีน ้าขังอยูเ่ สมอ ระดับพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยสูงจากระดับดินค่อนข้ างมาก ส่วนใหญ่มีความสูงจากพื ้นดินมากกว่า 3.00 เมตรขึ ้นไป
มักมีนอกชานเป็ นพื ้นที่เชื่อมต่อจากตัวบ้ านกับท่าน ้า โดยค่อยๆ ปรับลดระดับลงจากระดับพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยลงมาสูร่ ะดับพื ้นนอกชาน และระดับท่าน ้า บางหลังมีบนั ไดท่าน ้าหลายช่วงแบ่งตาม
ระดับความสูงของท่าน ้าซึง่ อาจมีหลายระดับ เพื่อให้ สอดคล้ องกับระดับน ้าขึ ้นน ้าลงในแต่ละเวลา
2) ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง
ที่อยู่อาศัยที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณพื ้นที่ดอนหลังตลิ่งส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ าง
เปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ดโล่ง มักเป็ นที่อยูอ่ าศัยเก่าแก่ที่มีมาดังเดิ
้ มตังแต่
้
รุ่นทวด เนื่องจากพื ้นที่ดงั กล่าวในอดีตมักอยูส่ งู พ้ นจากอิทธิพลของน ้าขึ ้นน ้าลง ถือเป็ นพื ้นที่บก
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร. การศึกษาที่อยูอ่ าศัยริ มน ้าบริ เวณลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยาตอนล่าง : กรณีศกึ ษา
บริ เวณตลาดน ้าบางคูเวียง. สาระศาสตร์ สถาปั ตย์ 2, 2541.
1
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อย่างสมบูรณ์ พื ้นดินมักแห้ งอยูเ่ สมอ สามารถใช้ สอยพื ้นที่ใต้ ถนุ ได้ ในช่วงฤดูน ้าลด ส่วนในช่วง
ฤดูน ้าหลากท่วมนันถึ
้ งแม้ ว่าน ้าจะท่วมถึงพื ้นที่ใต้ ถนุ ได้ แต่ระดับน ้าที่ทว่ มก็จะไม่สงู มากนัก
เมื่อถึงเวลาน ้าลดก็จะแห้ งได้ ไวกว่าพื ้นที่อื่น ไม่ต้องการปรับสภาพพื ้นที่มากนัก เป็ นชัยภูมิที่ดี
เหมาะสมสาหรับการปลูกสร้ างที่อยู่อาศัยมาตังแต่
้ อดีต ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ดอน
หลังตลิ่งนี ้มีความสูงจากจากระดับดินประมาณ 1.50 – 3.00 เมตร สามารถใช้ ทากิจกรรมต่างๆ
หรื อเก็บของได้ พอดีกบั ความสูงของคนจะเอื ้อมหยิบถึง หรื อสูงพอให้ เดินลอดผ่านได้ โดยไม่ต้องก้ ม
3) ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่งก่ อนแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
มีทงที
ั ้ ่อยูอ่ าศัยดังเดิ
้ มและที่อยูอ่ าศัยที่สร้ างขึ ้นใหม่ในช่วงหลัง ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัย
สองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
ส่วนใหญ่มกั ตังติ
้ ดดิน หรื อสูงจากระดับดินไม่มากนัก ประมาณ 0.50 – 1.50 เมตร ที่อยูอ่ าศัย
ส่วนใหญ่อยูบ่ นพื ้นที่ดนิ ถม พื ้นที่ดงั กล่าวในอดีตมักเป็ นป่ ารกทึบไม่เหมาะต่อการปลูกสร้ าง
ที่อยู่อาศัยหรื อทาการเพาะปลูก เนื่องจากการจราจรทางบกยังไม่มีมาถึง การเดินทางเข้ าถึงจาก
ทางน ้าก็ยากลาบากเพราะห่างจากริมน ้า เมื่อมีการปลูกสร้ างที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวจึงต้ อง
เข้ าออกพื ้นที่โดยเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนหัวเวียงเป็ นหลัก ระดับพื ้นที่อยูอ่ าศัยจึงใกล้ เคียงกับ
ระดับถนน
4) ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่งระหว่ างแนวถนนวงแหวนหัวเวียงและ
ถนนเทศบาลหัวเวียง
ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยที่สร้ างขึ ้นใหม่ในยุคหลัง ส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัยชันเดี
้ ยว ที่อยู่
อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ดโล่ง และที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัยส่วนใหญ่มกั ตังติ
้ ดดิน หรื อสูงจากระดับดินไม่มากนัก ประมาณ 0.50 – 1.50 เมตร ส่วนใหญ่
อยูบ่ นพื ้นที่ดนิ ถม เนื่องจากพื ้นที่ดงั กล่าวในอดีตมักเป็ นป่ ารกทึบหรื อใช้ ทานาปลูกข้ าวเสียเป็ น
ส่วนใหญ่ ทังยั
้ งเป็ นที่ลมุ่ ไม่เหมาะกับการสร้ างที่อยูอ่ าศัย จึงมีการถมปรับระดับหรื อยกร่องขึ ้น
เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง โดยเฉพาะการยกระดับถนนเป็ นแนวคันกันน
้ ้าด้ วยนัน้ ทาให้ พื ้นที่ดงั กล่าว
อยูร่ ะหว่างแนวคันกันถึ
้ งสองแนวล้ อมรอบพื ้นที่ ระดับการถมดินและระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
ส่วนใหญ่จงึ มักสูงกว่าระดับถนน
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5) ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่งระหว่ างแนวถนนเทศบาลหัวเวียงและ
ถนนคันคลองชลประทาน
เนื่องจากพื ้นที่ดงั กล่าวในอดีตเป็ นพื ้นที่ลมุ่ สาหรับทานาปลูกข้ าว มักไม่มีการปลูกสร้ าง
ที่อยู่อาศัย จึงสารวจพบว่าที่อยูอ่ าศัยที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่นี ้เป็ นที่อยู่อาศัยที่สร้ างขึ ้นใหม่ในช่วงหลัง
ทังหมด
้
ส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัยชันเดี
้ ยว และที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ตังอยู
้ บ่ น
ที่ถมดิน ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยมักตังติ
้ ดดินหรื อสูงจากระดับดินไม่มากนัก ความสูงจากระดับดิน
ประมาณ 0.00 - 0.50 เมตร
จากการศึกษาระดับน ้าในแม่น ้าน้ อยและคลองบางหลวงซึ่งไหลผ่านบริเวณชุมชนหัวเวียง
ด้ านทิศเหนือและทิศตะวันออก โดยอ้ างอิงกับระดับน ้าในคลองบางหลวงหรื อคลองโผงเผงที่สถานี
วัดน ้า C36 สานักอุทกวิทยาและบริหารน ้า กรมชลประทาน ตังอยู
้ ท่ ี่ ต.บางหลวง อ.บางบาล
จ.พระนครศรี อยุธยา ซึง่ ห่างจากชุมชนหัวเวียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร
พบว่าในปี พ.ศ. 2554 ระดับน ้าช่วงฤดูน ้าลดต่าสุดที่ระดับ 3.80 เมตร รทก. และระดับน ้าช่วงฤดู
น ้าหลากท่วมสูงสุดที่ระดับ 8.60 ม.รทก. ซึง่ จะใช้ เป็ นระดับน ้าอ้ างอิงเริ่มต้ นมีคา่ เท่ากับ 0.00 ม.
สาหรับใช้ ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าในชุมชนหัวเวียง
ทังระดั
้ บน ้าในฤดูน ้าลด และฤดูน ้าหลากในหัวข้ อถัดไป

4.1.2 ความสัมพันธ์ ระหว่ างระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยกับระดับดิน

แผนที่ 4-3 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับดิน
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2553
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ภาพที่ 4-2 รูปตัดหมูบ่ ้ านหัวเวียงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับดินถม
และระดับดินเดิม ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับตาแหน่งที่ตงดั
ั ้ งที่กล่าว
มาแล้ วนัน้ ทาให้ ทราบถึงความต่างระดับของพื ้นดินบริเวณต่างๆ ในพื ้นที่ศกึ ษาซึง่ มีความสัมพันธ์
กับลักษณะบางประการของที่อยู่อาศัย ระดับดินในพื ้นที่ศกึ ษาทังระดั
้ บดินดังเดิ
้ มและระดับดินถม
ซึง่ มีทงการถมดิ
ั้
นครัง้ เดียวและการถมดินหลายครัง้ ในบริ เวณที่ตงของที
ั้
่อยู่อาศัยหลังเดียวกัน จึง
ทาให้ เกิดความหลากหลายของระดับดินในแต่ละบริเวณ โดยเฉพาะบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง ที่ตดิ
กับแนวถนนพบว่ามีความแตกต่างกันของระดับดินมากกว่าบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้าและพื ้นที่ดอน
ริมตลิ่ง (แสดงในรูปตัดภาพที่ 4-4) ในส่วนนี ้จะเป็ นการสารวจและรังวัดระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย
จากระดับดินในหมูบ่ ้ าน โดยแบ่งช่วงชันความสู
้
งที่ 0.50 เมตร เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับระดับดิน โดยจากการศึกษาพบว่าระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับระดับดิน
มีคา่ ความต่างระดับที่หลากหลาย ตังแต่
้ ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยจากระดับดินที่ 0.00 เมตร จนถึง
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยจากระดับดินที่มากกว่า 3.00 เมตรขึ ้นไป โดยแบ่งเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี ้

ภาพที่ 4-3 และ 4-4 ที่อยูอ่ าศัยไม่ยกพื ้น กรณีเป็ นที่อยูอ่ าศัยชันเดี
้ ยว และกรณีเป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
น้
ล่างปิ ดทึบ ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

1) ที่อยู่อาศัยไม่ ยกพืน้ หรื อที่อยู่อาศัยติดดิน
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยวัดความสูงจากระดับดินได้ เป็ น 0.00 เมตร รูปแบบที่อยูอ่ าศัย
เป็ นที่อยูอ่ าศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ไม่มีพื ้นที่ใต้ ถนุ พบได้ ไม่มากนัก
ในบริเวณพื ้นที่ศกึ ษา ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นที่ดอนหรื อพื ้นที่ถมดินซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ กล้ ชิดหรื อติดริม
ถนน ไม่พบในบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้าหรื อที่ลมุ่ ที่อยูอ่ าศัยส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยที่สร้ างขึ ้นใหม่
ในช่วงหลัง ใช้ การเข้ าถึงจากทางสัญจรทางบกเป็ นหลัก
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ภาพที่ 4-5 และ 4-6 ที่อยูอ่ าศัยยกพื ้นไม่สงู กรณีเป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และกรณีเป็ น
ที่อยูอ่ าศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

2) ที่อยู่อาศัยยกพืน้ ไม่ สูง
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยวัดวัดความสูงจากระดับดินได้ ประมาณ 0.01 - 1.50 เมตร
พบโดยทัว่ ไปในหลายพื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน ส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่งและ
ที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง มักตังอยู
้ บ่ ริเวณพื ้นที่ดอนหลังตลิ่งและพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง
ที่มีการถมดิน มีทงที
ั ้ ่อยู่อาศัยดังเดิ
้ มและที่อยู่อาศัยสร้ างใหม่ ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ

ภาพที่ 4-7 และ 4-8 ที่อยูอ่ าศัยยกพื ้นสูง กรณีเป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และ กรณีเป็ น
ที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ดโล่ง ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554

3) ที่อยู่อาศัยยกพืน้ สูง
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยวัดวัดความสูงจากระดับดินได้ ประมาณ 1.51 - 3.00 เมตร
พบโดยทัว่ ไปในหลายพื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน ทังบริ
้ เวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง และพื ้นที่ลมุ่
หลังตลิ่ง ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ด
โล่ง และที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง สารวจพบทังที
้ ่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นที่ถมดินและที่ไม่ถมดิน
มีทงที
ั ้ ่อยูอ่ าศัยเก่าดังเดิ
้ มและที่อยูอ่ าศัยสร้ างใหม่ บางหลังมีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ แต่บางหลังก็
ไม่มีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ
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ภาพที่ 4-10 และ 4-11 ที่อยูอ่ าศัยยกพื ้นสูงมาก กรณีเป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และกรณีเป็ น
ที่อยูอ่ าศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554

4) ที่อยู่อาศัยระดับพืน้ สูงมากจากระดับดิน
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยวัดวัดความสูงจากระดับดินได้ ตงแต่
ั ้ 3.00 เมตรขึ ้นไป
พบโดยทัว่ ไปในหลายพื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน ทังบริ
้ เวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า ที่ดอนหลังตลิ่ง และที่ลมุ่ หลัง
ตลิ่ง ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
สารวจพบทังที
้ ่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นที่ถมดินและที่ไม่ถมดิน มีทงที
ั ้ ่อยูอ่ าศัยเก่าดังเดิ
้ มและที่อยู่อาศัย
สร้ างใหม่ บางหลังมีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ แต่บางหลังก็ไม่มีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ

4.1.3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยกับระดับนา้ ช่ วงฤดูนา้ ลด

แผนที่ 4-4 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าฤดูน ้าลด
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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จากการสารวจรังวัดระดับพื ้นดินจากระดับน ้าอ้ างอิงในแม่น ้าน้ อย และการสารวจรังวัด
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยจากระดับดินในส่วนที่ผา่ นมานัน้ เมื่อนาข้ อมูลจากทังสองส่
้
วนมาประกอบ
ซ้ อนทับกันจะได้ ชดุ ข้ อมูลระดับความสูงพื ้นของที่อยู่อาศัยจากระดับน ้าอ้ างอิง หรื อก็คือระดับน ้า
ต่าสุดในรอบปี เพื่อนามาทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้า
ฤดูน ้าลด โดยพบว่าระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยมีความสูงจากระดับน ้าอ้ างอิงอยูใ่ นช่วงตังแต่
้ 2.50
เมตร จนถึงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยสูงมากกว่า 7.00 เมตร ขึ ้นไปจากระดับน ้าอ้ างอิง โดยสามารถ
แบ่งเป็ น 5 ลักษณะ ดังนี ้
1) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยสูงจากระดับนา้ ฤดูนา้ ลด 0.00 – 3.00 เมตร
ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง หรื อที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ด
ทึบ และที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณพื ้นที่ริมตลิ่งและพื ้นที่ลมุ่ หลัง
ตลิ่งที่ไม่มีการถมที่ดนิ มักเป็ นที่อยู่อาศัยดังเดิ
้ ม ไม่มีการปรับเปลี่ยนระดับหรื อดีดอาคารให้ สงู ขึ ้น
ที่อยู่อาศัยลักษณะนี ้พบได้ ไม่กี่หลังในพื ้นที่ บางหลังเป็ นเรื อนแพที่ยกตังบนเสาเมื
้
่อนานมาแล้ ว
2) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยสูงจากระดับนา้ ฤดูนา้ ลด 2.00 – 4.00 เมตร
เป็ นระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยโดยทัว่ ไปของหมู่บ้านหัวเวียง มีทงที
ั ้ ่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว ที่อยู่
อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ดโล่ง และที่อยูอ่ าศัยสองชัน้
แบบชันล่
้ างปิ ดทึบ กรณีเป็ นที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยวหรื อที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบมักตังอยู
้ ่
บนที่ดินถมสูง กรณีเป็ นที่อยู่อาศัยยกพื ้นสูงใต้ ถนุ โล่งพบได้ ทวั่ ไปในพื ้นที่ศกึ ษาทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า
ที่ดอนหลังตลิ่ง และที่ลมุ่ หลังตลิ่งซึง่ ไม่ได้ ถมที่ดนิ
3) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยสูงจากระดับนา้ ฤดูนา้ ลด 4.00 – 6.00 เมตร
เป็ นระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยที่พบได้ ทวั่ ไปในหมูบ่ ้ านหัวเวียง ส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัย
สองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชัน้
แบบชันล่
้ างปิ ดทึบ กรณีเป็ นที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยวหรื อที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบมักตังอยู
้ ่
บนที่ดินถมสูง กรณีเป็ นที่อยู่อาศัยยกพื ้นสูงใต้ ถนุ โล่งพบได้ ทงบริ
ั ้ เวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า ที่ดอนหลัง
ตลิ่ง และที่ลมุ่ หลังตลิ่งซึง่ มักมีการถมที่ดนิ
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4) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยสูงจากระดับนา้ ฤดูนา้ ลด 6.00 เมตร ขึน้ ไป
เป็ นระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยที่พบไม่มากในหมูบ่ ้ านหัวเวียง ส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัย
สองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ดโล่ง พบได้ ทงบริ
ั ้ เวณพื ้นที่
ตลิ่งริมน ้า ที่ดอนหลังตลิ่ง และที่ลมุ่ หลังตลิ่งซึง่ มักมีการถมที่ดนิ สูง
4.1.3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยกับระดับนา้ ช่ วงฤดูนา้ หลาก
จากการสารวจและรังวัดระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง และข้ อมูลระดับน ้า
หลากท่วมสูงสุด พ.ศ. 2554 รวมทังร่้ องรอยความเสียหายจากน ้าท่วมที่ปรากฏบนอาคารบ้ านเรื อน
ทาให้ ทราบข้ อมูลระดับน ้าหลากท่วมในพื ้นที่ชมุ ชนหัวเวียง พบว่ามีทงที
ั ้ ่อยูอ่ าศัยที่ระดับพื ้นต่ากว่า
ระดับน ้าหลากท่วม และที่อยู่อาศัยที่ระดับพื ้นสูงกว่าระดับน ้าหลากท่วม ซึง่ มีผลต่อการอยู่อาศัย
ในช่วงที่น ้าหลากท่วมสูงแตกต่างกันไป จึงทาการจาลองสภาวะน ้าหลากท่วมที่ระดับความสูงต่างๆ
ตามระดับความสูงของน ้าหลากท่วมแบ่งเป็ นช่วงความสูงต่างๆ ตามข้ อมูลระดับน ้าท่วมที่เกิดขึ ้น
ในพื ้นที่ตงแต่
ั ้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ที่ระดับน ้าท่วมสูงสุดในประวัติศาสตร์ ของชุมชนคือ 8.60 ม.รทก.
หรื อ 4.80 เมตรจากระดับน ้าอ้ างอิงในพื ้นที่ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัยกับระดับน ้าหลากท่วม โดยจาลองระดับน ้าท่วมตังแต่
้ 0.01 เมตร จนถึงระดับน ้าท่วมสูง
มากกว่า 4.50 เมตรขึ ้นไป แบ่งเป็ นช่วงระดับความสูง 7 ช่วง ดังนี ้
1) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับน ้าหลากท่วม 0.01 – 2.00 เมตร
2) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับน ้าหลากท่วม 2.01 – 2.50 เมตร
3) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับน ้าหลากท่วม 2.51 – 3.00 เมตร
4) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับน ้าหลากท่วม 3.01 – 3.50 เมตร
5) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับน ้าหลากท่วม 3.51 – 4.00 เมตร
6) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับน ้าหลากท่วม 4.01 – 4.50 เมตร
7) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับน ้าหลากท่วม 4.50 เมตร ขึ ้นไป
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ภาพที่ 4-12 รูปตัดหมูบ่ ้ านหัวเวียงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าหลาก
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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1) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับนา้ หลากท่ วม 0.01 – 2.00 เมตร
จากการศึกษาโดยแบบจาลองสภาวะน ้าท่วมเมื่อระดับน ้าหลากท่วมอยูใ่ นช่วง
ความสูง 0.01 – 2.00 เมตร พบว่า
- พื ้นที่บริเวณตลิ่งริมน ้าเท่านันที
้ ่ได้ รับผลกระทบจากน ้าท่วม ยกเว้ นพื ้นที่บริเวณ
หมู่ 9 ที่ระดับดินต่ากว่าพื ้นที่อื่นๆ น ้าจะท่วมเข้ ามาเกือบถึงแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
- ส่วนที่อยูอ่ าศัยในพื ้นที่ศกึ ษาทังหมดมี
้
ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยสูงกว่า 2.00
เมตรจากระดับน ้าอ้ างอิง จึงสามารถรอดพ้ นจากระดับน ้าหลากท่วมทุกหลังคาเรื อน
- พื ้นใต้ ถนุ ของที่อยู่อาศัยบริเวณตลิ่งริมน ้าและพื ้นที่ดอนหลังตลิ่งบางส่วนจะมีน ้า
ท่วมเข้ าถึงชันใต้
้ ถนุ ของที่อยู่อาศัย

แผนที่ 4-5 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าท่วมที่ความสูง
0.01 – 2.00 เมตร ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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2) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับนา้ หลากท่ วม 2.01 – 2.50 เมตร
จากการศึกษาโดยแบบจาลองสภาวะน ้าท่วมเมื่อระดับน ้าหลากท่วมอยูใ่ นช่วง
ความสูง 2.01 – 2.50 เมตร พบว่า
- พื ้นที่บริเวณตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนริมตลิ่ง และพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งหลังแนวถนน
เทศบาลหัวเวียงได้ รับผลกระทบจากน ้าท่วม
- โดยระดับน ้าท่วมส่วนใหญ่สงู จากระดับดินประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร ยกเว้ น
พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนวงแหวนหัวเวียงและถนนเทศบาลหัวเวียงที่เป็ นหนอง
น ้าบริเวณหมู่ 11 น ้าจะท่วมสูงกว่าพื ้นที่อื่น
- ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ศกึ ษาบางส่วนที่ระดับพื ้นสูงไม่มากจะเริ่มมีน ้าท่วมระดับ
พื ้นที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.00 เมตร ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ตังอยู
้ ่บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
- ที่อยู่อาศัยลักษณะอื่นๆ ที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณริมตลิ่งริมน ้าและที่ดอนหลังตลิ่งบางส่วน
จะมีน ้าท่วมเข้ าถึงชันใต้
้ ถนุ ของที่อยู่อาศัย

แผนที่ 4-6 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าท่วมที่ความสูง
2.01 – 2.50 เมตร ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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3) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับนา้ หลากท่ วม 2.51 – 3.00 เมตร
จากการศึกษาโดยแบบจาลองสภาวะน ้าท่วมเมื่อระดับน ้าหลากท่วมอยูใ่ นช่วง
ความสูง 2.51 – 3.00 เมตร พบว่า
- มีน ้าเอ่อล้ นเข้ าท่วมพื ้นที่บริ เวณตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนริมตลิ่ง และพื ้นที่ลมุ่ หลัง
ตลิ่งเข้ ามาถึงแนวถนนวงแหวนหัวเวียงเกือบเต็มทังพื
้ ้นที่ โดยระดับน ้าท่วมส่วนใหญ่สงู
จากระดับดินประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร
- พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งหลังแนวถนนเทศบาลหัวเวียงที่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมมีน ้าท่วม
สูงประมาณ 1.00 เมตร เต็มพื ้นที่
- ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ศกึ ษาที่น ้าท่วมระดับพื ้นที่อยูอ่ าศัยไม่เกิน 1.00 เมตรเพิ่ม
มากขึ ้น ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบตังอยู
้ บ่ ริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
หรื อที่ดอนหลังตลิ่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่งที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณตลิ่งริมน ้า
-ส่วนที่อยูอ่ าศัยลักษณะอื่นๆ ที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณริมตลิ่งริมน ้าและที่ดอนหลังตลิ่ง
บางส่วนจะมีน ้าท่วมเข้ าถึงชันใต้
้ ถนุ ของที่อยูอ่ าศัย

แผนที่ 4-7 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าท่วมที่ความสูง
2.51 – 3.00 เมตร ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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4) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับนา้ หลากท่ วม 3.01 – 3.50 เมตร
จากการศึกษาโดยแบบจาลองสภาวะน ้าท่วมเมื่อระดับน ้าหลากท่วมอยูใ่ นช่วง
ความสูง 3.01 – 3.50 เมตร พบว่า
- มีน ้าหลากเข้ าท่วมพื ้นที่บริเวณตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนริมตลิ่ง และพื ้นที่ลมุ่ หลัง
ตลิ่งเข้ ามาถึงแนวถนนวงแหวนหัวเวียงเกือบเต็มทังพื
้ ้นที่ โดยระดับน ้าท่วมส่วนใหญ่สงู
จากระดับดินประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร
- แนวถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 3 ถูกน ้าท่วมไม่สามารถสัญจรได้
- พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งหลังแนวถนนเทศบาลหัวเวียงที่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมมีน ้าท่วม
สูงประมาณ 1.50 เมตร เต็มพื ้นที่
- ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ศกึ ษาที่น ้าท่วมระดับพื ้นที่อยูอ่ าศัยไม่เกิน 1.00 เมตรเพิ่ม
มากขึ ้น พบได้ ในทุกพื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน ทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า ที่ดอนหลังตลิ่ง และที่ลมุ่ หลังตลิ่ง
- มีที่อยู่อาศัยบางส่วนที่น ้าท่วมระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยประมาณ 1.00 – 2.00
เมตร ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบตังอยู
้ บ่ ริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า

แผนที่ 4-8 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าท่วมที่ความสูง
3.01 – 3.50 เมตร ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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5) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับนา้ หลากท่ วม

3.51 – 4.00 เมตร
จากการศึกษาโดยแบบจาลองสภาวะน ้าท่วมเมื่อระดับน ้าหลากท่วมอยูใ่ นช่วง
ความสูง 3.51 – 4.00 เมตร พบว่า
- มีน ้าหลากเข้ าท่วมพื ้นที่เกือบทังหมดของหมู
้
บ่ ้ าน ทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอน
ริมตลิ่ง และพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง ยกเว้ นพื ้นที่ถมดินที่ติดกับแนวถนนบางส่วน โดยระดับน ้า
ท่วมส่วนใหญ่สงู จากระดับดินประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร
- แนวถนนวงแหวนหัวเวียงทังหมด
้
รวมทังแนวแถนนเทศบาลหั
้
วเวียงบางส่วน
ถูกน ้าท่วมสูงประมาณ 0.50 เมตร ไม่สามารถสัญจรทางบกได้
- พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งหลังแนวถนนเทศบาลหัวเวียงที่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมมีน ้าท่วม
สูงประมาณ 2.00 เมตร เต็มทังพื
้ ้นที่
- ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ศกึ ษาส่วนใหญ่มีระดับน ้าท่วมระดับพื ้นที่อยู่อาศัยไม่เกิน
1.00 เมตร พบได้ ในทุกพื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน ทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง และพื ้นที่
ลุม่ หลังตลิ่ง
- จานวนที่อยู่อาศัยที่น ้าท่วมระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยประมาณ 1.00 – 2.00 เมตร
มีมากขึ ้น มีทงที
ั ้ ่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง
และที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง

แผนที่ 4-9 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าท่วมที่ความสูง
3.51 – 4.00 เมตร ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555

116

117
6) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับนา้ หลากท่ วม 4.01 – 4.50 เมตร
จากการศึกษาโดยแบบจาลองสภาวะน ้าท่วมเมื่อระดับน ้าหลากท่วมอยูใ่ นช่วง
ความสูง 4.01 – 4.50 เมตร พบว่า
- มีน ้าหลากเข้ าท่วมเต็มพื ้นที่ทงหมดของหมู
ั้
่บ้าน ทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนริม
ตลิ่ง และพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง ยกเว้ นพื ้นที่ถมดินที่ตดิ กับแนวถนนเทศบาลบางส่วน โดย
ระดับน ้าท่วมส่วนใหญ่สงู จากระดับดินประมาณ 1.50 – 2.50 เมตร
- แนวถนนวงแหวนหัวเวียง รวมทังแนวแถนนเทศบาลหั
้
วเวียงทังหมดถู
้
กน ้าท่วม
สูงประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร ไม่สามารถสัญจรทางบกได้
- พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งหลังแนวถนนเทศบาลหัวเวียงที่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมมีน ้าท่วม
สูงประมาณ 2.50 เมตร เต็มทังพื
้ ้นที่
- ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ศกึ ษาส่วนใหญ่มีระดับน ้าท่วมระดับพื ้นที่อยู่อาศัยไม่เกิน
1.00 เมตร พบได้ ในทุกพื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน ทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง และพื ้นที่
ลุม่ หลังตลิ่ง
- จานวนที่อยู่อาศัยที่น ้าท่วมระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยประมาณ 1.00 – 2.00 เมตร
มีมากขึ ้น มีทงที
ั ้ ่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง
และที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง
- เริ่มมีที่อยู่อาศัยบางส่วนที่น ้าท่วมระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยมากกว่า 2.00 เมตร
ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบตังอยู
้ ่บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า

แผนที่ 4-10 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าท่วมทีค่ วามสูง
4.01 – 4.50 เมตร ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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7) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับนา้ หลากท่ วม 4.50 เมตรขึน้ ไป
จากการศึกษาโดยแบบจาลองสภาวะน ้าท่วมเมื่อระดับน ้าหลากท่วมอยูใ่ นช่วง
ความสูงมากกว่า 4.50 เมตรขึ ้นไป พบว่า
- มีน ้าหลากเข้ าท่วมเต็มพื ้นที่ทงหมดของหมู
ั้
่บ้าน ทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนริม
ตลิ่ง และพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง โดยระดับน ้าท่วมส่วนใหญ่สงู จากระดับดินประมาณ 1.50 –
3.00 เมตร
- แนวถนนวงแหวนหัวเวียง รวมทังแนวแถนนเทศบาลหั
้
วเวียงทังหมดถู
้
กน ้าท่วม
สูงประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร ไม่สามารถสัญจรทางบกได้
- พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งหลังแนวถนนเทศบาลหัวเวียงที่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมมีน ้าท่วม
สูงประมาณ 3.00 เมตร เต็มทังพื
้ ้นที่
- ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ศกึ ษาส่วนใหญ่มีระดับน ้าท่วมระดับพื ้นที่อยู่อาศัยไม่เกิน
1.00 เมตร พบได้ ในทุกพื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน ทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง และพื ้นที่
ลุม่ หลังตลิ่ง
- จานวนที่อยู่อาศัยที่น ้าท่วมระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยประมาณ 1.00 – 2.00 เมตร
มีมากขึ ้น มีทงที
ั ้ ่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง
และที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง
- จานวนที่อยู่อาศัยที่น ้าท่วมระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยมากกว่า 2.00 เมตรขึ ้นไป
มีมากขึ ้น ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ และที่อยู่อาศัยสองชันแบบ
้
ชันล่
้ างเปิ ดโล่งที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า

แผนที่ 4-11 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าท่วมทีค่ วามสูง
มากกว่า 4.50 เมตรขึ ้นไป ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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ภาพที่ 4-13 ภาพถ่ายดาวเทียมบริ เวณชุมชนหัวเวียงที่น ้าท่วมสูงมากกว่า 4.50 เมตร ขึ ้นไป
ทีม่ า : Goolgle Earth. 20 ธันวาคม 2554.
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จากการจาลองสภาวะน ้าหลากท่วมพื ้นที่ชมุ ชนหัวเวียงที่ระดับความสูงต่างๆ พบว่า ใน
ปั จจุบนั ที่ระดับน ้าหลากท่วมสูงสุดของปี พ.ศ.2554 ระดับพื ้นที่ตา่ งๆ ในชุมชนต่ากว่าระดับน ้าท่วม
ทังสิ
้ ้น ถ้ าหากไม่มีการเสริมแนวคันดินหรื อแนวกระสอบทรายป้องกันพื ้นที่บางส่วนไว้ เช่น แนว
ถนนเทศบาลหัวเวียง เพื่อให้ สามารถเดินทางสัญจรทางบกได้ บ้าง ทัว่ ทังหมู
้ บ่ ้ านหัวเวียงก็จะถูกน ้า
หลากท่วมเต็มทังพื
้ ้นที่อย่างแน่นอน ส่วนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ก็ถกู น ้าท่วมถึงระดับพื ้นชันอยู
้ ่อาศัย
เหลือเฉพาะที่อยูอ่ าศัยกลุม่ ที่มีความสูงจากระดับน ้าอ้ างอิงตังแต่
้ 5.00 -7.50 เมตรขึ ้นไป ที่น ้ายัง
ท่วมไม่ถึงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย ซึง่ จากการศึกษาพบว่าที่อยู่อาศัยที่รอดพ้ นมหาวิกฤติน ้าท่วมปี
พ.ศ.2554 ทังหมดประมาณ
้
24 หลังนัน้ เป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชัน้ แบบชันล่
้ างเปิ ดโล่ง และยกพื ้นสูง
มากจากระดับดินทังสิ
้ ้น ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นหลายพื ้นที่ทงบริ
ั ้ เวณตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง และพื ้นที่
ลุม่ หลังตลิ่ง (แสดงในแผนที่ 4-12)
อย่างไรก็ตามถึงแม้ วา่ ที่อยู่อาศัยซึง่ ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยสูงพ้ นระดับน ้าหลากท่วม
มากกว่า 4.50 เมตรขึ ้นไป จะมีอยูไ่ ม่มากนัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าชาวบ้ านจะไม่สามารถอาศัยอยูใ่ นที่อยู่
อาศัยซึง่ ระดับพื ้นถูกน ้าท่วมได้ ในความเป็ นจริงแล้ วยังมีที่อยู่อาศัยบางลักษณะที่มีระดับพื ้นอื่นๆ
ซึง่ สามารถอยู่อยู่ศยั ได้ ถึงแม้ วา่ ระดับพื ้นที่ใช้ สอยหลักจะถูกน ้าท่วมไปก็ ตาม นัน่ คือที่อยูอ่ าศัยสอง
ชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ และที่อยูอ่ าศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ที่ถึงแม้ ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
ชันล่
้ างจะถูกน ้าท่วมสูงก็ยงั สามารถขนย้ ายข้ าวของอพยพขึ ้นไปอาศัยอยูท่ ี่ระดับพื ้นชันที
้ ่อยูเ่ หนือ
ขึ ้นไปได้ อีก (แสดงในแผนที่ 4-13)

แผนที่ 4-12 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงที่อยูอ่ าศัยที่ระดับพื ้นพ้ นระดับน ้าท่วมสูงมากกว่า 4.50 เมตรขึ ้นไป
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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แผนที่ 4-15 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงที่อยูอ่ าศัยที่สามารถอยูอ่ าศัยได้ แม้ ระดับน ้าท่วมสูงมากกว่า 4.50 เมตรขึ ้นไป
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555

4.1.5 สรุปลักษณะระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยที่พบในชุมชนหัวเวียง

ภาพที่ 4-14 รูปตัดแสดงลักษณะระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยที่พบในชุมชนหัวเวียง
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4.1.5 สรุปลักษณะระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยที่พบในชุมชนหัวเวียง
4.1.5.1 ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยจาแนกตามลักษณะการยกพืน้ เทียบกับระดับนา้ ท่ วม
กลุ่ม A ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยแบบยกพื ้นและต่ากว่าระดับน ้าท่วม พบว่าระดับพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยกลุม่ นี ้จะสูงจากระดับดินเดิมที่ไม่ได้ ถมดินประมาณ 2.00 – 3.00 เมตร และสูงจาก
ระดับน ้าฤดูน ้าลดน้ อยกว่า 4.00 เมตร ซึง่ จะถูกน ้าท่วมถึงช่วงฤดูน ้าหลาก ได้ แก่
1A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
2A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
บริเวณพื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง
3A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งก่อนแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
4A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนวงแหวนหัวเวียงและ
ถนนเทศบาลหัวเวียง
5A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนเทศบาลหัวเวียงและ
ถนนคันคลองชลประทาน
กลุ่ม B ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยแบบยกพื ้นและสูงกว่าระดับน ้าท่วม พบว่าระดับพื ้นของที่
อยูอ่ าศัยกลุม่ นี ้จะสูงจากระดับดินเดิมที่ไม่ได้ ถมดินประมาณ 3.00 – 5.00 เมตร และสูงจากระดับ
น ้าฤดูน ้าลดประมาณ 4.00 – 5.00 เมตร ซึง่ จะไม่ถกู น ้าท่วมช่วงฤดูน ้าหลาก ได้ แก่
1B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ าง
เปิ ดโล่ง ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ไม่ถมดิน บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
2B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บริเวณตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถม
ดิน บริเวณพื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง
3B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งก่อนแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
4B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนวงแหวนหัวเวียงและ
ถนนเทศบาลหัวเวียง
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กลุ่ม C ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยแบบไม่ยกพื ้นและต่ากว่าระดับน ้าท่วม พบว่าระดับพื ้น
ของที่อยู่อาศัยกลุม่ นี ้จะใกล้ เคียงกับระดับดินถมประมาณ 0.00 เมตร และสูงจากระดับน ้าฤดูน ้า
ลดประมาณ 3.00 – 4.00 เมตร ซึง่ จะถูกน ้าท่วมช่วงฤดูน ้าหลาก ได้ แก่
2C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ตังอยู
้ ่บนพื ้นดินถม บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
3C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ตังอยู
้ ่
บนพื ้นดินถม บริเวณพื ้นที่ล่มุ หลังตลิ่งก่อนแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
4C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ตังอยู
้ ่
บนพื ้นดินถม บริเวณพื ้นที่ล่มุ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
และถนนเทศบาลหัวเวียง
5C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ตังอยู
้ ่บนพื ้นดินถม บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนเทศบาล
หัวเวียงและถนนคันคลองชลประทาน
4.1.5.2 ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยจาแนกตามลักษณะการถมดินเทียบกับระดับถนน
กลุ่ม D ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยบนที่ดนิ ถมต่ากว่าระดับถนน พบว่าระดับพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยกลุม่ นี ้จะสูงจากระดับดินถมซึง่ ต่ากว่าระดับถนน ประมาณ 2.00 – 3.00 เมตร และสูง
จากระดับน ้าฤดูน ้าลดประมาณ 5.00 – 6.00 เมตร ซึง่ จะไม่ถกู น ้าท่วมช่วงฤดูน ้าหลาก ได้ แก่
1D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่า
ระดับถนน บริ เวณพื ้นที่ตลิ่งริ มน ้า
2D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่า
ระดับถนน บริเวณพื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง
3D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่า
ระดับถนน บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งก่อนแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
4D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่า
ระดับถนน บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
และถนนเทศบาลหัวเวียง
5D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่า
ระดับถนน บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนเทศบาลหัวเวียง
และถนนคันคลองชลประทาน
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กลุ่ม E ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยบนที่ดนิ ถมสูงกว่าระดับถนน พบว่าระดับพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยกลุม่ นี ้จะสูงจากระดับดินถมซึง่ สูงกว่าระดับถนน ประมาณ 2.00 – 3.00 เมตร และสูง
จากระดับน ้าฤดูน ้าลดประมาณ 6.00 – 7.00 เมตร ซึง่ จะไม่ถกู น ้าท่วมช่วงฤดูน ้าหลาก ได้ แก่
3E ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ าง
ปิ ดทึบ ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมสูงกว่าระดับถนน บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง
ก่อนแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
4E ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมสูงกว่าระดับ
ถนน บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนวงแหวนหัวเวียงและถนน
เทศบาลหัวเวียง
5E ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ าง
ปิ ดทึบ ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมสูงกว่าระดับถนน บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง
ระหว่างแนวถนนเทศบาลหัวเวียงและถนนคันคลองชลประทาน
4.1.5.3 ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยจาแนกตามลักษณะความสัมพันธ์ กับตาแหน่ งที่ตงั ้
กลุ่ม 1 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริ มน ้า ได้ แก่
1A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
1B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ าง
เปิ ดโล่ง ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ไม่ถมดิน
1D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถม
กลุ่ม 2 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ดอนริ มตลิ่ง ได้ แก่
2A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
2B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
2C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่าระดับถนน
2D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ าง
ปิ ดทึบ ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่าระดับถนน
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กลุ่ม 3 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งก่อนแนวถนนวงแหวนหัวเวียง ได้ แก่
3A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
3B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
3C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ตังอยู
้ ่บนพื ้นดินถม
3D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่า
ระดับถนน
3E ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบ
้
ชันล่
้ างปิ ดทึบ ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมสูงกว่าระดับถนน
กลุ่ม 4 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
และถนนเทศบาลหัวเวียง ได้ แก่
4A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
4B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
4C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ตังอยู
้ ่บนพื ้นดินถม
4D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถม
ต่ากว่าระดับถนน
4E ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถม
สูงกว่าระดับถนน
กลุ่ม 5 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนเทศบาลหัวเวียง
และถนนคันคลองชลประทาน ได้ แก่
5A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
5C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ตังอยู
้ ่บนพื ้นดินถม
5D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่า
ระดับถนน
5E ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบ
้
ชันล่
้ างปิ ดทึบ ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมสูงกว่าระดับถนน
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บทที่ 4
ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง
จากการศึกษาเรื่ องราวความเป็ นมาของหมู่บ้าน ตลอดจนองค์ประกอบทางกายภาพและ
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียงในบทที่ 3 มาแล้ วนัน้ ทาให้ ทราบว่า
ชุมชนหัวเวียงมีการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงลักษณะขององค์ประกอบทางกายภาพต่างๆ
ไปอย่างต่อเนื่องตามช่วงเวลา ทังองค์
้ ประกอบทางสัญจรทางน ้า ทางสัญจรทางบก รวมทังอาคาร
้
และสิ่งปลูกสร้ าง โดยเฉพาะบ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัยซึง่ เป็ นองค์ประกอบอาคารและสิ่งปลูกสร้ างหลัก
ของหมูบ่ ้ านหัวเวียงนัน้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขของสภาพแวดล้ อม สังคม
วัฒนธรรม คุณค่า และค่านิยมของผู้อยู่อาศัยในช่วงเวลาต่างๆ จากลักษณะที่ปรากฏดังกล่าว
แสดงให้ เห็นถึงความหลากหลายของรูปแบบการยกระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยทังที
้ ่อยู่อาศัยดังเดิ
้ ม
และที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ในชุมชนหัวเวียง
ในบทนี ้จะเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับบริ บทแวดล้ อม
ต่างๆ ผ่านองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียงโดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ “ความสัมพันธ์ของ
ระดับพื ้นที่อยู่อาศัยในระดับมหภาค (Macro Scale)” และ “ความสัมพันธ์ของระดับพื ้นที่อยู่อาศัย
ในระดับจุลภาค (Micro Scale)”
4.1 การศึกษาระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยในระดับมหภาค (Macro Scale)
การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในระดับมหภาค
(Macro Scale) โดยการสารวจและรังวัดรูปตัดหมูบ่ ้ านมาตราส่วน 1:1000 จากแนวตลิ่งริมแม่น ้า
น้ อยไปจนถึงแนวถนนเทศบาลหัวเวียงและถนนคันคลองชลประทาน ความยาวประมาณ 200
เมตร จานวน 26 แนวตัดกระจายทัว่ ทังพื
้ ้นที่หมู่บ้าน ทุกระยะห่างประมาณ 30 เมตร แล้ วทาการ
เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับบริบทแวดล้ อมออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับตาแหน่งที่ตงั ้
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับระดับดิน
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับระดับน ้าฤดูน ้าลด
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับระดับน ้าฤดูน ้าหลากท่วม
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แผนที่ 4-1 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงแนวรังวัดรูปตัดชุมชนหัวเวียงทังหมด
้
26 แนวตัด
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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4.1.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยกับที่ตงั ้
แผนที่ 4-2 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงระดับชันความสู
้
งของพื ้นทีใ่ นชุมชนหัวเวียง
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2553.

ภาพที่ 4-1 รูปตัดหมูบ่ ้ านหัวเวียงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับตาแหน่งที่ตงั ้
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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จากการสารวจและรังวัดระดับต่างๆ ในพื ้นที่ศกึ ษา โดยเปรี ยบเทียบกับระดับน ้าอ้ างอิง
ในแม่น ้าน้ อยพบว่า ระดับดินในพื ้นที่มีความสูงจากระดับน ้าอ้ างอิงตังแต่
้ 0.00 เมตร ไปจนถึง
ระดับความสูงมากกว่า 4.50 เมตรขึ ้นไป โดยการใช้ ที่ดินบริเวณพื ้นที่ริมน ้าส่วนใหญ่จะเป็ นที่อยู่
อาศัยและพื ้นที่เกษตรกรรม ที่ดนิ บางส่วนมีการถมดินหรื อยกร่องเพื่อเป็ นคันป้องกันน ้าหลากท่วม
และเป็ นการระบายน ้าเข้ าออกพื ้นที่ทงพื
ั ้ ้นที่อยู่อาศัยและพื ้นที่เกษตรกรรมได้ อย่างทัว่ ถึง เนื่องจาก
แต่เดิมสภาพที่ดนิ มักมีระดับต่า จึงต้ องทาการปรับระดับให้ สงู ขึ ้น ในส่วนของสภาพพื ้นที่ริมคลอง
ซึง่ เคยมีการศึกษาและแบ่งแยกตามลักษณะพื ้นที่ไว้ เป็ น 3 ลักษณะ1 ได้ แก่ “พื ้นที่ตลิ่งริมน ้า”
“พื ้นที่ดอนหลังคลอง” และ “พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง” โดยลักษณะของแต่ละพื ้นที่จะมีผลต่อรูปแบบของ
ที่อยู่อาศัย ตลอดจนระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยที่แตกต่างกันออกไป ซึง่ ได้ นาการแบ่งพื ้นที่ดงั กล่าว
มาทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับตาแหน่งที่ตงในชุ
ั ้ มชนหัวเวียง
พบว่าสามารถจาแนกความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับตาแหน่งที่ตงในลั
ั ้ กษณะ
ต่างๆ ได้ 5 ลักษณะ ดังนี ้
1) ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้
ที่อยู่อาศัยที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมแม่น ้าน้ อยมีทงที
ั ้ ่อยู่อาศัยที่เป็ นเรื อนแพยกตังบนเสา
้
และที่อยู่อาศัยริมน ้ายกพื ้นสูง ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัย
สามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ไม่มีการใช้ สอยพื ้นที่ใต้ ถนุ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็ นพื ้นที่ซงึ่ ได้ รับ
อิทธิพลจากน ้าขึ ้นน ้าลงตลอดเวลา จึงทาให้ พื ้นที่เป็ นดินเลนแฉะหรื อมีน ้าขังอยูเ่ สมอ ระดับพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยสูงจากระดับดินค่อนข้ างมาก ส่วนใหญ่มีความสูงจากพื ้นดินมากกว่า 3.00 เมตรขึ ้นไป
มักมีนอกชานเป็ นพื ้นที่เชื่อมต่อจากตัวบ้ านกับท่าน ้า โดยค่อยๆ ปรับลดระดับลงจากระดับพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยลงมาสูร่ ะดับพื ้นนอกชาน และระดับท่าน ้า บางหลังมีบนั ไดท่าน ้าหลายช่วงแบ่งตาม
ระดับความสูงของท่าน ้าซึง่ อาจมีหลายระดับ เพื่อให้ สอดคล้ องกับระดับน ้าขึ ้นน ้าลงในแต่ละเวลา
2) ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง
ที่อยู่อาศัยที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณพื ้นที่ดอนหลังตลิ่งส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ าง
เปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ดโล่ง มักเป็ นที่อยูอ่ าศัยเก่าแก่ที่มีมาดังเดิ
้ มตังแต่
้
รุ่นทวด เนื่องจากพื ้นที่ดงั กล่าวในอดีตมักอยูส่ งู พ้ นจากอิทธิพลของน ้าขึ ้นน ้าลง ถือเป็ นพื ้นที่บก
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร. การศึกษาที่อยูอ่ าศัยริ มน ้าบริ เวณลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยาตอนล่าง : กรณีศกึ ษา
บริ เวณตลาดน ้าบางคูเวียง. สาระศาสตร์ สถาปั ตย์ 2, 2541.
1
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อย่างสมบูรณ์ พื ้นดินมักแห้ งอยูเ่ สมอ สามารถใช้ สอยพื ้นที่ใต้ ถนุ ได้ ในช่วงฤดูน ้าลด ส่วนในช่วง
ฤดูน ้าหลากท่วมนันถึ
้ งแม้ ว่าน ้าจะท่วมถึงพื ้นที่ใต้ ถนุ ได้ แต่ระดับน ้าที่ทว่ มก็จะไม่สงู มากนัก
เมื่อถึงเวลาน ้าลดก็จะแห้ งได้ ไวกว่าพื ้นที่อื่น ไม่ต้องการปรับสภาพพื ้นที่มากนัก เป็ นชัยภูมิที่ดี
เหมาะสมสาหรับการปลูกสร้ างที่อยู่อาศัยมาตังแต่
้ อดีต ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ดอน
หลังตลิ่งนี ้มีความสูงจากจากระดับดินประมาณ 1.50 – 3.00 เมตร สามารถใช้ ทากิจกรรมต่างๆ
หรื อเก็บของได้ พอดีกบั ความสูงของคนจะเอื ้อมหยิบถึง หรื อสูงพอให้ เดินลอดผ่านได้ โดยไม่ต้องก้ ม
3) ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่งก่ อนแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
มีทงที
ั ้ ่อยูอ่ าศัยดังเดิ
้ มและที่อยูอ่ าศัยที่สร้ างขึ ้นใหม่ในช่วงหลัง ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัย
สองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
ส่วนใหญ่มกั ตังติ
้ ดดิน หรื อสูงจากระดับดินไม่มากนัก ประมาณ 0.50 – 1.50 เมตร ที่อยูอ่ าศัย
ส่วนใหญ่อยูบ่ นพื ้นที่ดนิ ถม พื ้นที่ดงั กล่าวในอดีตมักเป็ นป่ ารกทึบไม่เหมาะต่อการปลูกสร้ าง
ที่อยู่อาศัยหรื อทาการเพาะปลูก เนื่องจากการจราจรทางบกยังไม่มีมาถึง การเดินทางเข้ าถึงจาก
ทางน ้าก็ยากลาบากเพราะห่างจากริมน ้า เมื่อมีการปลูกสร้ างที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวจึงต้ อง
เข้ าออกพื ้นที่โดยเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนหัวเวียงเป็ นหลัก ระดับพื ้นที่อยูอ่ าศัยจึงใกล้ เคียงกับ
ระดับถนน
4) ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่งระหว่ างแนวถนนวงแหวนหัวเวียงและ
ถนนเทศบาลหัวเวียง
ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยที่สร้ างขึ ้นใหม่ในยุคหลัง ส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัยชันเดี
้ ยว ที่อยู่
อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ดโล่ง และที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัยส่วนใหญ่มกั ตังติ
้ ดดิน หรื อสูงจากระดับดินไม่มากนัก ประมาณ 0.50 – 1.50 เมตร ส่วนใหญ่
อยูบ่ นพื ้นที่ดนิ ถม เนื่องจากพื ้นที่ดงั กล่าวในอดีตมักเป็ นป่ ารกทึบหรื อใช้ ทานาปลูกข้ าวเสียเป็ น
ส่วนใหญ่ ทังยั
้ งเป็ นที่ลมุ่ ไม่เหมาะกับการสร้ างที่อยูอ่ าศัย จึงมีการถมปรับระดับหรื อยกร่องขึ ้น
เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง โดยเฉพาะการยกระดับถนนเป็ นแนวคันกันน
้ ้าด้ วยนัน้ ทาให้ พื ้นที่ดงั กล่าว
อยูร่ ะหว่างแนวคันกันถึ
้ งสองแนวล้ อมรอบพื ้นที่ ระดับการถมดินและระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
ส่วนใหญ่จงึ มักสูงกว่าระดับถนน
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5) ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่งระหว่ างแนวถนนเทศบาลหัวเวียงและ
ถนนคันคลองชลประทาน
เนื่องจากพื ้นที่ดงั กล่าวในอดีตเป็ นพื ้นที่ลมุ่ สาหรับทานาปลูกข้ าว มักไม่มีการปลูกสร้ าง
ที่อยู่อาศัย จึงสารวจพบว่าที่อยูอ่ าศัยที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่นี ้เป็ นที่อยู่อาศัยที่สร้ างขึ ้นใหม่ในช่วงหลัง
ทังหมด
้
ส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัยชันเดี
้ ยว และที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ตังอยู
้ บ่ น
ที่ถมดิน ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยมักตังติ
้ ดดินหรื อสูงจากระดับดินไม่มากนัก ความสูงจากระดับดิน
ประมาณ 0.00 - 0.50 เมตร
จากการศึกษาระดับน ้าในแม่น ้าน้ อยและคลองบางหลวงซึ่งไหลผ่านบริเวณชุมชนหัวเวียง
ด้ านทิศเหนือและทิศตะวันออก โดยอ้ างอิงกับระดับน ้าในคลองบางหลวงหรื อคลองโผงเผงที่สถานี
วัดน ้า C36 สานักอุทกวิทยาและบริหารน ้า กรมชลประทาน ตังอยู
้ ท่ ี่ ต.บางหลวง อ.บางบาล
จ.พระนครศรี อยุธยา ซึง่ ห่างจากชุมชนหัวเวียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร
พบว่าในปี พ.ศ. 2554 ระดับน ้าช่วงฤดูน ้าลดต่าสุดที่ระดับ 3.80 เมตร รทก. และระดับน ้าช่วงฤดู
น ้าหลากท่วมสูงสุดที่ระดับ 8.60 ม.รทก. ซึง่ จะใช้ เป็ นระดับน ้าอ้ างอิงเริ่มต้ นมีคา่ เท่ากับ 0.00 ม.
สาหรับใช้ ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าในชุมชนหัวเวียง
ทังระดั
้ บน ้าในฤดูน ้าลด และฤดูน ้าหลากในหัวข้ อถัดไป
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4.1.2 ความสัมพันธ์ ระหว่ างระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยกับระดับดิน

แผนที่ 4-3 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับดิน
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2553
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ภาพที่ 4-2 รูปตัดหมูบ่ ้ านหัวเวียงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับดินถม
และระดับดินเดิม ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับตาแหน่งที่ตงดั
ั ้ งที่กล่าว
มาแล้ วนัน้ ทาให้ ทราบถึงความต่างระดับของพื ้นดินบริเวณต่างๆ ในพื ้นที่ศกึ ษาซึง่ มีความสัมพันธ์
กับลักษณะบางประการของที่อยู่อาศัย ระดับดินในพื ้นที่ศกึ ษาทังระดั
้ บดินดังเดิ
้ มและระดับดินถม
ซึง่ มีทงการถมดิ
ั้
นครัง้ เดียวและการถมดินหลายครัง้ ในบริ เวณที่ตงของที
ั้
่อยู่อาศัยหลังเดียวกัน จึง
ทาให้ เกิดความหลากหลายของระดับดินในแต่ละบริเวณ โดยเฉพาะบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง ที่ตดิ
กับแนวถนนพบว่ามีความแตกต่างกันของระดับดินมากกว่าบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้าและพื ้นที่ดอน
ริมตลิ่ง (แสดงในรูปตัดภาพที่ 4-4) ในส่วนนี ้จะเป็ นการสารวจและรังวัดระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย
จากระดับดินในหมูบ่ ้ าน โดยแบ่งช่วงชันความสู
้
งที่ 0.50 เมตร เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับระดับดิน โดยจากการศึกษาพบว่าระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับระดับดิน
มีคา่ ความต่างระดับที่หลากหลาย ตังแต่
้ ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยจากระดับดินที่ 0.00 เมตร จนถึง
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยจากระดับดินที่มากกว่า 3.00 เมตรขึ ้นไป โดยแบ่งเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี ้

ภาพที่ 4-3 และ 4-4 ที่อยูอ่ าศัยไม่ยกพื ้น กรณีเป็ นที่อยูอ่ าศัยชันเดี
้ ยว และกรณีเป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
น้
ล่างปิ ดทึบ ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

1) ที่อยู่อาศัยไม่ ยกพืน้ หรื อที่อยู่อาศัยติดดิน
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยวัดความสูงจากระดับดินได้ เป็ น 0.00 เมตร รูปแบบที่อยูอ่ าศัย
เป็ นที่อยูอ่ าศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ไม่มีพื ้นที่ใต้ ถนุ พบได้ ไม่มากนัก
ในบริเวณพื ้นที่ศกึ ษา ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นที่ดอนหรื อพื ้นที่ถมดินซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ กล้ ชิดหรื อติดริม
ถนน ไม่พบในบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้าหรื อที่ลมุ่ ที่อยูอ่ าศัยส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยที่สร้ างขึ ้นใหม่
ในช่วงหลัง ใช้ การเข้ าถึงจากทางสัญจรทางบกเป็ นหลัก
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ภาพที่ 4-5 และ 4-6 ที่อยูอ่ าศัยยกพื ้นไม่สงู กรณีเป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และกรณีเป็ น
ที่อยูอ่ าศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.

2) ที่อยู่อาศัยยกพืน้ ไม่ สูง
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยวัดวัดความสูงจากระดับดินได้ ประมาณ 0.01 - 1.50 เมตร
พบโดยทัว่ ไปในหลายพื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน ส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่งและ
ที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง มักตังอยู
้ บ่ ริเวณพื ้นที่ดอนหลังตลิ่งและพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง
ที่มีการถมดิน มีทงที
ั ้ ่อยู่อาศัยดังเดิ
้ มและที่อยู่อาศัยสร้ างใหม่ ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ

ภาพที่ 4-7 และ 4-8 ที่อยูอ่ าศัยยกพื ้นสูง กรณีเป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และ กรณีเป็ น
ที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ดโล่ง ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554

3) ที่อยู่อาศัยยกพืน้ สูง
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยวัดวัดความสูงจากระดับดินได้ ประมาณ 1.51 - 3.00 เมตร
พบโดยทัว่ ไปในหลายพื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน ทังบริ
้ เวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง และพื ้นที่ลมุ่
หลังตลิ่ง ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ด
โล่ง และที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง สารวจพบทังที
้ ่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นที่ถมดินและที่ไม่ถมดิน
มีทงที
ั ้ ่อยูอ่ าศัยเก่าดังเดิ
้ มและที่อยูอ่ าศัยสร้ างใหม่ บางหลังมีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ แต่บางหลังก็
ไม่มีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ
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ภาพที่ 4-10 และ 4-11 ที่อยูอ่ าศัยยกพื ้นสูงมาก กรณีเป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และกรณีเป็ น
ที่อยูอ่ าศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554

4) ที่อยู่อาศัยระดับพืน้ สูงมากจากระดับดิน
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยวัดวัดความสูงจากระดับดินได้ ตงแต่
ั ้ 3.00 เมตรขึ ้นไป
พบโดยทัว่ ไปในหลายพื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน ทังบริ
้ เวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า ที่ดอนหลังตลิ่ง และที่ลมุ่ หลัง
ตลิ่ง ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
สารวจพบทังที
้ ่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นที่ถมดินและที่ไม่ถมดิน มีทงที
ั ้ ่อยูอ่ าศัยเก่าดังเดิ
้ มและที่อยู่อาศัย
สร้ างใหม่ บางหลังมีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ แต่บางหลังก็ไม่มีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ
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4.1.3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยกับระดับนา้ ช่ วงฤดูนา้ ลด

แผนที่ 4-4 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าฤดูน ้าลด
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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จากการสารวจรังวัดระดับพื ้นดินจากระดับน ้าอ้ างอิงในแม่น ้าน้ อย และการสารวจรังวัด
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยจากระดับดินในส่วนที่ผา่ นมานัน้ เมื่อนาข้ อมูลจากทังสองส่
้
วนมาประกอบ
ซ้ อนทับกันจะได้ ชดุ ข้ อมูลระดับความสูงพื ้นของที่อยู่อาศัยจากระดับน ้าอ้ างอิง หรื อก็คือระดับน ้า
ต่าสุดในรอบปี เพื่อนามาทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้า
ฤดูน ้าลด โดยพบว่าระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยมีความสูงจากระดับน ้าอ้ างอิงอยูใ่ นช่วงตังแต่
้ 2.50
เมตร จนถึงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยสูงมากกว่า 7.00 เมตร ขึ ้นไปจากระดับน ้าอ้ างอิง โดยสามารถ
แบ่งเป็ น 5 ลักษณะ ดังนี ้
1) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยสูงจากระดับนา้ ฤดูนา้ ลด 0.00 – 3.00 เมตร
ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง หรื อที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ด
ทึบ และที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณพื ้นที่ริมตลิ่งและพื ้นที่ลมุ่ หลัง
ตลิ่งที่ไม่มีการถมที่ดนิ มักเป็ นที่อยู่อาศัยดังเดิ
้ ม ไม่มีการปรับเปลี่ยนระดับหรื อดีดอาคารให้ สงู ขึ ้น
ที่อยู่อาศัยลักษณะนี ้พบได้ ไม่กี่หลังในพื ้นที่ บางหลังเป็ นเรื อนแพที่ยกตังบนเสาเมื
้
่อนานมาแล้ ว
2) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยสูงจากระดับนา้ ฤดูนา้ ลด 2.00 – 4.00 เมตร
เป็ นระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยโดยทัว่ ไปของหมู่บ้านหัวเวียง มีทงที
ั ้ ่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว ที่อยู่
อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ดโล่ง และที่อยูอ่ าศัยสองชัน้
แบบชันล่
้ างปิ ดทึบ กรณีเป็ นที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยวหรื อที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบมักตังอยู
้ ่
บนที่ดินถมสูง กรณีเป็ นที่อยู่อาศัยยกพื ้นสูงใต้ ถนุ โล่งพบได้ ทวั่ ไปในพื ้นที่ศกึ ษาทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า
ที่ดอนหลังตลิ่ง และที่ลมุ่ หลังตลิ่งซึง่ ไม่ได้ ถมที่ดนิ
3) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยสูงจากระดับนา้ ฤดูนา้ ลด 4.00 – 6.00 เมตร
เป็ นระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยที่พบได้ ทวั่ ไปในหมูบ่ ้ านหัวเวียง ส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัย
สองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชัน้
แบบชันล่
้ างปิ ดทึบ กรณีเป็ นที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยวหรื อที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบมักตังอยู
้ ่
บนที่ดินถมสูง กรณีเป็ นที่อยู่อาศัยยกพื ้นสูงใต้ ถนุ โล่งพบได้ ทงบริ
ั ้ เวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า ที่ดอนหลัง
ตลิ่ง และที่ลมุ่ หลังตลิ่งซึง่ มักมีการถมที่ดนิ
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4) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยสูงจากระดับนา้ ฤดูนา้ ลด 6.00 เมตร ขึน้ ไป
เป็ นระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยที่พบไม่มากในหมูบ่ ้ านหัวเวียง ส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัย
สองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างกึ่งเปิ ดโล่ง พบได้ ทงบริ
ั ้ เวณพื ้นที่
ตลิ่งริมน ้า ที่ดอนหลังตลิ่ง และที่ลมุ่ หลังตลิ่งซึง่ มักมีการถมที่ดนิ สูง
4.1.3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยกับระดับนา้ ช่ วงฤดูนา้ หลาก
จากการสารวจและรังวัดระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง และข้ อมูลระดับน ้า
หลากท่วมสูงสุด พ.ศ. 2554 รวมทังร่้ องรอยความเสียหายจากน ้าท่วมที่ปรากฏบนอาคารบ้ านเรื อน
ทาให้ ทราบข้ อมูลระดับน ้าหลากท่วมในพื ้นที่ชมุ ชนหัวเวียง พบว่ามีทงที
ั ้ ่อยูอ่ าศัยที่ระดับพื ้นต่ากว่า
ระดับน ้าหลากท่วม และที่อยู่อาศัยที่ระดับพื ้นสูงกว่าระดับน ้าหลากท่วม ซึง่ มีผลต่อการอยู่อาศัย
ในช่วงที่น ้าหลากท่วมสูงแตกต่างกันไป จึงทาการจาลองสภาวะน ้าหลากท่วมที่ระดับความสูงต่างๆ
ตามระดับความสูงของน ้าหลากท่วมแบ่งเป็ นช่วงความสูงต่างๆ ตามข้ อมูลระดับน ้าท่วมที่เกิดขึ ้น
ในพื ้นที่ตงแต่
ั ้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ที่ระดับน ้าท่วมสูงสุดในประวัติศาสตร์ ของชุมชนคือ 8.60 ม.รทก.
หรื อ 4.80 เมตรจากระดับน ้าอ้ างอิงในพื ้นที่ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัยกับระดับน ้าหลากท่วม โดยจาลองระดับน ้าท่วมตังแต่
้ 0.01 เมตร จนถึงระดับน ้าท่วมสูง
มากกว่า 4.50 เมตรขึ ้นไป แบ่งเป็ นช่วงระดับความสูง 7 ช่วง ดังนี ้
1) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับน ้าหลากท่วม 0.01 – 2.00 เมตร
2) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับน ้าหลากท่วม 2.01 – 2.50 เมตร
3) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับน ้าหลากท่วม 2.51 – 3.00 เมตร
4) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับน ้าหลากท่วม 3.01 – 3.50 เมตร
5) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับน ้าหลากท่วม 3.51 – 4.00 เมตร
6) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับน ้าหลากท่วม 4.01 – 4.50 เมตร
7) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับน ้าหลากท่วม 4.50 เมตร ขึ ้นไป
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ภาพที่ 4-12 รูปตัดหมูบ่ ้ านหัวเวียงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าหลาก
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2554.
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1) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับนา้ หลากท่ วม 0.01 – 2.00 เมตร
จากการศึกษาโดยแบบจาลองสภาวะน ้าท่วมเมื่อระดับน ้าหลากท่วมอยูใ่ นช่วง
ความสูง 0.01 – 2.00 เมตร พบว่า
- พื ้นที่บริเวณตลิ่งริมน ้าเท่านันที
้ ่ได้ รับผลกระทบจากน ้าท่วม ยกเว้ นพื ้นที่บริเวณ
หมู่ 9 ที่ระดับดินต่ากว่าพื ้นที่อื่นๆ น ้าจะท่วมเข้ ามาเกือบถึงแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
- ส่วนที่อยูอ่ าศัยในพื ้นที่ศกึ ษาทังหมดมี
้
ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยสูงกว่า 2.00
เมตรจากระดับน ้าอ้ างอิง จึงสามารถรอดพ้ นจากระดับน ้าหลากท่วมทุกหลังคาเรื อน
- พื ้นใต้ ถนุ ของที่อยู่อาศัยบริเวณตลิ่งริมน ้าและพื ้นที่ดอนหลังตลิ่งบางส่วนจะมีน ้า
ท่วมเข้ าถึงชันใต้
้ ถนุ ของที่อยู่อาศัย
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แผนที่ 4-5 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าท่วมที่ความสูง
0.01 – 2.00 เมตร ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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2) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับนา้ หลากท่ วม 2.01 – 2.50 เมตร
จากการศึกษาโดยแบบจาลองสภาวะน ้าท่วมเมื่อระดับน ้าหลากท่วมอยูใ่ นช่วง
ความสูง 2.01 – 2.50 เมตร พบว่า
- พื ้นที่บริเวณตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนริมตลิ่ง และพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งหลังแนวถนน
เทศบาลหัวเวียงได้ รับผลกระทบจากน ้าท่วม
- โดยระดับน ้าท่วมส่วนใหญ่สงู จากระดับดินประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร ยกเว้ น
พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนวงแหวนหัวเวียงและถนนเทศบาลหัวเวียงที่เป็ นหนอง
น ้าบริเวณหมู่ 11 น ้าจะท่วมสูงกว่าพื ้นที่อื่น
- ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ศกึ ษาบางส่วนที่ระดับพื ้นสูงไม่มากจะเริ่มมีน ้าท่วมระดับ
พื ้นที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.00 เมตร ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ตังอยู
้ ่บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
- ที่อยู่อาศัยลักษณะอื่นๆ ที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณริมตลิ่งริมน ้าและที่ดอนหลังตลิ่งบางส่วน
จะมีน ้าท่วมเข้ าถึงชันใต้
้ ถนุ ของที่อยู่อาศัย

แผนที่ 4-6 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าท่วมที่ความสูง
2.01 – 2.50 เมตร ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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3) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับนา้ หลากท่ วม 2.51 – 3.00 เมตร
จากการศึกษาโดยแบบจาลองสภาวะน ้าท่วมเมื่อระดับน ้าหลากท่วมอยูใ่ นช่วง
ความสูง 2.51 – 3.00 เมตร พบว่า
- มีน ้าเอ่อล้ นเข้ าท่วมพื ้นที่บริ เวณตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนริมตลิ่ง และพื ้นที่ลมุ่ หลัง
ตลิ่งเข้ ามาถึงแนวถนนวงแหวนหัวเวียงเกือบเต็มทังพื
้ ้นที่ โดยระดับน ้าท่วมส่วนใหญ่สงู
จากระดับดินประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร
- พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งหลังแนวถนนเทศบาลหัวเวียงที่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมมีน ้าท่วม
สูงประมาณ 1.00 เมตร เต็มพื ้นที่
- ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ศกึ ษาที่น ้าท่วมระดับพื ้นที่อยูอ่ าศัยไม่เกิน 1.00 เมตรเพิ่ม
มากขึ ้น ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบตังอยู
้ บ่ ริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
หรื อที่ดอนหลังตลิ่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่งที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณตลิ่งริมน ้า
-ส่วนที่อยูอ่ าศัยลักษณะอื่นๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณริมตลิ่งริมน ้าและที่ดอนหลังตลิ่ง
บางส่วนจะมีน ้าท่วมเข้ าถึงชันใต้
้ ถนุ ของที่อยูอ่ าศัย

แผนที่ 4-7 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าท่วมที่ความสูง
2.51 – 3.00 เมตร ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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4) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับนา้ หลากท่ วม 3.01 – 3.50 เมตร
จากการศึกษาโดยแบบจาลองสภาวะน ้าท่วมเมื่อระดับน ้าหลากท่วมอยูใ่ นช่วง
ความสูง 3.01 – 3.50 เมตร พบว่า
- มีน ้าหลากเข้ าท่วมพื ้นที่บริเวณตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนริมตลิ่ง และพื ้นที่ลมุ่ หลัง
ตลิ่งเข้ ามาถึงแนวถนนวงแหวนหัวเวียงเกือบเต็มทังพื
้ ้นที่ โดยระดับน ้าท่วมส่วนใหญ่สงู
จากระดับดินประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร
- แนวถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 3 ถูกน ้าท่วมไม่สามารถสัญจรได้
- พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งหลังแนวถนนเทศบาลหัวเวียงที่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมมีน ้าท่วม
สูงประมาณ 1.50 เมตร เต็มพื ้นที่
- ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ศกึ ษาที่น ้าท่วมระดับพื ้นที่อยูอ่ าศัยไม่เกิน 1.00 เมตรเพิ่ม
มากขึ ้น พบได้ ในทุกพื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน ทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า ที่ดอนหลังตลิ่ง และที่ลมุ่ หลังตลิ่ง
- มีที่อยู่อาศัยบางส่วนที่น ้าท่วมระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยประมาณ 1.00 – 2.00
เมตร ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบตังอยู
้ บ่ ริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า

แผนที่ 4-8 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าท่วมที่ความสูง
3.01 – 3.50 เมตร ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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5) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับนา้ หลากท่ วม

3.51 – 4.00 เมตร
จากการศึกษาโดยแบบจาลองสภาวะน ้าท่วมเมื่อระดับน ้าหลากท่วมอยูใ่ นช่วง
ความสูง 3.51 – 4.00 เมตร พบว่า
- มีน ้าหลากเข้ าท่วมพื ้นที่เกือบทังหมดของหมู
้
บ่ ้ าน ทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอน
ริมตลิ่ง และพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง ยกเว้ นพื ้นที่ถมดินที่ติดกับแนวถนนบางส่วน โดยระดับน ้า
ท่วมส่วนใหญ่สงู จากระดับดินประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร
- แนวถนนวงแหวนหัวเวียงทังหมด
้
รวมทังแนวแถนนเทศบาลหั
้
วเวียงบางส่วน
ถูกน ้าท่วมสูงประมาณ 0.50 เมตร ไม่สามารถสัญจรทางบกได้
- พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งหลังแนวถนนเทศบาลหัวเวียงที่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมมีน ้าท่วม
สูงประมาณ 2.00 เมตร เต็มทังพื
้ ้นที่
- ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ศกึ ษาส่วนใหญ่มีระดับน ้าท่วมระดับพื ้นที่อยู่อาศัยไม่เกิน
1.00 เมตร พบได้ ในทุกพื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน ทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง และพื ้นที่
ลุม่ หลังตลิ่ง
- จานวนที่อยู่อาศัยที่น ้าท่วมระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยประมาณ 1.00 – 2.00 เมตร
มีมากขึ ้น มีทงที
ั ้ ่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง
และที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง

แผนที่ 4-9 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าท่วมที่ความสูง
3.51 – 4.00 เมตร ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555

112
6) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับนา้ หลากท่ วม 4.01 – 4.50 เมตร
จากการศึกษาโดยแบบจาลองสภาวะน ้าท่วมเมื่อระดับน ้าหลากท่วมอยูใ่ นช่วง
ความสูง 4.01 – 4.50 เมตร พบว่า
- มีน ้าหลากเข้ าท่วมเต็มพื ้นที่ทงหมดของหมู
ั้
่บ้าน ทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนริม
ตลิ่ง และพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง ยกเว้ นพื ้นที่ถมดินที่ตดิ กับแนวถนนเทศบาลบางส่วน โดย
ระดับน ้าท่วมส่วนใหญ่สงู จากระดับดินประมาณ 1.50 – 2.50 เมตร
- แนวถนนวงแหวนหัวเวียง รวมทังแนวแถนนเทศบาลหั
้
วเวียงทังหมดถู
้
กน ้าท่วม
สูงประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร ไม่สามารถสัญจรทางบกได้
- พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งหลังแนวถนนเทศบาลหัวเวียงที่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมมีน ้าท่วม
สูงประมาณ 2.50 เมตร เต็มทังพื
้ ้นที่
- ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ศกึ ษาส่วนใหญ่มีระดับน ้าท่วมระดับพื ้นที่อยู่อาศัยไม่เกิน
1.00 เมตร พบได้ ในทุกพื ้นที่ของหมู่บ้าน ทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง และพื ้นที่
ลุม่ หลังตลิ่ง
- จานวนที่อยู่อาศัยที่น ้าท่วมระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยประมาณ 1.00 – 2.00 เมตร
มีมากขึ ้น มีทงที
ั ้ ่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง
และที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง
- เริ่มมีที่อยู่อาศัยบางส่วนที่น ้าท่วมระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยมากกว่า 2.00 เมตร
ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบตังอยู
้ ่บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า

แผนที่ 4-10 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าท่วมทีค่ วามสูง
4.01 – 4.50 เมตร ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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7) ที่อยู่อาศัยเมื่อระดับนา้ หลากท่ วม 4.50 เมตรขึน้ ไป
จากการศึกษาโดยแบบจาลองสภาวะน ้าท่วมเมื่อระดับน ้าหลากท่วมอยูใ่ นช่วง
ความสูงมากกว่า 4.50 เมตรขึ ้นไป พบว่า
- มีน ้าหลากเข้ าท่วมเต็มพื ้นที่ทงหมดของหมู
ั้
่บ้าน ทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนริม
ตลิ่ง และพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง โดยระดับน ้าท่วมส่วนใหญ่สงู จากระดับดินประมาณ 1.50 –
3.00 เมตร
- แนวถนนวงแหวนหัวเวียง รวมทังแนวแถนนเทศบาลหั
้
วเวียงทังหมดถู
้
กน ้าท่วม
สูงประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร ไม่สามารถสัญจรทางบกได้
- พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งหลังแนวถนนเทศบาลหัวเวียงที่เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมมีน ้าท่วม
สูงประมาณ 3.00 เมตร เต็มทังพื
้ ้นที่
- ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ศกึ ษาส่วนใหญ่มีระดับน ้าท่วมระดับพื ้นที่อยู่อาศัยไม่เกิน
1.00 เมตร พบได้ ในทุกพื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน ทังพื
้ ้นที่ตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง และพื ้นที่
ลุม่ หลังตลิ่ง
- จานวนที่อยู่อาศัยที่น ้าท่วมระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยประมาณ 1.00 – 2.00 เมตร
มีมากขึ ้น มีทงที
ั ้ ่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง
และที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง
- จานวนที่อยู่อาศัยที่น ้าท่วมระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยมากกว่า 2.00 เมตรขึ ้นไป
มีมากขึ ้น ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ และที่อยู่อาศัยสองชันแบบ
้
ชันล่
้ างเปิ ดโล่งที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า

แผนที่ 4-11 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยกับระดับน ้าท่วมทีค่ วามสูง
มากกว่า 4.50 เมตรขึ ้นไป ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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ภาพที่ 4-13 ภาพถ่ายดาวเทียมบริ เวณชุมชนหัวเวียงที่น ้าท่วมสูงมากกว่า 4.50 เมตร ขึ ้นไป
ทีม่ า : Goolgle Earth. 20 ธันวาคม 2554.

115
จากการจาลองสภาวะน ้าหลากท่วมพื ้นที่ชมุ ชนหัวเวียงที่ระดับความสูงต่างๆ พบว่า ใน
ปั จจุบนั ที่ระดับน ้าหลากท่วมสูงสุดของปี พ.ศ.2554 ระดับพื ้นที่ตา่ งๆ ในชุมชนต่า กว่าระดับน ้าท่วม
ทังสิ
้ ้น ถ้ าหากไม่มีการเสริมแนวคันดินหรื อแนวกระสอบทรายป้องกันพื ้นที่บางส่วนไว้ เช่น แนว
ถนนเทศบาลหัวเวียง เพื่อให้ สามารถเดินทางสัญจรทางบกได้ บ้าง ทัว่ ทังหมู
้ บ่ ้ านหัวเวียงก็จะถูกน ้า
หลากท่วมเต็มทังพื
้ ้นที่อย่างแน่นอน ส่วนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ก็ถกู น ้าท่วมถึงระดับพื ้นชันอยู
้ ่อาศัย
เหลือเฉพาะที่อยูอ่ าศัยกลุม่ ที่มีความสูงจากระดับน ้าอ้ างอิงตังแต่
้ 5.00 -7.50 เมตรขึ ้นไป ที่น ้ายัง
ท่วมไม่ถึงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย ซึง่ จากการศึกษาพบว่าที่อยู่อาศัยที่รอดพ้ นมหาวิกฤติน ้าท่วมปี
พ.ศ.2554 ทังหมดประมาณ
้
24 หลังนัน้ เป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และยกพื ้นสูง
มากจากระดับดินทังสิ
้ ้น ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นหลายพื ้นที่ทงบริ
ั ้ เวณตลิ่งริมน ้า พื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง และพื ้นที่
ลุม่ หลังตลิ่ง (แสดงในแผนที่ 4-12)
อย่างไรก็ตามถึงแม้ วา่ ที่อยู่อาศัยซึง่ ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยสูงพ้ นระดับน ้าหลากท่วม
มากกว่า 4.50 เมตรขึ ้นไป จะมีอยูไ่ ม่มากนัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าชาวบ้ านจะไม่สามารถอาศัยอยูใ่ นที่อยู่
อาศัยซึง่ ระดับพื ้นถูกน ้าท่วมได้ ในความเป็ นจริงแล้ วยังมีที่อยู่อาศัยบางลักษณะที่มีระดับพื ้นอื่นๆ
ซึง่ สามารถอยู่อยู่ศยั ได้ ถึงแม้ วา่ ระดับพื ้นที่ใช้ สอยหลักจะถูกน ้าท่วมไปก็ตาม นัน่ คือที่อยูอ่ าศัยสอง
ชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ และที่อยูอ่ าศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ที่ถึงแม้ ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
ชันล่
้ างจะถูกน ้าท่วมสูงก็ยงั สามารถขนย้ ายข้ าวของอพยพขึ ้นไปอาศัยอยูท่ ี่ระดับพื ้นชันที
้ ่อยูเ่ หนือ
ขึ ้นไปได้ อีก (แสดงในแผนที่ 4-13)

แผนที่ 4-12 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงที่อยูอ่ าศัยที่ระดับพื ้นพ้ นระดับน ้าท่วมสูงมากกว่า 4.50 เมตรขึ ้นไป
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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แผนที่ 4-15 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงที่อยูอ่ าศัยที่สามารถอยูอ่ าศัยได้ แม้ ระดับน ้าท่วมสูงมากกว่า 4.50 เมตรขึ ้นไป
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , มี นาคม 2555
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4.1.5 สรุปลักษณะระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยที่พบในชุมชนหัวเวียง

ภาพที่ 4-14 รูปตัดแสดงลักษณะระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยที่พบในชุมชนหัวเวียง
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4.1.5.1 ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยจาแนกตามลักษณะการยกพืน้ เทียบกับระดับนา้ ท่ วม
กลุ่ม A ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยแบบยกพื ้นและต่ากว่าระดับน ้าท่วม พบว่าระดับพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยกลุม่ นี ้จะสูงจากระดับดินเดิมที่ไม่ได้ ถมดินประมาณ 2.00 – 3.00 เมตร และสูงจาก
ระดับน ้าฤดูน ้าลดน้ อยกว่า 4.00 เมตร ซึง่ จะถูกน ้าท่วมถึงช่วงฤดูน ้าหลาก ได้ แก่
1A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
2A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
บริเวณพื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง
3A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งก่อนแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
4A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนวงแหวนหัวเวียงและ
ถนนเทศบาลหัวเวียง
5A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนเทศบาลหัวเวียงและ
ถนนคันคลองชลประทาน
กลุ่ม B ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยแบบยกพื ้นและสูงกว่าระดับน ้าท่วม พบว่าระดับพื ้นของที่
อยูอ่ าศัยกลุม่ นี ้จะสูงจากระดับดินเดิมที่ไม่ได้ ถมดินประมาณ 3.00 – 5.00 เมตร และสูงจากระดับ
น ้าฤดูน ้าลดประมาณ 4.00 – 5.00 เมตร ซึง่ จะไม่ถกู น ้าท่วมช่วงฤดูน ้าหลาก ได้ แก่
1B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ าง
เปิ ดโล่ง ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ไม่ถมดิน บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
2B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บริเวณตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถม
ดิน บริเวณพื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง
3B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งก่อนแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
4B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนวงแหวนหัวเวียงและ
ถนนเทศบาลหัวเวียง
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กลุ่ม C ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยแบบไม่ยกพื ้นและต่ากว่าระดับน ้าท่วม พบว่าระดับพื ้น
ของที่อยู่อาศัยกลุม่ นี ้จะใกล้ เคียงกับระดับดินถมประมาณ 0.00 เมตร และสูงจากระดับน ้าฤดูน ้า
ลดประมาณ 3.00 – 4.00 เมตร ซึง่ จะถูกน ้าท่วมช่วงฤดูน ้าหลาก ได้ แก่
2C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ตังอยู
้ ่บนพื ้นดินถม บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
3C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ตังอยู
้ ่
บนพื ้นดินถม บริเวณพื ้นที่ล่มุ หลังตลิ่งก่อนแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
4C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ตังอยู
้ ่
บนพื ้นดินถม บริเวณพื ้นที่ล่มุ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
และถนนเทศบาลหัวเวียง
5C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ตังอยู
้ ่บนพื ้นดินถม บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนเทศบาล
หัวเวียงและถนนคันคลองชลประทาน
4.1.5.2 ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยจาแนกตามลักษณะการถมดินเทียบกับระดับถนน
กลุ่ม D ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยบนที่ดนิ ถมต่ากว่าระดับถนน พบว่าระดับพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยกลุม่ นี ้จะสูงจากระดับดินถมซึง่ ต่ากว่าระดับถนน ประมาณ 2.00 – 3.00 เมตร และสูง
จากระดับน ้าฤดูน ้าลดประมาณ 5.00 – 6.00 เมตร ซึง่ จะไม่ถกู น ้าท่วมช่วงฤดูน ้าหลาก ได้ แก่
1D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่า
ระดับถนน บริเวณพื ้นที่ตลิ่งริ มน ้า
2D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่า
ระดับถนน บริเวณพื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง
3D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่า
ระดับถนน บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งก่อนแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
4D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่า
ระดับถนน บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
และถนนเทศบาลหัวเวียง
5D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่า
ระดับถนน บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนเทศบาลหัวเวียง
และถนนคันคลองชลประทาน
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กลุ่ม E ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยบนที่ดนิ ถมสูงกว่าระดับถนน พบว่าระดับพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยกลุม่ นี ้จะสูงจากระดับดินถมซึง่ สูงกว่าระดับถนน ประมาณ 2.00 – 3.00 เมตร และสูง
จากระดับน ้าฤดูน ้าลดประมาณ 6.00 – 7.00 เมตร ซึง่ จะไม่ถกู น ้าท่วมช่วงฤดูน ้าหลาก ได้ แก่
3E ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ าง
ปิ ดทึบ ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมสูงกว่าระดับถนน บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง
ก่อนแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
4E ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมสูงกว่าระดับ
ถนน บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนวงแหวนหัวเวียงและถนน
เทศบาลหัวเวียง
5E ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ าง
ปิ ดทึบ ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมสูงกว่าระดับถนน บริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง
ระหว่างแนวถนนเทศบาลหัวเวียงและถนนคันคลองชลประทาน
4.1.5.3 ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยจาแนกตามลักษณะความสัมพันธ์ กับตาแหน่ งที่ตงั ้
กลุ่ม 1 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริ มน ้า ได้ แก่
1A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
1B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ าง
เปิ ดโล่ง ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ไม่ถมดิน
1D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถม
กลุ่ม 2 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ดอนริ มตลิ่ง ได้ แก่
2A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
2B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
2C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่าระดับถนน
2D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ าง
ปิ ดทึบ ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่าระดับถนน

121
กลุ่ม 3 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งก่อนแนวถนนวงแหวนหัวเวียง ได้ แก่
3A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
3B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
3C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ตังอยู
้ ่บนพื ้นดินถม
3D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่า
ระดับถนน
3E ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบ
้
ชันล่
้ างปิ ดทึบ ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมสูงกว่าระดับถนน
กลุ่ม 4 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนวงแหวนหัวเวียง
และถนนเทศบาลหัวเวียง ได้ แก่
4A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
4B ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
4C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ตังอยู
้ ่บนพื ้นดินถม
4D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถม
ต่ากว่าระดับถนน
4E ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถม
สูงกว่าระดับถนน
กลุ่ม 5 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนนเทศบาลหัวเวียง
และถนนคันคลองชลประทาน ได้ แก่
5A ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
5C ที่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ตังอยู
้ ่บนพื ้นดินถม
5D ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมต่ากว่า
ระดับถนน
5E ที่อยู่อาศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างเปิ ดโล่ง และที่อยู่อาศัยสองชันแบบ
้
ชันล่
้ างปิ ดทึบ ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดนิ ถมสูงกว่าระดับถนน
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4.2

การศึกษาระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยในระดับจุลภาค (Micro scale)

จากการศึกษาระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยในระดับมหภาคในบทที่ 4.1 นันแสดงให้
้
เห็นถึง
ความหลากหลายของรูปแบบการยกระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง รวมทังสามารถ
้
เข้ าใจถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับบริ บทแวดล้ อมต่างๆ ทังที
้ ่ตงั ้
ระดับพื ้นดิน ระดับน ้าฤดูน ้าลด และระดับน ้าหลากท่วม นามาสูก่ ารจาแนกรูปแบบการยกระดับ
พื ้นของที่อยู่อาศัยซึง่ ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั ได้ ในหลากหลายดังกล่าว ส่วนในบทที่ 4.2 นี ้จะเป็ น
การศึกษาระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยในระดับจุลภาค (micro scale) เพื่อสืบค้ นที่มา และรายละเอียด
เกี่ยวกับความแตกต่างของระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย โดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบจากสมมุตฐิ าน
รูปตัดหมูบ่ ้ าน ระหว่างปี พ.ศ.2500 – 2554 จากข้ อมูลการสารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์และ
สอบถามจากชาวบ้ านผู้อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง โดยเลือกศึกษาในรายละเอียดเฉพาะบริเวณ
จากแนวตัดทังหมด
้
26 แนวตัดทัว่ ทังหมู
้ บ่ ้ าน โดยมีเกณฑ์ในการเลือกพื ้นที่กรณีศกึ ษา ดังนี ้
1. มีความหลากหลายของรูปแบบที่อยูอ่ าศัย
2. มีความหลากหลายของระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
3. มีความหลากหลายของลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้าน
4. สามารถสันนิษฐานได้ วา่ น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
5. ผู้อยู่อาศัยที่ยินยอมให้ ทาการศึกษา และยินดีให้ สมั ภาษณ์สอบถามข้ อมูล
สรุปผลการเลือกพื ้นที่เป็ นกรณีศกึ ษาการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยในชุมชน
หัวเวียง ได้ 4 แนวตัด ดังนี ้
- กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 1 เป็ นตัวแทนของที่อยูอ่ าศัยแบบยกพื ้นสูง และที่อยู่อาศัยแบบติด
ดิน มีทงที
ั ้ ่อยู่อาศัยดังเดิ
้ มและที่อยูอ่ าศัยสร้ างใหม่ อยูใ่ นแนวตัดผ่านทังพื
้ ้นที่ที่อยูอ่ าศัยและพื ้นที่
เกษตรกรรม มีทงพื
ั ้ ้นที่ถมดินและพื ้นที่ไม่ถมดิน
- กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 2 เป็ นตัวแทนของที่อยูอ่ าศัยแบบยกพื ้นสูง บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยดังเดิ
้ ม อยูใ่ นแนวตัดผ่านทังพื
้ ้นที่ที่อยู่อาศัยและพื ้นที่เกษตรกรรม
- กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 3 เป็ นตัวแทนของที่อยูอ่ าศัยแบบยกพื ้นสูง และที่อยู่อาศัยแบบติด
ดิน ส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมาจากที่อยูอ่ าศัยดังเดิ
้ ม มีทงพื
ั ้ ้นที่ถมดินและ
พื ้นที่ไม่ถมดิน
- กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 4 เป็ นตัวแทนของที่อยูอ่ าศัยแบบยกพื ้นสูง มีทงที
ั ้ ่อยู่อาศัยดังเดิ
้ ม
และที่อยู่อาศัยสร้ างใหม่ อยู่ในแนวตัดผ่านทังพื
้ ้นที่ที่อยูอ่ าศัยและพื ้นที่สถาบันราชการ มีทงพื
ั ้ ้นที่
ถมดินและพื ้นที่ไม่ถมดิน

แผนที่ 4-14 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงแนวตัดเฉพาะบริ เวณทีเ่ ลือกเป็ นกรณีศกึ ษา 4 แนวตัด
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554.
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4.2.1 การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 1

แผนที่ 4-15 แผนผังหมูบ่ ้ านหัวเวียงเฉพาะบริ เวณ : แนวตัดที่ 1

รายละเอียดของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 1
ที่ตงั ้
หมูท่ ี่ 11 ตาบลหัวเวียง
ระยะทาง
ประมาณ 262.50 เมตร จากริมแม่น ้าน้ อยถึงแนวถนนเทศบาลหัวเวียง
ที่อยู่อาศัย
ตัดผ่านกลุม่ ที่อยูอ่ าศัยจานวน 11 หลัง
- กลุม่ ที่ 1 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
ครอบครัวคุณรัตน์ และคุณณพวรรณ ทองอยู่
- กลุม่ ที่ 2 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง
ครอบครัวคุณตาผัน และคุณยายสารวม กิจสุทธิ อายุ 75 ปี
ครอบครัวคุณยายลออ สุขษาสุณี
ครอบครัวคุณยายฉลวย กิจเนตร
- กลุม่ ที่ 3 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง
ครอบครัวคุณประจวบ กิจจรัญ (กลัน่ แก้ ว) อายุ 65 ปี
และคุณกัณฑิมา สุกประเสริฐศิลป์ อายุ 35 ปี
ครอบครัวคุณไสว และคุณธเนศ สนธิ
ครอบครัวคุณวีระยุทธิ์ ฤกษ์ เกษม

การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 1

ภาพที่ 4-15 การเปรี ยบเทียบสมมุติฐานรูปตัดช่วง พ.ศ.2500 – พ.ศ 2554 : กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 1
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ช่ วงที่ 1 : ก่ อนปี พ.ศ.2500
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ที่อยูอ่ าศัยกลุม่ นี ้เดิมมีลกั ษณะเป็ นเรื อนแพค้ าขาย
ลอยน ้า 3 หลังจอดเรี ยงกัน ของครอบครัวพ่อค้ าชาวจีนไหหลาตระกูล “ประคุณหังสิต”1 โดยเรี ยก
เรื อนแพที่จอดเรี ยงกันทังสามหลั
้
งนี ้ว่า “แพต้ น” “แพกลาง” และ “แพใหญ่” เรื อนแพดังเดิ
้ มในสมัย
นันใช้
้ ”เรื อโป๊ ะ” หรื อ “เท้ งเรื อ” ลักษณะเป็ นโครงเรื อตีฝาไม้ กระดานสาหรับช่วยพยุงรับน ้าหนักให้
ตัวเรื อนลอยอยู่บนน ้า ทาให้ ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยประเภทนี ้สามารถปรับขึ ้น-ลงตามระดับน ้าใน
แม่น ้าแต่ละช่วงเวลาได้ โดยมี “แพลูกบวบ” หรื อลาไม้ ไผ่ผกู รวมกันเป็ นมัดใหญ่ชว่ ยรับน ้าหนัก
ส่วนหัวและท้ ายแพ ทาให้ สามารถลดระดับพื ้นใช้ เป็ นท่าน ้าสาหรับเทียบเรื อได้
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ตังอยู
้ ห่ า่ งจากตลิ่งริมน ้าประมาณ 30.00 เมตร
ประกอบด้ วยที่อยู่อาศัยแบบเรื อนเดี่ยว 2 หลัง ของครอบครัวเกษตรกรชาวนาสกุล “กิจสุทธิ”
ลักษณะเป็ นเรื อนไม้ แบบเรื อนเครื่ องสับ ยกพื ้นสูง มีใต้ ถนุ และนอกชานแบบเรื อนในที่ราบลุม่
ภาคกลางทัว่ ไป ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยรูปแบบนี ้มักมีความสูงจากระดับดินไม่มากนัก เพราะ
ตังอยู
้ ่บนที่ดอนค่อนข้ างสูง “สมัยก่อนจาได้ วา่ แนวตลิ่งแม่น ้าเข้ ามาเกือบถึงใต้ ถนุ บ้ านนี่เลย
มีทา่ น ้าใกล้ ๆ ตรงบันไดลงจากเรื อน แต่ว่าตอนหลังพื ้นดินงอกยื่นออกไปบ้ านเลยห่างตลิ่งมาก”2
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง ในสมัยนี ้พื ้นที่ดงั กล่าวยังไม่มีการปลูกสร้ างที่อยู่
อาศัย ส่วนใหญ่เป็ นป่ ารกชัฏและที่ลมุ่ ท้ องทุง่ นา
ช่ วงที่ 2 : ระหว่ างปี พ.ศ.2501 – 2537
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ เรื อนแพดังเดิ
้ มริมน ้านันถู
้ กยกขึ ้นตังบนเสาทั
้
งหมด
้
จากการศึกษาและสัมภาษณ์ทาให้ สามารถสรุปสาเหตุสาคัญได้ 2 ประการคือ 1.เรื อโป๊ ะของเรื อน
แพต้ องมีการดูแลซ่อมแซมอยูเ่ สมอ หรื อแพลูกบวบเองก็ต้องเปลี่ยนลาไม้ ไผ่ใหม่เข้ าไปแทนลาเดิม
ที่ผพุ งั บ่อยๆ แต่ละครัง้ เสียค่าใช้ จา่ ยค่อนข้ างมาก และ 2.พื ้นดินริมตลิ่งงอกเข้ ามาในแม่น ้า รุกล ้า
ถึงบริเวณที่เรื อนแพลอยน ้าอยู่ เมื่อถึงฤดูน ้าลดเรื อนแพจะค้ างติดอยูบ่ นตลิ่งที่งอกขึ ้นมานี ้ ทาให้
พื ้นเรื อนเอียงหรื ออาจได้ รับความเสียหาย จึงแก้ ปัญหาดังกล่าวโดยการยกเรื อนแพตังบนเสา
้
โดย
ระดับพื ้นของเรื อนแพจะไม่สงู จากระดับน ้าในแม่น ้ามากนัก สูงจากระดับดินประมาณ 1.50 เมตร
เพื่อความสะดวกต่อการเทียบเรื อสาหรับลูกค้ าและการขนส่งสินค้ า
1

สัมภาษณ์ ณพวรรณ ทองอยู,่ 15 มีนาคม 2554.

2

สัมภาษณ์ สารวม กิจสุทธิ, 18 มีนาคม 2554.
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ที่อยู่อาศัยบริเวณที่ดอนหลังตลิ่ง ที่อยูอ่ าศัยบริเวณดังกล่าวยังคงลักษณะและระดับ
พื ้นของที่อยู่อาศัยเหมือนยุคก่อนหน้ า แต่มีการขยายต่อเติมนอกชานเพิ่มขึ ้นในปี พ.ศ.2525
เมื่อถึงฤดูน ้าหลากที่น ้าท่วมพื ้นใต้ ถนุ ก็จะขนย้ ายของและต้ อนควายเดินขึ ้นบันไดมาไว้ ในคอกบน
พื ้นนอกชานบ้ านได้ 3
ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง เริ่มมีการบุกเบิกพื ้นที่ทงุ่ นาเดิมเพื่อปลูกสร้ างบ้ านเรื อนขึ ้น
ประมาณ พ.ศ.2512 เดิมที่อยูอ่ าศัยมีลกั ษณะเป็ นเรื อนไม้ ยกพื ้นสูง ไม่ถมดิน ติดถนนคันนาเป็ น
ดินรุกรังเล็กๆ ระดับพื ้นสูงจากดินประมาณ 2.00 เมตร “บ้ านเดิมป้าอยู่ติดริมน ้าตรงเชิงสะพาน
ข้ ามวัดบางกระทิง ข้ างบ้ านยายทองล้ วนเลย ย้ ายมาปลูกบ้ านหลังนี ้เมื่อปี 2512 พร้ อมกับญาติอีก
3 หลัง ตอนสร้ างแรกๆ มีบ้านข้ างศาลเจ้ าจีนอยูแ่ ค่หลังเดียว ก็ยกพื ้นสูงเท่ากันหมด ไม่ได้ ถมดิน
หรื อทาอะไร ยังไม่มีถนนเหมือนสมัยนี ้”4
ช่ วงที่ 3 : ระหว่ างปี พ.ศ.2538 – 2549
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ปี พ.ศ. 2539 เรื อนแพริมน ้ายกตังบนเสาเริ
้
่ม
มีการเปลี่ยนแปลงของระดับพื ้นที่อยู่อาศัยอีกครัง้ โดยการดีดบ้ านให้ สงู ขึ ้นจากระดับเดิมประมาณ
2.00 เมตร และเปลี่ยนเสาเรื อนใหม่ทงหมดจากเดิ
ั้
มเป็ นเสาไม้ เปลี่ยนมาเป็ นเสาคอนกรี ตสาเร็จรูป
สาเหตุเพราะระดับน ้าท่วมปี พ.ศ.2538 สูงกว่าปี ก่อนๆ ทาให้ น ้าท่วมเข้ าถึงระดับพื ้นเรื อน ภายใน
ได้ รับความเสียหายค่อนข้ างมาก
หลังจากเลิกกิจการค้ าขายไปแล้ ว มีการต่อเติมพื ้นที่ใช้ งานส่วนครัว และห้ องน ้า ห้ องส้ วม
แยกออกมาด้ านหลังเรื อนแพเดิม และกันผนั
้ งแบ่งพื ้นที่ใช้ งานภายในเรื อนใหม่
มีการสร้ างที่อยูอ่ าศัยใหม่ขึ ้นบริเวณด้ านหลังกลุม่ เรื อนแพเดิม “เดิมพื ้นที่ตรงหญ้ ารกนัน้
เป็ นบ้ านตาเช็ง ร้ านขายน ้าแข็งอยูด่ ้ วยหลังแพต้ นนัน่ แหละ แต่วา่ รื อ้ ไปแล้ วตังแต่
้ ปี พ.ศ.2540”
โดยยึดเอาระดับพื ้นของเรื อนแพเป็ นเกณฑ์ให้ ความสูงใกล้ เคียงกันเพื่อพ้ นระดับน ้า
ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ปี พ.ศ.2545 มีการปรับระดับพื ้นให้ สงู ขึ ้นจากระดับเดิม
ประมาณ 1.00 เมตร โดยการดีดยกอาคารแต่ใช้ เสาไม้ เดิม รวมทังมี
้ การต่อเติมหลังคาคลุมพื ้นที่
นอกชาน และขยายพื ้นที่อยู่อาศัยชันบนเหนื
้
อใต้ ถนุ เพิ่มขึ ้น
3

สัมภาษณ์ สารวม กิจสุทธิ, 18 มีนาคม 2554.

4

สัมภาษณ์ ประจวบ กิจเจริญ (กลัน่ แก้ ว), 15 มกราคม 2555.
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ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง มีการปลูกสร้ างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ ้นอีก 3 หลัง ที่อยู่อาศัย 2
ใน 3 หลังที่สร้ างใหม่นี ้จะเป็ นที่อยู่อาศัยสองชันไม่
้ มีใต้ ถนุ ต้ องถมที่ดินสูงประมาณ 1.50-2.00
เมตร เพื่อให้ สงู เท่ากับระดับถนนและพ้ นระดับน ้าท่วม ส่วนอีกหลังหนึง่ เป็ นที่อยู่อาศัยแบบเรื อนหมู่
ทรงไทยประยุกต์ ยกพื ้นสูงมีใต้ ถนุ และนอกชาน สร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ.2549 โดยยกบ้ านเก่าที่รือ้ แล้ ว
ย้ ายจากที่อยูอ่ าศัยเดิมบริ เวณที่ดอนหลังตลิ่งออกมาอยู่ตดิ ถนนวงแหวนหัวเวียง
การถมที่ดนิ ของที่อยู่อาศัยใหม่ 3 หลังนี ้ ทาให้ ที่อยู่อาศัยที่ตงอยู
ั ้ ่ก่อนแล้ วนันกลายเป็
้
น
พื ้นที่ลมุ่ และมีน ้าขัง จึงต้ องมีการปรับเปลี่ยนโดยการดีดยกอาคารและถมที่ดนิ ให้ สงู เท่าบ้ านข้ างๆ
รวมทังเปลี
้ ่ยนรูปแบบการยกระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยจากเดิมเป็ นสองชันใต้
้ ถนุ โล่ง เมื่อยกตังบนที
้ ่
ถมดินแล้ วก็ตอ่ เติมผนังล้ อมรอบชันล่
้ าง ไม่มีพื ้นที่ใช้ งานใต้ ถนุ เหมือนแต่ก่อน 5
ช่ วงที่ 4 : ระหว่ างปี พ.ศ.2550 – 2554
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ไม่มีการปรับระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย หรื อการดีดยก
อาคารให้ สงู เพิ่มขึ ้น ถึงแม้ ว่าระดับน ้าหลากท่วมช่วงหลังมานี ้จะสูงขึ ้นและท่วมพื น้ บ้ านทุกปี ก็ตาม
แต่จะแก้ ปัญหาด้ วยการหนุนพื ้นไม้ กระดานให้ สงู พ้ นระดับน ้า เพื่อเป็ นระดับพื ้นที่อยู่อาศัยในช่วงที่
บ้ านท่วมน ้ากินเวลาประมาณ 3-4 เดือน ที่อยูอ่ าศัยบางส่วนถูกรื อ้ ถนออกไปจากพื ้นที่เพราะได้ รับ
ผลกระทบจากน ้าหลากท่วมสูง
ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ไม่มีการปรับระดับพื ้นที่อยูอ่ าศัยเพิ่มเติม เพราะความสูง
ที่ดีดบ้ านครัง้ ที่แล้ ว เมื่อ พ.ศ.2545 ยังคงสูงพ้ นระดับน ้าท่วมปี 2554 อยู่ แต่ก็เหลือระยะพ้ นน ้าไม่
มากแล้ วคือระดับน ้าท่วมสูงถึงประมาณคานพื ้น
ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง ไม่มีการปรับระดับพื ้นที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม เนื่องจากตอนที่
สร้ างนันได้
้ ถมดินไว้ สงู กว่าระดับถนนวงแหวนหัวเวียงอยูแ่ ล้ ว ระดับพื ้นที่อยูอ่ าศัยซึง่ เป็ นที่อยู่อาศัย
สองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ทาให้ น ้าท่วมปี 2554 ท่วมพื ้นบ้ านไม่สงู มากนัก ประมาณ 0.10 – 0.30
เมตร แต่บริเวณโดยรอบบ้ านและสนามหญ้ าก็ถกู น ้าท่วมได้ รับความเสียหายทังหมด
้

5

กัณฑิมา สุกประเสริฐศิลป์. สัมภาษณ์. 15 มกราคม 2555.
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4.2.2 การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยเฉพาะบริเวณ : แนวตัดที่ 2

แผนที่ 4-16 แผนผังหมูบ่ ้ านหัวเวียงเฉพาะบริ เวณ : กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 2
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554.

รายละเอียดของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 2
ที่ตงั ้
หมูท่ ี่ 11 ตาบลหัวเวียง
ระยะทาง
ประมาณ 254.60 เมตร จากริมแม่น ้าน้ อยถึงแนวถนนเทศบาลหัวเวียง
ที่อยู่อาศัย
ตัดผ่านกลุม่ ที่อยูอ่ าศัยจานวน 12 หลัง
- กลุม่ ที่ 1 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
ครอบครัวคุณเพ็ญนภา จิตจานงค์ และคุณบุญโต ไวทยพิศาล
- กลุม่ ที่ 2 ที่อยู่อาศัยพื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง
ครอบครัวคุณศรี ไพ จิตจานงค์
ครอบครัวคุณยายประดิษฐ์
- กลุม่ ที่ 3 ที่อยู่อาศัยพื ้นที่ล่มุ หลังตลิ่งก่อนแนวถนน
ครอบครัวคุณสารวย และคุณมะลิ กลมเกลี ้ยง
- กลุม่ ที่ 4 ที่อยู่อาศัยพื ้นที่ล่มุ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนน
ครอบครัวคุณนิล แซ่ง่าว

การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 2

ภาพที่ 4-16 การเปรี ยบเทียบสมมุติฐานรูปตัดช่วง พ.ศ.2500 – พ.ศ 2554 : กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 2
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ช่ วงที่ 1 : ก่ อนปี พ.ศ.2500
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ของครอบครัวคุณเพ็ญนภา จิตจานงค์ และ
ลูกพี่ลกู น้ องคือคุณบุญโต ไวทยพิศาล ลักษณะเดิมเป็ นเรื อนแพค้ าขายลอยน ้า 2 หลังจอดข้ างกัน
ต้ นตระกูลเป็ นเครื อญาติกบั กลุม่ เรื อนแพในกรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 1 เรื อนแพทังสองหลั
้
งในสมัยนัน้
เปิ ดเป็ นโรงกลึงซ่อมเครื่ องยนต์ และอีกหลังเป็ นแพขายน ้าแข็ง ระดับพื ้นที่อยูอ่ าศัยก็ลอยขึ ้นลง
เปลี่ยนไปเรื่ อยตามระดับน ้า
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ห่างจากริมน ้าประมาณ 15.00 เมตร เป็ นหมู่
เรื อนไทยเครื่ องสับของครอบครัวคุณยายประดิษฐ์ ลักษณะป็ นเรื อนไม้ ยกพื ้นสูงประมาณ 2.00
เมตร ในสมัยนันยั
้ งมีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ 6
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง ในสมัยนันพื
้ ้นที่ดงั กล่าวยังไม่มีการปลูกสร้ าง
บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัย ส่วนใหญ่เป็ นป่ ารกชัฏและที่ลมุ่ ท้ องทุง่ นา
ช่ วงที่ 2 : ระหว่ างปี พ.ศ.2501 – 2537
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ยกเรื อนแพเดิมทัง้ 2 หลังขึ ้นตังบนเสา
้
เมื่อประมาณ
พ.ศ. 2520 ด้ วยสาเหตุคล้ ายกับเรื อนแพกรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 1 คือ มีพื ้นดินงอกและค่าใช้ จา่ ยใน
การดูแลรักษาและการซ่อมแซมโป๊ ะแพค่อนข้ างสูง อีกทังช่
้ วงนี ้มีการสร้ างเขื่อนและคลองส่งน ้า
ชลประทานแล้ ว จึงทาให้ ระดับน ้าช่วงฤดูน ้าหลากไม่สงู มากนัก ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยจึงสูงจาก
ระดับพื ้นดินประมาณ 1.50 เมตร ก็สงู เพียงพอที่จะพ้ นน ้าท่วมได้
มีการสร้ างที่อยูอ่ าศัยใหม่ขึ ้นตรงกลางระหว่างเรื อนแพตังเสาทั
้
งสองหลั
้
ง ด้ วยเป็ นพื ้นที่
แคบและลึกจึงสร้ างเป็ นที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเป็ นใต้ ถนุ เปิ ดโล่ง เพื่อให้ มีพื ้นที่ใช้ สอย
เพียงพอ โดยระดับพื ้นที่อยูอ่ าศัยใหม่นี ้ก็ยกพื ้นสูงใกล้ เคียงกับเรื อนแพที่ยกตังเสา
้
ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ของครอบครัวคุณยายประดิษฐ์ มีการปลูกสร้ างที่อยู่
อาศัยเพิ่มขึ ้นเป็ นเรื อนของลูกหลานในบริเวณใกล้ เคียงกัน โดยยึดเอาระดับความสูงเดียวกันกับ
ที่อยู่อยูอ่ าศัยดัง่ เดิม ส่วนที่อยูอ่ าศัยของครอบครัวคุณศรี ไพ จิตจานงค์นนั ้ ปลูกสร้ างขึ ้นภายหลัง
เมื่อ พ.ศ.2521บริเวณที่ดนิ ดอนด้ านหลังเรื อนแพคุณเพ็ญนภา โดยไม่ได้ มีการถมที่ดนิ เพราะเป็ น
พื ้นที่สงู อยูแ่ ล้ ว ยึดเอาระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยเดิมเป็ นเกณฑ์

6

สัมภาษณ์ เพ็ญนภา จิตจานงค์, 20 มีนาคม 2554.
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ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง ในสมัยนี ้พื ้นที่ดงั กล่าวยังไม่มีการปลูกสร้ างที่อยู่
อาศัย เป็ นป่ าไผ่และถัดออกไปอีกก็เป็ นทุง่ นา
ช่ วงที่ 3 : ระหว่ างปี พ.ศ.2538 – 2549
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ พ.ศ.2539 มีการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัย โดยการดีดเรื อนแพตังเสา
้ 1 หลัง และดีดบ้ าน 3 ชันอี
้ กหนึง่ หลัง ให้ สงู เพิ่มขึ ้นจากระดับเดิม
ประมาณ 1.00 เมตร เพื่อให้ พ้นระดับน ้าหลากท่วมสูงสุดของปี พ.ศ.2538 ซึง่ สูงกว่าทุกปี ที่มีมา
ส่วนเรื อนแพตังบนเสาอี
้
กหลังหนึง่ ไม่ได้ ดีดยกขึ ้นเพราะค่าใช้ จา่ ยสูง
ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ของครอบครัวคุณยายประดิษฐ์ บางส่วนถูกรื อ้ ถอนย้ าย
ไปสร้ างในพื ้นที่อื่นของหมูบ่ ้ าน เหลือไว้ อีก 2 หลังที่ยงั คงตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่เดิมซึง่ ระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัยยังสูงพอพ้ นระดับน ้าท่วมได้
ที่อยู่อาศัยบริเวณที่ล่ ุมหลังตลิ่งก่ อนแนวถนนวงแหวน ของครอบครัวคุณสารวย
กลมเกลี ้ยงและพี่น้องของคุณสารวย สร้ างขึ ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2540 โดยขยายแยกตัวออกมา
จากที่อยูอ่ าศัยดัง่ เดิมรุ่นทวด มาสร้ างใหม่บนที่ดนิ ของครอบครัวบริเวณดังกล่าว ซึง่ ระดับพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยที่สร้ างใหม่ช่วงนี ้จะยึดเอาระดับน ้าหลากสูงสุดของปี พ.ศ.2538 เป็ นเกณฑ์ คือสูงจาก
ระดับพื ้นดินประมาณ 2.00 เมตรขึ ้นไป
ช่ วงที่ 4 : ระหว่ างปี พ.ศ.2550 – 2554
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ พ.ศ.2555 ที่อยูอ่ าศัยสามชันหลั
้ งที่ตงอยู
ั ้ ร่ ะหว่าง
เรื อนแพซึง่ ปั จจุบนั เปลี่ยนผู้ถือครองเป็ นหลานสาวของคุณเพ็ญนภา ได้ ทาการดีดบ้ านให้ สงู ขึ ้น
กว่าเดิมอีกประมาณ 1.50 เมตร เพื่อให้ พ้นระดับน ้าท่วมใหญ่ พ.ศ.2554 ส่วนเรื อนแพตังเสาทั
้
ง้
สองหลัง ผู้ถือครองคือคุณเพ็ญนภาและคุณใหญ่ซงึ่ อายุมากแล้ ว จึงไม่ได้ ดีดบ้ านเพิ่มเติมเพราะ
ค่าใช้ จา่ ยสูงมาก แต่จะใช้ วิธียกพื ้นไม้ กระดานให้ สงู เพื่อเป็ นระดับพื ้นชัว่ คราวสาหรับเก็บข้ าวของ
ต่างๆ และอพยพครอบครัวไปอยู่อาศัยชัว่ คราวบนชันสามของบ้
้
านหลานสาวที่ติดกันเมื่อถึงช่วง
ฤดูน ้าหลากท่วม
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ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง พ.ศ.2555 ของครอบครัวคุณยายประดิษฐ์ ที่เหลืออยู่ 2
หลังมีการดีดบ้ านและเปลี่ยนเสาใหม่ให้ สงู ขึ ้นจากระดับเดิมประมาณ 1.00 เมตร โดยยึดเอาระดับ
น ้าหลากสูงสุดของปี พ.ศ.2554 เป็ นเกณฑ์ ส่วนที่อยู่อาศัยหลังของคุณศรี ไพ จิตจานงค์ไม่ได้ มีการ
ดีดยกเพิ่มเติม เพราะระดับน ้าท่วมปี 2554 ยังไม่ทว่ มพื ้นบ้ านสูงมากนัก
ที่อยู่อาศัยบริเวณที่ล่ ุมหลังตลิ่งหลังแนวถนนวงแหวน ของครอบครัวคุณนิล แซ่ง่าว
ย้ ายครอบครัวมาจากที่อยูเ่ ดิมหมู่ 3 ต.หัวเวียง มาปลูกสร้ างบ้ านใหม่ที่บริเวณดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ
2552 เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ลมุ่ มีน ้าขังเกือบตลอดทังปี
้ จึงสร้ างที่อยู่อาศัยเป็ นเรื อนไม้ ยกพื ้นสูง ใต้ ถนุ
เปิ ดโล่ง ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยสูงจากระดับดินประมาณ 3.20 เมตร มีการใช้ ไม้ ไผ่ผกู ไขว้ กนั เป็ น
กากบาทระหว่างเสาเรื อนเพื่อเป็ นค ้ายันด้ านข้ าง (bracing) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ กบั
โครงสร้ างเรื อนที่สงู ชะลูดมากนี ้ และถึงแม้ วา่ จะเป็ นที่อยู่อาศัยใหม่ ซึง่ ตอนสร้ างนันยึ
้ ดระดับพื ้น
ว่าพ้ นน ้าท่วมสูงสุดของปี 2549 แล้ วก็ตาม แต่ก็ยงั ไม่พ้นระดับน ้าท่วมปี 2554 อยู่ดี 7

7

สัมภาษณ์ นิล แซ่งา่ ว, 15 มกราคม 2555.
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4.2.3 การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 3

แผนที่ 4-19 แผนผังหมูบ่ ้ านหัวเวียงเฉพาะบริ เวณ : แนวตัดที่ 3
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554.

รายละเอียดของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 3
ที่ตงั ้
หมูท่ ี่ 10 ตาบลหัวเวียง
ระยะทาง
ประมาณ 281.00 เมตร จากริมแม่น ้าน้ อยถึงแนวถนนเทศบาลหัวเวียง
ที่อยู่อาศัย
ตัดผ่านกลุม่ ที่อยูอ่ าศัยจานวน 15 หลัง
- กลุม่ ที่ 1 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
ครอบครัวคุณยายทองล้ วน โตวิศษิ ฐ์ ชยั อายุ 71 ปี
- กลุม่ ที่ 2 ที่อยู่อาศัยพื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง
ครอบครัวคุณยายเฉลี่ยว เกาะทอง
ครอบครัวคุณกิติกา บุญรอด
- กลุม่ ที่ 3 ที่อยู่อาศัยพื ้นที่ล่มุ หลังตลิ่ง
ครอบครัวคุณพัชรา เกาะทอง อายุ 50 ปี
ครอบครัวคุณพเนจร ฤกษ์ อโุ ฆษ อายุ 47 ปี
และคุณเกษร กิจกระจ่าง อายุ 45 ปี
ครอบครัวคุณยายเนียน ทองสีจดั อายุ 65 ปี
ครอบครัวคุณจันทนา ศรี โมรา

การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 3

ภาพที่ 4-17 การเปรี ยบเทียบสมมุติฐานรูปตัดช่วง พ.ศ.2500 – พ.ศ 2554 : กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 3
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ช่ วงที่ 1 : ก่ อนปี พ.ศ.2500
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ของครอบครัวคุณยายทองล้ วน ลักษณะเดิมเป็ น
เรื อนแพลอยน ้าขายของชาริ มน ้า ต่อมาภายหลังก็ยกแพขึ ้นตังบนเสาตั
้
งแต่
้ ชว่ งก่อนปี พ.ศ.2550
ด้ วยสาเหตุอะไรไม่ทราบแน่ชดั แต่ไม่ได้ ย้ายตาแหน่งจากเดิมมากนัก ระดับพื ้นที่อยู่อาศัยก็ยกสูง
จากดินประมาณ 1.50 เมตร ใต้ ถนุ เรื อนเป็ นที่เลี ้ยงไก่ ด้ านหลังจะเป็ นโรงจอดเกวียนสาหรับทานา
จะเดินทางไปไหนก็ยงั ใช้ เรื อเพียงอย่างเดียว ยังไม่มีถนนหรื อสะพานข้ ามแม่น ้าน้ อย8
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ห่างจากริมน ้าประมาณ 60.00 เมตร มีที่อยู่อาศัย
แบบเรื อนไม้ ทรงไทยยกพื ้นสูงตังแต่
้ รุ่นปู่ ยาของครอบครัวคุณยายเฉลี่ยว เกาะทอง สันนิษฐานว่า
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยน่าจะสูงประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร เพราะมีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ 9
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง ในสมัยนันพื
้ ้นที่ดงั กล่าวยังไม่มีการปลูกสร้ าง
บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัย ส่วนใหญ่เป็ นป่ าไผ่หนาทึบ
ช่ วงที่ 2 : ระหว่ างปี พ.ศ.2501 – 2537
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ พ.ศ.2510 มีการสร้ างที่อยูอ่ าศัยแบบสามชันแบบชั
้
น้
ล่างเป็ นใต้ ถนุ เปิ ดโล่งบริเวณตลิ่งริมน ้า ด้ านหน้ าเรื อนไม้ เดิม แรกเริ่มไม่ได้ ตงใจจะสร้
ั้
างเป็ น 3 ชัน้
คือสร้ างแค่ 2 ชันยกพื
้
้นสูงก่อน โดยเปิ ดเป็ นร้ านขายของชาที่ชนเหนื
ั ้ อใต้ ถนุ ระดับพื ้นชัน้ นี ้อยูส่ งู
จากระดับดินประมาณ 1.50 เมตร เมื่อถึงช่วงน ้าหลากก็จะท่วมถึงพื ้นบ้ านเป็ นประจา ต้ องหนุนตู้
หรื อชันวางสิ
้
นค้ าต่างๆ ให้ สงู ขึ ้น จึงได้ ทาการก่อสร้ างชัน้ 3 เพิ่มเติมไว้ หากปี ไหนน ้าท่วมมากก็
ย้ ายขึ ้นไปขายของที่ชนบนสุ
ั้
ด ซึง่ ลูกค้ าจะพายเรื อมาจอดเทียบที่ระเบียงได้ เลย10
พ.ศ.2525 มีการสร้ างสะพานไม้ ข้ามไปวัดบางกระทิง ลักษณะเป็ นทางลาดเอียงสาหรับ
คนเดินข้ าม กว้ างประมาณ 1.50 เมตร สูงจากระดับน ้าปกติประมาณ 3.00 เมตร สร้ างขึ ้นบริเวณ
ข้ างๆ บ้ านของคุณยายทองล้ วน เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิมที่เคยพายเรื อข้ ามฝั่ งไปวัดหรื อไปโรงเรี ยน
ก็เปลี่ยนมาใช้ วิธีเดินข้ ามสะพานไม้ นี ้แทน
พ.ศ.2536 มีการสร้ างแนวป้องกันตลิ่งทรุดในหลายพื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน โดยการปั กแนวท่อน
ไม้ ยคู าลิปตัสยาวตลอดแนวริมน ้า โดยทางสุขาภิบาลตาบลหัวเวียงในสมัยนันเป็
้ นผู้จดั หา
เครื่ องมือและแรงงานมาให้ ส่วนเจ้ าของที่อยู่อาศัยต้ องจัดหาค่าใช้ จา่ ยและค่าท่อนซุงกันเอง
8

สัมภาษณ์ ทองล้ วน โตวิศิษฐ์ ชยั , 19 มีนาคม 2554.

9

สัมภาษณ์ พัชรา เกาะทอง, 14 มกราคม 2555.

10

สัมภาษณ์ ทองล้ วน โตวิศิษฐ์ ชยั , 19 มีนาคม 2554.
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ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง มีการปรับปรุงที่อยูอ่ าศัยเดิมโดยรื อ้ เรื อนไม้ ทรง
ไทย แล้ วปลูกสร้ างเรื อนหลังใหม่ ลักษณะเป็ นเรื อนไม้ หลังคาจัว่ ต่า ยกพื ้นสูงจากดินประมาณ
3.50 เมตร ซึง่ ในสมัยนันถื
้ อว่าสูงมากกว่าบ้ านหลังอื่นๆ ในหมูบ่ ้ าน และมีการสร้ างที่อยูอ่ าศัยของ
ลูกเพิ่มขึ ้นถัดจากเรื อนหลังดังกล่าว
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง ช่วงประมาณ พ.ศ.2528 มีการขยายตัวของ
หมูบ่ ้ านและที่อยู่อาศัยอย่างมาก โดยเฉพาะที่อยูอ่ าศัยบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งซึง่ แต่เดิมนันพื
้ ้นที่
เป็ นป่ าไผ่ ที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า “ไผ่วง” และเป็ นที่ตงศาลเจ้
ั้
าพ่อมังกรหรื อ “ศาลพ่อปู่ ไผ่วง” โดยการ
บุกเบิกพื ้นที่ชว่ งแรกจากการสัมภาษณ์สามารถสันนิษฐานได้ วา่ มีการปลูกสร้ างบ้ านเรื อนลักษณะ
ยกพื ้นสูงประมาณ 2.00 เมตร ในพื ้นที่ลมุ่ ไม่มีการถมดินหรื อปรับระดับ และมีการทาถนนโดย
พัฒนาจากทางเดินคันนาเดิมผ่านป่ าไผ่ มีการขุดรอกดินสองข้ างทางขึ ้นมาถมเป็ นถนน ทาให้ บ้าน
ที่อยูใ่ นที่ลมุ่ อยูแ่ ล้ วพื ้นดินริมถนนดังกล่าวยิ่งเป็ นที่ลมุ่ ลงไปอีก ส่วนใหญ่ชาวบ้ านที่อยู่อาศัย
บริเวณนี ้จะเป็ นเครื อญาติกนั ทังหมด
้
โดยขยายครอบครัวออกมาจากบ้ านพ่อแม่ที่อยู่ด้านใน 11
ที่ดนิ บริเวณไผ่วงทังหมดเป็
้
นของสาธารณะส่วนกลาง หรื อของศาลพ่อปู่ ไผ่วง ชาวบ้ าน
ที่มาสร้ างบ้ านอยูใ่ นพื ้นที่ดงั กล่าวจะถือว่าตนเองเช่าที่พ่อปู่ อยู่ แต่ไม่มีการจ่ายเงินค่าเช่าอย่างใด
เพียงเมื่อถึงเวลามีการจัดงานบวงทรวงศาลเจ้ าพ่อมังกร ก็ชว่ งกันบริจาคและร่วมกันจัดงานเพื่อ
ตอบแทนการได้ อยู่อาศัยในพื ้นที่ดนิ ที่ตนสร้ างบ้ านเรื อนอยูน่ ี12้
ช่ วงที่ 3 : ระหว่ างปี พ.ศ.2538 – 2549
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ พ.ศ.2547 มีการต่อเติมที่อยูอ่ าศัยด้ านหลังเรื อนเพิ่ม
ขึ ้นมาโดยปรับปรุงจากโรงจอดเกวียนเป็ นโรงจอดรถยนต์ พร้ อมถมที่ดนิ ให้ สงู เพิ่มขึ ้นประมาณ
1.50 เมตร เท่ากับระดับถนนวงแหวนหัวเวียงเข้ ามาถึงเขตที่อยูอ่ าศัยริมน ้าเดิม เพื่อสะดวกสาหรับ
การขับรถเข้ ามาจอดด้ านหลังบ้ าน ซึง่ เรื อนด้ านริมน ้าก็ยงั คงเปิ ดเป็ นร้ านขายของชาอยู่ แต่กิจการก็
ค่อยซบเซาลงเรื่ อยๆ เพราะผู้คนไม่คอ่ ยสัญจรทางน ้ามากเหมือนแต่ก่อน พื ้นที่ริมตลิ่งก็ยงั คงมีดนิ
ทรุดตัวอย่างตลอดถึงแม้ จะปั กเข็มไม้ ไว้ ก็ตาม จึงทาแนวเขื่อนหินทิ ้งเพิ่มเข้ าไปด้ วย แต่ก็ไม่ได้ ผล
จึงฉาบปูนทาเป็ นเขื่อนคอนกรี ตอย่างที่เห็นในปั จจุบนั

11

สัมภาษณ์ เพนจร ฤกษ์ อโุ ฆษ, 15 มกราคม 2555.

12

สัมภาษณ์ เนียน ทองศรีจดั , 15 มกราคม 2555.
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ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง มีการขยายครอบครัวและปลูกสร้ างที่อยู่อาศัย
เพิ่มอีก 2 หลัง ลักษณะเป็ นเรื อนกึ่งไม้ กึ่งคอนกรี ต ยกพื ้นสูง มีใต้ ถนุ โล่ง โดยระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัยยึดเอาตามระดับน ้าปี 2538 เป็ นเกณฑ์ คือสูงจากระดับพื ้นดินประมาณ 2.00 เมตร
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง หลังการยกฐานะสุขาภิบาลขึ ้นเป็ นเทศบาลตาบล
หัวเวียงในปี พ.ศ.2542 ก็ได้ มีการสร้ างสาธราณูปโภคต่างๆ ในหมูบ่ ้ านมากขึ ้น โดยเฉพาะการสร้ าง
อาคารสานักงานเทศบาลและการตัดถนน ทังถนนเทศบาลหั
้
วเวียงและถนนวงแหวนหัวเวียง มีการ
ถมที่ดนิ ปรับระดับให้ สงู ขึ ้นจากดินเดิมประมาณ 1.00-2.00 เมตร ทาให้ เกิดผลกระทบต่อที่อยู่
อาศัยเดิมในบริเวณนี ้ จากที่ดนิ ลุม่ อยูแ่ ล้ วกลับกลายเป็ นที่น ้าขังมีถนนปิ ดกันทางระบายน ้าล้ อม
รอบที่ดนิ จากที่อยู่อาศัยแบบยกพื ้นใต้ ถนุ สูงกลับลายเป็ นว่าพื ้นชันใต้
้ ถนุ ไม่สามารถใช้ งานได้
เพราะอับทึบ และมีน ้าท่วมขังอยูเ่ สมอ ใช้ สอยเฉพาะพื ้นชันบนเหนื
้
อใต้ ถนุ ช่วงปี พ.ศ.2545 –
พ.ศ.2549 บางบ้ านถมที่ดนิ ให้ สงู ขึ ้นตามถนนจากบ้ านสองชันกลายเป็
้
นบ้ านชันเดี
้ ยวติด ดินไปเลย
ก็มี หรื อบางบ้ านก็ใช้ วิธีดีดอาคารให้ สงู ขึ ้นพร้ อมกับถมที่ดนิ ด้ วย เพราะยังคงมีความต้ องการที่จะ
ใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ อยู่13
นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่อยูอ่ าศัยเดิมดังกล่าวมาแล้ ว ยังมีการก่อสร้ างที่อยูอ่ าศัยใหม่
เพิ่มขึ ้นตามริมถนนด้ วย ซึง่ ทุกหลังที่พบจะมีการถมดินปรับระดับให้ สงู ใกล้ เคียงกับระดับถนนก่อน
จึงปลูกสร้ างตัวอาคารที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยจะปรับลดลงมาเป็ นแบบติดดิน
คือเป็ นที่อยูอ่ าศัยชันเดี
้ ยวหรื อที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ช่ วงที่ 4 : ระหว่ างปี พ.ศ.2550 – 2554
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ พ.ศ.2552 มีการต่อเติมที่อยูอ่ าศัยด้ านหลังเรื อน
เพิ่มขึ ้นปลูกถัดออกมาจากโรงจอดรถ เป็ นของครอบครัวลูกชายคนโตของคุณยายทองล้ วน
ลักษณะเป็ นบ้ านสองชันใต้
้ ถนุ ปิ ดทึบ รูปแบบบ้ านสมัยใหม่วสั ดุเป็ น คสล. ตังบนที
้ ่ดนิ ซึง่ ถมสูง
ไว้ แล้ วในยุคก่อนหน้ า ทาให้ เกิดที่อยู่อาศัยใหม่ระดับพื ้นติดดิน รวมทังการย้
้
ายตาแหน่งร้ านค้ า
จากเรื อนริมน ้ามาอยูร่ ิมถนนแทน โดยการปรับปรุงโรงจอดรถเดิมพร้ อมต่อเติมชายคาบางส่วน
ยืนเพิ่มออกไปทางเชิงสะพานข้ ามวัดบางกระทิง เพื่อต้ อนรับลูกค้ าที่สญ
ั จรทางบกมากขึ ้น 14

13

สัมภาษณ์ จันทนา ศรีโมรา, 15 มกราคม 2555.

14

สัมภาษณ์ ทองล้ วน โตวิศิษฐ์ ชยั , 19 มีนาคม 2554.
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พ.ศ.2551 ก่อสร้ างสะพานใหม่ให้ มนั่ คงแข็งแรงขึ ้น เปลี่ยนเป็ นสะพานขันบั
้ นไดคอนกรี ต
เสริมเหล็ก กว้ างเท่ากับสะพานไม้ เดิมแต่มีความสูงเพิ่มขึ ้นอีกประมาณ 1.00 เมตร พาดช่วงข้ าม
แม่น ้าน้ อยระยะประมาณ 20.00 เมตร เชื่อมต่อจากถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 4 กับถนนดินรุกรัง
หน้ าวัดบางกระทิง หมูท่ ี่ 3 ติดต่อกับชุมชนหัวเวียงฝั่ งเหนือของแม่น ้าน้ อย พร้ อมทังสร้
้ างทางเดิน
ยกระดับเพื่อใช้ สญ
ั จรในช่วงน ้าหลากท่วมพื ้นดินในหมูบ่ ้ าน
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง หลังจากการสร้ างทางเดินยกระดับผ่านหลังบ้ าน
ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนทางเข้ าใหม่ โดยใช้ ไม้ กระดานพาดเชื่อมจากทางเดินยกระดับกับ
ชานหรื อระเบียงบ้ าน เข้ าถึงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยชันบนเหนื
้
อใต้ ถนุ โดยตรง ไม่ต้องใช้ บนั ไดลง
ไปใต้ ถนุ หรื อถนนระดับดินอีก เกิดการสลับกันระหว่างหน้ าบ้ าน – หลังบ้ าน แต่ระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัยกลุม่ นี ้ก็ยงั ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะเดิมก่อสร้ างไว้ สงู มากพอพ้ นน ้าอยูแ่ ล้ ว แต่ก็ไม่สงู พ้ น
ระดับน ้าหลากท่วมปี 2554
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง พ.ศ.2551 มีการปรับปรุงถมยกระดับถนนวงแหวน
หัวเวียงให้ สงู ขึ ้นอีกประมาณ 1.00 เมตร ส่งผลกระทบต่อระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน จาก
ยุคก่อนหน้ านันที
้ ่ดีดอาตารให้ สงู ขึ ้นมาแล้ วก็ยงั สูงไม่พอ กลายเป็ นบ้ านใต้ ถนุ ปิ ดทึบอยูใ่ นที่ลมุ่ ไป
ในที่สดุ บางหลังระดับถนนที่ยกขึ ้นนี ้สูงเท่ากับระดับพื ้นชันสอง
้
สามารถเข้ าออกโดนทาทางเชื่อม
กับถนนเข้ าถึงประตูบ้านได้ โดยตรงไม่ต้องขึ ้นบันไดแล้ ว
พ.ศ.2553 หลังระดับน ้าหลากท่วมเพิ่มสูงขึ ้นอีกครัง้ ใกล้ เคียงกับปี พ.ศ.2549 ทาให้ คณ
ุ
เพนจร ฤกษ์ อโุ ฆษ ทาการปรับปรุงที่อยูอ่ าศัยครัง้ ใหญ่ โดยการรื อ้ ที่อยูอ่ าศัยเดิมซึง่ ระดับพื ้นต่า
กว่าระดับถนน แล้ วทาการถมที่ดนิ สูง 3.00 เมตร พร้ อมดีดยกอาคารให้ สงู ขึ ้นจากระดับดินอีก
3.00 เมตร เปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยจากเดิมเพิ่มขึ ้นรวมแล้ ว 6.00 เมตร แต่ยงั คง
ลักษณะเป็ นเรื อนยกพื ้นใต้ ถนุ สูงอยูเ่ ช่นเดิม เพราะมีความชอบและเคยชินกับการใช้ งานใต้ ถนุ 15
ซึง่ การเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของบ้ านหลังนี ้ ก็ทาให้ สามารถพ้ นระดับน ้าหลากท่วมสูงสุดของปี
พ.ศ.2554 ได้ โดยพื ้นที่ชนใต้
ั ้ ถนุ ก็ไม่ถกู น ้าท่วม

15

สัมภาษณ์ เพนจร ฤกษ์ อโุ ฆษ, 15 มกราคม 2555.
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4.2.4 การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 4

แผนที่ 4-20 แผนผังหมูบ่ ้ านหัวเวียงเฉพาะบริ เวณ : แนวตัดที่ 4
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554.

รายละเอียดของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 4
ที่ตงั ้
หมูท่ ี่ 9 ตาบลหัวเวียง
ระยะทาง
ประมาณ 281.00 เมตร จากริมแม่น ้าน้ อยถึงแนวถนนเทศบาลหัวเวียง
ที่อยู่อาศัย
ตัดผ่านกลุม่ ที่อยูอ่ าศัยจานวน 7 หลัง และอาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลหัวเวียง
- กลุม่ ที่ 1 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
ครอบครัวคุณยายสะอาด อายุ 73 ปี
และคุณยายสีเลียบ 78 ปี
- กลุม่ ที่ 2 ที่อยู่อาศัยพื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง
ครอบครัวคุณเลี่ยน และคุณอรทัย ฤกษ์อโุ ฆษ
- กลุม่ ที่ 3 ที่อยู่อาศัยพื ้นที่ล่มุ หลังตลิ่ง
ครอบครัวคุณสมพงษ์ และคุณอุดม มงคลเกิด อายุ 74 ปี

การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 4

ภาพที่ 4-18 การเปรี ยบเทียบสมมุติฐานรูปตัดช่วง พ.ศ.2500 – พ.ศ 2554 : กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 4
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ช่ วงที่ 1 : ก่ อนปี พ.ศ.2500
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ลักษณะดังเดิ
้ มเป็ นที่อยู่อาศัยทรงไทย หลังคาจัว่ คู่
ยกพื ้นสูง มีนอกชาน จากการสอบถามผู้อยูอ่ าศัยเล่าว่าไม่เคยดีดบ้ านมาก่อน จึงสันนิษฐานว่า
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยปั จจุบนั เป็ นระดับเดียวกันกับเมื่อสมัย 50 ปี ที่แล้ ว คือยกพื ้นสูงจากระดับ
ดินประมาณ 2.00 เมตร โดยระดับพื ้นที่ริมตลิ่งดังกล่าวมีความสูงกว่าบริเวณริมน ้าในแนวตัดอื่นๆ
จึงปลูกสร้ างที่อยูอ่ าศัยลักษณะนี ้ได้ แทนที่จะเป็ นเรื อนแพเมือนกรณีศกึ ษาทัง้ 3 ที่ผา่ นมา
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ของครอบครัวคุณเลี่ยน ฤกษ์อโุ ฆษ มีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกันกับที่อยู่อาศัยบริ เวณตลิ่งริมน ้าที่กล่าวมาข้ างต้ น คือลักษณะเป็ นที่อยู่อาศัยทรงไทย
หลังคาจัว่ คู่ มีนอกชาน ยกพื ้นสูงจากดินประมาณ 2.00 เมตร และมีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ สาหรับ
เก็บของและเลี ้ยงไก่ รวมทังเป็
้ นที่จอดเกวียนและคอกควายสาหรับทานาด้ วย16
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง ในสมัยนันพื
้ ้นที่ดงั กล่าวยังไม่มีการปลูกสร้ าง
บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัย ส่วนใหญ่เป็ นป่ าไผ่หนาทึบที่ชาวบ้ านหัวเวียงเรี ยกกันว่า “ไผ่วง”
ช่ วงที่ 2 : ระหว่ างปี พ.ศ.2501 – 2537
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ มีการขยายต่อเติมหลังคาคลุมนอกชานและส่วนครัว
ออกมาด้ านหลังเรื อน แต่ไม่มีการปรับเปลี่ยนระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยแต่อย่างใด เพราะไม่ได้ รับ
ผลกระทบจากระดับน ้าหลากท่วมในสมัยนัน้
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลังคาจากเดิมเป็ น
หลังคาจัว่ ทรงไทย เปลี่ยนมาเป็ นหลังคาจัว่ ลาดเอียงต่ามุงกระเบื ้องลอนแทน เพราะหลังคาเดิมมี
ปั ญหาน ้าฝนรั่ว แต่ไม่มีการปรับเปลี่ยนระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยแต่อย่างใด เพราะไม่ได้ รับ
ผลกระทบจากระดับน ้าหลากท่วมในสมัยนัน้
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง เป็ นช่วงเดียวกันกับการบุกเบิกพื ้นที่ขยายตัวของที่
อยูอ่ าศัยในหมูบ่ ้ านจากกรณี ศกึ ษาอื่นๆ คือมีการถางป่ าไผ่บริเวณศาลเจ้ าพ่อมังกร และปลูกสร้ าง
บ้ านเรื อนขึ ้น โดยที่อยูอ่ าศัยของคุณลงสมพงษ์นี ้ลักษณะเดิมเป็ นบ้ านไม้ สองชันใต้
้ ถนุ เตี ้ย สูงจาก
พื ้นดินประมาณ 1.20 เมตร เพราะตังอยู
้ ่บนที่ดนิ ดอน โดยเปิ ดเป็ นร้ านขายของชาตังแต่
้ ประมาณปี
พ.ศ.2534
16
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ต่อมา พ.ศ.2537 มีการจัดตังสุ
้ ขาภิบาลหัวเวียง และสร้ างอาคารสานักงานสุขาภิบาลขึ ้น
บริเวณติดกันกับบ้ านของคุณสมพงษ์ ลักษณะเป็ นอาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ โดยมีการถมที่ดินปรับ
ระดับสูงจากเดิมประมาณ 1.50 เมตร ทาให้ ลานไผ่วงด้ านหน้ าร้ านกลายเป็ นที่ลมุ่ ต่า
ช่ วงที่ 3 : ระหว่ างปี พ.ศ.2538 – 2549
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ มีการก่อสร้ างต่อเติมที่อยูอ่ าศัยริมตลิ่งเพิ่มขึ ้น โดยใช้
วัสดุเป็ น คสล. แทนไม้ อย่างของเดิม แต่ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยมากนัก มีเพียง
การลดระดับลงเล็กน้ อยบริเวณระเบียงท่าน ้า แต่ช่วงหลังปี พ.ศ.2538 มานี ้ระดับน ้าช่วงฤดูน ้า
หลากท่วมเริ่มสูงท่วมพื ้นบ้ านเป็ นประจาเกือบทุกปี นอกจากความเสียหายที่เกิดกับที่อยูอ่ าศัยหลัง
น ้าลดแล้ ว ยังมีการทับถมของตะกอนดินใต้ ถนุ บ้ านที่พดั พามากับกระแสน ้าด้ วย ทาให้ พื ้นที่ใต้ ถนุ มี
ระยะความสูงลดลง หลังน ้าลดต้ องทาความสะอาดพื ้น เก็บกวาดและโกยหอบตะกอนเหล่านี ้ออก
จากใต้ ถนุ บ้ าน ช่วงหลังจึงแก้ ปัญหาโดยการเทพื ้นคอนกรี ตที่ใต้ ถนุ เพื่อจะได้ ทาความสะอาดได้
ง่ายขึ ้นหลังน ้าลด
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง มีการต่อเติมที่อยูอ่ าศัยเพิ่มขึ ้นมาทางลานไผ่วง
โดยเปลี่ยนวัสดุเป็ น คสล. แต่ยงั คงระดับพื ้นใกล้ เคียงกับที่อยู่อาศัยเดิม ระดับน ้าท่วมช่วงนี ้ยังไม่
ถึงพื ้นบ้ านชันบน
้ แต่การใช้ งานใต้ ถนุ ไม่สามารถใช้ งานได้ เหมือนยุคก่อนหน้ า เพราะดินตะกอนที่
ทับถมมีมาก สูงจนไม่สามารถเดินลอดหรื อใช้ งานใต้ ถนุ ได้ อีกแล้ ว จึงปล่อยทิ ้งไว้ อย่างนันไม่
้ ได้ ทา
ความสะอาดหรื อจัดการอะไรหลังน ้าลด17
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง พ.ศ.2538 มีการปรับปรุงพื ้นที่ลานไผ่วง โดยเทพื ้น
คอนกรี ตทังหมดเพื
้
่อไม่ให้ มีน ้าท่วมขัง แต่ไม่ได้ ปรับระดับพื ้นที่แต่อย่างใด พ.ศ.2542 เมื่อครัง้ ที่
สุขาภิบาลยกฐานะขึ ้นเป็ นเทศบาลตาบลหัวเวียง ได้ มีการสร้ างอาคารสานักงานใหม่ขึ ้น พร้ อมถม
ที่ดนิ สูงจากเดิมอีกประมาณ 1.00 เมตร ส่วนที่อยู่อาศัยของครอบครัวคุณสมพงษ์รือ้ แล้ วสร้ างใหม่
โดยมีการถมที่ดนิ สูงประมาณ 1.00 เมตร ลักษณะเป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ และ
เปิ ดเป็ นร้ านขายของชาที่ชนล่
ั ้ าง18
17
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ช่ วงที่ 4 : ระหว่ างปี พ.ศ.2550 – 2554
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ระดับน ้าหลากท่วมในช่วงหลังปี พ.ศ.2549 มานี ้เริ่ม
ท่วมถึงพื ้นบ้ านเป็ นประจา แต่ไม่ได้ ปรับเปลี่ยนระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยแต่อย่างใด เนื่องจาก
ค่าใช้ จา่ ยค่อนข้ างสูงมาก และผู้อยูอ่ าศัยก็มีแต่ผ้ สู งู อายุและเด็ก ลูกหลานออกไปทางานข้ างนอก
หมูบ่ ้ านกันหมด ไม่มีเงินสาหรับปรับปรุงบ้ านมากมายขนาดนัน้ ทาได้ เพียงแก้ ปัญหาโดยการยก
พื ้นไม้ กระดานเป็ นที่อยูอ่ าศัยชัว่ คราวช่วงน ้าท่วม
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ระดับน ้าหลากท่วมถึงระดับพื ้นที่อยู่อาศัยแล้ ว
เช่นกัน รวมทังดิ
้ นตะกอนที่ทบั ถมใต้ ถนุ ก็สงู เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ทุกปี เจ้ าของบ้ านกาลังวางแผนจะ
ดีดยกบ้ านทังที
้ ่อยูอ่ าศัยดังเดิ
้ มและที่อยูอ่ าศัยส่วนต่อเติมใหม่ ให้ สงู ขึ ้นอีกประมาณ 1.5 เมตร
ซึง่ ถึงแม้ วา่ จะมีคา่ ใช้ จา่ ยสูงมากก็จาเป็ น แต่ต้องรอช่างให้ มีควิ ว่างเสร็จจากการดีดบ้ านหลังอื่นๆ
ก่อน ซึง่ แต่ละปี จะมีชว่ งที่สามารถทาการดีดบ้ านได้ ไม่มากนัก คือต้ องเป็ นช่วงหน้ าแล้ งที่น ้าลด
และพื ้นดินค่อนข้ างแห้ งสนิท
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง พ.ศ.2552 ที่อยู่อาศัยบริเวณนี ้ขยายตัวเพิ่มขึ ้น
เรื่ อยๆ โดยเฉพาะริมถนนหน้ าเทศบาลหัวเวียง ซึง่ มีการถมที่ดนิ สูงขึ ้นประมาณ 2.00 เมตร จาก
เดิมเป็ นที่ลมุ่ ทานา เพื่อปลูกสร้ างที่อยู่อาศัย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ
ไม่ยกพื ้น วัสดุเป็ น คสล. ที่อยูอ่ าศัยใหม่กลุม่ นี ้มักไม่ถกู น ้าท่วม เพราะตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ดินถมสูง และ
มีการทาแนวคันดินหรื อแนวกระสอบทรายกันน
้ ้าไม่ให้ ท่วมพื ้นผิวถนนเทศบาลหัวเวียงได้ เพราะ
จะทาให้ ชมุ ชนตัดขาดจากการช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกโดยการเข้ าถึงทางบกอย่างสิ ้นเชิง
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4.2.5 วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง
การเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียงแบ่งตามช่วงเวลาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสาคัญของลักษณะอุทกนิเวศในที่ราบลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา ซึง่ มีผลทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระดับดิน ระดับถนน และสภาพพื ้นที่ นามาสูก่ ารเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
สามารถแบ่งได้ 4 ช่วงเวลา คือ
ช่ วงที่ 1 : ก่ อน พ.ศ.2500 “ยุคระดับนา้ หลากท่ วมตามธรรมชาติ”
จาการศึกษาสภาพธรณีสณ
ั ฐานที่ราบลุม่ ภาคกลางตังแต่
้ อดีตนันพบว่
้
า บริเวณที่ราบลุม่
ภาคกลางตอนล่างนันเป็
้ นพื ้นที่ราบน ้าท่วมถึง (Floodplain) ของแม่น ้าเจ้ าพระยาและลาน ้าสาขา
ในช่วงฤดูน ้าหลากท่วม น ้าจะค่อยๆ สูงขึ ้นและเริ่มเอ่อล้ นตลิ่งแม่น ้าตังแต่
้ จงั หวัดชัยนาท สิงห์บรุ ี
อ่างทอง ไล่ลงมาจนถึงอยุธยา และปทุมธานี โดยจะไหลหลากเข้ าท่วมพื ้นที่ลมุ่ น ้าขังตามธรรมชาติ
ทังฝั
้ ่ งตะวันตกและตะวันออกของแม่น ้าเจ้ าพระยา หากปี ใดปริมาณน ้าหลากท่วมมากกว่าปกติ
หรื อมีฝนตกหนักในพื ้นที่ จะทาให้ น ้าท่วมที่อยูใ่ นพื ้นที่ลมุ่ เหล่านี ้ไหลหลากไปตามผิวดินลงสูท่ ี่ราบ
ลุม่ ภาคกลางตอนล่างและไหลลงสูท่ ะเลในที่สดุ ซึง่ เป็ นเส้ นทางน ้าหลากท่วมตามธรรมชาติ
(Floodway)
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีสองลักษณะคือ ที่อยู่อาศัยแบบเรื อนแพซึง่ ระดับพื ้น
ปรับขึ ้น-ลงได้ ตามระดับรา้ และที่อยูอ่ าศัยแบบยกพื ้นสูงซึ่งระดับพื ้นส่วนใหญ่ไม่สงู จากดินมากนัก
ประมาณ 2.00-3.00 เมตร เพื่อป้องกันน ้าท่วม รวมทังสามารถใช้
้
งานพื ้นที่ใต้ ถนุ ได้ ยามน ้าลด
บ้ านเรื อนส่วนใหญ่ปลูกบริเวณตลิ่งริมน ้าและที่ดอนริมตลิ่ง พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งเป็ นป่ าไผ่และทุง่ โล่ง
ไม่มีถนน มีเพียงทางเดินคันนาเชื่อมต่อระหว่างที่อยู่อาศัยกับพื ้นที่เกษตรกรรมซึง่ จรดไปถึงคลอง
หัวไร่แตง
ช่ วงที่ 2 : พ.ศ.2501 – 2538 “ยุคควบคุมระดับนา้ หลากท่ วม”
ประเทศไทยเริ่มมีการก่อสร้ างเขื่อนแห่งแรกคือ เขื่อนเจ้ าพระยา หรื อเขื่อนชัยนาท ขึ ้นเมื่อ
ประมาณ พ.ศ.2485 หลังเหตุการน ้าท่วมครัง้ ใหญ่ในประวัตศิ าสตร์ ของประเทศซึง่ น ้าท่วมเข้ ามาถึง
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 15 ปี แล้ วเสร็จประมาณ พ.ศ.2500 หลังใน
เวลานันยั
้ งไม่มีการสร้ างเขื่อนหรื อการสร้ างเขื่อนและระบบชลประทานในบริเวณที่ราบภาคกลาง
ตอนล่างนัน้ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรณีสณ
ั ฐานวิทยาจากพื ้นที่ลมุ่ น ้าขังธรรมชาติไป
เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม มีการก่อสร้ างถนนและคันคลองชลประทานขวางทางน ้าหลากท่วม บาง
พื ้นที่เปลี่ยนเป็ นชุมชนที่อยูอ่ าศัยในเวลาต่อมา ส่งผลให้ สภาพน ้าหลากท่วมมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม โดยระดับน ้าหลากท่วมสูงสุดมีระดับลดลง ความเสียหายที่เกิดจากน ้าหลากท่วมก็มี
แนวโน้ มลดน้ อยลง
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ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงจากของเดิม โดยเฉพาะที่อยูอ่ าศัยแบบเรื อนแพ
ลอยน ้า ส่วนใหญ่จะยกขึ ้นตังบนเสาบริ
้
เวณริมตลิ่ง โดยที่ระดับพื ้นไม่สงู จากระดับน ้ามากนักเพื่อ
ความสะดวกในการสัญจรทางน ้า และด้ วยข้ อจากัดของการยกเรื อนแพขึ ้นตังเสานั
้
นจะยกในช่
้
วงที่
ระดับน ้าหลากสูงสุดของปี นันๆ
้ ทาให้ ระดับพื ้นของที่อยุอ่ าศัยกลุม่ นี ้สูงจากดินประมาณ 1.50-2.00
เมตร ส่วนที่อยู่อาศัยแบบเรื อนยกพื ้นสูงไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นมากนัก แต่เริ่มมีการปลูก
สร้ างขยายมาในพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งที่เคยเป็ นป่ าไผ่และทุง่ นา รวมทังการเริ
้
่มเข้ ามาของการพัฒนา
ทางสัญจรทางบกที่สาคัญคือถนนคันคลองชลประทาน ซึง่ มีการยกระดับคันคลองสูงประมาณ
2.00 เมตร เพื่อส่งน ้าจากแหล่งน ้าและเขื่อนทางตอนบนลงสูพ่ ื ้นที่ราบลุม่ เกษตรกรรมทางตอนล่าง
โดยไม่ได้ อ้างอิงขึ ้นจากองค์ประกอบทางกายภาพเดิมของพื ้นที่ ทาให้ ระบบการนาน ้าเข้ าพื ้นที่
เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการขุดร่องน ้านาน ้าเข้ าที่นาบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งทาให้ เกิด
ทางเดินคันดินสูงขึ ้น ต่อมาพัฒนากลายเป็ นถนนดินในหมูบ่ ้ าน
ช่ วงที่ 3 : พ.ศ.2538 – 2549 “ยุคระดับนา้ หลากท่ วมเริ่มผิดปกติธรรมชาติ”
หลังจากการควบคุมระดับน ้าด้ วยเขื่อนและระบบชลประทานที่เริ่มพัฒนาขึ ้นในยุคนัน้
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสภาพการอยู่อาศัย การใช้ ที่ดนิ
การขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ลมุ่ ต่าและพื ้นที่ริมตลิ่งซึง่ เป็ นพื ้นที่กกั เก็บน ้าที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมซึง่ เป็ นผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพน ้า
หลากท่วมเริ่มมีความรุนแรงมากขึ ้น โดยเฉพาะน ้าท่วมภาคกลางตอนล่างในปี พ.ศ.2538 ที่ระดับ
น ้าหลากท่วมสูงมากกว่าหลายปี ที่ผ่านมา ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน
บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัยในพื ้นที่ราบลุม่ ภาคกลางตอนล่างอย่างกว้ างขวาง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยริมน ้า
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงตามระดับน ้าหลากท่วมที่เพิ่มสูงขึ ้นจากช่วง
ก่อน พ.ศ.2538 ประมาณ 1.00 เมตร ทาให้ ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่น ้าท่วมถึงระดับพื ้น ที่อยูอ่ าศัย
ดังเดิ
้ มบางหลังโดยเฉพาะที่อยูอ่ าศัยบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้ามีการดีดอาคารให้ ระดับพื ้นสูงขึ ้นอีก
ประมาณ 1.00 เมตร และที่อยูอ่ าศัยซึง่ ปลูกสร้ างใหม่ในยุคนันก็
้ จะยึดเอาระดับน ้าหลากสูงสุดของ
ปี พ.ศ.2538 เป็ นระดับอ้ างอิงในการยกระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย นอกจากนี ้ระดับน ้าหลากท่วมที่
สูงขึ ้นยังเอ่อล้ นคันคลองชลประทานและถนนคันดินในหมู่บ้าน ไหลหลากเข้ าท่วมทุง่ บริเวณพื ้นที่
เกษตรกรรมที่ลมุ่ ทังหมด
้
หลังจากน ้าท่วมครัง้ นันจึ
้ งเริ่มมีนโยบายการเสริมคันคอลงและยกระดับ
ถนนให้ สงู ขึ ้นจากเดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นคันป้องกันกันไม่
้ ให้ น ้าหลากท่วมพื ้นที่ เกษตรกรรมได้
ที่อยู่อาศัยซึง่ อยู่ติดกับถนนคันกันน
้ ้าส่วนใหญ่จะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับถนน
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ที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้ างใหม่ในยุคนี ้มักมีการถมดินให้ สงู ใกล้ เคียงระดับถนน และปลูกสร้ างที่อยู่
อาศัยชันเดี
้ ยวหรื อที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบบนที่ดินถมสูงนัน้
ช่ วงที่ 4 : พ.ศ.2550 - 2554 “ยุคระดับนา้ หลากท่ วมเหนือการควบคุม”
ความรุนแรงและระดับของน ้าหลากท่วมเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกปี โดยเฉพาะ
พ.ศ.2549 และ พ.ศ. 2551 ระดับน ้าหลากท่วมสูงสุดมีระดับสูงกว่า พ.ศ.2538 ประมาณ 2.00
เมตร มีผลกระทบต่อสภาพพื ้นที่และการดารงชีวิตในชุมชน ชาวบ้ านมีการปรับตัวให้ สอดคล้ องกับ
ระดับน ้าท่วม มีการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยทังการดี
้
ดอาคารและการถมที่ดนิ ในหลาย
พื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน รวมทังการยกระดั
้
บถนนคันกันน
้ ้าซึง่ พัฒนาต่อเนื่องมาจากทางเดินคันนาในอดี ต
ที่เปลี่ยนแปลงสภาพพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งกลายเป็ นพื ้นที่ลมุ่ น ้าท่วมขัง เมื่อถึงฤดูน ้าหลากท่วมที่อยู่
อาศัยบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้าซึง่ อยูน่ อกแนวถนนคันกันก็
้ จะได้ รับผลกระทบมาก เพราะน ้าหลากจะ
ไม่สามารถไหลเข้ าทุง่ ได้ เช่นในอดีตทาให้ ระดับน ้าหลากท่วมนอกแนวคันกันน
้ ้าสูงมากและท่วมขัง
เป็ นระยะเวลานานหลายเดือน ส่วนพื ้นที่เกษตรกรรมและบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังแนวถนนคันกันน
้ ้าซึง่
มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยออกมาตามแนวถนน หากไม่มีการถมที่ดนิ ให้ สงู กว่าระดับถนนก็จะ
ถูกน ้าเอ่อล้ นเข้ าท่วมเต็มพื ้นที่ ภายหลังน ้าลดก็ไม่สามารถไหลข้ ามถนนคันกันกลั
้ บสูแ่ ม่น ้าได้ เอง
ต้ องอาศัยเครื่ องยนต์ดดู กลับออกมา โดยเฉพาะปี พ.ศ.2554 ระบบการบริหารจัดการน ้าทังเขื
้ ่อน
และชลประทานไม่สามารถควบคุมน ้าหลากท่วมได้ ทาให้ ระดับน ้าหลากท่วมในพื ้นที่มีระดับสูง
ที่สดุ เท่าที่เคยมีมาตังแต่
้ อดีต เมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับน ้าหลากท่วมก่อน ปี พ.ศ.2500 พบว่า
สูงขึ ้นมากกว่า 2.80 เมตร ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย ระดับดินถม และระดับถนนเกือบทังหมดจึ
้
ง
ถูกน ้าท่วม ได้ รับความเสียหายมาก ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย
ต่อไปในอนาคต

ภาพที่ 4-19 รูปตัดหมูบ่ ้ านแสดงการเปลีย่ นแปลงระดับพื ้นของทีอ่ ยูอ่ าศัยระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2554
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4.2

การศึกษาระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยในระดับจุลภาค (Micro scale)

จากการศึกษาระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยในระดับมหภาคในบทที่ 4.1 นันแสดงให้
้
เห็นถึง
ความหลากหลายของรูปแบบการยกระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง รวมทังสามารถ
้
เข้ าใจถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยกับบริ บทแวดล้ อมต่างๆ ทังที
้ ่ตงั ้
ระดับพื ้นดิน ระดับน ้าฤดูน ้าลด และระดับน ้าหลากท่วม นามาสูก่ ารจาแนกรูปแบบการยกระดับ
พื ้นของที่อยู่อาศัยซึง่ ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั ได้ ในหลากหลายดังกล่าว ส่วนในบทที่ 4.2 นี ้จะเป็ น
การศึกษาระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยในระดับจุลภาค (micro scale) เพื่อสืบค้ นที่มา และรายละเอียด
เกี่ยวกับความแตกต่างของระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย โดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบจากสมมุตฐิ าน
รูปตัดหมูบ่ ้ าน ระหว่างปี พ.ศ.2500 – 2554 จากข้ อมูลการสารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์และ
สอบถามจากชาวบ้ านผู้อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง โดยเลือกศึกษาในรายละเอียดเฉพาะบริเวณ
จากแนวตัดทังหมด
้
26 แนวตัดทัว่ ทังหมู
้ บ่ ้ าน โดยมีเกณฑ์ในการเลือกพื ้นที่กรณีศกึ ษา ดังนี ้
1. มีความหลากหลายของรูปแบบที่อยูอ่ าศัย
2. มีความหลากหลายของระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
3. มีความหลากหลายของลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้าน
4. สามารถสันนิษฐานได้ วา่ น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
5. ผู้อยู่อาศัยที่ยินยอมให้ ทาการศึกษา และยินดีให้ สมั ภาษณ์สอบถามข้ อมูล
สรุปผลการเลือกพื ้นที่เป็ นกรณีศกึ ษาการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยในชุมชน
หัวเวียง ได้ 4 แนวตัด ดังนี ้
- กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 1 เป็ นตัวแทนของที่อยูอ่ าศัยแบบยกพื ้นสูง และที่อยู่อาศัยแบบติด
ดิน มีทงที
ั ้ ่อยู่อาศัยดังเดิ
้ มและที่อยูอ่ าศัยสร้ างใหม่ อยูใ่ นแนวตัดผ่านทังพื
้ ้นที่ที่อยูอ่ าศัยและพื ้นที่
เกษตรกรรม มีทงพื
ั ้ ้นที่ถมดินและพื ้นที่ไม่ถมดิน
- กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 2 เป็ นตัวแทนของที่อยูอ่ าศัยแบบยกพื ้นสูง บนพื ้นที่ไม่ถมดิน
ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยดังเดิ
้ ม อยูใ่ นแนวตัดผ่านทังพื
้ ้นที่ที่อยู่อาศัยและพื ้นที่เกษตรกรรม
- กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 3 เป็ นตัวแทนของที่อยูอ่ าศัยแบบยกพื ้นสูง และที่อยู่อาศัยแบบติด
ดิน ส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมาจากที่อยูอ่ าศัยดังเดิ
้ ม มีทงพื
ั ้ ้นที่ถมดินและ
พื ้นที่ไม่ถมดิน
- กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 4 เป็ นตัวแทนของที่อยูอ่ าศัยแบบยกพื ้นสูง มีทงที
ั ้ ่อยู่อาศัยดังเดิ
้ ม
และที่อยู่อาศัยสร้ างใหม่ อยู่ในแนวตัดผ่านทังพื
้ ้นที่ที่อยูอ่ าศัยและพื ้นที่สถาบันราชการ มีทงพื
ั ้ ้นที่
ถมดินและพื ้นที่ไม่ถมดิน
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แผนที่ 4-14 แผนผังหมูบ่ ้ านแสดงแนวตัดเฉพาะบริ เวณทีเ่ ลือกเป็ นกรณีศกึ ษา 4 แนวตัด
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554.
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4.2.1 การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 1

แผนที่ 4-15 แผนผังหมูบ่ ้ านหัวเวียงเฉพาะบริ เวณ : แนวตัดที่ 1

รายละเอียดของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 1
ที่ตงั ้
หมูท่ ี่ 11 ตาบลหัวเวียง
ระยะทาง
ประมาณ 262.50 เมตร จากริมแม่น ้าน้ อยถึงแนวถนนเทศบาลหัวเวียง
ที่อยู่อาศัย
ตัดผ่านกลุม่ ที่อยูอ่ าศัยจานวน 11 หลัง
- กลุม่ ที่ 1 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
ครอบครัวคุณรัตน์ และคุณณพวรรณ ทองอยู่
- กลุม่ ที่ 2 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง
ครอบครัวคุณตาผัน และคุณยายสารวม กิจสุทธิ อายุ 75 ปี
ครอบครัวคุณยายลออ สุขษาสุณี
ครอบครัวคุณยายฉลวย กิจเนตร
- กลุม่ ที่ 3 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง
ครอบครัวคุณประจวบ กิจจรัญ (กลัน่ แก้ ว) อายุ 65 ปี
และคุณกัณฑิมา สุกประเสริฐศิลป์ อายุ 35 ปี
ครอบครัวคุณไสว และคุณธเนศ สนธิ
ครอบครัวคุณวีระยุทธิ์ ฤกษ์ เกษม
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ช่ วงที่ 1 : ก่ อนปี พ.ศ.2500
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ที่อยูอ่ าศัยกลุม่ นี ้เดิมมีลกั ษณะเป็ นเรื อนแพค้ าขาย
ลอยน ้า 3 หลังจอดเรี ยงกัน ของครอบครัวพ่อค้ าชาวจีนไหหลาตระกูล “ประคุณหังสิต”1 โดยเรี ยก
เรื อนแพที่จอดเรี ยงกันทังสามหลั
้
งนี ้ว่า “แพต้ น” “แพกลาง” และ “แพใหญ่” เรื อนแพดังเดิ
้ มในสมัย
นันใช้
้ ”เรื อโป๊ ะ” หรื อ “เท้ งเรื อ” ลักษณะเป็ นโครงเรื อตีฝาไม้ กระดานสาหรับช่วยพยุงรับน ้าหนักให้
ตัวเรื อนลอยอยู่บนน ้า ทาให้ ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยประเภทนี ้สามารถปรับขึ ้น-ลงตามระดับน ้าใน
แม่น ้าแต่ละช่วงเวลาได้ โดยมี “แพลูกบวบ” หรื อลาไม้ ไผ่ผกู รวมกันเป็ นมัดใหญ่ชว่ ยรับน ้าหนัก
ส่วนหัวและท้ ายแพ ทาให้ สามารถลดระดับพื ้นใช้ เป็ นท่าน ้าสาหรับเทียบเรื อได้
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ตังอยู
้ ห่ า่ งจากตลิ่งริมน ้าประมาณ 30.00 เมตร
ประกอบด้ วยที่อยู่อาศัยแบบเรื อนเดี่ยว 2 หลัง ของครอบครัวเกษตรกรชาวนาสกุล “กิจสุทธิ”
ลักษณะเป็ นเรื อนไม้ แบบเรื อนเครื่ องสับ ยกพื ้นสูง มีใต้ ถนุ และนอกชานแบบเรื อนในที่ราบลุม่
ภาคกลางทัว่ ไป ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยรูปแบบนี ้มักมีความสูงจากระดับดินไม่มากนัก เพราะ
ตังอยู
้ ่บนที่ดอนค่อนข้ างสูง “สมัยก่อนจาได้ วา่ แนวตลิ่งแม่น ้าเข้ ามาเกือบถึงใต้ ถนุ บ้ านนี่เลย
มีทา่ น ้าใกล้ ๆ ตรงบันไดลงจากเรื อน แต่ว่าตอนหลังพื ้นดินงอกยื่นออกไปบ้ านเลยห่างตลิ่งมาก”2
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง ในสมัยนี ้พื ้นที่ดงั กล่าวยังไม่มีการปลูกสร้ างที่อยู่
อาศัย ส่วนใหญ่เป็ นป่ ารกชัฏและที่ลมุ่ ท้ องทุง่ นา
ช่ วงที่ 2 : ระหว่ างปี พ.ศ.2501 – 2537
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ เรื อนแพดังเดิ
้ มริมน ้านันถู
้ กยกขึ ้นตังบนเสาทั
้
งหมด
้
จากการศึกษาและสัมภาษณ์ทาให้ สามารถสรุปสาเหตุสาคัญได้ 2 ประการคือ 1.เรื อโป๊ ะของเรื อน
แพต้ องมีการดูแลซ่อมแซมอยูเ่ สมอ หรื อแพลูกบวบเองก็ต้องเปลี่ยนลาไม้ ไผ่ใหม่เข้ าไปแทนลาเดิม
ที่ผพุ งั บ่อยๆ แต่ละครัง้ เสียค่าใช้ จา่ ยค่อนข้ างมาก และ 2.พื ้นดินริมตลิ่งงอกเข้ ามาในแม่น ้า รุกล ้า
ถึงบริเวณที่เรื อนแพลอยน ้าอยู่ เมื่อถึงฤดูน ้าลดเรื อนแพจะค้ างติดอยูบ่ นตลิ่งที่งอกขึ ้นมานี ้ ทาให้
พื ้นเรื อนเอียงหรื ออาจได้ รับความเสียหาย จึงแก้ ปัญหาดังกล่าวโดยการยกเรื อนแพตังบนเสา
้
โดย
ระดับพื ้นของเรื อนแพจะไม่สงู จากระดับน ้าในแม่น ้ามากนัก สูงจากระดับดินประมาณ 1.50 เมตร
เพื่อความสะดวกต่อการเทียบเรื อสาหรับลูกค้ าและการขนส่งสินค้ า
1

สัมภาษณ์ ณพวรรณ ทองอยู,่ 15 มีนาคม 2554.

2

สัมภาษณ์ สารวม กิจสุทธิ, 18 มีนาคม 2554.
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ที่อยู่อาศัยบริเวณที่ดอนหลังตลิ่ง ที่อยูอ่ าศัยบริเวณดังกล่าวยังคงลักษณะและระดับ
พื ้นของที่อยู่อาศัยเหมือนยุคก่อนหน้ า แต่มีการขยายต่อเติมนอกชานเพิ่มขึ ้นในปี พ.ศ.2525
เมื่อถึงฤดูน ้าหลากที่น ้าท่วมพื ้นใต้ ถนุ ก็จะขนย้ ายของและต้ อนควายเดินขึ ้นบันไดมาไว้ ในคอกบน
พื ้นนอกชานบ้ านได้ 3
ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง เริ่มมีการบุกเบิกพื ้นที่ทงุ่ นาเดิมเพื่อปลูกสร้ างบ้ านเรื อนขึ ้น
ประมาณ พ.ศ.2512 เดิมที่อยูอ่ าศัยมีลกั ษณะเป็ นเรื อนไม้ ยกพื ้นสูง ไม่ถมดิน ติดถนนคันนาเป็ น
ดินรุกรังเล็กๆ ระดับพื ้นสูงจากดินประมาณ 2.00 เมตร “บ้ านเดิมป้าอยู่ติดริมน ้าตรงเชิงสะพาน
ข้ ามวัดบางกระทิง ข้ างบ้ านยายทองล้ วนเลย ย้ ายมาปลูกบ้ านหลังนี ้เมื่อปี 2512 พร้ อมกับญาติอีก
3 หลัง ตอนสร้ างแรกๆ มีบ้านข้ างศาลเจ้ าจีนอยูแ่ ค่หลังเดียว ก็ยกพื ้นสูงเท่ากันหมด ไม่ได้ ถมดิน
หรื อทาอะไร ยังไม่มีถนนเหมือนสมัยนี ้”4
ช่ วงที่ 3 : ระหว่ างปี พ.ศ.2538 – 2549
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ปี พ.ศ. 2539 เรื อนแพริมน ้ายกตังบนเสาเริ
้
่ม
มีการเปลี่ยนแปลงของระดับพื ้นที่อยู่อาศัยอีกครัง้ โดยการดีดบ้ านให้ สงู ขึ ้นจากระดับเดิมประมาณ
2.00 เมตร และเปลี่ยนเสาเรื อนใหม่ทงหมดจากเดิ
ั้
มเป็ นเสาไม้ เปลี่ยนมาเป็ นเสาคอนกรี ตสาเร็จรูป
สาเหตุเพราะระดับน ้าท่วมปี พ.ศ.2538 สูงกว่าปี ก่อนๆ ทาให้ น ้าท่วมเข้ าถึงระดับพื ้นเรื อน ภายใน
ได้ รับความเสียหายค่อนข้ างมาก
หลังจากเลิกกิจการค้ าขายไปแล้ ว มีการต่อเติมพื ้นที่ใช้ งานส่วนครัว และห้ องน ้า ห้ องส้ วม
แยกออกมาด้ านหลังเรื อนแพเดิม และกันผนั
้ งแบ่งพื ้นที่ใช้ งานภายในเรื อนใหม่
มีการสร้ างที่อยูอ่ าศัยใหม่ขึ ้นบริเวณด้ านหลังกลุม่ เรื อนแพเดิม “เดิมพื ้นที่ตรงหญ้ ารกนัน้
เป็ นบ้ านตาเช็ง ร้ านขายน ้าแข็งอยูด่ ้ วยหลังแพต้ นนัน่ แหละ แต่วา่ รื อ้ ไปแล้ วตังแต่
้ ปี พ.ศ.2540”
โดยยึดเอาระดับพื ้นของเรื อนแพเป็ นเกณฑ์ให้ ความสูงใกล้ เคียงกันเพื่อพ้ นระดับน ้า
ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ปี พ.ศ.2545 มีการปรับระดับพื ้นให้ สงู ขึ ้นจากระดับเดิม
ประมาณ 1.00 เมตร โดยการดีดยกอาคารแต่ใช้ เสาไม้ เดิม รวมทังมี
้ การต่อเติมหลังคาคลุมพื ้นที่
นอกชาน และขยายพื ้นที่อยู่อาศัยชันบนเหนื
้
อใต้ ถนุ เพิ่มขึ ้น
3

สัมภาษณ์ สารวม กิจสุทธิ, 18 มีนาคม 2554.

4

สัมภาษณ์ ประจวบ กิจเจริญ (กลัน่ แก้ ว), 15 มกราคม 2555.
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ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง มีการปลูกสร้ างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ ้นอีก 3 หลัง ที่อยู่อาศัย 2
ใน 3 หลังที่สร้ างใหม่นี ้จะเป็ นที่อยู่อาศัยสองชันไม่
้ มีใต้ ถนุ ต้ องถมที่ดินสูงประมาณ 1.50-2.00
เมตร เพื่อให้ สงู เท่ากับระดับถนนและพ้ นระดับน ้าท่วม ส่วนอีกหลังหนึง่ เป็ นที่อยู่อาศัยแบบเรื อนหมู่
ทรงไทยประยุกต์ ยกพื ้นสูงมีใต้ ถนุ และนอกชาน สร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ.2549 โดยยกบ้ านเก่าที่รือ้ แล้ ว
ย้ ายจากที่อยูอ่ าศัยเดิมบริเวณที่ดอนหลังตลิ่งออกมาอยู่ตดิ ถนนวงแหวนหัวเวียง
การถมที่ดนิ ของที่อยู่อาศัยใหม่ 3 หลังนี ้ ทาให้ ที่อยู่อาศัยที่ตงอยู
ั ้ ่ก่อนแล้ วนันกลายเป็
้
น
พื ้นที่ลมุ่ และมีน ้าขัง จึงต้ องมีการปรับเปลี่ยนโดยการดีดยกอาคารและถมที่ดนิ ให้ สงู เท่าบ้ านข้ างๆ
รวมทังเปลี
้ ่ยนรูปแบบการยกระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยจากเดิมเป็ นสองชันใต้
้ ถนุ โล่ง เมื่อยกตังบนที
้ ่
ถมดินแล้ วก็ตอ่ เติมผนังล้ อมรอบชันล่
้ าง ไม่มีพื ้นที่ใช้ งานใต้ ถนุ เหมือนแต่ก่อน5
ช่ วงที่ 4 : ระหว่ างปี พ.ศ.2550 – 2554
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ไม่มีการปรับระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย หรื อการดีดยก
อาคารให้ สงู เพิ่มขึ ้น ถึงแม้ ว่าระดับน ้าหลากท่วมช่วงหลังมานี ้จะสูงขึ ้นและท่วมพื น้ บ้ านทุกปี ก็ตาม
แต่จะแก้ ปัญหาด้ วยการหนุนพื ้นไม้ กระดานให้ สงู พ้ นระดับน ้า เพื่อเป็ นระดับพื ้นที่อยู่อาศัยในช่วงที่
บ้ านท่วมน ้ากินเวลาประมาณ 3-4 เดือน ที่อยูอ่ าศัยบางส่วนถูกรื อ้ ถนออกไปจากพื ้นที่เพราะได้ รับ
ผลกระทบจากน ้าหลากท่วมสูง
ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ไม่มีการปรับระดับพื ้นที่อยูอ่ าศัยเพิ่มเติม เพราะความสูง
ที่ดีดบ้ านครัง้ ที่แล้ ว เมื่อ พ.ศ.2545 ยังคงสูงพ้ นระดับน ้าท่วมปี 2554 อยู่ แต่ก็เหลือระยะพ้ นน ้าไม่
มากแล้ วคือระดับน ้าท่วมสูงถึงประมาณคานพื ้น
ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง ไม่มีการปรับระดับพื ้นที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม เนื่องจากตอนที่
สร้ างนันได้
้ ถมดินไว้ สงู กว่าระดับถนนวงแหวนหัวเวียงอยูแ่ ล้ ว ระดับพื ้นที่อยูอ่ าศัยซึง่ เป็ นที่อยู่อาศัย
สองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ ทาให้ น ้าท่วมปี 2554 ท่วมพื ้นบ้ านไม่สงู มากนัก ประมาณ 0.10 – 0.30
เมตร แต่บริเวณโดยรอบบ้ านและสนามหญ้ าก็ถกู น ้าท่วมได้ รับความเสียหายทังหมด
้

5

กัณฑิมา สุกประเสริฐศิลป์. สัมภาษณ์. 15 มกราคม 2555.
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4.2.2 การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยเฉพาะบริเวณ : แนวตัดที่ 2

แผนที่ 4-16 แผนผังหมูบ่ ้ านหัวเวียงเฉพาะบริ เวณ : กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 2
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554.

รายละเอียดของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 2
ที่ตงั ้
หมูท่ ี่ 11 ตาบลหัวเวียง
ระยะทาง
ประมาณ 254.60 เมตร จากริมแม่น ้าน้ อยถึงแนวถนนเทศบาลหัวเวียง
ที่อยู่อาศัย
ตัดผ่านกลุม่ ที่อยูอ่ าศัยจานวน 12 หลัง
- กลุม่ ที่ 1 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
ครอบครัวคุณเพ็ญนภา จิตจานงค์ และคุณบุญโต ไวทยพิศาล
- กลุม่ ที่ 2 ที่อยู่อาศัยพื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง
ครอบครัวคุณศรี ไพ จิตจานงค์
ครอบครัวคุณยายประดิษฐ์
- กลุม่ ที่ 3 ที่อยู่อาศัยพื ้นที่ล่มุ หลังตลิ่งก่อนแนวถนน
ครอบครัวคุณสารวย และคุณมะลิ กลมเกลี ้ยง
- กลุม่ ที่ 4 ที่อยู่อาศัยพื ้นที่ล่มุ หลังตลิ่งระหว่างแนวถนน
ครอบครัวคุณนิล แซ่ง่าว
การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 2
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ภาพที่ 4-16 การเปรี ยบเทียบสมมุติฐานรูปตัดช่วง พ.ศ.2500 – พ.ศ 2554 : กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 2
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ช่ วงที่ 1 : ก่ อนปี พ.ศ.2500
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ของครอบครัวคุณเพ็ญนภา จิตจานงค์ และ
ลูกพี่ลกู น้ องคือคุณบุญโต ไวทยพิศาล ลักษณะเดิมเป็ นเรื อนแพค้ าขายลอยน ้า 2 หลังจอดข้ างกัน
ต้ นตระกูลเป็ นเครื อญาติกบั กลุม่ เรื อนแพในกรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 1 เรื อนแพทังสองหลั
้
งในสมัยนัน้
เปิ ดเป็ นโรงกลึงซ่อมเครื่ องยนต์ และอีกหลังเป็ นแพขายน ้าแข็ง ระดับพื ้นที่อยูอ่ าศัยก็ลอยขึ ้นลง
เปลี่ยนไปเรื่ อยตามระดับน ้า
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ห่างจากริมน ้าประมาณ 15.00 เมตร เป็ นหมู่
เรื อนไทยเครื่ องสับของครอบครัวคุณยายประดิษฐ์ ลักษณะป็ นเรื อนไม้ ยกพื ้นสูงประมาณ 2.00
เมตร ในสมัยนันยั
้ งมีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ 6
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง ในสมัยนันพื
้ ้นที่ดงั กล่าวยังไม่มีการปลูกสร้ าง
บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัย ส่วนใหญ่เป็ นป่ ารกชัฏและที่ลมุ่ ท้ องทุง่ นา
ช่ วงที่ 2 : ระหว่ างปี พ.ศ.2501 – 2537
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ยกเรื อนแพเดิมทัง้ 2 หลังขึ ้นตังบนเสา
้
เมื่อประมาณ
พ.ศ. 2520 ด้ วยสาเหตุคล้ ายกับเรื อนแพกรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 1 คือ มีพื ้นดินงอกและค่าใช้ จา่ ยใน
การดูแลรักษาและการซ่อมแซมโป๊ ะแพค่อนข้ างสูง อีกทังช่
้ วงนี ้มีการสร้ างเขื่อนและคลองส่งน ้า
ชลประทานแล้ ว จึงทาให้ ระดับน ้าช่วงฤดูน ้าหลากไม่สงู มากนัก ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยจึงสูงจาก
ระดับพื ้นดินประมาณ 1.50 เมตร ก็สงู เพียงพอที่จะพ้ นน ้าท่วมได้
มีการสร้ างที่อยูอ่ าศัยใหม่ขึ ้นตรงกลางระหว่างเรื อนแพตังเสาทั
้
งสองหลั
้
ง ด้ วยเป็ นพื ้นที่
แคบและลึกจึงสร้ างเป็ นที่อยู่อาศัยสามชันแบบชั
้
นล่
้ างเป็ นใต้ ถนุ เปิ ดโล่ง เพื่อให้ มีพื ้นที่ใช้ สอย
เพียงพอ โดยระดับพื ้นที่อยูอ่ าศัยใหม่นี ้ก็ยกพื ้นสูงใกล้ เคียงกับเรื อนแพที่ยกตังเสา
้
ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ของครอบครัวคุณยายประดิษฐ์ มีการปลูกสร้ างที่อยู่
อาศัยเพิ่มขึ ้นเป็ นเรื อนของลูกหลานในบริเวณใกล้ เคียงกัน โดยยึดเอาระดับความสูงเดียวกันกับ
ที่อยู่อยูอ่ าศัยดัง่ เดิม ส่วนที่อยูอ่ าศัยของครอบครัวคุณศรี ไพ จิตจานงค์นนั ้ ปลูกสร้ างขึ ้นภายหลัง
เมื่อ พ.ศ.2521บริเวณที่ดนิ ดอนด้ านหลังเรื อนแพคุณเพ็ญนภา โดยไม่ได้ มีการถมที่ดนิ เพราะเป็ น
พื ้นที่สงู อยูแ่ ล้ ว ยึดเอาระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยเดิมเป็ นเกณฑ์
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สัมภาษณ์ เพ็ญนภา จิตจานงค์, 20 มีนาคม 2554.
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ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง ในสมัยนี ้พื ้นที่ดงั กล่าวยังไม่มีการปลูกสร้ างที่อยู่
อาศัย เป็ นป่ าไผ่และถัดออกไปอีกก็เป็ นทุง่ นา
ช่ วงที่ 3 : ระหว่ างปี พ.ศ.2538 – 2549
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ พ.ศ.2539 มีการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัย โดยการดีดเรื อนแพตังเสา
้ 1 หลัง และดีดบ้ าน 3 ชันอี
้ กหนึง่ หลัง ให้ สงู เพิ่มขึ ้นจากระดับเดิม
ประมาณ 1.00 เมตร เพื่อให้ พ้นระดับน ้าหลากท่วมสูงสุดของปี พ.ศ.2538 ซึง่ สูงกว่าทุกปี ที่มีมา
ส่วนเรื อนแพตังบนเสาอี
้
กหลังหนึง่ ไม่ได้ ดีดยกขึ ้นเพราะค่าใช้ จา่ ยสูง
ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ของครอบครัวคุณยายประดิษฐ์ บางส่วนถูกรื อ้ ถอนย้ าย
ไปสร้ างในพื ้นที่อื่นของหมูบ่ ้ าน เหลือไว้ อีก 2 หลังที่ยงั คงตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่เดิมซึง่ ระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัยยังสูงพอพ้ นระดับน ้าท่วมได้
ที่อยู่อาศัยบริเวณที่ล่ ุมหลังตลิ่งก่ อนแนวถนนวงแหวน ของครอบครัวคุณสารวย
กลมเกลี ้ยงและพี่น้องของคุณสารวย สร้ างขึ ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2540 โดยขยายแยกตัวออกมา
จากที่อยูอ่ าศัยดัง่ เดิมรุ่นทวด มาสร้ างใหม่บนที่ดนิ ของครอบครัวบริเวณดังกล่าว ซึง่ ระดับพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยที่สร้ างใหม่ช่วงนี ้จะยึดเอาระดับน ้าหลากสูงสุดของปี พ.ศ.2538 เป็ นเกณฑ์ คือสูงจาก
ระดับพื ้นดินประมาณ 2.00 เมตรขึ ้นไป
ช่ วงที่ 4 : ระหว่ างปี พ.ศ.2550 – 2554
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ พ.ศ.2555 ที่อยูอ่ าศัยสามชันหลั
้ งที่ตงอยู
ั ้ ร่ ะหว่าง
เรื อนแพซึง่ ปั จจุบนั เปลี่ยนผู้ถือครองเป็ นหลานสาวของคุณเพ็ญนภา ได้ ทาการดีดบ้ านให้ สงู ขึ ้น
กว่าเดิมอีกประมาณ 1.50 เมตร เพื่อให้ พ้นระดับน ้าท่วมใหญ่ พ.ศ.2554 ส่วนเรื อนแพตังเสาทั
้
ง้
สองหลัง ผู้ถือครองคือคุณเพ็ญนภาและคุณใหญ่ซงึ่ อายุมากแล้ ว จึงไม่ได้ ดีดบ้ านเพิ่มเติมเพราะ
ค่าใช้ จา่ ยสูงมาก แต่จะใช้ วิธียกพื ้นไม้ กระดานให้ สงู เพื่อเป็ นระดับพื ้นชัว่ คราวสาหรับเก็บข้ าวของ
ต่างๆ และอพยพครอบครัวไปอยู่อาศัยชัว่ คราวบนชันสามของบ้
้
านหลานสาวที่ติดกันเมื่อถึงช่วง
ฤดูน ้าหลากท่วม
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ที่อยู่อาศัยพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง พ.ศ.2555 ของครอบครัวคุณยายประดิษฐ์ ที่เหลืออยู่ 2
หลังมีการดีดบ้ านและเปลี่ยนเสาใหม่ให้ สงู ขึ ้นจากระดับเดิมประมาณ 1.00 เมตร โดยยึดเอาระดับ
น ้าหลากสูงสุดของปี พ.ศ.2554 เป็ นเกณฑ์ ส่วนที่อยู่อาศัยหลังของคุณศรี ไพ จิตจานงค์ไม่ได้ มีการ
ดีดยกเพิ่มเติม เพราะระดับน ้าท่วมปี 2554 ยังไม่ทว่ มพื ้นบ้ านสูงมากนัก
ที่อยู่อาศัยบริเวณที่ล่ ุมหลังตลิ่งหลังแนวถนนวงแหวน ของครอบครัวคุณนิล แซ่ง่าว
ย้ ายครอบครัวมาจากที่อยูเ่ ดิมหมู่ 3 ต.หัวเวียง มาปลูกสร้ างบ้ านใหม่ที่บริเวณดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ
2552 เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ลมุ่ มีน ้าขังเกือบตลอดทังปี
้ จึงสร้ างที่อยู่อาศัยเป็ นเรื อนไม้ ยกพื ้นสูง ใต้ ถนุ
เปิ ดโล่ง ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยสูงจากระดับดินประมาณ 3.20 เมตร มีการใช้ ไม้ ไผ่ผกู ไขว้ กนั เป็ น
กากบาทระหว่างเสาเรื อนเพื่อเป็ นค ้ายันด้ านข้ าง (bracing) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ กบั
โครงสร้ างเรื อนที่สงู ชะลูดมากนี ้ และถึงแม้ วา่ จะเป็ นที่อยู่อาศัยใหม่ ซึง่ ตอนสร้ างนันยึ
้ ดระดับพื ้น
ว่าพ้ นน ้าท่วมสูงสุดของปี 2549 แล้ วก็ตาม แต่ก็ยงั ไม่พ้นระดับน ้าท่วมปี 2554 อยู่ดี 7

7

สัมภาษณ์ นิล แซ่งา่ ว, 15 มกราคม 2555.
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4.2.3 การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 3

แผนที่ 4-19 แผนผังหมูบ่ ้ านหัวเวียงเฉพาะบริ เวณ : แนวตัดที่ 3
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554.

รายละเอียดของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 3
ที่ตงั ้
หมูท่ ี่ 10 ตาบลหัวเวียง
ระยะทาง
ประมาณ 281.00 เมตร จากริมแม่น ้าน้ อยถึงแนวถนนเทศบาลหัวเวียง
ที่อยู่อาศัย
ตัดผ่านกลุม่ ที่อยูอ่ าศัยจานวน 15 หลัง
- กลุม่ ที่ 1 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
ครอบครัวคุณยายทองล้ วน โตวิศษิ ฐ์ ชยั อายุ 71 ปี
- กลุม่ ที่ 2 ที่อยู่อาศัยพื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง
ครอบครัวคุณยายเฉลี่ยว เกาะทอง
ครอบครัวคุณกิติกา บุญรอด
- กลุม่ ที่ 3 ที่อยู่อาศัยพื ้นที่ล่มุ หลังตลิ่ง
ครอบครัวคุณพัชรา เกาะทอง อายุ 50 ปี
ครอบครัวคุณพเนจร ฤกษ์ อโุ ฆษ อายุ 47 ปี
และคุณเกษร กิจกระจ่าง อายุ 45 ปี
ครอบครัวคุณยายเนียน ทองสีจดั อายุ 65 ปี
ครอบครัวคุณจันทนา ศรี โมรา
การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 3
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ภาพที่ 4-17 การเปรี ยบเทียบสมมุติฐานรูปตัดช่วง พ.ศ.2500 – พ.ศ 2554 : กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 3
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ช่ วงที่ 1 : ก่ อนปี พ.ศ.2500
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ของครอบครัวคุณยายทองล้ วน ลักษณะเดิมเป็ น
เรื อนแพลอยน ้าขายของชาริ มน ้า ต่อมาภายหลังก็ยกแพขึ ้นตังบนเสาตั
้
งแต่
้ ชว่ งก่อนปี พ.ศ.2550
ด้ วยสาเหตุอะไรไม่ทราบแน่ชดั แต่ไม่ได้ ย้ายตาแหน่งจากเดิมมากนัก ระดับพื ้นที่อยู่อาศัยก็ยกสูง
จากดินประมาณ 1.50 เมตร ใต้ ถนุ เรื อนเป็ นที่เลี ้ยงไก่ ด้ านหลังจะเป็ นโรงจอดเกวียนสาหรับทานา
จะเดินทางไปไหนก็ยงั ใช้ เรื อเพียงอย่างเดียว ยังไม่มีถนนหรื อสะพานข้ ามแม่น ้าน้ อย8
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ห่างจากริมน ้าประมาณ 60.00 เมตร มีที่อยู่อาศัย
แบบเรื อนไม้ ทรงไทยยกพื ้นสูงตังแต่
้ รุ่นปู่ ยาของครอบครัวคุณยายเฉลี่ยว เกาะทอง สันนิษฐานว่า
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยน่าจะสูงประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร เพราะมีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ 9
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง ในสมัยนันพื
้ ้นที่ดงั กล่าวยังไม่มีการปลูกสร้ าง
บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัย ส่วนใหญ่เป็ นป่ าไผ่หนาทึบ
ช่ วงที่ 2 : ระหว่ างปี พ.ศ.2501 – 2537
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ พ.ศ.2510 มีการสร้ างที่อยูอ่ าศัยแบบสามชันแบบชั
้
น้
ล่างเป็ นใต้ ถนุ เปิ ดโล่งบริเวณตลิ่งริมน ้า ด้ านหน้ าเรื อนไม้ เดิม แรกเริ่มไม่ได้ ตงใจจะสร้
ั้
างเป็ น 3 ชัน้
คือสร้ างแค่ 2 ชันยกพื
้
้นสูงก่อน โดยเปิ ดเป็ นร้ านขายของชาที่ชนเหนื
ั ้ อใต้ ถนุ ระดับพื ้นชัน้ นี ้อยูส่ งู
จากระดับดินประมาณ 1.50 เมตร เมื่อถึงช่วงน ้าหลากก็จะท่วมถึงพื ้นบ้ านเป็ นประจา ต้ องหนุนตู้
หรื อชันวางสิ
้
นค้ าต่างๆ ให้ สงู ขึ ้น จึงได้ ทาการก่อสร้ างชัน้ 3 เพิ่มเติมไว้ หากปี ไหนน ้าท่วมมากก็
ย้ ายขึ ้นไปขายของที่ชนบนสุ
ั้
ด ซึง่ ลูกค้ าจะพายเรื อมาจอดเทียบที่ระเบียงได้ เลย10
พ.ศ.2525 มีการสร้ างสะพานไม้ ข้ามไปวัดบางกระทิง ลักษณะเป็ นทางลาดเอียงสาหรับ
คนเดินข้ าม กว้ างประมาณ 1.50 เมตร สูงจากระดับน ้าปกติประมาณ 3.00 เมตร สร้ างขึ ้นบริเวณ
ข้ างๆ บ้ านของคุณยายทองล้ วน เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิมที่เคยพายเรื อข้ ามฝั่ งไปวัดหรื อไปโรงเรี ยน
ก็เปลี่ยนมาใช้ วิธีเดินข้ ามสะพานไม้ นี ้แทน
พ.ศ.2536 มีการสร้ างแนวป้องกันตลิ่งทรุดในหลายพื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน โดยการปั กแนวท่อน
ไม้ ยคู าลิปตัสยาวตลอดแนวริมน ้า โดยทางสุขาภิบาลตาบลหัวเวียงในสมัยนันเป็
้ นผู้จดั หา
เครื่ องมือและแรงงานมาให้ ส่วนเจ้ าของที่อยู่อาศัยต้ องจัดหาค่าใช้ จา่ ยและค่าท่อนซุงกันเอง
8

สัมภาษณ์ ทองล้ วน โตวิศิษฐ์ ชยั , 19 มีนาคม 2554.

9

สัมภาษณ์ พัชรา เกาะทอง, 14 มกราคม 2555.

10

สัมภาษณ์ ทองล้ วน โตวิศิษฐ์ ชยั , 19 มีนาคม 2554.
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ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง มีการปรับปรุงที่อยูอ่ าศัยเดิมโดยรื อ้ เรื อนไม้ ทรง
ไทย แล้ วปลูกสร้ างเรื อนหลังใหม่ ลักษณะเป็ นเรื อนไม้ หลังคาจัว่ ต่า ยกพื ้นสูงจากดินประมาณ
3.50 เมตร ซึง่ ในสมัยนันถื
้ อว่าสูงมากกว่าบ้ านหลังอื่นๆ ในหมูบ่ ้ าน และมีการสร้ างที่อยูอ่ าศัยของ
ลูกเพิ่มขึ ้นถัดจากเรื อนหลังดังกล่าว
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง ช่วงประมาณ พ.ศ.2528 มีการขยายตัวของ
หมูบ่ ้ านและที่อยู่อาศัยอย่างมาก โดยเฉพาะที่อยูอ่ าศัยบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งซึง่ แต่เดิมนันพื
้ ้นที่
เป็ นป่ าไผ่ ที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า “ไผ่วง” และเป็ นที่ตงศาลเจ้
ั้
าพ่อมังกรหรื อ “ศาลพ่อปู่ ไผ่วง” โดยการ
บุกเบิกพื ้นที่ชว่ งแรกจากการสัมภาษณ์สามารถสันนิษฐานได้ วา่ มีการปลูกสร้ างบ้ านเรื อนลักษณะ
ยกพื ้นสูงประมาณ 2.00 เมตร ในพื ้นที่ลมุ่ ไม่มีการถมดินหรื อปรับระดับ และมีการทาถนนโดย
พัฒนาจากทางเดินคันนาเดิมผ่านป่ าไผ่ มีการขุดรอกดินสองข้ างทางขึ ้นมาถมเป็ นถนน ทาให้ บ้าน
ที่อยูใ่ นที่ลมุ่ อยูแ่ ล้ วพื ้นดินริมถนนดังกล่าวยิ่งเป็ นที่ลมุ่ ลงไปอีก ส่วนใหญ่ชาวบ้ านที่อยู่อาศัย
บริเวณนี ้จะเป็ นเครื อญาติกนั ทังหมด
้
โดยขยายครอบครัวออกมาจากบ้ านพ่อแม่ที่อยู่ด้านใน 11
ที่ดนิ บริเวณไผ่วงทังหมดเป็
้
นของสาธารณะส่วนกลาง หรื อของศาลพ่อปู่ ไผ่วง ชาวบ้ าน
ที่มาสร้ างบ้ านอยูใ่ นพื ้นที่ดงั กล่าวจะถือว่าตนเองเช่าที่พ่อปู่ อยู่ แต่ไม่มีการจ่ายเงินค่าเช่าอย่างใด
เพียงเมื่อถึงเวลามีการจัดงานบวงทรวงศาลเจ้ าพ่อมังกร ก็ชว่ งกันบริจาคและร่วมกันจัดงานเพื่อ
ตอบแทนการได้ อยู่อาศัยในพื ้นที่ดนิ ที่ตนสร้ างบ้ านเรื อนอยูน่ ี12้
ช่ วงที่ 3 : ระหว่ างปี พ.ศ.2538 – 2549
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ พ.ศ.2547 มีการต่อเติมที่อยูอ่ าศัยด้ านหลังเรื อนเพิ่ม
ขึ ้นมาโดยปรับปรุงจากโรงจอดเกวียนเป็ นโรงจอดรถยนต์ พร้ อมถมที่ดนิ ให้ สงู เพิ่มขึ ้นประมาณ
1.50 เมตร เท่ากับระดับถนนวงแหวนหัวเวียงเข้ ามาถึงเขตที่อยูอ่ าศัยริมน ้าเดิม เพื่อสะดวกสาหรับ
การขับรถเข้ ามาจอดด้ านหลังบ้ าน ซึง่ เรื อนด้ านริมน ้าก็ยงั คงเปิ ดเป็ นร้ านขายของชาอยู่ แต่กิจการก็
ค่อยซบเซาลงเรื่ อยๆ เพราะผู้คนไม่คอ่ ยสัญจรทางน ้ามากเหมือนแต่ก่อน พื ้นที่ริมตลิ่งก็ยงั คงมีดนิ
ทรุดตัวอย่างตลอดถึงแม้ จะปั กเข็มไม้ ไว้ ก็ตาม จึงทาแนวเขื่อนหินทิ ้งเพิ่มเข้ าไปด้ วย แต่ก็ไม่ได้ ผล
จึงฉาบปูนทาเป็ นเขื่อนคอนกรี ตอย่างที่เห็นในปั จจุบนั

11

สัมภาษณ์ เพนจร ฤกษ์ อโุ ฆษ, 15 มกราคม 2555.

12

สัมภาษณ์ เนียน ทองศรีจดั , 15 มกราคม 2555.
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ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง มีการขยายครอบครัวและปลูกสร้ างที่อยู่อาศัย
เพิ่มอีก 2 หลัง ลักษณะเป็ นเรื อนกึ่งไม้ กึ่งคอนกรี ต ยกพื ้นสูง มีใต้ ถนุ โล่ง โดยระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัยยึดเอาตามระดับน ้าปี 2538 เป็ นเกณฑ์ คือสูงจากระดับพื ้นดินประมาณ 2.00 เมตร
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง หลังการยกฐานะสุขาภิบาลขึ ้นเป็ นเทศบาลตาบล
หัวเวียงในปี พ.ศ.2542 ก็ได้ มีการสร้ างสาธราณูปโภคต่างๆ ในหมูบ่ ้ านมากขึ ้น โดยเฉพาะการสร้ าง
อาคารสานักงานเทศบาลและการตัดถนน ทังถนนเทศบาลหั
้
วเวียงและถนนวงแหวนหัวเวียง มีการ
ถมที่ดนิ ปรับระดับให้ สงู ขึ ้นจากดินเดิมประมาณ 1.00-2.00 เมตร ทาให้ เกิดผลกระทบต่อที่อยู่
อาศัยเดิมในบริเวณนี ้ จากที่ดนิ ลุม่ อยูแ่ ล้ วกลับกลายเป็ นที่น ้าขังมีถนนปิ ดกันทางระบายน ้าล้ อม
รอบที่ดนิ จากที่อยู่อาศัยแบบยกพื ้นใต้ ถนุ สูงกลับลายเป็ นว่าพื ้นชันใต้
้ ถนุ ไม่สามารถใช้ งานได้
เพราะอับทึบ และมีน ้าท่วมขังอยูเ่ สมอ ใช้ สอยเฉพาะพื ้นชันบนเหนื
้
อใต้ ถนุ ช่วงปี พ.ศ.2545 –
พ.ศ.2549 บางบ้ านถมที่ดนิ ให้ สงู ขึ ้นตามถนนจากบ้ านสองชันกลายเป็
้
นบ้ านชันเดี
้ ยวติดดินไปเลย
ก็มี หรื อบางบ้ านก็ใช้ วิธีดีดอาคารให้ สงู ขึ ้นพร้ อมกับถมที่ดนิ ด้ วย เพราะยังคงมีความต้ องการที่จะ
ใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ อยู่13
นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่อยูอ่ าศัยเดิมดังกล่าวมาแล้ ว ยังมีการก่อสร้ างที่อยูอ่ าศัยใหม่
เพิ่มขึ ้นตามริมถนนด้ วย ซึง่ ทุกหลังที่พบจะมีการถมดินปรับระดับให้ สงู ใกล้ เคียงกับระดับถนนก่อน
จึงปลูกสร้ างตัวอาคารที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยจะปรับลดลงมาเป็ นแบบติดดิน
คือเป็ นที่อยูอ่ าศัยชันเดี
้ ยวหรื อที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
น้ ล่างปิ ดทึบ
ช่ วงที่ 4 : ระหว่ างปี พ.ศ.2550 – 2554
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ พ.ศ.2552 มีการต่อเติมที่อยูอ่ าศัยด้ านหลังเรื อน
เพิ่มขึ ้นปลูกถัดออกมาจากโรงจอดรถ เป็ นของครอบครัวลูกชายคนโตของคุณยายทองล้ วน
ลักษณะเป็ นบ้ านสองชันใต้
้ ถนุ ปิ ดทึบ รูปแบบบ้ านสมัยใหม่วสั ดุเป็ น คสล. ตังบนที
้ ่ดนิ ซึง่ ถมสูง
ไว้ แล้ วในยุคก่อนหน้ า ทาให้ เกิดที่อยู่อาศัยใหม่ระดับพื ้นติดดิน รวมทังการย้
้
ายตาแหน่งร้ านค้ า
จากเรื อนริมน ้ามาอยูร่ ิมถนนแทน โดยการปรับปรุงโรงจอดรถเดิมพร้ อมต่อเติมชายคาบางส่วน
ยืนเพิ่มออกไปทางเชิงสะพานข้ ามวัดบางกระทิง เพื่อต้ อนรับลูกค้ าที่สญ
ั จรทางบกมากขึ ้น14

13

สัมภาษณ์ จันทนา ศรีโมรา, 15 มกราคม 2555.

14

สัมภาษณ์ ทองล้ วน โตวิศิษฐ์ ชยั , 19 มีนาคม 2554.
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พ.ศ.2551 ก่อสร้ างสะพานใหม่ให้ มนั่ คงแข็งแรงขึ ้น เปลี่ยนเป็ นสะพานขันบั
้ นไดคอนกรี ต
เสริมเหล็ก กว้ างเท่ากับสะพานไม้ เดิมแต่มีความสูงเพิ่มขึ ้นอีกประมาณ 1.00 เมตร พาดช่วงข้ าม
แม่น ้าน้ อยระยะประมาณ 20.00 เมตร เชื่อมต่อจากถนนวงแหวนหัวเวียง ซอย 4 กับถนนดินรุกรัง
หน้ าวัดบางกระทิง หมูท่ ี่ 3 ติดต่อกับชุมชนหัวเวียงฝั่ งเหนือของแม่น ้าน้ อย พร้ อมทังสร้
้ างทางเดิน
ยกระดับเพื่อใช้ สญ
ั จรในช่วงน ้าหลากท่วมพื ้นดินในหมูบ่ ้ าน
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง หลังจากการสร้ างทางเดินยกระดับผ่านหลังบ้ าน
ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนทางเข้ าใหม่ โดยใช้ ไม้ กระดานพาดเชื่อมจากทางเดินยกระดับกับ
ชานหรื อระเบียงบ้ าน เข้ าถึงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยชันบนเหนื
้
อใต้ ถนุ โดยตรง ไม่ต้องใช้ บนั ไดลง
ไปใต้ ถนุ หรื อถนนระดับดินอีก เกิดการสลับกันระหว่างหน้ าบ้ าน – หลังบ้ าน แต่ระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัยกลุม่ นี ้ก็ยงั ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะเดิมก่อสร้ างไว้ สงู มากพอพ้ นน ้าอยูแ่ ล้ ว แต่ก็ไม่สงู พ้ น
ระดับน ้าหลากท่วมปี 2554
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง พ.ศ.2551 มีการปรับปรุงถมยกระดับถนนวงแหวน
หัวเวียงให้ สงู ขึ ้นอีกประมาณ 1.00 เมตร ส่งผลกระทบต่อระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน จาก
ยุคก่อนหน้ านันที
้ ่ดีดอาตารให้ สงู ขึ ้นมาแล้ วก็ยงั สูงไม่พอ กลายเป็ นบ้ านใต้ ถนุ ปิ ดทึบอยูใ่ นที่ลมุ่ ไป
ในที่สดุ บางหลังระดับถนนที่ยกขึ ้นนี ้สูงเท่ากับระดับพื ้นชันสอง
้
สามารถเข้ าออกโดนทาทางเชื่อม
กับถนนเข้ าถึงประตูบ้านได้ โดยตรงไม่ต้องขึ ้นบันไดแล้ ว
พ.ศ.2553 หลังระดับน ้าหลากท่วมเพิ่มสูงขึ ้นอีกครัง้ ใกล้ เคียงกับปี พ.ศ.2549 ทาให้ คณ
ุ
เพนจร ฤกษ์ อโุ ฆษ ทาการปรับปรุงที่อยูอ่ าศัยครัง้ ใหญ่ โดยการรื อ้ ที่อยูอ่ าศัยเดิมซึง่ ระดับพื ้นต่า
กว่าระดับถนน แล้ วทาการถมที่ดนิ สูง 3.00 เมตร พร้ อมดีดยกอาคารให้ สงู ขึ ้นจากระดับดินอีก
3.00 เมตร เปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยจากเดิมเพิ่มขึ ้นรวมแล้ ว 6.00 เมตร แต่ยงั คง
ลักษณะเป็ นเรื อนยกพื ้นใต้ ถนุ สูงอยูเ่ ช่นเดิม เพราะมีความชอบและเคยชินกับการใช้ งานใต้ ถนุ 15
ซึง่ การเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของบ้ านหลังนี ้ ก็ทาให้ สามารถพ้ นระดับน ้าหลากท่วมสูงสุดของปี
พ.ศ.2554 ได้ โดยพื ้นที่ชนใต้
ั ้ ถนุ ก็ไม่ถกู น ้าท่วม

15

สัมภาษณ์ เพนจร ฤกษ์ อโุ ฆษ, 15 มกราคม 2555.
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4.2.4 การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 4

แผนที่ 4-20 แผนผังหมูบ่ ้ านหัวเวียงเฉพาะบริ เวณ : แนวตัดที่ 4
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั , ตุลาคม 2554.

รายละเอียดของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 4
ที่ตงั ้
หมูท่ ี่ 9 ตาบลหัวเวียง
ระยะทาง
ประมาณ 281.00 เมตร จากริมแม่น ้าน้ อยถึงแนวถนนเทศบาลหัวเวียง
ที่อยู่อาศัย
ตัดผ่านกลุม่ ที่อยูอ่ าศัยจานวน 7 หลัง และอาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลหัวเวียง
- กลุม่ ที่ 1 ที่อยู่อาศัยบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้า
ครอบครัวคุณยายสะอาด อายุ 73 ปี
และคุณยายสีเลียบ 78 ปี
- กลุม่ ที่ 2 ที่อยู่อาศัยพื ้นที่ดอนหลังตลิ่ง
ครอบครัวคุณเลี่ยน และคุณอรทัย ฤกษ์อโุ ฆษ
- กลุม่ ที่ 3 ที่อยู่อาศัยพื ้นที่ล่มุ หลังตลิ่ง
ครอบครัวคุณสมพงษ์ และคุณอุดม มงคลเกิด อายุ 74 ปี
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การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาแนวตัดที่ 4

ภาพที่ 4-18 การเปรี ยบเทียบสมมุติฐานรูปตัดช่วง พ.ศ.2500 – พ.ศ 2554 : กรณีศกึ ษาแนวตัดที่ 4
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ช่ วงที่ 1 : ก่ อนปี พ.ศ.2500
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ลักษณะดังเดิ
้ มเป็ นที่อยู่อาศัยทรงไทย หลังคาจัว่ คู่
ยกพื ้นสูง มีนอกชาน จากการสอบถามผู้อยูอ่ าศัยเล่าว่าไม่เคยดีดบ้ านมาก่อน จึงสันนิษฐานว่า
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยปั จจุบนั เป็ นระดับเดียวกันกับเมื่อสมัย 50 ปี ที่แล้ ว คือยกพื ้นสูงจากระดับ
ดินประมาณ 2.00 เมตร โดยระดับพื ้นที่ริมตลิ่งดังกล่าวมีความสูงกว่าบริเวณริมน ้าในแนวตัดอื่นๆ
จึงปลูกสร้ างที่อยูอ่ าศัยลักษณะนี ้ได้ แทนที่จะเป็ นเรื อนแพเมือนกรณีศกึ ษาทัง้ 3 ที่ผา่ นมา
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ของครอบครัวคุณเลี่ยน ฤกษ์อโุ ฆษ มีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกันกับที่อยู่อาศัยบริ เวณตลิ่งริมน ้าที่กล่าวมาข้ างต้ น คือลักษณะเป็ นที่อยู่อาศัยทรงไทย
หลังคาจัว่ คู่ มีนอกชาน ยกพื ้นสูงจากดินประมาณ 2.00 เมตร และมีการใช้ งานพื ้นที่ใต้ ถนุ สาหรับ
เก็บของและเลี ้ยงไก่ รวมทังเป็
้ นที่จอดเกวียนและคอกควายสาหรับทานาด้ วย16
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง ในสมัยนันพื
้ ้นที่ดงั กล่าวยังไม่มีการปลูกสร้ าง
บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัย ส่วนใหญ่เป็ นป่ าไผ่หนาทึบที่ชาวบ้ านหัวเวียงเรี ยกกันว่า “ไผ่วง”
ช่ วงที่ 2 : ระหว่ างปี พ.ศ.2501 – 2537
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ มีการขยายต่อเติมหลังคาคลุมนอกชานและส่วนครัว
ออกมาด้ านหลังเรื อน แต่ไม่มีการปรับเปลี่ยนระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยแต่อย่างใด เพราะไม่ได้ รับ
ผลกระทบจากระดับน ้าหลากท่วมในสมัยนัน้
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลังคาจากเดิมเป็ น
หลังคาจัว่ ทรงไทย เปลี่ยนมาเป็ นหลังคาจัว่ ลาดเอียงต่ามุงกระเบื ้องลอนแทน เพราะหลังคาเดิมมี
ปั ญหาน ้าฝนรั่ว แต่ไม่มีการปรับเปลี่ยนระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยแต่อย่างใด เพราะไม่ได้ รับ
ผลกระทบจากระดับน ้าหลากท่วมในสมัยนัน้
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง เป็ นช่วงเดียวกันกับการบุกเบิกพื ้นที่ขยายตัวของที่
อยูอ่ าศัยในหมูบ่ ้ านจากกรณี ศกึ ษาอื่นๆ คือมีการถางป่ าไผ่บริเวณศาลเจ้ าพ่อมังกร และปลูกสร้ าง
บ้ านเรื อนขึ ้น โดยที่อยูอ่ าศัยของคุณลงสมพงษ์นี ้ลักษณะเดิมเป็ นบ้ านไม้ สองชันใต้
้ ถนุ เตี ้ย สูงจาก
พื ้นดินประมาณ 1.20 เมตร เพราะตังอยู
้ ่บนที่ดนิ ดอน โดยเปิ ดเป็ นร้ านขายของชาตังแต่
้ ประมาณปี
พ.ศ.2534
16

สัมภาษณ์ เลี่ยน ฤกษ์ อโุ ฆษ, 14 มกราคม 2555.
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ต่อมา พ.ศ.2537 มีการจัดตังสุ
้ ขาภิบาลหัวเวียง และสร้ างอาคารสานักงานสุขาภิบาลขึ ้น
บริเวณติดกันกับบ้ านของคุณสมพงษ์ ลักษณะเป็ นอาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ โดยมีการถมที่ดินปรับ
ระดับสูงจากเดิมประมาณ 1.50 เมตร ทาให้ ลานไผ่วงด้ านหน้ าร้ านกลายเป็ นที่ลมุ่ ต่า
ช่ วงที่ 3 : ระหว่ างปี พ.ศ.2538 – 2549
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ มีการก่อสร้ างต่อเติมที่อยูอ่ าศัยริมตลิ่งเพิ่มขึ ้น โดยใช้
วัสดุเป็ น คสล. แทนไม้ อย่างของเดิม แต่ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยมากนัก มีเพียง
การลดระดับลงเล็กน้ อยบริเวณระเบียงท่าน ้า แต่ช่วงหลังปี พ.ศ.2538 มานี ้ระดับน ้าช่วงฤดูน ้า
หลากท่วมเริ่มสูงท่วมพื ้นบ้ านเป็ นประจาเกือบทุกปี นอกจากความเสียหายที่เกิดกับที่อยูอ่ าศัยหลัง
น ้าลดแล้ ว ยังมีการทับถมของตะกอนดินใต้ ถนุ บ้ านที่พดั พามากับกระแสน ้าด้ วย ทาให้ พื ้นที่ใต้ ถนุ มี
ระยะความสูงลดลง หลังน ้าลดต้ องทาความสะอาดพื ้น เก็บกวาดและโกยหอบตะกอนเหล่านี ้ออก
จากใต้ ถนุ บ้ าน ช่วงหลังจึงแก้ ปัญหาโดยการเทพื ้นคอนกรี ตที่ใต้ ถนุ เพื่อจะได้ ทาความสะอาดได้
ง่ายขึ ้นหลังน ้าลด
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง มีการต่อเติมที่อยูอ่ าศัยเพิ่มขึ ้นมาทางลานไผ่วง
โดยเปลี่ยนวัสดุเป็ น คสล. แต่ยงั คงระดับพื ้นใกล้ เคียงกับที่อยู่อาศัยเดิม ระดับน ้าท่วมช่วงนี ้ยังไม่
ถึงพื ้นบ้ านชันบน
้ แต่การใช้ งานใต้ ถนุ ไม่สามารถใช้ งานได้ เหมือนยุคก่อนหน้ า เพราะดินตะกอนที่
ทับถมมีมาก สูงจนไม่สามารถเดินลอดหรื อใช้ งานใต้ ถนุ ได้ อีกแล้ ว จึงปล่อยทิ ้งไว้ อย่างนันไม่
้ ได้ ทา
ความสะอาดหรื อจัดการอะไรหลังน ้าลด17
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง พ.ศ.2538 มีการปรับปรุงพื ้นที่ลานไผ่วง โดยเทพื ้น
คอนกรี ตทังหมดเพื
้
่อไม่ให้ มีน ้าท่วมขัง แต่ไม่ได้ ปรับระดับพื ้นที่แต่อย่างใด พ.ศ.2542 เมื่อครัง้ ที่
สุขาภิบาลยกฐานะขึ ้นเป็ นเทศบาลตาบลหัวเวียง ได้ มีการสร้ างอาคารสานักงานใหม่ขึ ้น พร้ อมถม
ที่ดนิ สูงจากเดิมอีกประมาณ 1.00 เมตร ส่วนที่อยู่อาศัยของครอบครัวคุณสมพงษ์รือ้ แล้ วสร้ างใหม่
โดยมีการถมที่ดนิ สูงประมาณ 1.00 เมตร ลักษณะเป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ และ
เปิ ดเป็ นร้ านขายของชาที่ชนล่
ั ้ าง18
17

สัมภาษณ์ เลี่ยน ฤกษ์ อโุ ฆษ, 14 มกราคม 2555.

18

สัมภาษณ์ สมพงษ์ มงคลเกิด, 14 มกราคม 2555.
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ช่ วงที่ 4 : ระหว่ างปี พ.ศ.2550 – 2554
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ตลิ่งริมนา้ ระดับน ้าหลากท่วมในช่วงหลังปี พ.ศ.2549 มานี ้เริ่ม
ท่วมถึงพื ้นบ้ านเป็ นประจา แต่ไม่ได้ ปรับเปลี่ยนระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยแต่อย่างใด เนื่องจาก
ค่าใช้ จา่ ยค่อนข้ างสูงมาก และผู้อยูอ่ าศัยก็มีแต่ผ้ สู งู อายุและเด็ก ลูกหลานออกไปทางานข้ างนอก
หมูบ่ ้ านกันหมด ไม่มีเงินสาหรับปรับปรุงบ้ านมากมายขนาดนัน้ ทาได้ เพียงแก้ ปัญหาโดยการยก
พื ้นไม้ กระดานเป็ นที่อยูอ่ าศัยชัว่ คราวช่วงน ้าท่วม
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ดอนหลังตลิ่ง ระดับน ้าหลากท่วมถึงระดับพื ้นที่อยู่อาศัยแล้ ว
เช่นกัน รวมทังดิ
้ นตะกอนที่ทบั ถมใต้ ถนุ ก็สงู เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ทุกปี เจ้ าของบ้ านกาลังวางแผนจะ
ดีดยกบ้ านทังที
้ ่อยูอ่ าศัยดังเดิ
้ มและที่อยูอ่ าศัยส่วนต่อเติมใหม่ ให้ สงู ขึ ้นอีกประมาณ 1.5 เมตร
ซึง่ ถึงแม้ วา่ จะมีคา่ ใช้ จา่ ยสูงมากก็จาเป็ น แต่ต้องรอช่างให้ มีควิ ว่างเสร็จจากการดีดบ้ านหลังอื่นๆ
ก่อน ซึง่ แต่ละปี จะมีชว่ งที่สามารถทาการดีดบ้ านได้ ไม่มากนัก คือต้ องเป็ นช่วงหน้ าแล้ งที่น ้าลด
และพื ้นดินค่อนข้ างแห้ งสนิท
ที่อยู่อาศัยบริเวณพืน้ ที่ล่ ุมหลังตลิ่ง พ.ศ.2552 ที่อยู่อาศัยบริเวณนี ้ขยายตัวเพิ่มขึ ้น
เรื่ อยๆ โดยเฉพาะริมถนนหน้ าเทศบาลหัวเวียง ซึง่ มีการถมที่ดนิ สูงขึ ้นประมาณ 2.00 เมตร จาก
เดิมเป็ นที่ลมุ่ ทานา เพื่อปลูกสร้ างที่อยู่อาศัย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
น้ ล่างปิ ดทึบ
ไม่ยกพื ้น วัสดุเป็ น คสล. ที่อยูอ่ าศัยใหม่กลุม่ นี ้มักไม่ถกู น ้าท่วม เพราะตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ดินถมสูง และ
มีการทาแนวคันดินหรื อแนวกระสอบทรายกันน
้ ้าไม่ให้ ท่วมพื ้นผิวถนนเทศบาลหัวเวียงได้ เพราะ
จะทาให้ ชมุ ชนตัดขาดจากการช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกโดยการเข้ าถึงทางบกอย่างสิ ้นเชิง
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4.2.5 วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง
การเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียงแบ่งตามช่วงเวลาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสาคัญของลักษณะอุทกนิเวศในที่ราบลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยา ซึง่ มีผลทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระดับดิน ระดับถนน และสภาพพื ้นที่ นามาสูก่ ารเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
สามารถแบ่งได้ 4 ช่วงเวลา คือ
ช่ วงที่ 1 : ก่ อน พ.ศ.2500 “ยุคระดับนา้ หลากท่ วมตามธรรมชาติ”
จาการศึกษาสภาพธรณีสณ
ั ฐานที่ราบลุม่ ภาคกลางตังแต่
้ อดีตนันพบว่
้
า บริเวณที่ราบลุม่
ภาคกลางตอนล่างนันเป็
้ นพื ้นที่ราบน ้าท่วมถึง (Floodplain) ของแม่น ้าเจ้ าพระยาและลาน ้าสาขา
ในช่วงฤดูน ้าหลากท่วม น ้าจะค่อยๆ สูงขึ ้นและเริ่มเอ่อล้ นตลิ่งแม่น ้าตังแต่
้ จงั หวัดชัยนาท สิงห์บุรี
อ่างทอง ไล่ลงมาจนถึงอยุธยา และปทุมธานี โดยจะไหลหลากเข้ าท่วมพื ้นที่ลมุ่ น ้าขังตามธรรมชาติ
ทังฝั
้ ่ งตะวันตกและตะวันออกของแม่น ้าเจ้ าพระยา หากปี ใดปริมาณน ้าหลากท่วมมากกว่าปกติ
หรื อมีฝนตกหนักในพื ้นที่ จะทาให้ น ้าท่วมที่อยูใ่ นพื ้นที่ลมุ่ เหล่านี ้ไหลหลากไปตามผิวดินลงสูท่ ี่ราบ
ลุม่ ภาคกลางตอนล่างและไหลลงสูท่ ะเลในที่สดุ ซึง่ เป็ นเส้ นทางน ้าหลากท่วมตามธรรมชาติ
(Floodway)
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีสองลักษณะคือ ที่อยู่อาศัยแบบเรื อนแพซึง่ ระดับพื ้น
ปรับขึ ้น-ลงได้ ตามระดับรา้ และที่อยูอ่ าศัยแบบยกพื ้นสูงซึ่งระดับพื ้นส่วนใหญ่ไม่สงู จากดินมากนัก
ประมาณ 2.00-3.00 เมตร เพื่อป้องกันน ้าท่วม รวมทังสามารถใช้
้
งานพื ้นที่ใต้ ถนุ ได้ ยามน ้าลด
บ้ านเรื อนส่วนใหญ่ปลูกบริเวณตลิ่งริมน ้าและที่ดอนริมตลิ่ง พื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งเป็ นป่ าไผ่และทุง่ โล่ง
ไม่มีถนน มีเพียงทางเดินคันนาเชื่อมต่อระหว่างที่อยู่อาศัยกับพื ้นที่เกษตรกรรมซึง่ จรดไปถึงคลอง
หัวไร่แตง
ช่ วงที่ 2 : พ.ศ.2501 – 2538 “ยุคควบคุมระดับนา้ หลากท่ วม”
ประเทศไทยเริ่มมีการก่อสร้ างเขื่อนแห่งแรกคือ เขื่อนเจ้ าพระยา หรื อเขื่อนชัยนาท ขึ ้นเมื่อ
ประมาณ พ.ศ.2485 หลังเหตุการน ้าท่วมครัง้ ใหญ่ในประวัตศิ าสตร์ ของประเทศซึง่ น ้าท่วมเข้ ามาถึง
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 15 ปี แล้ วเสร็จประมาณ พ.ศ.2500 หลังใน
เวลานันยั
้ งไม่มีการสร้ างเขื่อนหรื อการสร้ างเขื่อนและระบบชลประทานในบริเวณที่ราบภาคกลาง
ตอนล่างนัน้ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรณีสณ
ั ฐานวิทยาจากพื ้นที่ลมุ่ น ้าขังธรรมชาติไป
เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม มีการก่อสร้ างถนนและคันคลองชลประทานขวางทางน ้าหลากท่วม บาง
พื ้นที่เปลี่ยนเป็ นชุมชนที่อยูอ่ าศัยในเวลาต่อมา ส่งผลให้ สภาพน ้าหลากท่วมมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม โดยระดับน ้าหลากท่วมสูงสุดมีระดับลดลง ความเสียหายที่เกิดจากน ้าหลากท่วมก็มี
แนวโน้ มลดน้ อยลง
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ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงจากของเดิม โดยเฉพาะที่อยูอ่ าศัยแบบเรื อนแพ
ลอยน ้า ส่วนใหญ่จะยกขึ ้นตังบนเสาบริ
้
เวณริมตลิ่ง โดยที่ระดับพื ้นไม่สงู จากระดับน ้ามากนักเพื่อ
ความสะดวกในการสัญจรทางน ้า และด้ วยข้ อจากัดของการยกเรื อนแพขึ ้นตังเสานั
้
นจะยกในช่
้
วงที่
ระดับน ้าหลากสูงสุดของปี นันๆ
้ ทาให้ ระดับพื ้นของที่อยุอ่ าศัยกลุม่ นี ้สูงจากดินประมาณ 1.50-2.00
เมตร ส่วนที่อยู่อาศัยแบบเรื อนยกพื ้นสูงไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นมากนัก แต่เริ่มมีการปลูก
สร้ างขยายมาในพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งที่เคยเป็ นป่ าไผ่และทุง่ นา รวมทังการเริ
้
่มเข้ ามาของการพัฒนา
ทางสัญจรทางบกที่สาคัญคือถนนคันคลองชลประทาน ซึง่ มีการยกระดับคันคลองสูงประมาณ
2.00 เมตร เพื่อส่งน ้าจากแหล่งน ้าและเขื่อนทางตอนบนลงสูพ่ ื ้นที่ราบลุม่ เกษตรกรรมทางตอนล่าง
โดยไม่ได้ อ้างอิงขึ ้นจากองค์ประกอบทางกายภาพเดิมของพื ้นที่ ทาให้ ระบบการนาน ้าเข้ าพื ้นที่
เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการขุดร่องน ้านาน ้าเข้ าที่นาบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งทาให้ เกิด
ทางเดินคันดินสูงขึ ้น ต่อมาพัฒนากลายเป็ นถนนดินในหมูบ่ ้ าน
ช่ วงที่ 3 : พ.ศ.2538 – 2549 “ยุคระดับนา้ หลากท่ วมเริ่มผิดปกติธรรมชาติ”
หลังจากการควบคุมระดับน ้าด้ วยเขื่อนและระบบชลประทานที่เริ่มพัฒนาขึ ้นในยุคนัน้
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสภาพการอยู่อาศัย การใช้ ที่ดนิ
การขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ลมุ่ ต่าและพื ้นที่ริมตลิ่งซึง่ เป็ นพื ้นที่กกั เก็บน ้าที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมซึง่ เป็ นผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพน ้า
หลากท่วมเริ่มมีความรุนแรงมากขึ ้น โดยเฉพาะน ้าท่วมภาคกลางตอนล่างในปี พ.ศ.2538 ที่ระดับ
น ้าหลากท่วมสูงมากกว่าหลายปี ที่ผ่านมา ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน
บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัยในพื ้นที่ราบลุม่ ภาคกลางตอนล่างอย่างกว้ างขวาง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยริมน ้า
ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงตามระดับน ้าหลากท่วมที่เพิ่มสูงขึ ้นจากช่วง
ก่อน พ.ศ.2538 ประมาณ 1.00 เมตร ทาให้ ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่น ้าท่วมถึงระดับพื ้น ที่อยูอ่ าศัย
ดังเดิ
้ มบางหลังโดยเฉพาะที่อยูอ่ าศัยบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้ามีการดีดอาคารให้ ระดับพื ้นสูงขึ ้นอีก
ประมาณ 1.00 เมตร และที่อยูอ่ าศัยซึง่ ปลูกสร้ างใหม่ในยุคนันก็
้ จะยึดเอาระดับน ้าหลากสูงสุดของ
ปี พ.ศ.2538 เป็ นระดับอ้ างอิงในการยกระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย นอกจากนี ้ระดับน ้าหลากท่วมที่
สูงขึ ้นยังเอ่อล้ นคันคลองชลประทานและถนนคันดินในหมู่บ้าน ไหลหลากเข้ าท่วมทุง่ บริเวณพื ้นที่
เกษตรกรรมที่ลมุ่ ทังหมด
้
หลังจากน ้าท่วมครัง้ นันจึ
้ งเริ่มมีนโยบายการเสริมคันคอลงและยกระดับ
ถนนให้ สงู ขึ ้นจากเดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นคันป้องกันกันไม่
้ ให้ น ้าหลากท่วมพื ้นที่ เกษตรกรรมได้
ที่อยู่อาศัยซึง่ อยู่ติดกับถนนคันกันน
้ ้าส่วนใหญ่จะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับถนน
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ที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้ างใหม่ในยุคนี ้มักมีการถมดินให้ สงู ใกล้ เคียงระดับถนน และปลูกสร้ างที่อยู่
อาศัยชันเดี
้ ยวหรื อที่อยูอ่ าศัยสองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบบนที่ดินถมสูงนัน้
ช่ วงที่ 4 : พ.ศ.2550 - 2554 “ยุคระดับนา้ หลากท่ วมเหนือการควบคุม”
ความรุนแรงและระดับของน ้าหลากท่วมเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกปี โดยเฉพาะ
พ.ศ.2549 และ พ.ศ. 2551 ระดับน ้าหลากท่วมสูงสุดมีระดับสูงกว่า พ.ศ.2538 ประมาณ 2.00
เมตร มีผลกระทบต่อสภาพพื ้นที่และการดารงชีวิตในชุมชน ชาวบ้ านมีการปรับตัวให้ สอดคล้ องกับ
ระดับน ้าท่วม มีการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยทังการดี
้
ดอาคารและการถมที่ดนิ ในหลาย
พื ้นที่ของหมูบ่ ้ าน รวมทังการยกระดั
้
บถนนคันกันน
้ ้าซึง่ พัฒนาต่อเนื่องมาจากทางเดินคันนาในอดี ต
ที่เปลี่ยนแปลงสภาพพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่งกลายเป็ นพื ้นที่ลมุ่ น ้าท่วมขัง เมื่อถึงฤดูน ้าหลากท่วมที่อยู่
อาศัยบริเวณพื ้นที่ตลิ่งริมน ้าซึง่ อยูน่ อกแนวถนนคันกันก็
้ จะได้ รับผลกระทบมาก เพราะน ้าหลากจะ
ไม่สามารถไหลเข้ าทุง่ ได้ เช่นในอดีตทาให้ ระดับน ้าหลากท่วมนอกแนวคันกันน
้ ้าสูงมากและท่วมขัง
เป็ นระยะเวลานานหลายเดือน ส่วนพื ้นที่เกษตรกรรมและบริเวณพื ้นที่ลมุ่ หลังแนวถนนคันกันน
้ ้าซึง่
มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยออกมาตามแนวถนน หากไม่มีการถมที่ดนิ ให้ สงู กว่าระดับถนนก็จะ
ถูกน ้าเอ่อล้ นเข้ าท่วมเต็มพื ้นที่ ภายหลังน ้าลดก็ไม่สามารถไหลข้ ามถนนคันกันกลั
้ บสูแ่ ม่น ้าได้ เอง
ต้ องอาศัยเครื่ องยนต์ดดู กลับออกมา โดยเฉพาะปี พ.ศ.2554 ระบบการบริหารจัดการน ้าทังเขื
้ ่อน
และชลประทานไม่สามารถควบคุมน ้าหลากท่วมได้ ทาให้ ระดับน ้าหลากท่วมในพื ้นที่มีระดับสูง
ที่สดุ เท่าที่เคยมีมาตังแต่
้ อดีต เมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับน ้าหลากท่วมก่อน ปี พ.ศ.2500 พบว่า
สูงขึ ้นมากกว่า 2.80 เมตร ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย ระดับดินถม และระดับถนนเกือบทังหมดจึ
้
ง
ถูกน ้าท่วม ได้ รับความเสียหายมาก ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย
ต่อไปในอนาคต
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ภาพที่ 4-19 รูปตัดหมูบ่ ้ านแสดงการเปลีย่ นแปลงระดับพื ้นของทีอ่ ยูอ่ าศัยระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2554
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บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัณฐานระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยริมแม่น ้าน้ อย กรณีศกึ ษา
ชุมชนเทศบาลตาบลหัวเวียง อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย และปั จจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง เพื่อสืบหาลักษณะและที่มาของความ
หลากหลายระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั ซึง่ ปรากฏพบได้ ในชุมชนพื ้นถิ่นริมน ้าบริเวณพื ้นที่
ราบลุม่ แม่น ้าเจ้ าพระยาตอนลาง
จากการศึกษาการตังถิ
้ ่นฐานและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน
หัวเวียง พบว่าองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนหัวเวียงมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
1) ทางสัญจรทางน ้า จากเดิมที่เป็ นเส้ นทางสัญจรหลักถูกลดความสัมพันธ์กบั การ
อยูอ่ าศัยลง เปลี่ยนเป็ นทางสัญจรรอง
2) ทางสัญจรทางบก จากเดิมเป็ นเพียงเส้ นทางเดินเล็กๆ เชื่อมระหว่างที่อยูอ่ าศัยริมน ้า
กับพื ้นที่เกษตรกรรม ถูกพัฒนาให้ ความสาคัญมากขึ ้น จนแปรเปลี่ยนเป็ นเส้ นทาง
สัญจรหลักแทนทางสัญจรทางน ้า
3) อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง จากเดิมเป็ นเรื อนแพลอยในน ้า หรื อเรื อนยกพื ้นสูงปลูกใกล้
ตลิ่งริมน ้า เพื่อใช้ ประโยชน์จากน ้าทังการอุ
้
ปโภคและบริโภค กลับขยายตัวออกห่าง
ลดความสัมพันธ์กบั ทางสัญจรทางน ้าลง และเปลี่ยนมาพัฒนาความสัมพันธ์กบั ทาง
สัญจรทางบกมากขึ ้น
5.1 สรุปผลการศึกษา แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้ อ ได้ แก่
5.1.1 รูปแบบระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง
5.1.2 การเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง
5.1.3 ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง
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5.1.1 รู ปแบบระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียงมีความหลากหลาย
ทังระดั
้ บความสูงและลักษณะความสัมพันธ์กบั บริบทแวดล้ อม สามารถจาแนกเป็ น 3 ลักษณะ
ได้ แก่
1) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยดัง้ เดิม คือ ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยที่สร้ างขึ ้นก่อนปี พ.ศ.
2538 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับหรื อต่อเติมองค์ประกอบบางประการที่มีผลต่อการเปลี่ยน
แปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย ซึง่ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1.1) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยประเภทเรื อนแพยกตัง้ บนเสา
ที่อยู่อาศัยประเภทนี ้หลงเหลืออยูพ่ ียงหลังเดียวในชุมชน โดยระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัยมีความสูง ใกล้ เคียงกับระดับน ้าในแม่น ้า เนื่องจากการใช้ สอยที่ต้องสัญจร
ทางน ้าเป็ นหลักแล้ วยังมีความสัมพันธ์กบั ระดับน ้าซึง่ อธิบายได้ ด้วยเรื่ องของ
วิธีการยกแพขึ ้นตังบนเสาซึ
้
ง่ ต้ องทาช่วงน ้าขึ ้นสูงสุดในช่วงก่อน พ.ศ.2538
1.2) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยประเภทเรื อนยกพืน้
เป็ นลักษณะของที่อยูอ่ าศัยดังเดิ
้ มที่พบได้ ทวั่ ไปในหลายชุมชนในที่ราบลุม่ ภาค
กลาง รวมทังในพื
้ ้นที่ชมุ ชนหัวเวียงเองก็มีจานวนไม่น้อย โดยระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัยประเภทนี ้มีความสูงจากระดับน ้าลดประมาณ 2.00-3.00 เมตร ซึง่ อ้ างอิง
ขึ ้นจากระดับน ้าหลากท่วมสูงสุดในช่วงก่อน ปี พ.ศ.2538 แต่จะมีความสูงต่ามาก
บ้ างน้ อยบ้ างก็สดุ แล้ วแต่พื ้นที่ตงว่
ั ้ าเป็ นที่ลมุ่ หรื อที่ดอน
2) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากของเดิม คือ ระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัยที่สร้ างขึ ้นก่อนปี พ.ศ.2538 แต่มีการเปลี่ยนแปลงระดับหรื อต่อเติมลักษณะบางประการที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
2.1) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยจากการดีดอาคาร
เป็ นลักษณะของที่อยูอ่ าศัยที่พบได้ ในหลายพื ้นที่ของชุมชนหัวเวียง ตังแต่
้ พื ้นที่
ตลิ่งริมน ้าไปจนถึงพื ้นที่ลมุ่ หลังตลิ่ง โดยที่อยูอ่ าศัยประเภทนี ้จะมีระดับความสูง
ของพื ้นที่หลากหลาย ตังแต่
้ ความสูงประมาณ 3.50 – 5.50 เมตรจากระดับน ้าช่วง
น ้าลด ขึ ้นอยูก่ บั ช่วงยุคที่ดีดและจานวนครัง้ ที่ทาการดีด โดยอ้ างอิงจากระดับน ้า
หลากท่วมสูงสุดในช่วงยุคนันๆ
้ เป็ นสาคัญ
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2.2) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยจากการถมที่ดนิ
เป็ นลักษณะที่อยู่อาศัยที่พบได้ เฉพาะบางบริเวณของพื ้นที่ชมุ ชน คือบริเวณพื ้นที่ลมุ่
หลังตลิ่งที่ติดกับแนวถนน มีระดับความสูงของพื ้นใกล้ เคียงหรื อต่ากว่าระดับถนนซึง่
มีการถมยกระดับถนนหลายครัง้ ตามระดับน ้าหลากท่วมสูงสุดในแต่ละช่วงยุคเป็ น
ระดับอ้ างอิง
3) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยสร้ างใหม่ คือ ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยที่สร้ างขึ ้นหลังปี พ.ศ.2538 ซึง่
มีทงลั
ั ้ กษณะร่วมและลักษณะที่แตกต่างกับที่อยูอ่ าศัยดังเดิ
้ มในพื ้นที่ ตามเงื่อนไขของบริบท
สภาพแวดล้ อม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึง่ สามารถจาแนกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
3.1) ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยยกพืน้
จะมีลกั ษณะคล้ ายกับที่อยู่อาศัยยกพื ้นแบบดังเดิ
้ ม แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ
โครงสร้ าง ขนาด และสัดส่วนต่างๆ โดยเฉพาะระดับความสูงของพื ้นจากระดับดิน ซึง่
จะสูงกว่าระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยที่สร้ างก่อนปี พ.ศ2538 เนื่องจากอิงระดับน ้าหลาก
ท่วมในช่วงหลังเป็ นเกณฑ์ ซึ่งมีระดับความสูงขึ ้นเรื่ อยมา
3.2 ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยตัง้ บนที่ถมดิน
ลักษณะจะเป็ นที่อยู่อาศัยที่ระดับพื ้นติดดิน มีทงที
ั ้ ่อยู่อาศัยชันเดี
้ ยว และที่อยูอ่ าศัย
สองชันแบบชั
้
นล่
้ างปิ ดทึบ โดยความสูงของระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยจะแปรผันไปตาม
ระดับความสูงของพื ้นที่และดินที่ถม ส่วนใหญ่แล้ วจะถมดินให้ สงู กว่าระดับน ้าหลาก
ท่วมในยุคหลัง พ.ศ.2538
3.3 ระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยยกพืน้ บนที่ถมดิน
เป็ นลักษณะของที่อยูอ่ าศัยที่เกิดขึ ้นยุคหลังสุด มีลกั ษณะร่วมกันทังถมที
้ ่ดนิ และยก
พื ้นสูงด้ วย ยังพบไม่มากนักในพื ้นที่ศกึ ษา ซึง่ ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยลักษณะนี ้มักจะ
มีความสูงมาก พบได้ ตงแต่
ั ้ 5.50 – 7.50 เมตรจากระดับน ้าลด เมื่อถึงช่วงที่น ้าหลาก
ท่วมจะเป็ นที่อยูอ่ าศัยที่ระดับพื ้นพ้ นน ้าหลากท่วมได้ ทงหมด
ั้
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5.1.2 การเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง
การเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนหัวเวียง มีทงการเปลี
ั้
่ยนแปลงโดยตรง
และการเปลี่ยนแปลงโดยอ้ อม การเปลี่ยนแปลงโดยตรงคือการเปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลต่อระดับพื ้นที่
อยูอ่ าศัยทางกายภาพอย่างชัดเจน ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยูอ่ าศัย การต่อเติมอาคาร
และการดีดอาคาร ส่วนการเปลี่ยนแปลงโดยอ้ อม คือการเปลี่ยนแปลงกายภาพของบริ บทแวดล้ อม
โดยรอบที่อยูอ่ าศัย ซึง่ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นที่อยู่อาศัยโดยเกี่ยวเนื่องกัน ได้ แก่
การถมที่ดนิ การถมปรับระดับถนน และการทับถมของดินตะกอน โดยสรุปเป็ นแผนผังดังนี ้

ภาพที่ 5-1 แผนผังแสดงการจาแนกลักษณะการเปลีย่ นแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั . มี นาคม 2555.

1) การเปลี่ยนแปลงโดยตรง เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลต่อระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย
ทางกายภาพอย่างชัดเจน ประกอบด้ วย
1.1 การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบที่อยู่อาศัย
มีผลทาให้ ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของอาคารนัน้ เช่น
ที่อยู่อาศัยแบบเรื อนแพมีระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยสามารถปรับขึ ้นลงได้ ตามระดับ
น ้า แต่เมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็ นเรื อนแพยกตังบนเสาก็
้
ทาให้ ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย
ไม่ยืดหยุน่ ได้ ตามระดับน ้าเหมือนรูปแบบเรื อนแพ
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1.2 การดีดอาคาร มีผลทาให้ ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ชัดเจน เช่น ที่อยู่อาศัยดังเดิ
้ มที่มกั มีระดับพื ้นสูงจากดินประมาณ 2.00 เมตร
เมื่อมีการดีดอาคารขึ ้นด้ วยเหตุผลปั จจัยต่างๆ ทาให้ ระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย
เปลี่ยนแปลงไปได้ จากที่สารวจพบคือดีดอาคารสูงกว่าระดับเดิม 3.00 เมตร
1.3 การต่ อเติมที่อยู่อาศัย มีผลทาให้ ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไปได้
เช่น ที่อยู่อาศัยแบบสองชันใต้
้ ถนุ โล่ง ที่มีการมาต่อเติมผนังปิ ดล้ อมพื ้นที่ใต้ ถนุ
เพื่อเพิ่มพื ้นที่ใช้ งานภายในอาคาร จากที่ใช้ งานหลักที่พื ้นชันบนของบ้
้
านกลับ
เปลี่ยนมาเป็ นใช้ งานที่พื ้นชันล่
้ างเป็ นหลักด้ วย ถือได้ วา่ ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย
ถูกลดต่าลงมาอยูท่ ี่ระดับดิน
2) การเปลี่ยนแปลงโดยอ้ อม คือการเปลี่ยนแปลงกายภาพของบริบทแวดล้ อมโดยรอบ
ที่อยู่อาศัย ซึง่ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นที่อยู่อาศัยโดยเกี่ยวเนื่องกัน ได้ แก่
2.1 การถมที่ดิน เพื่อยกระดับพื ้นดินให้ เท่ากับระดับถนน หรื อถมดินเพื่อสูงกว่า
ระดับน ้าหลากท่วม ซึง่ จะมีผลทาให้ ระดับพื ้นของที่อยู่อาศัยลดต่าลง หรื อบาง
กรณีที่มีการถมที่ดินสูงขึ ้นมากจากที่อยูอ่ าศัยที่มีระดับพื ้นยกสูง ใต้ ถนุ เปิ ดโล่ง
อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็ นที่อยู่อาศัยที่ระดับพื ้นลดลงมาเกือบติดดิน และพื ้นที่ชนั ้
ใต้ ถนุ ก็จะหายไป
2.2 การถมยกระดับถนน โดยมากจะถมขึ ้นเพื่อเป็ นคันกันน
้ ้าหรื อหนีน ้าไม่ให้
ท่วมถึงพื ้นผิวถนนช่วงน ้าหลากท่วม ซึง่ แต่ละครัง้ อาจถมยกสูงขึ ้นจากเดิม
ประมาณ 0.5 -1.00 เมตร กรณีนี ้จะส่งผลต่อระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้
ถนนกลายเป็ นพื ้นที่ลมุ่ น ้าขัง หรื อมีขยะหมักหมมที่ใต้ ถนุ จนนาไปสู่การถมที่ดนิ
หรื อการดีดอาคารได้
2.3 การทับถมของดินตะกอน มักเกิดขึ ้นกับที่อยู่อาศัยบริเวณตลิ่งริมน ้า ซึง่
ช่วงน ้าหลากท่วมจะมีดนิ ตะกอนถูกพัดพาเข้ ามาในพื ้นที่ใต้ ถนุ ซึง่ ภายหลังน ้าลด
อาจมีความสูงของดินตะกอนที่ไม่ไหลกลับลงไปกับน ้าด้ วยหนาถึง 0.10 - 0.50
เมตร และหากไม่มีการจัดการกับตะกอนเหล่านี ้ เมื่อน ้าท่วมซ ้าๆ หลายครัง้ เข้ า
ดินตะกอนก็พอกพูนขึ ้นเกือบถึงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยได้

162
5.1.3 ปั จจัยที่มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงระดับพืน้ ของที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียง
การเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยริมแม่น ้าน้ อย กรณีศกึ ษาชุมชนเทศบาลตาบล
หัวเวียง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ชี ้ให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของการอยู่อาศัยในพื ้นที่ราบลุม่ แม่น ้า
เจ้ าพระยาในปั จจุบนั ความหลากหลายของระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยมีความสัมพันธ์กบั
องค์ประกอบทางกายภาพของหมูบ่ ้ าน ระดับการดีดอาคารบ้ านเรื อนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กบั
ระดับน ้าหลากท่วมสูงสุดของแต่ละช่วงปี ในขณะที่ระดับการถมที่ดนิ สาหรับสร้ างที่อยูอ่ าศัยนัน้
ก็มีความสัมพันธ์กบั ระดับถนนหรื อทางสัญจรทางบก ซึง่ ก็มีความสัมพันธ์กบั ระดับน ้าหลากท่วม
ด้ วยเช่นกัน โดยทังการดี
้
ดอาคารและการถมที่ดนิ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่
อาศัยทังสิ
้ ้น จึงกล่าวได้ วา่ ระดับน ้าหลากท่วมที่เปลี่ยนแปลงไปตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั เป็ นปั จจัย
สาคัญที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยริมน ้า โดยสรุปเป็ นแผนผังดังนี ้

ภาพที่ 5-2 แผนผังแสดงการจาแนกปั จจัยทีม่ ีผลต่อการเปลีย่ นแปลงระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั . มี นาคม 2555.
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ที่อยู่อาศัยในชุมชนหัวเวียงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตามการปรับตนของผู้อยู่
อาศัยหรื อชาวบ้ านที่มีตอ่ สภาพสังคมแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา โดยที่ เห็นได้
ชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลงระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย ซึง่ เป็ นสิ่งที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายภาพของบ้ าน ระดับพื ้นดินที่รองรับตัวบ้ าน ระดับถนนทางสัญจรเชื่อม
ต่อเข้ าถึงบ้ าน และระดับน ้าหลากท่วมพื ้นบ้ านยามเมื่อฤดูน ้าหลากมาถึง ที่ถกู สอดแทรกภายใต้
รูปลักษณ์ของบ้ านที่ปรากฎ ทัง้ 3 ปั จจัยดังกล่าวเป็ นสิ่งซึง่ มีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันอย่างมาก
หากปั จจัยใดปั จจัยหนึง่ มีการเปลี่ยนแปลง ก็จะมีผลกระทบต่อปั จจัยอื่นๆ เช่นกัน

ภาพที่ 5-3 แผนผังแสดงการเปลีย่ นแปลงสัณฐานระดับพื ้นของทีอ่ ยูอ่ าศัย
ทีม่ า : ผูว้ ิ จยั . มี นาคม 2555.
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นทังการดี
้
ดยกอาคาร การถมยกระดับถนน การถมปรับระดับดิน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยูอ่ าศัย และรูปแบบการยกระดับพื ้นของที่อยู่อาศัย ล้ วนแล้ วแต่เป็ น
ผลมาจากระดับน ้าหลากท่วมทังสิ
้ ้น จึงสรุปได้ ว่าระดับน ้าหลากท่วมส่งผลต่อความหลากหลาย
ของระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยทังที
้ ่อยู่อาศัยดังเดิ
้ ม ที่อยูอ่ าศัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากของเดิม
และที่อยู่อาศัยสร้ างใหม่ในพื ้นที่ชมุ ชนหัวเวียง ถึงแม้ ปัจจุบนั ทางสัญจรทางน ้าจะถูกลดบทบาท
ความสาคัญลง ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขของสภาพแวดล้ อม วัฒนธรรม
และค่านิยมของผู้อยูอ่ าศัยตามช่วงเวลา แต่ระดับน ้าก็ยงั คงส่งผลต่อการอยูอ่ าศัยและเป็ นปั จจัย
สาคัญที่กาหนดระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัย ดังสะท้ อนให้ เห็นจากความหลากหลายของระดับพื ้นของ
ที่อยู่อาศัยที่ปรากฏ ณ ชุมชนหัวเวียงในปั จจุบนั
บ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัยในแต่ละยุคสมัยและช่วงเวลาต่างๆ ที่ผา่ นมานัน้ ต่างมีเหตุปัจจัยให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของแต่ละสิ่งเป็ นพื ้นฐานของสัจธรรมแห่งสรรพสิ่ง เป็ นไปไม่ได้
ที่ทกุ สิ่งทุกอย่างแม้ แต่ที่อยูอ่ าศัยหรื อเรื อนพื ้นถิ่นตามวิถีชนบทจะอยูน่ ิ่งคงที่ เพียงแต่เมื่อได้ ศกึ ษา
วิเคราะห์อย่างละเอียด ท่องแท้ แล้ วนัน้ จึงทาให้ เห็น ได้ ร้ ู และเข้ าใจถึงลักษณะ การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการต่างๆ ทังโดยตรงและโดยอ้
้
อมที่เกิดขึ ้นอย่างละเอียดอ่อน ผสมผสานปะปนกันไป
มากบ้ าง น้ อยบ้ าง เร็วบ้ าง ช้ าบ้ างอย่างค่อยเป็ นค่อยไปก็สดุ แล้ วแต่
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
1) ระดับน ้าหลากท่วมในยุคหลังมานี ้ไม่ใช่ลกั ษณะน ้าหลากท่วมตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่
เกิดจากระบบการบริหารจัดการน ้าที่ไม่เหมาะสม ควรมีการสร้ างความร่วมมือระหว่างหน่วย
บริหารราชการส่วนท้ องถิ่นที่ใกล้ เคียงกัน เช่น สุขาภิบาล เทศบาล ตาบล และอาเภอ ที่มีลกั ษณะ
ทางภูมิศาสตร์ หรื อระบบนิเวศน์ลมุ่ น ้าต่อเนื่องกัน ตลอดจนเกษตรกร และประชาชนในพื ้นที่
เพื่อการวางแผนพัฒนาและการจัดการปั ญหาน ้าท่วมอย่างเป็ นระบบ
2) ควรมีการจัดทาผังการใช้ ที่ดนิ สาหรับชุมชนเกษตรกรรมในพื ้นที่รองรับน ้าหลากท่วม
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดนิ สาหนักงาน
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพื ้นที่เกษตรกรรม เพื่อการควบคุมดูแลที่อยู่อาศัย
การใช้ ที่ดนิ หรื อทาการเกษตรที่เหมาะสมสาหรับพื ้นที่ซงึ่ เป็ นพื ้นที่รับน ้าท่วม
3) การวางแผนก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานทางกายภาพต่างๆ เช่น ถนน ทางรถไฟ และ
คันคลองชลประทาน เพื่อป้องกันไม่ให้ การก่อสร้ างสิ่งต่างๆ เหล่านี ้กีดขวางเส้ นทางการไหลของน ้า
หลากท่วม การออกแบบควรจัดให้ น ้าสามารถระบายลอดผ่านได้ และระบายกลับสูแ่ ม่น ้าได้ อย่าง
สะดวก เพื่อป้องกันไม่ให้ น ้าท่วมขังในพื ้นที่เป็ นเวลานาน
4) แนวทางการพัฒนาถนนและคันกันน
้ ้าควรมีการอ้ างอิงกับข้ อมูลระดับน ้าหลากท่วม
สูงสุดในแต่ละช่วงยุค ตลอดจนข้ อมูลทางอุทกวิทยาต่างๆ รวมทังการคาดคะเนเพื
้
่อรับมือล่วงหน้ า
และคานึงถึงระดับน ้าหลากท่วมที่อาจสูงขึ ้นได้ ในอนาคต ซึง่ จะมีผลต่อการตัดสินใจและการ
ปรับตัวของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ลมุ่ รับน ้าท่วม
5) ลักษณะที่อยูอ่ าศัยในพื ้นที่ชมุ ชนริมน ้าที่เหมาะสมควรคานึงถึงสภาพพื ้นที่และ
ผลกระทบจากระดับน ้าหลากท่วม โดยพื ้นที่ตลิ่งริมน ้าซึง่ ระดับน ้าหลากท่วมสูงมากกว่า 4.00 เมตร
ลักษณะที่อยูอ่ าศัยต้ องสามารถปรับขึ ้นลงตามสภาพแวดล้ อมและระดับน ้าได้ ควรเป็ นที่อยู่อาศัย
ที่มีการพัฒนามาจากเรื อนแพหรื อบ้ านลอยน ้า ให้ มีความสอดคล้ องกับการดารงชีวิตในปั จจุบนั
ส่วนที่อยูอ่ าศัยบริเวณพื ้นที่ดอนหรื อพื ้นที่ใกล้ แนวถนนคันกันน
้ ้า ซึง่ มีระดับน ้าหลากท่วมไม่สงู มาก
ลักษณะที่อยูอ่ าศัยต้ องสามารถระบายให้ น ้าหลากผ่านได้ อย่างสะดวก ควรเป็ นที่อยู่อาศัยยกพื น้
ใต้ ถนุ สูง และไม่ถมดินกีดขวางเส้ นทางน ้าไหลและทางระบายน ้ากลับสูแ่ ม่น ้าหลังน ้าลด
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6) ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ลมุ่ รับน ้าต้ องสามารถปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมได้ ในอนาคต ควรเป็ นที่อยูอ่ าศัยโครงสร้ างไม้ หรื อวัสดุอื่นๆ ที่มีการถอดประกอบได้
สามารถดีดยก เคลื่อนย้ าย และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ง่าย ไม่ควรเป็ นที่อยู่อาศัยโครงสร้ าง
คอนกรี ตซึง่ มีความถาวร ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ ยาก
7) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัณฐานระดับพื ้นของที่อยูอ่ าศัยในชุมชนเทศบาลตาบล
หัวเวียง จังหวัดพระนครศรี อยุธยานี ้ เป็ นการศึกษาที่มงุ่ เน้ นศึกษาในองค์ประกอบและลักษณะทาง
กายภาพเป็ นสาคัญ ยังขาดการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบด้ านวิถีชีวิตของผู้คน ทังคติ
้ ความเชื่อ
วัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมต่างๆ มาเป็ นพื ้นฐานสาคัญ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ รู้จกั ที่มาที่ไป
ของการอยู่อาศัยในชุมชน ซึ่งน่าจะเป็ นแนวทางในการเรี ยนรู้ที่อยูอ่ าศัยที่เหมาะสมทังบริ
้ บทเก่า
และบริบทใหม่ ที่มีเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของช่วงเวลาต่างๆ
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