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บทคัดยอ
สถาปตยกรรมและเครื่องมือเครื่องใชเพื่อรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
พื้นบานมีพัฒนาการควบคูกับสังคมเกษตรมาเปนเวลาเนิ่นนาน และมักมีความแตกตางกันไป
ตามเงื่อนไขของทองถิ่น ลุมนํ้าเพชรบุรีจัดไดวาเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศน
ผลิตผลทางการเกษตร และกลุม ชาติพนั ธุ อันนํามาซึง่ ความหลากหลายในการพัฒนารูปแบบของ
อุตสาหกรรมเกษตรพืน้ บาน สถาปตยกรรม และอุปกรณทใี่ ชประกอบการผลิตตางๆทีม่ คี วามเฉพาะ
ตามไปดวย อยางไรก็ตามทามกลางสภาวะการเปลีย่ นแปลงทางสภาพแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ
ชาวบานในพืน้ ทีล่ มุ นํา้ เพชรบุรกี ไ็ มสามารถหลีกเลีย่ งผลกระทบได และอาจทําใหตอ งมีการปรับตัว
ทัง้ กระบวนการผลิต และสิง่ แวดลอมสรรคสรางทีเ่ กีย่ วเนือ่ งอีกดวย บทความนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่
นําเสนอเรือ่ งราวภูมปิ ญ
 ญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพัฒนาการของสถาปตยกรรม เครือ่ ง
มือเครือ่ งใช และกิจกรรมการผลิตของผูป ระกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรพืน้ บาน ทีส่ มั พันธกบั
ระบบนิเวศและปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ บริเวณลุมนํ้าเพชรบุรี
ขอมูลทีใ่ ชในบทความนีม้ าจากการศึกษาในพืน้ ที่ 3 อําเภอ คือ คือ อําเภอทายาง อําเภอ
บานลาด และอําเภอบานแหลม โดยมีกรณีศึกษาตามประเภทกิจกรรมทางการเกษตรที่สัมพันธ
กับนิเวศแวดลอม ไดแก นาขาว นาเกลือ พืชไร พืชสวน การประมงทะเลชายฝง และการปศุสัตว
ขอมูลที่ไดถูกวิเคราะหและอภิปรายผานการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบและการเทียบวิเคราะห
จากการศึกษาพบวาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นและเครื่องมือเครื่องใชอันเกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมการเกษตรมีความหลากหลายและสอดคลองไปกับกิจกรรมการผลิตที่สัมพันธกับ
ระบบนิเวศลุมนํ้าเพชรบุรี บางสวนมีแนวโนมที่กําลังจะสูญหายไปในอนาคต และบางสวนมี
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พัฒนาการอยางตอเนื่องโดยมักมีการใชวัสดุสมัยใหมหรืออุปกรณและเครื่องมือประกอบการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาการตางๆ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณของ
ทองถิ่นอีกดวย
ถึงแมวาการพัฒนาของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเพื่อตอบสนองการผลิตของอุตสาหกรรม
เกษตรพืน้ บานในภาพรวมจะมีแนวโนมความสัมพันธทหี่ า งเหินจากแมนาํ้ เพชรบุรี จากการวิเคราะห
พบวาสิง่ แวดลอมสรรคสรางพืน้ ถิน่ ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาสะทอนใหเห็นถึงภูมปิ ญ
 ญาและแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงใน 2 แงมุม คือ 1) สถาปตยกรรมโรงเรือนและอุปกรณการผลิตที่สะทอนใหเห็นถึงขอคิด
ในการประหยัดพลังงาน สุนทรียภาพแหงการผสมผสานของหลายประโยชนใชสอย และโครงสราง
อาคารที่ใหผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ และ 2) วิถีการดําเนินกิจการที่มีทั้งดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการสรางการผลิตที่หลากหลาย และดานการสรางระบบพึ่งพาและ
รวมกลุมการผลิตของชุมชน ทั้งนี้เพื่อเปนภูมิคุมกันใหตนเองทามกลางสภาวะทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่ผันแปรอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: สถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ อุตสาหกรรมพืน้ บาน ภูมปิ ญ ญา เศรษฐกิจพอเพียง นิเวศวัฒนธรรม
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Abstract
Vernacular architecture and tools for cottage industry have long been
developed in agriculture society. They are different from place to place in accordance
with the conditions of a particular locality. Phetchaburi basin contains a variety
of ecological systems, agricultural products and ethnic groups, thus bringing about
various types of agriculture-cottage industry. Various types of architecture and tools
for those production activities are needed. However, with changing conditions
of the environment, social and economic, the residents along Phetchaburi basin
cannot avoid those changes, and perhaps must adjust the ways to produce their
agricultural products, building, and tools accordingly. This paper aims to explore
intellect and concepts of sufficient economic in the development of architecture,
tools, and production activities of the residents in the agriculture-cottage industry
in Phetchaburi basin.
The study was conducted by examining vernacular architecture for
agriculture-cottage industry in the districts of Ta-Yang, Ban-Lad and Ban-Lham.
Case studies were selected in accordance with agricultural activities and ecology,
which were agricultural fields, salt fields, farm and garden plants, coastal fishery,
and livestock. The data obtained were analyzed and discussed by systemic
taxonomy and cross-case analysis.
The study reveals that vernacular architecture and tools for agriculturecottage industry along Phetchaburi basin were various and appeared in accordance
with production activities and its ecology. Some of them seemed to be disappearing.
Some were developed, and often founded with the use of modern machines and
high technology. This, somehow, has influenced changes to the locality identity.
Even though the development of architecture for agriculture-cottage
industry seemed generally to eliminate its relationship with Phetchaburi River, they
reflected on local intellect and ideas on sufficient economic in two aspects. First,
buildings and tools suggested an approach for energy conservation, aesthetics of
mixed uses, and the building structure providing benefits to the owner. Second,
the activities in agriculture-cottage industry of the local residents suggested
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their ways to conserve the natural resources, their creations to operate various
production activities at the same time, and their mutual dependennce on each
other within the community. Also, community cooperation became an important
approach to protect their agriculture-cottage industry within changing conditions
of social and economic.

Keywords vernacular architecture, cottage industry, local wisdom, sufficient
economy, cultural ecology
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ความนํา
อุตสาหกรรมเกษตรพื้นบานเปนการทําเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตทางการเกษตร และมัก
เปนการผลิตเพื่อใชสอยในครัวเรือนและที่เหลือจึงนําไปแลกเปลี่ยนกับผูผลิตรายอื่นที่มีผลผลิต
แตกตางกันออกไปหรือนําไปขาย การผลิตมักเปนการใชชา งฝมอื ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกิจกรรมทางการ
เกษตรและมักอยูในพื้นที่ชนบท (ลิขิต ธีรเวคิน 2529) กระบวนการและผลผลิตของอุตสาหกรรม
พืน้ บานมีความแตกตางกันไปในแตละทองที่ ตามลักษณะภูมปิ ระเทศ ทรัพยากร สังคมวัฒนธรรม
และความชํานาญในดานตางๆ ของชุมชนนั้นๆ
ผลผลิตจากอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบานมีหลากหลายประเภท และมีความเกี่ยวเนื่อง
กับการประดิษฐคดิ คนอุปกรณ เครือ่ งมือ การสรางสรรคอาคาร โรงเรือน และการจัดภูมทิ ศั นเพือ่
ตอบสนองกระบวนการผลิต สถาปตยกรรมโรงเรือน พืน้ ทีแ่ ละเครือ่ งมือทีใ่ ชประกอบกระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรมพืน้ บานเหลานีน้ บั เปนสิง่ แวดลอมสรรคสรางทีม่ กั มีรปู แบบทีแ่ ตกตางกันออกไป
ตามประเภทการใชงานและตามเงื่อนไขของแตละทองถิ่น
กระบวนการผลิตและสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อประกอบการผลิตของอุตสาหกรรม
พื้นบานมิไดหยุดนิ่ง หากแตมีพัฒนาการที่สอดคลองตามเงื่อนไขของสภาพแวดลอม ทรัพยากร
สังคมและวัฒนธรรม และสภาพเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ในอดีตพัฒนาการของอุตสาหกรรม
พื้นบาน ทั้งกระบวนการผลิตและสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อประกอบการผลิตแสดงออกใหเห็น
ถึงภูมิปญญาการใชทรัพยากรและการอยูอยางสอดคลองกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น อันเปน
มูลฐานความรูท างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ าํ คัญดานหนึง่ อยางไรก็ตามการพัฒนาของระบบ
การผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญทมี่ าพรอมกับการใชเทคโนโลยีอนั ทันสมัยและแพรกระจาย
ออกสูห ลายพืน้ ทีม่ ผี ลกระทบอยางมากตอการดํารงอยูข องอุตสาหกรรมพืน้ บานของหลายชุมชน
ในปจจุบัน
ลุมนํ้าเพชรบุรีนับไดวาเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศตั้งแตภูเขา พื้นที่
ราบลุม และพื้นที่ชายฝงทะเล นอกจากนี้ยังมีผลิตผลทางการเกษตรและกลุมชาติพันธุที่หลาก
หลายอีกดวย ความหลากหลายเหลานี้นํามาซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบานในหลาย
รูปแบบ อุตสาหกรรมเกษตรพืน้ บานเหลานีม้ กี ารสรางสถาปตยกรรม เครือ่ งมือและอุปกรณตา งๆ
ประกอบกระบวนการผลิตและมีลักษณะเฉพาะของแตละชุมชน อยางไรก็ตามในสภาวการณ
เปลีย่ นแปลงทางสภาพแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจทีด่ ปู ระหนึง่ จะมีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ โดย
เฉพาะวิกฤตการณดา นเศรษฐกิจ การรุกคืบของโรงงานอุตสาหกรรม การพัฒนาทางเทคโนโลยีและ
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตางๆ ทําใหหลายกิจการในพืน้ ทีบ่ ริเวณลุม นํา้ เพชรบุรไี มสามารถ
หลีกเลีย่ งผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงได และอาจทําใหตอ งมีการปรับตัวทัง้ กระบวนการผลิต
และรูปแบบของสิ่งแวดลอมสรรคสรางตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต
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บทความนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ นําเสนอเรือ่ งราวภูมปิ ญ
 ญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในพัฒนาการของสถาปตยกรรม เครื่องมือเครื่องใช และกิจกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร
พื้นบาน ที่สัมพันธกับระบบนิเวศและปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของบริเวณลุมนํ้าเพชรบุรี ขอมูลที่ใชใน
บทความนีม้ าจากโครงการวิจยั ภูมปิ ญ
 ญาและพัฒนาการของสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ อันเกีย่ วเนือ่ งกับ
อุตสาหกรรมการเกษตรพืน้ บานและเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณลุม นํา้ เพชรบุรี ซึง่ เปนโครงการวิจยั
ในกลุม วิจยั โครงการ เรือ่ ง “การศึกษาเพือ่ อนุรกั ษและพัฒนาสิง่ แวดลอมสรรคสรางลุม นํา้ เพชรบุร”ี
ขอมูลของบทความมาจากการศึกษาภาคสนามในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2550-พฤษภาคม 2551
ในพื้นที่ 3 อําเภอ ไดแก อําเภอทายาง อําเภอบานลาด และอําเภอบานแหลม โดยมีการเลือก
กรณีศกึ ษาจําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรมการเกษตรพืน้ บาน ไดแก การทํานา (นาขาวและ
นาเกลือ) การทําพืชสวน-พืชไร การประมงชายฝงทะเล และกิจการอื่นๆที่เกี่ยวของ กรณีศึกษา
ครอบคลุมกิจกรรมการผลิตในรูปแบบดั้งเดิมไปจนกระทั่งการแปรรูปผลผลิตในแตละประเภท
และเก็บขอมูลโดยวิธีการสังเกตทางสถาปตยกรรมและการสัมภาษณเจาของกิจการ ผูนําชุมชน
และผูที่ดําเนินงานดานการบริหารตอกิจกรรมอุตสาหกรรมพื้นบานในประเภทนั้นๆ เนื่องจาก
กรณีศึกษาซึ่งมีทั้งหมด 27 กรณีศึกษามีความแตกตางกันในประเภทของการผลิต การวิเคราะห
ขอมูลจึงเปนการแจกแจงและการวิเคราะหเนื้อหาแยกตามแตละประเภทกิจกรรมการผลิตของ
กรณีศึกษาและการเทียบวิเคราะห (Cross-case analysis) ในภาพรวม
บทความนี้เริ่มตนดวยการนําเสนอขอมูลเบื้องตนของแมนํ้าเพชรบุรีและอุตสาหกรรม
เกษตรพืน้ บาน จากนัน้ จึงเปนการนําเสนอลักษณะสถาปตยกรรมอันเกีย่ วเนือ่ งกับอุตสาหกรรม
การเกษตรพืน้ บานและความสัมพันธของสถาปตยกรรมเหลานีก้ บั นิเวศลุม นํา้ เพชรบุรี สุดทายจึง
เปนการแสดงเรือ่ งราวภูมปิ ญ
 ญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในอุตสาหกรรมการเกษตรพืน้ บาน
บริเวณลุมนํ้าเพชรบุรี
แมนํ้าเพชรบุรีและอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบาน
จังหวัดเพชรบุรตี งั้ อยูใ นพืน้ ทีภ่ าคกลางและเปนจังหวัดทีม่ ปี ระวัตคิ วามเปนมาทีย่ าวนาน
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรชี้ใหเห็นวาบริเวณเมืองโบราณของจังหวัดมีอายุตั้งแตในราวสมัย
ทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) ขอบเขตธรณีสัณฐานของจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงและมี
หลักฐานการตัง้ ถิน่ ฐานของชุมชนมาอยางตอเนือ่ ง นอกจากนีย้ งั มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ
(นิพทั ธพร เพ็งแกว 2550) เพชรบุรนี บั ไดวา เปนจังหวัดทีม่ คี วามอุดมสมบูรณดว ยทรัพยากรธรรมชาติ
เนือ่ งจากตัง้ อยูใ นแนวเทือกเขาตะนาวศรี มีอทุ ยานแหงชาติแกงกระจาน ซึง่ เปนพืน้ ทีป่ า ทีย่ งั คงมี
ความอุดมสมบรูณแหงหนึ่งของประเทศไทยและยังทําใหเกิดแมนํ้าเพชรบุรีซึ่งเปนสายนํ้าที่ผาน
จังหวัดเพชรบุรีเพียงจังหวัดเดียว
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แมนาํ้ เพชรบุรมี ตี น นํา้ จากผืนปาใหญ ผานทีร่ าบ และมีปลายนํา้ ทีเ่ ชือ่ มตอกับทะเลอาวไทยที่
อําเภอบานแหลม แมนํ้าสายนี้ทําใหจังหวัดเพชรบุรีมีระบบนิเวศที่อุดมสมบรูณและหลากหลาย
กรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (2546) ไดทาํ การ
แบงสภาพภูมิศาสตรของแมนํ้าเพชรบุรีออกไดเปน 3 สวน คือ เขตตนนํ้า เขตลุมนํ้าตอนกลาง
และเขตลุมนํ้าตอนลาง (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงแมนํ้าเพชรบุรี
ที่มา กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เขตตนนํ้า ประกอบดวย เขตตนนํ้าตอนบนและเขตตนนํ้าตอนลาง เขตตนนํ้าตอน
บนสวนมากเปนพื้นที่ปาที่มีความอุดมสมบรูณ พื้นที่เต็มไปดวยแกงและผาชัน สวนเขตตนนํ้า
ตอนลางสวนใหญเปนปาที่ถูกทําลายหมดสภาพแลวและมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมากขึ้น
ประชาชนสวนใหญมีอาชีพหลักดวยการทําไรและอาชีพรองคือการลาสัตว
เขตลุมนํ้าตอนกลางเปนบริเวณใตเขื่อนแกงกระจานถึงเขื่อนเพชรบุรี สวนเขตลุมนํ้า
ตอนลางนับจากบริเวณใตเขื่อนเพชรบุรีลงมาจนถึงทะเลอาวไทยสิ้นสุดที่อําเภอบานแหลม พื้นที่
สองฟากลํานํ้าเพชรบุรีของทั้ง 2 เขตลุมนํ้านี้ ประชาชนสวนใหญมีอาชีพทํานา ปลูกพืชไร และทํา
สวนผลไม เชน มะนาว กลวย ชมพู เปนตน ยกเวนพื้นที่สองฟากลํานํ้าบริเวณอําเภอบานแหลม
ซึ่งเปนพื้นที่ที่เชื่อมตอกับทะเลอาวไทย ประชาชนในแถบพื้นที่นี้ประกอบอาชีพประมงเปนหลัก
สายนํา้ เพชรบุรเี ปนทรัพยากรทางธรรมชาติทสี่ าํ คัญของจังหวัด ทีท่ าํ ใหเกิดระบบนิเวศ
ทีม่ คี วามอุดมสมบรูณแ ละหลากหลาย และเปนเสมือนทีส่ งั่ สมวัฒนธรรมและรากฐานทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนโดยรอบบริเวณ โดยเฉพาะการมีอตุ สาหกรรมเกษตรพืน้ บานทีม่ รี ปู แบบแปรผันไปตาม
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ระบบนิเวศลุมนํ้า จังหวัดจึงมีชื่อเสียงของชมพูอรอย นํ้าตาลที่หวานหอม และเปนแหลงผลิต
เกลือทะเล เลี้ยงหอยแครงและหอยแมลงภูที่สําคัญ อยางไรก็ตามเนื่องจากการมีชุมชนอยูอาศัย
ที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว รวมถึงมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากขึ้นในแถบบริเวณ
ลุมนํ้าเพชรบุรี จึงทําใหเกิดความตองการใชนํ้าเพิ่มมากขึ้น เกิดขยะ สิ่งปฏิกูล และเกิดมลพิษตอ
คุณภาพของนํา้ ซึง่ ในปจจุบนั หนวยงานทีเ่ กีย่ วของและประชาชนในจังหวัดไดตระหนักถึงคุณคา
ความสําคัญของแมนํ้าสายนี้ และมีการจัดตั้งกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมคนรักเมืองเพชร และ
การจัดทํากิจกรรมตางๆ เพื่อการแกไขปญหาความเสื่อมโทรมทางระบบนิเวศของแมนํ้าเพชรบุรี
ลักษณะของสถาปตยกรรมอันเกีย่ วเนือ่ งกับอุตสาหกรรมการเกษตรพืน้ บาน บริเวณลุม นํา้ เพชรบุรี
สถาปตยกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตรพื้นบาน บริเวณลุมนํ้าเพชรบุรี
ที่ทําการศึกษามีดังนี้
1. ประเภทการทํานาขาว ไดแก โรงเรือนในการเก็บขาว โรงสีทงั้ โรงสีชมุ ชน โรงสีขนาดเล็ก
และโรงทําขนมจีน
2. ประเภทการทํานาเกลือ ไดแก โรงโมเกลือ และโรงเรือนในการทําเกลือสมุนไพร
3. ประเภทการทําพืชสวน-พืชไร ไดแก โรงเรือนที่เกี่ยวเนื่องในกิจการไรสับปะรด สวน
กลวย และสวนมะนาว โรงเรือนในการทํานํ้าตาลโตนดและนํ้าตาลมะพราว และโรงเรือนในการ
แปรรูปผลผลิต ซึ่งประกอบดวย การทําไวนผลไม การทํานํ้าพริก และการทํามะนาวแปรรูป
4. ประเภทประมงชายฝงทะเล ไดแก เครื่องมือในการเก็บหอยแครง โครงสรางในการ
เพาะเลี้ยงหอยแมลงภูและหอยนางรม โปะในการดักจับปลา และโรงเรือนในการทํานํ้าปลา กะป
และปลาหมึกแหง
5. ประเภทกิจกรรมการผลิตที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดแก โรงเรือนในการเลี้ยงปศุสัตว (วัว
แพะ แกะ เปด ไก และสุกร) และโรงเรือนในการทําถาน
จากกรณีศึกษาเหลานี้พบวากิจการอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบาน บริเวณลุมนํ้าเพชรบุรี
มีทงั้ ทีเ่ ปนการเก็บผลผลิตจากธรรมชาติโดยตรง การเพาะปลูกหรือเพาะเลีย้ งใหเกิดผลผลิต และ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพือ่ เพิม่ ความหลากหลายของสินคาและยืดอายุในการเก็บรักษา
ของผลผลิต กิจการทีห่ ลากหลายเหลานีม้ กี ารสรางสถาปตยกรรมและอุปกรณเพือ่ รองรับกิจกรรม
การผลิตทีต่ า งลักษณะและแตกตางกันไปในแตละทองที่ สิง่ แวดลอมสรรคสรางประกอบกิจกรรม
การผลิตมีทงั้ ทีม่ คี วามชัดเจนในการปรากฏเปนรูปลักษณของโรงเรือน และบางกิจการปรากฏเปน
เพียงโครงสรางหรือเปนเพียงอุปกรณประกอบการผลิตเทานั้น จากกรณีศึกษาทั้งหมดสามารถ
จําแนกประเภทสิ่งแวดลอมสรรคสรางในอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบาน บริเวณลุมนํ้าเพชรบุรี ได
ออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ โรงเรือนและ/หรือพื้นที่สําหรับการผลิตในรูปแบบดั้งเดิม โรงเรือนที่
มีการประยุกตจากบานพักอาศัย และโรงเรือนที่ถูกสรางขึ้นในลักษณะอาคารสมัยใหม
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โรงเรือนและ/หรือพื้นที่สําหรับกิจกรรมการผลิตในรูปแบบดั้งเดิม
สิง่ แวดลอมสรรคสรางในกลุม นีม้ ที งั้ ทีป่ รากฏเปนอาคารและทีป่ รากฏเพียงการปดลอม
พื้นที่เพื่อการประกอบกิจกรรมการผลิต โรงเรือนและ/หรือพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมการ
ผลิตนี้มีความตอเนื่องของรูปแบบมาจากในอดีต และพบการใชเครื่องมือในลักษณะดั้งเดิมดวย
โรงเรือนและ/หรือพื้นที่ในรูปแบบดั้งเดิมนี้สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. พืน้ ทีแ่ ละอุปกรณประกอบการผลิตทีไ่ มปรากฏรูปแบบโรงเรือนหรืออาคารทีช่ ดั เจน
สวนใหญพบในอุตสาหกรรมดานการประมงชายฝง ทะเล ณ อําเภอบานแหลม (ภาพที่ 2) เชน พืน้ ที่
ในการทํากะปตามบานเรือนซึง่ ตองการพืน้ ทีใ่ นการตากกะป โครงสรางในการเพาะเลีย้ งหอยแมลง
ภูและหอยนางรม โปะในการดักจับปลา และกระดานถีบหอย เปนตน
ภาพที่ 2 พืน้ ทีแ่ ละอุปกรณประกอบการ
ผลิตทีไ่ มปรากฏรูปแบบโรงเรือนทีช่ ดั เจน
1 พื้นที่ในการตากกะป
2 กระดานถีบหอย
3-4 โครงสรางในการเพาะเลีย้ งหอยแมลง
ภูและหอยนางรม
5 โปะในการดักจับปลา

1

4

2

3

5
2. โรงเรือนในลักษณะพื้นถิ่น โรงเรือนประเภทนี้มักพบในลักษณะของการปดลอม
ทีว่ า งใหเห็นเปนลักษณะอาคาร อาคารเหลานีม้ กั มีการใชวสั ดุทเี่ ปนธรรมชาติ มีความเรียบงายและ
กลมกลืนไปกับสภาพแวดลอม โรงเรือนในลักษณะนีม้ รี ปู แบบทีห่ ลากหลาย (ภาพที่ 3) ทีม่ ที งั้ การ
ปดลอมแบบเบาบาง ประหนึง่ เปนเพียงโครงสรางชัว่ คราว จนกระทัง่ เปนโรงเรือนทีม่ กี ารปดลอมมากขึน้
โดยลักษณะของโรงเรือนจะมีความสอดคลองไปกับอุปกรณทใี่ ช โรงเรือนประเภทนี้ ไดแก โรงในการ
พักพืชผลทางการเกษตรประเภทผักและผลไมตามจุดรับหรือจุดพักตางๆ โรงเรือนเคีย่ วนํา้ ตาลโตนด
โรงเรือนทํานํ้าตาลมะพราว โรงเรือนสําหรับเลี้ยงปศุสัตว โรงสีชุมชนและโรงสีขนาดเล็ก กระเต็ง
เฝาหอย โรงเรือนกะลอมขาว ยุง/ฉางขาว และฉางเกลือ เปนตน
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โรงเรือนในลักษณะพืน้ ถิน่ เหลานีม้ กั ใชรองรับกิจกรรมการผลิตระดับครัวเรือนทีม่ คี วาม
ตอเนื่องมาตั้งแตในอดีต และไมมีการขยายขนาดการผลิตมากนัก การผลิตเปนไปตามฤดูกาล
ของผลผลิตเกษตรกรรมหรือรอบการผลิตของแตละวัฒนธรรมชุมชน การผลิตโดยมากเปน
เพียงเพื่อการบริโภคและจัดจําหนายเฉพาะในละแวกชุมชน หรือตามผูสั่งซื้อ (Orders) โรงเรือน
เหลานีเ้ มือ่ ไมมกี ารผลิตจะถูกทิง้ รางไว และเมือ่ ถึงรอบการผลิตใหมจะถูกทําการซอมแซมขึน้ มาใหม
อยางไรก็ตามโรงเรือนในลักษณะพืน้ ถิน่ นีใ้ นบางกิจกรรมมีแนวโนมทีจ่ ะหายไปในอนาคต เนือ่ งจาก
ขาดผูส บื สานและความนิยมของสังคมตอสินคาลดลง เชน โรงเรือนในการทํานํา้ ตาลโตนด ในบาน
ละหานใหญ ตําบลตําหรุ อําเภอบานลาด เปนตน
โรงเรือนที่ประยุกตจากบานพักอาศัย
โรงเรือนที่ประยุกตการใชพื้นที่จากบานพักอาศัยเพื่อใชเปนพื้นที่ในการประกอบการ
ผลิต โดยมากพบในกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทีไ่ ดจากการเก็บเกีย่ วทัง้ จากธรรมชาติและทีเ่ พาะ
ปลูกขึ้น ไดแก โรงเรือนในการอบปลาหมึกหรือทําปลาหมึกแหงที่เปนกิจการระดับครัวเรือน ณ
ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม มีระบบการผลิตและการใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในรูป
แบบดั้งเดิมที่ตอเนื่องจากในอดีต โรงเรือนเพื่อการผลิตไวนผลไมของกลุมแมบานเกษตรกรศรี
ชุมแสง ทีต่ าํ บลทาไมรวก อําเภอทายาง และโรงเรือนสําหรับการผลิตเกลือแปรรูปของกลุม อาชีพ
เกลือทะเลกังหันทอง ที่ตําบลวังแกว อําเภอบานแหลม โรงเรือนในสองกรณีหลังเปนกิจการที่
เกิดจากการรวมกลุม สมาชิกในชุมชนเพือ่ การประกอบการผลิตสินคาเกษตรแปรรูปทีแ่ ตกตางจาก
ในอดีต ซึ่งมีความซับซอนในการผลิตและมีการใชเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม

ภาพที่ 3 ตัวอยางโรงเรือนในลักษณะพื้นถิ่น
1 โรงเรือนเคี่ยวนํ้าตาลโตนด ณ อ.บานลาด
2 โรงเรือนเลี้ยงแพะ ณ อ.ทายาง
3 โรงสีขนาดเล็ก ณ อ.ทายาง
4 กระเต็งเฝาหอย ณ อ.บานแหลม
5 โรงเรือนกะลอมขาว ณ อ.บานลาด
6 ฉางเกลือ ณ อ.บานแหลม
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โรงเรือนที่ถูกสรางขึ้นในลักษณะอาคารสมัยใหม
โรงเรือนที่ถูกสรางขึ้นในลักษณะอาคารสมัยใหมสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. โรงเรือนที่สะทอนใหเห็นแนวคิดสถาปตยกรรมพื้นถิ่น มักเปนโรงเรือนประกอบการ
ผลิตที่มีพัฒนาการตอเนื่องมาตั้งแตในอดีต โรงเรือนมักมีขนาดใหญ มีลักษณะเรียบงาย มีรูปราง
มีการจัดภูมิทัศนที่สอดคลองไปกับกระบวนการผลิต และกลมกลืนไปกับสภาพแวดลอมและ
บริบท โรงเรือนที่ถูกสรางขึ้นโดยสะทอนแนวคิดสถาปตยกรรมพื้นถิ่นมักมีพัฒนาการใชวัสดุและ
การใชเครื่องมือสมัยใหมรวมดวย (ภาพที่ 4) โรงเรือนเหลานี้ไดแก โรงเรือนทําขนมจีนในตําบล
ตําหรุ อําเภอบานลาด โรงเรือนทํานํ้าตาลมะพราวบางแหงที่ตําบลบางครก โรงเรือนทํากะปที่
ตําบลบางขุนไทร และโรงเรือนทํานํ้าปลา และโรงงานทําปลาหมึกตากแหงที่ตําบลบานแหลม
อําเภอบานแหลม เปนตน โรงเรือนเหลานี้มักเปนกิจการระดับครัวเรือน บางกิจการมีแนวโนมใน
การพัฒนาตัวเองใหดํารงอยูได แตในบางกิจการมีแนวโนมที่จะยกเลิกไปเนื่องจากขาดผูสืบสาน
รวมถึงปญหาการขาดแคลนทรัพยากรในการผลิต โดยเฉพาะโรงงานทํานํา้ ปลา ณ ตําบลบานแหลม
อําเภอบานแหลม
ภาพที่ 4 ตัวอยางโรงเรือนที่สะทอน
แนวคิดสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
1 โรงเรือนเคี่ยวนํ้าตาลมะพราว
2 โรงเรือนทํานํ้าปลา
3 โรงทําปลาหมึกตากแหง

1

2

3

2. โรงเรือนทีถ่ กู สรางขึน้ ใหมในรูปแบบทีพ่ บเห็นไดทวั่ ไป โรงเรือนเหลานีส้ ว นมากกอตัง้ ขึน้
ภายหลังจากชุมชนประสบปญหาจากสภาวะเศรษฐกิจ ผลผลิตมีราคาตกตํา่ อยางมาก โดยเฉพาะ
ในป พ.ศ.2540 จึงทําใหเกิดการรวมกลุมของชาวบานซึ่งโดยมากเปนกลุมสตรีแมบานและไดรับ
การสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกรมสงเสริมการเกษตร โรงเรือนประเภทนี้
มีลักษณะเปนอาคารขนาดใหญ เปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคงแข็งแรง อาคาร
มักตัง้ บนพืน้ ทีท่ เี่ ปนสาธารณะประโยชนของชุมชน และใชเพือ่ ประกอบการแปรรูปผลิตผลทางการ
เกษตรของชุมชน สวนใหญเปนการผลิตในวิธใี หมและใชอปุ กรณทมี่ เี ทคโนโลยีอนั ทันสมัย โรงเรือน
เหลานี้มักมีความโดดเดนจากบริบทรอบขาง ไดแก โรงเรือนทํามะนาวแปรรูป และทําขาวเกรียบ
ชะอม ณ ตําบลทาคอย อําเภอทายาง โดยกลุม สตรีสหกรณเครดิตยูเนียน ทาขามสามัคคีและกลุม
แมบา นเกษตรโพธิท์ องพัฒนา และโรงเรือนในการทํานํา้ พริก ณ ตําบลตําหรุ อําเภอบานลาด โดย
กลุมแมบานเกษตรกรละหานใหญสามัคคี
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ความสัมพันธของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นอันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตรกับนิเวศ
ลุมนํ้าเพชรบุรี
พัฒนาการของสิง่ แวดลอมสรรคสรางอันเกีย่ วเนือ่ งกับอุตสาหกรรมการเกษตรพืน้ บาน
มีความสัมพันธตอนิเวศลุมนํ้าเพชรบุรี บริเวณลุมนํ้าเพชรบุรีตอนกลางและตอนลางโดยมากจะ
พบการสรางโรงเรือนเพื่อตอบสนองกิจกรรมการปลูกพืชสวน-พืชไร (ประเภทกลวย มะนาวและ
ชมพู) การทํานา และการทําสวนตาล สวนบริเวณลุมนํ้าเพชรบุรีตอนลางบริเวณรอยตอชายฝง
ทะเลนัน้ สวนมากพบสถาปตยกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการทําประมงชายฝง ทะเล นอกจากนีจ้ ากการ
ศึกษากิจกรรมการผลิตประเภทการเลีย้ งปศุสตั วมกั พบการกระจายตัวไปตามสภาพแวดลอมตางๆ
ลักษณะทางสถาปตยกรรม โดยเฉพาะประเภทโรงเรือนและ/หรือพืน้ ทีส่ าํ หรับกิจกรรมการผลิตในรูป
แบบดัง้ เดิมมีความสอดคลองไปกับกิจกรรมการผลิตและมีความตอเนือ่ งกับระบบนิเวศของแตละทองที่
ซึง่ เห็นไดชดั จากความแตกตางของโรงเรือนเลีย้ งแพะในตําบลวังขุนดาน อําเภอทายางและตําบล
ทาแรง อําเภอบานแหลม (ภาพที่ 5) ถึงแมวา แพะจะเปนสัตวทเี่ ลีย้ งงายสามารถปรับตัวเขากับสภาพ
แวดลอมไดดี ความทนตอสภาพอากาศแลงและรอนไดดี แตจะไมสามารถทนกับสภาพแวดลอม
ที่มีนํ้าทวมถึง1 โรงเรือนในตําบลวังขุนดาน อําเภอทายาง จึงตองมีการยกพื้นสูงเนื่องจากเปน
พื้นที่นํ้าทวมถึง ในขณะที่โรงเรือนเลี้ยงแพะในตําบลทาแรง อําเภอบานแหลม แมวาจะเปนการ
ใชโครงสรางเดิมของโรงเรือนเลี้ยงไก แตเนื่องจากสภาพแวดลอมไมไดรับผลกระทบจากปญหา
นํ้าทวม จึงยังคงใชโรงเรือนเดิมที่มาการจากเลี้ยงสัตวปกที่อยูติดดินได
ภาพที่ 5 โรงเรือนในลักษณะพื้นถิ่น
1 โรงเรือนเลี้ยงแพะใน ต.วังขุนดาน
อ.ทายาง
2 โรงเรือนเลี้ยงแพะ-แกะ ใน ต.ทาแรง
อ.บานแหลม

1

2

ในอดีตการผลิตสินคาทางการเกษตรทุกประเภทมีการใชประโยชนจากแมนํ้าเพชรบุรี
ในปจจุบันเนื่องจากการพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ทําใหหลายกิจกรรมการ
ผลิตมีความหางเหินจากการใชนํ้าหรือวิถีการผลิตที่สัมพันธกับแมนํ้าเพชรบุรี อยางไรก็ตามจาก
การศึกษายังคงพบกิจกรรมการผลิตประเภทการปลูกพืชสวน พืชไรที่ยังคงมีการดึงนํ้าจากแมนํ้า
1 สรุชน ตางวิวัฒน. การเลี้ยงแพะ.
ขึ้นมาใช เนื่องจากเปนกิจกรรมการผลิตที่ตองใชนํ้าในปริมาณมาก
สิ่งที่ปรากฏชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรม วิถีชีวิต
และแมนํ้าเพชรบุรี คือการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเขาถึงของสถานที่ทําการผลิต ในอดีตหลาย

<http://www.dld.go.th/service/
goat/goatmai.html>. เขาถึงขอมูล
เดือนพฤษภาคม 2551.
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กิจกรรมพึ่งพาแมนํ้าเพชรบุรีเพื่อเปนทรัพยากรหลักและเปนเสนทางหลักในการขนถายสินคา
และการสัญจร แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเสนทางคมนาคมจากนํ้าสูถนน ทําใหการจัดวางผัง
บริเวณของแตละกิจการมีการเปลี่ยนแปลงทางเขาหลักจากแมนํ้าเปนดานถนน
ปญหาทีส่ าํ คัญของลุม แมนาํ้ เพชรบุรใี นปจจุบนั คือคุณภาพนํา้ ทีม่ สี ารปนเปอ นและมลพิษ
ซึ่งเปนผลมาจากการปลอยนํ้าทิ้ง นํ้าเสียโดยขาดการเอาใจใสตอสภาพแวดลอมของครัวเรือน
อุตสาหกรรมปลาหมึกตากแหง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญอื่นๆ รวมถึงการใชปุยและ
ยาฆาแมลงในภาคเกษตรกรรมก็มีสวนทําใหนํ้าเสียเพิ่มมากขึ้นอีกดวย ปญหาคุณภาพนํ้าที่มีสาร
ปนเปอ นมีผลกระทบโดยตรงตอกิจการประมงชายฝง ทีท่ าํ ใหการเพาะเลีย้ งหรือการเก็บผลผลิตมี
จํานวนลดลงอยางมาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม
นอกจากนี้กิจกรรมการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภูและหอยนางรมบริเวณพื้นที่ตําบล
บานแหลมเองก็ทาํ ใหเกิดปญหาคุณภาพนํา้ ในบริเวณพืน้ ทีด่ ว ย ประการแรกการเพาะการเลีย้ งหอย
แมลงภูซ งึ่ เปนสินคาหลักของตําบลในบางกิจการไดมพี ฒ
ั นาการจากการใชไมไผในการทําแถวหอย
มาเปนการใชยางรถยนตเพือ่ เปนวัสดุในการเพาะเลีย้ งหอย การเปลีย่ นแปลงวัสดุชนิดนีน้ อกจาก
จะทําใหเกิดมลพิษตอสินคาคือตัวหอยที่มีสารปนเปอนซึ่งอาจมีผลกระทบตอผูบริโภคแลว
ยังสรางมลภาวะใหกับคุณภาพนํ้าบริเวณชายฝงทะเลอีกดวย ประการตอมาอาชีพใหมสําหรับ
ชาวบานในพื้นที่ตําบลบานแหลมนี้คือการเพาะเลี้ยงหอยนางรมซึ่งเปนการเพิ่มผลผลิตรูปแบบ
ของสินคา แตอยางไรก็ตามดวยโครงสรางในการแขวนหอยและตําแหนงทีต่ งั้ ของแหลงเพาะเลีย้ ง
ซึ่งอยูดานนอกของชายฝงทะเลออกไปจากนาหอยแมลงภู ทําใหเกิดการแยงชิงอาหารของหอย
แมลงภูที่สวนใหญอยูภายใน อีกทั้งแทงปูนซิเมนตที่ใชเปนพื้นที่ใหหอยนางรมไดยึดเกาะนั้นก็มี
ผลตอคุณภาพนํ้าชายฝงทะเลเชนกัน
ภูมิปญญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพัฒนาการของสถาปตยกรรมและกระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรพื้นบาน
ภูมิปญญา หมายถึง องคความรูของชาวบานที่มีรูปแบบเฉพาะและอยูในการปฏิบัติ
(สามารถ ศรีจํานง 2544) และมีการสรางสรรคที่สอดคลองกับกระบวนการผลิตในขณะที่กอ
ประโยชนตอทั้งสังคมและสภาพแวดลอมรวมกัน สวนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การ
พัฒนาทีต่ งั้ อยูบ นพืน้ ฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดีอยูในตัวตลอดจนการใชความรู ความรอบคอบและ
คุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทําตางๆ (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2549) ภูมิปญญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพัฒนาการของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นและ
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรพื้นบาน บริเวณลุมนํ้าเพชรบุรี ปรากฏในหลายกรณี
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ศึกษาและมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้สามารถกลาวไดใน 2 สวน คือ สถาปตยกรรม
โรงเรือนและอุปกรณประกอบการผลิต และวิถีการดําเนินกิจการ
สถาปตยกรรมและอุปกรณประกอบการผลิต
ภูมปิ ญ
 ญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏในสถาปตยกรรมอุปกรณประกอบการ
ผลิตอันเกีย่ วเนือ่ งกับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรพืน้ บาน สามารถกลาวไดเปน 3 กรณี
กรณีแรกปรากฏในอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชแบบดั้งเดิม อุปกรณเหลานี้แสดงถึง
ภูมิปญญาในการประหยัดพลังงาน ตัวอยางอุปกรณประกอบการผลิตในกรณีนี้ ไดแก เตาเคี่ยว
นํ้าตาลโตนดและนํ้าตาลมะพราว โดยเฉพาะเตาเคี่ยวนํ้าตาลโตนด ในบานนายโรย ไสวเวียง
(ภาพที่ 6) ณ ชุมชนบานละหานใหญ ตําบลตําหรุ อําเภอบานลาด ซึ่งเปนเตาที่มีลักษณะดั้งเดิม
ของจังหวัดเพชรบุรี มีการใชพลังงานอยางคุม คา เนือ่ งจากความรอนทีป่ ลอยออกจากเตาสวนหนึง่
ถูกนํามาใชรมกระบอกไมไผที่ใชรองนํ้าตาลเพื่อทําความสะอาด
กรณีที่สอง คือ สถาปตยกรรมโรงเรือนในรูปแบบผสมประโยชนใชสอยหลายอยางเขา
ดวยกัน โดยเฉพาะโรงเรือนกะลอมขาว ของนางมา กําเนิดดิษฐ (ภาพที่ 7) ณ ชุมชนบานละหานใหญ
ตําบลตําหรุ อําเภอบานลาด โรงเรือนนีม้ กี ารผสมประโยชนใชเปนทัง้ โรงเรือนในการเก็บขาวเปลือก
การเลี้ยงวัว พื้นที่เก็บของและเก็บฟางขาวเอาไวดวยกัน นับเปนนวัตกรรมการออกแบบกอสราง
โดยชาวบานในการประยุกตใชพื้นที่ของโรงเรือนใหมีความกระชับ และสามารถบรรจุหลาย
ประโยชนใชสอยภายใตโครงสรางชุดเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถใชไดตลอดฤดูกาล เนื่องจากใน
ยามนํ้าทวมก็สามารถยายวัวที่เลี้ยงอยูชั้นลางสุดไปอยูบริเวณที่เก็บของซึ่งเปนชั้นที่มีระดับสูงขึ้น
ในยามนํ้าหลากได
กรณีที่สาม คือ สถาปตยกรรมเอื้อผลในเชิงเศรษฐกิจ อันไดแก โรงเรือนเลี้ยงแพะ
ณ ตําบลวังขุนดาน อําเภอทายาง (ดูภาพที่ 5) ซึ่งเปนโรงเรือนที่เกิดจากการออกแบบเพื่อให
สอดคลองกับพฤติกรรมของแพะและสภาพแวดลอมทีเ่ ปนทีน่ าํ้ ทวมถึง โรงเรือนนีน้ อกจากภายนอก
จะใหสนุ ทรียภาพตอบริบทแลว ภายในโรงเรือนยังถูกออกแบบใหมพี นื้ เวนรองเพือ่ การจัดการดาน
มูลแพะภายในโรงเรือนโดยมิตอ งทําความสะอาดมากนัก เนือ่ งจากมูลแพะสามารถตกลงสูพ นื้ ดิน
ชัน้ ลางไดอยางสะดวก การทําโครงสรางพืน้ เวนรองนีส้ รางประโยชนใหกบั เจาของ ทีส่ ามารถนํา
มูลแพะไปใชเพือ่ เปนปุย ใหกบั กิจกรรมทางการเกษตรของตนเองแลว ยังสามารถนําไปจําหนายให
เพื่อนชาวสวนในละแวกเดียวกันไดอีกดวย

ภูมปิ ญ ญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของสถาปตยกรรม ในอุตสาหกรรมเกษตรพืน้ บาน บริเวณลุม นํา้ เพชรบุรี
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ภาพที่ 6 เตาเคี่ยวนํ้าตาลโตนด ใน
บานนายโรย ไสวเวียง ณ ชุมชนบาน
ละหานใหญ ตําบลตําหรุ อําเภอ
บานลาด
1 ลักษณะเตา
2 ปลองระบายควัน
3 ปลองระบายควันใชทําความสะอาด
ไมไผ

1

3

2

ภาพที่ 7 โรงเรือนกะลอมขาว ของ
นางมา กําเนิดดิษฐ ณ ชุมชนบาน
ละหานใหญ ตําบลตําหรุ อําเภอ
บานลาด

1

2

วิถีการดําเนินกิจการ
นอกจากสถาปตยกรรมและอุปกรณประกอบการผลิตแลว การแสดงออกถึงภูมปิ ญ
 ญา
และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังพบในแงมุมวิถีการดําเนินกิจการของชาวบานอีกดวย วิถีการ
ดําเนินกิจการในที่นี้หมายถึง การปฏิบัติตน แนวคิด และระบบดานการจัดการความรวมมือของ
เกษตรกรในพื้นที่ศึกษา วิถีการดําเนินกิจการของชาวบานที่แสดงออกถึงภูมิปญญาและแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงพบใน 5 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะแรกเปนวิถีการดําเนินกิจการในดานที่เปนสวนบุคคลหรือเฉพาะกิจการตาม
แนวทางการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการเก็บหอยแครงโดยใชกระดานถีบหอยของ
ชาวบานในอําเภอบานแหลม แมวา จะเปนการใชอปุ กรณและการปฏิบตั ใิ นรูปแบบดัง้ เดิม ซึง่ การเก็บ
ผลผลิตในแตละครัง้ สามารถเก็บหอยแครงไดในปริมาณไมมากเทากับการใชเรือลากในคราวเดียว
แตชาวบานตางมีความยินดีที่จะเก็บผลผลิตตามแบบดั้งเดิม ทั้งนี้เพื่อเปนการเอื้อใหธรรมชาติได
เกิดการฟนตัวและสรางผลผลิตขึ้นใหมไดทันตอการเก็บผลผลิตในคราวตอไป การเก็บผลผลิตใน
รูปแบบนีเ้ ปนการอยูอ ยางถอยทีถอ ยอาศัยกับธรรมชาติ อยางไรก็ตามในปจจุบนั ชาวบานในอําเภอ
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บานแหลมกําลังประสบปญหาการลักลอบขโมยลากหอยโดยใชเรือลากซึ่งสรางความเสียหายตอ
พื้นที่ธรรมชาติและสรางผลกระทบโดยตรงตอการประกอบอาชีพของชาวบานเปนอยางมาก
ลักษณะที่สอง คือ ระบบการจัดการผลผลิตภายในชุมชนแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะเรื่อง
ราวความสัมพันธของโรงสีชุมชนกับกลไกการจัดการดานผลผลิตขาวของชาวบานในชุมชน
บานละหานใหญ ตําบลตําหรุ อําเภอบานลาด (วันดี พินจิ วรสิน 2552) ในอดีตผลผลิตขาวของชาว
บานในหมูบ า นจะถูกแยกเปน 3 สวน คือ เอาไวกนิ ตลอดป เอาไวเปนพันธุข า วปลูกในปตอ ไป และ
สวนทีเ่ หลือจึงนําไปขาย ขาวใน 2 สวนแรกจะถูกเก็บไวในกะลอมหรือในฉางขาวของแตละครัวเรือน
ขาวที่จะเอาไวกินจะถูกนํามาสีเปนระยะๆตามปริมาณที่จะใชบริโภคในแตละชวง ณ โรงสีชุมชน
โดยสามารถทิง้ ขาวเปลือกไวในตอนเชา ชวงเย็นจึงมารับขาวสารทีผ่ า นการสีแลวไป ทัง้ นีโ้ รงสีขา ว
จะไมเก็บคาบริการที่เปนเงินจากชาวบาน แตจะเก็บเพียงรําขาว เปลือกขาวหรือแกลบ และขาว
ทอนที่เปนเศษจากการสีเพื่อนําไปขายตอไป ระบบการจัดการผลผลิตแบบถอยทีถอยอาศัยกัน
ระหวางชาวบานในลักษณะนีเ้ ปนแนวคิดทีน่ าํ สูก ารปฏิบตั บิ นจุดยืนทีแ่ ตกตางจากระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมที่ใชเงินแลกเปลี่ยนและมีความรุนแรงขึ้น ณ ปจจุบัน แมวาในหลายทองที่ชาว
บานนิยมนําขาวที่ผลิตไดทั้งหมดไปขายใหกับนายทุนและสหกรณฯก็ตาม แตวิถีการปฏิบัติใน
ลักษณะขางตนยังคงมีการปฏิบัติสืบเนื่องมาในชุมชนบานละหานใหญ และควรหาแนวทางใน
การธํารงรักษาระบบที่ดีงามนี้ตอไป
ลักษณะที่สาม คือ การประกอบกิจกรรมการผลิตที่หลากหลาย ในปจจุบันจะพบวา
ชาวบานหรือผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบานในพื้นที่สํารวจมักทํากิจกรรมการผลิต
ที่หลากหลาย โดยไมพึ่งพาเพียงรายไดที่มาจากกิจการอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบานจากการผลิต
เพียงชนิดเดียวอยางเชนในอดีต ไดแก
- การทําอาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะในรายที่เลี้ยงปศุสัตว จะมีการทําอาชีพอื่น
รวมดวย เชน รับจาง และขายสินคาอื่นๆเพิ่มเติม เปนตน
- การเพิ่มเติมทางเลือกสินคา โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคพืชไร-พืชสวนมักมีการทํา
เกษตรทางเลือก โดยปลูกพืชผลหลายชนิดและสามารถเก็บเกี่ยวไดในเวลาที่แตกตางกัน
- การผลิตสินคาใหเกิดความครบวงจรมากขึน้ โดยเฉพาะกิจการทําเสนขนมจีน เนือ่ งจาก
ในอดีตมีการทําเพียงเสนขนมจีนสงขายตามที่ตางๆ แตในปจจุบันนอกจากจะเปนผูขายสงเชน
เดิมแลว ยังตองนําขนมจีนออกขายเองดวย รวมถึงมีการทําเครือ่ งประกอบขนมจีนเพิม่ เติมอีกดวย
เชน นํ้าพริก นํ้ายาตางๆ และผักเครื่องเคียง เปนตน
ทั้งนี้ยกเวนการปลูกสวนตาลของกํานันถนอม ภูเงิน ณ ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด ที่
ปลูกตนตาลเพียงอยางเดียวตลอดทัง้ พืน้ ทีก่ วา 10 ไร การเลือกปลูกตนตาลในลักษณะพืชพันธุเ ดีย่ ว
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ไดผา นการศึกษาและวิเคราะหอยางถวนถีแ่ ละดวยความมุง หวังทีจ่ ะใหสวนตาลนีน้ อกจากจะเปน
มรดกใหลูกหลานแลว ยังจะใหเปนแหลงสําหรับการศึกษาดานระบบนิเวศนของตนตาลที่สําคัญ
ของสังคมในอนาคตตอไป ในปจจุบันตนตาลทั้งหมดมีอายุมากกวา 15 ป และเริ่มใหผลผลิตแลว
ลักษณะที่สี่เปนการรวมกลุมชาวบานในการหาหนทางใหเกิดความดํารงอยูของกิจการ
และชุมชนทามกลางการเปลีย่ นแปลงทางสังคม และการแขงขันทางดานการตลาด ในวิถนี สี้ ว นใหญ
มักปรากฏในลักษณะการจัดตัง้ กลุม การแปรรูปผลผลิตสินคาทางการเกษตร ซึง่ กลุม เหลานีม้ กั ถูก
จัดตั้งขึ้นประมาณหลัง ป พ.ศ.2540 เนื่องจากเกษตรกรประสบกับปญหาผลผลิตราคาตกตํ่าและ
ไมสามารถระบายสินคาออกสูต ลาดได กลุม การแปรรูปผลผลิตเหลานี้ ไดแก กลุม แมบา นเกษตรกร
ศรีชุมแสง เพื่อการผลิตไวนผลไม ที่ตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง กลุมแมบานเกษตรโพธิ์ทอง
พัฒนาและกลุมสตรีสหกรณเครดิตยูเนียน ทาขามสามัคคี เพื่อการผลิตมะนาวแปรรูปและ
ขาวเกรียบชะอม ทีต่ าํ บลทาคอย อําเภอทายาง กลุม แมบา นเกษตรกรละหานใหญสามัคคี เพือ่ การ
ทํานํ้าพริกแกงรูปแบบตางๆ ที่ตําบลตําหรุ อําเภอบานลาด และกลุมอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง
ในการผลิตเกลือแปรรูปเพื่อใชเปนผลิตภัณฑประกอบกิจกรรมสปา ที่ตําบลวังแกว อําเภอ
บานแหลม เปนตน
กลุมการทํากิจกรรมเหลานี้มีระบบการทํางานในรูปแบบสหกรณ และสวนใหญไดรับ
การสนับสนุนจากสํานักเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กรมสงเสริมการเกษตร และสหกรณการเกษตรฯ
ปจจุบนั กิจกรรมการผลิตในระบบนีม้ เี พียงผลิตภัณฑเกลือทะเลกังหันทอง ทีม่ กี ารพัฒนาจนสามารถ
ไดรับการจดสิทธิบัตรแลว รวมถึงมีการจัดการดานการตลาดที่มีคุณภาพอีกดวย สวนกิจกรรม
การผลิตสินคาแปรรูปชนิดอื่นๆของกลุมที่ทําการศึกษาในงานวิจัยนี้ยังอยูในชวงทําการพัฒนา
คุณภาพสินคาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และยังคงตองการการสงเสริมและพัฒนา
ดานการออกแบบบรรจุภัณฑ รวมถึงการวางแผนและการจัดการดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ลักษณะที่หาเปนการผสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกโดยเฉพาะสถาบันการ
ศึกษาเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ จากกรณีศกึ ษาพบในการทําเกลือของบริษทั ช.จรัส ซี ซอลท จํากัด ที่
นอกจากจะมีการพัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับความนิยมของตลาดอยาง
ตอเนื่องแลว ยังไดทําโครงการความรวมมือทางวิชาการในงานวิจัยดานการพัฒนาเครื่องจักรกล
ในการแปรรูปเกลือทะเลและเพื่อสารฝนหลวง เกลือแปง กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เกลือแปงเพื่อฝนหลวงที่ไดก็นําไปใชเปนสาธารณะ
ประโยชนตอทองถิ่นอื่นๆ ความรวมมือนี้ทําใหโรงงานมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองใหเกิดความ
ยั่งยืนตอไป
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สรุป
สถาปตยกรรมและอุปกรณประกอบการผลิตเพือ่ อุตสาหกรรมเกษตรพืน้ บานบริเวณลุม
นํ้าเพชรบุรีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไปในแตละทองที่ สิ่งแวดลอมสรรคสราง
เหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและสอดคลองไปกับกระบวนการผลิต บางสวนยังคงมี
ลักษณะดัง้ เดิม และในหลายกิจการสถาปตยกรรมและอุปกรณประกอบการผลิตมีการเปลีย่ นแปลง
เปนอาคารและการใชอปุ กรณทมี่ คี วามทันสมัยมากขึน้ อยางไรก็ตามการเปลีย่ นแปลงในภาพรวม
ของกิจการอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบานแสดงใหเห็นความสัมพันธที่หางเหินจากแมนํ้าเพชรบุรี
ภูมปิ ญ ญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพัฒนาการของสถาปตยกรรมและอุปกรณเพือ่
อุตสาหกรรมเกษตรพื้นบานบริเวณลุมนํ้าเพชรบุรี ถูกแสดงออกทั้งในลักษณะของสถาปตยกรรม
และอุปกรณทใี่ ชและวิถกี ารดําเนินกิจการ ในสถาปตยกรรมและอุปกรณทใี่ ช แสดงออกดวยลักษณะ
ของการประหยัดพลังงาน การผสมประโยชนใชสอยที่หลากหลายอันทําใหเกิดสุนทรียภาพของ
ทองที่ และโครงสรางอาคารที่ใหผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ คุณสมบัติตางๆเหลานี้นอกจาก
จะเปนลักษณะเฉพาะที่โดดเดนแลว ยังทําใหเกิดคุณคาทางดานสุนทรียภาพตอสภาพแวดลอม
อีกดวย สวนในแงวถิ กี ารดําเนินกิจการสือ่ ถึงแนวคิดของเจาของกิจการทีม่ คี วามถอยทีถอ ยอาศัย
กันทั้งสังคมและสภาพแวดลอม ซึ่งพบมากในกิจกรรมการผลิตในรูปแบบดั้งเดิม แมวาในบาง
กิจกรรมการผลิตมีแนวโนมวาไดสูญหายไป แตในหลายกิจการแสดงใหเห็นการตอสูกับกลไก
ระบบทุนนิยมและมีการคิดคนวิธกี ารเพือ่ การพัฒนาระบบการผลิตสินคาใหเกิดความหลากหลาย
ทําใหสามารถยืดอายุเวลาและคุณภาพของผลผลิตใหไดมาตรฐาน กิจกรรมการผลิตในรูปแบบ
นี้แสดงใหเห็นการรวมพลังและความรวมมือของสมาชิกในชุมชน และยังตองเชื่อมโยงกับองคกร
ภายนอกอื่นๆ เพื่อใหกิจการสามารถดําเนินตอไปไดอยางมั่นคงทามกลางการแขงขันทางการคา
ที่มีสูงมากในปจจุบัน อยางไรก็ตามสถาปตยกรรม อุปกรณ และระบบการผลิตของอุตสาหกรรม
เกษตรพืน้ บาน บริเวณลุม นํา้ เพชรบุรี สือ่ ใหเห็นองคความรูแ ละความสําคัญในหลายๆดาน ดังนัน้ จึง
มีความจําเปนอยางยิง่ ทีร่ ฐั จังหวัด และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของควรสนับสนุนการอนุรกั ษและพัฒนา
ภูมิปญญาตางๆใหธํารงอยูเพื่อการสรางผลผลิตและเพิ่มพูนคุณภาพสินคาใหเปนเอกลักษณของ
จังหวัดเพชรบุรีและสังคมไทยสืบไป
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