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“House” is a small type of architecture that is closely related to human  

because it has a relationship about lifestyle. Since the childhood, the human closely linked to 

the house in various contexts in term of habitation, social status and various dimensions of 

architecture, These factors lead to the question about the essence of house and its meaning. 

This study aims to provide better understanding, and to search for the essence  

of ‘house’ in various aspects, especially the meaning and physical elements in Architecture, 

including the study about factors that affect to change and the differences of house in difference 

societies . This term, leads the topic in that study, regarding the change of house in each period 

as well as the change in social system. This case will study vernacular house that are involved 

difference with race, topography, dwelling and society to compare and differentiate the current 

contemporary house. This study will also use tools in relation to Plans organization, space 

distinction and physical elements. 

Base on study of the meaning and essence of house , it has been found that  

different societies have difference system of how to utilize space, Because the essence of 

vernacular architecture is believed to be forgotten and distorted by modern generation and new 

construction technology, these comes the vernacular house in contemporary form. The purpose 

of this is to cooperate and combine elements, space, vernacular relation altogether with the 

contemporary system of architecture in order to prove a way for vernacular design in 

contemporary setting while still maintaining the unique essence of vernacular architecture. 
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 

บ้าน คฤหาส วงั กระต๊อบ กระท่อม เพิง ค าทกุค าท่ีกลา่วมาล้วนเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ 

มนษุย์ทัง้สิน้  ท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีความสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดท่ีสดุกบัมนษุย์ ในชีวิตประจ าวนั ทกุๆวนั 
ตัง้แตต่ื่นลืมตา รับประทานอาหาร อาบน า้ พกัผอ่น จนกระทัง่เข้านอน บ้านท าหน้าท่ีของมนัร่วมกบั
มนษุย์ ได้อยา่งสอดคล้องและสมบรูณ์ อยา่งท่ีเราไม่เคยรู้ตวั การใช้งานของบ้านนัน้ บ้านเป็น
ประเภทของอาคารท่ีมีการใช้งานแตกตา่งจากอาคารอ่ืนๆ โดยสิน้เชิง ไม่วา่จะเป็น ในแง่ของความ
เป็นสว่นตวั  ความเป็นเจ้าของ หรือแม้แตค่วามสมัพนัธ์ตา่งๆ และเวลาในการใช้งาน  

 แรกเร่ิมในการตัง้ถ่ินฐานการอยูอ่าศยัของมนษุย์ ในแตล่ะชนชาติ หรือในแตล่ะ 

ท้องถ่ินนัน้ ล้วนเกิดขึน้จากความต้องการพืน้ฐานท่ีสดุในการอยูอ่าศยั ในการปกปอ้งตนเองจาก
ธรรมชาติดงัท่ีปรากฎในข้อเขียนของ Abbé-Marc-Antoine Laugier (1713-1796) ท่ีวา่ด้วยการท า
ความเข้าใจในการจ าแนกประเภทของสถาปัตยกรรมผ่านพืน้ฐานของธรรมชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 Laugier’s primitive hut พืน้ฐานธรรมชาตสิถาปัตยกรรมพบในรูปแบบกระท่อมดัง้เดมิ  
ท่ีมา: March-Antoine Laugier, An Essay on Architecture, (London: T. Osborne and 
Shipton, 1997), 7. 

https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22London%2C+Printed+for+T.+Osborne+and+Shipton%22
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22London%2C+Printed+for+T.+Osborne+and+Shipton%22
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ตอ่มาในทฤษฎีสถาปัตยกรรมสมยัใหมมี่แนวคดิเก่ียวกบัการจ าแนกประเภททาง 

สถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่งออกไปกลา่วคือ ประเภทของสถาปัตยกรรมขึน้อยูก่บัการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคม โครงสร้างและความจ าเป็นในระบบอตุสาหกรรม องค์ประกอบพืน้ฐานในแตล่ะประเภท
ของสถาปัตยกรรมมาจาก หลกัเกณฑ์ ความต้องการของชีวิตมนษุย์  (Le Courbusier) 

จากทฤษฎีการจ าแนกประเภทสถาปัตยกรรมข้างต้น ท่ีเร่ิมต้นจากธรรมชาต ิมาจนถงึ 
ทฤษฎีสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ ท่ีหยิบยกเร่ืองสงัคมและความต้องการในระบบอตุสาหกรรมเข้ามา  
แสดงให้เห็นวา่จากแรกเร่ิมท่ีสถาปัตยกรรมถกูมองผา่น ลกัษณะพืน้ฐานของธรรมชาติ จนกระทัง่
การมองประเภทของสถาปัตยกรรมผ่านหน้าท่ีการใช้งาน จากความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ ท่ี
ตอบรับกบัลกัษณะสงัคมตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนั บ้านเป็นประเภททางสถาปัตยกรรม อนัดบัต้นๆ ใน
การศกึษา การจดัประเภทอาคารเหลา่นีจ้ะท าให้ความเป็นบ้าน ในมิตติา่งๆ หลน่หายไปหรือไม่ มี
ด้านใดท่ีถกูหลงลืมไปผ่านช่วงเวลาหรือยคุสมยั ท่ีเนือ้แท้ของบ้านอาจถกูมองข้าม และไมไ่ด้ถกู
พิจารณาอยา่งจริงจงั 
 

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

วิทยานิพนธ์นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อการศกึษาและหา เนือ้แท้ของบ้าน ในประเดน็ตา่งๆ  

ทัง้ องค์ประกอบทางกายภาพและความหมายของบ้าน ในระบบสงัคมท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจาก
รูปแบบของบ้านถกูใช้ผา่นกรอบของการจดัประเภทผา่นระบบตา่งๆ ผา่นชว่งเวลาท่ีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมมามากมาย ความเป็นบ้านท่ีแท้จริงอาจหลน่หายไป โดยมุง่เน้นท าความ
เข้าใจและค้นหาเนือ้แท้ของบ้าน รวมไปถงึความเป็นบ้านและเนือ้แท้ของบ้านในบริบททาง
วฒันธรรมพืน้ถ่ินท่ีแตกตา่งกนั  ผา่นเคร่ืองมือในการออกแบบสถาปัตยกรรมในรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

 

3. สมมุตฐิานของการศึกษา 

บ้าน เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีองค์ประกอบอยูม่ากมาย ทัง้ในทางกายภาพ และในมิติ
อ่ืนทางระบบสงัคม เม่ือพิจารณาองค์ประกอบเหลา่นัน้ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั การท่ีบ้าน
เปลี่ยนแปลงไปตามระบบสงัคมท่ีเปลีย่นแปลง และเวลาหรือยคุสมยัท่ีเปลี่ยนแปลงไป
องค์ประกอบตา่งๆของบ้านจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ แล้วองค์ประกอบอะไร เป็นองค์ประกอบ
พืน้ฐานท่ีสดุของบ้านอยา่งแท้จริง 
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จากการตัง้ค าถามข้างต้นนัน้ ท าให้เกิดค าถามขึน้วา่ บ้านในแตล่ะบริบททาง
วฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั องค์ประกอบจะแตกตา่งกนัหรือไม่ แล้วองค์ประกอบท่ีเป็นพืน้ฐานหรือ
แก่นแท้ของบ้านนัน้คืออะไร มีอะไรบ้าง เราสามารถเรียนรู้ระบบสงัคม มนษุย์ และการใช้ชีวิตท่ี
แตกตา่งกนัผา่นการศกึษาเนือ้แท้ของบ้าน ได้หรือไม่ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบบ้าน  
ในบริบททางวฒันธรรมพืน้ถ่ิน ให้สอดคล้องกบัการอยูอ่าศยัในบริบทของความร่วมสมยั 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 

ศกึษาเนือ้แท้ของบ้านและความเป็นบ้านผ่านองค์ประกอบทางกายภาพ และ
ความหมายเพ่ือน าไปสูก่ารออกแบบทดลองสถาปัตยกรรมท่ีมีความเป็นบ้านด้วยองค์ประกอบท่ี
ส าคญัท่ีสดุท าความเข้าใจการออกแบบบ้านท่ีมีความสมัพนัธ์ระหว่างเนือ้แท้ของบ้านในระบบ
สงัคมท่ีตา่งกนั กบั ลกัษณะของสถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

 

5. ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา 

5.1 ศกึษานิยามและความหมายของบ้าน ด้วยการตัง้ค าถามถึงความแตกตา่งกนั
ของลกัษณะทางกายภาพ เพื่อค้นหา ปัจจยัและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีท าให้บ้าน
แตกตา่งกนั 

5.2 ค้นหาแนวคิด และเคร่ืองมือของบ้านพืน้ถ่ินและบ้านร่วมสมยั ผา่นการศกึษา 
กรณีศกึษา ลกัษณะทางกายภาพของบ้าน ทัง้สองด้าน เพื่อสรุปเนือ้หาและเคร่ืองมือของบ้านพืน้
ถ่ินและบ้านร่วมสมยั  

5.3 ออกแบบทดลองเพ่ือค้นหาแนวทางและความเป็นไปได้ในการออกแบบบ้านพืน้
ถ่ินในบริบทร่วมสมยั ภายใต้เง่ือนไขของการท างานร่วมกนัระหวา่ง เนือ้แท้ของบ้านพืน้ถ่ิน และ 
ความเป็นบ้านในบริบทร่วมสมยัเพ่ือท าความเข้าใจเนือ้แท้ของบ้าน ตามเปา้หมายของวิทยานิพนธ์ 

 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เนือ้แท้ของบ้าน ความหมาย องค์ประกอบ ความแตกตา่งกนั ได้ถกูศกึษาให้ชดัเจน
มากขึน้ส าหรับเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการศกึษา เพื่อน าไปตอ่ยอดในการออกแบบ และการศกึษา
เร่ืองบ้าน และเนือ้แท้ของบ้านตอ่ไป 
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บทที่ 2 

นิยามและความหมาย 

    “บา้น”  คือ พืน้ท่ีซึง่กนัไว้ปลกูเรือนส ำหรับอยู ่มีบริเวณเป็นเขตโดยรอบเพรำะ 

ฉะนัน้บ้ำน จงึเป็นท่ีอยู่อำศยัทัง้หมดรวมทัง้ตวัเรือน และสิง่ปลกูสร้ำงอ่ืนๆด้วย น่ีพดูเฉพำะ 

รำยครัวเรือน  ถ้ำหลำยครัวเรือนรวมกนัอยูเ่ป็นหมู่ เป็นเรือนมำกหลงั เป็นบ้ำนเหมือนกนั  

หรือเรียกให้เต็มอยำ่งท่ีใช้กนัอยูใ่นเวลำนีว้ำ่ หมู่บ้ำน1              

 

จะเห็นวำ่กำรให้ควำมหมำยของบ้ำน ในอดีต และปัจจบุนัแตกตำ่งกนัมำก มีนยัยะ

ทำงกำยภำพละทำงควำมหมำย ซึง่แตกตำ่งกนัโดยสิน้เชิง ท ำให้น ำมำสูค่วำมเข้ำใจใหม ่ เก่ียวกบั

บ้ำน ในปัจจบุนั ซึง่เข้ำใจวำ่ บ้ำน คนละค ำ กบัหมูบ้่ำน และควำมเข้ำใจใหมค่ือ บ้ำน คือ เรือน สว่น 

หมูบ้่ำน คือ กลุม่ของเรือนท่ีพกัอำศยัซึง่ตัง้อยูใ่กล้ชิดกนั เชน่เดียวกบับ้ำน ในภำษำองักฤษ ท่ีมี

ควำมหมำยเชิงนยัยะ แตกตำ่งกนั คือ House2 กบั Home  House คือ เรือนตำมควำมหมำยท่ีวำ่ 

อำคำรส ำหรับกำรอยูอ่ำศยัของมนษุย์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ีประกอบด้วยชัน้ลำ่งหรือชัน้บน และ 

Home คือ บ้ำน ตำมควำมหมำยท่ีวำ่ สถำนท่ีท่ีหนึง่ท่ีอำศยัอยูอ่ยำ่งถำวรโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ใน

ฐำนะสมำชิกคนหนึง่ของครอบครัวหรือในครัวเรือน 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2 กำรเปรียบเทียบบ้ำนตำมควำมหมำยในอดีตและปัจจบุนั 

                                                            
1 บณัฑิต จลุำลยั, บ้านไทย, (กรุงเทพ: โรงพิมพ์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั, 2540), 2-4. 
2 Oxford Advanced Learner's Dictionary, เข้ำถึงเม่ือ 1 ธันวำคม 2558, เข้ำถึงได้จำก 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/home 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/learner/home
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/home
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ในความแตกตา่งของ บ้าน ในด้านภาษาศาสตร์ ท าให้เกิดการตัง้ค าถามถึง ความเป็น

บ้านท่ีแท้จริง บ้าน มีนยัยะอะไรท่ีซอ่นอยูอี่ก ค าวา่ บ้าน กบั เรือน ท่ีมีนยัยะทางกายภาพท่ี

แตกตา่งกนัมาก ทัง้การใช้งานจริงในอดีตและปัจจบุนั ก่อให้เกิดค าถามตอ่มา ถึงแรกเร่ิมการสร้าง

ท่ีอยูอ่าศยัของมนษุย์ และลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกตา่งกนัของบ้าน เหต ุปัจจยัอะไรท่ีท าให้บ้าน 

แตกตา่งกนั   

การตัง้ค าถามข้างต้นนี ้น ามาสูก่ารศกึษา เหต ุปัจจยัท่ีท าให้ลกัษณะทางกายภาพ

ของบ้านแตกตา่งกนั สรุปได้ดงันี ้

1. ลกัษณะภมูิอากาศ 

2. ลกัษณะภมูิประเทศ 

3. วสัดใุนท้องถ่ิน เทคนิคการก่อสร้าง 

4. ลกัษณะอาชีพ ฐานะทางสงัคม 

5. วฒันธรรม ความเช่ือ 

1. ลกัษณะภมูิอากาศ แรกเร่ิมการสร้างสิง่ก าบงัส าหรับการอยูอ่าศยั มาจากการ

ปกปอ้งกนัตวัเองจากธรรมชาต ิซึง่ในสมยันัน้ สามารถท าได้ยาก สภาพภมูิอากาศจงึเป็นปัจจยั

แรกๆ ในการเกิดลกัษณะทางกายภาพของบ้าน มนษุย์สรรหาวสัดตุา่งๆ ท่ีตนเองสามารถหาได้ มา

เพื่อสร้างสิง่ก าบงัโดยเดมิ เป็นการอยูอ่าศยัแบบชัว่คราวและเปลีย่นแปลงไปเร่ือยๆ ยงัไมมี่การลง

หลกัปักฐานท่ีใดอย่างฐาวร ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัจงึเป็นการสร้างแบบง่ายๆ ไมค่งทนถาวร และไม่

ซบัซ้อน 

ภาพท่ี 3 Wigwam Homes 

ภาพท่ี 4 Longhouses 
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ภาพท่ี 5 Tepees 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  Grass Houses 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  Wattle and Daub Houses 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 Typical open house in jungle near Iquitos, Peru 
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ภาพท่ี 9 Adobe Houses 

ภาพท่ี 10 Earthen Houses   

 

 

 

ภาพท่ี 11  Plank Houses 

ภาพท่ี 12 Igloos 

ภาพท่ี 13  Brush Shelters 
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2. วสัด ุและ เทคนิคการก่อสร้าง ปัจจยัตอ่มาคือ วสัด ุท่ีมนษุย์สามารถหามาสร้างท่ี

อยูอ่าศยัได้ ซึง่ท าให้ลกัษณะของบ้านแตกตา่งกนั รวมไปถึงเทคนิคในการก่อสร้างด้วย ซึง่ล้วนแต่

เป็นวสัดธุรรมชาต ิลกัษณะยอ่ยๆ ของวสัดท่ีุน ามาสร้างนัน้ท าให้เกิดรูปทรงเฉพาะขึน้ ซึง่เป็น

รูปทรงพืน้ฐานของเรขาคณิต ในลกัษณะโค้งกลม และ รูปสี่เหลี่ยม ดงัภาพตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ 

2.1 ลกัษณะโค้ง,กลม (Circular form) 

มกัท ามาจากวสัด ุหญ้า,ไม้, ดินโคลน, และน า้แข็ง 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 Algonquian Indians                               ภาพท่ี 15 Native American homes 

 

 

 

ภาพท่ี 16 Beehive Mud House              ภาพท่ี 17 Igloos  (Eskimos)  

  

 

 

 

ภาพท่ี 18 (Bhunga) in Kutch                                ภาพท่ี 19 Mongol Yurt   
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 ภาพท่ี 20 Masai Dwelling (Africa)                     ภาพท่ี 21 Bodrifty Iron Age 

    

  ภาพท่ี 22 The Marsh Arabs – IRAQ 

2.2 ลกัษณะทรงเหลี่ยม (Rectangular form) 

 

ภาพท่ี 23 Mardin Stone Houses Turkey      ภาพท่ี 24 Houses in Amran, Yemen 
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  ภาพท่ี 25 Arge Bam, Bam, Iran                       ภาพท่ี 26 Pueblos, southwestern,USA 

  ภาพท่ี 27 Uru dwelling, lake Titicaca              ภาพท่ี 28 Leaf house in Solomon Islands 

  ภาพท่ี 29 Northern Ghana                               ภาพท่ี 30 Log Cabin House, USA 
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 ภาพท่ี 31 The Marsh Arabs – IRAQ                   ภาพท่ี 32 Yagua dwelling, Amazon 

3. ลกัษณะสณัฐานภมูิประเทศ ลกัษณะสณัฐานภมูิประเทศในท่ีนีก้ลา่วถงึท่ี

ราบ หบุเขา ท่ีราบบนภเูขาสงู หน้าผา รวมไปถึง ในน า้ด้วย การเกิดลกัษณะทางกายภาพของบ้าน 

ตอบสนองตอ่ลกัษณะภมูิประเทศท่ีแตกตา่งกนั  ดงัภาพตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ 

3.1 ท่ีราบ,ท่ีราบสงู,ท่ีราบบนภเูขา   

ภาพท่ี 33 Nuba village ,Sudan               ภาพท่ี 34 Italian Hippie Hill Town  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 35 Navajo house,Southweatern 
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 3.2 ภเูขา ลกัษณะการสร้างท่ีอยูอ่าศยัท่ีภเูขา มีทัง้ สร้างเกาะตดิกบัภเูขาหรือหน้า

ผา และสร้างภายในภเูขา  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 36 Steep hillsides House, India  

ภาพท่ี 37 Cave dwelling ,Chihuahua, Mexico, North AmericaCAVE DWELLINGS 

3.3 น า้ การสร้างท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณน า้ ทัง้แมน่ า้ล าคลองหรือ แม้กระทัง่ใน

ทะเล มีทัง้ลกัษณะท่ีลอยอยูใ่นน า้ทัง้หมด และมีบางสว่นท่ียื่นไปในน า้ เป็นกรณีศกึษาท่ีคล้ายคลงึ 

และใกล้ชิดกบัการอยูอ่าศยักบัคนไทยเป็นอยา่งมาก ดงัภาพตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 38 Gilbert and Ellice islands -                ภาพท่ี 39 บ้านเรือนแพ,ประเทศไทย 

               , The solomon islands  

4. ลกัษณะอาชีพ ฐานะทางสงัคม ลกัษณะอาชีพและฐานะทางสงัคม ก็ถือเป็น

อีก หนึง่ปัจจยั ท่ีท าให้บ้าน มีเอกลกัษณ์ ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีเฉพาะเจาะจงขึน้ และได้มี

องค์ประกอบอ่ืนๆ เพิม่ขึน้มาเพื่อตอบสนองตอ่ สมัมาอาชีพท่ีแตกตา่งกนัออกไป เชน่ ยุ้งข้าว(เล้า

ข้าว) คอกสตัว์ ไซโลเก็บผลผลิต ซึง่มีการเช่ือมตอ่อยูก่บับริเวณท่ีพกัอาศยั มกัจะไมแ่ยกอกจากกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 40  Diagrammatic plan of a typical french farm with yard 

YARD

TOOL

BARN
COWS DWELLING
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ภาพท่ี 40 แสดงให้เห็นองค์ประกอบของท่ีอยูอ่าศยัและฟาร์ม ในฝร่ังเศส มีองค์ประกอบ

คือคอกสตัว์ ท่ีอยูอ่าศยั โรงนา โรงเก็บอปุกรณ์ ล้อมรอบสว่นท่ีเป็นลานหรือทุ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 41 Diagrammatic plan of a typical Italian farm with yard 

เช่นเดียวกบัภาพท่ี 40 ในภาพท่ี41 แสดงแผนภาพของท่ีอยูอ่าศยัและฟาร์มในอิตาล ีมี

ลกัษณะปิดล้อมด้วยองค์ประกอบตา่งๆ แตมี่การแยกท่ีอยูอ่าศยัเป็นบ้านอยา่งชดัเจน  

 

 

 

 

HOUSE
BARN

COWS

YARD

HOUSE TOOL CHICKENS
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ภาพท่ี 42 Clustering within free outline (additive) 

ภาพท่ี 42 แสดง ท่ีอยูอ่าศยัและฟาร์ม ของชาวอินคา และ นิวอิงแลนด์ ท่ีมีการเพิ่ม

องค์ประกอบไปเร่ือยๆ โดยไม่มีการก าหนดเส้นกรอบท่ีชดัเจน  

 

ภาพท่ี 43 Two basic patterns of the division of elements in farm dwellings. 

               ( Adapted from Weiss, Hauser und Landschaften der Schweiz.) 

HOUSE KITCHEN

STORAGE
&

CIRCULATION

BARN

INCA MARCA NEW ENGLAND FARM

WORK STORAGE LIVING

WORK

STORAGE

LIVING
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ภาพท่ี43 เป็นแผนภาพแสดงองค์ประกอบพืน้ฐานของท่ีอยูอ่าศยัในฟาร์ม ซึง่ประกอบด้วย 

ท่ีท างานตา่งๆ สว่นเก็บของ และ สว่นอยูอ่าศยั ซึง่อาจอยูต่ิดกนัหรือ แยกสว่นกนัก็ได้ 

 

 ภาพท่ี 44 Internal division within fixed outline (subtractive) as a method of providing     

space differentiation in dwellings and farm 

ภาพท่ี 41 แสดงแผนภาพท่ีอยูอ่าศยัภายใต้เส้นกรอบเดยีวของชาวกรีกโบราณ และฟาร์ม

ของชาวออสเตรีย 

5.วฒันธรรม ความเช่ือ ความแตกตา่งของเชือ้ชาต ิความเป็นอยู ่ถ่ินท่ีอยูท่ี่

แตกตา่งกนั ก่อให้เกิดวฒัธรรมท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ปรากฎในการอยูอ่าศยั ท่ีจะก าหนดองค์ประกอบ 

รูปทรง ลกัษณะทางกายภาพของบ้านให้แตกตา่งกนั 

ภาพท่ี 45 Ondol (Heated Floor during Winer)  ภาพท่ี 46 Gel  South Gobi Desert, Mongolia 

 

ANCIENT GREECE AUSTRIAN FARM (TYROL)
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ภาพท่ี 47 Stone Houses of Miao Tribe           ภาพท่ี 48 Complex Houses of Hakka Fanmily                             

Guizhou, China                                                                   Fujian, China 

ภาพท่ี 49 Houses on the Water Sabah,            ภาพท่ี 50 House of Lafu Tribe  Norhern       

Malaysia 

ภาพท่ี 51 Sun Dried Brick House of Berber   ภาพท่ี 52 Anuak Tribe Village Omo Valley,                 

Ethiopia                                                          Tribe Merzouga, Sahara Desert, Morocco 
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ภาพท่ี 53 Nomad Dome-shaped House       ภาพท่ี 54 Old Town    

of  Atr Tribe Eritrea                                       Sana'a, Yemen      

 ภาพท่ี 55 Tree House of Bagobo Tribe        ภาพท่ี 56 Tepee Alberta, Canada 

 Mindanao Island,Philippines                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 57 Ndebele Tribe Doorway               ภาพท่ี 58 Reed Houses of Uros Tribe    

South Africa                                                 Titicaca Lake, Peru 
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ภาพท่ี 59 White Houses      ภาพท่ี 6 Sami        ภาพท่ี 61 Mud-Walled House  African City 

Santorin Island, Greece      (Lap Tribe) House                of Djenne, Mali 

                         Rovaniemi, Finland 

  ภาพท่ี 62  Wooden Frame Houses                  ภาพท่ี 63 Cueba (Underground Houses) 

                  Rheinland-Pfalz, Germany                              Andalucia, Spain      

           

เห็นได้วา่ลกัษณะการอยู่อาศยั และลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกตา่งกนั มีได้มากมาย

หลากหลาย ทัง้แบบอยูร่่วมกนัหมดภายใต้อาคารเดียวกนั เช่น Complex Houses ท่ีฟเูจีย้น 

ประเทศจีน หรือการอยูอ่าศยัท่ีแยกสว่นกนัโดยสิน้เชิง การตัง้ท่ีอยูอ่าศยัในน า้ ท่ีทกุคนต้องเดนิผา่น

หน้าบ้านกนัหมด หรือแม้แตก่ารลงไปอยูอ่าศยัใต้ดิน ล้วนแตมี่เหต ุปัจจยั ในการสร้างท่ีอยูอ่าศยั

ทัง้สิน้ ท าให้เห็นถึง การอยูร่่วมกนัของกลุม่บ้าน จนไปถึงชมุชน และลกัษณะความเป็นสว่นตวั

เฉพาะของวฒันธรรมตา่งๆ  
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บทที่ 3 

การศกึษา และทดลอง 

 
จากการศกึษาเร่ืองบ้าน รวมไปถึงเนือ้แท้ของบ้าน ในหลายมิติเพื่อค้นหานยัยะ 

ความหมายของบ้าน ซึง่กว้างมาก และมีทิศทางในการศกึษา ได้หลากหลายทิศทาง และสามารถ
ท าได้หลายรูปแบบ   

จงึเร่ิมด้วยการศกึษา บ้านในแตล่ะท้องถ่ินซึง่มี เชือ้ชาติ ลกัษณะสณัฐานของพืน้ท่ี ท่ี
แตกตา่งกนัเพื่อหา เนือ้แท้ ท่ีส าคญัของความเป็นบ้าน ในแตล่ะท้องถ่ิน เพื่อค้นหาทิศทางใน
การศกึษาเพ่ือการออกแบบตอ่ไป 

 ภาพท่ี 64 แผนภาพแสดงโครงสร้างการตัง้ข้อก าหนดในการศกึษาบ้าน 
จากภาพท่ี 64 เป็นขัน้ตอนในการวิเคราะห์และตัง้ข้อก าหนดในการศกึษาบ้าน ซึง่ 

ข้อก าหนดนัน้ประกอบด้วย  
1.เชือ้ชาต ิ
2.ลกัษณะภมูปิระเทศ 
3.ลกัษณะอาชีพ 

ซึง่ข้อก าหนดเหลา่นีน้ ามาซึง่การศกึษากรณีศกึษาตวัอยา่ง ในด้าน องค์ประกอบ ท่ี
วา่ง และ การจดัระบบผงั ซึง่มีการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้ 
1. การศึกษาหมู่บ้านในแต่ละพืน้ถิ่น  
การศกึษาหมูบ้่านในแตล่ะพืน้ถ่ินนัน้ ได้เลือกจาก หมูบ้่านท่ีมีเชือ้ชาตท่ีิแตกตา่งกนั สภาพภมูิ
ประเทศท่ีแตกตา่งกนั โดยแยกผา่นองค์ประกอบของหมูบ้่าน ได้แก่ หมูบ้่าน  

1.1 บ้านลวัะ ,อ าเภอแม่ละอบู จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน
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1.2 บ้านไตลือ้, อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
1.3 บ้านแม่สามแลบ, อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
1.4 บ้านไทด า, อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรีุ 
1.5 หมูบ้่านชาวประมง, อ าเภอบ้านสะพาน จงัหวดัชลบรีุ 
1.1 บ้านแม่สามแลบ, สบเมย แม่ฮ่องสอน 

1.1.1 ลกัษณะท่ีตัง้ทางกายภาพ  ด้านตะวนัตก เป็นป่าหบุเขาด้านตะวนัออก ติด
แม่น า้สาละวนิ 

1.1.2 เชือ้ชาต ิกะเหร่ียงมสุลมิ กะเหร่ียงไทยใหญ่ กะเหร่ียงขาว 
1.1.3 ศาสนา พทุธ, คริสต์, อิสลาม 
1.1.4 ลกัษณะกลุม่ท่ีอยูอ่าศยั เกาะติดกนัตามแนวเนินเขา หนัด้านหน้าออกแมน่ า้

สาละวินเกาะเป็นกลุม่ชาตพินัธุ์ 

ภาพท่ี 65 แผนท่ีแสดงต าแหนง่หมูบ้่านแมส่ามแลบ  

 
ภาพท่ี 66 ลกัษณะการอยูอ่าศยัของหมูบ้่านแม่สามแลบ 
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ภาพท่ี 67 การตัง้ถ่ินฐานกลุม่การอยูอ่าศยัของกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งๆ  
กลุม่บ้านเรือนมี 3 กลุม่ 
1. กลุม่กะเหร่ียง 2. กลุม่ไทยและไทยใหญ่3. กลุม่มสุลมิ 

การวิเคราะห์แยกองค์ประกอบหมู่บ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 68 แผนภาพแสดงการแยกองค์ประกอบของหมูบ้่าน 

พระธาตุ

โบสถ์คริสต์

์์ฆงสก์ ันา์  ส
ยทไนา์ ้บม์่์ุลก

และไทยใหญ่

มิ์ลสุ์มนา์ ้บม์่์ุลก

บ้านไทยและ 
ไทยใหญ่ 

โบสถ์คริสต์

์์ฆงสก์ ันา์  ส

พระธาตุ

ดิ์ยส์ ัม

ยทไนา์ ้บม์่์ุลก
และไทยใหญ่

มิ์ลสุ์มนา์ ้บม์่์ุลก

ยทไนา์ ้บม์่์ุลก บ้านไทยและ 
ไทยใหญ่ 

บ้านไทยมสุลิม 
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1.2 บ้านไตลือ้ ,ท่าวังผา น่าน 

1.2.1 ลกัษณะท่ีตัง้ทางกายภาพ เนินท่ามกลางหบุเขา มีล าน า้ 3 สายตดัผ่าน 
1.2.2 เชือ้ชาต ิ ไตลือ้ (ไทลือ้) 
1.2.3 ศาสนา พทุธ 
1.2.4 ลกัษณะกลุม่ท่ีอยูอ่าศยั  ปลกูบ้านเรือนแบบผสมระหวา่ง หมูบ้่านบนท่ีราบและ

บนเนินเขา ในท่ีเดียวกนั  
 

 
ภาพท่ี 69 แผนท่ีแสดงต าแหนง่หมูบ้่านไตลือ้ภาพท่ี 67 ภาพแสดงลกัษณะการอยูอ่าศยัของ
หมูบ้่านไตลือ้ 

 
ภาพท่ี 70 ภาพแสดงลกัษณะการอยูอ่าศยัของหมูบ้่านไตลือ้ 
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ภาพท่ี 71 แสดงการตัง้ถ่ินฐานการอยูอ่าศยัของหมูบ้่านไตลือ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 72 แผนภาพแสดงการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบหมูบ้่านไตลือ้ 

นา์ ้บม์่์ุลก

นา์ ้บงว์ ่ข

เสาใจบ้าน

นา์ ้บม์่์ุลก

นา์ ้บม์่์ุลก

นา์ ้บม์่์ุลก

นา์ ้บม์่์ุลก

นา์ ้บม์่์ุลก

นา์ ้บงว์ ่ข

เสาใจบ้าน

นา์ ้บม์่์ุลก

นา์ ้บม์่์ุลก

นา์ ้บม์่์ุลก

นา์ ้บม์่์ุลก

นา์ ้บม์่์ุลก

นา์ ้บงว์ ่ข

เสาใจบ้าน

นา์ ้บม์่์ุลก

นา์ ้บม์่์ุลก

นา์ ้บม์่์ุลก

นา์ ้บม์่์ุลก
กลุม่บ้าน 

กลุม่บ้าน 

กลุม่บ้าน 

กลุม่บ้าน 

กลุม่บ้าน 

กลุม่บ้าน 

กลุม่บ้าน กลุม่บ้าน 

กลุม่บ้าน 

กลุม่บ้าน 

กลุม่บ้าน 

กลุม่บ้าน 

กลุม่บ้าน 

กลุม่บ้าน 

ข่วงบ้าน 

ข่วงบ้าน 

ข่วงบ้าน 

กลุม่บ้าน 
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1.3 เรือนไทด า ,อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

1.3.1 ลกัษณะท่ีตัง้ทางกายภาพ  เนินท่ามกลางป่าเขา ริมล าห้วยแมป่ระจนัต์ 
1.3.2 เชือ้ชาต ิ ไทด า (ไทน้อย) 
1.3.3 ศาสนา  พทุธ 
1.3.4 ลกัษณะกลุม่ท่ีอยูอ่าศยั ปลกูบ้านเรือนบนท่ีราบ มีป่าเขาล้อมรอบ 

ภาพท่ี 73 แผนท่ีแสดงต าแหนง่หมูบ้่านไทด า 

ภาพท่ี 74 ลกัษณะโดยทัว่ไปของหมูบ้่านไทด า 
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ภาพท่ี 75 แสดงการตัง้ถ่ินฐานของกลุม่บ้านหมูบ้่านไทด า 

 
ภาพท่ี 76 แผนภาพการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบหมูบ้่านไทด า  
 

1.4 หมู่บ้านลัวะ ,แม่ละอูบ แม่ฮ่องสอน 

1.4.1 ลกัษณะท่ีตัง้ทางกายภาพ  ท่ีราบบนภเูขาสงู 
1.4.2 เชือ้ชาต ิ ลวัะ 
1.4.3 ศาสนา  พทุธ 
1.4.4 ลกัษณะกลุม่ท่ีอยูอ่าศยั  ปลกูบ้านเรือนบนท่ีราบของภเูขา สงูเกาะกลุม่กนั 

ผสม กบัตัง้บนเนินเขาเตีย้ๆ 

ศาลผี

นาข้าว

ป่าแฮ้ว

นา์ ้บม์่์ุลก

นา์ ้บม์่์ุลกศาลผี

ศาลผี

นา์ ้บม์่์ุลก

นาข้าว

นา์ ้บม์่์ุลก

ป่าแฮ้ว
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ภาพท่ี 77 แผนท่ีแสดงต าแหนง่หมูบ้่านลวัะ 

 
ภาพท่ี 78 ลกัษณะโดยทัว่ไปการตัง้ถ่ินฐานการอยูอ่าศยั 

 
ภาพท่ี 79 แสดงการตัง้ถ่ินฐานของหมูบ้่านลวัะ 
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ภาพท่ี 80 แผนภาพการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบหมูบ้่านลวัะ 

1.5 หมู่บ้านชาวประมง ,บ้านสะพาน ชลบุรี 

1.5.1 ลกัษณะท่ีตัง้ทางกายภาพ  เป็นทะเลน า้ลกึ สร้างบนพืน้ท่ีๆ น า้ขึน้ถึงตลอด 
1.5.2 เชือ้ชาต ิ ไทย 
1.5.3 ศาสนา  พทุธ 

ภาพท่ี 81 แผนท่ีแสดงต าแหนง่หมูบ้่านชาวประมง 1 

บ้าน
บ้าน

บ้าน บ้าน

ลานบ้าน
( ก์ ็ลเ )

บ้าน
บ้าน

บ้าน บ้าน

ลานบ้าน
( ก์ ็ลเ )

บ้าน
บ้าน

บ้าน บ้าน

ลานบ้าน
( ก์ ็ลเ )

ลานบ้าน
(ใหญ่)

นา์ ้บ์่์ูมห นชมุ์ชา์่ป ไร่นา
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ภาพท่ี 82 แผนท่ีแสดงต าแหนง่หมูบ้่านชาวประมง 2 

ภาพท่ี 83 แสดงบริเวณการตัง้ถ่ินฐานการอยูอ่าศยั 

 
ภาพท่ี 84 แสดงลกัษณะการอยูอ่าศยัของหมูบ้่านชาวประมง 
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ภาพท่ี 85 แผนภาพการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบหมูบ้่านของหมูบ้่านชาวประมง 
 

ตัวอย่างองค์ประกอบของบ้าน 
บ้านแม่สามแลบ ,สบเมย แมฮ่่องสอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 86 แสดงผงัพืน้ของกรณีศกึษาบ้านแม่สามแลบ 
 
 
 
 

วา์ ้ขง์ ้์ุย

นอน ครัว

มิ์ตเอ์ ่ตนว์ ่ส
เป็นร้านค้า

ชาน

นอนวา์ ้ขง์ ้์ุย
ครัว

ชาน

เก็บของ

สว่นตอ่
เติมร้านค้า 

ยุ้งข้าว 

ยุ้งข้าว 
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ตัวอย่างองค์ประกอบของบ้าน 
บ้านไตลือ้ ,ท่าวงัผา น่าน 

 
ภาพท่ี 87 แสดงผงัพืน้ของกรณีศกึษาบ้านไตลือ้ 
 
ตัวอย่างองค์ประกอบของบ้าน 

เรือนไทด า, ท่ายาง เพรชบรีุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  88 เแสดงผงัพืน้ของกรณีศกึษารือนไทด า (ดัง้เดมิ) 
 
 
 

เก็บของ / เก็บฟืน

    1.00-1.50  ม. เก็บของ / เก็บฟืน

วา์ ้ขง์ ้์ุย
ครัว นอน

ยุ้
ง
ข้
า
ว 

*ถนุ 1.80-2.0 ม.เลีย้งสตัว์ 
/ เก็บของ 

ยุ้งข้าว 
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ภาพท่ี 89 แสดงผงัพืน้ของกรณีศกึษาเรือนไทด า (พฒันาจากดัง้เดมิ) 
 
ตัวอย่างองค์ประกอบของบ้าน 

หมูบ้่านลวัะ ,แม่ละอบู แมฮ่อ่งสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 90 แสดงผงัพืน้ของกรณีศกึษาบ้านลวัะ 

 
ตัวอย่างองค์ประกอบของบ้าน 

หมูบ้่านชาวประมง ,บ้านสะพาน ชลบรีุ  

หิง้ผีปยูา่

แมเ่ตาไฟ

นอน

กระเดือ่งตตตข้าว

ชาน

ชานนอกชายคา
กระเดื่องต าข้าว 
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ภาพท่ี 91 แสดงผงัพืน้ของกรณีศกึษาหมูบ้่านชาวประมง 
 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปการศึกษากรณีศึกษาหมู่บ้านและบ้าน โดยการแยกองค์ประกอบ  

 

 
ตารางสรุปหวัข้อในการศกึษาบ้าน ตามปัจจยัตา่งๆ และการวิเคราะห์แยก

องค์ประกอบ จะเห็นได้วา่การท่ีหมูบ้่านแตล่ะหมูบ้่านนัน้อยูใ่นพืน้ท่ี (Topography) ท่ีแตกตา่งกนั 
เชือ้ชาต ิ(Extraction) ท่ีแตกตา่งกนั การด ารงชีวิต สมัมาอาชีพแตกตา่งกนันัน้ ท าให้องค์ประกอบ

สะพานยอ่ยเช่ือมตอ่กนั

เก็บของรับแขก

นอน ครัว
ส้วม
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ของหมูบ้่านแตกตา่งกนัไปด้วย ซึง่องค์ประกอบนีแ้สดงให้เห็นถึงวฒันธรรมรูปแบบเฉพาะ ในแตล่ะ
หมูบ้่านเอง ซึง่สง่ผลไปถงึ องค์ประกอบของบ้าน ในแตล่ะท่ีด้วย  

 

2 การเลือกที่ตัง้ 

การศกึษาดงักลา่วน ามาสูก่ารเลือกท่ีตัง้ เพื่อท าการทดลองและออกแบบตอ่ไป ซึง่
เกณฑ์ในการเลือกท่ีตัง้ มาจากข้อก าหนดในการศกึษาหมูบ้่าน ท่ีต้องมีลีกษณะเดน่และเฉพาะ
ตามข้อก าหนด ซึง่ข้อก าหนดนัน้ประกอบด้วย  

1.เชือ้ชาต ิ
2.ลกัษณะภมูปิระเทศ 
3.ลกัษณะอาชีพ 

ท่ีตัง้ท่ีเลือกมาทัง้ 3 ท่ี มีลกัษณะ ดงันี ้
 

2.1 หมู่บ้านไทด า ท่ายาง,เพชรบุรี 

2.1.1 ลกัษณะทางกายภาพ      ท่ีราบลุม่ริมห้วยแมป่ระจนัต์ 
2.1.2 เชือ้ชาต ิ                         ไทด า 
2.1.3 อาชีพหลกั                      ท านา และเกษตรกรรม 

 

ภาพท่ี 92 แผนท่ีแสดงต าแหนง่ท่ีตัง้หมูบ้่านไทด า 
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ภาพท่ี 93 แผนท่ีแสดงต าแหนง่ท่ีตัง้หมูบ้่านไทด า และ ขนาดท่ีตัง้ 

2.2 หมู่บ้านลัวะ ,แม่ละอูบ แม่ฮ่องสอน  

2.2.1 ลกัษณะทางกายภาพ บนท่ีราบสงูบนภเูขา 
2.2.2 เชือ้ชาต ิ   ลวัะ 
2.2.3 อาชีพหลกั   เกษตรกรรมท่ีราบสงู 

 

ภาพท่ี 94 แผนท่ีแสดงต าแหนง่ท่ีตัง้หมูบ้่านลวัะ 
 

 
 

21 m.

19 m.

24 m.

20 m.
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 ภาพท่ี 95 แผนท่ีแสดงต าแหนง่ท่ีตัง้หมูบ้่านลวัะ และ ขนาดท่ีตัง้ 
 

2.3 หมู่บ้านเรือนแพ,สะแกกรัง อุทยัธานี 

2.3.1 ลกัษณะทางกายภาพ             ริมน า้และในแมน่ า้สะแกกรัง 
2.3.2 เชือ้ชาต ิ   ไทย 
3.2.3 อาชีพหลกั   การประมงน า้จืด ค้าขาย 

 
ภาพท่ี 96 แผนท่ีแสดงต าแหนง่ท่ีตัง้หมูบ้่านเรือนแพสะแกกรัง 

 

15.30 m.

25 m.

21 m.

20 m.
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3. การศึกษาระบบความสัมพันธ์ของบ้าน หมู่บ้านพืน้ถิ่น 

การศกึษาตอ่มาจะศกึษาไปถึงลกัษณะเฉพาะของบ้านพืน้ถ่ินแตล่ะหมูบ้่านซึง่ได้แก่
หมูบ้่านไทด า หมูบ้่านลวัะ และหมูบ้่านสะแกกรัง  

มีแนวทางการศกึษา จากกรณีศกึษาบ้านตวัอยา่ง จากบ้านพืน้ถ่ินเดมิ ในประเดน็ของ
ระบบความสมัพนัธ์ของผงั , ระบบความสมัพนัธ์ของท่ีวา่ง ทัง้ใน 2 มติิ และ 3 มิต ิ 

 

3.1 การศึกษาระบบความสัมพันธ์ของบ้านไทด า  

3.1.1 แสดงผงัพืน้บ้านไทด า 
3.1.2 แสดงระดบัการปิดล้อม (Enclosure) ของบ้านไทด า 
3.1.3 แสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านไทด า 

 

 
ภาพท่ี  97 ผงัพืน้บ้านไทด า ดัง้เดมิ 
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ภาพท่ี 98 แสดงระดบัการปิดล้อม (Enclosure) ของบ้านไทด า ดัง้เดมิ 

 
ภาพท่ี 99 แสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านไทด า ดัง้เดมิ 

WCSERVICE/LIVING [HALL]

KITCHEN

เล้าข้าวชาน

ห้องผี BEDROOM
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ภาพท่ี  100 ผงัพืน้บ้านไทด า สมยัใหม ่

 

 
 
ภาพท่ี 101 แสดงระดบัการปิดล้อม (Enclosure) ของบ้านไทด าสมยัใหม ่

ชัน้ 1 ชัน้ 2
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ภาพท่ี 102 แสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านไทด า สมยัใหม ่ 

 
สรุปลักษณะการอยู่อาศัยบ้านไทด า  

ลักษณะร่วมบ้านไทด า 
Plan organization  1. one big room 

   2. กระจายเข้าหาศนูย์กลาง  
   3. 2 entrance แยกชาย , หญิง 

4. 4 elements 
 

 
ภาพท่ี 103 แผนภาพแสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านไทด า 

ชาน กว้านโถง

ห้องผี

EN EN

ชาน กว้านโถง

EN EN

โถง

WCSERVICE/LIVING [HALL]

KITCHEN

เล้าข้าวชาน

ห้องผี BEDROOM
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 ภาพท่ี 104 แสดงล าดบัการปิดล้อม(Enclosure) จากภายนอกสูภ่ายในของบ้านไทด า 

 
ลักษณะร่วมแบบกลุ่ม 

ชาน,กว้าน  ท าหน้าท่ีเหมือนกนั เป็นสว่นท่ีเปิด เช่ือมตอ่ กบักลุม่บ้านหลงัอื่นๆ 

 
ภาพท่ี 105 แผนภาพแสดงระบบความสมัพนัธ์แบบกลุม่ของบ้านไทด า 
ลักษณะที่เปล่ียนแปลงไป 
Plan organization  1. มีการซ้อนชัน้ของฟังก์ชัน่เดมิให้มีกระชบัมากยิ่งขึน้ 

   2. เกิดล าดบัของ enclosure ภายใน 
 

Form    1.  
 
     

2.  

ชาน
ชาน

ชาน

กว้าน

กว้าน

กว้าน

ชาน กว้าน

ชาน

กว้าน

กว้านกว้าน

ชาน

ชาน

เป็น

เป็น
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3.  ความลาดของหลงัคาจะมีมมุปา้นมากขึน้  
 
 
 

3.2  การศึกษาระบบความสัมพันธ์ของบ้านลัวะ  

3.2.1 แสดงผงัพืน้บ้านลวัะ 
3.2.2 แสดงระดบัการปิดล้อม (Enclosure) ของบ้านลวัะ 
3.2.2 แสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านลวัะ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 106 ผงัพืน้บ้านลวัะ แบบดัง้เดมิ 

 
 

ภาพท่ี 107 ผงัพืน้บ้านลวัะ แบบดัง้เดมิและตอ่ขยาย 



43 

 
ภาพท่ี 108 ผงัพืน้บ้านลวัะ แบบตอ่ขยาย 

ภาพท่ี 109 แสดงระดบัการปิดล้อม (Enclosure) ของบ้านลวัะดัง้เดมิ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 110 แสดงระดบัการปิดล้อม (Enclosure) ของบ้านลวัะดัง้เดมิและตอ่ขยาย 
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ภาพท่ี 111 แสดงระดบัการปิดล้อม (Enclosure) ของบ้านลวัะแบบตอ่ขยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 112 แสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านลวัะดัง้เดมิ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 113 แสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านลวัะดัง้เดมิและตอ่ขยาย 
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ภาพท่ี 114 แสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านลวัะแบบตอ่ขยาย 
สรุปลักษณะการอยู่อาศัยบ้านลัวะ 
ลักษณะร่วมบ้านลัวะ 
     Plan organization  one big room 

   กระจายออกจากศนูย์กลาง  
   เกิดล าดบัของความสมัพนัธ์ของบ้าน จาก ภายในสูภ่ายนอก 

      Entrance   2 Entrance 
      Elements    4 elements 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 115 แผนภาพแสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านลวัะ 

LIVING [HALL] ชาน

BEDROOM

ชานร่ม

โถง

ชานแดด

ชานร่มEN

โถง

ชานแดด

ชานร่มEN
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ภาพท่ี 116 แสดงล าดบัการปิดล้อม(Enclosure) จากภายนอกสูภ่ายในของบ้านลวัะ 
 
ลักษณะร่วมแบบกลุ่ม 

สว่นท่ีเปิดโลง่ มีการใช้งานเดียวกนั (วตัถปุระสงค์เดียวกนั) กลุม่บ้านทีความสมัพนัธ์แบบ
เครือญาติ หนัหน้าบ้านออกมาเจอกนั สูล่านบ้าน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 117 แผนภาพแสดงระบบความสมัพนัธ์แบบกลุม่ของบ้านลวัะ 
 
ลักษณะที่เปล่ียนแปลงไป 
Plan organization  1. การขยายตวั ออกในแนวราบ ไมมี่การซ้อนชัน้เพิ่ม  

     
 

2. มี elements เพิ่ม (แตส่ว่นประกอบเดมิก็คงอยู)่ 

ลานบ้าน

ชานแดด
ชานแดด

ชานแดด
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3.3 การศึกษาระบบความสัมพันธ์ของบ้านสะแกกรัง 

3.3.1 แสดงผงัพืน้บ้านสะแกกรัง 
3.3.2 แสดงระดบัการปิดล้อม (Enclosure) ของบ้านสะแกกรัง 
3.3.3 แสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านสะแกกรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 118 ผงัพืน้บ้านสะแกกรัง ดัง้เดมิ 
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ภาพท่ี 119 ผงัพืน้บ้านสะแกกรัง ดัง้เดมิและตอ่ขยาย 

 
ภาพท่ี 120 ผงัพืน้บ้านสะแกกรัง สมยัใหม่ 
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ภาพท่ี 121 ผงัพืน้บ้านสะแกกรัง สมยัใหม่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 122 แสดงระดบัการปิดล้อม (Enclosure) ของบ้านสะแกกรังดัง้เดมิ 
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ภาพท่ี 123 แสดงระดบัการปิดล้อม (Enclosure) ของบ้านสะแกกรังดัง้เดมิและตอ่ขยาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 124 แสดงระดบัการปิดล้อม (Enclosure) ของบ้านสะแกกรังสมยัใหม ่ 
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ภาพท่ี 125 แสดงระดบัการปิดล้อม (Enclosure) ของบ้านสะแกกรังสมยัใหม ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 126 แสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านสะแกกรังดัง้เดมิ 
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ภาพท่ี 127 แสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านสะแกกรังดัง้เดมิและตอ่ขยาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 128 แสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านสะแกกรังสมยัใหม่ 



53 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 129 แสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านสะแกกรังสมยัใหม่ 
 
สรุปลักษณะการอยู่อาศัยบ้านสะแกกรัง 
ลักษณะร่วมบ้านสะแกกรัง 
Plan organization  แบบกระจาย (network) 
Entrance   หลายๆทาง รอบๆ บ้าน 
Elements    4 elements 
Void มีช่องเปิดเยอะมาก บางสว่นเป็นลกัษณะบานเฟีย้ม มีการใช้

งานแบบปรับเปลี่ยนได้ 
Enclosure   มีการแบง่กัน้ห้องสว่นตา่งๆ อยา่งชดัเจน 

 

 
 

ภาพท่ี 130 แผนภาพแสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านสะแกกรัง 

WCSERVICE/LIVING [HALL] KITCHEN ชานห้องผี BEDROOM

โถง

โถง
ห้องนอน

ห้องนอน ครัว
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ภาพท่ี 131 แสดงล าดบัการปิดล้อม(Enclosure) จากภายนอกสูภ่ายในของบ้านสะแกกรัง 
 
ลักษณะร่วมแบบกลุ่ม 
Entrance   เข้าได้จากทกุทาง 
Void    ทกุทิศทาง เจาะทะล ุตรงกนั 
ซึง่ทัง้ 2 ข้อนีมี้การเช่ือมตอ่กนัของกลุม่บ้าน ทัง้ในทางกายภาพและทางสายตา 

 
จากการศกึษา บ้านไทยพืน้ถ่ินทัง้สามท่ีนัน้ พบวา่ความเป็นบ้านหรือเนือ้แท้ของบ้าน 

ของแตล่ะท้องถ่ินนัน้แตกตา่งกนัออกไป บ้านไทด า มีความเป็นล าดบัของระดบัความเป็นสว่นตวั 
บ้านลวัะ คือระดบัความสมัพนัธ์ของภายในและภายนอก สว่นบ้านเรือนแพสะแกกรัง คือ ความ
เป็นบ้านท่ีตอบรับสภาพอากาศและภาพแวดล้อมภายนอกโดยมีการปรับปลี่ยนได้  

 
ตอ่มาการศกึษาถงึความเป็นบ้านร่วมสมยั ซึง่มีแนวทางการทดลองในเกณฑ์

เดียวกบับ้านพืน้ถ่ิน คือ การศกึษาองค์ประกอบ ระดบัการปิดล้อม และ ระบบความสมัพนัธ์ของท่ี
วา่ง โดยมีการน า บ้านตวัอยา่ง 1 หลงั เป็นลกัษณะบ้านจดัสรรค์ทัว่ไป เพื่อน ามาศกึษา  

3.4 การศึกษาระบบความสัมพันธ์ของบ้านจัดสรร(บ้านร่วมสมัย) 

3.4.1 แสดงผงัพืน้บ้านจดัสรร(บ้านร่วมสมยั) 
3.4.2 แสดงระดบัการปิดล้อม (Enclosure) ของบ้านจดัสรร(บ้านร่วมสมยั) 
3.4.3 แสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านจดัสรร(บ้านร่วมสมยั) 
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ภาพท่ี 132 แสดงผงัพืน้บ้านสดัสรร(บ้านร่วมสมยั) 

 

 
ภาพท่ี 133 แสดงระดบัการปิดล้อมบ้านจดัสรร(บ้านร่วมสมยั) 
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ภาพท่ี 134 แสดงระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบบ้านจดัสรร(บ้านร่วมสมยั) 

 

 
ภาพท่ี 135 แสดงความสมัพนัธ์ของท่ีวา่งในเชิง 3 มิต ิ
 

3.5 สรุปลักษณะการอยู่อาศัยบ้านจัดสรร(บ้านร่วมสมัย) 
3.5.1 Plan organizationเป็นแบบหน่วยยอ่ย(Cell) 
3.5.2 Entrance  2 Entrance 
3.5.3 Elements 6 elements 

3.5.3.1. LIVING [HALL]  
3.5.3.2. KITCHEN  

EN

LIVING [HALL]

KITCHEN

BEDROOM

BEDROOM

BEDROOM

WC

WC WC

SERVICE

GARAGE

BALCONY

BEDROOM BEDROOM

LIVING [HALL]GARAGE LIVING [HALL]

KI
TC

HE
N

BEDROOM
SE

RV
IC

E
WC

BA
LC

ON
Y

BE
DR

OO
M
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3.5.3.3. BEDROOM  
3.5.3.4. WC+SERVICE  
3.5.3.5. BALCONY  
3.5.3.6. GARAGE 

3.5.4 Enclosure มีการแบง่กัน้ห้องสว่นตา่งๆ อยา่งชดัเจน 
 

จากการศกึษาบ้านไทยร่วมสมยัพบวา่ ความเป็นบ้านของบ้านจดัสรรหรือบ้านไทย
ร่วมสมยันัน้ คอื ความเป็นสว่นตวัมากขึน้ มีการแบง่กัน้ห้องท่ีชดัเจน ในทกุๆห้อง มีระดบัความเป็น
สว่นตวัเป็นอยา่งมาก แทบจะมีแค ่2 ระดบัคือ ความเป็นห้องตา่งๆ กบัพืน้ท่ี โถง ซึง่แตกตา่งจาก
ไทยพืน้ถ่ินอยา่งสิน้เชิง ท่ีไม่มีความเป็นห้อง อยูอ่าศยัแบบนอนรวมกนัทัง้หมด  

 
จากการศกึษา บ้านไทยพืน้ถ่ินทัง้สามท่ี และบ้านไทยร่วมสมยั พบวา่ความเป็นบ้าน

หรือเนือ้แท้ของบ้าน ของแตล่ะท้องถ่ินนัน้แตกตา่งกนัออกไป บ้านไทด า มีความเป็นล าดบัของ
ระดบัความเป็นสว่นตวั บ้านลวัะ คือระดบัความสมัพนัธ์ของภายในและภายนอก สว่นบ้านเรือนแพ
สะแกกรัง คือ ความเป็นบ้านท่ีตอบรับสภาพอากาศและภาพแวดล้อภายนอกโดยมีการปรับเปลีย่น
ได้ ความเป็นบ้านของบ้านจดัสรร(บ้านร่วมสมยั) คือ ความเป็นบ้านท่ีมีระดบัความเป็นห้องและ
ความเป็นสว่นตวัสงู ความเป็นบ้านเหลา่นี ้ ได้น ามาใช้ในการออกแบบและการสร้างโปรแกรม
ส าหรับการออกแบบในขัน้ตอ่ไป 
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บทที่ 4 

การออกแบบสถาปัตยกรรม 

 

จากการศกึษาความเป็นบ้านจากรณีศกึษาบ้านพืน้ถ่ิน ได้มีแนวทางในการศกึษา

ทดลองมาเป็นล าดบั จากการศกึษา องค์ประกอบ ระดบัของการปิดล้อม และ ความสมัพนัธ์เชิง

พืน้ท่ี ท าให้น ามาสูก่ารสร้างโจทย์ส าหรับการออกแบสถาปัตยกรรม ซึง่มีแนวทาง คือ การสรุปโจทย์

การออกแบบ ก าหนดโปรแกรม ก าหนดกระบวนการและวิธีทดลอง การออกแบบขัน้ต้น การ

พฒันาการออกแบบ การออกแบบขัน้สดุท้าย และสรุปผลการทดลอง 

1. การสร้างโจทย์การออกแบบ 

ในขัน้ตอนการสร้างโจทย์ในการออกแบบนัน้ ได้น ามาจากการศกึษาความเป็นบ้านใน

แง่มมุตา่งๆ ซึง่บ้านท่ีน ามาศกึษา มีการเรียบเรียงเนือ้หาตาม เส้นทางของเวลาจงึน ามาสูก่ารสร้าง

โจทย์ท่ีเป็นการผสมผสานของความเป็นบ้าน ในบริบทของ เวลาใหม่ๆ  หรือ ความร่วมสมยั นัน่เอง 

2. สรุปโปรแกรม 

สรุปโปรแกรมคือ การออกแบบบ้านไทยพืน้ถ่ินในบริบทเวลาปัจจบุนั ได้แก่ บ้านไทด า 

บ้านลวัะและ บ้านสะแกกรัง โดยมี รายละเอียดโปรแกรมดงันี ้

บ้านพกัอาศยัครอบครัวขยาย 3 รุ่น (Generation) ประกอบด้วย 

1. รุ่นเก่า (ปู่ -ยา่) 

2. รุ่นผสม (พอ่-แม)่ 

3. รุ่นใหม ่(ลกู) 
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ภายใต้การอยูอ่าศยัแบบบ้านซึง่เป็นบ้านพืน้ถ่ินท่ีตัง้อยูใ่นท้องถ่ินนัน้ๆ ได้แก่ บ้านไทด าจงัหวดัเพชรบรีุ  

บ้านลวัะจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และบ้านสะแกกรัง จงัหวดัอทุยัธานี  โดยบริบทแห่งความร่วมสมยั  

3. กระบวนการและวิธีการทดลอง 
3.1 การทดลองความเป็นบ้านพืน้ถิ่น กับ ระบบกริดเก้าช่อง 

แรกเร่ิมการทดลอง ต้องมีบ้านท่ีเป็นกลาง ท่ีมีความเป็นบ้านพืน้ฐานอยูก่่อน เพื่อเร่ิมการทดลองและ

ตอ่มา เร่ิมการทดลองด้วย น าบ้านท่ีเป็นกลางพืน้ฐานนัน้มาทดลองด้วย เคร่ืองมือ กริดเก้าช่อง  

ภาพท่ี 136 แผนภาพแสดง ผงัความคิดของความเป็นบ้านแบบเป็นกลาง(International) 

 

ภาพท่ี 137 แผนภาพแสดง ผงัความคิดจากเคร่ืองมือ ความเป็นบ้านท่ีเป็นกลาง(International) 
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ภาพท่ี 138 แสดงไดอะแกรมขัน้ตอนการทดลองกบักริดเก้าช่อง 

 

ภาพท่ี 139 แสดงไดอะแกรมการปรับเปลีย่นได้ ของผนงั ในหุน่จ าลอง กริด เก้าช่อง 
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ภาพท่ี 140 ภาพถ่ายหุน่จ าลองบ้าน(International)กบักริดเก้าช่อง 

 
3.2 การทดลองความเป็นบ้าน ของบ้านไทด า กับ กริดเก้าช่อง 

3.2.1 Plan organization เป็นแบบ one big room,เข้าหา center 

3.2.1 Entrance  2 entrance 

3.2.1 Elements  4 elements 

         3.2.1.1 ชาน 

                               3.2.1.2 กว้าน 

         3.2.1.3 โถง (ห้องกลาง) 

                               3.2.1.4 ถนุ 
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บ้านไทด า + กริดเก้าช่อง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 141 แสดงไดอะแกรมขัน้ตอนการทดลอง ความเป็นบ้านไทด ากบักริดเก้าช่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 142 ภาพหุ่นจ าลองการทดลอง ความเป็นบ้านไทด ากบักริดเก้าช่อง 
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3.3 การทดลองความเป็นบ้าน ของบ้านลัวะกับ กริดเก้าช่อง 

3.3.1 Plan organization one big room,กระจายออกจาก center เกิดล าดบัของ

ความสมัพนัธ์ของบ้าน จาก ภายในสูภ่ายนอก 

3.3.2 Entrance 1 entrance 

3.3.3 Elements 4 elements 

3.3.3.1 ชานแดด  

3.3.3.2 ชานร่ม 

3.3.3.3 ห้องกลาง 

3.3.3.4 ถนุ 
บ้านลัวะ +กริดเก้าช่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  143 แสดงไดอะแกรมขัน้ตอนการทดลอง ความเป็นบ้านลวัะกบักริดเก้าช่อง 
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ภาพท่ี 144 ภาพหุ่นจ าลองการทดลอง ความเป็นบ้านลวัะกบักริดเก้าช่อง 

3.4 การทดลองความเป็นบ้าน ของบ้านสะแกกรังกับกริดเก้าช่อง 

3.4.1 Plan organizationเป็นแบบกระจาย (network) 

3.4.2 Entrance หลายๆทาง รอบๆ บ้าน 

3.4.3 Elements 4 elements 

3.4.3.1 นอน 

3.4.3.2 โถง 

3.4.3.3 ครัว 

3.4.3.4 service 

3.4.4 Enclosure มีการแบง่กัน้ห้องสาวนตา่งๆ อยา่งชดัเจน 

3.4.5 Void มีช่องเปิดจ านวนมากเป็นลกัษณะบานเฟีย้ม มีการใช้งานแบบปรับเปลี่ยน

ได้ 
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เรือนแพ สะแกกรัง + กริดเก้าช่อง 

 

ภาพท่ี 145 แสดงไดอะแกรมขัน้ตอนการทดลอง ความเป็นบ้านสะแกกรังกบักริดเก้าช่อง 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 146 ภาพหุ่นจ าลองการทดลอง ความเป็นบ้านสะแกรังกบักริดเก้าช่อง 



66 

3.5 การทดลองความเป็นบ้านพืน้ถิ่นร่วมกับ บ้านร่วมสมัย (บ้านจัดสรร) 

ลักษณะร่วมบ้านจัดสรร (บ้านร่วมสมัย) 

3.5.1 Plan organization เป็นหน่วยย่อย (Cell) 

3.5.2 Entrance 2 Entrance 

3.5.3 Elements 6 elements 

1. LIVING [HALL] 2. KITCHEN 3. BEDROOM  

4. WC+SERVICE 5. BALCONY 6. GARAGE 

3.5.4 Enclosure  มีการแบง่กัน้ห้องสว่นตา่งๆ อยา่งชดัเจน 

 

ภาพท่ี 147 ผงัพืน้บ้านจดัสรรกรณีศกึษาตวัอยา่งท่ีน ามาใช้ในการทดลอง 
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ภาพท่ี 148 แสดงเคร่ืองมือระดบัการปิดล้อม ท่ีใช้ในการทดลอง 

การทดลองเร่ืองระดบัการปิดล้อม ท่ีใช้กบับ้านพืน้ถ่ินทัง้ 3 แหง่โดยใช้พืน้ฐานการทดลอง

จาก ผงับ้านจดัสรรค์และคอ่ยๆ ปรับเปลี่ยนรูปร่างไป ตามล าดบัดงันี ้ 

1. การปรับ Enclosure ของบ้านจดัสรรให้เป็นลกัษณะการปิดล้อมแบบบ้านพืน้ถ่ิน 

2. การปรับ Organization ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านพืน้ถ่ิน 

3. การปรับ Volume of Space ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านพืน้ถ่ิน 
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3.6 การทดลองบ้านจัดสรรปรับ Enclosure ให้เป็นลักษณะการปิดล้อมแบบบ้านไทด า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 149 ผงัพืน้บ้านจดัสรรปรับ Enclosure ให้เป็นลกัษณะการปิดล้อมแบบบ้านไทด า 

ภาพท่ี 150 ภาพโมเดลการทดลองบ้านจดัสรรค์ปรับ Enclosure ให้เป็นลกัษณะการปิดล้อมแบบบ้าน

ไทด า 
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3.7 การทดลองบ้านจัดสรรค์ปรับ Enclosureให้เป็นลักษณะการปิดล้อมแบบบ้านลัวะ 

 

ภาพท่ี 151 ผงัพืน้บ้านจดัสรรปรับ Enclosure ให้เป็นลกัษณะการปิดล้อมแบบบ้านลวัะ 

ภาพท่ี 152 ภาพโมเดลการทดลองบ้านจดัสรรปรับ Enclosure ให้เป็นลกัษณะการปิดล้อมแบบบ้าน

ลวัะ 
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3.8 การทดลองบ้านจัดสรรปรับ Enclosure ให้เป็นลักษณะการปิดล้อมแบบบ้าน
สะแกกรัง 

ภาพท่ี 153 ผงัพืน้บ้านจดัสรรปรับ Enclosure ให้เป็นลกัษณะการปิดล้อมแบบบ้านสะแกกรัง 

 

ภาพท่ี 154 ภาพโมเดลการทดลองบ้านจดัสรรปรับ Enclosure ให้เป็นลกัษณะการปิดล้อมแบบบ้าน

ลวัะ 
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3.9 การปรับ Organization ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านไทด า 

 ภาพท่ี 155 ผงัการปรับ Organization ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านไทด า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 156 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของผงัปรับ Organization ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านไทด า 

EN
1 st 2nd
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ภาพท่ี 157 ภาพโมเดลการทดลองบ้านจดัสรรปรับ Organization ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านไทด า 

3.10 การปรับ Organization ของบ้านจัดสรรให้เป็นบ้านลัวะ 

ภาพท่ี 158 ผงัการปรับ Organization ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านลวัะ 
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ภาพท่ี 159 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของผงัปรับ Organization ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านลวัะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 160 ภาพโมเดลการทดลองบ้านจดัสรรปรับ Organization ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านลวัะ 

EN 1 st 2nd
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3.11 การปรับ Organization ของบ้านจัดสรรให้เป็นบ้านสะแกกรัง 

 

ภาพท่ี 161 ผงัการปรับ Organization ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านสะแกกรัง 

 

ภาพท่ี 162 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของผงัปรับ Organization ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านสะแก

กรัง 

EN
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ภาพท่ี 163 ภาพโมเดลการทดลองบ้านจดัสรรปรับ Organization ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านสะแก

กรัง 

3.12  การปรับ Volume of Space ของบ้านจัดสรรให้เป็นบ้านไทด า 

ภาพท่ี 164 การปรับ Volume of Space ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านไทด า  
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 ภาพท่ี 165 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์การปรับ Volume of Space ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านไท

ด า  

 

ภาพท่ี 166 ภาพโมเดลการปรับ Volume of Space ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านไทด า 

 

 

 

 

EN 1 st 2nd section
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3.13  การปรับ Volume of Space ของบ้านจัดสรรให้เป็นบ้านลัวะ 

 

 ภาพท่ี 167 การปรับ Volume of Space ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านลวัะ 

 

 ภาพท่ี 168 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์การปรับ Volume of Space ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านลวัะ 

 

 

 

EN
1 st 2nd section
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ภาพท่ี 169 ภาพโมเดลการปรับ Volume of Space ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านลวัะ  

3.14 การปรับ Volume of Space ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านสะแกกรัง 

 

 ภาพท่ี 170 การปรับ Volume of Space ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านสะแกกรัง 
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ภาพท่ี 171 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์การปรับ Volume of Space ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านสะแก

กรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 172 ภาพโมเดลการปรับ Volume of Space ของบ้านจดัสรรให้เป็นบ้านสะแกกรัง 

EN

1 st section
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ตอ่มาเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึง่เป็นบ้านพกัอาศยั ของ 3 generation ในพืน้ถ่ิน 

ตา่งๆ 3 แห่ง คือ หมูบ้่านไทด า จงัหวดัเพชรบรีุ หมบู้านลวัะ จงัหวดัแมฮ่่องสอน หมูบ้่านสะแกกรัง 

จงัหวดัอทุยัธานี 

ซึง่มีแนวทางการออกแบบ โดย การออกแบบความเป็นบ้านแตล่ะพืน้ถ่ินตา่งๆ ให้

ผสมผสานกนัระหวา่งความเป็นพืน้ถ่ินและความร่วมสมยั 

4. การออกแบบขัน้ต้น 

การออกแบบโดยให้ความเป็นบ้านพืน้ถ่ินและบ้านร่วมสมยั มีความกลมกลืน สมัพนัธ์กนั 

ในด้านการใช้งาน ความเป็นสว่นตวั การจดั Organization และ ความสมัพนัธ์ของท่ีวา่ง ซึง่มีการ

ออกแบบ เพ่ือเทียบเคยีงกนั ใน 3 ระดบั เรียงจากความเป็นพืน้ถ่ินท่ีสดุ ความเป็นกลางระหวา่งพืน้ถ่ิน

และร่วมสมยั และ ความเป็นบ้านร่วมสมยัท่ีสดุ เพื่อเทียบเคียงกนั 

 

4.1 การออกแบบบ้านไทด า ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็นพืน้ถิ่นที่สุด) 

 

ภาพท่ี 173 ผงัพืน้และภาพตดั การออกแบบไทด า ในบริบทร่วมสมยั (มีความเป็นพืน้ถ่ินท่ีสดุ) 
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ภาพท่ี 174 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีและท่ีวา่งการออกแบบไทด า ในบริบทร่วมสมยั (มี

ความเป็นพืน้ถ่ินท่ีสดุ) 

 

ภาพท่ี 175 ภาพโมเดลบ้านไทด า ในบริบทร่วมสมยั (มีความเป็นพืน้ถ่ินท่ีสดุ) 

 

 

 

1 st section
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4.2 การออกแบบไทด า ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็นพืน้ถิ่นร่วมกับความร่วมสมัย) 

 

 

ภาพท่ี 176 ผงัพืน้การออกแบบไทด า ในบริบทร่วมสมยั (มีความเป็นพืน้ถ่ินร่วมกบัความร่วมสมยั) 

 

ภาพท่ี 177 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีและท่ีวา่งการออกแบบไทด า ในบริบทร่วมสมยั(มี

ความเป็นพืน้ถ่ินร่วมกบัความร่วมสมยั) 
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ภาพท่ี 178 ภาพโมเดลบ้านไทด ามีความเป็นพืน้ถ่ินร่วมกบัความร่วมสมยั 

 

4.3 การออกแบบไทด า ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็นบ้านร่วมสมัยที่สุด) 

 

 

ภาพท่ี 179 ผงัพืน้บ้านไทด าในบริบทร่วมสมยั (มีความเป็นบ้านร่วมสมยัท่ีสดุ) 
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ภาพท่ี 180 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีและท่ีวา่งการออกแบบไทด า ในบริบทร่วมสมยั(มี

ความเป็นบ้านร่วมสมยัท่ีสดุ) 

 

ภาพท่ี 181 ภาพโมเดลบ้านไทด า ในบริบทร่วมสมยั(มีความเป็นบ้านร่วมสมยัท่ีสดุ) 
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4.4 การออกแบบบ้านลัวะ ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็นพืน้ถิ่นที่สุด) 

 

 

ภาพท่ี 182 ผงัพืน้และภาพตดั การออกแบบลวัะ ในบริบทร่วมสมยั (มีความเป็นพืน้ถ่ินท่ีสดุ) 

 

ภาพท่ี 183 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีและท่ีวา่งการออกแบบบ้านลวัะในบริบทร่วมสมยั 

(มีความเป็นพืน้ถ่ินท่ีสดุ) 

 

1 st 2nd section
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ภาพท่ี 184 ภาพโมเดลบ้านลวัะ ในบริบทร่วมสมยั(มีความเป็นบ้านพืน้ถ่ินท่ีสดุ) 

4.5 การออกแบบลัวะ ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็นพืน้ถิ่นร่วมกับความร่วมสมัย) 

ภาพท่ี 185 ผงัพืน้บ้านลวัะ ในบริบทร่วมสมยั (มีความเป็นพืน้ถ่ินร่วมกบัความร่วมสมยั) 

 

ภาพท่ี 186 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีและท่ีวา่งการออกแบบบ้านลวัะในบริบทร่วมสมยั 

(มีความเป็นพืน้ถ่ินร่วมกบัความร่วมสมยั) 

1 st 2nd section
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ภาพท่ี 187 ภาพโมเดลพืน้บ้านลวัะ ในบริบทร่วมสมยั (มีความเป็นพืน้ถ่ินร่วมกบัความร่วมสมยั) 

 
4.6 การออกแบบลัวะ ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็นความร่วมสมัยที่สุด) 

ภาพท่ี 188 ผงัพืน้การออกแบบลวัะ ในบริบทร่วมสมยั (มีความเป็นความร่วมสมยัท่ีสดุ) 

 

ภาพท่ี 189 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีและท่ีวา่งการออกแบบบ้านลวัะในบริบทร่วมสมยั 

1 st 2nd section
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ภาพท่ี 190 โมเดลบ้านลวัะ ในบริบทร่วมสมยั (มีความเป็นความร่วมสมยัท่ีสดุ) 

 

 ภาพท่ี 191 ภาพเคร่ืองมือการออกแบบ ของช่องเปิด จากท่ีมีความถ่ีมากท่ีสดุ ไปยงัน้อยท่ีสดุ  

4.7 การออกแบบสะแกกรัง ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็นพืน้ถิ่นที่สุด) 

  ภาพท่ี 192 ผงัพืน้การออกแบบสะแกกรัง ในบริบทร่วมสมยั (มีความเป็นพืน้ถ่ินท่ีสดุ) 
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ภาพท่ี 193 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีและท่ีวา่งการออกแบบบ้านสะแกกรัง(มีความเป็น

พืน้ถ่ินท่ีสดุ) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 194 ภาพถ่ายโมเดลการออกแบบสะแกกรัง ในบริบทร่วมสมยั (มีความเป็นพืน้ถ่ินท่ีสดุ) 

4.8 การออกแบบสะแกกรัง ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็นพืน้ถิ่นร่วมกับความร่วม
สมัย) 

 

 

section

1 st
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ภาพท่ี 195 ผงัพืน้บ้านสะแกกรัง ในบริบทร่วมสมยั (มีความเป็นพืน้ถ่ินร่วมกบัความร่วมสมยั) 

ภาพท่ี 196 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีและท่ีวา่งการออกแบบบ้านสะแกกรัง(มีความเป็น

พืน้ถ่ินกบัความร่วมสมยั) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 197 ภาพโมเดลบ้านสะแกกรัง(มีความเป็นพืน้ถ่ินกบัความร่วมสมยั) 

1 st section
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4.9 การออกแบบสะแกกรัง ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็นร่วมสมัยที่สุด) 

 

 

ภาพท่ี 198 ผงัพืน้บ้านสะแกกรัง ในบริบทร่วมสมยั (มีความเป็นร่วมสมยัท่ีสดุ) 

 

 

ภาพท่ี 199 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีและท่ีวา่งการออกแบบบ้านสะแกกรัง(มีความเป็น

ร่วมสมยัท่ีสดุ) 
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ภาพท่ี 200 ภาพโมเดลบ้านสะแกกรัง(มีความเป็นร่วมสมยัท่ีสดุ) 

 

ภาพท่ี 201 ภาพเคร่ืองมือการออกแบบบ้านสะแกกรัง ของช่องเปิด จากท่ีมีความถ่ีมากท่ีสดุ ไปยงัน้อย

ท่ีสดุ 

 

 

 



93 

 

ภาพโมเดลการเปรียบเทยีบการออกแบบบ้านพืน้ถิ่นในบริบทร่วมสมัย เรียงจากความเป็น
พืน้ถิ่นที่สุดไปยัง ร่วมสมัยที่สุดจากซ้ายไปขวา 

 

 

 

     ไทด า 

 

 

 

    ลวัะ 

 

 

 

    สะแกกรัง 

 

   พืน้ถ่ิน                                                        ร่วมสมยั 

ภาพท่ี 202 โมเดลการเปรียบเทียบการออกแบบบ้านพืน้ถ่ินในบริบทร่วมสมยั 
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4.10 การให้ค่าน า้หนักและการเลือกบ้านในการออกแบบขัน้สุดท้าย  
 

 

ภาพท่ี 203 แสดงการให้คา่น า้หนกัและการเลือกบ้านในการออกแบบขัน้สดุท้าย  

 

ลวัะ 

ไทด า 

 สะแกกรัง 
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5.  การพัฒนาแบบและการออกแบบขัน้สุดท้าย   

 

ภาพท่ี 204 ภาพโมเดลการพฒันาแบบร่างการออกแบบบ้านไทด า 

 

ภาพท่ี 205 ภาพโมเดลการพฒันาแบบร่างการออกแบบบ้านลวัะ 
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ภาพท่ี 206 ภาพโมเดลการพฒันาแบบร่างการออกแบบบ้านสะแกกรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 207 แสดงผงัพืน้ชัน้ 1 บ้านไทด า 
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ภาพท่ี 208 แสดงผงัพืน้ชัน้ 2 บ้านไทด า 
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ภาพท่ี 209 โมเดลการพฒันาแบบขัน้สดุท้ายบ้านไทด า 

 

ภาพท่ี 210 ภาพตดัแสดงการเช่ือมตอ่ของท่ีวา่งบ้านไทด า 
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ภาพท่ี 211 แสดงผงัพืน้ชัน้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 212 แสดงผงัพืน้ชัน้ 2 การพฒันาแบบขัน้สดุท้ายบ้านลวัะ 
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ภาพท่ี 213 แสดงภาพโมเดลการพฒันาแบบขัน้สดุท้ายบ้านลวัะ 

 

ภาพท่ี 214 ภาพตดัแสดงการเช่ือมตอ่ของท่ีวา่งบ้านลวัะ 
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ภาพท่ี 215 แสดงผงัพืน้การพฒันาแบบขัน้สดุท้ายบ้านสะแกกรัง 

 

 

1 
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ภาพท่ี 216 แสดงภาพโมเดลการพฒันาแบบขัน้สดุท้ายบ้านสะแกกรัง

 

ภาพท่ี 217 ภาพตดัแสดงการเช่ือมตอ่ของท่ีวา่งบ้านสะแกกรัง 
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สรุปการวเิคราะห์ และ การออกแบบ บ้านไทด าร่วมกับความร่วมสมัย 
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สรุปการวเิคราะห์ และ การออกแบบ บ้านลัว้ะร่วมกับความร่วมสมัย 
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สรุปการวเิคราะห์ และ การออกแบบ บ้านลัว้ะร่วมกับความร่วมสมัย 
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บทที่ 5 

สรุปการศกึษาวทิยานิพนธ์ 

 

บ้าน เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีองค์ประกอบอยูม่ากมาย ทัง้ในทางกายภาพ และในมิติอ่ืนทาง

ระบบสงัคม เม่ือพิจารณาองค์ประกอบเหลา่นัน้ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั การท่ีบ้านเปลี่ยนแปลง

ไปตามระบบสงัคมท่ีเปลีย่นแปลง และเวลาหรือยคุสมยัท่ีเปลีย่นแปลงไปองค์ประกอบตา่งๆของบ้าน

จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ่แล้วองค์ประกอบอะไร เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีสดุของบ้านอยา่งแท้จริง 

 
จากการตัง้ค าถามข้างต้นนัน้ ท าให้เกิดค าถามขึน้วา่ บ้านในแตล่ะบริบททางวฒันธรรมท่ี

แตกตา่งกนั องค์ประกอบจะแตกตา่งกนัหรือไม่ แล้วองค์ประกอบท่ีเป็นพืน้ฐานหรือแก่นแท้ของบ้านนัน้

คืออะไร มีอะไรบ้าง เราสามารถเรียนรู้ระบบสงัคม มนษุย์ และการใช้ชีวิตท่ีแตกตา่งกนัผา่นการศกึษา

เนือ้แท้ของบ้าน ได้หรือไม่ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบ บ้าน ในบริบททางวฒันธรรมพืน้ถ่ิน ให้

สอดคล้องกบัการอยูอ่าศยัในบริบทของความร่วมสมยั จากการศกึษาเร่ืองบ้าน รวมไปถึงเนือ้แท้ของ

บ้าน ในหลายมิตเิพื่อค้นหานยัยะ ความหมายของบ้าน ซึง่กว้างมาก และมีทิศทางในการศกึษา ได้

หลากหลายทิศทาง และสามารถท าได้หลายรูปแบบ  จงึเร่ิมด้วยการศกึษา บ้านในแตล่ะท้องถ่ินซึง่มี 

เชือ้ชาต ิ ลกัษณะสณัฐานของพืน้ท่ี ท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือหา เนือ้แท้ ท่ีส าคญัของความเป็นบ้าน ในแตล่ะ

ท้องถ่ิน เพื่อค้นหาทิศทางในการศกึษาเพื่อการออกแบบ โดยผา่นการศกึษา กรณีศกึษาตวัอยา่ง ใน

ด้าน องค์ประกอบ ท่ีวา่ง และ การจดัระบบผงั  
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จากการทดลองพบวา่ สถาปัตยกรรมประเภทบ้านนัน้ เม่ือถกูออกแบบให้ มีความเป็นบ้าน

ตามแบบแผนของแตล่ะวฒันธรรมหรือท้องถ่ินนัน้ เม่ือถกูน ามาร่วมกบั ความร่วมสมยั ในประเดน็ท่ี

เทียบเคยีงกนัได้ คือ ความเป็นสว่นตวั องค์ประกอบ ระดบัการปิดล้อม และ ระบบความสมัพนัธ์ของ

ท่ีวา่ง พบวา่บ้านพืน้ถ่ินในบริบทร่วมสมยันัน้ เป็นบ้านท่ีมีความเป็นสว่นตวัระดบัหนึง่ แตไ่มมี่การปิด

ล้อมท่ีชดัเจน ท าให้ เกิดการเช่ือมตอ่กนัทางด้านความสมัพนัธ์ของการอยูอ่าศยัและท่ีเห็นได้ชดัท่ีสดุคือ

ด้านความสมัพนัธ์ของท่ีวา่ง โดยผา่นเคร่ืองมือในการออกแบบตา่งๆ ตามแตค่วามเป็นบ้านนัน้ๆ จะ

เป็น กลา่วคือ ความเป็นบ้านแบบไทด า คือล าดบัความเป็นสว่นตวัเรียงจากภายนอกสูภ่ายใน เคร่ืองมือ

คือ ระดบัการปิดล้อม ความเป็นบ้านลวัะ คือ ล าดบัของปฎิสมัพนัธ์ของบ้านระหวา่งภายในและ

ภายนอก เคร่ืองมือในการออกแบบคือ ช่องเปิด และความเป็นบ้านสะแกกรัง คือ การท่ีบ้านปรับเปลี่ยน

ตอ่สภาพอากาศและยินยอมให้ธรรมชาต ิ เข้าถึงได้โดยมาก เคร่ืองมือในการออกแบบคือ ระบบผนงัท่ี

โปร่งและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ทัง้ตอ่สภาพอากาศและกิจกรรมท่ีรองรับพืน้ท่ีนัน้ๆ 

ทัง้นี ้ การศกึษา และออกแบบบ้านพืน้ถ่ินในบริบทร่วมสมยันีจ้ะสามารถตอบค าถามของ

สมมตุิฐานวทิยานิพนธ์ได้ ในการออกแบบวิทยานิพนธ์นีไ้ม่ได้เป็นแบบฉบบัของการร่วมกนัของความ

เป็นพืน้ถ่ินในบริบทร่วมสมยัท่ีถกูต้องท่ีสดุ เพราะแม้วา่การออกแบบมีบ้านพืน้ถ่ินตัง้ต้นนัน้ท่ีแข็งแรง

นัน้ ความร่วมสมยัของวฒันธรรม คน และการอยูอ่าศยั ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป ซึง่วทิยานิพนธ์นีไ้ด้ให้ถึง

ข้อมลูและข้อสงัเกตในการมองบ้านผ่านปัจจยัและองค์ประกอบตา่งๆ ซึง่เป็นข้อพิสจูน์ค าถามท่ีวา่บ้าน

แตกตา่งกนั ซึง่สามารถน าไปศกึษาตอ่ยอดในการศกึษาสถาปัตยกรรมประเภทการอยูอ่าศยั ท่ีใหม่และ

หลากหลาย ในการศกึษาวิทยานิพนธ์นี ้
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