
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 

-------------------- 

 

LÊ TRẦN NGỌC TRÂM 

 

 

 

GÍA TRỊ KIẾN TRÚC NHÀ SÀN TRUYỀN 

THỐNG VIỆT – CHĂM Ở TÂY NAM BỘ  

VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀO TỔ CHỨC 

KHÔNG GIAN Ở VÙNG NGẬP LỤT  

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.HỒ CHÍ MINH 2018 



 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 

------------------- 

 

LÊ TRẦN NGỌC TRÂM 

 

 

 

GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC NHÀ SÀN TRUYỀN 

THỐNG VIỆT – CHĂM Ở TÂY NAM BỘ  

VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀO TỔ CHỨC 

KHÔNG GIAN Ở VÙNG NGẬP LỤT  

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

Chuyên ngành: Kiến Trúc 

Mã số: 60580102 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

PGS.TS.KTS NGUYỄN KHỞI 

 

 

 

 

 

TP.HỒ CHÍ MINH 2018 



 
 

MỤC LỤC 

PHẦN MỘT. MỞ ĐẦU ......................................................................... 1 

1. Lí do chọn đề tài ........................................................................ 1 

2. Tổng quan những nghiên cứu liên quan đến đề tài ................ 1 

3. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................. 3 

4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu............................................. 3 

5. Phương pháp nghiên cứu .......................................................... 3 

PHẦN HAI. NỘI DUNG ....................................................................... 3 

Chương I. Tổng quan về kiến trúc nhà sàn và nhà sàn truyền thống 

Việt- Chăm khu vực Tây Nam Bộ ........................................................ 3 

1.1 Khái quát về kiến trúc nhà sàn .............................................. 3 

1.1.1 Đặc điểm và phân loại kiến trúc nhà sàn ....................... 3 

1.1.2 Quá trình hình thành, phát triển và sự phân bố của 

kiến trúc nhà sàn ở Việt Nam ................................................... 4 

1.2 Kiến trúc nhà sàn của người Việt- Chăm ở Tây Nam Bộ .... 5 

1.2.1 Sơ lược về vùng đất Tây Nam Bộ. ................................... 5 

1.2.2 Sơ lược về kiến trúc nhà sàn Việt – Chăm ở Tây Nam 

Bộ. ............................................................................................... 5 

1.3 Thực trạng kiến trúc nhà sàn Việt - Chăm ở Tây Nam Bộ .. 6 

1.3.1 Hiện trạng kiến trúc nhà sàn Việt – Chăm tại Tây Nam 

Bộ ................................................................................................ 6 

1.3.2 Đánh giá sự phát triển của nhà ở dạng nhà sàn trong 

thời kỳ hiện nay ......................................................................... 6 

Kết luận chương 1 ......................................................................... 6 

Chương 2. Cơ sở khoa học để phân tích và đánh giá những giá trị 

kiến trúc của nhà sàn truyền thống Việt– Chăm ở Tây Nam Bộ ....... 7 

2.1 Những quy định về quy hoạch và kiến trúc liên quan đến 

vùng ngập lũ và xây dựng nhà ở nông thôn Việt Nam đang 

được áp dụng ................................................................................. 7 



 
 

2.1.1 Những thách thức Tây Nam Bộ đang đối mặt cùng 

những định hướng phát triển vùng.......................................... 7 

2.1.2 Tiêu chuẩn quy hoạch và thiết kế nhà ở nông thôn vùng 

ngập lũ ........................................................................................ 7 

2.2.1 Yếu tố tự nhiên và khí hậu .............................................. 8 

2.2.2 Các tác nhân xã hội và tôn giáo – tín ngưỡng ................ 8 

2.2.3 Mối quan hệ giữa con người và kiến trúc....................... 9 

2.3.1 Kiến trúc nhà sàn truyền thống tại vùng ngập lụt ở 

những nước có khí hậu tương đồng ......................................... 9 

2.3.2 Kiến trúc nhà sàn hiện đại được ứng dụng trong đô thị 

và những nơi chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt ........................... 10 

Kết luận chương 2 ....................................................................... 10 

Chương 3. Những giá trị kiến trúc của nhà sàn truyền thống Việt- 

Chăm Tây Nam Bộ và khả năng ứng dụng vào tổ chức không gian ở 

vùng ngập lụt Đồng bằng sông Cửu Long ......................................... 11 

3.1 Nhận diện các đặc điểm kiến trúc trong nhà sàn Việt – 

Chăm ở Tây Nam Bộ ................................................................... 11 

3.1.1 Đặc điểm quy hoạch ....................................................... 11 

3.1.2 Đặc điểm kiến trúc ......................................................... 11 

3.1.3 Đặc điểm tôn giáo – tín ngưỡng .................................... 12 

3.2.1 Giá trị vật thể .................................................................. 12 

3.2.2 Giá trị phi vật thể ........................................................... 13 

3.3.1 Nhà sàn truyền thống người Việt ở Tây Nam Bộ ........ 13 

3.3.2 Nhà sàn truyền thống người Chăm ở Tây Nam Bộ ..... 14 

3.4.1 Khả năng ứng dụng vào thiết kế không gian ở đối với 

nhà ở nông thôn và nhà ở ven sông Đồng bằng sông Cửu 

Long .......................................................................................... 15 

3.4.2 Khả năng ứng dụng vào thiết kế không gian ở đối với 

nhà phố hiện đại vùng ngập lụt Đồng bằng sông Cửu Long16 



 
 

Kết luận chương 3 ....................................................................... 16 

PHẦN BA. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................... 18 

1. Kết luận ................................................................................ 18 

2. Kiến nghị .............................................................................. 20 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................  

 

  



 
 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long 

 

TNB: Tây Nam Bộ 

 

BĐKH: Biến đổi khí hậu 

 

NBD: Nước biển dâng



 
 

 

PHẦN MỘT. MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Điều kiện địa lý là một trong những yếu tố hình thành nên những 

nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà ở đặc trưng của một vùng đất. Nhà 

sàn là một nét đặc trưng dễ bắt gặp ở vùng TNB. Cùng với sự phát triển 

của xu hướng hội nhập và nâng cao về điều kiện kinh tế thì nhà sàn cũng 

dần mất. Sự biến đổi khí hậu cũng khiến kiến trúc nhà ở TNB đứng 

trước những thách thức vô cùng lớn. Mặt khác, việc đi tìm “bản sắc văn 

hoá dân tộc Việt Nam” trong kiến trúc đang là vấn đề nan giải đặc biệt 

là trong bối cảnh như hiện nay. Đề tài “Giá trị đặc trưng kiến trúc nhà 

sàn truyền thống Việt- Chăm Tây Nam Bộ và khả năng ứng dụng vào 

tổ chức không gian ở vùng ngập lụt Đồng bằng sông Cửu Long” 

nhằm tìm hiểu những giá trị kiến trúc đặc sắc trong kiến trúc nhà sàn 

dân gian truyền thống của cộng đồng người Việt và Chăm ở TNB. Từ 

đó ứng dụng vào thiết kế không gian ở hiện đại thích ứng với sự biến 

đổi khí hậu hiện nay ở TNB. Đồng thời làm nguồn tư liệu, cơ sở cho 

những nghiên cứu có liên quan sau này. 

2. Tổng quan những nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Hiện nay, chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về vấn đề 

nhà sàn ở TNB. Luận văn “Giá trị kiến trúc nhà ở dân gian người Chăm 

Châu Giang- tỉnh An Giang” của Lưu Khánh Quang đã đi tìm và khai 

thác tiềm năng của kiến trúc nhà ở dân gian của dân tộc Chăm, trong đó 

có nhà sàn. Tuy nhiên chỉ tìm hiểu riêng về dân tộc Chăm. Tác giả 

Trương Quỳnh Anh nghiên cứu về những giá trị đặc sắc trong kiến trúc 

truyền thống của dân tộc Việt Nam, từ đó ứng dụng vào xây dựng nhà ở 

nông thôn vùng ĐBSCL trong luận văn “Khai thác các giá trị Kiến trúc 

truyền thống vào xây dựng nhà ở nông thôn mới vùng Đồng bằng 

Sông Cửu Long”. Hay về tính linh hoạt, biến đổi để thích ứng với 



 
 

những tác động từ thiên nhiên trong nhà ở dân gian thì có luận văn 

“Tính linh hoạt trong kiến trúc nhà ở dân gian nông thôn Đồng bằng 

sông Cửu Long” của tác giả Ngô Hồng Năng. Những đề tài trên đều 

mang tính chất tổng hợp về kiến trúc nhà ở dân gian vùng TNB, chưa 

chuyên sâu về thể loại nhà sàn. Luận văn “Nhà ở ngập lụt nông thôn 

An Giang” của Nguyễn Văn Siêu, “Thiết kế mẫu nhà ở trong vùng 

thường xuyên ngập lụt” của Lê Thanh Huấn và “Giải pháp kiến trúc 

nhà ở nông thôn vùng ngập lũ - địa bàn Huyện Tam Nông, Tỉnh 

Đồng Tháp” của Trần Thị Mai Thu đã đề xuất những giải pháp hữu ích 

và thiết thực để hoàn thiện môi trường ở bền vững, xây dựng diện mạo 

mới vùng nông thôn. Tuy nhiên vẫn chưa đề cập đến nhà ở vùng ngập 

lụt trong đô thị. Nói về lịch sử-văn hóa, tác phẩm “Nam Bộ vài nét lịch 

sử- văn hóa” của Trần Thuận đã nghiên cứu về lịch sử hình thành và 

đặc trưng văn hóa của Nam Bộ. Khai thác về địa lí, địa hình, điều kiện 

tự nhiên, con người và các giá trị văn hóa đặc sắc. Đó là những yếu tố 

có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành những đặc điểm kiến trúc. Tác 

phẩm “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng Tây Nam Bộ trong 

thời kỳ hội nhập Quốc Tế”, tác giả Võ Thành Hùng nghiên cứu về tính 

đa dân tộc của Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập Quốc Tế. Trong những 

công trình nghiên cứu có liên quan, vấn đề nhà ở đặc biệt là nhà sàn và 

định hướng phát triển không gian kiến trúc có nói đến tuy nhiên vẫn 

chưa chuyên sâu, còn mang tính bao quát, chưa tập trung vào loại hình 

và dân tộc cụ thể nào vì TNB là nơi tập trung nhiều cộng đồng người và 

có nhiều nền văn hóa khác nhau. Vì vậy, luận văn “Giá trị đặc trưng 

trong kiến trúc nhà sàn truyền thống Việt- Chăm ở Tây Nam Bộ và 

khả năng ứng dụng vào tổ chức không gian ở vùng ngập lụt Đồng 

bằng sông Cửu Long” sẽ tiếp nối những nghiên cứu trên và tập trung 

chuyên sâu vào loại hình kiến trúc nhà sàn của người Việt-Chăm, từ đó 

làm cơ sở khoa học để ứng dụng vào thiết kế, tổ chức không gian ở cho 



 
 

khu vực bị ngập lụt tại ĐBSCL. Song, các tư liệu nêu trên sẽ là nguồn 

tham khảo hữu ích giúp việc nghiên cứu được rõ ràng và khoa học hơn, 

là tiền đề và cơ sở lý luận để giải quyết vấn đề mà đề tài nêu ra. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Xác định những giá trị đặc trưng kiến trúc nhà sàn truyền thống 

dân tộc Việt- Chăm ở TNB. 

- Đánh giá và phân tích khả năng vận dụng những giá trị đặc sắc 

của kiến trúc nhà sàn Việt - Chăm ở TNB vào thiết kế không gian ở 

vùng ngập lụt ở ĐBSCL . 

4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: nhà sàn truyền thống của người Việt và 

người Chăm  

- Phạm vi nghiên cứu: Tỉnh Đồng Tháp, An Giang - nơi thường 

xuyên bị ngập lụt và có số lượng nhà sàn nhiều nhất. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp thu thập tư liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu một 

cách có hệ thống. Phương pháp điền dã để có cái nhìn thực tế, chân 

thực nhất về đề tài, đối tượng nghiên. Phương pháp phân tích và tổng 

hợp để chắc lọc và tổng hợp những thông tin có liên quan đến đề tài. 

Phương pháp tổng hợp bằng cách lập bảng giúp cho việc tổng hợp dữ 

liệu, trình bày kết quả nghiên cứu được rõ ràng, mạch lạc.  

PHẦN HAI. NỘI DUNG 

Chương I. Tổng quan về kiến trúc nhà sàn và nhà sàn truyền thống 

Việt- Chăm khu vực Tây Nam Bộ 

1.1 Khái quát về kiến trúc nhà sàn 

1.1.1 Đặc điểm và phân loại kiến trúc nhà sàn 

1.1.1.1. Đặc điểm về kiến trúc nhà sàn 

Vị trí xây dựng ở những vùng đất thấp bị ngập nước và lũ lụt hoặc 

xây trên mặt đất. Tỉ lệ tổng thể, chia nhà sàn làm ba phần cơ bản: phần 



 
 

cột trụ, phần thân và phần mái. Vật liệu xây dựng tự nhiên có sẵn ở địa 

phương. Công năng nhà sàn thuộc nhóm kiến trúc nhà ở.  

1.1.1.2. Khái quát về các nhóm nhà sàn trên thế giới 

Phân chia các loại nhà dựa theo hình thức kiến trúc và khu vực xuất 

hiện nhà sàn. Bao gồm Kelong (Philippines, Malaysia, Indonesia và 

Singapore); Pang uk (Tai O, Lantau, Hồng Kong); nhà sàn Thái Lan; 

nhà sàn các nước Đông Nam Á khác; nhà sàn Papua New Guinea 

(Papua New Guiea); Palafito (khu vực Tây Phi). 

1.1.1.3. Phân loại nhà sàn ở Việt Nam 

Phân loại dựa trên mặt bằng ngôi nhà và hình dáng bên ngoài: nhà 

sàn dài, nhà sàn ngắn và nhà sàn kết hợp với nhà trệt. Phân loại dựa 

trên kết cấu: nhà sàn dạng nhà tạm, nhà sàn bán kiên cố (nhà mu 

rùa) và nhà sàn kiên cố. 

1.1.2 Quá trình hình thành, phát triển và sự phân bố của kiến trúc 

nhà sàn ở Việt Nam 

1.1.2.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của kiến trúc 

nhà sàn Việt Nam 

Nhà sàn là loại hình nhà ở đầu tiên của người Việt,  được minh 

chứng bởi các hình ảnh trên Trống Đồng và những di tích khảo cổ tại di 

chỉ khảo cổ Đông Sơn và Phùng Nguyên.   miền Trung, vết tích nhà 

sàn của cư dân Champa được phát hiện ở  uy Xuyên  Quảng Nam .   

miền Nam, các di tích nhà sàn được phát hiện tại di chỉ Bưng Thơm  Bà 

 ịa, Vũng Tàu , N    TPGCM, Đồng Nai, An Giang...  

1.1.2.2 Sự phân bố nhà sàn hiện nay ở Việt Nam 

Ngày nay, nhà sàn phân bố nhiều nhất ở khu vực Tây Nguyên. Các 

tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu... ở trung du và 

miền núi Bắc Bộ.   Nam Bộ, còn nhiều nhà sàn ven sông Cửu Long và 

hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp. Số ít ở ven biển Cà Mau, Kiên Giang, 

Bạc Liêu.   



 
 

1.2 Kiến trúc nhà sàn của người Việt- Chăm ở Tây Nam Bộ 

1.2.1 Sơ lược về vùng đất Tây Nam Bộ. 

1.2.1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành vùng đất Tây Nam Bộ  

Thuở sơ khai, TNB là vùng đất của người Phù Nam, sau là Chân 

Lạp. Đến TK XVII-XVIII, lưu dân Việt  chủ yếu là người miền Trung) 

đầu tiên đến vùng đất này, sau đó dần có nhiều người Việt di cư đến đây 

do chủ trương của chúa Nguyễn. TK XIX, Pháp xâm chiếm 6 tỉnh Nam 

Kỳ cho đến năm  975 thì miền Nam hoàn toàn giải phóng. 

1.2.1.2 Đặc trưng về con người vùng Tây Nam Bộ 

Con người TNB có 5 đặc trưng tính cách là: tính sông nước, tính 

bao dung, tính năng động, tính trọng nghĩa, tính thiết thực cùng với 

hệ quả của nó 

1.2.1.3 Phân vùng ngập lũ Tây Nam Bộ 

Xét về nguyên nhân ngập chủ yếu do lũ và mức độ: Vùng ngập sâu 

(trên 1,5m) và vùng ngập nông  dưới  ,5m .  ựa theo thời gian ngập: 

vùng ngập lâu và ngập rất sâu, vùng ngập lâu và ngập sâu trung 

bình, vùng ngập lâu nhưng ngập nông, vùng ngập không đáng kể. 

Xét tác động của lũ và triều: Khu lũ-lụt, khu lũ-triều, khu triều-lũ 

1.2.2 Sơ lược về kiến trúc nhà sàn Việt – Chăm ở Tây Nam Bộ. 

1.2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển kiến trúc nhà sàn Việt-Chăm 

ở Tây Nam Bộ 

Nhà sàn người Việt ban đầu được xây bởi những lưu dân miền 

Trung, họ xây nhà để tránh thú dữ. Sau này ở những vùng đất ngập nước 

mới sử dụng nhà sàn. Nhà sàn người Chăm Nam Bộ bắt nguồn từ nhà 

Sang Ye của người Chăm Panduranga. Sau thời gian sinh sống cộng cư, 

nhà sàn bị ảnh hưởng bởi các tộc người khác và có sự thay đổi để phù 

hợp với điều kiện sống của vùng Tây Nam Bộ.  

1.2.2.2 Sự phân bố nhà sàn Việt- Chăm ở Tây Nam Bộ 



 
 

Nhà sàn người Việt phân bố nhiều ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long 

là hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Nhà sàn người Chăm tập trung chủ 

yếu ở Châu Đốc, An Giang với 7 làng Chăm.  

1.3 Thực trạng kiến trúc nhà sàn Việt - Chăm ở Tây Nam Bộ 

1.3.1 Hiện trạng kiến trúc nhà sàn Việt – Chăm tại Tây Nam Bộ 

Nhà sàn lâu đời bị xuống cấp hoặc bị phá hủy để xây nhà nền đất. 

Xu hướng nâng cao sàn và những hệ lụy của nó dần làm mất đi nét đặc 

sắc kiến trúc thích nghi với khí hậu của nhà sàn. Sự thiếu hụt vật liệu 

xây dựng và sự xuất hiện những vật liệu xây dựng mới đã phát sinh 

ra các xu hướng như xu hướng chuyển kết cấu nhà từ khung cột gỗ sang 

dùng cột bê tông, chuyển từ lợp ngói sang lợp tôn hoặc fibrô-ximăng…  

1.3.2 Đánh giá sự phát triển của nhà ở dạng nhà sàn trong thời kỳ 

hiện nay 

Sử dụng những vật liệu xây dựng mới là một xu hướng tất yếu, tuy 

nhiên cách ứng dụng vào công trình chưa tạo được sự hài hòa. Xu 

hướng nâng cao sàn, xây kín tầng trệt làm mất đi đặc tính thích ứng với 

khí hậu và đặc tính sinh hoạt truyền thống của nhà sàn.  

Kết luận chương 1 

Từ những vấn đề trên, có thể thấy loại hình kiến trúc nhà sàn không 

quá xa lạ với người dân Việt Nam. Nhà sàn đã trở thành một bản sắc văn 

hóa dân tộc đặc sắc. Trãi qua nhiều quá trình biến đổi đến ngày nay, nhà 

sàn vẫn được sử dụng nhiều ở những khu vực khác nhau trên mọi miền 

Tổ Quốc. Nét truyền thống tuy vẫn còn nhưng cũng dần mờ nhạt và có 

nguy cơ biến mất. Thay vào đó là những xu hướng hiện đại làm biến đổi 

kiến trúc nhà sàn.  

Do vậy, việc giữ gìn và kế thừa những giá trị đặc sắc của kiến trúc 

nhà sàn là hết sức cần thiết.   TNB cũng vậy, với đặc tính sông nước và 

đa sắc tộc, đa văn hóa thì nhà sàn là loại hình nhà ở được sử dụng nhiều, 

mang những sắc thái riêng biệt của những tộc người khác nhau trong 



 
 

khu vực. Mặc dù kiến trúc nhà sàn ở TNB ngày nay bị ảnh hưởng rất lớn 

bởi những biến đổi của thời đại, nhưng nhà sàn của nhiều tộc người 

vùng TNB vẫn góp phần làm cho nền văn hóa của khu vực trở nên 

phong phú. Hơn thế nữa, những giá trị kiến trúc đặc sắc của nhà sàn 

TNB là một phần của nền kiến trúc Việt Nam đậm đà bản sắc và mang 

dấu ấn dân tộc. 

Chương 2. Cơ sở khoa học để phân tích và đánh giá những giá trị 

kiến trúc của nhà sàn truyền thống Việt– Chăm ở Tây Nam Bộ 

2.1 Những quy định về quy hoạch và kiến trúc liên quan đến vùng 

ngập lũ và xây dựng nhà ở nông thôn Việt Nam đang được áp dụng 

2.1.1 Những thách thức Tây Nam Bộ đang đối mặt cùng những định 

hướng phát triển vùng 

2.1.1.1 Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng 

Ngày nay, BĐKH và NB  đang có những chuyển biến phức tạp, ảnh 

hưởng đến kiến trúc của khu vực. Khoảng 38,9% diện tích ĐBSCL có 

nguy cơ bị nhấn chìm.  

2.1.1.2 Định hướng xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long đến 2030 - tầm nhìn 2050 

Kết hợp không gian mới và cũ. Xây dựng một nền kiến trúc “chủ 

động sống chung với lũ”. Giữ gìn kiến trúc truyền thống, bảo tồn các 

làng nghề truyền thống tạo nên bản sắc kiến trúc cho vùng ĐBSCL 

2.1.2 Tiêu chuẩn quy hoạch và thiết kế nhà ở nông thôn vùng ngập lũ 

2.1.2.1 Quy hoạch xây dựng nông thôn - tiêu chuẩn thiết kế 

Thiết kế và xây dựng nhà ở phải phù hợp với đặc điểm của địa 

phương. Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế san lấp, đào đất. Kế thừa 

bản sắc và kiến trúc truyền thống theo các vùng miền. 

2.1.2.2 Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ 

đồng bằng sông Cửu Long 



 
 

Có hai dạng: Điểm dân cư hình thành dựa theo nền kinh tế và điểm 

dân cư tập trung theo cụm. Tiêu chí xây dựng các cụm – tuyến dân cư 

theo hướng “sống chung với lũ”.  

2.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến kiến trúc nhà sàn truyền thống 

Việt- Chăm ở Tây Nam Bộ 

2.2.1 Yếu tố tự nhiên và khí hậu 

2.2.1.1 Vị trí địa lý 

Phía Bắc giáp Campuchia, phía Tây Nam giáp vịnh Thái Lan, phía 

Đông Nam là Biển Đông.  

2.2.1.2 Điều kiện tự nhiên 

Địa hình tương đối bằng phẳng với nhiều kênh rạch. Khí hậu cận 

xích đạo, có hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Hệ sinh thái rừng 

ngập mặn, rừng tràm.  

2.2.1.3 Điều kiện thủy văn- đặc điểm lũ lụt 

Thường xuyên ngập lụt do lũ. Mùa lũ từ tháng 7-11, kéo dài 3-5 

tháng. Nguyên nhân gây lũ bắt nguồn từ sông Mekong. 

2.2.1.4 Quá trình biến đổi khí hậu tác động đến kiến trúc nhà sàn ở 

Tây Nam Bộ 

Sau nhiều năm khô hạn, người dân chuyển sang xây dựng nhà ở nền 

đất. Khi lũ tiếp tục xảy ra thì nhà nền đất không chống chọi được với lũ 

trong khi nhà sàn hiện hữu lại quá cũ kĩ, không đủ độ bền vững. Mực 

nước lũ biến đổi thất thường nên cao độ nhà sàn cũng không đáp ứng 

được với sự thay đổi đột ngột đó.  

2.2.2 Các tác nhân xã hội và tôn giáo – tín ngưỡng 

2.2.2.1 Yếu tố kinh tế - xã hội 

Kinh tế: phát triển nông nghiệp và kinh tế biển. Xã hội: vùng đất 

đa sắc tộc. Xã hội biến động, hiện tượng di cư diễn ra mạnh mẽ.  

2.2.2.2 Yếu tố văn hóa và tôn giáo, tín ngưỡng 



 
 

Văn hóa: mang đặc trưng văn hóa đồng bằng sông nước và sự tiếp 

biến các yếu tố văn hoá. Theo góc nhìn địa văn hóa, TNB có 5 tiểu 

vùng: tiểu vùng Đồng lũ kín  Đồng Tháp Mười , tiểu vùng Đồng lũ hở 

 Tứ giác Long Xuyên , tiểu vùng Phù sa ngọt, tiểu vùng Giồng duyên 

hải và tiểu vùng ngập mặn  Bán đảo Cà Mau . Tôn giáo, tín ngưỡng: đa 

dạng, đời sống tâm linh phức tạp. Tuy nhiên không quá ràng buộc bởi 

các tư tưởng lễ giáo 

2.2.3 Mối quan hệ giữa con người và kiến trúc 

Tỉ lệ và vần điệu là hai yếu tố của cái đẹp. Trong kiến trúc nhà sàn ở 

TNB, con người trở thành thước đo tỉ lệ để tạo sự tương xứng và hài hoà 

hoặc nói lên những đặc trưng tín ngưỡng riêng biệt.  

2.3. Kinh nghiệm ứng dụng kiến trúc nhà sàn tại vùng chịu ảnh 

hưởng của ngập lụt ở những khu vực có khí hậu tương đồng với 

Tây Nam Bộ 

2.3.1 Kiến trúc nhà sàn truyền thống tại vùng ngập lụt ở những 

nước có khí hậu tương đồng 

2.3.1.1 Nhà sàn truyền thống ở Indonesia  

Đặc trưng bởi cấu trúc mái phức tạp và trang trí rất cầu kì. Nhà sàn 

Tongkonan của người Toraja chứa nhiều yếu tố nội hàm về tín ngưỡng 

của người Indonesia 

2.3.1.2 Nhà sàn truyền thống của người Thái Lan và Campuchia 

Nhà sàn của người Thái và người Campuchia mang đậm dấu ấn Phật 

giáo thông qua cấu tạo và chi tiết trang trí mái.  

2.3.1.3 Nhà sàn truyền thống của người Malaysia 

Nhà sàn truyền thống ở Malaysia tuân theo nguyên tắc về tỉ lệ hài 

hòa, thống nhất. Nổi bật bởi tính thích ứng với khí hậu nắng nóng và 

mưa rất nhiều thông qua các chi tiết kiến trúc đặc sắc.  



 
 

2.3.2 Kiến trúc nhà sàn hiện đại được ứng dụng trong đô thị và 

những nơi chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt  

2.3.2.1 Nhà ở hiện đại kế thừa từ nhà sàn truyền thống tại Việt Nam 

Nhiều công trình nhà ở hiện đại được xây dựng trong đô thị lấy ý 

tưởng từ kiến trúc nhà sàn đã được xây dựng như: “MM house” tại Nhà 

Bè; “The Nest” tại Thuận An, Bình  ương; “Floating House” tại Quận 

2, TPHCM; “Louvers house” tại Quận 2, TPHCM 

2.3.2.2 Nhà ở hiện đại kế thừa từ nhà sàn truyền thống tại các nước 

khác trên thế giới 

Trên thế giới, kiến trúc nhà sàn cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều 

công trình nhà ở hiện đại như: nhiều nhà ở hiện đại ở Thái Lan; 

“Attwood house” và “Hind house” ở London, Anh; “M-house” ở 

Ashiya, Hyogo, Nhật Bản 

Kết luận chương 2 

Tóm lại, kiến trúc nhà ở nông thôn vùng ngập lụt ở Việt Nam nói 

chung và Tây Nam Bộ nói riêng đã được quan tâm đến từ rất lâu. Tuy 

nhiên, hình thái kiến trúc vẫn còn chưa thích hợp. Những công trình đã 

được xây dựng hiện nay tại vùng ngập lụt vẫn còn mang nhiều khuyết 

điểm. Mặt khác, đứng trước những thách thức của BĐKH và NB , kiến 

trúc nhà sàn truyền thống vùng Tây Nam Bộ vẫn tồn tại và mạnh mẽ 

khẳng định sự phù hợp với những điều kiện tự nhiên cũng như văn hoá, 

kinh tế và xã hội của người dân Tây Nam Bộ. Do vậy, việc kế thừa và 

phát huy những giá trị kiến trúc của nhà sàn truyền thống Tây Nam Bộ 

vào thiết kế không gian ở cho vùng bị ngập lụt là cần thiết và nên làm 

ngay lúc này.  

Hiện nay, ở Việt Nam cũng như trên thế giới đã có một số công 

trình được các KTS lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà sàn nhằm giảm thiểu 

tác hại của lũ lụt cũng như những ảnh hưởng từ môi trường đô thị như 

tiếng ồn, độ rung... Bên cạnh đó, hình thức nhà sàn được tận dụng trong 



 
 

những công trình nhà ở hiện đại còn làm tăng tính mở, gắn kết con 

người với thiên nhiên nhiều hơn. Đó là một trong những yếu tố mà “kiến 

trúc xanh”- một trong những xu thế kiến trúc ngày nay đang hướng đến. 

Chương 3. Những giá trị kiến trúc của nhà sàn truyền thống Việt- 

Chăm Tây Nam Bộ và khả năng ứng dụng vào tổ chức không gian ở 

vùng ngập lụt Đồng bằng sông Cửu Long 

3.1 Nhận diện các đặc điểm kiến trúc trong nhà sàn Việt – Chăm ở 

Tây Nam Bộ 

3.1.1 Đặc điểm quy hoạch 

3.1.1.1 Quy  hoạch địa điểm cư trú 

Theo quan niệm “Nhất cận thị, nhị cận lân, tam cận giang, tứ cận lộ, 

ngũ cận điền”, nhà sàn thường xây dọc theo sông, đường giao hoặc có 

một mặt giáp sông, một mặt giáp đường, hình thành các cụm - tuyến.  

3.1.1.2 Quy hoạch điểm dân cư 

Bố cục liền kề, đối vách hoặc xoay quanh một sân chung. Nhà ở san 

sát, ranh giới mang tính quy ước bằng hàng cây, con mương…Vào mùa 

lũ, người dân thường làm những cây cầu ván, cầu tre để thuận tiện cho 

việc đi lại 

3.1.1.3 Bố cục không gian tổng mặt bằng 

Tổng thể ngôi nhà có nhiều cây xanh. Không quan trọng hướng nhà. 

Nhà ở xoay về hướng có nhiều ánh sáng hoặc hướng sông để lấy gió 

mát. Thông thường nhà ở ven sông sẽ có nơi để neo đậu ghe xuồng.  

3.1.2 Đặc điểm kiến trúc 

3.1.2.1 Tổ chức công năng 

Công năng bố trí thẳng hàng với ba không gian chính: nhà trước, 

không gian ngủ và nhà sau. Không gian dưới sàn vào mùa khô được 

sử dụng để nuôi gia súc, để dụng cụ lao động, nghỉ mát….Nhà sàn 

người Chăm: Nhà trước phân chia thành gian Quan  cho nam giới  và 



 
 

gian Nghĩa  cho nữ giới . Có gác lửng được ngăn cách với nhà trước 

bằng bức vách “nửa kín, nửa hở”.  

3.1.2.2 Kỹ thuật xây dựng - vật chất 

Vật liệu chủ yếu là gỗ, mái lợp ngói vảy cá. Nhà sàn người Việt có 

kết cấu theo dạng nhà xuyên trính và nọc ngựa. Nhà sàn nguời Chăm 

theo kiểu kết cấu nhà cột giữa. 

3.1.2.3 Tính thẩm mỹ, nghệ thuật 

Trang trí mộc mạc, đơn giản, phồn thực với chủ đề thiên nhiên và 

các hình học cơ bản. Sử dụng rèm nhiều màu sắc và hình vẽ để trang trí 

3.1.3 Đặc điểm tôn giáo – tín ngưỡng 

Trong nhà sàn người Việt, vị trí thờ cúng luôn nằm trên trục giữa 

nhà. Ngoài nhà thờ trời đất, trong nhà thờ tổ tiên và thần linh. Người 

Chăm không thờ cúng trong nhà.  

3.2 Những giá trị kiến trúc tương đồng trong nhà sàn truyền thống 

người Việt và người Chăm ở Tây Nam Bộ 

3.2.1 Giá trị vật thể 

3.2.1.1 Giá trị trong việc lựa chọn vị trí xây dựng và bố cục tổng thể 

khuôn viên khu đất 

Cách lựa chọn vị trí xây dựng cho thấy sự kết nối giữa kiến trúc với 

thiên nhiên. Nhà ở sát cạnh, đối vách cho thấy tính gần gũi, tính kết nối 

của con người. Không khắt khe hướng nhà thể hiện tính “phóng 

khoáng”, “thoát ly”. Cây xanh luôn có mặt trong tổng thể tạo sự gắn kết 

và hòa nhập giữa ngôi nhà với cảnh quan xung quanh. 

3.2.1.2 Giá trị trong việc tổ chức không gian linh hoạt thích ứng với 

điều kiện tự nhiên 

Công năng tổ chức rõ ràng, tạo được tính chính - phụ, trước - sau. Tổ 

chức không gian linh hoạt, đa dạng và cơ động tùy vào từng thời điểm, 

phù hợp với phong tục tập quán, địa hình, khí hậu và nhu cầu sống của 



 
 

con người. Đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của cuộc sống và thiên nhiên 

khu vực.  

3.2.1.3 Giá trị trong việc sử dụng vật liệu và kỹ thuật xây dựng 

Khai thác triệt để vật liệu xây dựng có sẵn ở địa phương như gỗ và 

đất nung. Vật liệu bê tông xuất hiện với những gờ nổi viền mái và phần 

chóp mái ghép liền với vật liệu gỗ cho thấy sự linh hoạt tiếp ứng với 

những thay đổi của vật liệu mới. 

3.1.1.4 Giá trị nghệ thuật trang trí 

Ngoại thất trang trí đơn giản, nội thất trang trí tỉ mỉ, cầu kì. 

Những tấm rèm dài và ngắn nhiều màu sắc và trang trí sặc sỡ tạo nên nét 

đặc trưng riêng 

3.2.2 Giá trị phi vật thể 

3.2.2.1 Giá trị về đặc trưng văn hóa truyền thống 

Nhà sàn là sự giao thoa văn hóa giữa các tộc người, là một thành quả 

của văn hóa miền sông nước. Nhà sàn là một chỉnh thể rõ nét của quá 

trình thích ứng với tự nhiên từ vị trí xây dựng nhà ở cho đến cách thức 

bố cục công năng trong nhà. 

3.2.2.2 Giá trị về du lịch – kinh tế 

Kết hợp kiến trúc nhà sàn và các làng nghề truyền thống để xây dựng 

những hình thức du lịch sinh thái đồng thời góp phần giới thiệu những 

sắc thái văn hóa truyền thống địa phương đến với mọi người. 

3.3 Những giá trị kiến trúc khác nhau trong nhà sàn truyền thống 

người Việt và người Chăm ở Tây Nam Bộ 

3.3.1 Nhà sàn truyền thống người Việt ở Tây Nam Bộ 

3.3.1.1 Giá trị trong tổ chức công năng 

Phân chia công năng dựa trên cơ sở tôn trọng không gian thờ tự 

tâm linh. Lối vào nhà lệch một bên để tăng diện tích cho hàng hiên 

(hàng ba). Hàng ba là không gian “nửa trong nửa ngoài”, nơi giao nhau 

giữa không gian công năng bên trong công trình và môi trường thiên 



 
 

nhiên bên ngoài, tạo nên sự hài hòa và thống nhất giữa kiến trúc với môi 

trường. Hành lang bên kết nối từ hiên trước đến nhà sau. Giúp tách rời 

không gian khách và bếp ăn tránh chồng chéo về giao thông.  

3.3.1.2 Giá trị trong việc sử dụng vật liệu và kỹ thuật xây dựng 

Kết cấu nhà nọc ngựa hay nhà rọi: một cột nằm giữa nhà chống trực 

tiếp lên đòn giông. Các kèo đỡ bởi ấp quả  cánh dơi  dày 3-4cm và lắp 

mộng trực tiếp vào đầu cột giữa. Kết cấu nhà xuyên trính: hai cột ở 

trung tâm vì kè onằm về hai phía đối xứng với đòn giông được nối với 

nhau bằng thánh trính (trến).  

3.3.1.3 Giá trị trong nghệ thuật trang trí, hội họa, điêu khắc 

Trang trí ở lan can, vì kèo đỡ hiên trước và hành lang bên là các hình 

học cơ bản, đơn giản. Phần bao lam ở cửa chính và bàn thờ trang trí cầu 

kì và nhiều chi tiết. Sử dụng rèm để trang trí. Nhà có màu xanh dương 

đặc trưng.  

3.3.1.4 Giá trị phi vật thể- văn hóa, tín ngưỡng 

Bàn ông Thiên  bàn Thiên  thể hiện khát khao vươn đến sự hoàn hảo 

của người phương Nam thông qua hình ảnh bàn thờ và lư hương có 

vuông-có tròn, có âm-có dương 

3.3.2 Nhà sàn truyền thống người Chăm ở Tây Nam Bộ 

3.3.2.1 Giá trị trong việc sử dụng vật liệu và kỹ thuật xây dựng 

Tùy vào từng không gian mà cột có kích thước khác nhau. Mái 

theo dạng bốn mái có bít đốc, mái dốc và thấp. Hướng đòn giông đâm ra 

đường hoặc theo hướng Đông-Tây. Sử dụng bộ vì kèo giao nguyên có 

trổng quả.  

3.3.2.2 Giá trị trong nghệ thuật trang trí, hội họa, điêu khắc 

Bên trong nhà chỉ trang trí bằng chữ viết kinh Koran, hình ảnh 

thánh địa Mecca. Bức vách ngăn cách nhà trước với không gian ngủ 

được trang trí nhiều nhất với hai phần đặc-rỗng. Sử dụng những tấm rèm 



 
 

“tigai” để trang trí. Phần đầu hồi mái trang trí cầu kì với nội dung trang 

trí được nhắc lại từ các thánh đường Hồi Giáo. 

3.3.2.3 Giá trị phi vật thể- văn hóa, tín ngưỡng 

Cột bà tượng trưng cho cầu nối giữa trời và đất, giữa dương và âm, 

thể hiện sức mạnh của thần linh. Cột không chạm nóc nhà bởi quan 

niệm con người không bao giờ chạm được tới thần linh. 

3.4 Khả năng ứng dụng những giá trị kiến trúc đặc sắc của nhà sàn 

truyền thống Việt - Chăm Tây Nam Bộ vào thiết kế không gian ở 

vùng ngập lụt khu vực đồng bằng sông Cửu Long 

3.4.1 Khả năng ứng dụng vào thiết kế không gian ở đối với nhà ở 

nông thôn và nhà ở ven sông Đồng bằng sông Cửu Long 

3.4.1.1 Thiết kế không gian ở vùng ngập lụt nông thôn và ven 

sông theo cụm- tuyến 

Xây dựng cụm-tuyến dân cư theo hình thái nhà sàn. Thiết kế nhà ở 

riêng lẻ theo dạng có thể liên kết lại với nhau. Xây dựng những cây cầu 

kiên cố để kết nối các không gian ở vào mùa lũ. 

3.4.1.2 Thiết kế kiến trúc thích ứng với ngập lụt vùng nông thôn 

và ven sông Cửu Long 

Sử dụng vật liệu từ thiên nhiên đã gia công và gia cố nhằm tăng độ bền. 

Vật liệu bê tông dùng để gia cố cột nhưng vẫn có sự gắn kết với sàn gỗ. 

Tôn có thể thiết kế thành những khung hoặc tấm dùng làm cửa sổ, 

vách... Tạo không gian ngoài trời làm nơi vui chơi, sinh hoạt chung vào 

mùa lũ hoặc neo đỗ ghe xuồng. Thiết kế không gian tạo sự ổn định cho 

sinh hoạt hằng ngày trong mùa lũ. Thiết kế sàn nhà di động, gác lửng… 

để pháp thoát người và ứng với sự thay đổi của mực nước lũ nhằm giảm 

thiệt hại khi lũ chuyển biến bất thường 



 
 

3.4.2 Khả năng ứng dụng vào thiết kế không gian ở đối với nhà phố 

hiện đại vùng ngập lụt Đồng bằng sông Cửu Long 

3.4.2.1 Thiết kế bố cục không gian ở hiện đại thích ứng với ngập 

lụt trong đô thị 

Xây dựng bản đồ ngập lụt cho từng khu vực. Quy hoạch không gian 

mở ven sông. Tạo mạng lưới cây xanh- mặt nước, hình thành nên một 

tầng sinh thái ngập nước. Giảm thiểu sự bê tông hóa, thay vào đó là 

những không gian chứa nước như các ô cây xanh vỉa hoặc xen kẻ bề mặt 

bê tông bằng cỏ. Những không gian bê tông như quảng trường thì cần 

chuyển những không gian đa năng có thể chứa nước. 

3.4.2.2 Ứng dụng kiến trúc truyền thống nhà sàn Việt-Chăm Tây 

Nam Bộ vào thiết kế hình khối và các chi tiết kiến trúc hiện đại 

Đối với công trình lớn, sử dụng kiến trúc “Pilotis”-một hình thức 

hiện đại của nhà sàn và giải pháp “khoảng trống”  void deck . Không 

gian trệt chống cột sử dụng vào các chức năng sinh hoạt chung, sinh 

hoạt cộng đồng... Tạo kết nối và giao thông cho các công trình vào mùa 

lũ hay lúc bị ngập. Đối với công trình nhỏ, giải phóng tầng trệt, sử dụng 

cho các chức năng phụ như bãi xe, kho... hoặc phục vụ kinh doanh. 

Tăng diện tích đất tự nhiên để tăng sự thẩm thấu nước. Xây dựng những 

không gian chứa nước bằng cách bố trí cây xanh, tránh thoát nước trực 

tiếp xuống nền bê tông mà nên thoát xuống đất tự nhiên.  

Kết luận chương 3 

Nhà sàn Việt-Chăm tại TNB mang những giá trị kiến trúc dân 

gian đặc sắc với đặc tính thích ứng và linh hoạt. Tuy có những yếu tố 

giống và khác nhau nhưng tất cả đều tạo nên một kiến trúc nhà sàn có 

giá trị và góp phần làm phong phú cho nền kiến trúc dân gian Việt Nam.  

Bên cạnh việc gìn giữ kiến trúc dân gian truyền thống thì cũng 

cần có sự tiếp biến linh hoạt những giá trị đặc sắc của kiến trúc dân 

gian. Xây dựng những công trình kiến trúc vượt trội hơn, phát huy 



 
 

những đặc tính có lợi đồng thời cải thiện những hạn chế của nhà sàn dân 

gian trong môi trường ở nông thôn cũng như đô thị. Đặc biệt là trong 

giai đoạn mà biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra mạnh mẽ và khó lường. 

Những thiết kế mới tại nông thôn cần tạo nên sự hài hòa giữa kiến trúc 

hiện hữu với yếu tố cải tạo. Quan tâm đến sự liên tục trong hoạt động 

thường nhật của người dân và giải pháp thoát người. Những phương 

pháp như sử dụng vật liệu tự nhiên đã được gia cố, thiết kế không gian 

mở/ linh hoạt  gác lửng, sàn di động, vách ngăn di động  là những 

phương án hữu hiệu 

Thiết kế không gian ở trong đô thị cũng cần học cách “sống 

chung với lũ” tương tự như ở nông thôn. Từ quy hoạch không gian ở 

đến thiết kế kiến trúc. Có thể thấy rằng, người dân ở vùng nông thôn 

không chỉ tránh lũ mà còn “sử dụng” lũ như một nguồn tài nguyên. Vì 

vậy, khi thiết kế đô thị cũng như thiết kế kiến trúc cần tìm những giải 

pháp thích ứng ngập lụt, không nên chỉ xem ngập lụt là một rủi ro. Bên 

cạnh phòng tránh thì cần tận dụng ngập lụt để nuôi dưỡng hệ sinh thái 

trong đô thị. Thiết kế những không gian và thành phần của đô thị như 

vỉa hè, quảng trường, công viên...thành những không gian đa năng có 

khả năng chống ngập. Đồng thời, ứng dụng linh hoạt những giá trị của 

kiến trúc nhà sàn dân gian vào những công trình nhà ở hiện đại trong đô 

thị cho những công trình cao tầng như chung cư và công trình nhỏ. 

Chống ngập bằng cách giải phóng tầng trệt, liên kết không gian công 

trình với thiên nhiên, tăng sự thẩm thấu nước bằng đất tự nhiên hay sử 

dụng linh hoạt các không gian công năng... Tất cả đều mang tính kế thừa 

và phát huy những giá trị mà kiến trúc nhà sàn dân gian đã đạt được từ 

xưa đến nay. 

 

 



 
 

PHẦN BA. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 . Lịch sử hình thành vùng đất TNB gắn liền với tiến trình định 

cư và xây dựng cuộc sống mới của những di dân từ khắp nơi. Sự hình 

thành và tiếp biến kiến trúc nhà sàn truyền thống từ nhiều nơi cũng đã 

trãi qua một thời kì dài. Đến ngày nay, kiến trúc nhà sàn truyền thống 

vùng TNB vẫn phát huy được sức sống của mình trong điều kiện môi 

trường ngập lũ. Nhà sàn là một sản phẩm kiến trúc được hun đúc từ 

những kinh nghiệm trong việc thích ứng với môi trường và khí hậu vùng 

đất ĐBSCL. Hòa cùng những giá trị truyền thống của cả dân tộc, kiến 

trúc nhà sàn truyền thống của người Việt và Chăm ở TNB vẫn mang 

những nét kiến trúc riêng biệt góp phần làm dồi dào thêm những giá trị 

của kiến trúc dân gian Việt Nam. Nói cách khác, nhà sàn truyền thống 

vùng TNB nói chung và của người Việt và Chăm nói riêng đã mang tới 

nhiều sắc thái kiến trúc và văn hóa địa phương độc đáo. 

2. Như đã nói, nhà sàn vùng TNB đã trãi qua một quá trình lịch 

sử hình thành và phát triển dài với nhiều sự biến đổi, cách tân. Trong đó, 

sự cách tân về vật liệu xây dựng, chuyển từ tranh, lá… sang dùng gỗ, đá 

trong xây dựng nhà sàn đã góp phần đem lại một nét đặc sắc trong kiến 

trúc nhà sàn. Với sự phát triển của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng 

như ngày nay, bê tông cũng được đưa vào sử dụng với giá thành rẻ và dễ 

thi công. Tuy nhiên, bỏ qua những ngôi nhà sàn bị thay đổi quá nhiều thì 

vẫn còn rất nhiều ngôi nhà sàn khác, dù được cải tạo hay xây mới, vẫn 

giữ được những nét kiến trúc dân gian truyền thống. Bê tông không thay 

thế hoàn toàn gỗ mà chỉ được đưa vào như một phần hổ trợ cho sự chắc 

chắn của hệ cột kết cấu và là một phần trang trí cho phần mái. Thể hiện 

rõ rệt tính năng động, sáng tạo, dễ dàng thích nghi và ứng biến với 

những cái mới của người TNB thông qua kiến trúc nhà sàn dân gian.  



 
 

3. Cùng với những giá trị kiến trúc mang đặc trưng cho địa hình 

sông nước thì những nét văn hóa kể cả trong tính cách con người hoặc 

trong tôn giáo-tín ngưỡng dân tộc cũng tạo thêm cho kiến trúc nhà sàn 

vùng TNB những giá trị đặc sắc hơn. Được du nhập từ miền Trung bởi 

các lưu dân đến vùng đất miền Tây, trong quá trình “khai hoang lập địa” 

người dân ở đây dần mang những tính cách “phóng khoáng” và “tự do”, 

do đó kiến trúc nhà ở của vùng đất này cũng ảnh hưởng ít nhiều.  Ngoài 

ra, do đặc tính đa văn hóa mà kiến trúc nhà sàn TNB có sự pha lẫn, giao 

lưu văn hóa của các tộc người với nhau. Tuy nhiên, đối với những đặc 

trưng tôn giáo từ xưa đến nay vẫn của các dân tộc khác nhau vẫn giữ 

được nét riêng biệt. Có thể kể đến đó là tục thờ Trời, thờ tổ tiên… của 

người Việt hay quan niệm “cột bà” tượng trưng cho Trời của người 

Chăm.  ù trãi qua bao nhiều thời kì đi chăng nữa, thì những tập tụng đó 

vẫn sẽ còn lưu giữ mãi trong kiến trúc nhà sàn TNB. Tạo nên nét văn 

hóa mang “cá tính” riêng cho kiến trúc nhà sàn vùng đất ĐBSCL . 

4. Những giá trị kiến trúc của nhà sàn truyền thống được người 

dân tìm tòi, cải tiến qua một thời gian dài để thích ứng với địa hình cũng 

như thiên nhiên TNB vẫn mang những giá trị đặc sắc không thể quên 

lãng được. Trong cuộc sống hiện tại, thiên nhiên và địa hình khó mà 

thay đổi, nếu có cũng đang chuyển biến xấu đi và khó đoán với những 

ảnh hưởng từ sự BĐKH và NB . Chính vì thế, đi tìm những giá trị kiến 

trúc đặc sắc của nhà sàn TNB, từ đó ứng dụng cho kiến trúc thích ứng 

với ngập lụt là điều cần thiết và nên làm ngay từ bây giờ. Trong quá 

trình nghiên cứu, luận văn “Giá trị đặc trưng trong kiến trúc nhà sàn 

truyền thống Việt- Chăm ở TNB và khả năng ứng dụng vào tổ chức 

không gian ở vùng ngập lụt Đồng bằng sông Cửu Long” đã tổng hợp và 

nêu ra những giá trị đặc sắc của nhà sàn dân gian. Từ đó nghiên cứu và 

đưa ra những đề xuất mang tính ứng dụng những khả năng thích ứng với 

thiên nhiên  cụ thể thích ứng với ngập lụt  của nhà sàn dân gian TNB 



 
 

vào thiết kế không gian ở  quy hoạch và kiến trúc  hiện đại tại những đô 

thị bị ngập lụt vùng ĐBSCL. Từ đó làm có thể nền tảng cho những 

nghiên cứu mở rộng sau này.    

2. Kiến nghị 

1. Ngày nay, sự phát triển vượt bậc của công nghệ kỹ thuật đang 

dần làm biến mất những ngôi nhà sàn có giá trị. Nguyên nhân sâu xa có 

thể kể đến là do những giá trị của nhà sàn truyền thống vẫn chưa được 

nhiều người biết đến, vì vậy chưa được xem trọng và có ý thức giữ gìn. 

Quan niệm “nhà đá nhà đạp” vô tình đã bao trùm và khiến những ngôi 

nhà thực sự có giá trị bị quên lãng. Vì vậy, việc giữ gìn kiến trúc nhà 

sàn truyền thống vùng TNB nói chung và nhà sàn của người Việt – 

Chăm nói riêng là công việc cần được làm trước tiên. 

2. Cần có những chính sách thích hợp để phát huy những nét 

văn hóa đặc sắc của vùng miền Tây sông nước. Tận dụng kiến trúc nhà 

sàn và những làng nghề truyền thống để mang lại nguồn lực kinh tế cho 

vùng. Cần có kế hoạch để phát triển du lịch, mang những giá trị trong 

kiến trúc và văn hóa của vùng sông nước quảng bá đến khắp nơi kể cả 

trong và ngoài nước. Đồng thời có thể cho mọi người hiểu sâu hơn về 

những nét đặc sắc của kiến trúc nhà sàn, đó cũng là một trong những 

cách góp phần giữ gìn kiến trúc dân gian có giá trị.  

3. Cần có những giải pháp ứng dụng những giá trị kiến trúc đặc 

sắc của nhà sàn truyền thống TNB vào những công trình kiến trúc hiện 

đại. Đặc biệt là những công trình ở vùng ngập lụt tại nông thôn và đô 

thị. Với việc xem ngập lụt và lũ tại Nam Bộ không chỉ đơn thuần là một 

thiên tai để có thể có những giải pháp thiết kế quy hoạch đô thị thích 

hợp nhằm phòng tránh ngập lụt mà còn có thể hưởng lợi từ lũ và ngập 

lụt. Trong thiết kế hình thái kiến trúc tại những đô thị ngập lụt cũng cần 

có những học hỏi cách phòng tránh lũ và “sống chung với lũ” từ kiến 

trúc nhà sàn truyền thống TNB.  
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