
แบบฟอร์มเสนอรายช่ือผลงานวิจัย 
นิทรรศการ ห้องท่ี 3 ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จากฐาน มทร.อีสาน 5 วิทยาเขต 

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  
ล าดับที่  5 รายละเอียด 
ชื่อผลงาน สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น : กรณีศึกษาเรือนโคราช   
ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์กาญจนา  ตันสุวรรณรัตน์ 
บทคัดย่อ   สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นโคราช เป็น สถาปัตยกรรมที่คนโคราชสร้างสรรค์ด้วยภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและความรู้ความสามารถในเชิงช่างซึ่งถ่ายทอดต่อเนื่องมาแต่บรรพชน  
ตอบสนองความต้องการในการด ารงชีวิตที่เรียบง่าย  สมถะ  รูปแบบของสถาปัตยกรรม  
บ่งบอกถึงลักษณะของสภาพแวดล้อม  ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัสดุที่เป็นทรัพยากรใน
ท้องถิ่น และความเชื่อท่ีหล่อหลอมให้จิตใจของผู้อยู่อาศัยประณีตงดงาม สงบสุข  

เนื้อหา  สถาปัตยกรรมไทยพ้ืนถิ่นโคราชเพ่ือการอยู่อาศัย  เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่  รองจาก
อาหารและเครื่องนุ่งห่ม  ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้คนโคราชมีพ้ืนที่ประกอบ
อาหาร  รับประทานอาหารและเก็บอาหาร  เพ่ือการด ารงชีวิตและท าหน้าที่ประดุจ
เครื่องห่อหุ้มร่างกายให้อบอุ่นปลอดภัย  จากความหนาว  ความร้อน พายุฝน  สัตว์ร้าย
และคนร้าย  ถ้าครอบครัวอบอุ่น  สังคมจะสงบสุข  คนโคราชเรียนรู้ที่จะเลือกสรรวัสดุ
ธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น  เช่น  ไม้ไผ่ ไม้หมาก ไม้เบญจพรรณ  แฝก  หญ้าคา  
ตลอดจนปรือ  แล้วน ามาปรุงให้เป็นเรือนเครื่องผูก  เรือนไม้หมากและเรือนโคราช ต่าง
มีความแข็งแรงมั่นคงทนทาน ตามคุณสมบัติของวัสดุ  สืบทอดความเชื่อในการวาง
อาคารตามตะวัน  หันหน้าเรือนทางทิศเหนือ  เพ่ือให้เรือนนอนรับลมทิศใต้  พร้อมกับ
การนอนหันหัวไปทางทิศหัวนอน  ซึ่งหมายถึงทิศใต้  ใต้ถุนสูง  หลังคาทรงสูงเพ่ือการ
ระบายอากาศได้ดี  เรือนโคราชมีกรรมวิธีในการก่อสร้างที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาเชิงช่าง  
เช่น  กรรมวิธีการประกอบติดตั้งคล้ายเรือนไทยภาคกลาง  แต่ขนาดเรือนมีขนาดเล็ก
กะทัดรัด  และผังพ้ืนคล้ายเรือนเกยของภาคอีสาน  ไม่ท าเรือนล้อมชาน  มีการน าวัสดุ
ในท้องถิ่นเช่น ต้นปรือ  มาประกอบเป็นแผงฝา  แสดงถึงการเลือกสรรสิ่งที่มีอยู่มากมาย
ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยมีต้นแบบมาจากฝาส าหรวดของภาคกลางซึ่งใช้ใบ
จากเป็นวัสดุกรุและมีการออกแบบให้ฝาปรือของเรือนโคราชใช้ไม้จริงท ากรอบฝาและ
เคร่าตั้ง  ใช้ไม้ไผ่ท าเคร่านอน (เซ็น  )โดยน าไม้ไผ่ไปทาน้ ามันยางและรม ควันเพ่ือปูองกัน
การท าลายของปลวก มอด ท าให้ฝาปรือมีชื่อเฉพาะ เรียกว่าฝาปรือกรุเซ็งด า หรือฝาเซ็ง
ด า  เพราะเซ็งภาษาโคราชหมายถึง เซ็นของภาคกลางมีสีด าที่เกิดจากการรมควัน มีอายุ
การใช้งานทนทานนับร้อยปี  

สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นโคราชเพ่ือการอยู่อาศัย  หมายถึงเรือนของคนโคราชที่ไม่มี
สถาปนิกเป็นผู้ออกแบบแต่มีช่างชาวโคราชเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาของบรรพชน เป็น
หนึ่งในปัจจัยสี่ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต  การปลูกเรือนของคนภาคกลาง  คนโคราช
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เรียกว่า ยกเรือน  ยกขึ้นตั้ง  ยกขึ้นประกอบ  ยกขึ้นให้เป็นหลักเป็นฐาน เป็นครอบเป็น
ครัว เป็นเรือนเครื่องผูกจากไม้ไผ่  หรือจะเป็นเรือนไม้หมาก หรือจะเป็นเรือนโคราชที่มี
ขนาดใหญ่กว่ามั่นคงแข็งแรงกว่า  เพราะฝึมือเชิงช่างและฐานะทางเศรษฐกิจที่พอจะหา
ได้   ล้วนมาจากฐานะทางสังคมที่อบอุ่น  เอ้ือเ ฟ้ือแบ่งปัน  ขยันหา  ขยันเก็บ  
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและความมุ่งมั่นที่จะสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคง  
ท าให้เรือนโคราชยังคงท าหน้าที่ปกปูองผองภัยทั้งหลาย  จากความร้อนหนาว พายุฝน 
สัตว์ร้ายและคนร้าย  หลายชีวิตเกิดและเติบโตในเรือนโคราชจนกระทั่งตายจากไปถึงรุ่น
ลูกรุ่นหลาน  
ข้อเสนอแนะในการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยอย่างย่ังยืน 

๑) การวางทิศทางอาคารตามตะวัน  และหันหน้าเรือนไปทางทิศเหนือ  โดยหัน
ด้านแคบของอาคารหรือด้านหน้าจั่วของเรือนไปทางทิศตะวันออกและตะวันตก  จะท า
ให้อาคารรับแสงแดดน้อยที่สุด  ขณะเดียวกันจะท าให้ลมเย็นจากทิศตะวันตกเฉียงใต้พัด
เ ข้ า สู่ ตั ว เ รื อนนอน ในฤดู ร้ อนและฤดู ฝน   ส่ ว นลมหนาวที่ พั ด เ ข้ าท า งทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเข้าถึงเรือนนอนได้น้อย  เนื่องจากต้องผ่านห้องรับแขก  นั่งเล่น  
พักผ่อน  ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเรือน  ท าให้เกิดสภาวะน่าสบายตลอดทั้งปี 

๒) การเจาะช่องเปิด เช่น  หน้าต่าง  หรือช่องแสง  ช่องลม  ด้านทิศใต้  ช่วยให้
ลมพัดเข้าตัวเรือนแต่ในขณะเดียวกันแสงแดดช่วงฤดูหนาว  ตะวันจะอ้อมใต้  ท าให้
ได้รับแดดที่รุนแรง  ดังนั้นการออกแบบหลังคาควรให้มีชายคายื่นยาว  เพ่ือให้เกิดร่มเงา
แก่ผนัง 

๓) เรือนโคราชมีใต้ถุนสูง  เพ่ือการถ่ายเทอากาศ  ท าให้เย็นสบายและปลอดภัย
จากอุทกภัยที่อาจเกิดข้ึนได้  การกั้นห้องในบริเวณใต้ถุน  จะท าให้ประสิทธิภาพของการ
ระบายอากาศลดลงส่งผลให้สภาวะน่าสบายลดลงด้วย 

๔) เรือนโคราชออกแบบให้มีหลังคาทรงสูง  เพ่ือปูองกันอากาศร้อนไม่ให้ส่งผ่าน
เข้าไปในตัวเรือน  การเจาะช่องระบายอากาศที่หน้าจั่วทั้งสองด้านจะช่วยให้ลมพัดพา
ความร้อนออกไปจากห้องใต้หลังคา  ท าให้ความร้อนลดลงเร็วขึ้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโคราชกับความเป็นอยู่ของ
ชุมชนและทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่น  สะท้อนให้เห็นจากวิถีชีวิตของสังคม
เกษตรกรรมที่มีการท านา  ท าสวนและท าไร่  ใต้ถุนเรือนจึงเป็นโถงอเนกประสงค์ที่บ่ง
บอกอาชีพของเจ้าของเรือน  เช่นกี่ทอผ้า  กี่ทอเสื่อ  อุปกรณ์ปั้นหม้อ  มีดจักตอก  รวม
ไปถึงจอบ  เสียม ระหัดวิดน้ า แห  ลอบ ไซ ข้อง  ตลอดจนข้าวเปลือกและมะพร้าวแห้ง  
ไม้ที่หาได้จากปุาเบญจพรรณใกล้หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นไม้เต็ง รัง ประดู่และมะค่า  
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องค์ประกอบของเรือนโคราชล้วนท าจากไม้เหล่านี้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความอุดม
สมบูรณ์ของผืนปุาในอดีต และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเรือนโคราชคือ ฝาปรือกรุเซงด า  
ซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงความชาญฉลาดในการน าต้นปรือซึ่งมีอยู่ทั่วไปในบึงน้ าที่สะอาด  เกิด
อยู่ในธรรมชาติมาประกอบเป็นฝาเรือนที่มีความทนทานนานนับร้อยปี 

กาลเวลาผ่านไปภูมิประเทศยังคงเดิม  ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะโลกร้อน
แห้งแล้ง วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติไม่เพียงพอกับความต้องการ  มีวิทยาการใหม่ผลิต
วัสดุสังเคราะห์มาทดแทนวัสดุธรรมชาติ  มีเทคโนโลยีในการก่อสร้างที่เอ้ือให้อาคารสูง
เป็นร้อยชั้น  วัสดุก่อสร้างพร้อมยื่นคานยาวได้เป็นร้อยเมตร  ประกอบกับวิถีชีวิตของ
สังคมเกษตรกรรมปรับเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรม  พร้อมกับนวัตกรรมเพ่ือความ
สะดวกสบาย  มีพัดลม  เครื่องปรับอากาศ  ท าให้ลมธรรมชาติถูกเปลี่ยนทิศทาง  เพียง
พระอาทิตย์และพระจันทร์ที่ยังคงเดิม  คนโคราชในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เปลี่ยนอาชีพ  
เปลี่ยนวิถีชีวิต  และแน่นอนเปลี่ยนวิธีคิดในการด ารงชีวิต  นั่นย่อมหมายถึงความเชื่อ
ดั้งเดิมเริ่มเลือนหายไป 

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยีใหม่  ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลักคือเงิน  
ในการจับจ่ายซื้อหาเทคโนโลยีมาตอบสนองความต้องการ การเรียนรู้ที่จะอยู่กับ
ธรรมชาติยังเป็นต้นทุนที่ทุกคนใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องซื้อหา  การศึกษาเพ่ือ
ออกแบบเรือนโคราชเพื่อการอยู่อย่างยั่งยืนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก  ส าหรับคนโคราชที่
ปรารถนาจะด ารงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพชน 

นอกจากสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเพ่ือการอยู่อาศัยชาวโคราชยังมีวิถีชีวิตผูกพันกับ
พระพุทธศาสนา ด าเนินชีวิตด้วยวัฒนธรรมชาวพุทธ เข้าวัดฟังธรรม รักษาศีล เจริญ
สมาธิภาวนาเพ่ือรักษากาย  วาจา  ใจ  ให้สะอาดบริสุทธิ์  ด้วยศรัทธาที่เกิดขึ้นจึง
สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมเพ่ือพระพุทธศาสนาที่ประณีตทรงคุณค่าควรแก่การรักษาให้
ด ารงสืบไป  

รูปภาพประกอบ 
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รายละเอียดอ่ืนๆ  
(ผลิตภัณฑ์ / โมเดล / 
ขนาด) 

แบบจ าลองเรือนโคราช ขนาด 60cm X 60cm จ านว 5 หลัง 
งบประมาณปรับปรุงผลงานทั้ง 5 หลัง รวม 20,000 บาท 
 

 


