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ในปัจจุบันนั้นต้องอาศัยเครื่องปรับอากาศในการสร้างความสบายส าหรับการอยู่อาศัย  การ

ลดการใช้เครื่องปรับอากาศนั้นสามารถท าได้โดยการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ แต่ในบ้านจัดสรร
นั้นไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นบ้านในอดีต 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจถึงพัฒนาการของระบบผังพ้ืนของบ้านจัดสรร  
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แบบจีน บ้านแบบตะวันตก บ้านสมัยใหม่ มาจนถึงบ้านจัดสรรทั้งในอดีตและบ้านจัดสรรในปัจจุบัน 
โดยท าการเปรียบเทียบข้อมูลในด้านต่าง ๆ ตลอดจนระบบผังพื้นของบ้านทุกประเภท 

จากการศึกษาพบว่า บ้านจัดสรรในปัจจุบันนั้นยังสามารถเกิดการระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติได้ แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันในทุกพ้ืนที่ของบ้านตามการใช้งานที่ควรจะเป็น  การ
ออกแบบเน้นไปที่รูปแบบของด้านหน้าอาคาร และการใช้เครื่องปรับอากาศเพ่ือสร้างความสบายมาก
ขึ้น ระบบผังพ้ืนของบ้านจัดสรรเป็นแบบเกาะกลุ่มเช่นเดียวกับบ้านแบบตะวันตกแบบตึกและบ้าน
สมัยใหม่ แต่การใช้ช่องเปิดบนผนังเพ่ือช่วยในการระบายอากาศนั้นเปลี่ยนไป  หากพัฒนาระบบผัง
พ้ืนบ้านจัดสรรให้เป็นระบบเรียงแถวหรือการสร้างการเชื่อมต่อการไหลของอากาศภายในบ้านได้ภาย
ใตเงื่อนไขของการออกแบบบ้านจัดสรรได้ จะสามารถช่วยให้เกิดการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
และลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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Nowadays, it relies on air conditioning for comfortable living. Reducing the 
use of air conditioning can be achieved through natural ventilation. But in a housing 
estate that could not be as efficiency as in the past. 

The objective of this dissertation is to understand the development 
of house planning. By studying the history and development of the house in 
Bangkok. From Thai houses, Chinese houses, Western houses, modern houses, 
housing estates. 

The study would explain housing estates can still have natural ventilation. 
But it cannot occur simultaneously in all areas of the home according to the 
intended use. The design is more focused on the style of the facade. And relying on 
the use of air conditioning to create comfort. The floor plan of a housing estate is 
clustered like that of Western houses and modern houses but the use of openings 
on the wall to aid ventilation has changed. Ultimately, Development of a housing 
plan to be a row system or to create an air path chain. It can help to achieve natural 
ventilation and reduce energy consumption more efficiently. 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

 ในอดีตนั้นผู้คนสามารถอยู่อาศัยได้ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ โดยมีสถาปัตยกรรมหรือ

ที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย ผ่านการลอง

ผิดลองถูก เพ่ือค้นหาวิธีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยภายใต้วัสดุและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ของแต่ละพ้ืนที่ต่าง ๆ ส่งผลออกมาเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับถิ่นที่ทั้งสภาพภูมิ

ประเทศและภูมิอากาศแบบต่าง ๆ กันไป ทั้งการเปิดรับอากาศภายนอกที่ดีเข้ามาสู่ในอาคาร เพ่ือให้

เกิดพ้ืนที่ภายในที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี หรือการปิดกั้นอากาศจากภายนอกแล้วสร้างสภาพแวดล้อม

ภายในขึ้นมาเองเพ่ือให้เกิดความสบายมากขึ้น  

 บ้านเรือนของไทยในอดีตก็เป็นเฉกเช่นเดียวกัน รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของที่อยู่

อาศัยในประเทศแต่ละพ้ืนที่นั้นล้วนถูกคิดค านึงโดยตอบสนองกับสภาพแวดล้อมและการด าเนินชีวิต

ในแต่ละยุคสมัยนั้น ๆ โดยเฉพาะการระบายอากาศโดยวิธีทางธรรมชาติ ที่เป็นจุดเด่นของบ้านแบบ

เรือนไทย ที่แก้ปัญหาเรื่องสภาพอากาศและการอยู่อาศัยในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี 

ก่อให้เกิดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวรวมถึงผังพ้ืนที่สอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันขึ้ น 

และอาจเกิดพัฒนาการในด้านรูปแบบและผังพ้ืนขึ้นได้ตามการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิถีชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้อง จนเกิดความต้องการเปลี่ยนแปลงใน

ภาพใหญ่ของประเทศ ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยรูปแบบอ่ืน ๆ เข้ามามี อิทธิพลต่อการใช้ชีวิตและ

เปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้คนไป นอกจากนั้น เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนช่วยให้เกิดความสบาย

ในการอยู่อาศัยได้อย่างทันท่วงที โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพากระบวนการที่เกิดขึ้นผ่านทางตัวอาคาร 

โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่สามารถท าให้พ้ืนที่ภายในบ้านเกิดความเย็นสบายได้เร็วทันใจ และลด

ความจ าเป็นในการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติลงไป ยิ่งส่งผลให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและผัง

พ้ืนของที่อยู่อาศัยนั้นสามารถกลายไปเป็นแบบไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้อยู่อาศัยและ

ผู้ออกแบบเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาเป็นหลัก 

 บ้านจัดสรรในปัจจุบัน เป็นตัวอย่างที่ เห็นได้ชัดว่าเกือบทุกหลังนั้นมีการติดตั้ ง

เครื่องปรับอากาศเพ่ือให้เกิดการอยู่อาศัยภายในบ้านได้ ซึ่งท าให้เกิดค าถามตามมาว่า บ้านจัดสรรนั้น
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มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือพัฒนาการอย่างไร จากบ้านแบบดั้งเดิมที่เคยมีอยู่ รวมถึงบ้านจัดสรรที่ดู

คล้ายคลึงกันไปเกือบทั้งหมด มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและผังพ้ืนที่แตกต่างกันอย่างไรหรือไม่ และ

สามารถตอบสนองการอยู่อาศัยโดยพ่ึงพาธรรมชาติได้มากน้อยขนาดไหน หรือจ าเป็นต้องพ่ึงพาแต่

เทคโนโลยีสมัยใหม่เพียงอย่างเดียว และหากว่าจะต้องน าเสนอการแก้ปัญหาในการออกแบบบ้าน

จัดสรรเพ่ือให้สามารถตอบสนองการอยู่อาศัยโดยเน้นการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ จะน าเสนอ

แนวทางการออกแบบไปเป็นอย่างไรได้บ้าง 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผังพ้ืนที่อยู่อาศัย และการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 
2. ศึกษาความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของบ้านในกรุงเทพฯ และบ้านจัดสรร 

รูปแบบ ระบบผังพื้น ความสัมพันธ์ ปัจจัยแวดล้อม 
3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม บ้านจัดสรรในอดีตและปัจจุบัน ความสัมพันธ์

ระหว่างผังพ้ืน และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
4. ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การระบายอากาศในบ้านจัดสรรตามประเภทและยุค

ต่าง ๆ  

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

- ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

 ศึกษาประวัติความเป็นมา รวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อบ้านเดี่ยว และบ้าน

จัดสรรขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร  

- ขอบเขตด้านเนื้อหา 

บทที่ 1 บทน า 

  ที่มาของปัญหา กรอบความคิด วิธีการศึกษา 

บทที่ 2 บ้านและการรบายอากาศ 

ศึกษาทฤษฎีแนวคิด passive design การออกแบบอาคารเพ่ือการระบาย

อากาศ ความเป็นมาของที่อยู่อาศัย พัฒนาการของผังพ้ืนและการอยู่อาศัย 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อที่อยู่อาศัย 
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บทที่ 3 บ้านและบ้านจัดสรรในกรุงเทพ 

ศึกษาความเป็นมาของบ้านรูปแบบต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ รวมถึงบ้านจัดสรร 

และปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบของบ้านในกรุงเทพฯ ตัวอย่างของบ้านจัดสรร

ในอดีตและปัจจุบัน 

บทที่ 4 พัฒนาการของบ้านจัดสรรในประเทศไทย 

วิเคราะห์ผังพ้ืน การเปลี่ยนแปลง และระบบการก่อรูปของผังพ้ืนบ้าน

รูปแบบต่าง ๆ ในกรุงเทพ รูปร่าง ความสัมพันธ์ การเข้าถึง ระบบผังพ้ืน

ของบ้านจัดสรร รูปแบบของผังพ้ืนบ้านจัดสรร การระบายอากาศในบ้าน

จัดสรร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

การเปลี่ยนแปลงของบ้านจัดสรรในประเด็นต่าง ๆ การระบายอากาศที่

เปลี่ยนแปลงไป แนวทางการออกแบบของบ้านจัดสรรในปัจจุบัน บ้าน

สมัยใหม่กับการออกแบบเพื่อการระบายอากาศ แนวทางการออกแบบบ้าน

จัดสรรเพื่อการระบายอากาศ 

1.4 กรอบแนวความคิด ทฤษฎีของโครงการวิจัย และสมมติฐาน 

 การออกแบบเพ่ือลดการใช้พลังงานสามารถท าได้ทั้งการออกแบบในแนวทาง Active 

Design และ Passive Design ซึ่งมีความแตกต่างกันในเชิงของหลักการและวิธีการ และส่งผลต่อ

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การลดการใช้พลังงานจาก

เครื่องปรับอากาศเป็นหลัก และกรอบกระบวนการศึกษาไปที่การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่ง

เป็นหนึ่งในแนวทางของการรออกแบบในแนวทาง Passive Design ซึ่งในอดีตนั้นบ้านเรือนของไทย

ได้ใช้วิธีการออกแบบที่ท างานกับสภาพแวดล้อม และสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสบาย โดยไม่

จ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีหรือการปรับอากาศตลอดเวลา 

ผังพ้ืนของที่อยู่อาศัย สอดคล้องกันกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ รวมถึงท างานร่วมกันกับ

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรม ผังพ้ืน วิถีชีวิต จึงล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

และพัฒนามาพร้อม ๆ กัน ดังนั้นผังพ้ืนที่ท างานไปพร้อม ๆ กับองค์ประกอบที่เหมาะสม จะสามารถ

ช่วยให้เกิดการระบายอากาศได้ดีเหมาะกับสภาพแวดล้อมและที่ตั้ง  
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การวิเคราะห์ผังพ้ืนนั้นจะใช้ทฤษฎีและวิธีการในการวิเคราะห์อยู่ 2 ส่วน ในส่วนแรกคือ

การใช้วิธีการเปรียบเทียบผังพ้ืนด้วยการน าผังพ้ืนมาเขียนใหม่ด้วยรูปร่างที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะท าให้เห็น

ถึงรูปร่าง การประกอบกันของพ้ืนที่  และสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ภายใต้ระบบเดียวกัน อีก

วิธีการหนึ่งคือท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงการใช้งานพื้นที่ ด้วยการน าเอาพ้ืนที่ต่าง ๆ ในผังพ้ืนมา

เขียนด้วยแผนภาพอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เข้าใจถึงการใช้งานและเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง ๆ ในอาคารได้ เพ่ือ

สังเกตความเปลี่ยนแปลงของการเข้าถึงพ้ืนที่ภายในอาคารประเภทเดียวกันที่มีหลายรูปแบบหรือมี

การเปลี่ยนแปลงของผังพื้นได้ 

 การออกแบบบ้านจัดสรรในปัจจุบัน สามารถที่จะระบายอากาศได้จริงอยู่ แต่การระบาย

อากาศนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพ้ืนที่อย่างที่ควรจะเป็นได้ เนื่องจากรูปแบบของอาคารหรือ

รูปแบบของผังพ้ืนไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับการระบายอากาศตั้งแต่แรก เนื่องจากลักษณะของผัง

พ้ืน ระบบพ้ืนที่ และองค์ประกอบอาคารที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการระบายอากาศ รวมถึงวิธีการจัดสรร

ที่ดินที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการออกแบบอาคาร 

1.5 วิธีการด าเนินการวิจัย 

- ศึกษาทฤษฎีและงานเขียนในหัวข้อ passive design, การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
, พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง รวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการก่อรูปของที่
อยู่อาศัย 

- ศึกษาความเป็นมา, ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ และรูปแบบของบ้านประเภทบ้านเดี่ยว
ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ในอดีต จนมาถึงบ้านจัดสรร รวมถึงการรวบรวมกลุ่มตัวอย่างของบ้าน
จัดสรรตั้งแต่ในอดีต ทั้งของรัฐบาล หน่วยงาน และเอกชน เพ่ือน าไปศึกษาวิเคราะห์ถึง
การเปลี่ยนแปลง 

- ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและระบบของผังพ้ืนของบ้านในอดีต รวมถึงบ้านจัดสรรในอดีต
และปัจจุบัน เพ่ือวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบพ้ืนที่ โดยใช้การแปลงผังพ้ืนให้
เป็นรูปร่างหรือระบบรูปร่างที่เข้าใจง่ายและสามารถเปรียบเทียบกันได้  

- การระบายอากาศท่ีเกิดข้ึนในบ้านจัดสรร  
- สรุปความสัมพันธ์ของการออกแบบ passive design กับระบบพื้นที่ของบ้านจัดสรร  

  



  

5 

 

บทที ่2 
บ้านและการระบายอากาศ 

 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการระบายอากาศและระบบของผังพ้ืน จ าเป็นต้องเข้าใจ

ในทฤษฎีการออกแบบเพ่ือการประหยัดพลังงานเพ่ือสร้างสภาวะสบายแก่ผู้ใช้งานภายในอาคาร ไม่

เกิดความรู้สึกร้อนหรือหนาวเย็นจรเกินไป โดบสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง ทางหนึ่งคือแบบ 

Active Design คือการน าเอาเครื่องกลเข้ามาใช้งานเพ่ือสร้างสภาวะสบาย แต่เป็นการใช้พลังงาน

อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ในขณะที่อีกแนวทางหนึ่ง เป็นแนวทางของ Passive 

Design ซึ่งเป็นการออกแบบโดยผสานเอาพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้าง

ความสบายภายในอาคาร ซึ่งสามารถส่งผลให้ลดการใช้พลังงานจากเครื่องกลต่าง ๆ ภายในอาคารได้ 

ดังนั้นการออกแบบอาคารจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะมีส่วนช่วยให้เกิดแนวทางนี้ขึ้นได้  

การศึกษาในบทนี้จึงเป็นการศึกษาที่แอบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) การศึกษาทฤษฎีและ

แนวทางการออกแบบ Passive Design โดยมุ่งเน้นไปที่การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ที่ส่งผล

กระทบถึงรูปร่างรูปทรงของอาคาร รวมถึงผังพ้ืนและระบบพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ 

และ 2) การศึกษาความสัมพันธ์ของการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงตามวิถีชีวิตและกิจกรรมที่เกิดขึ้น กับ

ผังพ้ืนของที่อยู่อาศัยในประเภทต่าง ๆ ซึ่งท าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ซึ่งท า

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการระบายอากาศกับการอยู่อาศัยในบริบทที่แตกต่างกัน รวมถึงระบบ

ของผังพื้นกับวิธีการออกแบบเพื่อให้สามารถเกิดการระบายอากาศในแนวทางท่ีแตกต่างกัน 

 

2.1 Passive design 

Passive Design คือแนวทางในการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่พยายามใช้พลังงาน

จากธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างความสบายให้กับพื้นที่อาคาร ทั้งความร้อน ความเย็น 

และแสงสว่าง ผ่านการจัดการกับรูปร่างอาคาร ช่องเปิด ฉนวนต่าง ๆ รวมถึงการจัดการกับระบบพ้ืนที่

ภายในอาคาร 

จากประโยชน์ของการระบายอากาศที่นอกจากจะท าให้เกิดคุณภาพอากาศท่ีดีได้แล้วนั้น 

ยังสามารถท าให้เกิดความสบายแก่ผู้ใช้อาคาร หรือตัวอาคารในวิธีการต่าง ๆ ดังนั้น การระบาย

อากาศจึงถูกน ามาใช้ในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับสภาพอากาศ (Climate-
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Responsive Architecture) โดยเฉพาะอาคารที่อยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน ที่ต้องการการระบาย

อากาศและการสร้างความเย็นให้แก่ตัวอาคาร โดยสถาปัตยกรรมพ้ืนเมืองหรือพ้ืนถิ่นในอดีตนั้น ก็ใช้

การออกแบบและก่อสร้างในลักษณะนี้ คือ เน้นการท างานกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยที่ไม่มี

การใช้เครื่องกลเข้ามาช่วยในการท าให้เกิดการอยู่อาศัยในสภาวะที่น่าสบายได้ เนื่องจากยังไม่มี

เทคโนโลยีเพียงพอ  

การท างานแบบ Passive Design นั้นสอดคล้องกับแนวทางของการออกแบบอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Development)  และได้มีการน าเอาพ้ืนฐานของการท างานและการออกแบบมา

จัดล าดับความส าคัญอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือเป็นการวางแนวทางให้กับการท างานในบริบทต่าง ๆ กัน

ไป และมีการประมาณการว่าในแต่ละระดับนั้นจะสามารถช่วยในการประหยัดการใช้พลังงานลงไปได้

เท่าไรบ้าง โดยมีหลักการส าคัญอยู่ 3 ล าดับดังนี้ 

- Tier 1 - Basic Design Building การหลีกเลี่ยงภาระที่จะเกิดขึ้นกับอาคาร โดยเน้นไปที่
การวางแผนและออกแบบอาคารเป็นหลัก  

- Tier 2 - Passive System – การใช้ปัจจัยและพลังงานจากธรรมชาติ ที่จะเข้ามาท างาน
กับตัวอาคารและพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่นการใช้ความร้อน และแสงสว่างจาก
แสงอาทิตย์, การใช้การระบายอากาศจากลม เป็นต้น 

- Tier 3 - Mechanical Equipment – การใช้เครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าช่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในส่วนที่ตัวอาคารไม่สามารถท าได้จาก 2 ระดับแรก เช่น การติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศในบริเวณท่ีต้องการความเย็นมากกว่าปกติ หรือการใช้เครื่องกล พัดลม 
ช่วยในการระบายอากาศ 
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รูปที่ 2.1 ล ำดับชั้นของกระบวนกำรในกำรออกแบบในแนวทำง Sustainable Development 

 

จ ะ เห็ น ได้ ว่ าทั้ ง ก ร ะบ ว น ก ารอ อ ก แ บ บ  Passive Design แ ล ะ  Sustainable 

Development ไม่ว่าจะเป็นการให้ความร้อนหรือความเย็น ทั้งสองแบบต่างก็ให้ความส าคัญกับ

วิธีการและหลักการในการออกแบบ เพ่ือที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวอาคาร และหาทางใช้

ประโยชน์จากธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ดังนั้น การเข้าใจถึงธรรมชาติ บริบท และพ้ืนฐานในการ

ออกแบบจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้ประสบผลได้  

ในพ้ืนที่ที่มีภูมิอากาศร้อน จะนิยมการใช้ Passive Cooling คือการใช้ปัจจัยจาก

ธรรมชาติเข้าช่วยในการท าให้อาคารเย็นลง เข้ามาช่วยในการออกแบบและการท างาน ซึ่งสามารถท า

ให้พ้ืนที่ในการใช้งานและอาคารเย็นลงจริง ๆ เพ่ือสร้างภาวะสบาย โดยการพาความร้อนออกไปจาก

พ้ืนที่หรือโครงสร้างอาคาร กับอีกวิธีหนึ่งคือพ้ืนที่หรืออาคารไม่ได้เย็นลงจริง ๆ แต่สามารถท าให้รู้สึก

สบายขึ้นได้ โดยการจัดการกับตัวแปรที่อยู่ในอากาศ เช่น อุณหภูมิเฉลี่ยพ้ืนผิวโดยรอบ (Mean 

Radiant Temperature - MRT) ความชื้น หรือความเร็วลม ซึ่งจะท าให้ภาวะสบายขยับขึ้นไปอยู่

ในช่วงอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยจะท าให้รู้สึกสบายขึ้นแม้อาคารไม่ได้เย็นขึ้นจริง ๆ โดยวิธีการในการใช้ 

Passive cooling นั้น มีอยู่  5 วิธี  คือ 1) Radiative cooling 2) Evaporative cooling 3) Earth 

coupling 4) Dehumidification 5) Ventilation cooling  
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1) Radiative cooling หรือการใช้การแผ่รังสีความร้อนนั้นคือการที่ตัวอาคารนั้นสะสม
ความร้อนไว้ในตอนกลางวัน แล้วแผ่รังสีความร้อนออกไปในตอนกลางคืน ซึ่งวิธีการนี้
เหมาะสมกับสภาพอากาศที่กลางวันและกลางคืนอุณหภูมิต่างกันมากจึงจะเหมาะสม 
เช่น ภูมิอากาศแบบร้อนแห้งในเขตทะเลทราย ไม่เหมาะกับการใชในภูมิอากาศแบบร้อน
ชื้น ที่ซึ่งอากาศในตอนกลางวันและกลางคืนไม่ต่างกันมากนัก เนื่องจากจะกลายเป็นการ
สะสมความร้อนในตัวอาคารและแผ่เข้ามาสู่พ้ืนที่ภายในอาคารในตอนกลางคืนแทน  

2) Evaporative cooling หรือการใช้การระเหยของน้ าเป็นตัวช่วยให้เกิดความเย็นขึ้น ซึ่ง
นิยมใช้กันมากในภูมิอากาศแบบร้อนแห้ง และไม่เหมาะในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น 
เนื่องจากหากใช้กับพื้นที่ภายในอาคารแล้วอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดการสะสมของแหล่งเชื้อ
ราได ้

3) Earth coupling คือการใช้การแผ่ความร้อนระหว่างตัวอาคารกับพื้นดิน ไม่ว่าจะด้วยพื้น 
หรือผนังของตัวอาคาร ซึ่งเหมาะในเขตที่พ้ืนดินมีอุณหภูมิอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่ง
พ้ืนดินจะท าหน้าที่เป็นตัวถ่ายเทความร้อน (Heat sink)  

4) Dehumidification คือการน าเอาความชื้นที่มากับอากาศออกไปก่อนที่จะเข้ามาสู่ตัว
อาคาร ซึ่งในความชื้นนั้นมีความร้อนแฝงอยู่ 

5) Ventilation cooling คือการพาความร้อนโดยใช้อากาศเป็นตัวน าความร้อน หรือการใช้
การระบายอากาศ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันมากในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ซึ่งถึงแม้ว่าจะ
ไม่ได้ท าให้อากาศเย็นสบายมากนัก แต่ก็ท าให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้ ซึ่งในการใช้การ
ระบายอากาศนี้ ยังสามารถก าหนดวิธีการได้เป็นอีก 2 วิธีคือ  

- Comfort ventilation คือการใช้การระบายอากาศ หรือใช้ลม ปะทะกับ
ผิวกายผู้ใช้อาคารโดยตรง ท าให้เกิดการระเหยของเหงื่อหรือความชื้นที่ผิว
ผู้ใช้พ้ืนที่ภายในอาคาร สามารถออกแบบได้โดยการก าหนดรูปแบบและ
ต าแหน่งของช่องเปิดที่เข้ามาท างานกับพ้ืนที่ใช้สอยในอาคาร วิธีการนี้
สามารถใช้ได้ตลอดเวลา  

- Night-flush cooling คือการท าให้ พ้ืนที่ เย็นตัวลงด้วยการใช้อากาศ
ภายนอกท่ีเย็นกว่าเข้ามาแทนที่อากาศภายในที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งโดยมากจะ
เป็นวิธีการที่ใช้ในช่วงกลางคืน (กลางคืนมีอากาศที่ เย็นกว่ากลางวัน) 
โดยมากการใช้วิธีการนี้ จะนิยมปิดพ้ืนที่เอาไว้เพ่ือลดความร้อนที่จะเข้ามาสู่
พ้ืนที่ในเวลากลางวัน และเปิดช่องเปิดอีกครั้งในเวลากลางคืนเพ่ือพาความ
ร้อนออกไป ซึ่งสามารถที่จะเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือเลือกที่จะใช้
ร่วมกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และความเหมาะสม  
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2.2 รูปร่างและรูปทรงของอาคารกับสภาพอากาศ 

รูปร่างและรูปทรงของอาคารส่งผลโดยตรงกับการกันความร้อนและการเพ่ิมความร้อนที่

จะเข้าสู่ตัวอาคาร เนื่องจากขนาดของอาคารนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของพ้ืนผิวโดยรวมของ

อาคาร ซึ่งพ้ืนผิวเหล่านี้จะได้รับแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์ในทิศทางต่าง ๆ ดังนั้นการ

ออกแบบรูปทรงของอาคาร รวมถึงการวางต าแหน่งและทิศทางของตัวอาคาร ควรที่จะท างานกับ

สภาพแวดล้อม สามารถเปิดรับสิ่งดีจากธรรมชาติเข้าสู่ตัวอาคาร และลดสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปจากตัว

อาคารได้ในขณะเดียวกัน เช่น ในอากาศร้อนแห้งที่ได้รับความร้อนมากตลอดวันก็ให้ความส าคัญกับ

ขนาดของพ้ืนที่อาคารที่มากกว่าพ้ืนที่ผิวโดยรวมของอาคาร ในอากาศร้อนชื้นหลังคาและผนังในทิศ

ตะวันออกและตะวันตก จะเป็นพ้ืนผิวที่ได้รับความร้อนมากที่สุด และจะถ่ายเทความร้อนออกไปใน

ตอนกลางคืน ในอากาศหนาวเย็น การสูญเสียความร้อนจะเท่า ๆ กันในพ้ืนที่ผิวภายนอก (Evans, 

1980) 

ในพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันในโลก ท าให้เกิดความต้องการด้านรูปร่างรูปทรงของอาคาร

ที่จะสามารถท างานสัมพันธ์กับสภาพอากาศที่แตกต่างกัน ซึ่งได้มีการศึกษาถึงรูปร่างและรูปทรง 

รวมถึงลักษณะของพ้ืนที่จากสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและพ้ืนเมืองจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน

ทางด้านภูมิอากาศ และพอที่จะได้ข้อสรุปมาดังนี้ (Rapoport, 1969) 

2.2.1 ภูมิอากาศแบบร้อนแห้ง – ลักษณะภูมิอากาศมีความแตกต่างกันของอุณหภูมิใน

ตอนกลางวันและตอนกลางคืนค่อนข้างมาก โดยจะมีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวัน และต่ าในตอน

กลางคืน ซึ่งไม่สามารถอยู่ในสภาวะสบายได้ท้ังสองช่วงเวลา  

ดังนั้นการใช้วัสดุที่สามารถหน่วงความร้อนในตอนกลางวัน และปล่อยออกมาในตอน

กลางคืน จะเป็นวิธีการที่เหมาะสม โดยประกอบกับการใช้รูปทรงที่มีความกระชับและประกอบเข้า

ด้วยกัน เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ได้มากในขณะที่มีพ้ืนที่ผิวน้อยที่สุด ซึ่งจะสามารถสร้างร่มเงาให้กันและ

กัน รวมถึงลดการปะทะกับแสงอาทิตย์ที่จะน าความร้อนเข้ามาสู่ตัวอาคาร 
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รูปที่ 2.2 กำรวำงผังที่กระชับและหนำแน่นในภูมิอำกำศร้อนแห้ง 

 

นอกจากนี้ยังมีการพยายามใช้วิธีการอ่ืน ๆ เข้ามาช่วยเพ่ือลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัว

อาคาร ทั้งการการแยกส่วนครัวออกไป การลดจ านวนของหน้าต่างและช่องเปิด การใช้สีขาวที่ผนัง

ภายนอกอาคาร ลดการระบายอากาศในช่วงเวลากลางวันที่มีความร้อน หรือการสร้างที่อยู่โดยการขุด

ลงไปที่พ้ืนดินหรือหน้าผา เพ่ือใช้ผนังของอาคารจากหินหรือดิน ซึ่งสามารถท าให้ได้รับความเย็นและ

ความชื้นจากผนังรอบด้านได้  

นอกจากนี้ยังมีการสร้างพ้ืนที่ courtyard ไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนและปกป้อง

พ้ืนที่จากสภาพอากาศ รวมถึงลมร้อนและพายุทรายที่เกิดขึ้นภายนอกได้ นอกจากนี้การสร้าง

สภาพแวดล้อมภายในโดยการปลูกต้นไม้และใช้น้ า ยังช่วยให้เกิดการพักผ่อนปละความรู้สึกผ่อนคลาย

ในการใช้งานได้  

2.2.2 ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น – ลักษณะของภูมิอากาศมีลักษณะที่มีฝนตกชุก ความชื้น

สูงส่งผลให้อุณหภูมิแตกต่างกันน้อยทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน สะท้อนมาที่ความต้องการ

การสร้างร่มเงาสูง และการเก็บความร้อนต่ า ลักษณะของอาคารแทบจะตรงกันข้ามจากอาคารในเขต

ร้อนแห้งที่ต้องการการเก็บความร้อนและหนาหนัก ลักษณะอาคารในเขตนี้ต้องการลักษณะของการ

เปิดโล่ง ผนังน้อย ไม่เก็บความร้อน เน้นการระบายอากาศและลมพัดผ่าน โดยรูปร่างที่เรียว และ

วางตัวแยกกันในทางกว้างจะตอบสนองกับสภาพอากาศแบบนี้ได้  
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รูปที่ 2.3 กำรวำงผังแบบเรียวยำวและวำงตัวห่ำงกันในภูมิอำกำศร้อนชื้น 

 

ความต้องการการเปิดโล่งนี้ส่งผลต่อเรื่องของความเป็นส่วนตัวรวมถึงการกันเสียงรบกวน 

ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตที่สามารถยอมรับต่อเสียงรบกวนจากภายนอกและทนต่อความไม่เป็นส่วนตัวมาก

นัก ความต้องการการเปิดโล่งนี้ส่งผลไปยังส่วนของพื้นอาคาร ที่สามารถถูกยกลอยขึ้นจากพ้ืนดิน และ

ใช้วัสดุเบาที่แยกส่วนกัน เช่นไม่ไผ่ ที่อนุญาตให้เกิดการไหลของอากาศผ่านพ้ืนที่โล่งด้านใต้ได้ 

หลังคาเป็นส่วนประกอบส าคัญ สามารถที่จะกันแดดกันฝน ระบายน้ าฝนได้ดี ลดความ

ร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร และสามารถท าให้อาคารสามารถหายใจได้ โดยสามารถที่จะยังเปิดหน้าต่าง

ให้เกิดการระบายอากาศได้แม้ในเวลาที่ฝนตก รวมถึงการยกพ้ืนยังช่วยให้เกิดการระบายอากาศท่ีดีขึ้น 

และยังช่วยลดปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ทั้งน้ าท่วมหรือปัญหาจากสัตว์และแมลง 

2.2.3 ภูมิอากาศแบบหนาวเย็น – ในอากาศหนาวเย็น จะมีพ้ืนฐานในการออกแบบ

ใกล้เคียงกับการกันความร้อนของภูมิอากาศแบบร้อนแห้ง ต่างกันตรงที่แหล่งความร้อนนั้นมาจากด้าน

ใน แทนที่จะเป็นด้านนอก วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บกักความร้อนไว้ใช้สร้างความอบอุ่นให้กับพ้ืนที่ภายใน 

ซึ่งแหล่งความร้อนนั้นเกิดได้จากหลายอย่าง ทั้งเตาผิง ความร้อนจากการท าอาหาร คน หรือสัตว์ ที่มี

ร่างกายอบอุ่น โดยการลดการเสียความร้อนไปส่งผลกับการใช้วัสดุที่หนาหนักในก่อสร้าง การใช้ผัง

พ้ืนที่กระชับและพ้ืนที่ผิวน้อย เช่น igloo ของชาว Inuit และป้องกันการรั่วไหลของอากาศจาก

ภายนอก สิ่งที่ท าให้อาคารในอากาศหนาวแตกต่างจากอากาศร้อนแห้งก็คือ ความต้องการแสงแดด 

เพ่ือรับและเก็บกักความร้อนให้กับตัวอาคารให้มากที่สุด และส่งผลให้การใช้สีเข้มกับผนังภายนอกตัว

อาคารเป็นที่นิยม  



  

12 

 

 
รูปที่ 2.4 อำคำรในเขตหนำวที่ใช้ไม้เป็นโครงสร้ำงหลัก และหุ้มด้วยหญ้ำอัด 

 

ในพ้ืนที่ที่มีหิมะ ส่งผลให้รูปร่างของอาคารเปลี่ยนไปในลักษณะของการเสริมขนาด และ

ความแข็งแรงให้กับโครงสร้างเพ่ือรับน้ าหนักของหิมะที่ตกลงสู่หลังคา และในขณะเดียวกันหิมะก็

สามารถเป็นฉนวนที่ดีให้กับส่วนหลังคาได้ และการท าห้องใต้ดินหรือห้องที่ถูกกดลงไปในพ้ืนดินนั้นก็

ได้รับความนิยมเช่นกัน เนื่องจากสามารถท าให้อาคารลดพ้ืนที่ผิวลง ซึ่งจะลดการรับความหนาวเย็น

เข้ามาได้ 

จากบริบทที่แตกต่างกัน รวมถึงวัสดุในพ้ืนที่และเทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีจ ากัดท าให้

เกิดการดิ้นรนในรูปแบบของอาคารที่อยู่อาศัยที่จะสามารถท างานร่วมกันกับสภาพภูมิอากาศใน

รูปแบบต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้สถาปัตยกรรมหรือที่อยู่อาศัยของแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน 

ทั้งรูปร่าง รูปทรง องค์ประกอบ รวมถึงการวางผังและการใช้งานพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 2.5 รูปร่ำงของอำคำรพ้ืนถิ่น ที่สัมพันธ์กับสภำพภูมิอำกำศในแต่ละแบบ 
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การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติให้กับตัวอาคารนั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิอากาศ

เป็นหลัก เนื่องจากแนวทางในการออกแบบจะมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างภูมิอากาศแบบ

ต่าง ๆ ทั้งอากาศแบบเย็น ปานกลาง ร้อน ทั้งร้อนแห้ง (hot and dry climate) และร้อนชื้น (hot 

and humid climate) 

ในอากาศร้อนแห้งและร้อนชื้น ถึงแม้ว่าจะเป็นอากาศร้อนเหมือนกัน แต่แนวทางในการ

จัดการกับความร้อนและการระบายอากาศนั้นแตกต่างกัน ในอากาศร้อนแห้ง อาคารมักจะมีช่องเปิด

เล็กและน้อย เพ่ือป้องกันลมร้อนจากภายนอก ใช้การระบายอากาศทางตั้งจาก stack effect เป็น

หลัก และใช้การความชื่นจากการระเหยหรือความชื้นจากในเนื้อวัสดุเข้าร่วม ใช้ผนังอาคารหนา เช่น 

อิฐ หิน ดิน เพ่ือหน่วงความร้อนและใช้เป็นตัวน าความร้อนออกไปจากพ้ืนที่ และมักจะใช้ night-

flush cooling เข้าร่วมด้วย ในขณะที่ตอนกลางวันจะปิดช่องเปิดต่าง ๆ ไว้เพ่ือลดความร้อนที่จะเข้า

มาในอาคาร ส่วนในอากาศร้อนชื้นอาคารส่วนใหญ่จะใช้โครงสร้างและวัสดุเบา และอาคารมีขนาดไม่

ใหญ่มากเพ่ือลดพ้ืนที่ผนัง หน้าต่างและช่องเปิดใหญ่เพ่ือรับลม ชายคาเยอะ ยกฝ้าสูง เพ่ือมีที่ว่างให้

อากาศร้อนลอยขึ้นไปแล้วระบายออกทางหลังคาได้ ซึ่งแตกต่างจากอากาศเย็น หรือในฤดูหนาว ที่มี

อากาศเย็นอยู่แล้ว ดังนั้นการระบายอากาศนั้นจึงมีไว้ส าหรับการแลกเปลี่ยนอากาศเพ่ือให้อากาศดี

เพียงเท่านั้น ในขณะเดียวกันยังต้องป้องกันลมหนาวจากภายนอกที่จะเข้ามาทางช่องเปิดหรือรอยรั่ว

ต่าง ๆ ด้วย  

 

2.3 การระบายอากาศและการอยู่อาศัย 

การระบายอากาศ (Ventilation) คือการถ่ายเทอากาศ โดยน าอากาศที่มีคุณภาพดี มา

แทนที่อากาศภายในที่มีคุณภาพไม่ดี  มนุษย์ใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural 

Ventilation) เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพดีขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

นอกจากจะเป็นการท าให้คุณภาพอากาศดีขึ้น ยังท าให้เกิดความสบายในการอยู่อาศัยด้วย 

การระบายอากาศเกิดขึ้นได้จากการใช้ประโยชน์ของการเคลื่อนที่ของอากาศ (Airflow) 

ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไป โดยสามารถเกิดขึ้นได้โดยอาศัยความแตกต่างของตัวแปร 

2 ชนิดอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อุณหภูมิของอากาศ โดยอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูง และอากาศที่เย็น

กว่าจะเข้าไปแทนที่ และความกดอากาศ โดยอากาศที่มีความดันสูงกว่าจะเข้าไปเฉลี่ยกับอากาศที่มี
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ความดันต่ ากว่า ซึ่งหากเกิดในพ้ืนที่ภายนอกก็จะเกิดลมขึ้น เช่นลมบก ลมทะเล หรือลมประจ าถิ่น 

เป็นต้น นอกจากนั้นสภาพแวดล้อมในเมืองหรือในธรรมชาติ ก็สามารถท าให้เกิดลมข้ึนได้เช่นกัน 

 
รูปที่ 2.6 กำรเกิดลมจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ  

 

การระบายอากาศในอาคารมีหน้าที่ 3 ประการ คือ 

1. ท าให้คุณภาพอากาศดีขึ้น โดยการแทนที่อากาศไม่ดีหรืออากาศที่ถูกใช้แล้ว ภายใน
อาคารด้วยอากาศที่ดีกว่าจากภายนอกอาคาร ซึ่งเป็นขั้นต่ าของวัตถุประสงค์ในการ
ระบายอากาศของที่อยู่อาศัย ซึ่งอากาศที่ถูกใช้แล้วนั้น อาจจะมีสารปนเปื้อนที่ไม่
เหมาะกับผู้ท ากิจกรรมภายในอาคาร 

2. ท าให้เกิดความสบายแก่ผู้ใช้อาคาร โดยการท าให้ร่างกายเย็นลง ซึ่งไม่ได้เกิดจากการ
ที่ลมท าให้อุณหภูมิลดลง แต่เป็นการใช้กระแสลมที่แรงพอที่จะท าให้ร่างกายรู้สึกได้
ในการช่วยเพิ่มการระเหยของเหงื่อที่ผิวกาย และการพาความร้อนไปจากร่างกาย 

3. ท าให้อาคารเย็นลง โดยการท าให้พ้ืนที่ภายในหรือองค์ประกอบอาคารนั้นเย็นลง 
โดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิภายในอาคารและอุณหภูมิภายนอกอาคาร โดย
จ าเป็นต้องอาศัยอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าภายในเท่านั้น 

อำกำศไม่ดี (bad air) เกิดขึ้นมาได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุแรก ๆ คือตัวของผู้อยู่

อาศัยเอง ที่กระบวนการในร่างกายนั้นส่งผลให้เกิดการขับของเสียออกมา ทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ที่เกิดขึ้นจากการหายใจ ความร้อนจากร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เหงื่อที่ขับออกมาแล้วระเหย

เป็นความชื้น กลิ่นกายที่เกิดจากการสะสมของของเสียต่าง ๆ ซึ่งสามารถเกิดได้ในทุกพ้ืนที่ของอาคาร 

ซึ่งการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ต่าง ๆ ควรที่จะมีการระบายอากาศออกไปเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมภายในให้ดี

ขึ้น  
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นอกจากนี้มลภาวะ (pollution) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ในอาคาร ในพ้ืนที่ต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ที่เกิดจากการก่อไฟ ไม่ว่าจะเพ่ือสร้างความอบอุ่น เพ่ือการประกอบกิจกรรม 

หรือเพ่ือท าอาหาร ที่ผลออกมาได้ทั้งความร้อนและควันไฟ รวมถึงก๊าซและสารพิษต่าง ๆ ที่ส่งผลเสีย

กับร่างกายผู้อยู่อาศัย ยังไม่รวมถึงฝุ่นละออง หรือเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากมูลเหตุที่หลากหลาย ทั้ง

จากตัวที่อยู่อาศัยเอง และจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  

ในยุคแรกเริ่มที่มนุษย์ได้เริ่มสร้างที่อยู่อาศัยจากการใช้องค์ประกอบทางธรรมชาติ มีการ

เจาะช่องเปิดหรือหน้าต่างที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเพ่ือป้องกันแมลงหรือศัตรู ที่จะเข้ามาภายใน นั่นท าให้

ควันและอากาศภายในนั้นยากที่จะระบายออกสู่ภายนอก และส่งผลที่ไม่ดีให้กับพ้ืนที่ภายในอาคาร 

และมีความพยายามที่จะพัฒนาการระบายอากาศให้เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่พักอาศัย เพ่ือน าอากาศเสียที่

เกิดจากการใช้ไฟภายในที่พักอาศัยออกไปสู่ภายนอก  

ซากโบราณสถานของหมู่บ้าน Banpo ในประเทศจีนที่มีอายุอยู่ในช่วงยุคหินใหม่  มี

หลักฐานของหลุมส าหรับเตาไฟ และปล่องไฟ ส าหรับการระบายอากาศและควันออกไปจากที่พัก

อาศัย  (Jones, 2000) ผังพ้ืนมีรูปร่างเป็นวงกลม บางหลังเป็นสี่เหลี่ยม ผนังถูกก่อขึ้นมาด้วยดิน 

ภายในบ้านมีเสาไม้เป็นโครงสร้างหลักรับโครงหลังคาไม้ มีการกั้นผนังเพ่ือแบ่งพ้ืนที่ภายในกับทางเข้า

และบังส่วนหลังของเตาไฟที่อยู่ตรงศูนย์กลางไว้ ภายนอกไม่มีช่องเปิด นอกเหนือจากทางเข้าที่ไม่มี

บานประตูเพียงทางเดียว การระบายอากาศท่ีเกิดขึ้นในที่พักนี้ โดยหลัก ๆ แล้วจะเป็นการระบายควัน

ออกไปทางช่องเปิดบนหลังคา และการรับลมจากช่องเปิดที่บริเวณทางเข้า 

 
รูปที่ 2.7 ผังพื้นและภำพรวมพ้ืนที่ภำยในของ Banpo 

(Fu, 2014) 
The basket weaver’s pit house ที่พบในอุทยานแห่งชาติ Mesa Verde เป็นบ้านที่

ขุดหลุมลงไปบนพื้นดิน และใช้เสาไม้ 4 ต้นเป็นโครงสร้างหลักรับโครงสร้างหลังคาที่ตรงกลางยอดเป็น

หลังคาแบน ที่คลุมปิดด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง มีช่องเจาะตรงกลางหลังคา เหนือต าแหน่งของเตาไฟที่
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วางไว้ตรงกลางบ้าน เพ่ือใช้ในการระบายควันจากภายในบ้าน ผังพ้ืนเป็นรูปวงกลม ผังส่วนมากเปิด

โล่ง ใช้หินมาวางเป็นส่วน ๆ เพ่ือแบ่งพ้ืนที่ของบ้านและแสดงทางเข้าบ้าน และมีส่วนของ wing wall 

เพ่ือใช้ควบคุมทิศทางและบังลมที่จะเข้ามาในพ้ืนที่พักอาศัย 

 

   

 

รูปที่ 2.8 ผังพื้นและรูปร่ำงของ The The basket weaver’s pit house 
(Center, 2014) 

 

ในช่วงปี 1631 ภายหลังจากที่รู้ว่าคุณภาพอากาศภายในส่งผลกระทบต่อสุขภาพ King 

Charles I ได้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการระบายอากาศขึ้นเป็นครั้งแรก โดนระบุว่าบ้านจะต้องมีความ

สูงฝ้าเพดานไม่ต่ ากว่า 10 ฟุต และหน้าต่างจะต้องมีระยะสูงมากกว่าระยะกว้างของมันเองเพ่ือการ

ระบายอากาศ (Sherman, 2004) ซึ่งข้อก าหนดเหล่านี้ก็ได้ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ กลายเป็นการ

ก าหนดค่ามาตรฐานแทน 



  

17 

 

คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality – IAQ) ในปัจจุบันมีมาตรฐานที่

ยอมรับได้ส าหรับการใช้งาน ซึ่งมาตรฐานนี้ถูกก าหนดขึ้นโดย  ASHREA1 มาตรฐานส าหรับอาคารพัก

อาศัยทั่วไปที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายคือ ASHREA Standard 62.2 ในขณะที่มาตรฐานที่ประเทศไทย

ใช้ส าหรับอาคารทั่วไปนั้นคือ วสท 032010-602 ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้จาก Standard 62.1-2013 

ของ ASHREA โดยเนื้อหาภายในเอกสารนั้น ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าสุดที่ยอมรับได้ของคุณภาพ

อากาศภายในอาคารไว้ ส าหรับการใช้เครื่องกล หรือการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยมีค่าที่ใช้

วัดส าหรับการระบายอากาศของห้องต่าง ๆ ไว้3 ถูกก าหนดโดย สารเคมี วัตถุกายภาพ และชีวภาพ 

เท่านั้น ไม่รวมถึงอุณหภูมิในอาคาร  

 

2.4 การระบายอากาศภายในอาคาร  

การจะท าให้เกิดการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในอาคารได้นั้น มีปัจจัย 3 อย่างที่

ช่วยท าให้เข้าใจและแบ่งแนวคิดที่หลากหลายในการออกแบบอาคารได้ 1) แรงจากธรรมชาติ 

(Natural force) ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้ง ลม (wind) หรือแรงลอยตัว (Thermal buoyancy) หรือทั้ง 2 

อย่างร่วมกัน 2) หลักการพ้ืนฐานของการระบายอากาศ ซึ่งใช้ประโยชน์จากแรงธรรมชาติเพ่ือให้เกิด

ก า ร ร ะ บ าย อ าก าศ ใน พ้ื น ที่  ทั้ ง แ บ บ  single-side ventilation, cross ventilation, stack 

ventilation 3) องค์ประกอบที่ช่วยในการระบายอากาศ (Kleiven, 2003)  

2.4.1 แรงจำกธรรมชำติ 

การเคลื่อนที่ของอากาศโดยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อากาศจากที่หนึ่งจะไปแทนที่

อากาศอีกที่หนึ่ง ตามที่ได้กล่าวไปเมื่อตอนต้น ในการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติภายในอาคารจะ

ใช้แรง 2 ชนิดเป็นหลัก คือ แรงลม และแรงลอยตัว  

                                           
1 ASHREA (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
2 โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการระบายอากาศเพ่ือคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ ใน

คณะกรรมการสาขาวิชาเคร่ืองกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3 มีหน่วยเป็น cfm – cubic foot per minute 
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- ลม (wind) คือการเคลื่อนที่ของอากาศ ที่อาจเกิดจากอุณหภูมิหรือความดันก็ได้ 
โดยมากจะเกิดขึ้นที่ภายนอกอาคาร ซึ่งในแต่ละท้องที่ก็จะมีลมประจ าถิ่นที่แตกต่างกัน
ไป และจะพัดเข้าสู่ตัวอาคารในทิศทางที่แตกต่างกัน  

- แรงลอยตัว (Thermal buoyancy) คือ การระบายอากาศที่เกิดขึ้นจากการที่อากาศ
ร้อน หรืออากาศที่มีอุณหภูมิสูงนั้นลอยตัวขึ้นในแนวดิ่ง และอากาศเย็น หรืออากาศที่มี
อุณหภูมิต่ ากว่าลอยตัวเข้าไปแทนที่ ท าให้เกิด stack effect  

ลมนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับอุณหภูมิ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ทั้งลม ความชื้น อุณหภูมินั้น 

มีผลโดยตรงกับ effective temperature (อุณหภูมิประสงค์) ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดความสบาย แต่ความ

ต้องการลมของแต่ละสภาพภูมิอากาศนั้นแตกต่างกัน ในอากาศร้อนและชื้นนั้น ลมมีความส าคัญอย่าง

มาก ในขณะที่อากาศเย็นและแห้งนั้นไม่ต้องการลม เช่น การสร้าง Windbreaker ของคนโบราณ ที่

ยังมีการอาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แต่ไม่ต้องการลมเนื่องจากความหนาวเย็นและต้องการก่อไฟ 

 
รูปที่ 2.9 Semang Windbreaker shelter ที่สร้ำงขึ้นด้วยกิ่งไม้และหนังสัตว์ 

 

ในขณะที่ที่พักอาศัยที่อยู่ในเขตที่มีอากาศร้อนชื้นนั้นมีความต้องการลม โดยการสร้าง

อาคารด้วยการใช้โครงสร้างอาคารแบบเบา เปิดช่องเปิดกว้าง ลดการใช้ผนัง เพ่ือให้รับลมได้มากท่ีสุด 

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการช่วยให้เกิดความสบายขึ้นกับร่างกายและพ้ืนที่ที่ใช้งาน เช่น ที่พั กอาศัยแบบ 

chickees ของชาวอินเดียนในฟลอริดา ที่เน้นการสร้างร่มเงาด้วยชายคายื่นยาว และเพ่ิมการระบาย

อากาศด้วยการลดส่วนที่จะเป็น thermal mass และส่วนที่เป็นผนังลง 



  

19 

 

 
รูปที่ 2.10 Chickees ที่อยู่อำศัยของชำวอินเดียนในเขตร้อนชื้น 

 

2.4.2 หลักกำรพื้นฐำนของกำรระบำยอำกำศ 

การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในอาคารนั้น จะเกิดได้ผ่านการเปิดช่องเปิดในอาคาร 

ไม่ว่าจะเป็นประตู หน้าต่าง ช่องระหว่างอาคารรวมไปถึงช่องเปิดจริง ๆ บนผนังอาคาร โดยช่องเปิด

เหล่านี้จะท าให้เกิดการระบายอากาศเข้า (Supply) และออก (Exhaust) ผ่านแรงจากธรรมชาติทั้ง 2 

ชนิด ไม่ว่าจะเป็น ลม หรือแรงลอยตัว โดยสามารถเกิดขึ้นในอาคารได้ใน 3 ลักษณะ คือ Single-

sided ventilation, Cross-ventilation , Stack ventilation 

- Single-sided ventilation แบบช่องเปิดทางเดียว คือห้องที่มีช่องเปิดหนึ่งช่องหรือ
มากกว่า แต่อยู่บนผนังเดียวกันในทิศทางเดียวกัน โดยจะอากาศสามารถเดินทางเข้าสู่
ห้องผ่านช่องเปิดเดียวหรืออีกช่องเปิดหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดและต าแหน่งของช่องเปิด
ด้วย 

 
รูปที่ 2.11 กำรระบำยอำกำศแบบ single-sided ventilation 

 

- Cross ventilation แบบช่องเปิดสองทาง คือห้องที่มีช่องเปิดมากกว่าหนึ่งช่อง และ
ไม่ได้อยู่บนผนังเดียวกันและทิศทางเดียวกัน โดยอาจอยู่ตรงข้ามกัน หรืออยู่บนผนังที่อยู่
ติดกันก็ได้ ซึ่งอากาศจะเดินทางเข้าสู่พื้นที่ภายในผ่านช่องเปิดที่มีความดันสูงกว่า ไปออก
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ช่องเปิดที่มีความดันต่ ากว่า โดยวิธีการเปิดแบบนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกิด
ทั้งแรงผลักและแรงดูดของลมที่ช่องเปิดทั้งสองด้าน 

 
รูปที่ 2.12 กำรระบำยอำกำศแบบ cross ventilation 

 

- Stack ventilation แบบปล่องระบายอากาศ เมื่ออากาศไหลผ่านบริเวณท่ีท าให้อุณหภูมิ
สูงขึ้น ความร้อนจะท าให้ความหนาแน่นของอากาศขยายตัวบางลงและอากาศจะลอยตัว
ขึ้นสู่บริเวณที่มีความหนาแน่นมากกว่าอากาศท่ีเข้ามาภายในจะลอยตัวขึ้นทางปากปล่อง
และอากาศที่มีความหนาแน่นมากกว่า (อากาศภายนอก) จะไหลเข้ามาแทนที่ ท าให้เกิด
การหมุนเวียนของอากาศบริเวณปากปล่องควรอยู่พ้นจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูง 
(ธันญวีร์ มีสรรพวงศ์, 2561)  

 
รูปที่ 2.13 กำรระบำยอำกำศแบบ stack ventilation 

 

องค์ประกอบที่ช่วยในการระบายอากาศ – คือองค์ประกอบในอาคาร ที่อาศัยทั้งลมและ/

หรือแรงลอยตัว และช่วยให้เกิดการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได้ดีขึ้น ซึ่งมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป

ทัง้การน าอากาศเข้า และการน าอากาศออก หรือทั้ง 2 อย่าง และในบางองค์ประกอบนั้นก็จะมีผลกับ

ภาพรวมหรือรูปร่างของอาคารเนื่องจากมีภาพขององค์ประกอบที่ชัดเจนมาก เช่น wind scoop, 

wind tower, chimney ซึ่งโดยมากจะเป็นองค์ประกอบที่อาศัยการระบายอากาศทางตั้ง (stack 

ventilation) โดยทั้งการน าอากาศเข้ามาจากด้านบน และการระบายอากาศจากภายในพ้ืนที่ออกไป

ทางด้านบน โดยอาศัยกระแสลมที่อยู่ด้านบนช่วย  
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ส่วนองค์ประกอบอ่ืน ๆ จะส่งผลกับภาพรวมของอาคารในภายนอกค่อนข้างน้อย 

เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร เช่น  atrium, ventilation chamber, 

embedded duct ที่เป็นเหมือนกับพ้ืนที่ส่วนหนึ่งภายในอาคาร โดยอาจจะมีการใช้งานในพ้ืนที่

เหล่านี้หรือไม่ก็ได้ ส่วนการใช้ double façade และช่องเปิดบนผิวอาคาร (ventilation opening in 

façade) ก็เป็นเหมือนกับเปลือกของอาคารที่ห่อหุ้มพ้ืนที่ใช้สอยไว้อยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลกับภาพรวมของ

อาคารมากนัก 

 

2.5 ปัจจัย เงื่อนไขในการเกิดการระบายอากาศในอาคาร 

ในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรม

และการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาตินั้น ได้มีการแบ่งประเด็นที่จะส่งผลต่อการออกแบบไว้เป็น

หัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย ที่ตั้ง (site), ทิศทางการวางและรูปร่างของอาคาร (orientation and 

shape), ผังพ้ืน (plan), รูปตัด (section), ลักษณะภายนอก (façade), องค์ประกอบการระบาย

อากาศ (ventilation elements), พ้ืนที่ภายใน (interior space) (Aynsley, 2014) โดยสิ่งที่จะเป็น

ตัวก าหนดกรอบของการท างานนั้นคือที่ตั้ง ที่จะเป็นตัวก าหนดทิศทางของการออกแบบอาคาร 

เนื่องจากภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือแต่ละท้องที่ ส่งผลให้แรง

จากธรรมชาติที่มีในที่ตั้งนั้นแตกต่างกัน ทั้งลม ทิศทางของลม อุณหภูมิ ทั้ง macroclimate ตลอดจน 

microclimate จึงเป็นตัวก าหนดแนวทางของการคิดถึงวิธีการระบายอากาศว่าจะให้เป็นไปในทิศทาง

ใด รวมถึงขนาดและขอบเขตของที่ดิน ที่จะเป็นตัวก าหนดว่าอาคารสามารถมีการออกแบบได้ใน

ลักษณะใด  

การระบายอากาศ สามารถเกิดขึ้นได้ เพียงแค่เปิดช่องเปิด หรือเปิดหน้าต่าง แต่

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน รวมถึงวัสดุและระบบวิธีการก่อสร้าง รูปแบบการใช้ชีวิต ที่มี

ความแตกต่างกัน หากอธิบายการระบายอากาศในอาคารอย่างง่าย ๆ คือ การน าอากาศภายนอกเข้าสู่

ตัวอาคาร (Supply), การเดินทางของอากาศภายในอาคาร (Internal air motion) และ การน า

อากาศออกจากอาคาร (Exhaust) ซึ่งหากพิจารณาสิ่งที่มีผลกับการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตาม

กายภาพของอาคารแล้ว จะสามารถที่จะแยกออกมาได้เป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนทางเข้า-ออกของ

อากาศ (Ventilation openings) 2) ส่วนพ้ืนที่ภายในอาคาร ที่ส่งผลกับการไหลของอากาศภายใน 
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(Internal layout)  ซึ่งจะท าให้สามารถแยกการวิเคราะห์ประเด็นย่อย ๆ ออกตามกายภาพหลัก 2 

ประเภท 

 

2.5.1 Ventilation openings ทำงเข้ำ-ออกของอำกำศ 

คือช่องทางที่สามารถท าให้อากาศจากภายนอกอาคาร สามารถเข้าสู่ตัวอาคารได้ ผ่าน

ส่วนผิวของอาคาร หรือองค์ประกอบที่ติดอยู่กับตัวอาคาร ที่ท าหน้าที่ทั้งห่อหุ้มพ้ืนที่การใช้งานภายใน

อาคาร และเปิดให้อากาศสามารถเข้าสู่พ้ืนที่ภายในได้ ทั้งโดยที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ เป็นการพิจารณาถึง

วิธีการน าอากาศเข้าและออก (Supply & Exhaust) จากอาคาร ซึ่งการออกแบบส่วนของช่องเปิดที่

ผิวอาคารนั้น จะเป็นการท าให้ก าหนดลักษณะและวิธีการระบายอากาศได้ โดยสามารถก าหนดได้จาก

การใช้ช่องเปิดที่ผิวอาคารโดยตรง และการใช้องค์ประกอบที่ช่วยในการระบายอากาศ 

Façade & ventilation element – ช่องเปิดที่อยู่บนผิวของอาคารเป็นส่วนส าคัญมาก

ในการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยจะส่งผลกับการเข้า -ออกของอากาศในการระบายอากาศ

แบบแยกส่วน (local) ทั้งการก าหนดขนาด ต าแหน่ง รูปแบบ และจ านวนของช่องเปิด นอกจากนั้น 

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่บนผิวอาคาร เช่น แผงกันแดด หรือครีบผนัง ก็สามารถที่จะออกแบบให้ช่วย

ส่งเสริมการระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้น  

องค์ประกอบที่ช่วยในการระบายอากาศ นั้นจะเป็นผลตามมาจากแนวทางในการระบาย

อากาศ และส่งผลต่อรูปร่างและระบบพื้นที่ของอาคาร เช่น ปล่องควัน ท่ออากาศ องค์ประกอบต่าง ๆ 

เหล่านี้ นอกจากจะช่วยให้เกิดการระบายอากาศภายในอาคารได้ดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้รูปร่างรูปทรง

ของอาคารนั้นเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตัวขึ้นมา ทั้งโดยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ และในบางครั้ง

กลายเป็นการสื่อสารถึงความสามารถหรือหน้าที่ในการระบายอากาศผ่านรูปร่างหน้าตาของอาคาร 

นอกจากองค์ประกอบต่าง ๆ การวางอาคารให้สัมพันธ์กับทิศทางของแดดและลม รวมถึง

การก าหนดรูปร่างอาคารให้เหมาะสมกับวิธีการป้องกันแดดและระบายอากาศ เป็นสิ่งที่ควรค านึงถึง

ในการออกแบบ passive design ซึ่งหากวางได้เหมาะสม จะลดการใช้พลังงานไปได้อย่างมาก โดย

หากสามารถวางอาคารให้ตั้งฉากหรือรับกับทิศทางลมได้จะเป็นแนวทางที่ เหมาะสมกับการระบาย

อากาศ  
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รูปที่ 2.14 กำรวำงอำคำรที่สัมพันธ์กับทิศทำงแดดและลม 

 

แต่อย่างไรก็ตาม ทิศทางและรูปร่างของอาคารเป็นสิ่งที่ส่งผลกับการระบายอากาศ แต่

ส่งผลน้อยกับการวางแนวทางของการออกแบบ กล่าวคือ หากสามารถวางทิศทางและแนวอาคาร 

รวมถึงสามารถออกแบบให้อาคารสามารถท างานกับทิศทางลมได้ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่หากไม่ได้ ก็

สามารถท่ีจะใช้วิธีการอ่ืน ๆ เข้ามาช่วยในการท าให้อาคารสามารถรับลม หรือเกิดการระบายอากาศที่

ดีได้เช่นเดียวกัน  
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2.5.2 Internal layout กำรเดินทำงของอำกำศภำยในอำคำร 

การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในปัจจุบันนั้น มักนิยมใช้กันในอาคารขนาดเล็กและไม่

สูงมากนัก โดยมากเป็นอาคารที่อยู่อาศัย หรืออาคารสาธารณะบางประเภท เช่น โรงเรียน หรืออาคาร

ส านักงาน โดยมักจะใช้ในลักษณะของ shallow plan หรือผังที่ไม่มีความลึกมากนัก ซึ่งผังแบบ 

deep plan นั้นไม่ค่อยเหมาะ เนื่องจากอากาศท่ีเข้าไปนั้น อาจจะลดคุณภาพหรือถูกปนเปื้อน กว่าจะ

ไปถึงทางออก (Aynsley, 2014) แต่ก็สามารถท าให้เกิดขึ้นได้หากมีการค านึงถึงวิธีการและการจัดการ

ที่เหมาะสม ทั้งการจัดการกับระบบการจัดวางห้องหรือพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในอาคาร และการจัดการกับ

ผนัง หรือการแบ่งกั้นพ้ืนที่ การเคลื่อนที่ของอากาศภายในอาคารนั้น หากเข้า-ออก อยู่ในพ้ืนที่เดียว

(one room) หรือเป็นอาคารที่ผังพ้ืนเรียบง่ายแบบเปิดโล่ง (open plan) หรือผังพ้ืนแบบตื้น 

(shallow plan) ย่อมไม่มีผลกระทบอะไรมากนัก แต่หากเป็นอาคารที่พ้ืนที่ภายในนั้นมีความซับซ้อน 

(multi room) หรือมีการแบ่งกั้นห้อง หรือมีผังพ้ืนแบบลึก (deep plan) อาจจะจ าเป็นที่จะต้อง

ค านึงถึงการเคลื่อนที่ของอากาศที่ผ่านไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เข้าและออกจากอาคาร หรืออาจจะใช้

การสร้างพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือส่งเสริมการระบายอากาศหรือการเปิดหน้าต่าง เช่น การใช้พ้ืนที่ atrium, 

courtyard หรือการใช้ทางเดินมีชายคารอบอาคาร (porch) 

- Cover atrium พ้ืนที่ส่วนกลางของอาคาร ท าให้ผังอาคารมีความบางลง และเกิดความ
ซับซ้อนในพื้นท่ีแต่ละส่วนลดลง เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับลมได้ 

- Courtyard ลักษณะพ้ืนที่แบบเดียวกับ atrium แต่เนื่องจากไม่มีหลังคาปิด จึงกลายเป็น
พ้ืนที่ภายนอก และนิยมใช้ในเขตร้อน เนื่องจากช่วยให้เกิดการยกลอยตัวอากาศ 
(buoyancy) และท าให้เกิดลมดูด ท าให้พื้นที่ในอาคารมีการระบายอากาศ  

- Porch, shading หรือ double layer โดยนัยแล้ว ไม่ได้ช่วยให้เกิดการระบายอากาศ 
แต่เป็นตัวช่วยในการบังคับทิศทางของลม ให้เข้าสู่ช่องเปิดได้ดีขึ้น รวมถึงช่วยให้ลดความ
ร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร และสามารถช่วยให้เปิดช่องเปิดได้โดยไม่โดนแดด ฝน ซึ่งหาก
พ้ืนที่ภายในอาคารมีความพรุน หรือการเปิดช่องเปิดที่มาก ก็จะช่วยให้ลมผ่านได้ดี 

รูปร่างของผังพ้ืน (Plan) ที่เหมาะสมส าหรับอาคารที่ต้องการการระบายอากาศควร

ส่งเสริมกับทิศทางของลมตามธรรมชาติ โดยรูปร่างและระบบของผังพ้ืนที่เหมาะสมคือการวางตัวแบบ 

linear หรือการจัดให้ผังพื้นที่ส่วนของพื้นที่โถงย่อยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการระบายอากาศแบบ

สองทาง (Kleiven, 2003) ในขณะที่การจัดพ้ืนที่แบบ open plan นั้นเหมาะสมที่สุดในการสร้างการ

ระบายอากาศ (Lechner, 2015) แต่หากไม่สามารถจัดพ้ืนที่แบบเปิดให้กับอาคารได้ ควรพิจารณา
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ความลึกของอาคารที่จะส่งผลต่อการระบายอากาศ หรือการซ้อนกันของพื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยอาคาร

นั้นแบ่งความลึกได้ 2 ลักษณะ คือ  

1) แบบ Single-banked rooms คืออาคารที่มีห้องเดียวในรูปตัด หรืออาจมีพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังได้ เพียงแต่ต้องเป็นพ้ืนที่แบบเปิดโล่ง ซึ่งลักษณะพ้ืนที่นี้เหมาะอย่างยิ่งกับ

การระบายอากาศ  

2) แบบ Double-banked rooms คืออาคารที่มีห้องซ้อนกันมากกว่าหนึ่งห้องในรูปตัด 

จะเหมาะสมกับอาคารที่ต้องการการระบายอากาศที่น้อยกว่า เนื่องจากห้องที่ซ้อนกันอยู่ตรงกลางจะ

เป็นพ้ืนที่ที่ขวางการไหลของอากาศ แต่ก็สามารถเพ่ิมการระบายอากาศให้กับพ้ืนที่ได้โดยการท าให้

พ้ืนที่ส่วนตรงกลางนั้นเป็นกลายเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อ หรือ air path chain (Kleiven, 2003) และเป็น

ตัวช่วยในการะบายอากาศได้ โดยการเพ่ิมช่องระบายอากาศให้กับผนังส่วนที่ติดกับพ้ืนที่ตรงกลาง 

  
รูปที่ 2.15 รูปตัดของกำรเรียงพ้ืนที่แบบ single-banked room 

 
รูปที่ 2.16 รูปตัดของกำรเรียงพ้ืนที่แบบ double-banked room 

 

การจัดการพ้ืนที่ภายในของอาคาร (Interior spaces) ที่ออกแบบเพ่ือการระบายอากาศ

โดยวิธีธรรมชาตินั้นควรจะต้องมีการจัดการเพ่ือส่งเสริมการระบายอากาศ โดยการสร้างการเชื่อมต่อ

กันของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งในระบบผังแบบเปิด (open plan) ก็ไม่มีปัญหาในการเชื่อมพ้ืนที่เนื่องจากเปิด

โล่ง แต่ในผังพ้ืนที่มีการแบ่งกั้นห้องเป็นส่วน ๆ นั้นจ าเป็นที่จะต้องท าการเชื่อมพ้ืนที่เข้าหากัน เพ่ือให้
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เป็น “ทางเชื่อมอากาศ (air path chain)” ซึ่งหากเป็นการวางผังที่มีความลึก หรือมีการแบ่งกั้นห้อง 

ควรที่จะต้องมีพ้ืนที่ที่เชื่อมต่อห้องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการระบายอากาศได้ 

ในขณะที่ที่อยู่อาศัยในบางรูปแบบนั้นมีลักษณะของพ้ืนที่ใช้สอยที่ถูกแยกออกเป็นหลัง

ออกจากัน เช่นบ้านเรือนไทย และผังพ้ืนของแต่ละหลังก็เป็นผังพ้ืนแบบเปิดโดล่ง (open plan) ซึ่ง

ส่งเสริมให้สามารถเกิดการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เช่นจากงานวิจัยของสุบิน วงศ์

ฝั้น ที่อธิบายให้เห็นถึงผลของการวางเรือนไทยล้อมชาน ท าให้เกิดกระแสลมเข้าสู่ตัวอาคารได้ในเกือบ

ทุกด้าน หรืองานวิจัยของ ธันญวีร์ มีสรรพวงศ์ ที่อธิบายให้เห็นถึงการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติที่

เกิดขึ้นในเรือนไทยนั้นมีความเร็วและการกระจายของลมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในบ้านดีกว่าบ้านจัดสรร

สมัยใหม่เกือบทุกด้าน ซึ่งเป็นผลจากระบบผังพ้ืนของบ้านเรือนไทย 

 
รูปที่ 2.17 กำรไหลเวียนของลมในบ้ำนเรือนไทย  

(สุบิน วงศ์ฝั้น, 2547) 
 

  
รูปที่ 2.18 เปรียบเทียบกำรกระจำยลมของบ้ำนเรือนไทยและบ้ำนจัดสรรสมัยใหม่  

(ธันญวีร์ มีสรรพวงศ์, 2561) 



  

27 

 

หรือการทดลองการเปิดพ้ืนที่ส่วนกลางของอาคารพักอาศัยรวมให้เกิดความพรุนมากขึ้น 

ของ Tomoko Hirano ที่แสดงให้เห็นว่าการวางผังให้พ้ืนที่ห้องต่าง ๆ นั้นไม่มีความลึกมาก และการ

ให้ลมนั้นผ่านเข้าสู่พ้ืนที่ส่วนกลางได้มากขึ้น จะสามารถช่วยให้เกิดการกระจายลมและระบายอากาศ

เข้าสู่ห้องต่าง ๆ ภายในอาคารได้มากขึ้น  

   
รูปที่ 2.19 เปรียบเทียบกำรกำรระบำยอำกำศในผังที่มีควำมพรุนแตกต่ำงกัน  

(Tomoko Hiranoa, 2006) 

 

ดังนั้น การที่จะท าให้เกิดการระบายอากาศภายในอาคาร ส าหรับประเทศในเขตร้อนชื้น 

นอกจากการออกแบบช่องเปิดเพ่ือส่งเสริมการระบายอากาศแล้ว (อรรจน์ เศรษฐบุตร, 2557) 

จ าเป็นต้องค านึงถึงลักษณะของผังพ้ืนในส่วนของรูปร่างและรูปทรงของผังพ้ืน (plan) และระบบของ

พ้ืนที่ภายในอาคาร (interior space) โดยในส่วนของ interior space จะเป็นการพิจารณาระบบการ

เชื่อมต่อและการก่อรูปของส่วนที่เป็นห้องที่มีการปิดล้อม กับส่วนที่เป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง หรือพ้ืนที่โถงที่

นอกจากจะช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในด้านการสัญจร ยังเป็นพื้นที่ส าคัญที่เป็น climate buffer 

zone (อรรจน์ เศรษฐบุตร, 2557) รวมถึงยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการระบายอากาศ หรือช่วยสร้างการ

เชื่อมต่อในการระบายอากาศได้ 
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2.6 ที่อยู่อาศัยและพัฒนาการของผังพ้ืน  

บ้านและที่อยู่อาศัยถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ ๆ ผ่านความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง

รูปทรง และการใช้พ้ืนที่ของที่พักอาศัยที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต ระบบสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ของคน

แต่ละกลุ่มไว้ (Schoenauer, 2000) คือบ้านยุคก่อนเป็นเมือง (Pre-Urban House) และบ้านยุคที่

เป็นเมืองแล้ว (Urban House) โดยบ้านก่อนที่จะเป็นเมืองนั้น ได้แบ่งแยกย่อยออกเป็นที่อยู่อาศัยอีก 

6 รูปแบบซึ่งมีความซับซ้อนที่แตกต่างกันโดยมีปัจจัยของการหาอาหาร การเก็บรักษาอาหารเป็นตัว

บ่งชี้ และส่งผลถึงความชั่วคราว – ถาวร ของที่อยู่อาศัย โดยที่อยู่อาศัยในช่วงนี้ จะมีการก่อสร้างด้วย

วิธีการที่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเทคโนโลยีและวัสดุ ท าให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวิธีการแก้ปัญหาที่

ตอบสนองกับสภาพอากาศและบริบท ลักษณะที่อยู่อาศัยทั้ง 6 แบบแบ่งออกเป็น ที่พักอาศัยชั่วคราว 

(Ephemeral or Transient dwelling), ที่ พั กอ าศั ยแบ บ กึ่ งชั่ ว ค ราว  (Episodic or Irregular 

temporary dwelling), ที่พักอาศัยเป็นครั้งคราว (Periodic or Regular temporary dwelling), ที่

พักอาศัยตามฤดูกาล (Seasonal dwelling), ที่พักอาศัยกึ่งถาวร (Semi-permanent dwelling), ที่

พักอาศัยถาวร (Permanent dwelling) 

 

- ที่พักอาศัยชั่วคราว - Ephemeral, Transient dwelling 

ที่อยู่ของเผ่าเร่ร่อนกลุ่มเล็ก ๆ (band) ที่อาศัยอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว มีความสัมพันธ์

แบบใกล้ชิด ใช้ชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเก็บรักษาอาหารอย่างง่าย ๆ รูปร่างของที่อยู่เป็นแบบ shelter 

เล็ก ๆ รูปร่างง่าย ๆ สร้างด้วยวัสดุที่หาได้ในบริเวณที่พักและสามารถที่จะสร้างได้ในเวลารวดเร็ว 

พอที่ จะใช้ควบคุมสภาพอากาศภายในได้  พ้ืนที่ภายในไม่มีการแบ่ งกั้นส่วน ไม่มีช่องเปิด

นอกเหนือไปจากทางเข้า  

ลักษณะร่วมกันของที่ พักอาศัยแบบชั่วคราวกลุ่มเร่ร่อน เช่น African Bushmen, 

BaMbuti Pygmy, Arunta ที่สร้างที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราวด้วยโครงสร้างและวัสดุที่หาได้จากพ้ืนที่

บริเวณนั้น โดยมีลักษณะที่ไม่ใหญ่มาก พอที่จะเข้าไปอยู่อาศัยได้ไม่กี่คน โดยกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตส่วนมาก

อยู่กลางแจ้ง และจะใช้ที่พักในเวลานอนเท่านั้น โดยผังของที่พักเป็นรูปวงกลมขนาดประมาณ 2 เมตร 

ซึ่งสร้างได้ง่ายและสัมพันธ์กับโครงสร้างและวัสดุ มีช่องเปิดเพียงช่องเดียวคือทางเข้า ซึ่งเพียงพอที่จะ

ระบายอากาศให้สามารถอยู่อาศัยได้ 
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รูปที่ 2.20 ภำพถ่ำยและผังพ้ืนที่พักของ African Bushmen  

 

- ที่พักอาศัยแบบก่ึงชั่วคราว - Episodic, Irregular temporary dwelling 

ที่อยู่ของเผ่าเร่ร่อนกลุ่มน้อย ที่มีความก้าวหน้าในการล่าสัตว์ เก็บรักษาอาหาร รวมถึง

อาวุธและเครื่องมือ ท าให้การจัดการกับรูปร่างของที่อยู่นั้นมีความหลากหลาย และสามารถที่จะสร้าง

สภาพแวดล้อมภายในที่ช่วยให้เกิดความสบายตรงข้ามกับภูมิอากาศภายนอกได้ รวมถึงมีรูปแบบของ

ที่อยู่อาศัยที่ตอบรับกับฤดูกาล 2 แบบ คือในฤดูหนาวกับฤดูร้อน ลักษณะของผังมีความคล้ายกับของ

กลุ่ม Ephemeral คือมีลักษณะเป็นวงกลม แต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างให้หเหมาะกับการอยู่

อาศัยและใช้งานได้ พ้ืนที่ภายในเริ่มมีการแบ่งการใช้สอยส าหรับการพักผ่อนและท าอาหาร วัสดุที่ใช้

สามารถที่จะน ากลับมาใช้ใหม่ได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้เม่ือเกิดการย้ายที่  

Inuit หรือชาวเอสกิโม ในอาร์กติกแถบขั้วโลกเหนือ สร้างที่อยู่อาศัยจากน้ าแข็งเป็น

รูปทรงโดม เพื่อป้องกันอากาศเย็นจัดจากด้านนอก และเก็บความร้อนไว้ภายใน รูปร่างของผังพื้นที่อยู่

อาศัยหลักเป็นวงกลม ภายในเปิดโล่ง แต่อาจจะมีการสร้างเชื่อมต่อกันหลาย ๆ ส่วนกับพ้ืนที่ทางเข้าที่

มีระดับต่ ากว่าพ้ืนที่ภายใน เพ่ือช่วยในการควบคุมอุณหภูมิและป้องกันลมหนาวเข้าสู่ภายใน โดย

โครงสร้างรูปโดมนี้จะช่วยให้เกิดพ้ืนที่การใช้งานที่มากที่สุดภายใต้พ้ืนที่ผิวที่น้อยที่สุด เพ่ือลดความ

หนาวเย็นที่จะเข้าสู่พื้นที่ภายใน ด้านบนได้มีการเจาะรูเล็ก ๆ ไว้เหนือโดม ใกล้ ๆ กับทางเข้า โดยมี 2 

แบบ รูที่หนึ่งเพ่ือใช้รับแสงธรรมชาติจากภายนอก โดยจะมีแผ่นน้ าแข็ง หรือแผ่นที่ได้จากเยื่อบาง ๆ 

ของเครื่องในแมวน้ ามาปิดไว้ รูที่สองเพ่ือใช้ในการระบายอากาศ (Schoenauer, 2000)  
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รูปที่ 2.21 รูปตัดแนวยำวและผังพื้นของที่อยู่ของชำว Inuit 

 
รูปที่ 2.22 ผังพื้นแบบต่ำง ๆ ของ Igloo ที่สร้ำงขึ้นตำมควำมต้องกำรใช้งำน 
ภายหลังฤดูหนาว เมื่อผลกระทบจากดวงอาทิตย์ท าให้น้ าแข็งละลาย ชาว Inuit จะละทิ้ง

ที่อยู่อาศัยเดิมไว้ และจะย้ายถิ่นฐานในการใช้ชีวิตไปพ้ืนที่อ่ืน โดยท าการสร้างที่อยู่อาศัยแบบเต็นท์  

(tupiq) ขึ้นใหม่ จากการใช้โครงสร้างไม้และหนังแมวน้ ามาปกคลุม โดยมีลักษณะการจัดวางผั งพ้ืน

และการใช้งานเหมือนกับ Igloo ต่างกันที่วัสดุและการปกคลุมพ้ืนที่ กล่าวคือ Igloo จะมีการสร้างช่อง

ทางเข้าที่มีระยะเพ่ือกันลมหนาวที่จะเข้าสู่พื้นที่การใช้งาน แต่ tupiq จะไม่มีการใช้ระยะ และเปิดโล่ง 

เพ่ือให้เกิดลมและการระบายอากาศกับพ้ืนที่ภายใน 

 
รูปที่ 2.23 Inuit tupiq กระท่อมของชำว Inuit ที่สร้ำงขึ้นเพ่ือใช้งำนภำยหลังฤดูหนำว 
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ลักษณะของ tupiq ของชาว Inuit  นี้ มีลักษณะร่วมกันกับที่อยู่อาศัยของชาวอินเดียน

และอีกหลายชนเผ่า ที่ใช้ชีวิตกลางแจ้งคล้าย ๆ กัน โดยเต็นท์กระโจมหรือ Teepees ของชาว Indian 

ในทวีปอเมริกาเหนือและชาว Sami ในแถบยุโรป (Oliver, 2003) ผังภายในค่อนข้างเป็นรูปกลม เปิด

โล่งไม่มีผนังแบ่งก้ันพื้นที่ โครงสร้างของเต็นท์ใช้ไม้ท่อนยาวมาตั้งค้ ากันไว้ บางหลังมีเสาไม้ค้ าตรงกลาง

อีกทีหนึ่ง แล้วจึงคลุมทับด้วยผ้าหรือหนังสัตว์ภายนอก มีรูทางด้านบน เพ่ือใช้ให้เป็นทางออกของควัน

ที่เกิดจากการก่อไฟภายในเต็นท์ และมีชายปกของรูที่สามารถเปิดหรือปิดยามที่อากาศดี หรือมีฝนตก

ได้ด้วย โดยมีทางเข้าเต็นท์เป็นตัวควบคุมการไหลของอากาศ  

  
รูปที่ 2.24 ภำพถ่ำยและผังพ้ืนของเต็นท์ของชำว Indian  

(Schoenauer, 2000) 

ที่อยู่อาศัยรวมของชาว Wai-Wai สร้างขึ้นในแผนผังที่ง่าย ๆ คือเป็นรูปร่างวงกลม ไม่มี

การแบ่งกั้นพ้ืนที่ภายใน แต่จะใช้ขอบเขตของช่วงเสาในการจัดการแบ่งพ้ืนที่ มีผนังและหลังคาที่ปิด

ล้อมพ้ืนที่อย่างชัดเจน หลังคาทรงสูงไม่มีรูระบายควันหรือปล่องไฟ แต่ใช้การลอดออกไปตามร่องหรือ

ช่องว่างของหลังคาแทน 

  
รูปที่ 2.25 ภำพถ่ำยและผังพ้ืนของที่อยู่อำศัยรวมชำว Wai-Wai  
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- ที่พักอาศัยเป็นครั้งคราว - Periodic, Regular temporary dwelling 

ที่อยู่ของเผ่านเร่ร่อนกลุ่มใหญ่ขึ้น และมีบางกลุ่มที่ใช้ชีวิตแบบย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาล 

รวมถึงมีการเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน รูปแบบของที่อยู่อาศัยจึงมีลักษณะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยมี

ลักษณะเป็นโครงสร้างไม้น้ าหนักเบา และประกอบเข้าด้วยผิวชั้นนอกที่ใช้เชือกช่วยดึง ให้ก่อรูป โดย

รูปร่างนั้นตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศภายนอกได้ทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว กันแดด กันลม รวมถึง

มีการระบายอากาศที่ดี  

Yurt หรือเต็นท์ของชาวมองโกเลีย และ Black-tent ของชาว Bedouin ถูกสร้างขึ้นด้วย

วิธีการคล้ายคลึงกัน คืออาศัยแรงดึงจากเชือกหรือจากผิวของวัสดุห่อหุ้ม และมีพ้ืนที่ในการใช้งาน

ภายในที่เปิดโล่ง ไม่มีการแบ่งกั้นผนัง ในการจัดแบ่งพ้ืนที่ของชาวมองโกลเลีย จะแบ่งส่วนของผู้หญิง

ไว้ที่ด้านตะวันออกและผู้ชายด้านตะวันตก ส่วนหลังคา มีรูตรงกลางที่สามารถเปิดปิดได้ เพ่ือไว้ระบาย

ควันในการประกอบอาหาร แต่หลังคาของ Bedouin จะค่อนข้างเรียบและความชันน้อย เนื่องจาก

ต้องเผชิญกับลมแรง จึงลดความชันเพ่ือให้ เกิดความคงทน และการแบ่งพ้ืนที่ของผู้หญิ งที่

ประกอบด้วยพ้ืนที่พักผ่อนและท างานจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าของผู้ชายที่จะถูกปูด้วยพรมและเป็นพ้ืนที่

รับแขกไปในตัว 

  

รูปที่ 2.26 พ้ืนที่ภำยในและผังพ้ืนที่พักของชำวมองโกเลีย 
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รูปที่ 2.27 ภำพถ่ำยที่พักและผังพื้นของชำว Bedouin 

 
 

ที่พักของชนเผ่าเร่ร่อนในเคนยา สร้างเต็นท์ที่สามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายตาม

การใช้ชีวิตได้ โดยมีลักษณะเป็นโครงสร้างไม้แยกชิ้น เมื่อน ามาประกอบกันจะเป็นรูปทรงโดมแบบ

อสมมาตร ผสมกับส่วนยื่นจากด้านหลัง ผังแบบเปิดโล่ง แบ่งการใช้สอยตามลักษณะพ้ืนที่ โครงสร้าง

ไม้ดัดโค้ง คลุมด้วยผ้าที่ภายนอก ในส่วนท้ายของเต็นท์สามารถเปิดเพ่ือระบายอากาศได้ หากอากาศ

ภายในเริ่มร้อน  (Oliver, 2003)  

   
รูปที่ 2.28 ภำพถ่ำย และรูปด้ำนข้ำงเต็นท์ของชำวเคนยำ 

 

- ที่พักอาศัยตามฤดูกาล - Seasonal dwelling 

ที่อยู่ของชนเผ่าที่ยังมีการเร่ร่อนบ้าง (semi-nomads) แต่ก็เริ่มที่จะมีการเลี้ยงสัตว์และ

การเกษตร มีกลุ่มสังคมที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง และด้วยความหลากหลายของกลุ่มสภาพแวดล้อมและ

กลุ่มคนในแต่ละพ้ืนที่ ท าให้รูปแบบของที่อยู่อาศัยนั้นมีความหลากหลายตามมา แต่ก็มีลักษณะร่วม

กันอยู่ 2 ประเภทคือ แบบที่อยู่นิ่ง กับแบบที่ยังมีการย้ายถิ่น ซึ่งจะมีความต่างกันในเรื่องของ
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โครงสร้าง ขนาดและความซับซ้อนของพ้ืนที่ และมีความคงทนถาวรในระดับหนึ่งที่พอจะใช้งานได้

ตลอดฤดูกาล 

ชนเผ่ามาไซ (Masai) อยู่อาศัยร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ด ารงชีวิตด้วยการปศุสัตว์แบบย้าย

ถิ่นฐาน ตามพ้ืนที่ที่มีทุ่งหญ้าส าหรับสัตว์ โดยพ้ืนที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ที่อยู่อาศัยของชาว

มาไซ ถูกสร้างขึ้นโดยผู้หญิง และเป็นผู้เดียวที่ตัดสินใจว่าจะให้ใครเข้ามาได้บ้าง โครงสร้างของบ้านถูก

สร้างขึ้นจากไม้ที่หาได้ง่ายในพ้ืนที่เดียวกันหรือใกล้เคียง ซึ่งไม้ที่หาได้มักจะมีความยาวประมาณ 5 ฟุต 

และกาลยเป็นตัวก าหนดความสูงของบ้านไปโดยปริยาย ส่วนผนังและหลังคาถูกสานขึ้นจากกิ่งไม้ใบ

หญ้าในบริเวณเช่นกัน และถูกประกอบเข้ากับโครงสร้างหลักของบ้านก่อนจะถูกโปะทับด้วยวัสดุที่ท า

จากดินเหนียวและมูลสัตว์  

รูปร่างของผังพ้ืนค่อนไปทางรูปร่างสี่เหลี่ยม มีการแบ่งกั้นพ้ืนที่ภายในด้วยผนังที่ท าจาก

วัสดุสานที่เกาะไปตามแนวเสา ไม่มีหน้าต่าง ทางเข้ามีเพียงทางเดียวและไม่มีประตู แต่ใช้แนวผนัง

และช่องทางเข้าเป็นตัวก าหนดความเป็นส่วนตัว  พื้นที่การใช้งานจะมีพ้ืนที่นอนเป็นหลัก นอกจากนั้น

คือพ้ืนที่ส าหรับกองไฟ และพ้ืนที่ส าหรับสัตว์ที่ยังเล็กอยู่ ผังพ้ืนไม่มีการก าหนดลักษณะตายตัว อาจ

แตกต่างกันไปตามความต้องการของพ้ืนที่ รวมถึงต าแหน่งการที่จะจัดวาง แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือ

ต าแหน่งของภรรยาอันดับหนึ่ง ที่จะต้องอยู่ที่ทางเข้าเสมอ 

  
รูปที่ 2.29 ที่อยู่อำศัยของชำวมำไซ (Masai Boma) 
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รูปที่ 2.30 ผังพื้นที่อยู่อำศัยในแบบต่ำง ๆ ของชำวมำไซ (Masai Boma) 

 

ที่อยู่ของชาว Pokot มีลักษณะที่คล้ายกับคอก รูปร่างของผังพ้ืนเป็นวงกลมซ้อนกัน 2 

วง หลังคาเป็นรูปโดมที่มีความชันไม่มากนัก วงนอกเป็นผนังรั้วที่สร้างจากก่ิงไม้เล็ก ๆ วงที่สองด้านใน

ถูกรายล้อมด้วยแนวเสา เป็นพ้ืนที่ส าหรับสัตว์ในตอนกลางคืน มีผนังที่สูงประมาณหัวไหล่เป็นตัวแบ่ง

กั้นพ้ืนที่ภายในเป็นสองส่วน ระหว่างพื้นที่พักอาศัยกับพื้นท่ีหรับสัตว์ และมีทางเข้าสองทางแยกกัน  

  
รูปที่ 2.31 ภำพถ่ำยและผังพ้ืน ที่อยู่อำศัยของชำว Pokot  

 

- ที่พักอาศัยก่ึงถาวร - Semi-permanent dwelling  

ที่อยู่ของกลุ่มชนพื้นบ้านที่อยู่กับที่ และมีการท าเกษตรกรรมและการเก็บรักษาผลผลิตไว้ 

ท าให้พ้ืนที่ต่าง ๆ ของที่อยู่อาศัยต้องรองรับกิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นรวมถึงมีความคงทนมากขึ้น รูปร่างของ

ผังและอาคารเป็นรูปร่างที่เรียบง่าย เช่น วงกลม วงรี สีเหลี่ยมลบมุม เป็นต้น การใช้พ้ืนที่ภายในไม่มี

ความซับซ้อน มีการแบ่งกั้นพ้ืนที่บางส่วนส าหรับการใช้งานของคน และส่วนส าหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ ใน
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รูปแบบของการอยู่อาศัยที่มีความซับซ้อนก็จะเป็นการวมกลุ่มกันของที่อยู่อาศัยหลาย ๆ หน่วยรวมกัน 

ซึ่งอาจเป็นการขยายตัวของหน่วยครอบครัว หรือการรวมกลุ่มกันของหลาย ๆ ครอบครัว 

ที่พักอาศัยของชาว Luyia มีผังพ้ืนเป็นวงกลมสองชั้น ชั้นนอกเป็นแนวทิวเสา ชั้นในเป็น

ผนังอิฐดิน หลังคามุงจาก คลุมมาจนถึงวงนอก พ้ืนที่ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ พื้นที่ที่ใหญ่

ที่สุดไว้ส าหรับต้อนรับแขกและกิจกรรมทางสังคม ส่วนที่เล็กลงมาส าหรับการอยู่อาศัย ท าอาหาร ทาน

อาหาร หลับนอน ทางเข้าแบ่งเป็นสองทาง ที่จะเข้าถึงพ้ืนที่ทั้งสองส่วน แต่ก็ยังมีทางเชื่อมระหว่าง

พ้ืนที่ภายในอยู่ และที่พักของชาว Luo (ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใกล้ ๆ กัน) สร้างขึ้นในลักษณะเดียวกัน แต่ส่วน

ที่เป็นพ้ืนที่พักอาศัยจะถูกขยับไปอยู่ที่วงกลมชั้นนอกแทน 

 
รูปที่ 2.32 ภำพถ่ำยและผังพ้ืนของที่พักชำว Luyia 

 

 
รูปที่ 2.33 ผังพื้นแบบต่ำง ๆ ของที่พัก ทั้ง Luyia และ Luo  
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ลักษณะที่พักแบบกลุ่ม (cluster) ของชาว Mesakin Quisar และ Awuna ถูกสร้างขึ้น

ด้วยวิธีการและรูปร่าง รวมถึงการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน ในแต่ละกลุ่มจะเป็นของแต่ละครอบครัว 

ประกอบขึ้นจากที่พักหลายหน่วย (multiunit) โดยหน่วยย่อยของที่พักเป็นรูปวงกลมหลาย ๆ วง 

หลังคามุงจาก แต่ละหน่วยมีหน้าที่เฉพาะ เช่น เป็นที่นอน เก็บของ เลี้ยงสัตย์ แตกต่างกันไปตามแต่

ละหลัง ตั้งล้อมรอบพ้ืนที่ส่วนกลาง (courtyard) ที่เปิดโล่งสู่ภายนอก ผนังของแต่ละหลังรวมถึง

ส่วนกลางถูกสร้างด้วยผนังดินก่อขึ้นเป็นก าแพงสูง ไม่มีหน้าต่างสู่ภายนอก ทางเข้าพ้ืนที่ภายในมีแค่

ช่องทางเข้าสู่พ้ืนที่ส่วนกลางเพียงทางเดียว และจากส่วนกลางจะมีช่องเปิดเข้าสู่แต่ละหน่วย การ

ประกอบอาหารเกิดขึ้นที่พ้ืนที่เปิดโล่งส่วนกลางซึ่งเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง ท าให้ภายในอาคารนั้นไม่มีปัญหา

เรื่องควัน และหลังคามุงจากก็สามารถช่วยให้พื้นที่ภายในระบายอากาศได้ 

   
รูปที่ 2.34 ภำพถ่ำยและผผังพ้ืนที่พักอำศัยของชำว Mesakin Quisa 

 

กลุ่มที่พักที่ประกอบเข้าด้วยกัน  เช่น ที่พักของชาว  Gurunsi ที่มีการอยู่อาศัยแบบ

ครอบครัวขยายและสามารถมีภรรยาได้หลายคน เมื่อคนในครอบครัวฝ่ายชายมีครอบครัว ก็จะสร้างที่

อยู่ให้อยู่ร่วมกันเกิดเป็นการขยายหน่วยของพ้ืนที่ออกไปอีก (ต่างจากของ Awuna ที่สามารถมีภรรยา

ได้หลายคนเหมือนกัน แต่จะสร้างที่อยู่แยกกันไป)  
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รูปที่ 2.35 ภำพถ่ำยที่พักอำศัยของชำว Gurunsi 

 

 
รูปที่ 2.36 ผังรวมของกลุ่มที่อยู่อำศัย และหน่วยของที่พักอำศัย ของชำว Gurunsi 

 

ที่อยู่ทั้งหมดประกอบขึ้นจากที่อยู่หน่วยย่อยเล็ก ๆ ที่มีลักษณะการวางผังคล้ายคลึงกัน 

โดยมีส่วนพ้ืนที่พักผ่อนวางตัวในแนวยาว และมีส่วนของครัวและพ้ืนที่นอนเกาะอยู่ด้วยกันด้านข้าง 

นอกจากนี้ยังสามารถที่จะมีพ้ืนที่ภายนอกส่วนตัวส าหรับการซักล้างหรืออาบน้ าได้อีกด้วย  

ที่พักอาศัยแบบกลุ่มของชาว Dogon เป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับพัฒนาการจากผังแบบ

วงกลมมาเป็นผังแบบสี่เหลี่ยม  โดยมีโครงสร้างของผังคล้ายกับของ Mesakin ที่มีการวางตัวอาคาร

เกาะอยู่กับ courtyard ที่เป็นพ้ืนที่ส่วนกลางของบ้าน ภายในบ้านหลังหลักนั้นประกอบไปด้วยหลาย

ห้อง ทั้งครัว ห้องนอน ห้องเก็บของ ตัวบ้านถูกสร้างขึ้นจากดินเหนียว รวมถึงส่วนหลังคาที่ใช้ดินรอง

ด้วยตงไม้ และสามารถข้ึนไปใช้งานได้ 
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รูปที่ 2.37 ภำพถ่ำยและผังพ้ืนบ้ำนของ Dogon 

 

- ที่พักอาศัยถาวร - Permanent dwelling  

ที่อยู่ของกลุ่มสังคมเกษตรกรรม ที่ เริ่มมีระบบการเมืองการปกครองและมีระบบ

เศรษฐกิจจากเกษตรกรรม หน่วยย่อยที่สุดของระบบสังคมคือครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัว ที่จะช่วย

ให้สังคมเกิดอุปสงค์และอุปทาน และเกิดความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในสังคมขึ้น และมีความหลากหลาย

ของวัสดุ สภาพอากาศ สภาพพ้ืนที่ วัฒนธรรม ท าให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบที่อยู่อาศัยที่มี

ความแตกต่างกันทั้งในภาพใหญ่และภาพย่อย มีการใช้วัสดุและการก่อสร้างที่ถาวรมั่นคงแข็งแรง มี

การใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ค่อนข้างประณีต ทั้งประตู หน้าต่าง พ้ืน ผนัง หลังคา ปล่องไฟ การใช้

องค์ประกอบและจัดการพ้ืนที่ภายในไม่ใช่แค่เพ่ือให้อยู่ได้ แต่เพ่ือให้เกิดความสบายในการอยู่อาศัย 

อาคารส่วนมากมีหลายห้อง ซึ่งแต่ละห้องนั้นมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งห้องที่มีการใช้

งานเฉพาะ เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องรับแขก และห้องที่มีการใช้งานหลากหลาย เช่น ห้องครัว 

ห้องนั่งเล่น ด้วยวัสดุและวิธีการที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ส่งผลให้รูปแบบของที่อยู่อาศัยมีความ

แตกต่างกัน รวมถึงความต้องการการใช้พ้ืนที่ เงื่อนไขของสภาพอากาศ ส่งผลให้เกิดลักษณะเฉพาะตัว

ทั้งหลังคา หน้าต่าง และองค์ประกอบอื่น ๆ   

บ้านถ้ าหลุมของชาวจีนในชนบท ถูกสร้างขึ้นจากเงื่อนไขของสภาพภูมิอากาศและ

ข้อจ ากัดของวัสดุ คืออากาศที่หนาวเย็นและลมแรง บวกกับการที่ไม้ในพ้ืนที่ขาดแคลนไม่เพียงพอ การ

อยู่อาศัยใต้ดินจึงเป็นค าตอบของการอยู่อาศัย ลักษณะโครงสร้างของผังมี courtyard เป็นพ้ืนที่หลัก

ส่วนกลาง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากภายนอก ส่วนผิวของ courtyard จะถูกก่อตกแต่งปิดผิวหน้าด้วย

อิฐ เป็นตัวเชื่อมต่อไปยังห้องต่าง ๆ ที่ถูกขุดเข้าไปเป็นถ้ าใต้ดิน โดยห้องแต่ละห้องจะเป็นผังรูป
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สี่เหลี่ยม และห้องที่หันหน้าสู่ทิศใต้จะเป็นห้องที่ได้รับแสงอาทิตย์ในหน้าหนาวและเป็นห้องหลักของ

หัวหน้าครอบครัว 

  
รูปที่ 2.38 ภำพถ่ำยและผังพ้ืนบ้ำนหลุมของจีน 

 

ซึ่งบ้านหลุมของจีนนั้นมีความคล้ายคลึงกับบ้านหลุมในเมือง Matmata อย่างน่า

ประหลาด ทั้งลักษณะและโครงสร้างของพ้ืนที่ ต่างกันตรงที่ courtyard ส่วนมากจะเป็นวงกลม แต่มี

บ้างที่พบเป็นสี่เหลี่ยม และเนื่องจากอยู่ในภูมิอากาศที่ร้อนแห้ง จึงใช้ประโยชน์ของความเย็นและชื้น

ของพ้ืนชั้นดินเป็นตัวช่วยในการสร้างความเย็น หลุมตรงกลางนี้จึงท าหน้าที่เป็นเหมือนพ้ืนที่ส่วนกลาง

และพ้ืนที่ช่วยในการระบายอากาศ (thermal lung) โดยในแต่ละพ้ืนที่พักอาศัยที่เชื่อมต่อกับ court 

กลางนี้ จะมีการเจาะรูเชื่อมต่อไปยังด้านบนผิวดิน เพ่ือให้เกิดการระบายอากาศแบบ 2 ทาง โดยหลุม

ตรงกลางจะท าให้เกิด stack effect ขึ้น และอากาศตรงกลางที่ร้อนกว่าจะลอยตัวขึ้นไป รูในแต่ละ

ห้องก็จะดึงเอาอากาศจากผิวดินอีกด้านหนึ่ง ผ่านความชื้นในดินเข้าสู่ตัวห้อง 

   
รูปที่ 2.39 ภำพถ่ำยและผังพ้ืนบ้ำนหลุมที่ Matmata 
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รูปที่ 2.40 รูปตัดแสดงกำรเชื่อมต่อหลุมกลำง, ห้องและรูจำกห้องของ Matmata 

 

บ้าน Trullo ในอิตาลี ใช้ หินทรายและ bolo (ดินแดง) ที่เป็นวัสดุที่อยู่ในพ้ืนที่ในการ

ก่อสร้างบ้าน โดยมีผังพ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมประกอบไปด้วยห้องต่าง ๆ ที่ถูกครอบด้วยหลังคาหินทราย

ยอดแหลมที่เกิดจากการซ้อนชั้นกันของหินแผ่น ซึ่งท าให้ภายในห้องเกิดเป็นเพดานทรงโดม โดยห้องที่

ใหญ่ที่สุดจะเป็นห้องนั่งเล่น และเชื่อมต่อไปยังห้องนอน  และห้องครัว ที่มีปล่องไฟอยู่บนยอดหลังคา 

หลังคารูปโดมช่วยให้ในตอนกลางวันลดปริมาณของหน้าสัมผัสจากแสงอาทิตย์ ช่วยให้ลดความร้อนที่

เข้าสู่ตัวอาคาร และในตอนกลางคืนการแผ่รังสีความร้อนจะน้อยกว่าการแผ่ความเย็นจากวัสดุที่เป็น

หินและมีความหนา บ้านจะมีหน้าต่างที่ค่อนข้างเล็กเนื่องจากข้อจ ากัดทางวัสดุ ในฤดูร้อนบ้านจะเย็น

สบาย แต่ในฤดูหนาวจะหนาวและชื้น แต่ก็ต้องเปิดประตูไว้ตลอดเวลา เพ่ือท าให้พื้นที่ภายในแห้ง  

  
รูปที่ 2.41 ภำพถ่ำยและผังพ้ืนบ้ำน Trullo 

 

บ้านแบบโรงนา (farmstead) ของพ้ืนที่ต่าง ๆ ก็มีจุดร่วมกันในลักษณะและพ้ืนที่ของ

การใช้งาน กล่าวคือ ในผังพื้นมีการแบ่งแยกพ้ืนที่ออกเป็นห้อง ๆ ตามแต่ความต้องการและการใช้งาน 

มีการรวมเอาพ้ืนที่ส าหรับเก็บสัตว์หรือส่วนเก็บผลิตผลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน และตัวอาคาร

สามารถโอบล้อมเพ่ือสร้างพ้ืนที่ courtyard ส าหรับกิจกรรมของครอบครัวหรือสัตว์ได้ ในส่วนของ
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ครัวหรือห้องนั่งเล่นมีเตาและปล่องควันเพ่ือระบายอากาศ และห้องอ่ืน ๆ มีหน้าต่างส าหรับการ

ระบายอากาศ  

  
รูปที่ 2.42 ผังพื้นบ้ำนโรงนำ Slovakian, Rumanian และ Hungarian  

 

บ้านในชนบทแบบต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองการใช้งานและกิจกรรมในรูปแบบ

ต่าง ๆ ตามการใช้สอย ซึ่งมีรูปแบบบ้าน typical หลายรูปแบบตามแต่ว่ามีจุดเริ่มต้นหรือถ่ินก าเนิดมา

จากที่ไหน และถูกน ามาใช้ในแต่ละพ้ืนที่ตามแต่ความต้องการ ทั้งบ้านแบบ Cape Cod, Quebec, 

saltbox ที่มีลักษณะผังพ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีทั้งชั้นเดียวและสองชั้น โดยภายในแบ่งออกเป็นห้อง ๆ 

ตามแต่การใช้งาน ห้องแต่ละห้องเชื่อมต่อกันแบบห้องต่อห้อง มีการเจาะช่องหน้าต่างให้ทั่วถึงทุกห้อง 

บ้างเปิดออกด้านเดียว บ้างสองด้าน มีเตาขนาดใหญ่ส าหรับห้องหลักและห้องครัว และก่ออิฐขึ้นไป

เป็นปล่องระบายควันเหนือหลังคา 

    
รูปที่ 2.43 ผังพื้นบ้ำนแบบ Cape Cod และ Quebec 

 

บ้านแบบ dogtrot ผังพ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ มีพ้ืนที่ส่วนกลาง

แบบเปิดโล่ง และถูกขนาบ 2 ข้างด้วยห้องต่าง ๆ ที่เป็นพ้ืนที่ใช้สอยภายใน คลุมด้วยหลังคาขนาดใหญ่ 

ส่งผลให้เกิดพ้ืนที่ที่มีร่มเงา และรับอากาศธรรมชาติได้แม้ในหน้าร้อน รวมถึงท าให้ห้องต่าง ๆ สามารถ

ระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้น 
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รูปที่ 2.44 ภำพถ่ำยและผังพ้ืนบ้ำนแบบ dogtrot 

 

The Waverly plantation ที่มีการใช้สไตล์ของสถาปัตยกรรมแบบ classic revival ที่มี

การสร้างมุขด้านหน้าทางเข้า มีระเบียงคลุมด้วยหลังคาขนาดใหญ่ สร้างร่มเงาให้กับช่วงทางเข้าอาคาร 

และมีพ้ืนที่โถงบันไดกลาง เปิดโล่งในลักษณะโถง มีหอสูงยื่นขึ้นไปเหนือหลังคาอาคาร มีหน้าต่างเปิด

ได้รอบ สามารถท าให้เกิด stack effect บริเวณโถงกลาง รวมกับการที่ประตูภายในมีช่องลมเหนือ

ประตู ท าให้เกิดการระบายอากาศให้กับห้องอ่ืน ๆ ที่อยู่ด้านข้างได้รับลมด้วย (Lechner, 2015) 

   
รูปที่ 2.45 ภำพถ่ำยและผังพ้ืนของ The Waverly plantation 

 

บ้านญี่ปุ่นใช้โครงสร้างแบบเสาคาน เพื่อช่วยให้สามารถสร้างช่องเปิดได้มากขึ้น โดยบาน

เลื่อนเปิดต่าง ๆ ท ามาจากกระดาษและสามารถเลื่อนเก็บได้เพ่ือเพ่ิมขนาดของช่องเปิด หลังคาขนาด

ใหญ่ช่วยให้มีพ้ืนที่เหนือห้องต่าง ๆ และมีช่องระบายอากาศที่หน้าจั่วของหลังคา ชายคายื่นยาวปก

คลุมผนังทั้งหมด และสร้างพื้นท่ีทางเดินระหว่างภายในและภายนอก (engawa) (Lechner, 2015) 
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รูปที่ 2.46 พ้ืนที่ทำงเดิน (engawa) ภำยนอกและภำยในของบ้ำนญี่ปุ่น  

 

 

 
รูปที่ 2.47 ผังพื้นบ้ำนญี่ปุ่น 

 

บ้านในแถบชายฝั่งทะเล (Gulf coast house) ที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ยกบ้านลอย

จากพ้ืนเพ่ือหนีความชื้นจากพ้ืนดินและได้การระบายอากาศ มีพ้ืนที่ระเบียงด้านหน้าขนาดใหญ่

โดยรอบที่ถูกคลุมด้วยชายคา สร้างร่มเงาในตอนกลางวัน และมีช่องเปิดขนาดใหญ่จ านวนมาก เพ่ือ

เพ่ิมการรับลม ในพ้ืนที่ภายในมีระดับฝ้าค่อนข้างสูง เพ่ือให้อากาศร้อนลอยตัวขึ้นเหนือพ้ืนที่ใช้งาน

ของคนในอาคาร และระบายออกผ่าน dormer บนหลังคา  (Lechner, 2015) 
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รูปที่ 2.48 แนวหลังคำที่ปกคลุมระเบียงที่โอบล้อมผนังของบ้ำนแถบชำยฝั่งทะเล 

 
รูปที่ 2.49 ผังพื้นบ้ำนในแถบชำยฝั่งทะเล (Gulf coast house) 

 

บ้านในเมืองหรือ townhouse ในอดีตเกิดขึ้นจากการที่เมืองนั้นมีข้อจ ากัดในเรื่องของ

ที่ตั้งท่ีมีความจ ากัดของขนาด ที่เดิมนั้นถูกจ ากัดด้วยก าแพงเมืองเก่า ท าให้การพัฒนาและการขยายตัว

ของที่อยู่อาศัยนั้นเกิดขึ้นภายในบริเวณก าแพงเมืองเป็นส่วนมาก เมื่อมีประชากรและความต้องการที่

อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ลักษณะของที่อยู่อาศัยนั้นจึงพัฒนาไปเป็นรูปแบบของบ้านในเมืองหรือ

บ้านแถว ที่มีการสร้างผนังติดกัน หรืออาจมีการใช้ผนังร่วมกัน รวมถึงการอาศัยอยู่ร่วมกันในอาคาร

เดียว ซึ่งเมื่อเกิดความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่ ท าให้พ้ืนที่นั้นค่อนข้างแออัด และเกิดพ้ืนที่ที่ ทับซ้อน

กันเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกับการอยู่อาศัยและการระบายอากาศ  

บ้านในเมืองของประเทศในแถบตะวันออกรวมถึงยุโรปในอดีต พ้ืนที่ที่ส าคัญและเป็น

หัวใจหลักคือพ้ืนที่เปิดโล่งส่วนกลาง หรือพ้ืนที่ courtyard ที่ซึ่งท าให้บ้านนั้นได้รับแสงสว่าง อากาศ 

และน้ าฝน ซึ่งเป้าหมายของการสร้างพ้ืนที่ลานกลางบ้านนี้ คือการสร้างสภาพอากาศเฉพาะพ้ืนที่ 

(micro-climate) เพ่ือการอยู่อาศัย สภาพอากาศภายในพ้ืนที่นี้จะสามารถถูกปรับเปลี่ยนหรือควบคุม
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ได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้น โดยการปลูกพืช การใช้ร่มเงา หรือการใช้น้ าพุ นอกจากนั้นยังมีการใช้

องค์ประกอบต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการสร้างความชื้นให้กับพ้ืนที่ภายในอาคาร เช่น การท าให้เกิดการ

ไหลของอากาศจากภายนอกจาก wind tower ผ่านมายังตัวโถใส่น้ าที่มีผิวแบบไม่เคลือบ ท าให้เกิด

ความชื้นขึ้นกับอากาศนั้นก่อนที่จะไหลเข้าสู่พ้ืนที่ภายในตัวอาคาร  

 

  
รูปที่ 2.50 รูปตัดพื้นที่ courtyard ภำยในบ้ำนแบบ townhouse 

 

 
รูปที่ 2.51 กำรใช้ wind tower และโถน้ ำ เพื่อสร้ำงควำมสบำยให้พื้นที่ภำยในอำคำร  

 

การใช้พ้ืนที่ courtyard ของบ้านในเมืองนั้น มีความคล้ายคลึงกับที่อยู่อาศัยของคน

โบราณและชาวพ้ืนเมืองที่พยายามสร้างพ้ืนที่ตรงกลางเพ่ือใช้ในการเก็บรักษาสิ่งของและผลิตผลต่าง 

ๆ เพียงแต่ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้วิธีการใช้พ้ืนที่นั้นแตกต่าง แต่ลักษณะทาง

กายภาพยังคล้ายคลึงกับของเดิมอยู่ ทั้งปัจจัยทางสังคม ที่ท าให้ผู้อาศัยเลือกที่จะหันหน้าเข้าสู่ภายใน

และสร้างความเป็นส่วนตัว มากกว่าที่จะหันออกไปหาเพ่ือนบ้าน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องของ

ขนาดที่ดิน หรือพ้ืนที่ส าหรับการสร้างที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านสภาพอากาศ ซึ่งบ้านแถวในเมืองแบบที่มี 

court กลาง นั้นมีความแตกต่างจากบ้านเดี่ยว (detached dwelling) ที่รอบนอกไม่มีอาคารหลังอ่ืน 
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ๆ ในขณะที่ บ้ านแถวนั้นถูกประกบติดด้วยอาคารอ่ืน ๆ ซึ่ ง พ้ืนที่  court นั้น  จะช่วยสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและตอบรับกับสภาพอากาศได้ ปัจจัยด้านศาสนาและความเชื่อ พ้ืนที่ เปิด

โล่งภายในนั้นถูกน าไปเปรียบกับสรวงสวรรค์หรือโอเอซิส นอกจากนั้นยังมีการออกแบบทางเข้าที่

ควบคุมการมองเห็นจากภายนอกสู่ภายในเพ่ือความเป็นส่วนตัว รวมถึงการใช้ screen เพ่ือช่วยในการ

บังสายตา ที่มาพร้อมกับความเชื่อว่าสามารถกันสิ่งชั่วร้ายได้ และการแบ่งโซนของพ้ืนที่ออกเป็นส่วน

สาธารณะและส่วนตัวออกจากกัน  

 
รูปที่ 2.52 ผังพื้นของบ้ำนในเมือง (townhouse) ที่มี courtyard ภำยใน 

 

บ้านในเมืองของชาวตะวันออกนั้นมักจะมีหน้าตาของอาคารด้านที่ติดถนนค่อนข้างเรียบ

ง่ายและถ่อมตน แต่จะไปแสดงออกทางความสูงของอาคารแทน  ในภายหลังผังบ้านแบบมี 

courtyard ตรงกลางก็ได้ถูกน าไปใช้ในประเทศแถบยุโรปมากขึ้น ซึ่งภายหลังจากการอ่ิมตัวของที่อยู่

อาศัยในเมือง หรือ Townhouse ผู้คนจึงเริ่มหันกลับไปหาที่อยู่อาศัยที่สามารถสร้างความรู้สึกของ

การครอบครองและการเป็นเจ้าของพ้ืนที่ของบ้านและสวนโดยรอบได้อีกครั้ง ซึ่งจ าเป็นต้องสอดคล้อง

กับสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนตามมาด้วย  
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2.7 บ้านจัดสรรและความเป็นมา 

บ้านจัดสรร ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง “กลุ่ม

บ้านซึ่งรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ลงทุนสร้างให้ก่อน โดยยอมให้ผู้ซื้อผ่อนช าระก็ได้” (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556) ซึ่งหากถอดความตามความหมายนี้ ในแง่ของการออกแบบ ก็จะหมายถึง บ้านที่ถูกจัดเตรียม

รูปแบบบ้านหรือแปลงที่ดินไว้ให้แล้ว โดยผู้ซื้อไม่มีส่วนร่วมในการออกแบบ หากมีก็อาจจะเป็นส่วน

น้อย เช่นการต่อเติมหรือปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การใช้งานบางส่วน ซึ่งก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงกับผังพ้ืนบ้าน 

หรือระบบพ้ืนที่มากนัก ผู้อาศัยจะต้องใช้การปรับตัวให้เข้ากับบ้านที่จะเข้าไปใช้งาน ดังนั้น ในระบบ

ของบ้านจัดสรรนั้น จึงท าให้เกิดข้อจ ากัดระหว่างตัวบ้านและผู้อาศัยพอสมควร ทั้งเรื่องระบบพ้ืนที่ของ

บ้าน, ทิศทางการวางตัวบ้าน, หรือความหนาแน่นของบ้านในโครงการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นส่งผลต่อการอยู่

อาศัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาตั้งแต่แรกและไม่สามารถแก้ไขอะไรได้มากนัก รวมถึงทิศทาง

ลม และการระบายอากาศก็เป็นสิ่งส าคัญที่มักถูกกล่าวถึงอยู่ และส่งผลกับหลายพ้ืนที่ในบ้าน เช่น 

ห้องนอน ห้องครัว รวมถึงการที่พ้ืนที่โถงเป็นพ้ืนที่ทีช่่วยในการระบายอากาศ  

บ้านจัดสรรนั้นเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผูท้ี่อยู่อาศัยในเมือง (Townhouse) 

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 การอยู่อาศัยในบ้านแถวและอพาร์ทเมนท์ในเมอืงเริ่มลดลง โดยเริ่ม

จากประเทศอังกฤษและเริ่มกระจายไปในดินแดนยุโรปจนไปถึงอเมริกา (Schoenauer, 2000)  

เพราะภาพของการใช้ชีวิตในเมืองและรูปแบบที่พักอาศัยที่ดูไม่ดี และไม่เข้ากับอุดมคติของชีวิต

ครอบครัว ผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองต่างฝันอยากที่จะมีบ้านพร้อมสวนเป็นของตนเอง ในขณะที่

ราคาที่ดินกลางใจเมืองนั้นถีบตัวสูงขึ้น การอยู่ในที่อยู่อาศัยแบบวิลล่า (villa) บริเวณชานเมืองที่

ราคาที่ดินนั้นมีราคาไม่สูงจนเกินไปจงึเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น จนเกิดลักษณะของเมอืงใหม่

ขึน้มา รวมถึงการพัฒนาของระบบขนส่งสาธารณะระบบราง ท าใหค้นสามารถเดินทางเข้าสู่ตัว

เมืองได้ง่ายขึ้น ซึ่งเดิมทีเป็นที่พักตากอากาศของคนมีฐานะในอดีต แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนทั้ง

ขนาดและรูปแบบให้สอดคล้องกับการด ารงชีวติของผูอ้ยู่อาศัยในปัจจุบัน  

รูปแบบและการจัดผังของบ้านต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยมบ้าง ตาม

แนวความคิดของผู้ออกแบบบ้าง ทั้งในสไตล์ Greek Revival, Gothic Revival, Arts & Crafts, ฯลฯ 

โดยในสไตล์ classic นั้นส่งผลกับระบบของความสมมาตรของผังพื้นที่มีความเท่าหรือความ

เหมือนกันในด้านซ้าย – ขวา ในขณะที่ในบางสไตล์ เช่น  Picturesque style ซึ่งเป็นสไตล์

สมัยใหม่นั้น ให้ความส าคัญกับมุมมอง และลักษณะของความสนุกสนาน (playful character) 
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ท าให้การวางผังอาคารนั้นเกิดความไม่สมมาตรกัน รวมถึงลักษณะของพื้นที่และการเดิน

ทางเข้าสู่ตัวอาคารที่มคีวามไม่เรยีบงา่ยเพิ่มขึ้น จากรูปแบบ classic เดิม ๆ  

ลักษณะของผังพื้นหรือระบบพื้นที่ที่เป็นที่นิยมแบบบ้าน 2 ช้ัน โดยมีทางเข้าตรง

กลางสู่โถง พื้นที่ช้ันล่างเป็นพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่ส่วนกลางส าหรับครอบครัวและผู้มาเยี่ยม

เยือน และบางหลังก็อาจมีช้ันใต้ดิน หรอืช้ันระดับพืน้ดินเพื่อใช้เป็นพืน้ที่ส่วนตัวและพืน้ที่บริการ

ด้วย ในช้ันบนเป็นส่วนของหอ้งนอน หอ้งแต่งตัว และหอ้งน้ า ซึ่งเป็นพืน้ที่ส่วนตัวของคนในบ้าน  

เงื่อนไขของที่ดินหรือที่ตั้งที่มีความแตกต่างจากในเมือง ท าให้ส่งผลถึงการวางผัง

ในการใช้งานของห้องต่าง ๆ ที่สามารถเปิดโอกาสในการเข้าถึงและแสดงตัวหรือพื้นที่ที่เกิดขึ้น

ได้รอบตัว แตกต่างจากที่ตั้งในเมือง ที่สามารถแสดงตัวได้เพียงด้านหน้า หรือด้านข้างเท่านั้น 

ท าให้การวางผังนัน้จะต้องท างานให้สัมพันธ์กับรูปด้านในเกือบทุก ๆ ด้าน  

 

   
รูปที่ 2.53 รูปด้ำนและผังพ้ืน Villa ชำนเมือง  

 

มีการพยายามพัฒนารูปแบบของวิลล่า หรือบ้านพักชานเมืองเพื่อให้สามารถลด

ต้นทุนในการก่อสร้างรวมถึงสามารถใช้ที่ดินได้อย่างคุ้มค่า โดยอาศัยวิธีการ 2 อย่าง คือ การ

สร้างครัวที่ช้ันใต้ดิน และการจับคู่วิลล่าให้กลายเป็นแบบ semi-detached จนกระทั่งบ้านแบบ 

detach และ semi-detach ได้กลายเป็นบ้านมาตรฐานใหม่ของบ้านในอุดมคติแถบชานเมือง  
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รูปที่ 2.54 รูปด้ำนและผังพ้ืนบ้ำนในสไตล์ bracket 

 

นอกจากบ้านมาตรฐานที่เกิดขึ้นในแถบยุโรปและอเมริกา บ้านจัดสรรในญี่ปุ่นก็ได้รับ

ความนิยม เนื่องจากวิถีชีวิตและการอยู่อาศัยนั้นเปลี่ยนแปลงไปใกล้เคียงกับวิถีชีวิตแบบตะวันตกมาก

ขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเนื้อที่ใช้สอยและการวางผังบ้านนั้นค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไป (โนริฮิโกะ มัทซึ

โมโตะ, 2531) และในช่วงแรก ๆ ได้มีการออกแบบบ้านออกมากว่า 30 แบบ โดย Kenji Hiroshe 

โดยบ้านนั้นใช้โครงสร้างเป็นเหล็กและประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ตอบรับกับการผลิตแบบ

อุตสาหกรรม แบบที่ได้รับความนิยมมากคือแบบบ้าน “2x4 Houses” โดยมีการใช้โครงสร้างไม้ และ

มีขนาดของโครงเคร่า 2x4 นิ้ว  

การใช้สอยพ้ืนที่ของบ้านจัดสรรในญี่ปุ่น นอกจากจะมีการแบ่งพ้ืนที่ตามการใช้สอย

สมัยใหม่แล้ว ยังมีห้องที่มีลักษณะการใช้สอยและการจัดวางในแบบลักษณะของห้องญี่ปุ่นหลง

เหลืออยู่ เพ่ือให้ยังสามารถใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมได้ โดยจะเป็นห้องที่มีการปูด้วยเสื่อตาตามิ 

(tatami) สามารถเปิดมุมมองที่ดีไปสู่สวนด้านข้างบ้านได้  
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รูปที่ 2.55 รูปด้ำน และผังพ้ืนบ้ำนจัดสรรในญี่ปุ่น  

 

ในขณะที่บ้านเดี่ยวทั้งหลายพัฒนาไปรอบ ๆ นอกชานเมือง ก็เริ่มเกิดหมู่บ้านเข้าสู่

ชายขอบของเมืองมากขึ้น จนกระทั่งเริ่มเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งจะเกิดกับเมืองที่ใหญ่ ๆ หรือมี

สภาพแวดล้อมที่ดี จนช่วงต้นศตวรรษที่ 20 บ้านแบบอังกฤษ (English house) ได้กลายเป็น

สัญลักษณ์ของบ้านที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง และได้ถูกตีพิมพ์โดย Hermann Muthesius ลงในงาน 

Das englische Huas ของเขาเอง (Schoenauer, 2000)  

กล่าวคือ บ้านในลักษณะของบ้านเดี่ยว ได้กลายเป็นทั้งเครื่องมือ และสัญลักษณ์

ของการใช้ชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มากกว่าการอยู่อาศัยในเมืองที่มีความแออัด หรืออยู่ในอพาร์

ทเมนท์ในเมือง และอิทธิพลของการอยู่อาศัยนี้ ได้ส่งผลไปถึงแนวคิดของการวางผังเมืองให้

ท างานร่วมกันระหว่างพื้นที่อยู่อาศัย พืน้ที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม กับพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ได้

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมแบบชานเมือง จึงเกิดเป็นแนวคิดของ “Garden City” หรือ 

“อุทยานนคร” ขึ้น ดังนั้นจึงเกิดความนิยมแพร่หลายในการอยู่บ้านเดี่ยวจัดสรรในเมือง ใน

บรรยากาศชานเมือง ทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรป  เช่น The Three Magnets (Ebenezer 

Howard, 1898) ที่เป็นแผนภาพที่แสดงสิ่งดึงดูดและทางเลือกและข้อดีข้อเสียของการอยู่อาศัย

ในเมอืง (Town) และชนบท (Country) ที่แตกต่างกัน และในขณะเดียวกัน ก็แสดงถึงข้อได้เปรียบ

ของการอยู่ชานเมือง (Town-Country) เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับสองอย่างแรก  
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รูปที่ 2.56 The Three Magnets  

 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 บ้านจัดสรรได้ถูกให้ความส าคัญและความช่วยเหลือโดย

รัฐบาล และเริ่มมีการคิดถึงสุขอนามัยเพ่ิมมากขึ้น ทั้งการระบายอากาศและทิศทางแดด รวมถึงการมี

ห้องน้ าในทุก ๆ บ้าน เพ่ือช่วยให้ความเป็นอยู่ภายในบ้านดีขึ้น จนเกิดเป็นระบบการวางผังที่มีการ

กระชับพ้ืนที่ในส่วนครัว และห้องนอน แต่ไปเพ่ิมพ้ืนที่ให้ส่วนห้องนั่งเล่น และท าให้ออกไปสู่ภายนอก

ที่เป็นพ้ืนที่สันทนาการได้ง่ายขึ้น กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการออกแบบบ้านพักอาศัยในยุคนั้น ซึ่ง

เริ่มเข้าสู่ยุค “Functionalism” และ “Modern Movement” ซึ่งไม่เน้นการประดับประดา ทั้ง

ภายในและภายนอก แต่เน้นความงามจากการใช้สอยมากกว่า รวมถึงการสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์

ส่วนตัวได้ง่ายขึ้น ที่ท าให้รูปแบบและการวางผังของบ้านค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามการด ารงชีวิต 

เพ่ือสร้างพ้ืนที่ที่สามารถรองรับการใช้งาน รวมถึงระบบของผังโครงการ สาธารณูปโภค และบริบท

โดยรอบ ก็มีส่วนที่จะส่งผลกับพ้ืนที่และการใช้งานในบ้านต่าง ๆ ว่าจะมีขนาดและการเรียงตัวอย่างไร 



  

53 

 

ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ความนิยมในการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ชานเมือง หรือพ้ืนที่

นอกเมืองได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเกิดการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร

ในเมืองใหญ่ ประกอบการสร้างครอบครัวใหม่ ๆ เกิดขึ้น รวมถึงผู้คนใฝ่ฝันที่จะได้ครอบครองที่อยู่

อาศัยและมีสวนเป็นของตัวเอง ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้น และใน

การออกแบบบ้าน ก็ได้มีการน าเอารูปแบบของบ้านที่ได้รับความนิยมในอดีตมาปรับใช้ เช่น บ้านสไตล์ 

Cape Cod หรือ ranch-type   

การเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นของผังพ้ืนอาคารนั้น เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย จาก

ความต้องการเอาชีวิตรอดจากสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ความต้องการของการใช้สอย และ

การเก็บสิ่งของที่เพ่ิมเข้ามา ความต้องการความเป็นส่วนตัว หรือความต้องการความเป็นสัดส่วนของ

พ้ืนที่ต่าง ๆ จากการใช้งานภายในอาคาร หรือความต้องการในการแสดงออกถึงรูปแบบและลักษณะ

ของที่อยู่อาศัย ซึ่งไปสัมพันธ์กับวิธีการวาง ลักษณะของพ้ืนที่และต าแหน่งของผังพ้ืนต่าง ๆ  

 

2.8 ปัจจัยในการก่อรูปและเปลี่ยนแปลงของท่ีอยู่อาศัยและผังพื้น 

ในอดีต การเกิดที่อยู่อาศัยหรือที่พักพิงนั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลที่ไม่ซับซ้อน คือความ

ต้องการอยู่ร่วมกับสภาพอากาศ และกันตัวเองจากศัตรู (Rapoport, 1969) ดังนั้น รูปร่างรูปทรงของ

ที่อยู่อาศัยจึงเป็นสิ่งที่ไม่ซับซ้อนและเกิดขึ้นภายใต้ข้อจ ากัดที่เห็นกันในสถาปัตยกรรมข้ันพื้นฐานทั่วไป 

และการก่อสร้างในแต่ละยุคสมัยนั้นก็ถูกสร้างโดยผู้สร้างคนละกลุ่มกัน ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบรวมถึง

วิธีการ โดยยุคโบราณ ที่อยู่อาศัยถูกสร้างโดยผู้อยู่เอง ท าให้รูปแบบ วัสดุ วิธีการนั้นมีอยู่อย่างจ ากัด 

ต่อมาในยุคก่อนอุตสาหกรรม บ้านถูกสร้างโดยพ่อค้า (tradesmen) ท าให้มีรูปแบบที่หลากหลายมาก

ขึ้น แต่ยังอยู่ในวงจ ากัดอยู่ ในยุคหลังหรือยุคสมัยใหม่ ทางเลือกในการก่อสร้างหรือวัสดุมีมากข้ึน และ

เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางสร้างสรรค์ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและก่อสร้าง ท าให้ผู้อยู่

อาศัยนั้นมีสิทธิที่จะเลือกได้ ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร  

การก่อรูปและการเปลี่ยนแปลงของที่อยู่อาศัยนั้นเป็นเรื่องซับซ้อนเกินกว่าที่จะอธิบายได้

ผ่านปัจจัยเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การอธิบายถึงเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อรูปหรือเปลี่ยนแปลง

รูปร่างและพ้ืนที่ของที่อยู่อาศัยนั้นจึงต้องอธิบายถึงเหตุปัจจัยหลาย ๆ อย่างร่วมกัน Rapoport ได้

อธิบายถึงทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลถึงความหลากหลายทางกายภาพของที่อยู่อาศัยและการ

ตัดสินใจในการก่อรูปอาคารไว้ในหนังสือ House Form and Culture ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปร่างและ
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พ้ืนที่ของที่อยู่อาศัยประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อกายภาพของที่อยู่อาศัย ประกอบไป

ด้วย ภูมิอากาศและความต้องการที่พักอาศัย, วัสดุและเทคโนโลยี, ที่ตั้ง, การป้องกัน, เศรษฐกิจ และ

ความเชื่อ  

- ภูมิอากาศและความต้องการที่พักอาศัย  

ส าหรับคนโบราณที่ไม่มีทางเลือกและความต้องการมากแล้ว แน่นอนว่าภูมิอากาศเป็นที่

เข้าใจกันว่าส่งผลกับสถาปัตยกรรม และการก่อรูป แต่กับผู้คนในยุคหลัง ที่ยังมีสิ่งอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกับ

แนวทางในการก่อรูปหรือวางผังของที่อยู่อาศัยได้ในอีกหลายปัจจัย ทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ 

สังคม ศาสนา ความเชื่อ เช่น ในความแตกต่างระหว่างเมืองเก่าที่ลักษณะของอาคารตอบสนองกับ

สภาพอากาศและเมืองใหม่ที่มีผลจากวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น Delhi, Fez, Marrakesh หรือ

การที่รูปแบบของที่อยู่อาศัยนั้นไม่ได้มีหลากหลายเท่ากับลักษณะเฉพาะของจ านวนของความแตกต่าง

จริง ๆ ของภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นทั้งใน scale ใหญ่หรือ scale เล็ก ในขณะที่ความส าคัญของที่อยู่อาศัย

นั้นก็มาจากความต้องการของมนุษย์ บางครั้งรูปร่างของที่อยู่อาศัยก็แตกต่างตามกลุ่มผู้ใช้ เช่น ที่อยู่

ของชาวเอสกิโม ทั้งเต็นท์และ igloo ต่างก็มีการวางผังเหมือนกัน แม้จะใช้ในคนละฤดูกาล ในขณะที่

คนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีอากาศหนาวเย็นเหมือนกัน ต่างก็ไม่ได้มีการวางผังหรือรูปร่างอาคารในแบบ

เดียวกัน แม้ว่ารูปทรงของ igloo จะช่วยลดความหนาวเย็นลงได้ แต่คนที่อ่ืนก็สามารถสร้างรูปร่าง

แบบอ่ืน และใช้ไฟในการช่วยให้หายหนาวได้อยู่ดี หรือการสร้างบ้านโดยใช้วัสดุและรูปแบบที่ไม่เข้า

กันกับสภาพอากาศเพราะเรื่องของรสนิยมหรือสถานะทางสังคม และส่งผลเสียต่อการอยู่อาศัย ซึ่งท า

ให้เห็นถึงแนวทางของการปฏิเสธภูมิอากาศ (anti-climatic) โดยเป็นที่อยู่อาศัยที่เน้นปัจจัยอ่ืน 

มากกว่าการค านึงถึงสภาพอากาศเป็นหลัก สุดท้ายแล้วภูมิอากาศนั้นส าคัญกับการเป็นปัจจัยในการ

ก าหนดลักษณะของที่อยู่อาศัย แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเสียทีเดียว 

- วัสดุ การก่อสร้างและเทคโนโลยี 

วัสดุ คือสิ่งที่ส่งผลต่อการเกิดรูปร่างแน่นอน แต่วัสดุก็ยังไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการ

เกิดรูปร่างหรือการวางผัง เพราะวัสดุนั้นเป็นเสมือนเครื่องมือที่ท าให้สามารถสร้างรูปร่างต่าง ๆ 

ออกมาได้ภายใต้การท างานของวัสดุ โดยอาศัยวิธีการก่อสร้างและเทคโนโลยีที่มีมากกว่า เช่นการที่ที่

พักอาศัยโบราณมักจะมีผังเป็นรูปวงกลม เนื่องจากมันสามารถที่จะมุงหลังคาได้ง่ายกว่าผังรูปสี่เหลี่ยม 

นั่นก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องของความช านาญในการก่อสร้างมากกว่า หรือหลังคามุงหญ้าในญี่ปุ่นนั้น ก็

เกิดขึ้นในหลาย ๆ รูปร่าง รวมถึงความชัน และขนาด การเปลี่ยนวัสดุบางครั้งก็ไม่ได้ส่งผลกับการ
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เปลี่ยนรูปร่างของอาคาร จากที่ได้เห็นว่า ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัสดุและเทคโนโลยีการ

ก่อสร้าง ก็ไม่ได้ส่งผลมากกับรูปร่างของที่อยู่อาศัย แม้กระทั่งในการใช้วัสดุชนิดเดียวกัน ก็ยังสามารถ

สร้างรูปแบบที่อยู่อาศัยได้หลากหลายและสามารถตอบสนองการท างานกับภูมิอากาศได้ 

- ที่ตั้ง  

 “ธรรมชาติ เตรียมที่ตั้ ง และมนุษย์ จัดการให้มันเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ” 

(Rapoport, 1969) ซึ่งที่อยู่อาศัยในหลาย ๆ แห่งได้แสดงให้เห็นว่า ที่ตั้งนั้นส่งผลกับการวางผังหรือ

รูปร่างของที่อยู่อาศัยน้อยมาก มากกว่าความเชื่อ หรือวิถีชีวิต วัฒนธรรมนั้นจะมีอิทธิพลในการก่อ

รูปร่างของอาคาร ดังจะเห็นได้จากที่ตั้งที่มีความเหมือนกันมาก หรือแม้ในที่เดียวกัน ยังสามารถเกิดที่

อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายของรูปร่างหรือผังพ้ืนได้ หรือแม้ที่ตั้งที่มีความต่างกันมาก ก็ยังสามารถ

เห็นที่อยู่อาศัยที่เหมือนกันมากได้  

กายภาพของที่ตั้งนั้นส่งผลกับที่อยู่อาศัยในแง่ของการปรับเปลี่ยนลักษณะของตัวอาคาร

เพ่ือให้สามารถตั้งอยู่ ณ ที่แห่งนั้นได้ มากกว่าที่จะส่งผลกับรูปร่างหรือโครงสร้างของพ้ืนที่ส่วนใหญ่ 

หากเจ้าของหรือผู้อยู่อาศัยไม่ได้ต้องการเสียเอง  

- การป้องกัน 

การป้องกัน ส่งผลกับการกระชับรูปร่างและแบบแผนของเมืองหรือชุมชน มากกว่าที่จะ

ส่งผลกับรูปร่างของที่อยู่อาศัย ถึงแม้จะไม่มีเหตุผลให้ป้องกันอะไร รูปแบบของเมืองหรือหมู่บ้านนั้นก็

มักจะอยู่รวมกัน เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในหมู่บ้านด้วยกัน หรือการป้องกันนั้นมักจะ

เกิดขึ้นกับข้าวของหรือความรู้สึกปลอดภัย โดยจะส่งผลกับการเข้าถึงหรือระบบพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่ง

สามารถเกิดขึ้นได้ตามความเชื่อ ความสัมพันธ์ในสังคม หรือครอบครัว และนอกจากนั้นยังสามารถ

แสดงออกผ่านสัญลักษณ์ของการป้องกัน เช่น Pueblo  ที่มีลักษณะของอาคารเสมือนแนวรั้ว หรือ

การพยายามสร้างการป้องกันจริง ๆ ผ่านการใช้องค์ประกอบต่าง ๆ เข้ามาช่วยท างานกับที่อยู่อาศัย  

เช่นการใช้รั้ว ก าแพง หรือการยกเสาลอย  

- เศรษฐกิจ  

เศรษฐกิจมักจะถูกใช้ในการอธิบายการตั้งถิ่นฐานและรูปร่างของที่อยู่อาศัย เนื่องจาก

เศรษฐกิจนั้นส่งผลกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ซึ่งส่งผลถึงพ้ืนที่และวิธีการใช้งาน ดังนั้นรูปร่างและผัง

พ้ืนจึงเปลี่ยนแปลงไป โดยลักษณะของที่อยู่อาศัยหรือผังพ้ืนนั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาไปข้างหน้า
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อย่างเดียว อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางกลับกันได้ หากการใช้ชีวิตหรือการหาเลี้ยงชีพนั้นละทิ้ง

บางสิ่งบางอย่างไป เช่น ชาว Cheyenne  นั้นเลิกการหาเลี้ยงชีพด้วยการเกษตร หันไปล่าสัตว์แทน 

ท าให้การอยู่อาศัยในบ้านนั้นเปลี่ยนไปเป็นเต็นท์แทน  

ในกรณีที่ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นตัวแสดงออกมุมมองที่มีต่อโลก ในกลุ่มคนที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจเหมือนกัน ก็อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของมุมมองและแนวทางต่อโลก ดังนั้นวิถีชีวิต

และเศรษฐกิจจึงอาจไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปร่างของที่อยู่อาศัย ในมณฑล Annam เมื่อชาวนามีเงิน

สร้างบ้าน จะสร้างบ้านที่ดูหรูหรามากกว่าบ้านที่อยู่สบาย ซึ่งสามารถพบจ านวนเห็นบ้านที่หรูหราได้

มากกว่าจ านวนผู้มีฐานะจริง ๆ 

ในการประกอบอาชีพแบบเดียวกัน ก็ยังสามารถที่จะเกิดทั้งการวางผังและรูปร่างของที่

อยู่อาศัยที่แตกต่างกันได้ เช่น บ้านชาวนาแบบโรงนา (farmhouse) ของชาวอิตาลีและฝรั่งเศส ที่มีวิถี

ชีวิตและเศรษฐกิจคล้ายคลึงกัน แต่มีการวางผังที่แตกต่างกัน 

 
รูปที่ 2.57 ผังพื้นของบ้ำนโรงนำระหว่ำง ฝรั่งเศส และ อิตำลี  

 

ตัวอย่างของบ้านที่ซับซ้อน แสดงให้เห็นถึงความต้องการการเก็บ ซึ่งส่งผลไปถึงรูปแบบ

ของการวางผังแบบ cluster แต่ผังแบบนี้เป็นเหมือนวิธีการแก้ปัญหามากกว่าซึ่งบ้านแบบพื้นถิ่นทั่วไป

นั้น สามารถที่จะเพ่ิมหรือปรับแต่งเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตได้มากกว่าบ้านที่ค่อนข้างปิดแบบ 

high-style ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีอยู่ 2 แบบที่จะสร้างขึ้นมา คือ แบบที่เป็น cluster เช่น pueblo, 

Inca Marca, บ้านโรงนาของชาวอิตาลีและฝรั่งเศส กับอีกทางหนึ่งคือ แบบที่เป็นการแบ่งพ้ืนที่ภายใน 

เช่น บ้านโบราณในกรีก, บ้านชาวนาสวิส ที่มีการเติบโตโดยการแบ่งภายในด้วยผนังมากกว่าการเพ่ิม

ห้องเข้าไป  
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รูปที่ 2.58 ควำมแตกต่ำงของกำรแบ่งพ้ืนที่ภำยใน ที่มีกำรปิดล้อมแบบเดียวกัน 

 

- ความเชื่อ 

ปัจจัยทางความเชื่อหรือศาสนา ท าให้บ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย ทั้งในการแสดงออก

ผ่านรูปทรงและพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในบ้าน ซึ่งท าให้ที่อยู่อาศัยของคนนั้นต่างจากสัตว์ โดยความเหมือน

ของที่อยู่อาศัยของคนและสัตว์นั้นคือความต้องการพื้นที่ส าหรับเก็บรักษาบางสิ่งบางอย่าง รวมถึงการ

สร้างสภาวะแวดล้อมให้กับตัวเอง แต่ในขณะที่คนนั้นจะมีเรื่องของความเชื่อและจิตวิญญาณเข้ามา

เกี่ยวเนื่อง จึงส่งผลให้ความเชื่อนั้นมีอิทธิพลต่อรูปทรง ผังพ้ืน ระบบพ้ืนที่ การหันทิศทางของบ้าน 

และยังชี้น าให้เกิดรูปร่างของผังพ้ืนที่แตกต่างกัน และเห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากที่อยู่อาศัยของสัตว์

อย่างชัดเจน 

นอกจากปัจจัยต่าง ๆ แล้ว Rapoport ยังได้กล่าวถึงสมมติฐานที่ส่งผลถึงการคิดและ

ตัดสินใจที่ส่งผลทางอ้อมต่อรูปร่างและพ้ืนที่ของที่อยู่อาศัย เนื่องจากบ้านนั้นไม่ใช่เพียงกายภาพของ

โครงสร้างที่จะชี้วัดว่าเกิดขึ้นได้จากปัจจัยเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่เกิดขึ้นจากปัจจัยทาง

สังคม-วัฒนธรรมในส่วนแรก ที่หล่อหลอมร่วมกันให้เกิดการพยายามสร้างรูปร่างของบ้ านขึ้นมา ทั้ง

เศรษฐกิจ ที่ตั้ง สภาพอากาศ วัสดุ เทคโนโลยี ที่เป็นปัจจัยส่วนที่ปรับปรุงต่อมา 
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- แรงผลักดันทางสังคมวัฒนธรรมและรูปทรง 

ในการก่อรูปของที่อยู่อาศัยที่ความเชื่อหรือศาสนามีอิทธิพลในการก่อรูปมากกว่าอิทธิพล

ทางธรรมชาตินั้น ไม่ใช่สิ่งที่เป็นสากล แต่เป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ในบางสังคม ซึ่งความเชื่อต่าง ๆ 

หลากหลายความเชื่อเหล่านี้ ทั้งคติจักรวาล ความเชื่อจากศาสนา ล้วนส่งผลต่อการก่อรูปร่างของที่อยู่

อาศัยในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับเมือง จนถึงพ้ืนที่เล็ก ๆ ภายในบ้าน รวมถึงส่งผลต่อการน าไปสู่การ

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของที่อยู่อาศัยในหลายพ้ืนที่ หรือการวางตัวของอาคารในทิศทางที่ถูกอุปมา

อุปมัยจากระบบคติจักรวาล จนถึงการวางผังหรือต าแหน่ง ทิศทาง การเข้าถึง ล าดับ ของพื้นที่ภายใน

บ้าน รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ  

- ข้อจ ากัดและทางเลือก 

รูปร่างของบ้าน คือผลจากการเลือกภายใต้ข้อจ ากัดที่มีความเป็นไปได้ และเหมาะสม

ที่สุด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะมนุษย์นั้นสามารถท่ีจะปรับตัวและอยู่

อาศัยภายใต้อาคารหรือโครงสร้างได้หลากหลาย แม้ว่าในอดีตนั้น ข้อจ ากัดของอาคารนั้นจะเป็น

สภาพอากาศ ข้อจ ากัดทางเทคโนโลยี วัสดุ ค่านิยม ความขาดแคลนทางเศรษฐกิจ ซึ่งต่างจากปัจจุบัน

แต่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทั้งความหนาแน่นของเมืองและประชากร ข้อก าหนดกฎหมายต่าง ๆ ผัง

เมือง ความต้องการในด้านการเงิน ประกันภัย หรือแม้รูปร่างของการวางผัง ซึ่งเป็นสิ่งที่กรอบการ

ท างานของเหล่าผู้ออกแบบและก่อรูปอาคารขึ้นมา ซึ่งข้อจ ากัดและทางเลือกเหล่านี้ ส่งผลที่แตกต่าง

บนความเป็นไปได้ที่หลากหลาย ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจกลิ่นอายของวัฒนธรรมและความเชื่อ

ก่อนที่จะท าความเข้าใจบ้านที่เกิดข้ึน  

- ความต้องการพื้นฐาน 

ความต้องการพื้นฐานมักถูกกล่าวถึงในแง่มุมของกิจกรรมที่ส่งผลเล็กน้อยมาก ต่อรูปร่าง

ของที่อยู่อาศัย เช่น การหายใจ การกินดื่ม อิริยาบถต่าง ๆ ทั้งการนอน นั่ง เดิน แต่สิ่งส าคัญที่จะ

ส่งผลต่อรูปร่างของที่อยู่อาศัยในลักษณะที่จับต้องได้มากกว่านั่นคือความต้องการพ้ืนฐานที่ชี้

เฉพาะเจาะจงมากขึ้น หรือมาพร้อมกับรูปแบบทางวัฒนธรรม ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การก าหนดหน้าต่าง

หรือประตู แต่รวมถึงรูปร่าง การจัดวาง ทิศทาง ที่ส่งผลต่อความส าคัญในการอยู่อาศัย นอกจากความ

ต้องการพื้นฐานบางอย่างแล้ว ครอบครัว, บทบาทของผู้หญิง, ความเป็นส่วนตัว, ปฏิสัมพันธ์กับสังคม 

ก็เป็นส่วนหนึ่งของความต้องการพื้นฐานที่หลากหลายไปในแต่ละสังคมและวัฒนธรรมด้วย  
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- ความสัมพันธ์ของบ้านและถ่ินฐาน 

การวิเคราะห์ที่อยู่อาศัย ไม่สามารถที่จะแยกออกจากถิ่นที่อยู่ได้ แต่ควรจะมองเป็นส่วน

หนึ่งของระบบสังคม และระบบพ้ืนที่ในสังคมนั้น ๆ ที่สัมพันธ์กับตัวบ้าน วิถีชีวิต การตั้งถิ่นฐาน และ

การจัดผังบริเวณ มนุษย์อาศัยอยู่ในส่วนหนึ่งของการตั้งถิ่นฐาน และใช้ผลของถิ่นฐานนั้นมาเป็น

อิทธิพลในการก่อรูปของบ้าน 

- ที่ตั้งและทางเลือก 

มีสองสิ่งส าคัญจากที่ตั้งที่ส่งผลต่อที่อยู่อาศัย อย่างแรกคือความเป็นธรรมชาติของที่ตั้ง 

ทั้งความลาดชัน ชนิดของดินหรือหิน พืชพรรณต่าง ๆ สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น อย่างที่สองคือผลจาก

ระบบสังคม ทั้งความเป็นสัญลักษณ์ ศาสนา วัฒนธรรม ที่มีอยู่ ณ ที่ตั้ง 

โดยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาตินั้น ก็ได้มีทางเลือกที่ก่อให้เกิดผลของ

รูปร่างของที่ อยู่ อาศัยในหลายระดั บ  ทั้ งในแบบที่ ธรรมชาติมี ผลมากกว่า (religious and 

cosmological) หรือแบบที่มนุษย์และธรรมชาตินั้นมีค่าน้ าหนักเท่า ๆ กัน (symbiotic) และในแบบ

ที่มนุษย์นั้นมากกว่าธรรมชาติ และสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงและควบคุมทุกอย่างไว้ได้ 

(exploitative)  

- ความคงที่และการเปลี่ยนแปลง 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับรูปร่างของบ้านนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญและอยู่คู่กันเสมอ 

เมื่อไหร่ก็ตามที่วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลง รูปร่างที่เคยอยู่มาก็เริ่มลดความหมายลง

ไป ในขณะที่ข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา รวมถึงที่อยู่อาศัยนั้นยังคงอยู่ วิถีชีวิต

นั้นค่อนข้างมีความคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ การเปลี่ยนแปลงและการแทนที่รูปร่างเดิมนั้นจึง

เป็นสิ่งที่มีคุณค่า มากกว่าการที่ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานหรือวิถีชีวิตได้  
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ผังพื้นของที่อยู่อาศัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามการใช้สอยและการด าเนินชีวิต

ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทและสังคม การแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือรองรับการใช้งานที่

หลากหลายและเพ่ิมขึ้น ระบบการประกอบกันของที่ว่าง เพ่ือตอบสนองความต้องการทางสังคมและ

การป้องกัน รูปร่างของผังพ้ืนที่ตอบรับกับสภาพอากาศและเงื่อนไขด้านที่ตั้ง ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ท า

ให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของผังพ้ืน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถที่จะตอยสนองการสร้าง

สภาพแวดล้อมที่ดี และสร้างความสบายในการอยู่อาศัยได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันความร้อน-เย็น

จากภายนอก การระบายอากาศเพ่ือสร้างอากาศที่ดีภายใน โดยอาศัยวิธีการที่แตกต่างกันไปตามแต่

ลักษณะของผังพ้ืนที่เกิดข้ึน จะเห็นได้ว่าผังพ้ืนนั้นมีความส าคัญกับการอยู่อาศัยและการตอบสนองการ

ท างานกับการระบายอากาศอย่างมาก ดังนั้นหากจะท าการออกแบบที่อยู่อาศัยที่สามารถสร้าง

ทางเลือกในการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได้นั้น จ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึงเงื่อนไขและปัจจัย

ต่าง ๆ ที่ 
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บทที ่3 

บ้านและบ้านจัดสรรในกรุงเทพฯ 

 

3.1 กรุงเทพฯและการเปลี่ยนแปลง 

3.1.1 ข้อมูลพื้นฐำน ภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ 

กรุงเทพมหานครฯ หรือในอดีตคือบางกอก เป็นเมืองท่าส าหรับการติดต่อค้าขาย ขนถ่าย

สินค้า เพ่ือล าเลียงขึ้นไปสู่เมืองหลวงเดิมคือกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นบางกอกจึงท าหน้าที่เป็นเหมือนเมือง

หน้าด่านและเมืองท่าให้กับเมืองหลวงในอดีต โดยมีชุมชนชาวจีนตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ า

เจ้าพระยา ร่วมกับชุมชนชาวไทย ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ในภายหลังก็ได้อพยพ

ประชาชนมาตั้งถิ่นฐานที่บางกอก สร้างบ้านแปลงเมืองเป็นกรุงธนบุรีที่ฝั่งตะวันตกริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

ซึ่งในระยะเวลาเพียง 15 ปี  จึงย้ายเมืองไปตั้งยังฝั่งตรงกันข้ามของแม่น้ า กลายเป็นกรุงรัตนโกสินทร์

แทน ซึ่งเป็นช่วงเวลาไม่นานพอที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นอกจากการน าประชากร

ย้ายมาอยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานแล้ว ยังได้น าเอาองค์ความรู้และวัฒนธรรมการด ารงชีวิตต่าง ๆ ติดตามมา

ด้วย ดังนั้น ในช่วงแรกของการด าเนินชีวิตริมน้ าเจ้าพระยาของชาวสยามในสมัยนั้น จึงมีความ

คล้ายคลึงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาค่อนข้างมาก ซึ่งต่อมาการสัญจรทางน้ าก็ได้ถูกลดความส าคัญลง 

ประชาชนหันมาให้ความนิยมการเดินทางทางบกมากกว่า  

 

 
รูปที่ 3.1 จิตรกรรมฝำผนังพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยำรำม สมุทรสงครำม 
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สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งกรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของ

ประเทศ พ้ืนที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น และได้รับอิทธิพลจาก

ลมมรสุมอยู่เป็นประจ า จึงมีฝนตกหนักเป็นประจ า ส่งผลให้เกิดน้ าสูง รวมถึงน้ าท่วมอยู่บ่อย ๆ โดยใน

อดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2328 เป็นต้นมา ได้มีบันทึกเหตุการณ์น้ าท่วมในกรุงเทพอยู่หลายต่อหลายครั้ง ซึ่งก็

มีหลายครั้งที่ส่งผลกระทบหนักหนาต่อการวิถีชีวิตความเป็นอยู่และระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น 

ในปี พ.ศ.2485 ท่วมประมาณ 2 เดือน วัดระดับน้ าท่วมที่สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้ 2.27 

เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง, ปี พ.ศ.2526 น้ าท่วมรุนแรงจากพายุหลายลูกพัดผ่านกรุงเทพฯ 

ส่งผลให้น้ าท่วมสูงกว่า 1 เมตร นานหลายเดือน, ปี พ.ศ.2554 เกิด “มหาอุทกภัย” จากพายุขึ้นฝั่งที่

เวียดนาม ท าให้ให้เกิดฝนตกหนักที่ภาคเหนือและอีสานของไทย และส่งผลให้ เกิดน้ าท่วมขึ้นในหลาย

พ้ืนที่รวมถึงกรุงเทพฯ กินระยะเวลานานถึง 6 เดือน ความเสียหายเกิดขึ้นทั้งราษฎรและเศรษฐกิจของ

ประเทศ  

สภาพภูมิอากาศของกรุงเทพอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน ท าให้เกิดเป็นฤดูกาล 3 

ฤดู คือ ฤดูหนำว ในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ฤดูร้อน เป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน

พฤษภาคม ฤดูฝน จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จาก

ฤดูกาลทั้ง 3 ส่งผลให้กรุงเทพนั้นมีทั้งฝนตกชุก อากาศร้อนอบอ้าว และหนาวเย็นเกิดขึ้น แต่จาก

สภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นการปกคลุมด้วยสิ่งก่อสร้างเป็นส่วนมากส่งผล

ให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปโดยมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและอากาศร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน และ

ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ 28-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 

32-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส 

 

3.1.2 ขนำด ที่ตั้ง ของกรุงเทพ 

ช่วง รัชกาลที่ 1-3 อาณาเขตของกรุงเทพฯในช่วงแรกเริ่มตั้ง มีอาณาเขตไม่แตกต่างจาก

สมัยกรุงธนบุรี พ้ืนที่ส่วนมากเป็นทุ่ง ป่า ทุ่งแกมป่า เพียงแค่เปลี่ยนแปลงที่ตั้งตัวพระนครจากฝั่ง

ตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา มาเป็นฝั่งตะวันออก การตั้งถิ่นฐานอยู่ในแนวเขตคลองคูเมืองเดิมและ



  

63 

 

ครองรอบกรุงเป็นส่วนใหญ่ ที่พักอาศัยของชาวไทยและชาวต่างชาติ อาศัยอยู่ในเขตพระนครเดิม 

กระจายทั่วไปหลายบริเวณ 

ช่วง รัชกาลที่ 4 มีการขยายเขตพระนครออกไป เนื่องจากผู้คนเพ่ิมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

ตอนตั้งกรุง ท าให้ขนาดของพระนครคับแคบเกินไป และมีการขุดคลองผดุงกรุงเกษมล้อมรอบอีกชั้น

เพ่ือให้ตัวเมืองมีการขยายตัวออกไปทางด้านทิศตะวันออก และมีการตัดถนนเพ่ิมขึ้นเพ่ือเชื่อมการ

คมนาคมกับพ้ืนที่ในด้านตะวันออกเฉียงใต้ 

รัชกาลที่ 5 ภายหลังจากช่วงรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของประชากรก็

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการค้าเสรีและการไม่ปฏิเสธการเข้ามาของชาวต่างชาติ และความ

เจริญขึ้นในเมืองหลวงและความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยของบ้านเมือง มีการสร้างถนนเพ่ิมขึ้น

เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการเชื่อมต่อกัน รวมถึงคนสามารถเดินทางเข้าสู่พระนครได้ง่าย มีการสร้างวัง

เพ่ิมขึ้นหลายหลังออกมาทางตะวันออกของกรุงเทพรวมถึงทางด้านเหนือ ท าให้เกิดการขยายตัวของ

เมืองและเกิดความเจริญและความหนาแน่นของชุมชน ความนิยมถนนเริ่มมาแทนแม่น้ าล าคลอง ท า

ให้ที่ดินริมถนนเริ่มมีราคาแพงขึ้น เป็นโอกาสของนายทุนที่กว้านซื้อที่ดินแล้วตัดถนนผ่านที่ดิน แบ่ง

ที่ดินเป็นแปลงย่อย ๆ ส าหรับขายปลูกสร้างบ้านเรือน 

ช่วงรัชกาลที่  6 บ้านเมืองขยายตัวมีสัดส่วนของการเว้นที่โล่งมากขึ้น เพ่ือส่งเสริม

สุขลักษณะและการอยู่อาศัยของประชากร การจัดสร้างวงเวียน 22 เพ่ือลดความแออัดของการอยู่

อาศัยในย่านนั้น การสร้างสวนสาธารณะแห่งแรก (สวนลุมพินี) ขึ้น เพื่อให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ 

รัชกาลที่ 7-9 บริเวณใจกลางพระนคร มีอาคารพักอาศัยเกิดขึ้นน้อยกว่าบริเวณอ่ืน ๆ 

เนื่องจากที่ดินมีราคาแพง บริเวณนอกเขตพระนคร ด้านเหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่อาศัย

กระจายตัวออกมาหนาแน่นมากขึ้น ทั้งที่อยู่ของชนชั้นสูง จนถึงชนชั้นกลาง ในช่วง  2499 มีบ้าน

จัดสรรรุ่นแรก ๆ บริเวณริมคลองประปา คือ อาคารสงเคราะห์พิบูลวัฒนา 288 หลัง ส าหรับผู้มีรายได้

ปานกลางและค่อนข้างต่ า ซึ่งเป็นย่านชานเมืองมีความหนาแน่นน้อย คมนาคมไม่สะดวก บริเวณนอก

เขตพระนครด้านตะวันออก เป็นย่านที่พักอาศัยที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เดิมเป็นที่นาห่างไกลตัว

เมือง ที่ดินราคาถูก มีคนซื้อที่เก็งก าไรไว้มาก ปล่อยเช่าให้ผู้มีรายได้น้อยเช่าปลูกเพิงอยู่ จึงเริ่ม

กลายเป็นเขตที่พักที่ไม่ได้มาตรฐาน จนเมืองขยายตัว จึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีฐานะดีและปาน

กลางที่มาซื้อที่ปลูกบ้าน และแถบคลองตันมีบ้านจัดสรรรุ่นแรกของรัฐบาล ใน พ.ศ.2498 (อาคาร

สงเคราะห์พิบูลเวสม์) ส าหรับผู้มีรายได้ปานกลาง-ต่ า บริเวณนอกเขตพระนครใต้ เป็นแถบที่อยู่อาศัย
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ผู้มีฐานะดีและชาวต่างประเทศ การขยายตัวไม่รวดเร็วและชัดเท่าที่อ่ืน ๆ แถบทุ่งมหาเมฆมีโครงการ

บ้านของรัฐเกิดขึ้น พ.ศ.2500 (อาคารสงเคราะห์มหาเมฆ รุ่น 1) แถบคลองเตยเป็นที่อยู่อาศัย

หนาแน่น 

 

 
รูปที่ 3.2 กำรเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเมืองกรุงเทพ  

 

การเริ่มตัดถนนวงแหวนรอบกรุงในปี พ.ศ.2514 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการคมนาคม นอกจากนั้นยังส่งผลให้ตัวเมืองขยายตัวขึ้ น โดยถนนวงแหวนรอบใน (ถนน

รัชดาภิเษก) เริ่มมีโครงการและก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2514 – 2536 และถนนวงแหวนรอบนอก (ถนน

กาญจนาภิเษก) เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2521 – 2550 เมืองจึงค่อย ๆ ขยายออกไปบริเวณชานเมือง

มากขึ้น แต่ในขณะที่เขตความเจริญและเขตธุรกิจยังอยู่ในเขตกลางเมือง ช่วงชานเมืองจึงเป็นการ

ขยายตัวของกลุ่มท่ีอยู่อาศัยเสียเป็นส่วนใหญ่ 

 

3.1.3 สภำพสังคม เศรษฐกิจ  

ช่วงรัชกาลที่ 1-3 เป็นช่วงที่เริ่มการก่อร่างสร้างเมือง รวมถึงยังมีการศึกสงครามอยู่บ้าง 

การพัฒนาหรือการตั้งหลักในสิ่งต่าง ๆ นั้น จึงยังใช้อยุธยาเป็นต้นแบบ ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการเมืองการ

ปกครอง เศรษฐกิจ รวมถึงสภาพบ้านเรือนต่าง ๆ โดยเศรษฐกิจเป็นแบบเลี้ยงตัวเอง ประชาชนมีไม่

มาก เมื่อเทียบกับขนาดของเมืองและที่ดิน ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของแต่ละครอบครัว ช่วง

ปลายสมัย ได้มีการแก้ไขสนธิสัญญาค้าขาย และมีการเปิดท าการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพบ้านเมือง ในช่วงรัชกาลที่ 3 ได้มีการเข้ามามีอิทธิพลของชาติ

ตะวันตกมากขึ้น รวมถึงการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาของเหล่ามิชชันนารี ที่ส่งผลในด้านความนิยมแบบ
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ฝรั่งไปพร้อม ๆ กับจีน ที่ได้ความนิยมอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว โดยเริ่มขึ้นจากส่วนเจ้านายชั้นสูง ก่อนที่

ความนิยมจะเริ่มลงไปยังสังคมล าดับต่าง ๆ  

ช่วงรัชกาลที่ 4 มีแนวทางการพัฒนาบ้านเมือง โดยการเปิดรับเอาวิทยาการและความ

เจริญตามแบบตะวันตกเข้ามามากขึ้น จากเดิมที่รับจากจีน เพ่ือให้สามารถธ ารงรักษาประเทศเอาไว้ 

ยกเลิกประเพณีบางอย่าง เช่น การงดเข้าเฝ้า หรือการปิดหน้าต่างบ้านเรือนในขณะที่เสด็จด าเนินผ่าน 

เข้าสู่ยุค “สยามใหม่” (New Siam) มีการปรับปรุงการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า มีการท า

สนธิสัญญาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้า จากการค้าแบบผูกขาดเป็นการค้าแบบเสรี ตลอดจนการ

รับช่างชาวต่างชาติเข้ามาท างานราชการ เพ่ือเป็นการผ่อนปรนกับประเทศมหาอ านาจตะวันตกเพ่ือ

ความอยู่รอด  

ช่วงรัชกาลที่ 5 นโยบายพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยการรับเอาวัฒนธรรม

ตะวันตกมาปรับปรุงกิจการต่าง ๆ ของบ้านเมือง เข้าสู่ยุคสยามใหม่ มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็ว มีการเสด็จประพาสในหลายประเทศ และน าเอาข้อดีมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาชาติ อาชีพหลักยัง

เป็นเกษตรกรรม ท านา ท าสวน ประมง มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น มีชาวต่างชาติเข้ามาเปิดกิจการ

หลายบริษัท งานสาธารณูปการเพ่ิมมากขึ้น ทั้งการสื่อสาร ไฟฟ้า ประปา การพยาบาล การธนาคาร 

เป็นต้น  

ช่วงรัชกาลที่ 6 อารยธรรมตะวันตกมีอิทธิพลมากกว่าช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากการสื่อสาร

คมนาคมเจริญขึ้น การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการจ้างงานชาวต่างชาติ 

และมีการปรับปรุงการศึกษา การส่งนักเรียนไปศึกษาต่างประเทศเริ่มมีมากขึ้น เริ่มมีสถาปนิกไทย

ส าเร็จการศึกษากลับมาช่วยบ้านเมืองบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีบทบาทมากหากเทียบกับสถาปนิกต่างชาติ มี

การจดทะเบียนครอบครัว และเคหะสถาน  

ช่วงรัชกาลที่ 7-9 ระบบเศรษฐกิจไปผูกกับระบบเศรษฐกิจโลกอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงปี 

2472 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ในปี  2475 เศรษฐกิจฟ้ืนตัวอีกครั้ง และในปี เดียวกันมีการ

เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นประชาธิปไตย ส่งผลถึงแนวคิด

และวิธีการของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนับเป็นก้าวส าคัญที่ท าให้ประเทศไทย

เปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย (modernization) เพ่ือให้ทัดเทียมกับอารยประเทศอ่ืน ๆ  (วิมลสิทธิ หร

ยางกูล และคณะ, 2536) นอกจากนั้นยังมีการเปิดตัวศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งเป็นโรงมหรสพแห่งแรก และ

มีระบบเสียงและระบบปรับอากาศที่ทันสมัยเกิดขึ้น ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกไทย (ม.จ.สมัยเฉลิม 
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กฤดากร และนายนารถ โพธิประสาท) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของสถาปนิกไทยโดยไม่ต้อง

พ่ึงพาสถาปนิกต่างชาติ รวมถึงมีนักเรียนไปเรียนต่างประเทศมากขึ้น และมีผู้กลับมาจากเรียน

ต่างประเทศ เข้ามาท างานรับราชการแทนชาวตะวันตก ช่วง 2482-2488 ไทยเข้าไปส่วนกับ

สงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับความเสียหายจากระเบิดในกรุงเทพ ซึ่งส่งผลถึงเศรษฐกิจ และรูปแบบ

ที่อยู่อาศัยในภายหลังช่วงสงคราม ช่วงต้น รัชกาลที่ 9 พัฒนาสังคมเข้าสู่สากลมากขึ้น การคมนาคม

สะดวก สาธารณูปโภค การแพทย์ดีขึ้น เสถียรภาพรัฐบาลดีขึ้น มีการท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ในปี 2503 เริ่มใช้ในปีถัดมา 

ช่วงปี 2500 ประเทศเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ของการพัฒนาประเทศครั้งแรก มีการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เช่น การคมนาคม 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ส่งผลให้ประชาชนมีกินมีใช้ เกษตรกรเปลี่ยนมาเป็นผู้ขายแรงงาน มี

การย้ายเข้ามาสู่เมืองใหญ่ มากข้ึน คนร่ ารวยจากการเป็นพ่อค้า นักธุรกิจ การท าการค้ามากข้ึน แต่คน

จนและคนขายแรงงานก็มากขึ้น ซึ่งมาอยู่อย่างแออัดในเมือง ความต้องการที่อยู่อาศัยจึงเพ่ิมขึ้น ฐานะ

ส่วนมากเป็นผู้มีรายได้ต่ า ที่อยู่จึงเกิดขึ้นหลายรูปแบบ ตามฐานะและตามอิทธิพลตะวันตก รัฐมีส่วน

ในการสร้างให้ผู้มีรายได้น้อย ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานการเคหะแห่งชาติในปี พ.ศ.2516 โดยควบรวม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเคหการหรืออาคารสงเคราะห์ ที่กระจัดกระจายอยู่หลายหน่วยงานให้เป็น

หน่วยงานเดียว(วิมลสิทธิ หรยางกูล และคณะ, 2536) ในส่วนของเอกชนก็มีการลงทุนในด้านบ้าน

เดี่ยว (บ้านจัดสรร) ส าหรับผู้มีรายได้ปานกลาง นอกจากนั้นยังมีโครงการรถคันแรก, บ้านหลังแรก 

ในช่วงปี 2554 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการมีบ้านและรถให้กับคนที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์

ครอบครองสินทรัพย์ทั้งสองอย่างมาก่อน ได้มีส่วนลดในการซื้อสินทรัพย์ทั้งสองชนิด ส่งผลให้เกิดการ

เพ่ิมข้ึนของปริมาณรถต่อครัวเรือนเป็นล าดับถัดมา 

 

3.1.4 วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ ควำมเชื่อ ค่ำนิยม 

ในช่วงสมัย รัชกาลที่ 1-3 ผู้คนอพยพมาจากกรุงธนบุรีและอยุธยา ไม่ต่างอะไรจากตอนที่

ย้ายเมืองมา ประชากรมีไม่มากเมื่อเทียบกับขนาดของเมืองและที่ดิน ประชากรมีประมาณการเพิ่มขึ้น

จากช่วงแรก 5-7 หมื่นคน ไปเป็น เรือนแสน ส่วนมากใช้แม่น้ าล าคลองเป็นหลัก ทั้งการด ารงชีวิต การ

คมนาคม การประกอบอาชีพ รวมถึงสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ มีถนนไม่ก่ีสาย ในช่วงนี้มีชาวต่างชาติเข้ามา

อาศัยในประเทศกันมาก ทั้งชาวจีนและชาวยุโรป ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากความต้องการการ
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ใช้เพ่ือประโยชน์ทางการค้าและการประกอบอาชีพในประเทศ ยังมีการแบ่งชนชั้นทางสังคมอยู่ 

แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ คือ เจ้า คือ เจ้านาย ผู้สืบเชื้อสายกษัตริย์, ขุนนาง คือ ข้าราชการที่ไม่ใช่เจ้านาย, 

ไพร่ คือ ราษฎรทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นชาวนา, ทาส คือ พลเมืองชั้นล่างสุด ไม่มีสิทธิหรืออิสรภาพใด ๆ 

จนมีการเลิกทาสในรัชสมัย รัชกาลที่  5 รวมถึงการเข้ามาของสิ่งใหม่จากตะวันตก เช่น ประดิษฐกรรม 

ระบบขนส่งต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมใหม่ ๆ เนื่องจากความต้องการ

เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของบ้านเมืองให้มีความศรีวิไลมากกว่าที่เคย และมี อิทธิพลต่อสังคมเมือง

หลวงมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นรากฐานต่อ ๆ มาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ

ในบ้านเมือง  

ในช่วงนี้ ประเพณีความเชื่อหลายอย่างยังคงมีอยู่ และยึดถือปฏิบัติต่อมาจากในสมัยก่อน

หน้า และส่งผลถึงลักษณะรูปแบบของที่อยู่อาศัย เช่น จะเกิดอัปมงคลหากเดินลอดใต้ถุนเรือน 

โดยเฉพาะส่วนใต้ของบันได ซึ่งส่งผลให้ไม่นิยมสร้างอาคารหลายชั้น เป็นต้น ในขณะที่ประเพณี

บางอย่างต้องเปลี่ยนไปเพ่ือการพัฒนาประเทศและความสัมพันธ์ทางการทูต เช่น ยกเลิกการถอดเสื้อ

เข้าเฝ้า  

เจ้านายหลาย ๆ พระองค์ได้มีการน าเข้าเอาเครื่องเรือนต่าง ๆ จากยุโรปเข้ามาใช้ซึ่งเป็น

จุดเริ่มในการน ารูปแบบวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในอาคารที่อยู่อาศัย ท าให้มีแนวโน้มในการวางผัง

อาคารเพ่ือประโยชน์ใช้สอยที่สอดรับกับการกินอยู่แบบฝรั่งมากขึ้น แต่ก็ยังแพร่หลายในเฉพาะกลุ่ม

ของราชส านักเท่านั้น ในขณะที่บ้านเรือนราษฎรรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยังเป็นแบบดั้งเดิมที่ได้รับ

สืบต่อมา 

ในช่วงสมัย รัชกาลที่ 5 มีความพยายามเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของประเทศ โดยการ

น าเอาวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาปรับใช้ในประเทศ โดยเริ่มจากในรั้วในวัง ยกเลิกประเพณี

การหมอบกราบในการเข้าเฝ้า สร้างค่านิยมในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การด าเนินชีวิตแบบ

ชาวตะวันตก การใช้เก้าอ้ีและเครื่องเรือนต่าง ๆ เช่น การทานข้าวหรือท างานบนโต๊ะแทนการนั่งพ้ืน 

รวมถึงการสร้างวัง พระที่นั่งต่าง ๆ ในรูปแบบของตะวันตก มีการก าหนดให้แยกส่วนสถานที่ประกอบ

กิจราชการออกจากที่ประทับที่เคยเป็นส่วนเดียวกันตามวังต่าง ๆ นอกจากนั้นการเลิกทาสนั้นมีผลท า

ให้ขนาดของเรือนเจ้านายทั้งหลายมีแนวโน้มเล็กกะทัดรัดลงกว่าเดิม (วิมลสิทธิ หรยางกูล และคณะ, 

2536) ความนิยมในการใช้คูคลองเป็นทางสัญจรหลัก รวมถึงการด าเนินชีวิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด และ

หันไปให้ความส าคัญกับถนนแทน ส่งผลถึงสิ่งก่อสร้างรวมถึงที่อยู่อาศัย จากที่เคยหันหน้าให้น้ า  
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กลายเป็นหันหน้าให้ถนนแทน และความเชื่อต่าง ๆ ได้ลดลงตามไปด้วย เช่น ความเชื่อในการเดินลอด

ใต้ถุน เพราะวังต่าง ๆ ก็นิยมสร้างเป็นอาคารสองชั้นซ้อนกันแบบฝรั่ง และมีความพยายามปรับพ้ืนที่

การใช้งานบางส่วน เช่น น าบันไดข้ึนตึกไว้ภายนอกตัวอาคาร ส าหรับบางคนที่ยังมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่  

ในช่วงปีทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา สภาพสังคมในประไทยได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคม

ผู้บริโภคจากผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกับค่านิยมและวิถีชีวิตของคน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

คนยากจนผู้มีรายได้ต่ า มีความต้องการวัตถุและสิ่งใหม่ ๆ มาตอบสนองความต้องการของตัวเอง 

ตั้งแต่ โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอ ไปจนถึงมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ (วิมลสิทธิ หรยางกูล และคณะ, 

2536) ทั้งความต้องการในการด าเนินชีวิต และความต้องการที่จะมี อีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มสังคมผู้

ร่ ารวยจากความส าเร็จทางธุรกิจ ซึ่งเป็นสังคมผู้บริโภคที่ประกอบด้วย “กลุ่มรวยใหม่” ที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจดีพอที่จะไขว่คว้า “อะไรก็ได้” เพ่ือเสริมสร้างภาพพจน์ของตน โดยเฉพาะสิ่งที่มีลักษณะโอ่

อ่าหรูหรา (วิมลสิทธิ หรยางกูล และคณะ, 2536) และส่งผลกับรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมใน

ลักษณะของ “งานสถาปัตยกรรมคลาสสิคดัดแปลง” ซึ่งคนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสไปเห็นงานทั้งจากใน

นิตยสารหรือการเดินทางไปต่างประเทศเอง ซึ่งต่อมาก็ได้แพร่ความนิยมไปสู่กลุ่มผู้บริโภคที่มีฐานะ

รองลงมา โดยเฉพาะในโครงการที่อยู่อาศัย  

การพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างเห็น

ได้ชัด ประชาชนเริ่มมีฐานะแตกต่างกัน เกิดการแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง รายได้ปานกลาง และ

รายได้ต่ า ซึ่งได้กลายเป็นฐานในการพัฒนารูปแบบของที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของ

คนแต่ละกลุ่ม จากคนที่เคยอาศัยอยู่ห้องแถวตึกแถวตามย่านเก่าในกรุงเทพฯ เมื่อมีฐานะหรือรายได้ 

ก็ย้ายออกไปอยู่บ้านเดี่ยว บ้านจัดสรรตามชานเมือง และส่งผลต่อวัฒนธรรมการอยู่อย่างใกล้ชิดกันใน

ห้องแถวหรือตึกแถวกลางใจเมืองเป็นบ้านเดี่ยว และส่งผลต่อรูปแบบของครอบครัวขยายในบ้าน

เดียวกัน เป็นการอยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวแทน 

นอกจากนั้นการที่ผู้คนตั้งแต่ชนชั้นกลางขึ้นไปจะต้องมีรถส่วนบุคคล เพ่ือตอบสนองการ

เดินทางและการเข้ามาท างานในเมือง ซึ่งการพัฒนาของระบบขนส่งสาธารณะที่ยังไม่สามารถ

ตอบสนองการใช้งานของคนได้ในหลาย ๆ พ้ืนที่ ส่งผลให้คนส่วนมากจ าเป็นที่จะต้องมีการครอบครอง

เป็นเจ้าของรถ รวมถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลในช่วงปี พ.ศ.2554 ในการออกโครงการรถคันแรกที่

พยายามแก้ปัญหาด้วยการให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการเป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้นอีกด้วย  
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การพัฒนาของเทคโนโลยี ท าให้การด าเนินชีวิตและการอยู่อาศัยในชีวิตประจ าวันมีความ

สะดวกขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการอยู่อาศัยในบ้านของเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัย

สามารถสร้างสภาพอากาศที่เย็นสบายได้ภายในบ้าน การติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งพ้ืนที่ส่วนตัว เช่น 

ห้องนอน ไปจนถึงพ้ืนที่ส่วนรวมของบ้าน เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ซึ่งเครื่องปรับอากาศนั้นได้รับ

ความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากสถานการ์ณ

สิ่งแวดล้อมโลก รวมถึงคุณภาพของอากาศที่นับวันจะแย่ลงไปทุกวัน  

เครื่องปรับอากาศได้รับการผลิตและพัฒนาในช่วงปี  1902-1914 จากนั้นได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในอาคารสาธารณะและอาคารอยู่อาศัย โดยเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย

ได้รับการกล่าวถึงเมื่อเข้ามาติดตั้งในโรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิมกรุง ในปี พ.ศ.2473 (ค.ศ.1930) โดย

บริษัท Carrier และได้พัฒนามาสู่เครื่องปรับอากาศในอาคารพักอาศัย ในปี พ.ศ.2512 (ค.ศ. 1969) 

และด าเนินงานต่อเนื่องจนมีผู้แทนจ าหน่ายในปี พ.ศ.2527 (ค.ศ. 1984) หลังจากนั้นก็ได้เริ่มมีการใช้

งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น  โดยในแต่ละปีก็มีการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศเพ่ิมขึ้น 

โดยเฉพาะหลังช่วง พ.ศ.2530 เป็นต้นมา ที่อยู่อาศัยได้รับผลจากความเจริญของเมือง ลมไม่โกรก 

ต้นไม้ก็ไม่มี ก็ต้องสร้างเป็นบ้านติดแอร์ (กิจโชติ นันทนสิริวิกรม, 2561) ซึ่งส่งผลต่อการวางผังของที่

อยู่อาศัยที่ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงทิศทางลม (ผุสดี ทิพทัส, 2525) 

ในช่วงปี พ.ศ.2531-2550 นอกจากวิถีชีวิต, ความเชื่อ ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว การเข้าถึง

เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ง่ายขึ้น และมีราคาถูกลง ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมรวมถึงภายในบ้าน

เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลถึงขนาดและจ านวนของพื้นที่ภายในบ้านที่มีการเปลี่ยนแปลง การหายไป

ของห้องพระ, ห้องคนรับใช้ ในโครงการบ้านจัดสรรหลาย ๆ โครงการ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและ

ลักษณะครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง ขนาดของพ้ืนที่ภายในห้องนอนมีการเพ่ิมขึ้น อาจเกิดจากทิศ

ทางการออกแบบของเจ้าของโครงการและผู้ออกแบบ ที่เห็นความส าคัญของการมีพ้ืนที่ส่วนตัวที่มาก

ขึ้นของสมาชิกแต่ละคนในบ้าน (ฑีฆวัฒน์ วีระเศรษฐกุล, 2012) 
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3.1.5 กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

รัชกาลที่ 1-3 เดิมทั้งหมดเป็นของกษัตริย์ และสามารถพระราชทานให้วัดหรือบุคคลได้

กรรมสิทธิ์ ซึ่งสามารถซื้อขาย โอน และตกทอดไปยังทายาทได้ ซึ่งที่ดินเหล่านี้ไม่ถูกเรียกคืน ท าให้เกิด

การครอบครองที่ดินจ านวนมากในเหล่าขุนนาง บ้านเรือนของราษฎรทั่วไปจึงนิยมปลูกตามริมแม่น้ า

ล าคลอง ตามเส้นทางการคมนาคม จนมีการตัดถนนในพระนคร จึงเริ่มปลูกบ้านเรือนริมถนนมากขึ้น 

รัชกาลที่ 4 ในรัชสมัยนี้ เริ่มมีการครอบครองที่ดินเป็นกิจจะลักษณะ มีพระราชก าหนด

ยอมรับกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล การซื้อขายที่ดินในช่วงนี้มีความแพร่หลายเนื่องจากที่ดินมีราคาถูก และ

มีการพัฒนาที่ดินไปภายหลังจากการขุดคูคลอง กลายเป็นที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนไปจับจองที่ดิน

ใหม่ ๆ ราคาท่ีดินเพิ่มสูงขึ้น 

ในสมัย รัชกาลที่ 5 ได้รับเอาความรู้ในการวาดรูปที่ดินได้อย่างถูกต้อง ทั้งขนาด ขอบเขต

ที่แน่ชัดของประเทศ รวมไปถึงขนาดของที่ดินต่าง ๆ มีการจัดระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินขึ้นอีกครั้ง ใน พ.ศ.

2444 โดยมีการออกโฉนดขึ้น เพ่ือเป็นหลักฐานกรรมสิทธิ์การได้ครอบครองที่ดินมี 2 วิธี โดยการจับ

จองและขอรับพระราชทาน ในกรณีที่ยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่า การจับจองที่ดินจ านวนมากจ าเป็นต้อง

มีเงินและก าลังคนมากพอที่จะเปลี่ยนป่าให้เป็นสวนได้ คนธรรมดาจึงครอบครองได้เพียงเล็กน้อย

เท่านั้น รวมถึงผู้ที่ลงมือขุดคลองย่อมได้รับสิทธิ์การครอบครองที่ดินสองฝั่งคลองตามธรรมเนียม และ

สามารถขายต่อได้ จนมีการออกโฉนด การครอบครองจึงรัดกุมมากข้ึน 

ภาพรวมของการครอบครองที่ดินรวมถึงขนาดของที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคต่าง ๆ มี

แนวโน้มที่ที่ดินในการปลูกสร้างบ้านเรือนนั้นมีขนาดเล็กลง เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร

ในเขตเมือง รวมถึงผู้ที่มีต้นทุนมากกว่าจะมีสิทธิ์ในการครอบครองหรือการเข้าถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน

ได้มากกว่า จึงท าให้ผู้มีรายได้ปานกลาง-ต่ านั้นมีทางเลือกไม่มากนักในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย  
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สภาพสังคมเศรษฐกิจ วิถีชี วิตความเป็นอยู่  ความเชื่อ 
ค่านิยม 

กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ต้นแบบจากอยุธยา เลี้ ยง
ตนเอง 

ระบบศักดินา  
การเปลี่ยนแปลงการคมนาคม การเลิกทาส 

สยามใหม่ ตะวันตก ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงประเพณีเป็นแบบ
ตะวันตก 

 
 
การ เป ลี่ ย น กฎ ห ม ายก าร
ครอบครองที่ดิน 

อารยธรรมตะวันตก ค่านิยมตะวันตก การใช้เครื่องเรือน 

ระบบเศรษฐกิจโลก ความเชื่อ ค่านิยมจากอดีต การออกโฉนด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมผู้บริโภค ขนาดที่ดินเฉลี่ยลดลง 

ความต้องการที่อยู่อาศัยใน
เมือง 

กลุ่มผู้มีรายได้ต่าง ๆ  การเข้าถึงการเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย ชนชั้นกลาง – กลุ่มรวยใหม่ 

ยุคของเทคโนโลยี 

ตำรำง 3.1 ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อบ้ำนในกรุงเทพฯ 
  

3.2 รูปแบบของบ้านในกรุงเทพฯ  

บ้านในกรุงเทพฯตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างลักษณะ พ้ืนที่ต่าง 

ๆ รวมถึงการใช้งาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ จากหนังสือพัฒนาการของบ้านคน

ไทยในภาคกลาง (ประทีป มาลากุล, 2530) ได้แบ่งลักษณะของบ้านในกรุงเทพฯไว้  ตามการแบ่งช่วง

รัชกาล และปัจจัยต่าง ๆ ทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต เทคโนโลยี ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อบ้านในแต่

ละช่วงไว้เป็น 5 ช่วง คือ 

- ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 พ.ศ.2310 – 2360) 
- ค้าขายกับต่างประเทศ (รัชกาลที่ 2-4 พ.ศ.2361 – 2411) 
- อิทธิพลตะวันตก (รัชกาลที่ 5-6 พ.ศ.2411 – 2461) 
- ความรู้จากต่างชาติ (รัชกาลที่ 7-9 พ.ศ.2461 – 2500) 
- ปฏิวัติเศรษฐกิจ (รัชกาลที่ 9 พ.ศ.2500 – 2530) 

และในการเปลี่ยนแปลงของบ้านทั้งหมดนั้น สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของบ้านในกรุงเทพฯ เอาไว้ 3 ลักษณะ คือ ท าอย่างเดิม ท าอย่างผสม 

เปลี่ยนเป็นอย่างใหม่ ซึ่งเป็นภาพรวมที่ครอบคลุมบ้านในรูปแบบทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯไว้
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ค่อนข้างครอบคลุม จากบ้านแบบไทยเดิม จนกลายเป็นบ้านแบบใหม่ที่เกิดขึ้น หากแบ่งประเภทของ

บ้านที่มีอยู่ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ในอดีตตามลักษณะใหญ่ ๆ ที่เห็นได้ชัด จะแบ่งได้เป็น 6 รูปแบบ คือ  

- บ้านแบบไทย, เรือนไทย 
- บ้านแบบจีน 
- บ้านแบบตะวันตก 
- บ้านไม้ 
- บ้านสมัยใหม่ 
- บ้านจัดสรร 

บ้าน 5 ยุค ประเภทของบ้านในกรุงเทพฯ บ้าน 3 ลักษณะ 

รัตนโกสินทร์ตอนต้น  
(รัชกาลที่ 1 พ.ศ.2310 – 2360) 

บ้านแบบไทย, เรือนไทย 
บ้านแบบจีน 

ท าอย่างเดิม 
 
ท าอย่างผสม ค้าขายกับต่างประเทศ  

(รั ช ก าล ที่  2-4 พ .ศ .2361 – 
2411) 

อิทธิพลตะวันตก 
(รั ช ก าล ที่  5-6 พ .ศ .2411 – 
2461) 

บ้านแบบตะวันตก 
บ้านไม้ 

เปลี่ยนเป็นอย่างใหม่ 

ความรู้จากต่างชาติ 
(รั ช ก าล ที่  7-9 พ .ศ .2461 – 
2500) 

บ้านสมัยใหม ่

ปฏิวัติเศรษฐกิจ 
( รั ช ก า ล ที่  9 พ .ศ .2500 – 
ปัจจุบัน) 

บ้านจัดสรร 

ตำรำง 3.2 ตำรำงเปรียบเทียบ ยุคสมัย – รูปแบบบ้ำน – กำรแบ่งประเภท 
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3.2.1 บ้ำนแบบไทย, เรือนไทย 

เรือนไทยที่เห็นกัน เป็นรูปแบบเรือนที่ได้รับอิทธิพลจากอยุธยา ในช่วง พ.ศ.2310 – 

2360 ปลายกรุงศรีอยุธยา - ต้นกรุงรัตนโกสินทร์  (รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 2) เป็นช่วงต่อเนื่องจาก

อยุธยา – กรุงธนบุรี – รัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งมีระยะเวลาที่ไม่ห่างกันมาก ดังนั้น วิธีการก่อสร้าง

และรูปแบบของเรือนนั้นยังเป็นการ “ท ำอย่ำงเดิม” ตาม รูปแบบจำกอดีต คือลักษณะของเรือนไทยที่

สืบทอดจากของเก่า ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาใช้ในการสร้างบ้านเมืองในช่วงแรก ท าให้รูปแบบและ

การพัฒนาต่าง ๆ มีความคล้ายคลึงกับสมัยอยุธยาเป็นส่วนมาก เรียกได้ว่าเป็นบ้านไทยแท้ โดย

ช่างฝีมือเดิม ๆ ในปัจจุบันเรือนที่ค่อนข้างสมบูรณ์และถูกดูแลอย่างดี ได้แก่ พระต าหนักทับขวัญ หรือ

เรือนทับขวัญ เป็นพระต าหนักในพระราชวังสนามจันทร์ 

 
รูปที่ 3.3 ภำพถ่ำยพระต ำหนักทับขวัญ พระรำชวังสนำมจันทร์  

ที่มาของเรือนไทย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภาพเขียนฝาผนังจากวัดและสถานที่

ส าคัญที่พอหลงเหลือจากช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นถึงภาพเขียนของอาคารบ้านเรือน 

รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ต่าง ๆ รวมถึงบันทึกของชาวต่างชาติที่มาใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้น ซึ่งบันทึ ก

ต่าง ๆ นั้นแสดงให้เห็นว่าตัวเรือนมีความเรียบง่าย ทั้งแบบที่เป็นกระท่อม เรือนไม้ไผ่หรือเรือนไม้จริง 

(ซึ่งเรียกว่าเรือนเครื่องผูก กับเรือนเครื่องสับ ตามล าดับ) โดยนอกเหนือจากบ้านที่เป็นบ้านที่ปลูกบน

บกแล้วยังมีบ้านในลักษณะเรือนแพ ที่มีลักษณะเดียวกับบ้านบนบก แต่ต่างกันที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนเสา

ลอยที่อยู่ใต้ถุนเรือน แต่เป็นการวางอยู่บนแพไม้ไผ่ หรือแพลูกบวบแทน  

 



  

74 

 

   
รูปที่ 3.4 ภำพเขียนเรือนเครื่องผูกและเรือนไม้จริง บนจิตรกรรมฝำผนัง  

 

ในอดีต รูปแบบรวมถึงชนิดของอาคารมีไม่มากนัก จะมีก็เพียง วัด อาคารราชการ วัง 

โดยที่ในอดีตได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับฐานานุศักดิ์ในงานสถาปัตยกรรมไทยอยู่ ถึงแม้ว่าไม่ได้ก าหนด

อย่างชัดเจนว่าห้ามท า แต่ก็ได้มีการก าหนดเอาไว้ในกฎหมายตราสามดวง เกี่ยวกับรูปแบบของวังและ

วัดหลวง ที่เกี่ยวพันกับความเชื่อเรื่องสมมติเทพ และคนธรรมดาทั่วไปไม่สมควรที่จะสร้างอาคารให้มี

ลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะส่วนยอดอาคารและส่วนหลังคา ที่จะมีรูปทรงและการตกแต่งที่แสดงถึง

ความแตกต่างของฐานานุศักดิ์ ท าให้รูปแบบของที่อยู่อาศัยของคนธรรมดา (ไพร่, เจ้านาย) กับที่อยู่

อาศัยหรือวังของเจ้านั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

 

 
รูปที่ 3.5 ภำพเครื่องทรงหลังคำ จำกปกหนังสือฐำนำนุศักดิ์ในงำนสถำปัตยกรรมไทย 

 

ส่วนบ้านหรือเรือนนั้น ไม่มีความแตกต่างกันมาก จะแตกต่างกันที่ขนาดของเรือน วัสดุ

และการตกแต่งเท่านั้น โดยเป็นผลมาจากฐานะของผู้ครองเรือน เช่น สามัญชน ขุนนาง เจ้านาย 

เสนาบดี หากเป็นผู้มีฐานะ ตัวบ้านก็จะประกอบไปด้วยเรือนหลาย ๆ หลัง และเชื่อมต่อกันด้วยชาน
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กลาง มีขอบเขตและเนื้อที่กว้างใหญ่ตามขนาดของเรือน ในทางกลับกัน หากเป็นผู้มีฐานะปานกลาง

หรือยากจนแล้ว ส่วนมากก็จะมีเรือนเพียงหลังเดียว มีเฉลียงและชานประกอบเรือนเล็กน้อย ถ้ามี

ฐานะดีขึ้นหน่อยมักจะมีครัวไฟอีกหลังเชื่อมอยู่  

นอกเหนือจากจ านวนของเรือนที่ขึ้นอยู่กับสถานะแล้ว รูปแบบของบ้านในชนบทและ

บ้านในเมืองมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยบ้านเรือนในชนบทนั้นจะใช้วัสดุท้องถิ่ นมาประยุกต์ใน

การสร้าง ในขณะที่บ้านในเมืองนั้นจะเป็นเรือนไทยที่ค่อนข้างมีแบบแผนแน่นอน แต่จะมีความ

แตกต่างกันที่ขนาดและการวางผังเรือนกับชาน ส่วนมากเป็นกระท่อม เรือนไม้ไผ่ขัดแตะหลังคาจาก 

ยกพ้ืนสูง และเรือนฝากระดาน เรือนยกพ้ืนระดับเดียวกันทั้งหลัง กั้นฝาด้วยซีกไม้ไผ่ หลังคามุงตับจาก 

โดยมากเป็นเรือนชั้นเดียว แบ่งออกเป็น 3 ห้อง กั้นด้วยตับจากหรือกระแซง ในห้องนอนมีแผ่น

กระดานยกพ้ืนสูงราว 1 เมตร ชั้นล่างเป็นที่เก็บข้าวของต่าง ๆ  

  
รูปที่ 3.6 เรือนที่มีทรวดทรงและผังพืน้แบบเดียวกับช่วงต้นยุครัตนโกสินทร์  

(ประทีป มาลากุล, 2530) 

โดยปกติแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในอดีตนั้น ไม่ค่อยจะได้ใช้งานพื้นที่ภายในตัว

อาคารมากนัก เนื่องจากสภาพอากาศที่มีความสบายเกือบตลอดปี จึงนิยมที่จะท ากิจกรรมภายนอก

กันมากกว่า ยกเว้นเสียแต่เรื่องการนอนและเก็บข้าวของส าคัญ หรือกิจกรรมส่วนตัว โดยกิจกรรมอ่ืน 

ๆ ก็มักท ากันกลางแจ้ง และอาศัยร่มเงาต้นไม้ หรือชายคาอาคารเป็นตัวบังแดดให้แก่ตัวเอง ดังนั้นตัว

เรือนหรือพ้ืนที่ในอาคาร จึงมักถูกสร้างในรูปร่างสี่เหลี่ยมอย่างง่าย ๆ สะดวกเหมาะสมกับระบบการ

ก่อสร้าง และสามารถเกิดความยืดหยุ่นเพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมได้หลากหลาย ไม่มีการก าหนดชื่อห้อง

ที่ชัดเจนว่าจะต้องมีห้องใดใช้ท าหน้าที่อะไร (วิมลสิทธิ หรยางกูล และคณะ, 2536) 

บ้านเรือนไทยในอดีตนั้น นอกจากจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้ว ยังใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 

หลายประเภท ตั้งแต่การอยู่อาศัย รองรับแขกต่างประเทศ ประกอบกิจการค้าขาย สถานที่ท างาน

แทนส านักงาน สอนหนังสือ สถานพยาบาล โรงสวด ว่าความแทนศาล ที่ขังผู้ต้องหา (ผุสดี ทิพทัส, 
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2525) เรือนไทยนั้นเสื่อมความนิยมลงไปในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 จากการเข้าแทรกแซรงจากอิทธิพล

ตะวันตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตที่มีความทันสมัยมากขึ้น  

- ลักษณะทั่วไปและผังพื้น 

ประเภทของเรือนไทย หรือบ้านไทยนั้น มีหลายรูปแบบทั้งที่แตกต่างกันตามวัสดุก่อสร้าง 

ที่จะแยกออกเป็นเรือนเครื่องผูกและเรือนเครื่องสับ นอกจากนั้นยังมีเรือนแพ ซึ่งเป็นเรือนที่ตั้งอยู่บน

แพไม้ไผ่ และใช้ชีวิตอยู่เหนือน้ า แต่ก็ยังมีรูปร่างลักษณะและผังพ้ืนเหมือนกันกับเรือนบนบก 

  
รูปที่ 3.7 เรือนแพริมน้ ำ 

 

เรือนรูปแบบนี้เป็นเรือนชั้นเดียวยกพ้ืนสูง มีใต้ถุนเป็นที่โล่ง และเสาลอย เพ่ือป้องกันน้ า

ท่วม พ้ืนเรือนระดับเดียวกันหมดทั้งหลัง มีระเบียงและชานประกอบเมื่อขยายตัวขึ้น ก็สามารถขยาย

ต่อไปจากชานได้ โดยการเพ่ิมเรือน และขยายชานออกไป เนื้อที่ใช้สอยของเรือน จึงมีเพียงห้องนอน 

ห้องโถง เฉลียง นอกชาน ครัวไฟ ใต้ถุน ส าหรับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน และสามารถขยายเพ่ิมเติม

ได ้โดยใช้ชานเป็นตัวเชื่อมเรือนหลังต่าง ๆ ที่มีการใช้งานแตกต่างกัน  
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รูปที่ 3.8 เรือนเดี่ยวหลังคำแฝดและเรือนหมู่เรียงแถว 

 

ตัวเรือนมีหน้าต่างในทุกช่วงเสาและในทุกด้าน รวมถึงตัวเรือนมีขนาดที่ไม่ใหญ่ไม่เล็ก

มากจนเกินไป ดังนั้นการแบ่งเนื้อท่ีใช้สอยภายในเรือนจึงเป็นผังพื้นแบบตื้น (shallow plan) โดยจะมี

การแบ่งห้องในตามด้านขวางกับตัวเรือน ในเรือน 1 หลัง จะมีการแบ่งห้องที่ไม่ซับซ้อนมากนัก บาง

หลังมีเพียงห้องเดียว บางหลังมีการแบ่งเป็น 2 ส่วน ตามแนวเสา ซึ่งอาจะแบ่งได้เป็นพ้ืนที่ภายใน

ทั้งหมด หรือแบ่งเป็นพ้ืนที่ภายในกับภายนอกก็ได้ ท าให้ในทุกห้องที่ถูกแบ่งก้ัน สามารถมีหน้าต่างได้

ไม่น้อยกว่า 3 ด้าน 

 

   
รูปที่ 3.9 เรือนเดี่ยวพร้อมเรือนครัวไฟ 
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รูปที่ 3.10 ผังพื้นเรือนเดี่ยวพร้อมเรือนครัวไฟ 

 

ผังพ้ืนของเรือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมากเรือนผู้แรกตั้งเรือนจะเป็นเรือนมาตรฐาน 

3 ห้อง (3 ช่วงเสา) หากต้องการเรือนใหญ่ขึ้นจะสร้างเป็น 5 ห้อง ยาวกว่านี้ไม่นิยมเพราะเรือนจะยาว

ใหญ่เป็นวิหาร รวมถึงจะหาไม้ที่ยาวขนาดที่เหมาะจะสร้างเรือนก็ล าบาก และไม่นิยมสร้างจ านวนห้อง

คู่ ภายในเรือนกั้นเป็นห้องหากมีการกั้นห้อง ก็จะกั้นตามช่วงเสา โดยจะกั้น 2 ช่วงเสา ส าหรับเรือน 3 

ห้อง และ 3 ช่วงเสา ส าหรับเรือน 5 ห้อง  

บนเรือนไม่มีห้องน้ าห้องส้วม เรือนครัวแยกออกไปอยู่ด้านตะวันตก หรือด้านที่อยู่ใต้ลม 

เพ่ือให้ควันไฟไม่พัดเข้าตัวบ้าน เนื้อที่ใช้สอยของเรือน มีเพียงห้องนอน ห้องโถง เฉลียง นอกชาน ครัว

ไฟ ใต้ถุน ส าหรับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน และสามารถขยายเพ่ิมเติมได้ โดยการสร้างเรือนหลังใหม่

ขึ้นและเชื่อมต่อกับหลังเก่าด้วยชานแล่น 

 

 
รูปที่ 3.11 เรือนหมู่ขนำดกลำง 
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รูปที่ 3.12 ผังพื้นเรือนหมู่ขนำดกลำง 

 

 

 
รูปที่ 3.13 ภำพลำยเส้น เรือนหมู่คหบดี  
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รูปที่ 3.14 ผังพื้นเรือนหมู่คหบดี 

 

ในส่วนของใต้ถุนเรือน ไม่ได้ถูกระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องใช้ท าอะไร ซึ่งวัตถุประสงค์ของ

การมีใต้ถุนเรือนมาจากความต้องการยกเรือนให้ลอยเหนือระดับพ้ืนดิน เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน

อันตรายจากบุคคลและสัตว์เลื้อยคลาน และรับมือกับน้ าท่วม เนื่องจากกรุงเทพฯ หรืออยุธยา เป็น

พ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ราบลุ่ม เกิดน้ าท่วมบ่อยในฤดูน้ าหลาก อีกประการคือเพื่อความปลอดภัยจาก

การเข้าถึงของผู้อ่ืน รวมถึงยังสามารถท าให้ลมผ่านพ้ืนที่ใต้ถุน จนเกิดการระบายอากาศผ่านช่องว่าง

ระหว่างพ้ืนเรือนและชานได้ ถึงแม้ใต้ถุนจะไม่ได้ถูกระบุประโยชน์เอาไว้ แต่ก็เกิดการใช้งานที่

หลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละครัวเรือน และการประกอบอาชีพ บ้างก็ใช้เป็นที่พักผ่อน บ้างก็ใช้เป็น

พ้ืนที่ท างาน เก็บข้าวของส าหรับการท าไร่ไถนา  

เรือนไทยถูกออกแบบให้เข้ากับสภาพอากาศในภูมิภาคแบบร้อนชื้น โดยแสดงออกมา

ผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ของตัวอาคาร ทั้งการเจาะช่องเปิดทั้งประตูและหน้าต่าง เพ่ือให้เกิดการ

ระบายอากาศผ่านห้องต่าง ๆ ได้สะดวก ทรงหลังคาสูงชันเพ่ือการไหลของน้ าฝนที่รวดเร็ว ชายคายื่น

ยาวในทุกด้าน เพ่ือสร้างร่มเงาให้กับตัวเรือน การใช้ไม้เป็นวัสดุหลักของตัวอาคาร ทั้งโครงสร้างและ

วัสดุปิดผิว ช่วยให้ตัวอาคารไม่เกิดการสะสมความร้อน และการใช้ผนังแบบขัดแตะ ท าให้อากาศไม่ดี

สามารถระบายออกไปได้รวดเร็ว นอกจากนั้นองค์ประกอบต่าง ๆ สามารถถอดประกอบและย้ายที่ตั้ง

ได้ โดยใช้เพียงแค่แรงงานคนเท่านั้น (Bundit Kanisthakhon, 1998) 
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รูปที่ 3.15 ภำพลำยเส้น แสดงรูปตัดของเรือนไทย 

 

การวางต าแหน่งของเรือนไทยนิยมวางแนวตามตะวัน เพ่ือให้ลมผ่านตามยาวของเรือน 

และหันด้านแคบในทิศ ออก – ตก โดยทิศทางวางตัวเรือน ส่งผลถึงความเชื่อในการนอนมาก ทั้งการ

หันทิศทางของศีรษะไปยังทิศต่าง ๆ การนอนให้วางตัวไปในทิศทางเดียวกับขื่อเรือน ซึ่งความเชื่อต่าง 

ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้การวางเรือนตามตะวันโดยให้ส่วนระเบียงของเรือนหันไปทางทิศเหนือนั้นเป็นทิศ

ทางการวางที่เหมาะสมที่สุด 

       
รูปที่ 3.16 กำรวำงเรือนขวำงตะวัน 
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รูปที่ 3.17 แสดงกำรวำงเรือนตำมตะวัน 

 

นอกเหนือจากการวางทิศทางของตัวเรือนให้อยู่ในแนวตามตะวันแล้ว ก็ยังมีเรือนอีก

หลายหลังที่วางให้หน้าเรือนหันออกสู่แม่น้ าล าคลอง ที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก และนอกเหนือจาก

นั้นก็ยังมีการวางออกถนน หรือวางให้เข้ากับขนาดที่ดินหรือที่ตั้งท่ีมีอยู่ 

 
รูปที่ 3.18 กำรวำงต ำแหน่งเรือนไทยริมน้ ำ  

(ผุสดี ทิพทัส, 2525)  
3.2.2 บ้ำนแบบจีน 

บ้านแบบจีน นั้นถูกปลูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว จากชุมชนชาว

จีนที่มาตั้งรกรากและประกอบอาชีพในแผ่นดินไทย โดยเดิมนั้นตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของ

แม่น้ าเจ้าพระยา ตรงข้ามกรุงธนบุรีเดิม (เกาะรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน) ก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปยังแถบส า

เพ็ง เนื่องจากมีการเวนคืนที่ดินเพ่ือสร้างเมืองและวังของกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้น  

บ้านของชาวจีนนั้นมีอยู่แบบที่เห็นได้ชัดอยู่ 2 ลักษณะ หนึ่งคือเรือนแถวและตึกแถวริม

ถนน ที่ถูกปลูกสร้างแบบง่าย ๆ โดยผู้อยู่จะเป็นพวกลูกจ้างและกรรมกร และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สอง

คือบ้านตึกหรือบ้านมีบริเวณ ซึ่งเป็นบ้านของผู้มีอันจะกิน หรือผู้มีฐานะ เจ้าสัวและเจ้าของกิจการชาว
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จีน โดยจะมีลักษณะเหมือนกับบ้านที่อยู่ในประเทศจีนทั้งหมด ไม่มีการปรับอะไรมากนัก เรียกได้ว่า

เป็นการยกเอารูปแบบของบ้านแบบเดิมมาตั้งไว้ในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ซึ่งลักษณะของภูมิประเทศ

และภูมิอากาศในประเทศจีนนั้นแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมาก บ้านในประเทศจีนจึงถูก

ออกแบบมาเพ่ือรองรับการป้องกันลมและอากาศหนาว ทั้งการที่ผนังรอบด้านของตัวบ้านนั้นหนา

หนักและปิดทึบ มีช่องเปิดหรือหน้าต่างน้อย รวมถึงพ้ืนที่เปิดโล่งถูกโอบล้อมด้วยหน่วยของบ้านหลัง

อ่ืน ๆ ดังนั้นเมื่อถูกยกมาสร้างในประเทศไทยภาคกลาง ที่ซึ่งมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น จึงไม่รองรับการ

ระบายอากาศมากเท่าที่ควร แต่ก็ยังพอมีที่ว่างจากลานโล่งตรงกลางของบ้านที่จะช่วยให้ไม่เกิดการบัง

ลมกันเอง เช่นบ้านหวั่งหลี ที่แสดงให้เห็นถึงตัวบ้านที่มองจากภายนอกแล้วให้ความรู้สึกหนาหนัก การ

ปิดล้อมพ้ืนที่ภายในอย่างแน่นหนา  

 
รูปที่ 3.19 บ้ำนหวั่งหลี  

https://asaconservationaward.com/index.php/2016-06-13-15-22-54/home2527/285-wangli-house 

 

- ลักษณะทั่วไปและผังพื้น 

กลุ่มบ้านแบบจีนจะวางผังเป็นรูปตัวยู (U) ล้อมลานโล่งตรงกลาง (open court) หัน

ด้านลานโล่งไปสู่ทิศมงคลหรือเส้นทางสัญจรภายนอกบ้าน โดยมากประกอบด้วยอาคารที่เป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า 3 หลังแยกกัน และมีบ้างที่เป็นแบบหลังเดียวเชื่อมต่อกันเป็นตัวยู U มีการใช้งาน

ค่อนข้างแน่นอน รูปร่างของอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือตัวยูที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อนหรือมีเหลี่ยมมุมมาก

นัก ตึกใหญ่เป็นเรือนประธานวางขนานกับแม่น้ าหรือถนนด้านหน้า มีห้องโถงใหญ่ ตั้งแท่นบูชาบรรพ
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บุรุษ ด้านข้างเป็นห้องนอนเจ้าของบ้านหรือผู้ใหญ่ในบ้าน ตึกยาวขนาบ 2 ข้างตั้งฉากกับแม่น้ าหรือ

ถนน จัดวางแบบได้สมดุลตรงกลาง เป็นห้องนอนภรรยาและบุตรหลาน มีทั้งชั้นเดียวและ  2 ชั้น มี

บันไดขึ้นจากภายนอก หากเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างมักเป็นที่เก็บของหรือที่อยู่บ่าวไพร่และโรงครัว  เช่น 

บ้านพระอภัยวานิช บางหลังอาจมีเรือนครัวแยก ด้านหน้าลานมีซุ้มประตูทางเข้า ซึ่งบางบ้านจะมีแนว

ผนังทึบเพ่ือล้อมสร้างขอบเขต ในตัวอาคารแต่ละหลังสามารถแบ่งห้องภายในได้ แล้วแต่การใช้งาน 

โดยส่วนมากจะแบ่งเป็น 3 ห้องใหญ่ ๆ ส่วนพ้ืนที่ครัวจะถูกแบ่งไปเป็นอาคารแยกต่างหาก เช่น บ้าน

หลวงอุปการโกษากร 

 
รูปที่ 3.20 ภำพบรรยำกำศภำยในบ้ำนพระอภัยวำนิชปัจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3.21 ผังพื้นบ้ำนพระอภัยวำนิช ที่ตลำดน้อย  
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รูปที่ 3.22 ผังพื้นชั้นล่ำง และบน บ้ำนหลวงอุปกำรโกษำกร  

 

บ้านแบบจีนส่วนมากเป็นบ้านที่ใช้โครงสร้างก่ออิฐรับน้ าหนักที่ค่อนข้างหนา ฉาบปูนปิด

ผิวภายนอก ส่วนหลังคาเป็นโครงไม้ ทรงโค้งแอ่น เอียงน้อย มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ส่วนประตูมีทั้ง

บานเฟ้ียมและบานเปิดคู่ บางบานมีบานเกล็ดไม้ติดตายภายในบาน หน้าต่างมีการติดบานเกล็ดไม้ 

และบางบานมีช่องระบายอากาศด้านบน ส าหรับแสงและลม ส่วนมากไม่มีช่องระบายอากาศที่ผนัง

ภายนอก แต่มีบางหลังที่ระหว่างห้องภายในอาคารมีช่องระบายอากาศด้านบนผนัง ในขณะที่บางหลัง

มีช่องเปิดระบายอากาศที่ช่องหน้าบันหลังคา ไม่มีฝ้าเพดานและฝ้าชายคา และสามารถระบายความ

ร้อนออกทางนี้ได้เช่นเดียวกับบ้านไทย บันไดส่วนมากอยู่ภายนอกบ้าน เป็นบันไดก่ออิฐฉาบปูน การ

แบ่งพ้ืนที่ภายใน มีทั้งการใช้ผนังที่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนและผนังไม้ หรือการใช้บานประตูพับ เป็นตัว

จัดการแบ่งพ้ืนที่ โดยมากจะมีการแบ่งพ้ืนที่แบบไม่ซับซ้อน และได้เป็นผังแบบตื้น (shallow plan) 

โดยจะเป็นการแบ่งตามขวางกับแนวอาคาร เช่นเดียวกับบ้านแบบเรือนไทย  
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3.2.3 บ้ำนแบบตะวันตก 

บ้านแบบตะวันตกนั้นมีอยู่ในประเทศมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในยุค

กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เพ่ือรองรับการพ านักของชาวตะวันตกที่เข้ามาท างาน ค้าขายและอาศัยอยู่

ในประเทศ  ซึ่งยังหลงเหลือเป็นโบราณสถานที่พอเห็นลักษณะของผังพ้ืนและการวางตัวอาคารได้อยู่ 

เช่น บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านหลวงวิชาเยนทร์) (สมชาติ จึงสิริอารักษ์, 2553) 

 
รูปที่ 3.23 ผังพื้นบ้ำนหลวงรับรำชทูตลพบุรี  

 

 
รูปที่ 3.24 ภำพถ่ำยบ้ำนหลวงวิชำเยนทร์ในปัจจุบัน 

 

บ้านเดี่ยวแบบตะวันตกนี้ มีหลายรูปแบบ โดยในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3-4 ชาติตะวันตกได้

เข้ามามีสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตกับประเทศไทย รวมถึงได้น าเอาเรือนแบบฝรั่ง ที่มีรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมแบบเมืองขึ้น (Colonial Architecture) เข้ามา และมีการประยุกต์ให้เข้ากับสภาพดิน

ฟ้าอากาศของท้องที่  
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นอกจากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ได้มีการส่งเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 

บุนนาค) และพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นวิษณุนาถนิภาพร ไปดูงานการปกครองและบ้านเมืองของ

อังกฤษ ที่สิงคโปร์ พ.ศ. 2402 และพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) ไปฝรั่งเศส พ.ศ. 2403 และได้

น าเอาลักษณะของอาคารในสิงคโปร์มาเผยแพร่ในสยาม ซึ่งอาคารตะวันตกในสิงคโปร์ช่วงนั้นโดย 

จอร์จ ดรัมโกลด์ โคลแมน (George Drumgold Coleman) ซึ่งเป็นสถาปนิกคนส าคัญ อาคารของ

โคลแมนนั้น ดูมีสง่าราศีแบบตะวันตก แต่ก็เหมาะกับภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ท าให้ใช้งานได้ดี โดย

อาคารของโคลแมนนั้น มีหลักการวางผังโดยการวางห้องเดี่ยวเรียงกันไปเป็นแถวยาวเพ่ือให้ลมพัด

ระบายอากาศได้ดีที่สุด ถ้าเป็นอาคารใหญ่ซับซ้อน ห้องต่าง ๆ จะทะลุติดต่อกันได้ ห้องโถงใหญ่จะไม่

วางบังลมห้องอ่ืน ๆ ผนังอาคารจะเปิดช่องระบายอากาศที่ระดับพ้ืนและใต้เพดาน ประตูห้องต่าง ๆ 

จะเปิดไปที่ระเบียงที่ล้อมรอบตัวอาคาร โดยทั่วไปอาคารจะมีชายคายื่นยาวเพ่ือบังแดด หน้าต่างจะมี

ระเบียงหรือเฉลียงยื่นออกไปกันฝน บานหน้าต่างใช้บานเกล็ดไม้แบบต่าง ๆ เพ่ือกันแดด (สมชาติ จึง

สิริอารักษ์, 2553) จึงเป็นที่สังเกตได้ว่า สถาปัตยกรรมตะวันตกในประเทศแถบภูมิอากาศร้อนชื้นนั้น 

ถูกแก้ปัญหาเรื่องสภาพอากาศโดยใช้วิธีการสร้าง shading และเพ่ิมปริมาณการระบายอากาศให้กับ

อาคาร โดยการออกแบบผังพ้ืนอาคารให้มีการใช้ทางเดินโดยรอบอาคาร รวมถึงการเพ่ิมหน้าต่างและ

ช่องระบายอากาศให้เพียงพอกับการระบายอากาศ 

  
รูปที่ 3.25 อำคำรที่ออกแบบโดย George Drumgold Coleman 

 

บ้านแบบตะวันตกได้รับความนิยมในหมู่คนไทย เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างพระราชวังแบบตะวันตกแล้ว บรรดาขุนนางชั้นสูงก็เริ่มสร้างบ้าน

เลียนแบบตะวันตกตามอย่าง (สมชาติ จึงสิริอารักษ์, 2553) โดยบ้านแบบตะวันตกในหลาย ๆ หลัง

มักจะมีการจัดองค์ประกอบของอาคารเพ่ือเน้นส่วนที่ส าคัญ เช่น มุขหน้า, หลังคา โถงบันได เป็นต้น 
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การจัดพ้ืนที่ภายในไม่ได้มีการระบุถึงการใช้สอยอย่างชัดเจน แต่สามารถรองรับประโยชน์ใช้สอย

พ้ืนฐานได้ด ี

การวางตัวของบ้านแบบตะวันตก มีการวางตัวโดยสัมพันธ์กับทางสัญจรเป็นหลัก โดย

ในช่วงแรกวางสัมพันธ์กับแม่น้ าล าคลองที่ใช้สัญจร ต่อมาได้เปลี่ยนทิศทางการวางโดยหันไปทางถนน

เป็นหลัก และเน้นการจัดผังแบบมีบริเวณ โดยส่วนมากจะเว้นพ้ืนที่ด้านหน้าของที่ตั้งให้เป็นพ้ืนที่

ส าหรับจัดสวน โดยมีรูปร่างของสวนที่เป็นรูปร่างเรขาคณิตที่ชัดเจน เช่น วงรี วงกลม ครึ่งวงกลม และ

มีถนนล้อมรอบ ซึ่งแตกต่างจากบ้านแบบไทยที่ไม่รู้วิธีการจัดสวนท าสนามหญ้า บ้านตะวันตกที่เป็น

บ้านเดี่ยว ได้มีการแบ่งออกตามลักษณะทางกายภาพและการวางผังที่เห็นได้ชัดคือบ้านแบบมีระเบียง 

และบ้านแบบตึก (สมชาติ จึงสิริอารักษ์, 2553) 

- บ้านแบบมีระเบียง  

บ้านแบบมีระเบียง หรือบ้านแบบมิชชันนารี เป็นบ้านตะวันตกในยุคแรก ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย โดยมิชชันนารีและชาวต่างชาติ ที่ได้เข้ามาท างาน รับราชการ และได้เข้ามาท าการสร้าง

ที่อยู่อาศัย โดยอาคารแบบมีระเบียงอาจมีที่มาจากบังกะโล (Bungalow) คือบ้านจากอินเดียที่มี

ระเบียงรอบ ช่วยกันแดดกันฝน รับลม ระบายอากาศได้ดี ซึ่งอังกฤษน าไปประยุกต์สร้างในอาณานิคม

ของตนเอง มีลักษณะร่วมกันคือมีระเบียงรอบและมีเสาลอยรับชายคา แต่ปรับเปลี่ยนการวางผังให้

สอดคล้องกับการอยู่อาศัยของชาวตะวันตกและวัฒนธรรมท้องถิ่น (สมชาติ จึงสิริอารักษ์, 2553) 

อาคารแบบมีระเบียงที่สร้างในประเทศไทย มีทั้งแบบที่สร้างตามอย่างต้นฉบับเลย และ

แบบที่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพอากาศร้อนชื้น เช่น บ้านกงสุลอังกฤษ (พ.ศ.2399) และ

บ้านหมอบรัดเลย์ (พ.ศ.2378) โดยมีองค์ประกอบและพ้ืนที่หลายส่วนที่ปรับไป เช่น หลังคาชัน 

ชายคายาว รวมถึงการใช้เกล็ดตามผนังเพ่ือช่วยในการระบายอากาศ รวมถึงมีการปรับผังพ้ืนเพ่ือให้

ช่วยตอบรับกับสภาพอากาศด้วย มีการวางระเบียงโดยรอบอาคาร เพ่ือกันแดดกันฝนให้กับห้องที่อยู่

ด้านใน รวมถึงใช้เป็นทางสัญจรภายในบ้าน โดยลักษณะและวิธีการวางผังของบ้าน นั้นได้มีความ

คล้ายคลึงกับอาคารรูปแบบตะวันตกที่อยู่ในสิงคโปร์สมัยนั้น 
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รูปที่ 3.26 บ้ำนกงสุลอังกฤษ  
(พิพัฒน์ พงศ์รพีพร, 2547) 

 

 
รูปที่ 3.27 บ้ำนหมอบรัดเลย์  

(ผุสดี ทิพทัส, 2525) 
 

บ้านแบบมีระเบียงมีลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้น มีการยกพ้ืนเป็นใต้ถุนพ้นจากพ้ืนดิน 

รอบตัวบ้านมีระเบียงไม้ยื่นออกมาทุกด้าน หรือเฉพาะด้านยาวทั้งด้านหน้าและหลัง หรือด้านใดด้าน

หนึ่ง มีเสาไม้ลอยตัวเรียงเป็นแถวรับชายคาที่คลุมรอบอาคาร เพื่อกันแดดกันฝนทั้งชั้นบนและชั้นล่าง 

หลังคาทรงปั้นหยา ลาดชันน้อยกว่าเรือนไทย ด้านหน้าอาจมีมุขเพ่ือเน้นความส าคัญ บันไดทางขึ้น

เรือนในช่วงแรกยังอยู่ภายนอกตัวอาคาร จากความเชื่อเรื่องการลอดใต้ถุนเรือน ซึ่งในภายหลังได้มี

การปรับเปลี่ยนเข้าไปอยู่ภายในตัวอาคาร ทั้งบริเวณเฉลียง และในตัวบ้าน ผังพ้ืนของบ้านแบบมี

ระเบียงในยุคแรกเริ่มมีการวางผังที่เรียบง่าย โดยมีผังพ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงไปตรงมา วางห้อง

ต่าง ๆ เรียงเป็นแถวยาว มีเฉลียงรอบอาคาร อาจมีทั้งสองด้านหรือมากกว่า โดยเฉลียงบางมุมจะมี

ความสงบรับวิวได้ดี รวมถึงมีความน่าสบาย อากาศถ่ายเทปลอดโปร่ง  
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รูปที่ 3.28 ผังพื้นบ้ำนแบบมีเฉลียง 

 

ในยุคหลัง ๆ รูปร่างของผังพ้ืนเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น กลายเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เกิด

จากการประกอบกันของรูปร่างสี่เหลี่ยมหลาย ๆ ส่วน ที่มาจากห้องต่าง ๆ โดยมักจะมีส่วนประกอบ

ของมุขเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ดั้งเดิมที่สิงคโปร์นั้นความส าคัญของมุขอยู่ที่ชั้นล่าง ที่ให้เป็นที่จอดลงรถใน

ร่ม แต่ในเมืองไทยยังไม่มีการใช้รถกันแพร่หลาย จึงใช้มุขเป็นท้องพระโรงหรือห้องรับแขกประกอบ

บันไดขึ้นข้างนอกที่มุขนั้น มุขจึงเป็นของมีแต่เรือนผู้มีวาสนา บรรดาศักดิ์ มุขก็กลายเป็นเกียรติยศ ผู้

ที่ตั้งตัวใหม่เมื่อสร้างเรือนอยู่จะเป็นตึกก็ตาม เรือนไม้ก็ตาม จึงอยากให้เรือนมีมุข  (ผุสดี ทิพทัส, 

2525) ซึ่งเรือนแบบมีมุขเป็นรูปแบบที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์น ามาจากสิงคโปร์ ส่วน

เรือนที่ไม่มีมุขหน้าจะเผยแพร่โดยมิชชันนารีตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่ 4 นอกจากจะมีมุขหน้าแล้ว การ

จัดผังพ้ืนของห้องต่าง ๆ มีการขยับและวางต าแหน่งให้สัมพันธ์กับรูปด้านของอาคาร รวมถึงต าแหน่ง

ของมุข ท าให้ผังอาคารเกิดความซับซ้อน และเป็นผังพื้นแบบลึก (deep plan) เกิดขึ้น ซึ่งการวางห้อง

ในลักษณะนี้จะท าให้เกิดการบังลมกันเอง และไม่สามารถระบายอากาศได้ดีนัก  

บ้านแบบมีระเบียงมีบทบาทในยุคต่อมา ในส่วนของการสร้ างอาคารราชการใน

ต่างจังหวัด และอาคารที่มีการถ่ายเทอากาศและเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นส าคัญ เช่น เรือนที่พักข้า

ราชบริพารในพระราชวังสนามจันทร์ เป็นตัวอย่างของเรือนแบบบังกะโลที่มีความเหมาะสมในการอยู่

อาศัยในเขตร้อนชื้น โดยมีใต้ถุนโล่ง ชั้นบนสูงจากพ้ืนดิน มีทั้งแบบเป็นห้องชุดคั่นด้วยระเบียง, แบบ

ห้องรวมกลุ่มตรงกลางล้อมด้วยระเบียงทุกด้านและบางด้าน (สมชาติ จึงสิริอารักษ์, 2553) 

 

- ผังพ้ืนแบบห้องชุดคั่นด้วยระเบียง ผังเรือนจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ห้องถูกจัดชุดเป็น
แถว ๆ มีระเบียงคั่นกลางแต่ละชุด และอาจมีระเบียงหน้าหลังด้วย โดยผังลักษณะนี้จะ
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ท าให้แต่ละห้องสามารถรับลมได้ดีมาก เนื่องจากไม่มีห้องที่วางซ้อนติด ๆ กันจนบังลม
กันเอง เช่น เรือนพระนนทิการ 

 
รูปที่ 3.29 รูปด้ำนหน้ำและผังพ้ืนเรือนพระนนทิกำร 

 

- ผังพ้ืนแบบรวมกลุ่มล้อมด้วยระเบียงทุกด้าน ผังเรือนมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
มากกว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว ห้องต่าง ๆ จะรวมกลุ่มวางชิดกันอยู่ตรงกลางเรือน และ
ถูกล้อมรอบด้วยระเบียงในทุกด้าน ลักษณะการวางห้องซ้อนกันลักษณะนี้ ท าให้เกิดการ
บังลมกันเองของห้องต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถรับลมได้เต็มที่ (สมชาติ จึงสิริอารักษ์ , 
2553) เช่น เรือนชาวที่ 

  
รูปที่ 3.30 รูปด้ำนหน้ำและผังพ้ืนเรือนขำวที่ 

 

- ผังพื้นแบบห้องรวมกลุ่มตรงกลางมีระเบียงบางด้าน ลักษณะของผังจะคล้ายกับแบบก่อน
หน้า ห้องจะเกาะเกลุ่มเรียงตัวกัน แต่จะมีระเบียงล้อมแค่บางด้านเท่านั้น ห้องที่ถูกซ้อน
ไว้จึงค่อนข้างอับลม แต่หากว่าอาคารมีขนาดเล็กก็อาจจะไม่มีห้องซ้อนทับกันมากนัก 
เช่น เรือนพระสุรภี 
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รูปที่ 3.31 รูปด้ำนหน้ำและผังพ้ืนเรือนพระสุรภี 

 

- บ้านแบบตึก  

ตึก หมายถึง อาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูน (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556) ดังนั้นใน

ช่วงแรกจึงไว้ใช้รียกอาคารที่ถูกสร้างโดยโครงสร้างเดียวกันนี้ ทั้งบ้านแบบจีนและบ้านแบบตะวันตก 

ในช่วงแรกส่วนมากจะมีลักษณะของอาคารที่ผนังต่อเนื่องตรงขึ้นไปจากชั้นล่างจนถึงชั้นบน ตึกแบบ

ตะวันตกถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แต่ในช่วงแรกนั้นจะถูกใช้ในการสร้างอาคารส าคัญ ๆ เช่น 

พระราชวัง พระที่นั่งต่าง ๆ มากกว่าที่จะน ามาสร้างเป็นบ้าน นอกจากนั้นยังมีการสร้างโดยใช้การวาง

ผังของเรือนไทย แต่ก่อสร้างเป็นอาคารแบบตึก ในส่วนของกุฏิวัดหลวงส าคัญ ๆ อีกด้วย บ้านแบบตึก

เริ่มได้รับความนิยมภายหลังจากที่ได้มีการสร้างพระราชวังตามแบบอย่างตะวันตกเป็นต้นมา บรรดา

คหบดี ขุนนาง เจ้านายชั้นสูง ก็เริ่มสร้างบ้านเลียนแบบตะวันตกตามอย่าง  

 
รูปที่ 3.32 ตึกก่ออิฐถือปูน มีหอคอยสูงด้ำนหน้ำตรงทำงเข้ำ  

(ผุสดี ทิพทัส, 2525) 
บ้านตึกแบบตะวันตก มีวิธีการวางผังและจัดการพ้ืนที่แตกต่างจากเรือนไทย มีการแบ่ง

กั้นห้องเป็นส่วน ๆ ออกจากกัน ชั้นล่างมักมีโถงใหญ่เชื่อมต่อกับมุขหน้าที่ใช้จอดรถ โถงทางเข้าและ

โถงบันไดมักวางตรงแกนกลางของบ้าน เน้นส่วนบันไดและห้องรับแขกเป็นพิเศษ และโถงจะเชื่อม

ต่อไปยังห้องอ่ืน ๆ ชั้นบนก็มีโถงกลางอีกห้องเพ่ือใช้เป็นทางเชื่อมไปยังห้องอ่ืน ๆ เช่นกัน จะเห็นได้ว่า
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การวางต าแหน่งในผังพ้ืน ค านึงถึงความสะดวกในการสัญจร มากกว่าค านึงถึงทิศทางการรับลม จึงมัก

มีหลายห้องที่ซ้อนบังทางลม (ผุสดี ทิพทัส, 2525) ห้องน้ าส้วมมีทั้งที่แยกและรวมกับอาคารหลัก ส่วน

เรือนครัวแยกจากอาคารหลัก เป็นเรือนแถวยาวด้านหลังอาคารใหญ่ รวมถึงใช้เป็นที่อยู่บ่าวไพร่

บริวาร  

รูปร่างของผังพ้ืนบ้านแบบตึกนั้นจะเป็นรูปร่างที่ไม่เรียบง่ายเหมือนกับบ้านตะวันตกแบบ

มีระเบียงในช่วงแรก ๆ โดยจะมีความซับซ้อนจากการประกอบกันของรูปร่างเช่นเดียวกับบ้าน

ตะวันตกแบบมีระเบียงในช่วงหลัง ที่มีการเน้นพ้ืนที่บางส่วน เช่น มุข หรือส่วนห้องส าคัญ ๆ ในบ้าน 

ที่จะส่งผลไปถึงรูปทรงของบ้านและหลังคา 

หากมีการต่อเติมบ้าน จะมีวิธีการ 2 แบบด้วยกันคือการต่อเติมตัวอาคารออกไปทาง

ด้านข้างของอาคารเดิม กับการจัดแบ่งพ้ืนที่ด้านในใหม่ภายในอาคารเดิม ซึ่งแตกต่างจากบ้านแบบ

เรือนไทย ที่มีการสร้างเรือนใหม่แล้วเชื่อมต่อด้วยชาน 

ในช่วงรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา บ้านลักษณะนี้ กลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีฐานะดี (ผุสดี 

ทิพทัส, 2525) เนื่องจากบ้านแบบตะวันตกนี้ มักถูกสร้างด้วยวัสดุที่แตกต่างจากบ้านเรือนไทย มี

รูปร่างที่แปลกตา รวมถึงการแบ่งพ้ืนที่ภายในที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากเรือนไทย ที่รูปแบบไม่สามารถ

แสดงฐานะของบุคคลได้ชัดเจนนัก เพียงต่างกันที่ขนาด จ านวนหลัง และวัสดุที่ใช้ปลูกสร้าง  

   
รูปที่ 3.33 ภำพถ่ำยและผังพ้ืนบ้ำนเจ้ำพระยำรัตนำธิเบศร์  

(สมชาติ จึงสิริอารักษ์, 2553) 

บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ มี 3 ชั้น หันหน้าบ้านสู่คลอง ชั้นล่างยกสูงจากพ้ืนเล็กน้อย 

ใช้ผนังรับน้ าหนัก ชั้นล่างหนาทึบ เจาะช่องเปิดน้อย รูปแบบของผนังเลียนแบบการก่อสร้างด้วยหิน

แบบสถาปัตยกรรมคลาสสิค ชั้นบนผนังเรียบ หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้อง ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตามขวาง แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก ส่วนหน้าบ้าน มีบันได และมุขยื่นเป็นโถงทางเข้า ซ้ายขวาเป็นโถง
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ทางเดิน ช่วงที่สองกลางบ้าน เป็นห้องเรียงกัน 3 ห้อง ห้องกลางเป็นโถงใหญ่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาบ

ด้วยห้องเล็กซ้ายขวา โดยในชั้นล่างมีทางเดินกั้นระหว่างห้อง  ช่วงที่สามมีห้องเรียงต่อออกไป 2 ห้อง 

ท าให้รูปร่างของผังพื้นมีการแหว่ง (อาจเป็นการต่อเติมภายหลัง (สมชาติ จึงสิริอารักษ์, 2553))  

 
รูปที่ 3.34 รูปด้ำนหน้ำและผังพ้ืนบ้ำนเจ้ำพระยำสุริวงศ์ไวยวัฒน์ 

บ้านเจ้าพระยาสุริวงศ์ไวยวัฒน์ ลักษณะอาคารเป็นวิลล่าแบบโรแมนติค ใช้โครงสร้าง

ผนังรับน้ าหนัก หนาทึบ เจาะช่องเปิดไม่กว้างมาก ผังเป็นรูปตัวแอล (L) ห้องทั้งหมดมีรูปร่างเกือบ

เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส วางตัวในแนวแกนตั้งฉากกันเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน มีระเบียงอยู่ทั้งด้านหน้าและ

ด้านหลัง แนวขวางแบ่งเป็น 2 ห้อง แนวลึกแบ่งเป็น 3 ห้อง สันนิษฐานว่าห้องกลางน่าจะเป็นห้องโถง

และรับแขก (สมชาติ จึงสิริอารักษ์, 2553) ห้องแนวลึกชั้นล่างน่าจะเป็น ห้องท างานและรับประทาน

อาหาร ห้องมุมมีการสร้างเป็นหอคอยสูง 3 ชั้น มีบันไดภายนอก 2 ชุด ส าหรับคนในบ้านที่ด้านหลัง 

และบ่าวไพร่ที่ส่วนหลังบ้าน ตามลักษณะของบ้านคหบดีไทย 

  
รูปที่ 3.35 รูปด้ำนหน้ำและผังพ้ืนบ้ำนไกรจิตติ 

บ้านไกรจิตติ ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นตรงกลางหน้าบ้าน ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยม

สร้างตามแบบบ้านสิงคโปร์ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้จะสร้างในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 ก็

ตาม (พ.ศ.2450) โดยบ้านหลังนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คือการน าบันไดจากหน้าบ้าน ซึ่งเดิมเป็น

บันไดภายนอกไปไว้ในอาคารเกือบจะกลางบ้าน และกลายเป็นพ้ืนที่โถง และมีการท าระเบียงไว้
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ด้านหน้าและด้านข้างของตัวบ้านแบบเดียวกับบ้านไม้ ห้องต่าง ๆ ถูกวางเรียงติด ๆ กัน โดยมีห้อง

หนึ่งที่มุมด้านหลัง มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมปาดมุมยื่นออกมา และสร้างเป็นมุขยื่นของบ้านอีกส่วนหนึ่ง  

 

   
รูปที่ 3.36 รูปด้ำนหน้ำและผังพ้ืนบ้ำนพระยำรำชจ ำนงค์  

บ้านพระยาราชจ านงค์ เป็นบ้านแบบมีระเบียงรอบ รูปแบบอาคารเป็นเรือนบังกะโลทรง

ตึก มีมุขเป็นหลังคาจั่วเล็ก 3 ด้าน ผังเป็นรูปคล้ายตัวที (T) ผังตรงกันทั้งชั้นล่างและชั้นบน  มีโถงจ่าย

อยู่ที่ห้องตรงกลางบ้านและมีบันไดอยู่ภายใน โดยตัวบันไดวางตัวติดกับผนังด้านหนึ่ง ไม่ ได้ถูก

ออกแบบมาให้โดดเด่น ห้องซ้ายมือที่เป็นส่วนหัวตัวทีเป็นห้องใหญ่ ส่วนหางตัวทีขวามือถูกแบ่ง

ออกเป็นห้องเล็ก 2 ห้องเท่า ๆ กัน ช่องประตูหน้าต่างด้านนอกเป็นบานเกล็ดไม้แสดงความจ าเป็นใน

การระบายอากาศ (สมชาติ จึงสิริอารักษ์, 2553) 

 

3.2.4 บ้ำนไม้ 

นอกจากบ้านตะวันตกแบบตึก และบ้านไม้แบบมีเฉลียง ยังมีบ้านแบบตะวันตกที่สร้าง

ด้วยไม้ทั้งหลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้มีฐานะรองจากกลุ่มชนชั้นสูงอยู่ตั้งแต่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 

เช่น ข้าราชการ คหบดีระดับกลาง เนื่องจากไม้เป็นวัสดุที่ใช้ก่อสร้างหาได้ง่าย และมีราคาไม่แพงเมื่อ

เทียบกับการก่ออิฐฉาบปูนในยุคนั้น โดยรูปแบบและลักษณะของบ้านนั้น โดยมากเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น 

ชั้นล่างและชั้นบนมักมีเนื้อที่เท่ากัน ผนังล้อมรอบตรงขึ้นไปทั้ง 2 ชั้น อาจมีชายคายื่นประมาณ 1 

เมตร หรือกันสาดออกมากันแดดฝนให้ชั้นล่างบางด้านหรือทุกด้าน มีค้ ายันยื่นไปรับกันสาด บางหลังมี

เฉลียงหรือระเบียงไม้ที่ชั้นบน หันด้านจั่วออกด้านหน้า บ้านไม้มักมีผังพ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าง่าย ๆ 

ช่องโล่งบางส่วน ชั้นบนมีระเบียงโล่ง บางหลังซับซ้อนเลียนแบบบ้านตึกตะวันตกในยุคก่อน เช่น มี

ห้องรูปหลายเหลี่ยมในผังพ้ืน ในขณะที่บางส่วนก็เป็นห้องรูปร่างสี่เหลี่ยมธรรมดา และส่งผลถึง
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รูปแบบรูปร่างอาคาร รวมถึงหลังคาส าหรับบางหลังที่มีผังพ้ืนซับซ้อน ท าให้เกิดเป็นหลังคาหลาย

เหลี่ยม 

บ้านไม้ส่วนมากใช้ผนังโครงเคร่าไม้ ร่วมกับประตูบานเปิด ทั้งบานคู่ บานเดี่ยวและบาน

เฟ้ียม ลูกฟักมีทั้งทึบและบานเกล็ด หน้าต่างเป็นบานเปิดคู่ ลูกฟักไม้และบานเกล็ด แบ่งเป็น 2 ตอน 

ตอนล่างเป็นบานกระทุ้งภายใน ห้องด้านที่เป็นจั่วมักมีหน้าต่างหรือผนังเกล็ดไม้ตลอดช่วง ส่วนด้าน

อ่ืนอาจมีช่วงเสาละ 1 คู่หรือเต็มช่วงแล้วแต่การใช้งานในผังพ้ืน บางหลังก็จะมีช่องระบายอากาศบาน

เกล็ดไม้ติดตาย เหนือประตูหน้าต่าง หรือใต้ฝ้าเหนือผนัง บันไดส่วนมากเข้ามาอยู่ภายในตัวอาคาร มัก

มีฝ้าเพดานที่ห้องชั้นบน เพ่ือปิดโครงหลังคา (ผุสดี ทิพทัส, 2525) ซึ่งช่องเปิดต่าง ๆ นี่เองที่เป็นส่วน

ช่วยให้บ้านไม้ในอดีตนั้นสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสบาย โดยสามารถใช้การรับลมหรือการระบาย

อากาศโดยวิธีธรรมชาติได้ค่อนข้างดี จากจ านวนของช่องเปิดที่มักจะมีอยู่เกือบทุกช่วงเสา และในบาง

หลังก็มีช่องเปิดอยู่ระหว่างห้องที่ติดกัน ช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อการระบายอากาศได้ดีขึ้นอีกด้วย  

 

 
รูปที่ 3.37 บ้ำนไม้ที่มีช่องเปิดยำวตลอดแนวผนัง  
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รูปที่ 3.38 บำนหน้ำต่ำงแบบต่ำง ๆ ของบ้ำนไม้ 

 

การแบ่งส่วนใช้สอยเป็นสัดส่วนกว่าเรือนไทย มักกั้นห้องภายในอาคาร มากกว่าจะปล่อย

เป็นพ้ืนที่โล่ง ชั้นล่างมักมีเฉลียงหรือระเบียงหน้าที่ต่อจากบันได เชื่อมกับห้องในตัวบ้าน 3-4 ห้อง 

บ้านทั่วไปมักแบ่งเป็น โถงบันไดห้องหนึ่ง ซึ่งเป็นบันไดในตัวบ้าน ห้องที่เหลือมีหน้าที่ที่ระบุเฉพาะไป 

เช่น ห้องทานอาหาร ห้องรับแขก ห้องอเนกประสงค์ ยุคนี้ผู้คนตั้งแต่ชนชั้นกลางลงมาเริ่มคุ้นเคยกับ

วัฒนธรรมตะวันตก และการกินอยู่ รวมถึงการใช้เครื่องเรือนแบบสากล เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี เตียง แต่ยัง

ไม่ถือเป็นของจ าเป็น ดังนั้นบางบ้านจึงยังไม่มีเครื่องเรือน จึงยังเป็นการอยู่อาศัยแบบผสมผสาน เช่น 

การนอน เนื่องจากยังไม่มุ้งลวด จึงใช้การกางมุ้งนอนพื้น หรือกางมุ้งผูกกับเตียงสี่เสาแทน  

การวางผังพ้ืน ค านึงถึงโครงสร้าง กับความสะดวกในการใช้งานพ้ืนที่ มากกว่าค านึงถึง

ทิศทางลม แดด บางหลังจึงมีการวางห้องซ้อนบังลมกันเอง บางห้องไม่มีทางลมเข้า บางห้องไม่มีทาง

ลมออก บางหลังห้องส าคัญไม่ได้รับลม เพราะห้องอ่ืนที่ไม่ส าคัญบังลมไว้ ต่างกับเรือนไทย ที่ไม่มีการ

ซอยห้องเล็ก ๆ ท าให้ได้รับลมทั่วถึงทั้งตัวเรือน (ผุสดี ทิพทัส, 2525) ห้องครัว ห้องน้ า มักวางแยก

ออกมานอกตัวบ้าน มีบ้างที่รวมอยู่ในตัวเรือน โดยเป็นส่วนพ้ืนที่ยื่นออกไปจากตัวเรือน ห้องน้ ายังไม่

นิยมไว้ในตัวบ้าน เนื่องจากระบบและการใช้งานสุขภัณฑ์ยังไม่แพร่หลายเพราะมีราคาแพง 

บ้านไม้มักอยู่ในที่ดินที่ไม่กว้างมากนัก การวางตัวบ้านจึงขึ้นอยู่กับลักษณะที่ดินและถนน

ภายนอกหรือแม่น้ า มักหันด้านหน้าอาคารออกสู่ถนนภายนอก วางตัวบ้านค่อนไปด้านหลังที่ดิน เว้น

เนื้อที่ด้านหน้าไว้ แยกเรือนห้องน้ าออกเป็นหลังเล็ก ๆ ไว้ด้านข้างหรือด้านหลัง ขึ้นอยู่กับทิศทางลม 
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บ้านที่มีที่ดินขนาดใหญ่ก็มีการเว้นที่ด้านหน้าจัดสวนหรือปลูกต้นไม้ ลักษณะผังพ้ืนของเรือนไม้แบบ

ตะวันตก จะมีลักษณะแบบเดียวหรือคล้ายคลึงกับบ้านตะวันตกแบบตึก สามารถแบ่งลักษณะของผัง

ได้กว้าง ๆ ดังนี้ (สมชาติ จึงสิริอารักษ์, 2553) 

- ผังรูปสี่เหลี่ยมมีมุขหน้าตรงกลาง เป็นแบบที่สร้างเลียนแบบมาจากบ้านบังกะโลของ
สิงคโปร์ในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีส่วนหลักเป็นผังพ้ืนรูปสี่เหลี่ยมทั้งผืนผ้าและจัตุรัส และ
มีส่วนมุขยื่นออกมาทางด้านหน้า พื้นที่ส่วนมุขยื่นนั้นเป็นได้ทั้งพ้ืนที่โถง และพ้ืนที่ในการ
ใช้งาน โดยส่วนมากจะท าให้บ้านมีความสมมาตรเท่ากันทั้งซ้ายขวา  

 

 
รูปที่ 3.39 ภำพถ่ำยและผังพ้ืนบ้ำนตระกูลวินเซอร์ 

บ้านตระกูลวินเซอร์ ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัสมีมุขยื่นออกมาตรงกลางด้านหน้าบ้าน 

ที่หันออกสู่แม่น้ า พื้นที่แบ่งเป็น 3 ช่วง มีโถงจ่ายอยู่ตรงช่วงกลางยาวตลอดแนว และมีห้องขนาบซ้าย

ขวาในชั้นล่าง ชั้นบนมีพ้ืนที่จ่ายอยู่กลางบ้านซึ่งเข้าถึงได้จากบันไดหลักและบันไดรองจากหลังบ้าน 

 

 
รูปที่ 3.40 ภำพทิวทัศน์และผังพ้ืนบ้ำนหม่อมรำชวงศ์สะอ้ิง ดิศกุล 

บ้านหม่อมราชวงศ์สะอ้ิง ดิศกุล ผังพ้ืนประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดไม่เท่ากัน 

เรียงซ้อนกัน 3 แถว มุขหน้าบ้านเป็นโถงบันไดภายในบ้าน ส่วนกลางเป็นพ้ืนที่รับแขก หลังบ้านเป็น
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พ้ืนที่ทานอาหารและพักผ่อน หลังบ้านมีบันไดรองส าหรับคนรับใช้และมีเรือนคนรับใช้และครัวแยก

ออกไปอยู่ทางด้านหลัง ชั้นบนเป็นห้องนอนใหญ่ทางด้านหลัง ช่วงกลางเป็นห้องนอนเล็กและโถง

ทางเดิน ฝากั้นระหว่างห้องเป็นบานเฟ้ียมเกือบทั้งหมด  

  
รูปที่ 3.41 ภำพถ่ำยและผังพ้ืนบ้ำนม.ร.ว.เทวำธิรำช เทวกุล 

บ้าน ม.ร.ว.เทวาธิราช เทวกุล ผังพ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีการยื่นส่วนของห้องออกมา

เป็นรูปสีเหลี่ยมลบมุมทั้งชั้นบนและล่างในบางห้อง วางตัวขนานไปกับถนนหน้าบ้าน และมีมุขหน้ายื่น

ออกมาคลุมพ้ืนที่ขึ้นลงรถจากด้านหน้าตามแบบบ้านตะวันตกจากต่างประเทศ ส่วนชั้นบนเป็น

ห้องนอน ในส่วนของผังสี่เหลี่ยมที่เป็นพ้ืนที่หลักของอาคารแบ่งเป็นพ้ืนที่ 3 ช่วงทั้งทางด้านลึกและ

ด้านยาว มีบันไดหลักที่กลางโถงหลัก และบันไดรองที่ส่วนด้านหลังส าหรับเจ้าบ้านและคนรับใช้  

 
รูปที่ 3.42 รูปด้ำนหน้ำและผังพ้ืนบ้ำนนำยซอยด์ ดำกรูซ 

บ้านนายซอยด์ ดากรูซ ผังพ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นด้านหน้าและหลัง ด้านหน้า

เป็นพ้ืนที่ชานหน้าบ้านก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร ชั้นบนเป็นระเบียงภายนอกมีหลังคาคลุมก่อนเข้าสู่โถง

ห้องนอนต่าง ๆ ส่วนมุขด้านหลังเป็นระเบียงจากพ้ืนที่หลังบ้านมีหลังคาคลุม พื้นที่แบ่งเป็น 3 ช่วง ทั้ง

ทางด้านลึกและด้านยาวจากลักษณะของโครงสร้างเป็นหลัก ผังพ้ืนชั้นล่างเป็นผังแบบเปิดโล่ง มีการ

กั้นห้องเฉพาะส่วนโถงบันได ชั้นบนแบ่งเป็นห้องนอน 2 ห้อง ไม่มีห้องน้ าภายในตัวบ้าน 
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- ผังรูปตัวแอล L มีลักษณะของผังคล้ายกับแบบมีมุขยื่น เพียงแต่ว่ามุขนี้ไม่ได้อยู่ตรงกลาง
เรือน แต่เยื้องไปทางด้านข้างของเรือน กลายเป็นแขนของรูปตัวแอลแทน โดยรูปร่างของ
ผังมีทั้งแบบที่เรียวเป็นตัวแอล และแบบที่ค่อนข้างป้อม ท าให้รูปทรงของบ้านนั้นไม่มี
ความสมดุลซ้ายขวา แต่จะเป็นการเน้นน้ าหนักของบ้านไปทางด้านใดด้านหนึ่ง และพ้ืนที่
ส่วนใต้มุขนั้นจะเห็นว่าไม่ได้ถูกเน้นให้ส าคัญเท่ากับแบบที่ยื่นมุขตรงกลาง 

 
รูปที่ 3.43 ภำพทิวทัศน์ด้ำนหน้ำและผังพ้ืนบ้ำนคุณหญิงรุจิรำภรณ์ จุณณำนนท์ 

บ้านคุณหญิงรุจิราภรณ์ มีผังที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขยื่นมาทางด้านขวาของผังพ้ืน 

จัดไว้เป็นห้องทั้งชั้นบนและล่าง ในชั้นล่างมีระเบียงโล่งหน้าบ้านมีหลังคาคลุมยื่นออกมาทางด้านแขน

ของตัวแอล ท าให้ผังชั้นล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ในด้านบนจะไม่มีพ้ืน จึงกลายเป็นรูปตัวแอล 

พ้ืนที่ส่วนบ้านหลักแบ่งเป็น 3 ช่วงทางด้านสกัด ช่วงกลางเป็นพื้นที่โถงของบ้านและเชื่อมต่อไปยังส่วน

โถงบันไดที่อยู่ภายในบ้าน ห้องต่าง ๆ วางขนาบด้านข้างและด้านหลัง ส่วนชั้นบนแบ่งเป็น 2 ห้องใหญ่ 

คั่นด้วยโถงบันได ส่วนทางด้านลึกค่อนข้างมีความลึกและซ้อนกันมากโดยเฉพาะในชั้นล่างที่มีการยื่น

ส่วนหลังบ้านออกไป 

 
รูปที่ 3.44 ผังพื้นบ้ำนนำยโกมินทร์ คันทำทอง 

บ้านนายโกมินทร์ คันทาทอง มีมุขยื่นทางด้านซ้ายของผังพ้ืน พ้ืนที่ผังแบ่งเป็น 3 ช่วง

ใหญ่ ๆ ตามผังของโครงสร้าง แต่แบ่งพ้ืนที่การใช้งานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือส่วนโถงที่เป็นผังพ้ืน
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แบบเปิดโล่ง ละส่วนห้อง ชั้นล่างแบ่งห้องเป็นห้องรับแขก ทานข้าว ครัว ชั้นบนแบ่งเป็นห้องนอน มี

บันไดหลักชุดเดียวอยู่ในโถงหลัก   

 
รูปที่ 3.45 ผังพื้นบ้ำนขุนทะเบียนโอสถ 

บ้านขุนทะเบียนโอสถ เป็นบ้าน 2 ชั้นยกใต้ถุนสูง ชั้นล่างเป็นโถงโล่งมีเพียงแค่เสาและ

บันได ชั้นบนแบ่งเป็นห้องวางตัวแบบเรียงแถวมีช่องเปิดด้านหน้าและหลังในเกือบทุกห้อง ด้านหน้า

แต่ละห้องมีระเบียงเป็นพื้นที่สัฐจรหลัก มีความคล้ายคลึงกับบ้านไม้แบบมีระเบียง 

 

- ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นผังพ้ืนแบบที่ไม่มีมุขยื่นออกไปทางด้านหน้า เหมือนบ้านไม้ใน
แบบอ่ืน ๆ จึงดูไม่โดดเด่นมากนัก และมีตัวอย่างไม่มาก ลักษณะของการจัดผังจึงไม่
สามารถระบุลักษณะเฉพาะตายตัวได้  

 
รูปที่ 3.46 ผังพ้ืนบ้ำนคุณเมทินี หงสกุล 

บ้านคุณเมทินี หงสกุล บ้าน 2 ชั้นยกใต้ถุน หลังคาก่ึงจั่วและปั้นหยา ผังพื้นแบ่งเป็น 2 

และ  3 ชว่ง ในทางลึกและทางยาวตามล าดับ มีระเบียงทางข้ึนอยู่ตรงกลางทางด้านหน้า ผังชั้นล่าง

เปน็ผงัแบบเปดิโลง่ มกีารใชผ้นงัแบง่พ้ืนทีโ่ถงบนัไดใหเ้ปน็สดัสว่นมากขึน้ มบีนัไดดา้นหลงัไปสูพ้ื่นที่

หลังบ้าน ชั้นบนแบ่งส่วนพื้นที่โถงและห้องนอนออกอย่างง่าย ๆ เพียงห้องเดียว และมีพ้ืนที่ระเบียง

ภายนอกที่ออกไปได้จากท้ังโถงและห้องนอน 
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- ผังพื้นแบบไม่สมมาตร เป็นผังพ้ืนที่มีความอิสระมากขึ้นจากรูปแบบเดิม ๆ ในยุคก่อน ซึ่ง
รูปแบบนี้ถูปปรับปรุงพัฒนาขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 7 โดยจะมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ
จัตุรัสเป็นพ้ืนฐาน และห้องต่าง ๆ มีการจัดวางอย่างเป็นอิสระมากขึ้น เกิดเป็นรูปผลาย
เหลี่ยมแบบอิสระขึ้นมา นอกจากนั้นรูปแบบของบ้านยังถูกปรับให้มีความเรียบง่ายมาก
ขึ้น โดยลดการประดับประดาตกแต่งลงไปจากเดิม 

 
รูปที่ 3.47 ผังพื้นบ้ำนหลวงสมำน ไมตรีรักษ์ 

บ้านหลวงสมาน ไมตรีรักษ์ บ้าน 2 ชั้น ผังพ้ืนและหลังคามีมุขหน้า รูปร่างของผังพ้ืนหลัก

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการยื่นมุขหน้าหลัง ผังพ้ืนของอาคารหลักถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงทั้งทางลึก

และด้านยาว แต่มีการยื่นส่วนอาคารเป็นห้องทางด้านข้างไปด้านหนึ่ง ท าให้ทางด้านยาวของอาคารมี

ความลึกเพ่ิมขึ้นส่วนหนึ่ง พ้ืนที่ภายในถูกแบ่งออกเป็นห้องย่อย ๆ ในทุกพ้ืนที่การใช้งานทั้งชั้นล่างและ

ชั้นบน โดยมีโถงหลักเป็นตัวจ่ายเข้าสู่ห้องต่าง ๆ และมีช่องเปิดเชื่อมต่อเข้าหากันระหว่างแต่ละห้อง  

 

 
รูปที่ 3.48 ผังพื้นบ้ำนหลวงสมำหำรรำชนิธิ 

บ้านหลวงสมาหารราชนิธิ บ้าน 2 ชั้น หลังคาไม่ซับซ้อน มีส่วนยื่นออกมาเป็นหลังคาจั่ว 

ผังพ้ืนมีสัดส่วนพ้ืนที่ของรูปร่างหลักและส่วนที่ยื่นออกไปใกล้เคียงกัน ผังพ้ืนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนทั้ง

ทางด้านลึกและด้านขวาง มีพ้ืนที่โถงที่มีบันไดหลักอยู่ภายในโถง และเป็นพ้ืนที่หลักส่วนกลางในการ

จ่ายเข้าสู่ห้องต่าง ๆ ที่ประกบอยู่ทางด้านหน้าและด้านข้าง และมีการยื่นที่มากน้อยไม่เท่ากัน 
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รูปที่ 3.49 ผังพื้นบ้ำนพระนิติธรรมประกรณ์ 

บ้านพระนิติธรรมประกรณ์ บ้าน 2 ชั้น หลังคาจั่วมีมุขยื่นทางด้านหน้า รูปร่างผังพ้ืนหลัก

เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีส่วนยื่นทางด้านหน้าและด้านข้าง พื้นที่ภายในมีการแบ่งห้องค่อนข้างมากทั้ง

ชั้นล่างและชั้นบน พ้ืนที่โถงบันไดไม่กว้างมากและมีการแบ่งเป็นสัดส่วนตามการใช้งาน  

 

บ้านไม้ของราษฎรทั่วไปในยุคต่อมา ก็ยังมีการจัดผังคล้าย ๆ กับบ้านไม้ในอดีตอยู่ 

ส่วนมากจะเป็นแบบบ้านไม้ 2 ชั้น ยกใต้ถุนสูง ชั้นล่างเปิดโล่งเป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์ ซึ่งภายหลังอาจ

มีการกั้นให้กลายเป็นพ้ืนที่ในบ้านเพ่ือขยายการใช้สอย ภายในมีการแบ่งพ้ืนที่ภายในออกเป็นห้อง ๆ 

ตามการใช้งาน โดยอาจมีรูปร่างที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน เพ่ือง่ายต่อการก่อสร้างมากขึ้น ส่วนพ้ืนที่ครัว

และห้องน้ าถูกแยกไปไว้เป็นเรือนย่อยคนละหลังจากตัวบ้าน จากภาพถ่ายจะเห็นได้ว่ามีทั้งบ้านที่มี

รูปร่างเรียบง่ายและบ้านที่มีมุขยื่น ซึ่งพอที่จะสันนิษฐานได้ว่ามีรูปร่างของผังพ้ืนทั้งแบบสี่เหลี่ยม

ธรรมดาและแบบสี่เหลี่ยมมีมุขยื่น 

  
รูปที่ 3.50 บ้ำนไม้รำษฎรทั่วไป แบบที่ไม่มีมุขและแบบที่มีมุขหน้ำ 
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3.2.5 บ้ำนสมัยใหม ่

ในช่วง พ.ศ.2475 – 2532 (รัชกาลที่ 7 – รัชกาลที่ 9) ประเทศหลังจากเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง มาเป็นระบอบประชาธิปไตย มีผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศกลับเข้ามาท างานในประเทศ 

โดยในส่วนของงานสถาปัตยกรรม ได้มีการน าเอาองค์ความรู้ของรูปแบบและอิทธิพลของ

สถาปัตยกรรมโมเดิร์นกลับเข้ามาและส่งผลต่อการออกแบบอาคารในประเทศอย่างกว้างขวาง รวมถึง

มีการเปิดการสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นครั้งแรก ท าให้ในภายหลังเริ่มมีจ านวนสถาปนิกมาก

ขึ้น ในขณะที่ก็ยังมีอิทธิพลของงานสถาปัตยกรรมในยุคก่อน ๆ หลงเหลืออยู่ รูปแบบของบ้านในช่วงนี้

จึงมีการผสมผสานกันหลายรูปแบบ และมีความหลากหลายมากข้ึน  

 
รูปที่ 3.51 Diagram แสดงต้นก ำเนิดของบ้ำนสมัยใหม่ในประเทศไทย 

 

เมื่อเศรษฐกิจพัฒนาไป เกิดกลุ่มคนขึ้นหลายระดับ ทั้งกลุ่มคนรายได้สูง ปานกลาง และ

คนรายได้ต่ า โดยเฉพาะกลุ่ม “รวยใหม่” ที่สามารถมีเงินและฐานะทางสังคมขึ้นมาได้จากการค้าขาย 

จึงเกิดค่านิยมในการมีบ้านที่แสดงออกถึงสถานะทางสังคม ประกอบกับประชาชนมีโลกทัศน์ที่กว้าง

ขึ้น สามารถเข้าถึงสื่อ และการเดินทางไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้น จึงเกิดผลกระทบต่อรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมได้ง่ายขึ้น กลายเป็นเกิด “สถาปัตยกรรมลอกเลียน” ขึ้น ทิศทางของอาคารพักอาศัย

ในช่วงนี้จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามแนวทางของการออกแบบ คือ กลุ่มที่เน้นการออกแบบ

รูปร่างอาคาร และ กลุ่มท่ีเน้นการท างานกับสภาพแวดล้อม  

- กลุ่มที่เน้นการออกแบบรูปร่างอาคาร  
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คือกลุ่มที่มีสไตล์ในการออกแบบชัดเจนและบอกถึงที่มาที่ไปได้ค่อนข้างชัดเจน แนว

ทางการออกแบบที่อยู่ ในกลุ่มนี้  คือ แนวสถาปัตยกรรมตะวันตกจากอดีต, แนวสากล, แนว

สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นจากตะวันตก, แนวเน้นรูปทรงประติมากรรม, แนวเน้นเอกลักษณ์ไทย, แนวกร้าว

เถื่อน, แนวกร้าวเรียบ, แนวสุนทรียภาพทางเทคโนโลยี, แนวสถาปัตยกรรมโพสต์โมเดิร์น, แนวย้อน

ยุคสมัยรัชกาลที่ 5-7, แนวรูปแบบต่างชาติ  

- แนวสถาปัตยกรรมตะวันตกจากอดีต (รัชกาลที่ 5-6) เป็นรูปแบบอาคารพักอาศัยในช่วง
ต้นรัชกาลที่ 7 มีรูปแบบอ้างอิงจากสถาปัตยกรรมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 -6 อย่าง
ชัดเจน มีลักษณะเป็นอาคารตึก ทั้งก่ออิฐทั้งหลัง หรือครึ่งตึกครึ่งไม้ ผนังล่างและบน
ตรงกัน แบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายในเป็นสัดส่วน นิยมท ามุขหน้าหรือหอคอย โดยสามารถใช้
เป็นสัญลักษณ์บอกสถานะได้ด้วย โถงทางเข้าและโถงบันไดมักวางตรงแกนกลางของบ้าน 
เน้นส่วนบันไดและห้องรับแขกเป็นพิเศษ ประตูหน้าต่างเป็นบานไม้หรือบานเกล็ดไม้ 
เปิดยาวถึงพ้ืน มีการท าเป็นชุดพร้อมช่องแสงกระจก ชั้นบนและชั้นล่างมีระเบียง เฉลียง
เป็นส่วนประกอบ และในภายหลังได้มีรูปแบบย้อนยุค ที่เป็นการท าซ้ าจากรูปแบบเดิมนี้
อีกทีหนึ่งในลักษณะของ“กึ่งโบราณ” คือน าเอาลักษณะเด่นบางส่วนมาผสมเข้ากับงาน
สถาปัตยกรรมปัจจุบัน แต่กรอบความคิดโดยรวมก็ยังเป็นการเอารูปแบบสถาปัตยกรรม
ในอดีตที่เคยมีอยู่ในประเทศไทยมาปรับใช้ 

   
รูปที่ 3.52 บ้ำนแนวสถำปัตยกรรมตะวันตกจำกอดีต 

 

- แนวสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นจากตะวันตก มีลักษณะที่เหมือนกับงานสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น
ทั่วไปในประเทศตะวันตก ซึ่งมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากงานสถาปัตยกรรมทั่วไปหลาย
ส่วน เช่นการใช้ทรงหลังคา การเจาะช่องหน้าต่าง การท าซุ้มระบายอากาศ (dormer) ที่
ด้านข้างหลังคา หรือการเน้นเส้นสายที่ผนังภายนอกให้เด่นชัด 
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รูปที่ 3.53 บ้ำนแนวสถำปัตยกรรมพ้ืนถิ่นจำกตะวันตก 

 

- แนวสากล งานสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลโมเดิร์นจากตะวันตก โดยได้มีการน าเอา
รูปแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ ๆ มาใช้กับการออกแบบอาคารพักอาศัย มี
รูปทรงที่ เรียบง่าย ตรงไปตรงมา ลดการประดับตกแต่ง มีการใช้หลังคาค่อนข้าง
หลากหลายรูปแบบ ทั้งหลังคาเรียบ หลังคาพาราเป็ด หลังคาทรงเอียงต่าง ๆ มีการ
ปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รวมถึงมีการจัดเนื้อที่ใช้สอยแบบเปิด (open plan) มี
การใช้การยื่นห้องชั้นบนหรือกันสาดมาคลุมทางเข้าอาคาร การใช้ช่องเปิดกระจกที่กว้าง
ขึ้น 

   
รูปที่ 3.54 บ้ำนแนวสำกล  

 

- แนวเน้นรูปทรงประติมากรรม เน้นการออกแบบให้อาคารมีการสื่อสารออกมาเป็นงาน
ประติมากรรมมากกว่าที่อยู่อาศัย โดยจะเน้นไปที่การจัดการกับผนังทางตั้ง และการ
ออกแบบหลังคาให้เข้ากัน โดยที่ผังพ้ืนยังเป็นทรงกลมธรรมดา หรือรูปร่างที่ยังใช้งานได้
อยู่  
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รูปที่ 3.55 บ้ำนแนวเน้นรูปทรงประติมำกรรม 

 

- แนวเน้นเอกลักษณ์ไทย เป็นแนวทางที่พยายามจะอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยที่ลด
น้อยลงเอาไว้ โดยดึงเอาทรวดทรงและองค์ประกอบจากงานสถาปัตยกรรมบ้านไทยใน
อดีตมาปรับใช้ โดยในยุคหลัง ๆ ได้เน้นไปในเชิงนามธรรมและบรรยากาศโดยรวม ผ่าน
การท างานกับโครงสร้างและวัสดุการก่อสร้างสมัยใหม่ 

 
รูปที่ 3.56 บ้ำนแนวเน้นเอกลักษณ์ไทย 

 

- แนวกร้าวเถื่อน หรือแนว Brutalism มีความคล้ายคลึงกับแนวรูปทรงประติมากรรม แต่
เน้นไปที่รูปทรงที่มีลักษณะเป็นก้อนมวลใหญ่ ผิวเรียบ มาประกอบกันเหมือนงาน
ประติมากรรม ที่มีความหนา หนักแน่น และให้ความรู้สึกทึบตัน มักนิยมใช้ผิวอาคารเป็น
วัสดุที่ให้ผิวสัมผัสหยาบ หรือการใช้คอนกรีตเปลือย 

 
รูปที่ 3.57 บ้ำนแนวกร้ำวเถื่อน 
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- แนวรูปแบบต่างชาติ คือการน าเอารูปแบบหรือน าเอาเฉพาะองค์ประกอบเด่นของ
สถาปัตยกรรมต่างประเทศมาใช้ในการออกแบบเช่นการใช้ทรงหลังคา การสร้างลาน 
หรือ court กลางบ้าน หรือการหยิบยืมเอารูปแบบมาปรับให้เข้ากับบริบทการอยู่แบบ
ไทยมากขึ้น ซึ่งมีหลายรูปแบบที่ถูกหยิบยืมมาใช้ ทั้งแบบสเปน เมดิเตอร์เรเนียน บาวา
เรียน ทิวดอร์ รวมถึงกรีก โรมัน  

 
รูปที่ 3.58 บ้ำนแนวรูปแบบต่ำงชำติ 

- แนวกร้าวเรียบ หรือแนว New Brutalism พัฒนาต่อมาจากแนวกร้าวเถื่อน และมี
ลักษณะผสมกับแนวสากล คือยังมีการแสดงออกถึงรูปทรง แต่มีความเรียบมากข้ึน มีการ
ใช้คอนกรีตและกระจกมาออกแบบร่วมกันอย่างลงตัว  

- แนวสุนทรียภาพทางเทคโนโลยี เน้นให้เห็นถึงความงามที่ เกิดจากการท างานของ
โครงสร้างอาคาร หรือการให้โครงสร้างท าหน้าที่เป็นส่วนประดับตกแต่งตัวอาคารด้วย 
ซ่ึงเป็นรูปแบบที่พบได้น้อย  

- แนวสถาปัตยกรรมโพสต์โมเดิร์น อิทธิพลมาจากแนวโพสต์โมเดิร์นจากตะวันตกโดยตรง 
โดยต้องการเปลี่ยนแนวทางของการออกแบบ เน้นความแปลกใหม่ ผ่านการใช้รูปทรง 
เส้นสาย วัสดุ สีสัน และรูปแบบงานในอดีตมาดัดแปลง โดยไม่เน้นความหมายของการ
สื่อสาร  

 

- กลุ่มที่เน้นการท างานกับสภาพแวดล้อม  

คือกลุ่มที่ไม่มีแนวทางการออกแบบเฉพาะ หรือการพยายามสื่อสารสไตล์ที่ชัดเจน แต่

เน้นการท างานกับบริบทและสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ระบบ

วิธีการก่อสร้าง รวมไปถึงการสร้างสภาวะแวดล้อมโดยรอบ เพ่ือเน้นไปที่ประโยชน์ใช้สอย และการ

ประหยัดสูงสุด แนวทางการออกแบบในกลุ่มนี้ คือ แนวเน้นปัจจัยแวดล้อม, แนวสภาวะแวดล้อม

สัมพันธ์แบบบ้านเดี่ยว, แนวธรรมชาติ-แวดล้อมสัมพันธ์และภูมิภาคนิยม 
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- แนวเน้นปัจจัยแวดล้อม เป็ นแนวทางการออกแบบที่ เน้นการท างานร่วมกับ
สภาพแวดล้อมตามที่ตั้งมากกว่าการค านึงถึงรูปแบบเพียงอย่างเดียว โดยรูปแบบนี้มักมี
ชายคายื่นยาวโดยรอบ การวางอาคารค านึงถึงทิศทางแดดและลมมากขึ้น ซึ่งรูปแบบของ
งานสถาปัตยกรรมนี้ อาจจะมีการผสมกับรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบอ่ืนเข้ามาด้วย เช่น 
แนวผสมผสานสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นตะวันตก ที่ดึงเอารูปแบบของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น
ตะวันตกมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย  

  
รูปที่ 3.59 บ้ำนแนวเน้นปัจจัยแวดล้อม 

 

- แนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์ แบบบ้านเดี่ยว ที่เน้นการท างานกับสภาพภูมิอากาศ
มากกว่าการที่จะเน้นการใช้รูปแบบที่ชัดเจน เช่นการท าหลังคาที่มีชายคายื่นยาวโดยรอบ 
เพ่ือให้กันแดดกันฝนได้มากขึ้น การท าผนังและหน้าต่างโดยรอบเป็นบานเกล็ดเพ่ือการ
ระบายอากาศ หรือการใส่ปีกนกเหนือหน้าต่าง เพ่ือการกันแดดกันฝนเช่นกัน  

 

    
รูปที่ 3.60 บ้ำนแนวสภำวะแวดล้อมสัมพันธ์ 
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- แนวธรรมชาติ-แวดล้อมสัมพันธ์และภูมิภาคนิยม ที่มีการน าเอาธรรมชาติเข้ามามีส่วน
ร่วมกับตัวอาคาร และออกแบบให้ตัวอาคารกลมกลืนไปกับธรรมชาติแวดล้อม ซึ่งเป็น
รูปแบบแนวทางหนึ่งของการออกแบบเพ่ือลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ และ
การอยู่อาศัยโดยใช้สภาพแวดล้อมจากธรรมชาติ ซึ่งมีหลายวิธีการ เช่น การท าชายคายื่น
ยาว การยกใต้ถุนสูง การใช้แผงกันแดดในลักษณะต่าง ๆ ทั้งครีบ บล็อก แผงโปร่ง ไม้
ระแนง ฯลฯ การวางอาคารมีการค านึงถึงทิศทางแดดและลม โดยอาจมีการออกแบบผัง
พ้ืนให้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาว เพ่ือวางขวางทางลม ให้ห้องต่าง ๆ ได้รับลมมาก
ที่สุด รวมถึงมีการวางผังให้มีกล่องส าหรับตู้เสื้อผ้าแบบฝัง ในทิศตะวันออกและตะวันตก 
เพ่ือใช้ในการกันแดดในตัวด้วย  

  
รูปที่ 3.61 บ้ำนแนวธรรมชำติ-แวดล้อมสัมพันธ์ 

 

3.2.6 ผังพื้นของบ้ำนสมัยใหม่ช่วงแรก  

ผังพื้นมีรูปร่างและพ้ืนที่ที่ค่อนข้างอ่านรูปร่างได้ง่าย แต่มีการยื่นส่วนของอาคารและห้อง

ต่าง ๆ ออกมาอย่างอิสระ มีความใกล้เคียงกับบ้านตะวันตกแบบตึก มีการแบ่งเนื้อที่ภายในเป็นห้อง ๆ 

แยกจากกัน มีโถงทางเข้าเป็นแกนกลาง และประกอบด้วยโถงกลางหรือโถงบันไดห้องรับแขก มีขนาด

ใหญ่และมีความส าคัญ  ใช้เป็นเครื่องแสดงสถานะของเจ้าบ้าน เป็นพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ง่ายจากทางเข้า

บ้าน ส่วนพ้ืนที่อ่ืน ๆ ก็ถูกแบ่งเป็นห้อง ๆ ไปตามการใช้งานของแต่ละกิจกรรม เช่น ห้องทานอาหาร 

ห้องพักผ่อน ห้องนั่งเล่น ส่วนห้องเล็ก ๆ หลังตัวบ้าน อาจเป็นห้องครัวหรือเก็บของ พ้ืนที่ชั้นบนมีโถง

บันไดเป็นพ้ืนที่หลักที่ใช้แจกเข้าสู่ห้องต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนมากจะประกอบไปด้วยห้องนอนหลายห้อง 

บางบ้านอาจมีห้องหนังสือ ห้องท างาน เป็นช่วงที่มีห้องน้ าภายในอาคารแล้ว มักจัดห้องแบบรวมกลุ่ม 

มีห้องหลาย ๆ ห้องวางตัวติด ๆ กัน ท าให้เกิดการบังลมกันเอง 
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รูปที่ 3.62 ผังพื้นบ้ำนเลขที่ 60 ถนนสุรศักดิ์ 

 

3.2.7 ผังพื้นบ้ำนสมัยใหม่ในช่วงหลัง  

ผังพ้ืนมักจะเป็นรูปร่างอิสระ แต่ยังเห็นเค้าโครงของรูปร่างหลักอยู่ นิยมวางผังให้กระชับ 

ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า มีการพยายามวางต าแหน่งห้องส าคัญ ๆ ให้ได้รับลมประจ าทางด้านทิศใต้ ด้าน

ตะวันตก ตะวันออกมีการท าผนังทึบ หรือวางห้องไม่ส าคัญ เช่น ห้องน้ า ห้องเก็บของ เพ่ือช่วยกัน

ความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ชั้นล่างมักไม่กั้นห้องแยกเป็นห้องตายตัว ท าเป็นห้องกว้าง ๆ และแบ่งส่วน

ใช้สอยโดยใช้เครื่องเรือนเป็นตัวกั้นแบ่งเนื้อที่ ทั้งส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร บางบ้านเจาะ

ทะลุทางตั้งเกิดเป็นโถงโล่ง มองเห็นต่อเนื่องขึ้นไปที่ชั้นบน  

 
รูปที่ 3.63 ผังพื้นบ้ำนเลขที่ 5 ซอยร่วมฤดี 
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รูปที่ 3.64 ผังพื้นบ้ำนเลขที่ 4 ซอยเย็นอำกำศ 

 

บันไดอยู่กลางบ้าน เพ่ือสะดวกในการใช้สอย แต่มิดชิดเพียงพอขณะมีแขก บางบ้านมี

การออกแบบชั้นครึ่ง หรือการเล่นระดับในบ้าน เพ่ือเป็นการแยกส่วนใช้สอยแทนการกั้นผนัง 

ห้องนอนวางในต าแหน่งได้รับลม และส่วนตัว มีส่วนโถงเชื่อมต่อกับห้องอ่ืน ๆ ส่วนรับแขก พักผ่อนมัก

เปิดออกสู่เฉลียงได้ และอาจใช้หลังคาระแนงไม้ หรือตันไม้ใหญ่ช่วยให้ร่มเงา มักมีแพนทรีอยู่ภายใน

บ้าน ตามอิทธิพลตะวันตกที่ได้รับ แต่ก็ยังมีครัวอยู่ ห้องน้ าอยู่ภายในตัวอาคาร  ห้องพักผ่อนของ

ครอบครัวมีความส าคัญข้ึน และได้ใช้บ่อยกว่าห้องรับแขก  

นอกจากนั้นการเข้ามาของเทคโนโลยีต่าง ๆ ยังส่งผลต่อการออกแบบและวางผังในหลาย 

ๆ อย่าง การจัดวางห้องต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงทิศทางลม จ านวนหน้าต่างลดลง ช่องลมช่องแสง

มีน้อยลง (ผุสดี ทิพทัส, 2525) แทนที่แสงธรรมชาติด้วยการใช้แสงสว่างภายในอาคาร รวมถึงการใช้

เครื่องปรับอากาศทดแทนการรับลมของห้องต่าง ๆ ที่ส าคัญ ท าให้การวางผังนั้นยังคงเป็นผังแบบกลุ่ม

ตามแบบบ้านทางตะวันตก มีความทึบตันจากผนังมากกว่าความโปร่งเบาตามแบบสถาปัตยกรรม

ดั้งเดิม 

 

3.3 บ้านจัดสรร 

3.3.1 ควำมเป็นมำของบ้ำนจัดสรรในประเทศไทย 

จุดเริ่มต้นของบ้านจัดสรรในประเทศไทย เริ่มจากบ้านเคหะสงเคราะห์ของกรม

ประชาสงเคราะห์ ซึ่งถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยจากผลกระทบจากสงครามมหา

เอเชียบูรพา รวมถึงการย้ายถิ่นเข้ามาหางานของประชากรจากต่างจังหวัด ซึ่งเน้นไปที่โครงการ

ส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยนอกจากโครงการของรัฐบาล ยังมีการสร้างบ้านพักอาศัย



  

113 

 

แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นหลายภาคส่วน เช่น การรถไฟ โรงงาน

ยาสูบ รวมถึงหน่วยงานของเอกชน เชน่ บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด  

กอปรกับช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับปี 2520 เกิดภาวะการจ้างงานใน

เมืองกรุงที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจน เกิดการ

แบ่งกลุ่มผู้มีรายได้สูง รายได้ปานกลาง และรายได้ต่ า ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาและการเรื่องที่อยู่อาศัย

โดยรัฐบาลและเอกชน ผู้คนจากต่างจังหวัดหลั่งไหลเข้าสู่ เมือง ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนที่อยู่อาศัย 

รัฐบาลจึงได้ริเริ่มโครงการจัดหาที่อยู่ให้แก่บุคคลที่เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ยากโดยการเคหะแห่งชาติ ซึ่ง

เริ่มจากการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ทั้งที่ดินและตัวบ้าน โดยมีการจัดท า

แบบบ้านมาตรฐานที่มีขนาดและพ้ืนที่ต่าง ๆ ส าหรับการอยู่อาศัยในขั้นต่ าเอาไว้ให้ 

รวมถึงในช่วงปี  พ.ศ. 2500 รัฐบาลได้ออกประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  49 

พุทธศักราช 2502 ให้ยกเลิกการจ ากัดสิทธิการถือครองที่ดิน ด้วยเหตุผลว่าเป็นอุปสรรคต่อ

การลงทุนในประเทศขณะนั้น เนื่องจากก าลังอยู่ ใน ช่วงพัฒนาประเทศ โดยเน้นไปที่

อุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยผลของประกาศฉบับนี้ท าให้เกิด

การกว้านซื้อที่ดินแถบชานเมืองกรุงเทพฯ มากักตุนไว้เพื่อเก็งก าไร กลายเป็นโครงการการ

จัดสรรที่ดิน แบ่งขายที่ดินเป็นแปลงย่อย ๆ พร้อมการจัดสาธารณูปโภคให้เข้าถึงได้ตามสมควร 

ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา แต่หลังจากธุรกิจการแบ่งขายที่ดินเริ่มซบเซา ในปี พ.ศ. 2510 

ผู้ประกอบการจึงได้เริ่มหาทางออกโดยการเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนใหม่มาเป็นการท าบ้าน

จัดสรร ที่รองรับก าลังซื้อของกลุ่มชนช้ันกลาง หรือผู้มีรายได้ปานกลาง ซึ่งได้ประสบ

ความส าเร็จด้วยดี โดยในช่วงปี 2512-2515 ถือเป็นยุคทองของวงการบ้านจัดสรร ภายหลังรัฐบาล

จงึได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 เพ่ือควบคุมการจัดสรรที่ดิน4 โดยเป็นการวางข้อก าหนด

เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินในเรื่องของขนาดแปลงที่ดินขั้นต่ า รวมถึงการจัดสรรมาตรฐานของระบบต่าง 

ๆ ซึ่งปัจจุบันนั้นก าหนดให้การจัดสรรที่ดินส าหรับการปลูกสร้างบ้านเดี่ยวจะต้องมีขนาดของแปลง

ที่ดินต้องมีขนาดไม่ต่ ากว่า 50 ตารางวา ความกว้างหรือยาวไม่ต่ ากว่า 10 เมตร หากระยะไม่ได้ตาม

ขนาดดังกล่าว ต้องมีเนื้อที่ไม่ต่ ากว่า 60 ตารางวา  

                                           
4 ในภายหลังได้ถูกยกเลิก และใช้ พรบ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 แทน 
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ตั้งแต่ปี 2511 เป็นต้นมา ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจ ากัดสิทธิการถือครอง

ที่ดิน, การเข้ามาลงทุนภายในประเทศจากต่างชาติ ธุรกิจบ้านจัดสรรได้มีพัฒนาการมาโดยตลอด โดย

ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งธนาคารของรัฐบาลและเอกชนในภายหลัง ท าให้

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการมีบ้านได้โดยโครงสร้างของระบบเงินกู้ และสินเชื่อ ซึ่งหากระบบ

เศรษฐกิจผันผวน ก็จะส่งผลต่อต้นทุนค่าวัสดุและแรงงาน และมีผลต่อรูปแบบของการออกแบบ

โครงการบ้านจัดสรร  

นอกจากนั้นยังมีธุรกิจรับสร้างบ้านในช่วงปี พ.ศ.2514 จากช่องว่างระหว่างบ้านจัดสรร

และผู้รับเหมารายย่อยซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อในเรื่องมาตรฐานการก่อสร้าง 

ราคา และระยะเวลา โดยเป็นการสร้างบ้านบนที่ดินของเจ้าของบ้าน โดยบริษัทซีคอน จ ากัด ก็ได้เป็น

ผู้ริเริ่ม และน าระบบการก่อสร้างก่ึงส าเร็จรูปมาใช้ (วิมลสิทธิ หรยางกูล และคณะ, 2536) 

นอกจากความรุ่งเรืองของธุรกิจบ้านจัดสรรแล้ว กลับกันก็มีช่วงที่เป็นภาวะตกต่ าของ

วงการธุรกิจบ้านจัดสรร ซึ่งเกิดขึ้นมาหลายช่วงด้วยกัน 

พ.ศ.2516-2518 เกิดภาวะวิกฤตพลังงานโลก ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้ก าลังซื้อ

ลดลง บ้านจัดสรรขายไม่ออก  

พ.ศ.2523-2525 เกิดภาวะตกต่ าจากวิกฤตน้ ามันรอบที่สอง ซึ่งรอบนี้ ได้ส่งผลให้

โครงการต่าง ๆ เกิดการปรับตัวทางด้านการตลาด เช่น การแบ่งโครงการออกเป็นขนาดย่อยเล็ก 

กระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ แทนที่จะสร้างเป็นโครงการขนาดใหญ่ การแบ่งโครงการออกเป็นส่วน ๆ 

ด าเนินการสร้างและขายทีละส่วน เพ่ือลดความเสี่ยง การสร้างบ้านตัวอย่างก่อนที่จะสร้างบ้านจริง ๆ 

ขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าชมได้ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ รวมถึงลดความเสี่ยงหากสร้างแล้วขายไม่ออก  

พ.ศ.2540-2545 วิกฤตต้มย ากุ้ง ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกส่งผลให้ต้นทุนบ้านจัดสรร

สูงขึ้น ในขณะที่ก าลังซื้อลดลง จึงต้องมีการออกแบบเพ่ือลดต้นทุน โดยการออกแบให้บ้านมีขนาด

กะทัดรัด (compact) ที่สุดเท่าที่จะท าได้ (ฑีฆวัฒน์ วีระเศรษฐกุล , 2012) รวมถึงมีการปรับปรุง

วิธีการก่อสร้างเพ่ือลดต้นทุนและเวลาในการผลิต จนเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวและมีความต้องการบ้านใน

ชนชั้นกลางสูงขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2546 
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รูปที่ 3.65 แผนภูมิแสดงช่วงเวลำและเหตุกำรณ์ส ำคัญของธุรกิจบ้ำนจัดสรร 
 

3.3.2 พ้ืนที่ต่ำง ๆ ของบ้ำนจัดสรร 

บ้านจัดสรรโดยทั่วไป จะถูกแบ่งตามขนาดของบ้านเป็นหลัก เนื่องจากขนาดนั้นมีผลต่อ

งบประมาณในการก่อสร้างและส่งผลต่อราคาของบ้านที่มีผลต่อผู้ซื้อ ซึ่งในกลุ่มของบ้านที่มีขนาด

ใกล้เคียงกันส่วนมากมีลักษณะการวางผังที่คล้ายกัน ประกอบด้วยพ้ืนที่ในการใช้สอยที่คล้ายคลึงกัน 

พ้ืนที่ต่าง ๆ ถูกวิเคราะห์มาจากกิจกรรมการใช้ชีวิตประจ าวัน ผ่านกิจกรรมแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมที่มี

ความเฉพาะตัว และกิจกรรมร่วมในครอบครัว รวมถึงกิจกรรมร่วมกับสังคม ได้ออกมาเป็นพ้ืนที่หรือ

ห้องที่รองรับการใช้งาน ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ 2 ส่วน คือ พ้ืนที่หลักและพ้ืนที่เสริม (สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย, 2516) 

พ้ืนที่ส่วนหลัก คือพ้ืนที่ที่จ าเป็นต่อการใช้งาน ซึ่งพ้ืนที่ส่วนนี้ จะประกอบอยู่ในบ้าน

จัดสรรทุกแบบ ไม่จ ากัดว่าเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ กับพ้ืนที่ส่วนเสริม ที่จะมีอยู่ในบ้านจัดสรรที่มี

ขนาดใหญ่ข้ึน หรือมีความต้องการพิเศษเฉพาะตัว 

- พ้ืนที่อเนกประสงค์ โดยมากนิยมท าเป็นส่วนรับแขก หรือส่วนนั่งเล่น ส่วนรับประทานอาหาร 
- พ้ืนที่ส่วนนอน  
- ห้องน้ า 
- พ้ืนที่ส่วนเตรียมอาหาร ซึ่งอาจเป็นแพนทรี หรือครัวไทย 

พ้ืนที่เสริม คือพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมเสริม ที่ไม่ได้มีความจ าเป็นกับชีวิตมากนัก แต่เป็น

พ้ืนทีส่่วนที่ถูกเพ่ิมเข้ามา เพ่ือตอบกับการใช้ชีวิต 

- ที่จอดรถ 
- พ้ืนที่ท างาน  
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- พ้ืนที่แต่งตัว  
- ห้องน้ าส่วนตัว 
- ห้องนอนแขก 
- ห้องพระ 
- พ้ืนทีค่นรับใช้, พ้ืนที่เก็บของ 
- ฯลฯ 

พ้ืนที่เหล่านี้ถูกก าหนดขึ้นและถูกสร้างการปิดล้อมที่แตกต่างกัน ตามความต้องการของ

การใช้พื้นท่ี ประกอบด้วยพื้นที่แบบปิดล้อมแบบเป็นห้อง และพ้ืนที่โถงท่ีเป็นที่โล่ง 

- พ้ืนที่แบบกั้นห้อง หรือพ้ืนที่ปิดล้อม โดยส่วนมากจะเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานเป็นส่วนตัว ได้แก่ 
ห้องนอน ห้องน้ า ห้องเก็บของ ห้องครัวภายในอาคาร 

- พ้ืนที่โถงโล่ง (Open Plan) เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีการปิดล้อมภายในที่ชัดเจน อาจเกิดเป็นห้องใหญ่ 
ๆ ภายใต้การใช้งานของพ้ืนที่หลาย ๆ ส่วนอยู่รวมกัน มักเกิดขึ้นกับพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมร่วมกัน 
เช่น พ้ืนที่อเนกประสงค์ พ้ืนที่ทานอาหาร ซึ่งอาจจะเป็นพ้ืนที่ภายใน หรือภายนอกอาคารก็
ได้  

การวางผังหรือการจัดเรียงของพ้ืนที่ต่าง ๆ จึงเป็นการประกอบกันของพ้ืนที่ย่อย ๆ 

เหล่านี้ โดยพ้ืนที่ต่าง ๆ ก็จะมีจ านวน รูปร่าง ขนาด และการปิดล้อมที่แตกต่างกัน ประกอบขึ้นเป็น

รูปร่างของผังอาคารที่มีความหลากหลายนอกจากนั้น ในแต่ละโครงการก็จะมีการออกแบบรูปร่าง

หน้าตาของตัวอาคารเพ่ือเป็นการสื่อสารถึงสไตล์และรูปแบบของบ้านที่ต่างกันไปอีกด้วย 

บ้านจัดสรรรุ่นแรก ๆ ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ใต้ถุนค่อนข้างมาก ทั้งครัว ห้องน้ า นั่งเล่น

พักผ่อน ชั้นบนมีประมาณ 3 ห้อง มีระเบียงหน้าหลัง บันไดภายนอก  

 

3.4 ประเภทของบ้านจัดสรร  

หากพูดถึงบ้านจัดสรร จะมีภาพของบ้านที่มีลักษณะหน้าตาเหมือนหรือคล้ายกัน ซึ่งก็มี

ความเป็นจริงอยู่ส่วนหนึ่ง เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบ้านจัดสรรนั้นมีความต้องการในการออกแบบ

และก่อสร้างในปริมาณมากและต้องการความรวดเร็ว ดังนั้นการออกแบบให้บ้านจัดสรรในแต่ละ

โครงการมีความเหมือนหรือคล้ายกัน จึงเป็นวิธีการที่ช่วยให้กระบวนการนี้ด าเนินไปได้ ซึ่งบ้านจัดสรร



  

117 

 

ของโครงการและบริษัทต่าง ๆ ได้มีพัฒนาการมาตลอด ทั้งกลุ่มเป้าหมาย ขนาดโครงการ การจัดผัง

โครงการ การวางผัง รูปร่าง รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ต่าง ๆ  

บ้านจัดสรรในช่วงแรกถูกจัดอยู่ในประเภทกลุ่มที่อยู่อาศัยแบบรวมกลุ่ม คือกลุ่มที่ไม่มี

แนวทางการออกแบบเฉพาะตัว แต่มุ่งเน้นไปที่ความประหยัด และการสร้างพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่า 

เนื่องจากเป็นงานโครงการที่ต้องการการลงทุนต่ า แต่ต้องการการใช้งานสูง แนวทางการออกแบบใน

กลุ่มนี้ คือ แนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์แบบบ้านรวมกลุ่ม, แนวแบบบ้านมาตรฐาน และแนว “ไร้

รูปแบบเฉพาะ” (วิมลสิทธิ หรยางกูล และคณะ , 2536) และในภายหลังได้มีพัฒนาการทางการ

ออกแบบ ท าให้เกิดบ้านจัดสรรรูปแบบอื่น ๆ  

- แนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์แบบบ้านรวมกลุ่ม 

คือแนวทางการออกแบบแบบไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน เน้นที่การอยู่อาศัยและความสัมพันธ์

กับสภาพแวดล้อม รวมถึงเน้นการท างานกับวัสดุและการก่อสร้างที่เหมาะสม สร้างซ้ า ๆ กันหลาย ๆ 

หลังเพ่ือความรวดเร็ว โดยเป็นโครงการจัดสรรที่พักอาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย ลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น 

ใต้ถุนโล่ง หน้าต่างประตูไม้ มีช่องระบายอากาศเกล็ดไม้ หรือกระจกติดตาย หรือระแนงไม้ 

- แนวแบบบ้านมาตรฐาน 

เน้นความประหยัดและประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก โดยเป็นแนวทางของบ้านโครงการของ

รัฐบาลและเอกชน รวมถึงเป็นแบบของบ้านพักพนักงานและข้าราชการ โครงสร้างมีทั้งไม้และ

คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงการทดลองใช้โครงสร้างแบบพิเศษ ผังพ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยม ชั้นล่างวางผัง

แบบเปิด (open plan) ชั้นบนเป็นห้องนอน 

- แนว “ไร้รูปแบบเฉพาะ”  

คือรูปแบบที่เน้นความประหยัดและเรียบง่าย เนื่องจากเป็นแนวทางของงานโครงการต่าง 

ๆ ทั้งรัฐและเอกชน เช่นเดียวกับแนวแบบบ้านมาตรฐาน เน้นการวางผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีการเจาะ

ช่องหน้าต่างตามการใช้งานพอสมควร  

- แนวรูปแบบต่างชาติ  

นอกจากสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ จะมีการน าเอารูปแบบของสถาปัตยกรรมจากต่างชาติ

มาใช้แล้ว บ้านจัดสรรในบางโครงการก็ได้ใช้แนวคิดเดียวกันในการออกแบบบ้านพักอาศัยในโครงการ 
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เพ่ือให้เกิดแนวทางเฉพาะ และรูปแบบที่สามารถขายได้ เพ่ือน าเสนอทางเลือกในการอยู่อาศัยให้แก่

กลุ่มผู้ซื้อ  

 
รูปที่ 3.66 บ้ำนในโครงกำร บ้ำนสีวลี ของแลนด์ แอนด์ เฮำส์  

(วิมลสิทธิ หรยางกูล และคณะ, 2536) 
 

 
รูปที่ 3.67 บ้ำนในโครงกำร บ้ำนสินเก้ำ ของแลนด์ แอนด์ เฮำส์  

(วิมลสิทธิ หรยำงกูล และคณะ, 2536) 

 
รูปที่ 3.68 บ้ำนในโครงกำรโฮมเพลส บำงกะปิ  

(วิมลสิทธิ หรยางกูล และคณะ, 2536) 
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ในอดีตนั้นบ้านจัดสรรถูกมองว่าเป็นบ้านโหล ไม่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ชัดเจน เนื่องจาก

แรกเริ่มนั้นบ้านจัดสรรถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเน้นราคาประหยัดและการอยู่อาศัยขั้นต่ ามากกว่าที่จะต้อง

การการแสดงออกหรือลักษณะของสไตล์ใด ๆ แต่ในขณะที่กลุ่มบ้านจัดสรรของเอกชนไม่เน้นเฉพาะ

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ดังนั้น การออกแบบและการดึงดูดให้ได้รับความสนใจจึงต่างจากบ้านจัดสรรของ

รัฐบาลหรือการเคหะ กล่าวคือ ไม่เน้นเฉพาะการตอบสนองเรื่องการอยู่อาศัย แต่เน้นการแสดงออกถึง

รสนิยมของผู้ครอบครองด้วย จึงท าให้ในปัจจุบันบ้านจัดสรรจึงมีรูปแบบแกตต่างกันไปหลากหลาย 

ตามแต่ลักษณะของโครงการและบริษัท รวมถึงผู้ออกแบบ 

หากแบ่งประเภทของบ้านจัดสรรตามลักษณะของเจ้าของโครงการ สามารถแบ่งบ้าน

จัดสรรออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ บ้านพักหน่วยงาน, บ้านจัดสรรรัฐบาล, บ้านจัดสรรชนเอกชน โดย้

บานจัดสรรของแต่ละเจ้าของนั้นก็มีปัจจัยในการเกิดขึ้นแตกต่างกัน แต่โดยหลักแล้ว คือความต้องการ

สร้างที่อยู่อาศัยจ านวนมากเพ่ือรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยจ านวนมาก 

 

 
รูปที่ 3.69 แผนภำพแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบ้ำนจัดสรรประเภทต่ำง ๆ และปัจจัยกำรเกิด 

 

3.4.1 บ้ำนจัดสรรของรัฐบำล 

บ้านจัดสรรในยุคแรกเริ่ม จากโครงการอาคารสงเคราะห์ชนิดบ้านเดี่ยวของรัฐบาล 

ด าเนินงานโดยการเคหะแห่งชาติ (ยุคก่อนหน้านั้นคือหน่วยงานกองเคหะสถานสงเคราะห์ของกรม

ประชาสงเคราะห์) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ปานกลาง-ต่ า มี 3 โครงการ

ในเวลาใกล้เคียงกัน คือ อาคารสงเคราะห์พิบูลเวสม์, อาคารสงเคราะห์พิบูลวัฒนา, อาคารสงเคราะห์

ทุ่งมหาเมฆ ดังนั้นโครงการที่ถูกสร้างมาเพ่ือแก้ปัญหาจึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเกือบทุกหลัง และ
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รูปแบบที่ไม่เน้นการประดับตกแต่ง การใช้วัสดุ หรือความสวยงามมากนัก แต่เน้นการตอบสนองการ

อยู่อาศัยและการใช้พ้ืนที่ ดังนั้นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในช่วงแรกจึงเป็นไปในแนวทางของการ

ออกแบบแบบแนวบ้านมาตรฐาน หรือแนวเน้นปัจจัยแวดล้อม มีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ใต้ถุน

โล่ง ครัวและห้องน้ าอยู่ชั้นล่าง มีบันไดภายนอกขึ้นไปยังระเบียงชั้นบนซึ่งใช้นั่งเล่นและรับแขกได้ 

คล้ายบ้านพักหน่วยงานหรือข้าราชการต่างจังหวัด 

 
รูปที่ 3.70 บ้ำนในโครงกำรอำคำรสงเครำะห์พิบูลวัฒนำ ปี 2499  

(วิมลสิทธิ หรยำงกูล และคณะ, 2536) 
 

  
รูปที่ 3.71 อำคำรสงเครำะห์พิบูลเวศม์ สุขุมวิท 71  

(ผุสดี ทิพทัส, 2525) 
 

บ้านจัดสรรกลุ่มนี้  มีการออกวางผังโดยพยายามใช้พ้ืนที่ให้น้อยที่สุดเท่ าที่จ าเป็น 

ตามล าดับของขนาดบ้าน โครงสร้างและวัสดุของบ้านในโครงการใช้ไม้เป็นส่วนมาก โดยมากมีลักษณะ

เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ยกใต้ถุนสูงเพ่ือช่วยในการระบายอากาศ ใต้ถุนใช้เป็นครัว ห้องน้ า ที่โล่งที่เหลือ

รับประทานอาหาร พักผ่อน มีบันไดขึ้นจากภายนอกสู่ระเบียง ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ซับซ้อน ชั้นบนมี

ประมาณ 3 ห้อง ฝ้าเพดานสูง มีช่องแสงเหนือประตูหน้าต่าง เนื่องจากไม่มีเครื่องปรับอากาศ (กิจโชติ 
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นันทนสิริวิกรม, 2561) ระเบียงไม้หน้าหลัง บันไดภายนอก หลังคาเป็นหลังคาจั่ว ปั้นหยา แบบผสม 

แบบเพิง ในบ้านที่ต้องการประหยัดค่าก่อสร้าง เพราะสร้างได้รวดเร็วและประหยัด มักใช้กับบ้านผัง

พ้ืนง่าย ๆ สี่เหลียมผืนผ้าตรงไปตรงมา ไม่มีช่วงกว้างตัวบ้านมากนัก 

 
รูปที่ 3.72 บ้ำนต้นแบบของกำรเคหะแห่งชำติ 

มาตรฐานของผังพ้ืนในช่วงนี้คือมีการใช้รูปร่างของผังพ้ืนเป็น สี่ เหลี่ยมจัตุรัส หรือ

สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบตรงไปตรงมา โดยผังชั้นล่างเป็นแบบเปิด (open plan) แบ่งส่วนใช้สอยออกเป็น

พ้ืนที่รับแขก พ้ืนที่รับประทานอาหาร ครัว ห้องน้ า หรือบางหลังจะเป็นใต้ถุนโล่ง กั้นส่วนเฉพาะ

ห้องน้ าและครัว และอาจมีบางหลังที่มีการแยกส่วนของครัว หรือห้องคนรับใช้ออกจากอาคารหลัก 

และอาจเชื่อมต่อด้วยชายคาให้เหมือนเป็นอาคารเดียวกัน  

เคหะสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆ และคลองจั่น ผังพ้ืนสี่เหลี่ยม โครงสร้าง คสล. ผนังก่ออิฐ

ฉาบปูน บ้านแบบสองห้องและสามห้อง ชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่ง ภายหลังมีการต่อเติม หน้าต่างไม้บานคู่

เปิดออก มีช่องแสงเหนือหน้าต่าง ไม่มีช่องระบายลม ภายในบ้านจึงร้อน ต้องใช้พัดลมและ

เครื่องปรับอากาศ 

   
รูปที่ 3.73 เคหะสงเครำะห์ทุ่งมหำเมฆ  

 

การเคหะคลองจั่น เดิมเป็นพ้ืนที่สวนพฤกษชาติ เคหะคลองจั่น ที่ถูกใช้งานเป็นพ้ืนที่

หมู่บ้านนักกีฬาชาติต่าง ๆ ในช่วงการจัดการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 5 (9-20 ธันวาคม 2509) 

ภายหลังถูกพัฒนาเป็นที่พักอาศัย และจัดขายให้ประชาชนโดยการเคหะแห่งชาติในเวลาต่อมา เป็น
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บ้านไม้ยกพ้ืนใต้ถุนโล่ง รูปร่างของผังพ้ืนส่วนบ้านหลักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชั้นล่างจอดรถ และมี

พ้ืนที่อเนกประสงค์ แบ่งส่วนครัวและห้องน้ าไปทางด้านหลังบ้าน มีบันไดภายนอกขึ้นไปยังชั้นระเบียง

ชั้นบน มีห้องนอน 3 ห้อง ทุกห้องมีระเบียงภายนอก 

 
รูปที่ 3.74 เคหะสงเครำะห์คลองจั่น 

 

 
รูปที่ 3.75 ผังพื้นกำรเคหะคลองจั่น พ.ศ.2510  

(กิจโชติ นันทนสิริวิกรม, 2561) 
 

 
รูปที่ 3.76 รูปด้ำนหน้ำและด้ำนข้ำงกำรเคหะคลองจั่น พ.ศ.2510  

(กิจโชติ นันทนสิริวิกรม, 2561) 
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บ้านในเคหะชุมชนประชานิเวศน์ 3 เป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูง หลังคาจั่ว รูปร่างผังพ้ืนเป็นรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบตรงไปตรงมา ชั้นล่างเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง ถูกแบ่งกั้นเป็นส่วนของบันไดและห้องน้ า 

ชั้นบนขึ้นมาเป็นโถงระเบียงโล่ง และแบ่งกั้นเป็นห้องนอน 2 ห้อง หน้าต่างบานเกล็ดแบบมีช่องแสง

ด้านบน 

 
รูปที่ 3.77 ภำพ 3 มิติ บ้ำนเคหะชุมชนประชำนิเวศน์ 3 

 
รูปที่ 3.78 ผังพื้นเคหะชุมชนประชำนิเวศน์ 3 พ.ศ.2520  

(กิจโชติ นันทนสิริวิกรม, 2561) 
 

- หมู่บ้านบัวขาว (พ.ศ.2520) 

เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่การเคหะแห่งชาติร่วมมือกับเอกชน โดยให้เอกชนเป็นผู้สร้างแล้ว

โอนกรรมสิทธิ์มายังการเคหะแห่งชาติเพ่ือด าเนินการต่อ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ให้

เอกชนหันมาลงทุนเกี่ยวกับการเคหะให้มากข้ึนในยุคนั้น  

รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบสมัยใหม่ที่เน้นสภาพแวดล้อม มีทั้งบ้านแบบชั้นเดียวและ 

2 ชั้น มีขนาดกะทัดรัดเหมาะกับการอยู่อาศัยแบบสมเหตุสมผล หลังคาจั่วทุกหลัง บางแบบมีพารา
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เป็ต รูปร่างของผังพ้ืนเป็นแบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงไปตรงมา มีส่วนของระเบียงยื่นออกไปนอกตัว

บ้าน มีบางหลังที่มีพ้ืนที่ยื่นออกไปนอกตัวบ้าน แต่ก็ยังคงเป็นรูปร่างที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ประตู

หน้าต่างส่วนมากเป็นบานเปิด และมีการใช้บานเกล็ดกระจกบ้างในพ้ืนที่หลังบ้าน  

 

  
 

 
รูปที่ 3.79 ผังพื้นบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนบัวขำว 

เคหะชุมชนประชานิเวศน์ 4 เป็นบ้านของโครงการพิเศษและบริการชุมชนส าหรับผู้อยู่

อาศัยที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงถึงรายได้สูง รูปแบบของบ้านจึงมีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างจาก

บ้านจัดสรรรัฐบาลในโครงการอื่น ๆ ที่เน้นความตรงไปตรงมา บ้านมีทั้งแบบชั้นเดียวและ 2 ชั้น ผังพื้น

เป็นรูปร่างอิสระ หลังคาแบบผสม 

  
รูปที่ 3.80 บ้ำนชั้นเดียว เคหะชุมชนประชำนิเวศน์ 4 พ.ศ.2532  

(กิจโชติ นันทนสิริวิกรม, 2561) 
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รูปที่ 3.81 บ้ำนสองชั้น เคหะชุมชนประชำนิเวศน์ 4 พ.ศ.2532  
(กิจโชติ นันทนสิริวิกรม, 2561) 

บ้านเอื้อาทรส าหรับผู้มีรายได้น้อย เพ่ือตอบสนองความต้องการเป็นเจ้าของบ้าน ส าหรับ

ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานรัฐชั้นผู้น้อย รูปแบบของบ้านตรงไปตรงมา ตอบสนองการอยู่อาศัยและ

การใช้งานเป็นหลัก ผังพ้ืนรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีสัดส่วนค่อนข้างยาว และวางตัวไปในทางลึก 

สัมพันธ์กับรูปร่างของที่ตั้งที่มีความแคบและลึก ชั้นล่างแบ่งกั้นเป็นพ้ืนที่จอดรถภายนอก และพ้ืนที่

บ้านภายใน ที่มีห้องอเนกประสงค์ ห้องน้ าและบันได ชั้นบนโถงหน้าห้องเล็ก มีห้องนอน 2 ห้อง ผนัง

ด้านข้างของบ้านด้านหนึ่งไม่มีช่องเปิด ส่งผลให้ห้องนอนมีช่องเปิดน้อยตามไปด้วย 

การจัดสรรที่ดินในโครงการของการเคหะแห่งชาตินั้นมีข้อยกเว้นบางประการจากรัฐบาล 

เนื่องจากความต้องการให้บรรลุผลขององค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจ จึงไม่จ าเป็นต้องขอใบอนุญาตจัดสรร

ที่ดินดังเช่นบ้านจัดสรรทั่ว ๆ ไป ส่งผลให้การแบ่งขนาดและรูปร่างของที่ดินได้รับการยกเว้น สามารถ

สร้างบ้านเดี่ยวในเนื้อที่ดินที่มีขนาดน้อยกว่า 50 ตารางวาได้ โดยบ้านเดี่ยวในโครงการของการเคหะ

จะเริ่มต้นที่ท่ีดินขนาด 20 ตารางวา 
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รูปที่ 3.82 ผังพื้นบ้ำนเอ้ืออำทร พ.ศ.2546  

(กิจโชติ นันทนสิริวิกรม, 2561) 
 

ในปัจจุบัน ทิศทางของการเคหะแห่งชาติ ก็ยังคงชัดเจน คือเน้นการท าโครงการเพ่ือจัด

ให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่าย จึงเน้นไปที่โครงการบ้านราคาย่อมเยา เช่น โครงการบ้านเอ้ือ

อาทร และโครงการเคหะต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบของบ้านในโครงการ ก็เป็นรูปแบบของบ้านที่ “ไร้รูปแบบ

เฉพาะ” เนื่องจากเป็นโครงการที่เน้นการก่อสร้างในราคาถูก การจัดผังหรือการออกแบบจึงไม่เน้นการ

ออกแบบที่พิเศษมากนัก แต่เน้นการใช้พ้ืนที่ให้คุ้มค่ามากกว่า แต่ก็มีการพัฒนาให้มีความใกล้เคียงกับ

บ้านจัดสรรในระดับกลางมากขึ้น  

บ้านเดี่ยวสองชั้นแบบแถวยาว บนที่ดินประมาณ 20 ตารางวา เป็นรูปแบบ้านขนาดเล็ก

ที่มีมาตั้งแต่ช่วงแรกของโครงการบ้านเอ้ืออาทรในช่วงปี พ.ศ.2546 ชั้นล่าง ประกอบด้วยโถงส าหรับ

รับแขก (หรือเป็นโถงอเนกประสงค์ภายนอก ในแบบเก่า) พ้ืนที่อเนกประสงค์ เตรียมอาหาร ห้องน้ า 1 

ห้อง ชั้นบน โถงขนาดเล็ก และห้องนอน 2 ห้อง  

  
รูปที่ 3.83 บ้ำนเดี่ยวสองชั้นแบบแถวยำวในโครงกำรเคหะชุมชนและบริกำร แบบปัจจุบัน 
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บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ตัวบ้านออกแบบในสไตล์ทรอปิคอล จัดพ้ืนที่ให้โปร่งโล่ง มีหน้าต่าง

มาก หลังคาทรงปั้นหยา มีชายคารอบกันแดดฝน ที่จอดรถ 1 คัน พ้ืนที่ใช้สอยประกอบด้วย โถง

รับแขก ครัว ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ า 2 ห้อง  

  
รูปที่ 3.84 บ้ำนเดี่ยวชั้นเดียวในโครงกำรเคหะชุมชนและบริกำร 

 
รูปที่ 3.85 บ้ำนเดี่ยวสองชั้นในโครงกำรเคหะชุมชนและบริกำร 

 

บ้านเดี่ยวสองชั้น รูปแบบบ้านสไตล์ contemporary จอดรถได้ 1 คัน ชั้นล่างมีพ้ืนที่โถง

ส าหรับรับแขก ทานอาหารและเตรียมอาหาร ห้องครัวเป็นสัดส่วน ห้องน้ า 1 ห้อง ชั้นบนห้องนอน 3 

ห้อง ห้องน้ า 2 ห้อง ห้องนอนหลักมีระเบียงด้านหน้าบ้าน  

 

  
รูปที่ 3.86 บ้ำนเดี่ยวสองชั้น contemporary ในโครงกำรเคหะชุมชนและบริกำร 

 



  

128 

 

นอกจากบ้านจัดสรรทั่วไปแล้ว ในอดีตการเคหะได้พัฒนารูปแบบของบ้านโครงการใหม่

ส าหรับผู้มีรายได้น้อย ที่เรียกว่า “บ้านสร้างบางส่วน” (Site & Service) คือเป็นบ้านที่รัฐบาลจะสร้าง

ให้บางส่วน คือส่วนโครงสร้างหลัก ห้องบางส่วน และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และให้ผู้อยู่นั้นต่อเติม

บางส่วนเองในภายหลังเมื่อมีเงินทุน แต่บ้านรูปแบบนี้กลับไม่ได้รับความนิยม เพราะได้รับค าวิจารณ์ที่

ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากไม่เหมาะกับสภาพสังคมไทย และสร้างภาระให้เจ้าของบ้านก่อนเข้าอยู่อาศัย 

และถูกเปรียบเปรยว่าเป็น “คอกม้า” และเป็นการน าเอาความคิดแบบฝรั่งมาใช้กับประเทศก าลัง

พัฒนา(วิมลสิทธิ หรยางกูล และคณะ, 2536) 

 
รูปที่ 3.87 รูปแสดงระยะกำรก่อสร้ำงของ “บ้ำนสร้ำงบำงส่วน” 

 

ผังพ้ืนของโครงการนี้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะอย่างชัดเจน คือ บ้านที่มีชั้นเดียว กับบ้าน

ที่มี 2 ชั้น โดยบ้านที่มีชั้นเดียวจะเน้นการจัดการพ้ืนที่ใช้สอยหลักแบบเปิดโล่ง (open plan) ทั้งหมด 

เนื่องจากข้อจ ากัดด้านพื้นที่ โดยมีพ้ืนที่อเนกประสงค์เป็นพ้ืนที่หลัก และใช้เครื่องเรือนเป็นสิ่งบ่งชี้การ

ใช้งาน ส่วนครัวและห้องที่มีการปิดล้อมอ่ืน ๆ เช่น ห้องน้ า, เก็บของ ถูกจัดให้มีพ้ืนที่เล็กท่ีสุด และดัน

ไปไว้ด้านหลังสุดของบ้าน 

ส่วนบ้านที่มี 2 ชั้น จะมีการแบ่งพ้ืนที่ที่มีการใช้งานหลักออกเป็น 2 ประเภทอย่างชัดเจน 

คือพ้ืนที่เปิดโล่ง (พักผ่อน, อาหาร) และพ้ืนที่กั้นห้อง (ท างาน, ห้องนอน) โดยแบ่งพ้ืนที่ส าหรับท า

กิจกรรมร่วมไว้ที่ชั้นล่าง ส่วนกิจกรรมส่วนตัวไว้ที่ชั้นบน โยยมีบันไดที่เข้าถึงได้จากพ้ืนที่ส่วนกลางของ

ชั้นล่าง ขึ้นสู่โถงย่อยที่ชั้น 2 และจ่ายเข้าสู่ห้องนอนต่าง ๆ  
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รูปที่ 3.88 ผังพื้นบ้ำนแบบ ต1, ต2, ต3, ต4 ชั้น 1 และ 2 ตำมล ำดับ 

 

3.4.2 บ้ำนพักหน่วยงำน 

บ้านพักอาศัยของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนนั้น ถูกจัดสรรให้มีอยู่บ้าง

แล้วในรูปแบบของสวัสดิการที่รองรับการเข้าพักในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ของพนักงานที่ไปท างาน ซึ่ง

ลักษณะของการสร้างบ้านไว้ก่อนที่ผู้ใช้งานจะเข้าไปอยู่อาศัย และมีรูปแบบที่เฉพาะตัวนั้น ก็สามารถ

กล่าวได้ว่า กลุ่มบ้านพักต่าง ๆ เหล่านี้ก็เป็นบ้านจัดสรรกลุ่มหนึ่งได้เช่นกัน ซึ่งกลุ่มบริษัทหรือ

หน่วยงานที่มีบ้านพักเหล่านี้ อาทิ หน่วยงานราชการต่าง ๆ การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทปูนซิ

เมนต์ไทย เป็นต้น บ้านพักหน่วยงานเหล่านี้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย โดยในช่วงแรก

ลักษณะของบ้านพักพนักงานเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากบ้านแบบบังกะโล ตามแบบอย่างของบ้านที่

ได้รับอิทธิพลตะวันตกในอดีต นอกจากนั้นยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกจากอดีต รู ปแบบ

มาตรฐาน และแบบ “ไร้รูปแบบเฉพาะ” 

 

 
รูปที่ 3.89 บ้ำนพักพนักงำน ปูนซีเมนต์ไทย พ.ศ.2508 
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บ้านพักของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (บ้านพักข้าราชการกรมป่าไม้ระดับ 3-4) (กิจ

โชติ นันทนสิริวิกรม, 2561) เป็นรูปแบบอาคารที่พักข้าราชการกรมป่าไม้ช่วงปี พ.ศ.2520 ที่ออกแบบ

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและดูแลรักษาง่าย มีลักษณะเป็นอาคารไม้ยกใต้ถุนสูง 80 ซม. หลังคาจั่วมุม

ต่ า ชายคายื่นยาว มีสองห้องนอนและระเบียง ผังพ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบ่งส่วนภายในกับ

ภายนอกชัดเจน ส่วนภายนอกเป็นระเบียงใหญ่ใช้เป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์ อีกส่วนเป็นพ้ืนที่ภายใน 

แบ่งเป็น 3 ห้อง มีห้องน้ า 1 ห้อง อยู่ระหว่างห้องนอนอีก 2 ห้อง  

 
รูปที่ 3.90 บ้ำนพักข้ำรำชกำรกรมป่ำไม้ (บ้ำนพักสืบ นำคะเสถียร)  

(กิจโชติ นันทนสิริวิกรม, 2561) 

 
รูปที่ 3.91 ผังพื้นบ้ำนพักข้ำรำชกำรกรมป่ำไม้ (บ้ำนพักสืบ นำคะเสถียร)  

(กิจโชติ นันทนสิริวิกรม, 2561) 
 

บ้านพักข้าราชการการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นอาคารโครงสร้างไม้สองชั้น ตอม่อเป็น

คอนกรีต หลังคาทรงมนิลา มีชายคาคลุมรอบด้าน ชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่ง มีห้องน้ ากั้นเป็นสัดส่วน 

บันไดภายนอกอาคารเชื่อมต่อจากชั้นล่างขึ้นไปยังชานแล่นที่ชั้นบน ตัวบ้านแยกออกเป็น 2 หลัง หลัง

หนึ่งเป็นเรือนเล็ก ใช้งานเป็นครัว อีกหลังหนึ่งเป็นบ้านหลัก โดยผังพ้ืนบ้านหลักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
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ใช้พ้ืนที่ชานด้านหน้าร่วมกันในการจ่ายเข้าสู่ห้องท างาน และห้องโถง ที่จะจ่ายเข้าสู่ห้องนอนอีก 2 

ห้อง  

 
รูปที่ 3.92 บ้ำนพักหัวหน้ำแผนกพนักงำนรถไฟ 

 
รูปที่ 3.93 รูปด้ำนบ้ำนพักข้ำรำชกำรกำรรถไฟแห่งประเทศไทย  

(กิจโชติ นันทนสิริวิกรม, 2561) 

 
รูปที่ 3.94 ผังพื้นบ้ำนพักข้ำรำชกำรกำรรถไฟแห่งประเทศไทย  

(กิจโชติ นันทนสิริวิกรม, 2561) 
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บ้านพักพนักงานระดับหัวหน้ากองของการรถไฟแห่งประเทศไทย เรือนเล็กจะถูกแยก

ออกไปเป็นเรือนอีกหลังอยู่ที่ระดับพ้ืนดินไม่เชื่อมต่อกับเรือนใหญ่โดยตรง ในส่วนเรือนใหญ่ใช้หลังคา

คลุมเชื่อมต่อกันเป็นหลังเดียว โดยมีส่วนชานหรือระเบียงเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางที่อยู่ภายใต้ชายคา และ

บันไดก็ได้ขยับเข้าไปอยู่ใต้ชายคาเช่นกัน แต่ส่วนการแบ่งพ้ืนที่ยังมีการปล่อยชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่ง และ

มีห้องที่ถูกก้ันอยู่ส่วนหนึ่งเช่นเดิม  

 

 
รูปที่ 3.95 บ้ำนพักพนักงำนระดับหัวหน้ำกองของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย  
 

 
รูปที่ 3.96 บ้ำนพักข้ำรำชกำรมหำดไทย พ.ศ.2490 
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รูปที่ 3.97 บ้ำนพักหน่วยดับเพลิง 

 

เรือนรับรองและบ้านพักของข้าราชการต่าง ๆ ในช่วง พ.ศ.2501-2515 ถูกจัดให้อยู่ใน

กลุ่มแนวแบบบ้านมาตรฐาน (วิมลสิทธิ หรยางกูล และคณะ, 2536)  ออกแบบโดยเน้นประโยชน์ใช้

สอยเป็นหลัก ไม่มีการประดับตกแต่งฟุ่มเฟือย โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่เป็นไม้ หลังคาจั่วมุมต่ า ผัง

พ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมง่าย ๆ ชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่ง ในบ้านของข้าราชการชั้นผู้น้อยชั้นล่างมักจะโล่ง กั้น

เฉพาะห้องน้ า-ส้วม และครัว ส่วนข้าราชการหรือพนักงานชั้นสูงมักแยกส่วนบริการคือ ครัว คนรับใช้ 

และห้องน้ า-ส้วม ออกจากตัวบ้านใหญ่ และมีทางเดินติดต่อถึงกันได ้

 
รูปที่ 3.98 รูปด้ำนเรือนรับรองและบ้ำนพักของหน่วยงำนรำชกำร  

(วิมลสิทธิ หรยำงกูล และคณะ, 2536) 
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รูปที่ 3.99 บ้ำนพักนำยทหำรและบ้ำนพักกำรรถไฟ  

 

  
รูปที่ 3.100 บ้ำนพักต ำรวจระดับผู้บังคับหมวด และบ้ำนพักข้ำรำชกำรมหำดไทย 

 

 
รูปที่ 3.101 บ้ำนพักกำรรถไฟ 

 

บ้านพักข้าราชการที่ออกแบบโดยกรมโยธาธิการ (พ.ศ.2537) (กิจโชติ นันทนสิริวิกรม, 

2561) เพ่ือให้ข้าราชการได้มีทีพักอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ภูมิล าเนาเกิดของตัวเอง และแบบดังกล่าวสามารถ

ให้หน่วยงานอ่ืน ๆ น าไปใช้ได้ด้วย โดยเป็นอาคาร 2 ชั้น โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐ

ฉาบปูน หลังคาจั่วมุมต่ า ชายคายื่นยาว มีการใช้งานเต็มทั้ง 2 ชั้น แตกต่างจากบ้านพักในอดีต ผังพ้ืน

ทั้ง 2 ชั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยพ้ืนที่ตรงกลางเป็นพ้ืนที่ส่วนกลาง โถงทางเข้า โถงบันได บันได 

และห้องน้ า ส่วนพ้ืนที่ซ้ายขวาเป็นห้องกั้นเป็นสัดส่วน ชั้นล่างเป็นรับแขก-พักผ่อน ทานอาหาร ครัว 

และห้องน้ า ชั้นบนเป็นห้องนอน 



  

135 

 

 
รูปที่ 3.102 รูปด้ำนบ้ำนพักข้ำรำชกำร ออกแบบโดยกรมโยธำธิกำร 

  
รูปที่ 3.103 ผังพื้นบ้ำนพักข้ำรำชกำร ออกแบบโดยกรมโยธำธิกำร 

 

3.4.3 บ้ำนจัดสรรเอกชน 

บ้านจัดสรรที่ถูกจัดการโดยเอกชนถูกพัฒนาไปสู่การท าธุรกิจบ้านจัดสรรภายหลังจากที่

ธุรกิจการจัดสรรที่ดินถึงจุดอ่ิมตัว โดยมีการร่วมทุนกันระหว่างบริษัท SEACON และหน่วยงานจาก

รัฐบาลอเมริกันสร้างเป็นหมู่บ้านมิตรภาพขึ้น หลังจากนั้นธุรกิจบ้านจัดสรรก็เริ่มเฟ่ืองฟูขึ้น และ

ขยายตัวออกไปแถบชานเมือง รูปแบบของบ้านในช่วงนี้นั้น ถูกมองเป็นรูปแบบของบ้านแนวมาตรฐาน 

(วิมลสิทธิ หรยางกูล และคณะ, 2536) ในขณะที่ของรัฐบาลนั้นไม่เน้นการประดับตกแต่งหรือการใช้

วัสดุ ต่างกับทางภาคเอกชนในบางโครงการที่มีการประดับตกแต่งเพ่ือเน้นการขาย และมีการน าเอา

ระบบประสานทางพิกัด (modular system) มาใช้ ซึ่งบ้านในช่วงนี้ก็จะเริ่มมีการจัดระดับต่าง ๆ 

เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของบ้านหรือกลุ่มรายไดข้องผู้ซื้อ 

 

 
รูปที่ 3.104 บ้ำนจัดสรรในหมู่บ้ำนมิตรภำพ โดยบริษัท SEACON 
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ธุรกิจบ้านจัดสรรในช่วงแรกภายหลังจากพัฒนามาจากการจัดสรรที่ดินเปล่าแบ่งขาย ถือ

ว่าเป็นไปได้ด้วยดี มีโครงการบ้านจัดสรรเกิดขึ้นมาก จนถือได้ว่าเป็นยุคทองของบ้านจัดสรร  จน

รัฐบาลต้องออกกฎหมายควบคุมการจัดสรรที่ดิน เพ่ือป้องกันการเอาเปรียบและหลอกลวงประชาชน 

จนกระท่ังเกิดวิกฤตการณ์น้ ามันขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2516 เกิดภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพสูงขึ้น ต้นทุน

ค่าวัสดุและค่าก่อสร้างสูงขึ้น ส่งผลต่อราคาบ้านและที่ดินสูงเกินกว่าก าลังซื้อของประชาชน ท าให้บ้าน

จัดสรรขายไม่ออก แต่ในขณะเดียวกันจ านวนบ้านก็ไม่ได้ลดลง มีแต่จะขยายตัวขึ้น และเริ่มฟ้ืนตัวขึ้น

ในปี พ.ศ.2519 จากนโยบายของการเคหะแห่งชาติ, การสนับสนุนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ

ผลกระทบจากวิกฤตน้ ามันที่ท าให้หาแหล่งเงินกู้ได้สะดวกขึ้น ซึ่งลักษณะของโครงการภายหลังจาก

การฟ้ืนตัวลักษณะของโครงการก็ได้มีความแตกต่างจากโครงการในช่วงก่อนหน้า ที่เป็นโครงการเล็ก 

ๆ กระจายตัวอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ กลายเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีการขยายตัวออกไปรอบ ๆ 

โครงการเดิมเป็นส่วนใหญ่ กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่  

การขยายตัวช่วงแรกของชุมชนบ้านจัดสรรมีการขยายตัวไปในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของกรุงเทพสูง ในขณะที่ทิศทางอ่ืนนั้นขาดการพัฒนาทางด้านคมนาคมและพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวน

ผลไม้ที่เจ้าของมีฐานะดี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ จนกระทั่ง

มีการสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ าสายใหม่เพ่ิมขึ้น ฝั่งตะวันตกจึงมีการขยายตัวและพัฒนาอย่าง

รวดเร็ว รวมถึงการสร้างทางด่วนในปี พ.ศ.2520 ที่ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการคมนาคม และ

ส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจที่อยู่อาศัย และขยายตัวไปในทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ

กรุงเทพฯ 

บ้านจัดสรรส่วนมากใช้ระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่ (conventional system) และ

ระบบส าเร็จรูป (pre-fabrication system) ที่มีวัสดุหลักเป็นคอนกรีตและอิฐบล็อก ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่

เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศ เนื่องจากสะสมความร้อนในตอนกลางวัน และปล่อยออกมาใน

ตอนกลางคืน รวมถึงการที่บ้านส่วนมากหลังคามีชายคาสั้น และ ไม่มีชายคาปกคลุมบริเวณช่องเปิด

ต่าง ๆ ท าให้หลาย ๆ บ้านนิยมที่จะใช้เครื่องปรับอากาศ เพ่ือสร้างความสบายในการอยู่อาศัย 

(Bundit Kanisthakhon, 1998) 

รูปแบบของบ้านในช่วงนี้โดยมากเป็นแนว “ไร้รูปแบบเฉพาะ” เนื่องจากลักษณะของ

อาคารไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนจนสามารถจัดกลุ่มใด ๆ ได้ เนื่องจากเป็นการสร้างโดยเน้นความง่ายที่

สัมพันธ์กับการก่อสร้าง เลยเกิดเป็นบ้านที่ไม่มีความซับซ้อนในรูปทรง มีลักษณะคล้ายกล่องซ้อนกัน 
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และมีหลังคาคลุม และผังพื้นก็ยังคงคล้ายกับผังของยุคก่อน ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมง่าย ๆ มีที่จอดรถ และมี

บางส่วนที่แยกออกจากตัวบ้าน เช่น ครัว หรือห้องคนรับใช้ 

ในหมู่บ้านมิตรภาพ หมู่บ้านจัดสรรยุคแรก ๆ นั้น มีการวางผังแบบเรียบง่าย ทั้งระบบ

และรูปร่างของผังพ้ืน โดยเป็นบ้านชั้นเดียวยกใต้ถุนสูงโล่ง ชั้นบนมีห้องแบบสองถึงสามห้อง ซึ่งบ้าน

ในรุ่นแรก ๆ นี้ภายหลังมีการต่อเติมที่ชั้นล่างเป็นพ้ืนที่ภายในบ้านเกือบทั้งหมด  

  
รูปที่ 3.105 บ้ำนในหมู่บ้ำนมิตรภำพ  

 

บ้านจัดสรรมักถูกแบ่งด้วยขนาดพ้ืนที่การใช้งานของบ้าน ที่แปรผันกับราคาซึ่งจะส่งผล

ต่อการซื้อของผู้บริโภค โดยอาจจะมีช่วงราคาของบ้านที่แตกต่างกันไปในแต่ละย่านของที่ตั้งโครงการ  

ในส่วนของบ้านจัดสรรเอกชนส าหรับผู้มีรายได้ปานกลาง ก็ยังคงเน้นไปที่การประดับ 

การใช้สีและรูปทรงหลังคา เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจกว่าโครงการของรัฐบาล และมีบ้างในบาง

โครงการที่มีการออกแบบวางผังแตกต่างออกมาจากรูปแบบทั่ว ๆ ไป เช่นบ้านในหมู่บ้านสัมมากร 

บางกะปิ หมู่บ้านสวนสน หมู่บ้านปัญญา เป็นต้น 

ในขณะที่โครงการบ้านจัดสรรเพ่ือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ยังคงไม่มีการพัฒนาอะไร

มากนัก กลับกันคือส่วนบ้านจัดสรรของเอกชนเป็นยุคเฟ่ืองฟู มีการเกิดของโครงการต่าง ๆ มากขึ้น 

รวมถึงมีก่อตัวของกลุ่มผู้ปะกอบธุรกิจบ้านจัดสรรขึ้นใหม่อีกหลายบริษัท ท าให้เกิดการแข่งขันในตลาด

บ้านจัดสรรสูงขึ้น มุมมองของผู้ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มบ้านจัดสรรก็ถูกมองเป็นสินค้า ที่

ต้องการแสวงหาก าไรจากสินค้า การตัดสินใจในการด าเนินงานมักเป็นไปอย่างรวบรัด ประกอบกับ

กลุ่มผู้บริโภคก็พร้อมจะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วปราศจากการไตร่ตรอง ส่งผลให้ตลาดของบ้าน

จัดสรรจึงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในเขตชานเมือง 

การแข่งขันและประชาสัมพันธ์ส่วนตัวบ้านจัดสรรก็จะเน้นพูดถึงแบบบ้านที่ในแง่มุมของ

ความงาม ฐานะของผู้อยู่อาศัย ความแข็งแรง ความมั่นคง ความเรียบร้อยของตัวอาคาร นอกจากนั้น
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ยังมีการให้ความส าคัญกับการจัดผังโครงการ ที่จะสามารถสร้างชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งพอดีกับ

ช่วงนั้นที่ในสังคมผู้บริโภคเกิด “กลุ่มรวยใหม่” ขึ้น ซึ่งกลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรก็พร้อมที่จะตอบรับความ

ต้องการเหล่านั้นด้วยการท าโครงการบ้านจัดสรรราคาสูงให้กับกลุ่มที่มีก าลังซื้อ โดยนอกจากจะมีการ

ออกแบบตัวบ้านให้ดูหรูหราขึ้นกว่าบ้านแบบมาตรฐาน เช่นกลุ่ม “แลนด์ แอนด์ เฮาส์” ที่ได้น าแบบ

บ้านต่าง ๆ จากยุโรปมาสร้างในช่วงปี พ.ศ.2525-2526 และเป็นตัวอย่างให้มีโครงการคล้ายคลึงกับ

ลักษณะนี้ออกมาอีกมาก นอกจากนี้ยังมีการจัดการให้ในโครงการมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วย ทั้งการ

เพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ เช่นสนามเด็กเล่น สระว่ายน้ า สโมสรกีฬา หรือทะเลสาบ ซึ่งเป็นการสร้าง

บรรยากาศที่น่าประทับใจส าหรับผู้ซื้อหรือผู้อยู่อาศัย เกิดความอยากได้ (กองบรรณาธิการวารสาร

บ้านและสวน, 2530) 

 
รูปที่ 3.106 บ้ำนในโครงกำรหมู่บ้ำนจัดสรรเอกชน ช่วง พ.ศ.2516-2525  

(วิมลสิทธิ หรยำงกูล และคณะ, 2536) 
 

แต่ก็ยังมีกลุ่มสถาปนิกและคนในวงการออกแบบที่ค านึงถึงปัญหาของสถาปัตยกรรมลอก

เลียน และได้พูดถึงลักษณะของบ้านจัดสรรควรที่จะเหมาะกับสภาพความเป็นอยู่ มีความเรียบง่าย 

แบบบ้านสามารถที่จะอยู่ในความนิยมได้นาน ไม่ควรเป็นบ้านจัดสรรเลียนแบบอย่างบ้านของประเทศ

ทางตะวันตก เนื่องจากรูปแบบบ้านไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของคนไทย (กองบรรณาธิการ

วารสารบ้านและสวน, 2530) และนอกจากนั้นยังมีบ้านจัดสรรรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ได้

ปรับให้เข้ากับการอยู่อาศัยในประเทศไทยเกิดขึ้น แต่ก็ได้รับความนิยมอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากนั้น

ก็เสื่อมความนิยมลงไป  
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บ้านแบบไทยประยุกต์ หรือไทยร่วมสมัยเป็นบ้านที่ได้รับความนิยมในช่วงหลังจากท่ีบ้าน

แบบสมัยใหม่ลดความนิยมลง โดยเป็นบ้านแบบมีหลังคาจั่วและปั้นหยา ที่มีการเน้นมุขหน้าให้กับ

ด้านหน้าบ้าน รวมถึงมีการหยิบยืมเอาองค์ประกอบบางอย่างของสถาปัตยกรรมตะวันตกมาใช้ ตัว

บ้านมีการลดการใช้องค์ประกอบลง รูปร่างของบ้านมีความเรียบง่ายมากข้ึน  

บ้านจัดสรรปัจจุบันในเป็นยุคที่มีความหลากหลายของทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ลงทุน กลุ่มผู้ซื้อ 

กลุ่มของบ้านต่าง ๆ เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจค่อนข้างหลากหลาย รวมถึงเมืองที่เติบโต

ออกไปทางชานเมืองค่อนข้างมาก ท าให้จ านวนของโครงการมากขึ้นตาม ซึ่งจ านวนของกลุ่มผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน (พ.ศ.2563) มีมากร่วม 900 ราย รูปแบบของบ้านในช่วงนี้ไม่มีรูปแบบที่

ตายตัวและมีหลากหลาย เนื่องจากการตลาดของแต่ละบริษัทเพ่ือท าการเจาะตลาดของกลุ่มลูกค้าที่มี

หลายกลุ่ม ขึ้นอยู่กับ แต่สิ่งที่เป็นตัวแบ่งความชัดเจนของบ้านจัดสรรในยุคนี้ได้คือ ขนาดของบ้าน 

และราคา ซึ่งจะเป็นตัวแบ่งประเภทและความชัดเจนให้กับบ้านจัดสรรได้ ซึ่งมีตั้งแต่บ้านหลังเล็กชั้น

เดียว ไปจนถึงบ้านหลังใหญ่เทียบเท่าคฤหาสน์ 

การจัดการกับความหลากหลายของแบบบ้านในแต่ละโครงการคือการใช้ผังพ้ืน หรือ

รูปแบบที่เป็นพ้ืนฐาน แล้วอาศัยการปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เกิดความแตกต่าง แต่ตอบสนองความต้องการ

ที่แตกต่างกันของผู้ซื้อได้ นอกจากความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆของผังพ้ืนบ้านแล้ว รูปด้านต่าง ๆ ของ

บ้านในแต่ละโครงการหรือแต่ละบริษัท ก็มีการพยายามสร้างจุดขายหรือเอกลักษณ์ให้แตกต่างกันไป 

เช่น รูปแบบของสถาปัตยกรรมตะวันตก รูปแบบที่สื่อสารถึงความทันสมัยผ่านเส้นสายวัสดุ รูปแบบที่

สื่อสารถึงความเป็นบ้าน รูปแบบที่ไม่สื่อสารอะไรเน้นการจัดองค์ประกอบ 

ผังพ้ืนบ้านจัดสรร ถูกจัดวางและแบ่งพ้ืนที่ในการใช้งานโดยผู้ออกแบบรวมไปถึงความ

ต้องการทางตลาดของโครงการ และมีการแบ่งพ้ืนที่ตามความต้องการเฉลี่ยในการใช้งานทั่วไปของคน 

โดยส่วนมากจะแบ่งให้มีส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร ส่วนเตรียมอาหาร ที่ถูกวางไว้ที่ชั้นล่าง

และจัดแบบเปิดโล่ง (open plan) ส่วนพ้ืนที่นอน ท างาน จะถูกวางไว้ที่ชั้นบน และมีพ้ืนที่โถงจ่ายเข้า

สู่ห้องต่าง ๆ ผังพ้ืนบ้านจัดสรรมักถูกมองว่ามีความเหมือน ๆ กันไปทั้งหมด (ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์, 

2520) 
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รูปที่ 3.107 ผังพื้นบ้ำนจัดสรรชั้นเดียว หมู่บ้ำนทับแก้ว พ.ศ.2525  

(ผุสดี ทิพทัส, 2525) 
 

 
รูปที่ 3.108 ผังพื้นบ้ำนจัดสรร หมู่บ้ำนพฤษชำติ ประมำณ พ.ศ.2525  

(ผุสดี ทิพทัส, 2525) 
 

สิ่งที่ท าให้บ้านจัดสรรยุคปัจจุบันแตกต่างจากบ้านจัดสรรในยุคแรกคือ การที่ตัวบ้านนั้นมี

การใส่ความต้องการเพ่ิมเข้าไปในการวางผัง เช่น การเพ่ิมจ านวนของที่จอดรถ การเพ่ิมจ านวนห้อง 

การเพ่ิมขนาดและพ้ืนที่ในการใช้งานของห้องต่าง ๆ ซึ่งท าให้เกิดทางเลือกของผู้ซื้อมากขึ้น นอกจาก

รูปแบบและขนาดที่ดินแล้ว บ้านจัดสรรยังใช้ขนาดและพ้ืนที่ใช้สอยของตัวบ้านในการแบ่งประเภท

และช่วงราคาของบ้านไว้ด้วย โดยขนาดที่เป็นที่นิยมจะอยู่ในกลุ่มบ้านจัดสรรขนาดกลาง มีพ้ืนที่ใช้

สอยอยู่ในช่วง 102 – 230 ตร.ม. (ฑีฆวัฒน์ วีระเศรษฐกุล, 2012) 
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3.5 หมู่บ้านและโครงการ 

ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของบ้านจัดสรรนั้น ได้รวบรวมเอาผังพ้ืนของบ้านใน

โครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงบ้านจัดสรรยุคแรก (ช่วงปี พ.ศ. 2510) จนถึงยุคปัจจุบัน (ช่วงปี พ.ศ.2560) 

โดยโครงการในอดีตนั้นได้แบบบ้านมาจากหนังสือวารสารต่าง ๆ ส่วนบ้านในปัจจุบันนั้น ได้เลือก

โครงการบ้านจัดสรรจากบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายชื่ อของ

หมู่บ้านและบริษัทต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นยุคของหมู่บ้านและโครงการในอดีต คือช่วงตั้งแต่ พ.ศ.2510 – 

2550 และโครงการจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันคือช่วงปี พ.ศ.2560  

3.5.1 หมู่บ้ำนและโครงกำรในอดีต 

การเลือกบ้านจัดสรรในอดีต มักถูกพิจารณาจากท าเลที่ตั้ง ความน่าอยู่ของการวางผัง

โครงการ การจัดการกับระบบสาธารณูปโภค ความม่ันคงแข็งแรง ความน่าเชื่อถือ และการท าธุรกรรม

ต่าง ๆ ยังมีเรื่องของแบบบ้านที่สามารถตอบสนองการใช้งานด้วย เช่น ขนาดและพ้ืนที่ ใช้สอยที่

เหมาะสม รวมไปถึงการต่อเติมเผื่อครอบครัวขยายในอนาคต นอกจากนั้นการค านึงถึงทิศทางลม ก็

เป็นปัจจัยอีกข้อหนึ่งที่ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการพิจารณา โดยเฉพาะพ้ืนที่ห้องนั่งเล่นและ

ห้องนอน รวมถึงทิศทางของแดดท่ีจะส่งผลกับการใช้งานในอาคาร  

 

- หมู่บ้านทิพวัล 1 (พ.ศ.2520) 

รูปแบบของบ้านเป็นแบบสมัยใหม่ตามความนิยมในช่วงนั้น มีทั้งบ้านชั้นเดียวและสองชั้น 

โดยจะปลูกในที่ดินตั้งแต่ 51-100 ตารางวา ขึ้นไป ลักษณะผังพ้ืนเป็นแบบรูปร่างอิสระ หลายเหลี่ยม 

มีส่วนของห้องที่ยื่นออกมาจากรูปร่างหลักของบ้าน  

รูปร่างของผังพ้ืนชั้นบนล่างไม่ตรงกันเป็นส่วนมาก มีบางส่วนที่ผนังยาวต่อเนื่องขึ้นไป 

ส่วนพ้ืนที่หลังบ้านมักจะเป็นส่วนที่ยื่นออกไปจากตัวบ้านหลัก ในบางแบบกลายเป็นอาคารแยก และ

บางแบบเป็นส่วนยื่นเป็นอาคารเดียวกันที่เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาหรือพ้ืนเรียบ ช่องเปิดประตู และ

หน้าต่างใช้บานเปิดเป็นหลัก มีบางส่วนที่ใช้เป็นบานเลื่อนและช่องแสงกระจกติดตาย 
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รูปที่ 3.109 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนทิพวัล 1 

 
รูปที่ 3.110 ผังพื้นบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนทิพวัล 1 

 

- หมู่บ้านปัญญา (พ.ศ.2520) 

รูปแบบของบ้านเป็นแบบสมัยใหม่ตามความนิยมในช่วงนั้น ปลูกในที่ดินตั้งแต่ 120 

ตร.ว. ขึ้นไป เป็นหมู่บ้านของผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ผังพ้ืนเป็นรูปร่างอิสระ  มีทั้งแบบบ้านที่มี

ส่วนของเรือนคนรับใช้แยกไปด้านหลัง และแบบที่เชื่อมต่อกันเป็นหลังเดียวกัน ประตูหน้าต่าง

ภายนอกส่วนใหญ่เป็นบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจก 
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รูปที่ 3.111 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนปัญญำ 

 
รูปที่ 3.112 ผังพื้นบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนปัญญำ 

 

- หมู่บ้านพฤกษชาติ (พ.ศ.2520) 

รูปแบบของบ้านเป็นแบบสมัยใหม่ตามความนิยมในช่วงนั้น ผังพ้ืนเป็นรูปร่างอิสระ ใช้

เป็นหลังคาจั่วและแบบมีพาราเป็ต พ้ืนที่หลังบ้านและห้องคนรับใช้ส่วนมากอยู่ติดกับตัวบ้าน ยื่น

ออกไปทางด้านหลัง หลังคาคลุมเชื่อมต่อกับบ้านหลัก มีเพียงบางแบบถูกกั้นด้วยพ้ืนที่ทางเดิน แต่ก็

ยังคงมีหลังคาคลุมเชื่อมกับบ้านหลักเช่นเดิม 

  

 
รูปที่ 3.113 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนพฤกษชำติ 
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รูปที่ 3.114 ผังพื้นบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนพฤกษชำติ 

 

- หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ หลังคาจั่ว มีการออกแบบโดยค านึงถึงการต่อเติมใน

อนาคตที่จะสามารถต่อเติมมาในส่วนพื้นที่จอดรถที่สอดเข้าไปอยู่ใต้ตัวบ้านได้  

ผังพื้นส่วนมากเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมที่เข้าใจง่าย ทั้งมีส่วนยื่นและสี่เหลี่ยมเรียบง่าย มีบ้างที่

เป็นรูปร่างอิสระ ส่วนพื้นที่หลังบ้านยังเชื่อมต่ออยู่กับอาคารหลัก 

 
รูปที่ 3.115 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนปัฐวิกรณ์ 
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รูปที่ 3.116 ผังพื้นบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนปัฐวิกรณ์ 

 

- หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 

รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีการใช้ครีบยื่น พาราเป็ต หลังคาจั่วยื่นชายคาโดยรอบ 

ผังพ้ืนรูปร่างแบบอิสระเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพ้ืนที่จอดรถมีทั้งยื่นออกไปจากตัวบ้านและแบบสอดเข้ามา

ใต้ตัวบ้าน ประตูหน้าต่างเป็นแบบบานเปิด 

 
รูปที่ 3.117 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนเสนำนิเวศน์ 
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รูปที่ 3.118 ผังพื้นบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนเสนำนิเวศน์ 

- หมู่บ้าน กทสม. 1 

เป็นหมู่บ้านในเครือธนาคารกรุงเทพ ที่ให้การสนับสนุนการสร้างหมู่บ้านหลายแห่งในช่วง

นั้น มีแนวทางในการออกแบบให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัดโดยตัดส่วนที่สิ้นเปลืองออกไป เน้น

ประโยชน์ใช้สอย และเป็นส่งเสริมให้เป็นที่อยู่อาศัยของพนักงานของธนาคารด้วยอีกทางหนึ่ง 

ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นแบบเน้นปัจจัยแวดล้อม ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ผังพ้ืนเป็น

รูปร่างอิสระ ไม่มีการแยกส่วนหลังบ้านหรือครัวออกไปเป็นอาคารรองอีกหลัง ประตูหน้าต่างใช้บาน

เปิดเป็นหลัก 

 
รูปที่ 3.119 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำน กทสม. 1 

 

 
รูปที่ 3.120 ผังพื้นบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำน กทสม. 1 

 

- หมู่บ้านรวมโชคนิเวศน์ 
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รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบเน้นปัจจัยแวดล้อม หลังคาจั่ว ไม่มีการประดับตกแต่ง

มากนัก รูปร่างของผังพ้ืนมีทั้งแบบรูปสี่เหลี่ยมเรียบง่ายและรูปร่างอิสระประตูหน้าต่างเป็นแบบบาน

เปิด ในบางแบบไม่มีพ้ืนที่จอดรถ และถูกทดแทนด้วยพื้นที่อเนกประสงค์แทน  

  

 
รูปที่ 3.121 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนรวมโชคนิเวศน์ 

 
รูปที่ 3.122 ผังพื้นบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนรวมโชคนิเวศน์ 

 

- หมู่บ้านสังสิทธ์นิเวศน์ 

รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบเน้นปัจจัยแวดล้อม ไม่มีลักษณะโดดเด่น แบบบ้านที่

น ามาเป็นตัวอย่าง มีการแกยพ้ืนที่ส่วนหลังบ้านออกไปเป็นเรือนแยกอีกหลังเชื่อมต่อด้วยพื้นที่ทางเดิน

และหลังคา ตัวบ้านหลักรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนชั้นบนมีชายคายื่นออกไปรอบด้าน ประตู

หน้าต่างเป็นแบบบานเปิดทั้งหมด  
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รูปที่ 3.123 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนสังสิทธ์นิเวศน์ 

 
รูปที่ 3.124 ผังพื้นบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนสังสิทธ์นิเวศน์ 

 

- หมู่บ้าน ส. ภาณุรังสี 

มีแบบบ้านทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีการแบ่งส่วนห้องคนรับใช้และครัวไปอยู่ที่ส่วน

เรือนด้านหลัง แต่ไม่ได้ขาดจากบ้านหลัก รูปร่างของผังพ้ืนมีทั้งรูปที่ค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมและรูปร่าง

อิสระ รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ หลังคาจั่ว ในบ้านแบบที่ ใหญ่ที่สุดทุกห้องที่ชั้นบนจะมี

ระเบียงภายนอกเป็นส่วนตัวให้ ประตูหน้าต่างของทุกแบบเป็นบานเปิด 
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รูปที่ 3.125 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำน ส. ภำณุรังสี 

 

 
รูปที่ 3.126 ผังพื้นบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำน ส. ภำณุรังสี 

 

- หมู่บ้านสุดจิตต์นิเวศน์ 

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ ใช้หลังคาจั่วและหลังคาลาด มีทั้งชั้นเดียวและ 2 

ชั้น โดยในส่วนของบ้านชั้นเดียวนั้น จะมีการวางส่วนพ้ืนที่ห้องนอนต่าง ๆ ค่อนไปทางด้านหลังบ้าน

หรือทางที่ห่างจากทางเข้าหลัก และพยายามจัดส่วนพ้ืนที่เปิดโล่งรวมเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือให้เกิดความ

โปร่งโล่ง รูปร่างของผังพื้นแบบอิสระ 
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รูปที่ 3.127 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนสุดจิตต์นิเวศน์ 

 

 
รูปที่ 3.128 ผังพื้นบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนสุดจิตต์นิเวศน์ 

- หมู่บ้านชินเขต 

บ้านเดี่ยวในโครงการมีทั้งแบบชั้นเดียวและ 2 ชั้น รูปแบบสถาปัตยกรรมมีทั้งแบบ

สมัยใหม่และแบบสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ หลังคาจั่วและหลังคาลาด บางหลังมีการใช้พาราเป็ต ผังพ้ืน

รูปร่างอิสระ การแบ่งพ้ืนที่ภายในในบางแบบมีการใช้เส้นเฉียงเข้ามาช่วย เพ่ือให้เกิดการประหยัด

พ้ืนที่ ประตูหน้าต่างเป็นแบบบานเปิดเป็นส่วนใหญ่  ที่จอดรถทุกแบบมีหลังคาคลุม โดยมีทั้งใช้พ้ืนที่

ของชั้นบนคลุม และยื่นหลังคาออกไปคลุม  
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รูปที่ 3.129 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนชินเขต 

 

 
รูปที่ 3.130 ผังพื้นบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนชินเขต 

- หมู่บ้านสัมมากร (พ.ศ.2510-2550) 

รูปแบบของบ้านมีหลากหลาย เนื่องจากมีบ้านในหลายช่วงเวลา และหลายแบบได้รับ

การออกแบบโดยสถาปนิกมีชื่อเสียง ท าให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมมีความเฉพาะตัว ตั้งแต่บ้านแบบ

สมัยใหม่ในช่วงแรก ๆ จนถึงบ้านแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงการประดับ

ตกแต่งแตกต่างกันไป โดยถูกแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลาตามการออกแบบ (แพรวนภา วงศกิตติรักษ์, 

2552)  

ช่วงที่ 1 พ.ศ.2516-2526 บ้านมีขนาดเล็กและพ้ืนที่ใช้สอยน้อย มีการแบ่งประเภทพ้ืนที่

ไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียว ห้องครัวอยู่ภายนอกบ้าน รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบสมัยใหม่ 

(โมเดิร์น) รูปทรงเรียบง่าย ประตูหน้าต่างบานเปิดและบานเกล็ด 
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ช่วงที่ 2 พ.ศ.2527-2536 ขนาดที่ดินและขนาดบ้านมีความหลากหลายมากขึ้น บ้านเป็น 

2 ชั้น ห้องนอนมีมากสุดถึง 4 ห้อง เริ่มีส่วนครัวที่แยกออกไปจากตัวบ้านหลัก เชื่อมต่อด้วยหลังคา

ทางเดิน เริ่มมีห้องคนรับใช้ มีพ้ืนที่ส่วนแต่งตัวเพ่ิมขึ้นในห้องนอนใหญ่ มีส่วนเตรียมอาหารเพ่ิมขึ้นมา 

รูปแบบสถาปัตยกรรมเริ่มเป็นแบบไทยร่วมสมัย หลังคาทรงจั่ว แต่มีการใช้การประดับตกแต่งเข้ามา

เพ่ิมลูกเล่นให้มีความแตกต่างออกไป ทั้งการเจาะช่องแสง และการประดับเสาหรือผนัง ประตูหน้าต่าง

ยังเป็นรูปแบบของบานเปิดอยู่ และมีการใช้กระจกบานเกล็ดร่วมด้วย 

ช่วงที่ 3 พ.ศ.2537-2545 ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของบ้านเริ่มไม่หลากหลายมาก เป็นบ้าน

ขนาดกลางแต่แปลงที่ดินเป็นขนาดเล็ก ห้องน้ าเพ่ิมสัดส่วนไปตามขนาดห้องนอน ห้องครัวมารวมอยู่

กับตัวบ้านหลัก แต่มีการกั้นสัดส่วนชัดเจน ยังคงมีห้องคนรับใช้อยู่ รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วม

สมัย หลังคาปั้นหยา มีการตกแต่งผนังและเสา ทั้งการทาสีและลวดบัวเส้นสายประดับ 

ช่วงที่  4 พ.ศ.2546-2552 บ้านเป็นขนาดกลาง ในแปลงที่ดินขนาดเล็กและกลาง 

ห้องนอน 3 ห้องน้ า 3 ไม่ห้องคนรับใช้ ที่จอดรถเพ่ิมข้ึนเป็น 2 คัน มีส่วนพื้นที่เตรียมอาหารเพ่ิมขึ้นมา

ใกล้กับส่วนรับประทานอาหาร รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย หลังคาเป็นแบบผสมระหว่าง

ปั้นหยาและจั่ว รูปร่างภายนอกยังใช้การประดับตกแต่ง แต่เปลี่ยนวัสดุให้ทันสมัยกว่ายุคก่อนหน้า 

รวมถึงท าให้เกิดความเรียบง่ายมากขึ้น  
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รูปที่ 3.131 รูปแบบต่ำงของบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนสัมมำกร 
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รูปที่ 3.132 ผังพื้นบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนสัมมำกร 
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3.5.2 หมู่บ้ำนและโครงกำรในปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 

ในปัจจุบันนั้น มุมมองต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรในการโฆษณาของกลุ่มบริษัทต่าง ๆ 

นั้น มีมุมมองในเรื่องของท าเลที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและการเดินทาง โดยยิ่งใกล้กับถนนสายส าคัญ 

ทางด่วน หรือระบบการเดินทางสาธารณะ จะยิ่งได้รับการเน้นย้ ามากข้ึน นอกจากนั้น คุณภาพชีวิตใน

โครงการ พ้ืนที่ส่วนกลาง ถูกหยิบยกข้ึนมาเพ่ือใช้ในการโฆษณาเพ่ือสร้างความแตกต่างอยู่บ่อยครั้ง   

นอกจากนั้นรูปแบบหรือรูปลักษณ์ของตัวบ้านในสไตล์ต่าง ๆ ก็ถูกน ามาใช้ในลักษณะที่

หลากหลายตามแต่แผนการตลาด การออกแบบ และรสนิยมส่วนตัวของผู้ซื้อ ตั้งแต่แบบเรียบง่ายที่

เน้นความทันสมัย หรูหรา ไปจนถึงรูปแบบที่สามารถบ่งบอกสไตล์ของตัวอาคารได้อย่างชัดเจนว่ามี

การไปหยิบยืมรูปแบบใดของงานสถาปัตยกรรมจากที่อ่ืน ๆ มาใช้ประกอบการออกแบบ  

- Land & House 

รูปแบบสถาปัตยกรรมมีหลากหลาย โดยการใช้การออกแบบบ้านในสไตล์ต่าง ๆ จาก

รูปแบบของสถาปัตยกรรมตะวันตก รวมถึงแบบไร้รูปแบบเฉพาะ เน้นการใช้เส้นสายและการประดับ

รูปร่างภายนอกให้เกิดจังหวะและความน่าสนใจ  

แม้ว่าจะมีแบบบ้านหลายรูปแบบ แต่การจัดผังพ้ืนยังมีการใช้ร่วมกันอยู่เป็นส่วนใหญ่ 

กล่าวคือ ผังพ้ืนแบบเดียวกัน สามารถออกแบบและน าไปใช้กับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้หลาย

แบบ รูปร่างของผังพื้นมีทั้งแบบรูปสี่เหลี่ยมเรียบ ๆ และรูปสี่เหลี่ยมแบบมีส่วนยื่น โดยเป็นการยื่นเพื่อ

เพ่ิมพ้ืนที่การใช้งานออกไปจากแนวของโครงสร้างเดิม 

ผังพื้นทุกแบบเป็นบ้าน 2 ชั้น ขนาดเล็กที่สุดมี 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ า ครัวกั้นเป็นสัดส่วน 

จอดรถได้ 2 คัน มีพ้ืนที่นั่งเล่นและทานอาหาร ในห้องนอนใหญ่มีพ้ืนที่ส่วนแต่งตัวอยู่ในผังทุกแบบ 

ส่วนห้องนอนจะมีทั้งที่อยู่ชั้นบนทั้งหมด และแบบที่อยู่ชั้นล่างและชั้นบน และจะมีขนาดและพ้ืนที่ต่าง 

ๆ เพ่ิมขึ้นตามขนาดของบ้าน เช่นพ้ืนที่ส่วนอเนกประสงค์ ห้องนอนห้องที่ 4 ซึ่งโดยส่วนมากจะอยู่ที่

ชั้นล่าง  

ขนาดใหญ่ที่สุดพ้ืนที่ใช้งานเพ่ิมขึ้นทั้งขนาดและจ านวน มี 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ า ส่วน

นั่งเล่นและรับประทานอาหาร ส่วนพักผ่อน เตรียมอาหาร ครัวแยกเป็นสัดส่วน พ้ืนที่ท างาน และมี

พ้ืนที่ส่วนแต่งตัวและห้องน้ าส่วนตัวเสริมเข้ามาในห้องนอนบางห้องนอกเหนือจากห้องนอนใหญ่ 
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ในผังพ้ืนทุกแบบมีระเบียงก่อนทางเข้าด้านหน้า แต่ส่วนระเบียงของห้องนอนต่าง ๆ จะมี

เฉพาะบางแบบเท่านั้น ในทุกแบบไม่มีส่วนห้องคนรับใช้ ประตูมีทั้งเป็นบานเปิดและบานเลื่อน ส่วน

หน้าต่างเป็นบานเลื่อนเป็นส่วนใหญ่ มีหน้าต่างห้องน้ าท่ีเป็นบานกระทุ้ง 

 

 

 

 
รูปที่ 3.133 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร Land & House 
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รูปที่ 3.134 ผังพื้นบ้ำนของกลุ่ม Land & House 
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- Q House 

รูปแบบสถาปัตยกรรมพยายามสื่อสารถึงความหรูหราและความเป็นสมัยใหม่ เน้น

ฟังก์ชั่นใหม่ (การใช้งานที่เหมาะกับวิถีชีวิตใหม่) ไม่มีการน าเอารูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบอ่ืน ๆ 

มาใช้ในรูปด้านของบ้าน  

รูปร่างของผังพ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นหลัก และมีการยื่นออก หดเข้า ของพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้ง

บางส่วนของห้อง หรือการยยื่นออกไปเป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งเลย นอกจากนั้นยังมีส่วนของบ้านหลังเล็กที่

แยกออกไปจากบ้านหลักทั้งทางด้านข้างและด้านหลัง และมีพ้ืนที่ระเบียง หรือพ้ืนที่ของบ้านเป็น

ตัวเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยบ้านหลังเล็กนั้นถูกใช้เป็นส่วนของห้องนอน หรือพ้ืนที่อเนกประสงค์ 

แบบบ้านที่มีพ้ืนที่น้อยที่สุดประกอบไปด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ า ครัวกั้นเป็นสัดส่วน 

จอดรถได้ 1 คัน พ้ืนที่นั่งเล่นและทานอาหาร มีส่วนแต่งตัวในห้องนอนใหญ่ ระเบียงจากห้องนอน

ไม่ได้มีในทุกแบบ และไม่ได้มีในทุกห้อง  

บ้านที่มีพ้ืนที่มากที่สุด 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ า ครัว พ้ืนที่ส่วนเตรียมอาหาร พ้ืนที่นั่งเล่น

และทานอาหาร พ้ืนที่อเนกประสงค์ พ้ืนที่พักผ่อนบริเวณห้องนอน จอดรถได้ 2 คัน  

พ้ืนที่ระเบียงหรือพ้ืนที่ภายนอก ส่วนมากจะอยู่ที่ชั้นล่าง เป็นชานก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน พ้ืนที่

เชื่อมระหว่างบ้านใหญ่และบ้านเล็กในบางแบบ และพ้ืนที่ซักล้างด้านหลังบ้าน ส่วนระเบียงจาก

ห้องนอนแต่ละห้องมีปรากฎบ้างในบางแบบ แต่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนักแม้จะเป็นระเบียงจาก

ห้องนอนใหญ่ก็ตาม  
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รูปที่ 3.135 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร Q House 
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รูปที่ 3.136 ผังพื้นบ้ำนของกลุ่ม Q House 
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- แสนสิริ 

รูปแบบสถาปัตยกรรมสื่อสารถึงสมัยใหม่ โมเดิร์น, ไทยร่วมสมัย, การใช้เส้นสายต่าง ๆ ที่

รูปด้านของอาคารเพ่ือสื่อสารแนวคิดต่าง ๆ ในการออกแบบ รวมถึงการจัดพ้ืนที่ให้เกิดความอบอุ่น 

โปร่งโล่ง เป็นส่วนตัว มีการค านึงถึงระยะยื่นชายคา รวมถึงการพยายามลดความร้อนที่จะเข้าสู่ ตัว

อาคารด้วยการใช้องค์ประกอบอาคารต่าง ๆ  

ผังพ้ืนมีรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็นหลัก มีการยื่นพ้ืนที่ออกไปจากรูปเดิมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการใช้

งาน รวมถึงช่วยในการสร้างมิติให้กับรูปด้านของอาคารในด้านหน้า ส่วนพื้นที่ที่เว้าเข้ามาจะเป็นที่จอด

รถเป็นหลัก  

บ้านที่มีพ้ืนที่น้อยที่สุดมี 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ า ครัวแยกเป็นสัดส่วน พ้ืนที่นั่งเล่นและ

ทานอาหาร จอดรถ 1 คัน ห้องนอนใหญ่มีพ้ืนที่ส่วนแต่งตัวและสามารถเข้าถึงห้องน้ าได้โดยตรง  

บ้านที่มีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุด มี 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ า ครัวและพ้ืนที่เตรียมอาหารแยกส่วนกัน 

มีพ้ืนที่พักผ่อนเพิ่มเติมเข้ามา  

 

 

 
รูปที่ 3.137 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร แสนสิริ 
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รูปที่ 3.138 ผังพื้นบ้ำนของกลุ่มแสนสิริ 
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- Property Perfect 

รูปแบบสถาปัตยกรรมน าเอาสไตล์ต่าง ๆ มาใช้ เช่น องค์ประกอบบางส่วนของ

สถาปัตยกรรมตะวันตกและคลาสสิค เช่น ช่องเปิด หรือสวดบัวผนัง การใช้วัสดุที่ผิวอาคารเพ่ือสื่อสาร

ถึงความเป็นตะวันออก เช่น การใช้ลวดลายของการก่อหินหรืออิฐ ส่วนรูปแบบอ่ืน ๆ ก็เป็นแบบไม่มี

ลักษณะเฉพาะ เน้นการใช้เส้นสายและจังหวะของช่องเปิดที่ปรากฎบนรูปด้านของอาคาร และเน้น

การออกแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย  

นอกจากนั้นในบางโครงการยังมีการติดตั้งระบบระบายอากาศให้แก่ตัวบ้าน เพ่ือสร้าง

สภาพอากาศที่สะอาดก่อนจะเข้าสู่พ้ืนที่ภายในบ้าน  

รูปร่างของผังพ้ืน ส่วนมากเห็นได้ชัดว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีส่วนยื่นออกมาจากรูปร่างหลัก

ในบางพ้ืนที่ ในชั้นล่างของบ้านที่มีพ้ืนที่น้อย ที่จอดรถจะเสียบเข้ามาใต้ตัวบ้าน และอาจมีการท ากัน

สาดยื่นไปคลุม ในส่วนของบางแบบที่มีพ้ืนที่มาก ที่จอดรถจะเป็นลักษณะของการมาติดกับตัวบ้าน

หลักและมีกันสาดยื่นไปคลุมมากกว่า แต่ก็ได้มีการออกแบบให้เกิดการใช้งานเป็นระเบียงในชั้นบน 

บ้านที่มพ้ืนที่น้อยที่สุด มี 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ า ครัวมีทั้งแบบที่กั้นและไม่กั้นห้อง จอด

รถได้ 1 คัน มีชานก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน ระเบียงที่ห้องนอนหลักมีให้เห็น แต่ไม่ได้ถูกให้ความส าคัญในด้าน

การใช้งาน  

บ้านที่มีพ้ืนที่มาก มี 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ า ครัว พ้ืนที่เตรียมอาหาร พ้ืนที่นั่งเล่น ทาน

อาหารแยกส่วนกัน พ้ืนที่พักผ่อนของครอบครัว ระเบียงใหญ่จากพ้ืนที่พักผ่อน ชานก่อนเข้าบ้าน จอด

รถ 3 คัน ห้องคนรับใช้และห้องน้ า 
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รูปที่ 3.139 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร Property Perfect 
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รูปที่ 3.140 ผังพื้นบ้ำนของกลุ่ม Property Perfect 
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- AP 

รูปแบบสถาปัตยกรรมใช้การจัดการกับรูปด้านของบ้านเป็นหลัก โดยการใช้เส้นสาย 

สีสัน วัสดุมาสร้างจังหวะให้กับบ้าน มากกว่าที่จะเป็นการหยิบยืมเอารูปแบบของสไตล์ต่าง ๆ มาใช้  

บ้านขนาดกลางมีตั้งแต่ 1 – 3 ชั้น รูปร่างของผังพ้ืนมีรูปสี่เหลี่ยมเป็นพ้ืนฐาน มีการยื่น

บางส่วนของพ้ืนที่ในบ้านออกไปเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่และสร้างมิติให้ตัวบ้าน  

บ้านแบบชั้นเดียว เล็กที่สุดมี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ า ไม่มีพ้ืนที่ครัวที่ชัดเจน เป็นลักษณะ

ของพ้ืนที่เตรียมอาหารมากกว่า ส่วนพ้ืนที่นั่งเล่นและทานอาหารเป็นพ้ืนที่เปิดโล่งเชื่อมถึงกัน จอดรถ

ได้ 2 คัน  

บ้าน 2 ชั้นเล็กที่สุด มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ า ครัวแยกเป็นสัดส่วน พ้ืนที่นั่งเล่นและทาน

อาหาร เป็นผังแบบเปิดโล่ง จอดรถได้ 2 คัน มีชานก่อนเข้าสู่บ้าน มีระเบียงชั้นบนจากห้องนอนใหญ่ 

บ้านที่มีขนาดใหญ่มี 4 ห้องนอน มี 1 ห้องอยู่ชั้นล่าง มีส่วนบ้านรองที่แยกออกไปทางด้านข้างของ

บ้านหลัก เป็นพ้ืนที่พักผ่อน เชื่อมต่อกับบ้านหลักด้วยชานเปิดโล่งภายนอก บางแบบมีห้องคนรับใช้

และห้องน้ า 

บ้านที่มี 3 ชั้น มี 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ า ห้องนอนทุกห้องมีห้องน้ าในตัว ครัวแยกเป็น

สัดส่วน พ้ืนที่นั่งเล่นและทานอาหารเป็นพื้นที่เปิดโล่งเชื่อมต่อถึงกัน มีพื้นที่พักผ่อนของครอบครัวอยู่ที่

ชั้น 2 มีชานก่อนเข้าบ้านที่ชั้นล่าง ไม่มีระเบียงจากห้องนอนหรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในชั้นบน จอดรถได้ 3 คัน  
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รูปที่ 3.141 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร AP 
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รูปที่ 3.142 ผังพื้นบ้ำนของกลุ่ม AP 
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- พฤกษา 

รูปแบบสถาปัตยกรรม ใช้เส้นสายและสีสันในรูปด้านของบ้าน รวมถึงการเปลี่ยนวัสดุ

ผนังในกรอบต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น  เพ่ือเพ่ิมมิติและความน่าสนใจ ไม่มีการรใช้สไตล์หรือรูปแบบใดเป็น

พิเศษ 

รูปร่างของบ้านค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมที่ชัดเจน มีส่วนยื่นหรือเว้าบ้าง แต่ไม่มากนัก บ้าน

ในบางแบบมีชานพักผ่อนเป็นพ้ืนที่ภายนอกเชื่อมต่อกับส่วนพ้ืนที่นั่งเล่นหรือรับประทานอาหาร ซึ่ง

ขนาดอาจจะเล็กใหญ่แตกต่างกันไปตามขนาดของที่ดินและการวางต าแหน่งของบ้าน  

บ้านที่มีพ้ืนที่เล็กที่สุด มี 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ า ครัวกั้นห้องเป็นสัดส่วน นั่งเล่นทาน

อาหารรวมเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง มีชานก่อนเข้าบ้าน และระเบียงจากห้องนอนใหญ่ จอดรถได้ 2 คันแบบ

ขวางด้านหน้าบ้านทั้งหมด  

บ้านพ้ืนที่ใหญ่สุด มี 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ า ครัวกั้นเป็นสัดส่วนพร้อมพ้ืนที่เตรียมอาหาร 

ส่วนนั่งเล่นและทานอาหารเป็นพื้นที่เปิดโล่ง มีห้องอเนกประสงค์ที่ชั้นล่าง และส่วนพักผ่อนที่ชั้นบน มี

ชานก่อนเข้าบ้าน และระเบียงจากห้องนอนเกือบทุกห้อง จอดรถได้ 2 คัน มีห้องคนรับใช้และห้องน้ า 

 

 

 
รูปที่ 3.143 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร พฤกษำ 
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รูปที่ 3.144 ผังพื้นบ้ำนของกลุ่มพฤกษำ 
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- Ananda Development 

แบบบ้านขนาดกลางมีเพียงแบบเดียว รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไร้รูปแบบเฉพาะ ใช้

เส้นสายและการประดับตกแต่งด้วยวัสดุ รวมถึงการเล่นจังหวะของช่องเปิดให้รูปด้านอาคารมีความ

น่าสนใจ  

รูปร่างของผังพ้ืนเป็นรูปร่างอิสระ ที่มีรูปสี่เหลี่ยมเป็นพ้ืนฐาน ใช้การยื่นและเว้าพ้ืนที่

บางส่วนเพ่ือให้เกิดมิติทางรูปด้าน ประกอบไปด้วยห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ า 3 ห้อง ครัวแยกเป็น

สัดส่วน พ้ืนที่เตรียมอาหาร พ้ืนที่นั่งเล่นและทานอาหารเป็นพื้นที่เปิดโล่ง มีห้องอเนกประสงค์ที่ชั้นล่าง 

พ้ืนที่พักผ่อนที่ชั้นบน จอดรถได้ 2 คัน มีชานก่อนเข้าบ้าน และระเบียงออกจากพ้ืนที่พักผ่อนที่ชั้นบน 

มีห้องคนรับใช้และห้องน้ า  

 

 
รูปที่ 3.145 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร Ananda Development 

 

 
รูปที่ 3.146 ผังพื้นบ้ำนของกลุ่ม Ananda Development 
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- อารียา 

รูปแบบสถาปัตยกรรมมีทั้งแบบไร้รูปแบบเฉพาะที่ใช้สีสันและเส้นสาย รวมถึงการเปลี่ยน

วัสดุ เข้ามาช่วยในการสร้างจังหวะให้รูปด้านอาคาร และรูปแบบที่ไปหยิบยืมสถาปัตยกรรมตะวันตก

มาใช้ โดยให้นิยามเป็น modern contemporary ที่ใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรม

ตะวันตกในอดีตเข้ามาประยุกต์ให้ท างานกับรูปด้านและผังพื้นของตัวอาคาร  

รูปร่างของผังพื้น เป็นรูปร่างอิสระ ที่มีรูปสี่เหลี่ยมเป็นพื้นฐาน มีการยื่นออกและเว้าพ้ืนที่

ของบ้านเพื่อพ้ืนที่ในการใช้งานและจังหวะของรูปด้านอาคาร  

บ้านพ้ืนที่น้อยที่สุดมี 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ า ครัวไม่ได้ถูกกั้นเป็นสัดส่วนแต่อยู่ในพ้ืนที่

เดียวกับส่วนทานอาหาร พ้ืนที่นั่งเล่นแยกโซนออกมา มีชานก่อนเข้าบ้าน และระเบียงที่ชั้นบนจาก

ห้องนอนใหญ่ จอดรถได้ 2 คัน  

บ้านพ้ืนที่มากมี 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ า ครัวแยกเป็นสัดส่วน มีพ้ืนที่เตรียมอาหาร พ้ืนที่

ทานอาหาร นั่งเล่น และพ้ืนที่ท างานเป็นผังพ้ืนแบบเปิด มีชานก่อนเขาบ้าน ระเบียงจากส่วนทาน

อาหาร และจากห้องนอนใหญ่ ห้องนอนมีห้องน้ าในตัวทุกห้อง จอดรถได้ 2 คัน มีห้องคนรับใช้และ

ห้องน้ า  

 
รูปที่ 3.147 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร อำรียำ 
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รูปที่ 3.148 ผังพื้นบ้ำนของกลุ่มอำรียำ 

 

- SC Asset 

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไร้รูปแบบเฉพาะ และแบบประยุกต์ มีการใช้หลังคาจั่วเข้ามา

เป็นส่วนมุขยื่นของบ้านในบางแบบ นอกนั้นก็เป็นการใช้เส้นสายและสีสัน รวมถึงการเปลี่ยนวัสดุที่

ผนังภายนอกของอาคาร 

รูปร่างของผังพ้ืนส่วนมากเป็นแบบอิสระ และบางส่วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบตรงไปตรงมา 

ในบ้านขนาดใหญ่มีการยื่นพ้ืนที่ห้องและยื่นหลังคามาคลุมเชื่อมต่อกับบ้านหลัก 

บ้านชั้นเดียวมี 3 ห้องนอน ซึ่งอาจมีการจัดให้บางห้องเป็นห้องอเนกประสงค์ก่อนได้ มี 2 

ห้องน้ า ไม่มีครัว มีแต่ส่วนเตรียมอาหารในพ้ืนที่ทานอาหาร ที่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่นั่งเล่นเป็นผังแบบเปิด 

มีชาจก่อนเข้าบ้าน และลานซักล้างออกจากพ้ืนที่ทานอาหารได้ จอดรถได้ 2 คัน 
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บ้าน 2 ชั้น พ้ืนที่เล็กสุดมี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ า ครัวแยกโซนแต่ไม่ได้กั้นห้องเป็นสัดส่วน 

ทานอาหารและนั่งเล่นเป็นผังพ้ืนแบบเปิด มีชานก่อนเข้าบ้าน แต่ไม่มีระเบียง 

บ้านพื้นที่ใหญ่มี 3 ห้องนอน และ 1 ห้องอเนกประสงค์ที่สามารถจัดให้เป็นห้องนอนได้ที่

ชั้นล่าง ห้องน้ า 3 ห้อง ครัวแยกส่วนกั้นห้องเป็นสัดส่วน นั่งเล่นและทานอาหารเป็นผังเปิดโล่งพ้ืนที่

เชื่อมต่อกัน มีพ้ืนที่พักผ่อนที่ชั้นบน มีชานก่อนเข้าบ้าน และระเบียงจากห้องนอนใหญ่ และพ้ืนที่ยื่น

ออกจากตัวบ้านหลักเป็นห้องนั่งเล่นอเนกประสงค์อีกห้องหนึ่งมีหลังคาคลุม  

  

 

 
รูปที่ 3.149 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร SC Asset  
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รูปที่ 3.150 ผังพื้นบ้ำนของกลุ่ม SC Asset 
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- สัมมากร 

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไร้รูปแบบเฉพาะ ใช้เส้นสายและวัสดุ รวมถึงการวางต าแหน่ง

ช่องเปิดต่าง ๆ ในการออกแบบรูปด้านของอาคาร  

รูปร่างของผังพ้ืนส่วนมากเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีแบบที่เป็นตัวยู (U) อยู่ในแบบบ้านที่มีพ้ืนที่

ใหญ่ นอกนั้นคือผังรูปสี่เหลี่ยมที่โดนพื้นที่จอดรถดันจนเว้าเข้ามา 

บ้านพ้ืนที่เล็ก มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ า ครัวกั้นห้องแยกเป็นสัดส่วน นั่งเล่นทานอาหาร

เป็นพื้นที่เชื่อมต่อถึงกัน มีชานก่อนเข้าบ้าน ไม่มีระเบียงจากชั้น 2 จอดรถได้ 2 คัน 

บ้านพ้ืนที่ใหญ่ มี 4 ห้องนอน อยู่ที่ชั้นล่าง 1 ห้อง ห้องน้ า 3 ห้อง ครัวแยกเป็นสัดส่วน 

นั่งเล่นทานอาหารเชื่อมต่อถึงกัน ผังพ้ืนเป็นรูปตัวยู ล้อมพ้ืนที่สีเขียวที่เปิดโล่งขึ้นไปถึงชั้นบน มีชาน

ก่อนเข้าบ้าน ลานซักล้างหลังบ้าน และระเบียงจากห้องนอนส่วนหน้าบ้าน 2 ห้อง จอดรถได้ 2 คัน  

 

 

 
รูปที่ 3.151 รูปแบบของบ้ำนในโครงกำร สัมมำกร 
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รูปที่ 3.152 ผังพื้นบ้ำนในโครงกำร หมู่บ้ำนสัมมำกร 
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การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับย่อยของกลุ่มบ้านในรูปแบบเดียวกัน หรือการเปลี่ยนแปลง

ในระดับใหญ่ของรูปแบบบ้านที่ได้รับความนิยมในแต่ละช่วงเวลานั้น เกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลง

ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัยในแต่ละช่วงเวลา (ผุสดี ทิพทัส, 2525) และสามารถที่จะ

แบ่งเป็นหมวดหมู่กว้าง ๆ ได้คือ กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบ้ำน ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ - 

จ านวนประชากร, ภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ สิ่งแวดล้อม, วัสดุก่อสร้างและความรู้ทางการก่อสร้าง, 

ช่างผู้ออกแบบและอิทธิพลของผู้ออกแบบ และ กำรจัดพ้ืนที่ใช้สอยภำยในบ้ำน คือ สภาพสังคม และ

แบบแผนการด ารงชีวิต ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงนั้นล้วนท างานภายใต้ระบบของพ้ืนที่ที่

สนับสนุนการใช้งานและการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติที่แตกต่างกัน ในบทต่อไปจะเป็นการน าเอาผัง

พ้ืนของบ้านในรูปแบบต่าง ๆ มาอธิบายและแบ่งกลุ่มของระบบผังพ้ืนเพ่ืออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง

และความสัมพันธ์กับการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และการเปรียบเทียบระหว่างบ้านเดี่ยวทั่วไป

และบ้านจัดสรรที่เกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา 
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บทที ่4 
ผังพ้ืน - การระบายอากาศ บ้านและบ้านจัดสรร 

 

4.1 การวิเคราะห์ผังพ้ืนบ้านแบบต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ  

จากประวัติศาสตร์ของบ้านในกรุงเทพฯที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าบ้านในกรุงเทพฯนั้นมีอยู่

หลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบนั้นก็ได้รับอิทธิพลที่ต่างกันในการก่อรูปรวมถึงการใช้งานภายใน ซึ่ง

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้ผังพ้ืนนั้นมีความแตกต่างกัน โดยในล าดับถัดไป จะเป็นการน าผังพื้นบ้าน

ในรูปแบบต่าง ๆ ได้กล่าวไปในบทที่ผ่านมา บ้านเรือนไทย, บ้านจีน, บ้านตะวันตก, บ้านไม้, บ้าน

สมัยใหม่ มาท าการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของระบบผังพ้ืน โดยเครื่องมือ เพ่ือ

ท าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบผังพ้ืน เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ 

คือ 

- รูปร่ำงของผังพ้ืนและระบบผังพ้ืน โดยใช้หลักการเดียวกันกับ JNL Durant เพ่ือสามารถ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปร่าง และระบบของผังพื้นบ้านในยุคต่าง ๆ ได้  

- ล ำดับกำรเข้ำถึงพ้ืนที่ โดยใช้วิธีการสร้าง Justify Graph (J-Graph) เพ่ือเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงของการเข้าถึงพ้ืนที่ และล าดับของพื้นที่ต่าง ๆ ในบ้านที่เปลี่ยนแปลงไป 
ในบ้านแต่ละรูปแบบ และแต่ละยุคท่ีแตกต่างกันได้  

- กำรพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และองค์ประกอบ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ขององค์ประกอบ การใช้งาน รวมถึงการคงอยู่และหน้าที่ของพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและ
เปลี่ยนแปลลงในบ้านแต่ละรูปแบบในแต่ละยุคท่ีแตกต่างกัน  
โดยจะท าการเปรียบเทียบในกลุ่มของบ้านเดี่ยวทั่วไปก่อนเพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่าง

และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของขนาด รูปร่างของผังพ้ืน ระบบพ้ืนที่ รวมถึงวิธีการในการ

ระบายอากาศที่เกิดขึ้นและสัมพันธ์กับผังพ้ืนและช่องเปิด จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่บ้าน

จัดสรร ทั้งบ้านจัดสรรของหน่วยงาน บ้านจัดสรรรัฐบาล และบ้านจัดสรรของเอกชน เพ่ือจัดกลุ่มและ

แบ่งประเภทของผังพ้ืนรวมถึงลักษณะของช่องเปิด และวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบ

อย่างไรและเกิดการเปลี่ยนไปอย่างไร  
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4.1.1 ผังพื้นบ้ำนเรือนไทย  

บ้านเรือนไทย เกิดขึ้นจากการประกอบกันของส่วนตัวเรือน ที่มีผังพ้ืนเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งแต่เรือนเดียวจนไปถึงหลายเรือน เชื่อมต่อกันด้วยชานแล่น ที่มีรูปร่างไม่แน่นอน

และพยายามเชื่อมต่อเรือนทุกหลังเข้าด้วยกัน ดังนั้น ผังพ้ืนเรือนไทยจึงมีรูปร่างค่อนข้างเป็น อิสระ

แบบรูปหลายเหลี่ยม แต่ก็จะอยู่ในกรอบของรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจัตุรัส หรือภายในขอบเขตที่

สามารถสร้างตัวเรือนได้ แต่แม้ว่ารูปร่างผังพ้ืนโดยรวมนั้นจะมีรูปร่างหลายเหลี่ยม แต่ผังพ้ืนของตัว

เรือนแต่ละหลังก็ยังเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา  

 
รูปที่ 4.1 รูปร่ำงของผังพื้นบ้ำนเรือนไทย 

 

ระบบผังพ้ืนของเรือนไทย โดยมาจะเป็นพ้ืนที่ภายในไม่มีการแบ่งกั้นห้อง หากมีก็เพียง

เป็นการกั้นพ้ืนที่ภายในออกจากพ้ืนที่ภายนอกในทางขวางของเรือน ไม่ว่าจะเป็นเรือนขนาดใด เล็ก 

หรือใหญ่ ก็จะใช้รูปร่างและระบบผังพ้ืนแบบเรียงแถวเช่นเดียวกันเกือบทั้งหมด ท าให้ลักษณะผังพ้ืน

ของเรือนไทยนั้นเป็นการเรียงห้องแบบ single-banked มีความโล่ง การใช้งานภายในพ้ืนที่แต่ละ

เรือนที่ไม่กว้างมากแบ่งส่วนด้วยเครื่องเรือนเป็นหลัก หากต้องการการใช้งานที่แตกต่างจากเดิมหรือ

ต้องการพื้นที่ที่เพ่ิมข้ึน ก็จะใช้การสร้างเรือนเพ่ิมข้ึน และเชื่อมต่อด้วยชานโล่ง ท าให้ไม่ว่าเรือนไทยนั้น

จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็ยังมีลักษณะของผังภายในที่มีความโล่งอยู่เช่นเดิม  

 
รูปที่ 4.2 ระบบผังพื้นของบ้ำนเรือนไทย  
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การเข้าสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ ของบ้านเรือนไทยจะไม่มีความลึกมาก และจะต้องมีการผ่านพ้ืนที่

เปิดโล่งก่อน ทั้งชานและระเบียง จึงจะเข้าสู่ห้องต่าง ๆ ในตัวเรือนได้ โดยอาศัยพ้ืนที่ชานแล่นหรือ

ชานหลัก เป็นพ้ืนที่หลักในการน าเข้าสู่เรือนหลังอ่ืน ๆ จะเห็นได้ว่าส่วนห้องส่วนตัวหรือตัวเรือนของ

บ้านเรือนไทยจะถูกล้อมด้วยพ้ืนที่ภายนอกและพ้ืนที่กึ่งภายนอกทั้งหมด และไม่มีพ้ืนที่ภายใน

อย่างเช่นห้องหรือเรือนอื่น ๆ มาวางตัวขวางหรือติดจนเกิดการปิดล้อมในทุก ๆ ห้อง 

 
รูปที่ 4.3 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนเรือนไทย 

 

 
รูปที่ 4.4 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนเรือนไทยแบบหมู่ 

 

องค์ประกอบของเรือนไทยในหลาย ๆ ส่วนช่วยให้เกิดการระบายอากาศได้ดีอยู่แล้ว ทั้ง

พ้ืนเรือนที่มีการยกใต้ถุนและต่างระดับ หลังคาทรงสูงไม่มีฝ้าเพดาน ชายคาที่ยื่นยาว ในขณะที่การ

รวมกลุ่มกันของเรือนที่มีการปิดล้อมโดยผนังวางตัวเกาะอยู่รอบ ๆ ชานโล่งที่เป็นพ้ืนที่ส่วนกลางและ

พ้ืนที่เชื่อมต่อหลักของบ้าน มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ภายนอก ท าให้ผังพ้ืนของบ้านเรือนไทยนั้นมีความโล่ง 

แม้ว่าจะประกอบด้วยเรือนหลายหลัง หรือห้องหลายห้องก็ตาม และถึงจะมีเรือนส าหรับพักผ่อนอยู่

ตรงกลาง ก็มักจะเป็นเรือนที่ไม่มีผนัง ซึ่งยังท าให้พ้ืนที่ส่วนกลางหรือพ้ืนที่ชานนั้นยังมีความโล่งเอ้ือให้

เกิดลมพัดผ่านได้ดี จึงเป็นที่สังเกตได้ว่าพ้ืนที่ชานหรือพ้ืนที่ส่วนกลางของบ้านเรือนไทยนั้นค่อนข้างมี

ความพรุนเมื่อมองจากผังพ้ืน เนื่องจากเรือนหลาย ๆ หลังนั้นวางตัวห่างกันช่วยให้เกิดช่องว่างระหว่าง
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อาคารขึ้น ในขณะที่ช่องเปิดในบ้านเรือนไทยนั้นจะมีการเปิดที่ตรงกันเป็นแนวทั้งด้านหน้าและ

ด้านหลัง กระแสลมส่วนใหญ่จึงระบายออกสู่ภายนอกผ่านช่องเปิดด้านตรงข้ามเป็นส่วนมาก (ธันญวีร์ 

มีสรรพวงศ์, 2561) และมีช่องหน้าต่างอยู่ในทุก ๆ ช่วงเสา ซึ่งมีระยะไม่ห่างกันมากตามลักษณะของ

โครงสร้างเรือน ท าให้พื้นที่ภายในนั้นได้รับลมค่อนข้างท่ัวถึงในทุกพ้ืนที่ 

4.1.2 ผังพื้นบ้ำนแบบจีน 

บ้านแบบจีน มีรูปร่างของผังพ้ืนและระบบของพ้ืนที่ที่ค่อนข้างตายตัว ไม่ว่าจะเป็นชั้น

ล่างหรือชั้นบน คือการล้อมรอบพ้ืนที่โล่งส่วนกลาง โดยการใช้อาคาร 3 หลัง ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่

เชื่อมต่อกันจนเป็นหลังเดียว หรืออาคารที่วางตัวแยกกัน ดังนั้นระบบพ้ืนที่ของบ้านจีน จึงมีความ

คล้ายคลึงกับระบบพ้ืนที่ของบ้านเรือนไทย คือ การวางตัวอาคารล้อมพ้ืนที่ส่วนกลาง แต่ต่างกันตรงที่

บ้านจีนนั้นจะมีรูปแบบของการโอบล้อมที่ชัดเจนกว่าเรือนไทย โดยจะมีการวางเป็นตัวยู (U) ในทุก

หลัง โดยอาจมีความแตกต่างกันในจ านวนชั้น หรือการแบ่งพ้ืนที่ภายในบ้านแต่ละหลัง  

 
รูปที่ 4.5 รูปร่ำงของผังพื้นบ้ำนจีน 

 

ระบบผังพ้ืนของบ้านแบบจีนจะมีการแบ่งกั้นพื้นที่แบบเรียงแถวออกเป็นห้อง ๆ แตกต่าง

จากบ้านแบบเรือนไทย เนื่องจากเป็นบ้านแบบหลังใหญ่และมีจ านวนผู้อยู่อาศัยค่อนข้างมาก ดังนั้นใน

ตัวบ้านทุกหลังจะมีการแบ่งห้องเพ่ือแยกตามการใช้งาน หรือแยกเป็นห้องนอนของลูกบ้านแต่ละคน 

ซ่ึงก็มีโอกาสที่จะมีการแบ่งพ้ืนที่ภายในเพ่ิมในภายหลังจากการอยู่อาศัยไปในระยะหนึ่งแล้ว หากมีการ

เพ่ิมของสมาชิกในครอบครัว การแบ่งพ้ืนที่ภายในของบ้านจีนมีตั้งแต่การแบ่งแบบเรียบง่าย ที่แบ่งกั้น

ไปตามขวางของอาคารแต่ละหลัง มีลักษณะของพื้นที่แบบ single-banked จนไปถึงการแบ่งที่ย่อยลง

ไปอีกจึงท าให้เกิดห้องท่ีมีการวางตัวซ้อนกันแบบ double-banked  
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รูปที่ 4.6 ระบบผังพื้นของบ้ำนจีน 

 

การเข้าถึงแต่ละพ้ืนที่ในบ้านจีน จะมีการผ่านเข้าไปจากพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งภายนอก

ก่อน ถึงจะเข้าไปยังพ้ืนที่ระเบียงของบ้านแต่ละหลัง ก่อนเข้าสู่พ้ืนที่ภายในบ้านที่เป็นห้องต่าง ๆ 

ยกเว้นในบ้านที่มีการรวมกันจากอาคารหลายหลังเป็นอาคารหลังเดียว หรือบางหลังที่มีการแบ่งห้อง

ย่อยซ้อนเข้าไปในห้องเดิมอีก ก็อาจจะท าให้เกิดห้องที่ต้องเข้าถึงโดยการผ่านเข้าไปจากห้องอ่ืน ซึ่งท า

ให้เกิดความลึกในการเข้าถึง และหากไม่มีช่องเปิดที่เชื่อมต่อระหว่างห้องก็อาจท าให้เกิดการระบาย

อากาศได้ยากข้ึน   

  
รูปที่ 4.7 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนจีนชั้นเดียว 

 

 
รูปที่ 4.8 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนจีน 2 ชั้น 
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การระบายอากาศภายในบ้านจีนนั้น เกิดขึ้นได้จากพ้ืนที่ส่วนลานโล่งตรงกลางบ้านไหล

เข้าสู่ช่องเปิดของบ้านแล้วออกไปสู่ภายนอก หรือกลับกันคือจากภายนอกบ้านเข้าสู่ช่องเปิดแล้วออก

ไปสู่ลานโล่ง ส่วนช่องเปิดของบ้านคือประตูทางเข้าแต่ละห้องและหน้าต่างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามประตู

บริเวณผนังที่อยู่ริมนอกอาคาร ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มาก เนื่องจากบ้านจีนดั้งเดิมนั้นไม่ได้เน้นการระบาย

อากาศโดยวิธีธรรมชาติมากนัก ดังนั้นหน้าต่างจึงมีขนาดไม่ใหญ่มาก และอาจไม่มีในบางห้องหรือบ้าน

บางหลัง ดังนั้นในบางพ้ืนที่ของบ้านจีนจึงอาจเกิดการระบายอากาศได้ยาก เนื่องจากไม่มีช่องเปิด 

หรือการแบ่งห้องแล้วเกิดพ้ืนที่ที่มาซ้อนทับกันขึ้น แต่ก็จะเห็นได้ว่าห้องส่วนใหญ่ของบ้านจีนนั้นก็จะ

ถูกประกบหน้าหลังด้วยพ้ืนที่ภายนอก ซึ่งหากอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมก็สามารถเกิดการระบาย

อากาศแบบ cross ventilation ในทิศตรงกันข้ามได้เช่นเดียวกับบ้านไทย 

 

4.1.3 ผังพื้นบ้ำนแบบตะวันตก 

- บ้านตะวันตกแบบบังกะโล 

บ้านแบบตะวันตกในช่วงแรกนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากบ้านแบบบังกะโล ซึ่งเป็นบ้านของ

ชาวตะวันตกที่ไปรับรูปแบบของบ้านให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศอาณา

นิคมในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีลักษณะอากาศที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย 

ดังนั้น รูปแบบของผังพ้ืนบ้านในช่วงแรกท่ีน าเข้ามาจึงมีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัยในประเทศไทย

ค่อนข้างมาก  

รูปร่างของผังพ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงไปตรงมา มีลักษณะของการแบ่งชั้น (Layer) 

ในผังอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 2 ชั้น คือชั้นนอก เป็นส่วนของระเบียง และชายคา ชั้นในคือส่วนของ

ผนังห้องต่าง ๆ ที่โอบล้อมพ้ืนที่การใช้งานหลักในทุกด้านของอาคาร 

 
รูปที่ 4.9 รูปร่ำงของผังพื้นบ้ำนตะวันตกแบบบังกะโล 
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ระบบผังพ้ืนในช่วงแรก เป็นระบบที่มีความเรียบง่าย ห้องต่าง ๆ เรียงตัวกันเป็นแถว ๆ

แบบ single-banked ในอาคารหลังเดียวกัน จะแบ่งออกเป็นหลาย ๆ ห้องตามการใช้งานเฉพาะที่ถูก

ก าหนดโดยเครื่องเรือน ซึ่งมีความแตกต่างจากวิธีการใช้พ้ืนที่ของบ้านเรือนไทยอย่างชัดเจน ห้องต่าง 

ๆ ถูกวางตัวเรียงต่อเนื่องกันเป็นแถว และห้องต่าง ๆ เหล่านั้นถูกโอบล้อมด้วยระเบียงในทุกด้าน ซึ่ง

ท าหน้าที่เป็นทางสัญจรและชายคาไปในคราวเดียวกัน  

 
รูปที่ 4.10 ระบบผังพ้ืนของบ้ำนตะวันตกแบบบังกะโล 

การเข้าถึงพ้ืนที่ห้องต่าง ๆ ของบ้านตะวันตกแบบบังกะโลจะใช้พ้ืนที่ระเบียงเป็นพ้ืนที่

หลักในการเข้า-ออกห้องต่าง ๆ รวมถึงใช้พ้ืนที่ระเบียงในหน้าที่อ่ืน ๆ ได้ ทั้งเป็นกันสาด กันแดด และ

พ้ืนที่พักผ่อน ตามต่ขนาดและการออกแบบ 

 
รูปที่ 4.11 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนตะวันตกแบบบังกะโล 

 

การระบายอากาศของบ้านตะวันตกแบบบังกะโลนั้นเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่าย หากวาง

อาคารในทิศทางที่เหมาะสมในการรับลมธรรมชาติ หรือหากมีลมพัดมาปะทะกับอาคารในทิศทางที่

ถูกต้อง ก็จะเกิดการระบายอากาศเข้าสู่ห้องต่าง ๆ ได้โดยใช้ช่องเปิดทั้งประตู หน้าต่าง หรือช่องลม

ต่าง ๆ บนผนัง ซึ่งจะมีช่องให้ลมไหลออกไปได้ทางช่องเปิดทางด้านตรงกันข้าม และจากการเรียงตัว

ของพ้ืนที่แบบเป็นแถวเรียงเดี่ยวท าให้ไม่มีพ้ืนที่หรือห้องอ่ืน ๆ มาขวางทิศทางการไหลของกระแสลม 

และองค์ประกอบอาคารส่วนระเบียงและชายคาที่คลุมรอบแนวอาคารก็เป็นส่วนที่ช่วยให้กันแดดกัน

ฝน ท าให้สามารถเปิดช่องเปิดได้ตลอดเวลา 
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- บ้านตะวันตกแบบมีระเบียง 

ผังพ้ืนของบ้านไม้มีระเบียงแบบตะวันตกในช่วงต่อมานั้น มีความซับซ้อนมากข้ึนตามการ

ออกแบบรูปแบบของสถาปัตยกรรม ที่ต้องการสื่อสารถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เช่น มุขหน้า 

หลังคา รูปร่างของผังพ้ืนจึงมีลักษณะเป็นรูปร่างอิสระ และอาจมีบางด้านหรือบางมุมที่มีการลบมุม

หรือกลายเป็นส่วนโค้งของวงกลมเพ่ือเน้นพ้ืนที่หรือองค์ประกอบในรูปด้าน แต่กรอบของรูปร่างนั้นยัง

ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีสัดส่วนไม่ยาวมากนัก ผังในระบบนี้ยังมี

ส่วนประกอบของระเบียงอยู่ภายนอกตัวอาคาร รวมถึงท าหน้าที่ในการเป็นพ้ืนที่ทางสัญจรและพ้ืนที่

ใช้งานให้แก่ตัวอาคาร เพียงแต่ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นกันสาดหรือกันแดดให้กับพ้ืนที่ในการใช้งานในชั้น

ล่าง เนื่องจากส่วนมากจะเป็นอาคารชั้นเดียวยกใต้ถุน 

 
รูปที่ 4.12 รูปร่ำงของผังพื้นเรือนไม้ตะวันตก 

ระบบผังพ้ืนมีการซ้อนกันของพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งแบบ single-banked ในแบบที่ห้องแยก

และเชื่อมต่อด้วยระเบียง โดยให้ห้องแต่ละชุดจะวางตัวเป็นแนวยาว และมีการแบ่งพ้ืนที่ตามขวางเป็น

ส่วน ๆ และแบบ double-banked ในแบบห้องรวมและมีระเบียง โดยจะเป็นการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น

ช่องตารางสีเหลี่ยม โดยไม่มีช่องแบ่งหรือพ้ืนที่มากนัก 

  
รูปที่ 4.13 ระบบผังพ้ืนภำยในของบ้ำนตะวันตกแบบมีระเบียง 

 

การเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง ๆ ในบ้านตะวันตกแบบมีระเบียงนั้นโดยมากจะไม่มีความลึกในการ

เข้าถึงมากนัก และสามารถใช้พ้ืนที่ระเบียงที่เป็นพ้ืนที่ภายนอกเป็นพ้ืนที่หลักในการเข้าถึงห้องต่าง ๆ 

เป็นส่วนใหญ่ แต่ในแบบที่ห้องวางตัวติดกันก็จะใช้ห้องโถงหรือห้องนั่งเล่นเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่าง
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ห้องให้สามารถเดินทางถึงกันได้นอกเหนือจากการใช้ระเบียงเพียงอย่างเดียว ท าให้การเชื่อมต่อของ

พ้ืนที่นั้นมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น  

 

 
รปูที่ 4.14 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนตะวันตกแบบมีระเบียงคั่น 

 

 
รูปที่ 4.15 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนตะวันตกแบบระเบียงรอบ 

 

 
รูปที่ 4.16 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนตะวันตกแบบระเบียงบำงด้ำน 

 

การระบายอากาศของบ้านตะวันตกแบบมีระเบียงนั้นจะแตกต่างจากบ้านแบบที่กล่าวมา

ก่อนหน้า เนื่องจากระบบพ้ืนที่เป็นแบบตารางสี่เหลี่ยม แตกต่างจากระบบอ่ืน ๆ ที่มีการวางระบบ

พ้ืนที่เป็นแบบเรียงแถว จึงท าให้มีห้องที่วางตัวซ้อนกันอยู่ และเกิดการบังลมกันและกันเองได้ ดังนั้น

ในแต่ละห้องจึงพยายามสร้างช่องเปิดหรือช่องลมเพ่ือเชื่อมไปยังห้องอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดช่องระบาย

อากาศหรือ air path chain ขึ้น และสามารถที่จะเลือกเปิดหรือปิดได้ และบริเวณพ้ืนที่รอบอาคารก็มี

แนวชายคาที่ช่วยในการบังแดดบังฝนให้กับช่องเปิดต่าง ๆ ได้ 
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- บ้านตะวันตกแบบตึก 

ผังพ้ืนของบ้านตะวันตกแบบตึก เริ่มมีความแตกต่างออกไป นอกจากจะเริ่มเป็นบ้านที่มี 

2 ชั้นเป็นส่วนใหญ่แล้ว พ้ืนที่ระเบียงหรือพ้ืนที่เปิดโล่งไม่ได้มีสัดส่วนที่มากเท่ากับผังแบบก่อน ๆ 

รูปร่างของผังพ้ืนเป็นรูปร่างอิสระที่มีพ้ืนฐานมาจากรูปร่างสี่เหลี่ยมทั้งผืนผ้าและจัตุรัส และท าการยื่น

บางส่วนของห้องหรือของอาคารออกไป เนื่องจากรูปแบบของอาคารลักษณะนี้จะมีการเน้นส่วนมุขยื่น

หรือห้องต่าง ๆ และไม่ได้มีเฉพาะส่วนด้านหน้า  

 
รูปที่ 4.17 รูปร่ำงของผังพื้นบ้ำนตึกตะวันตก 

 

ระบบผังพ้ืนภายในตัวอาคาร มีการแบ่งโดยเป็นผังแบบเกาะกลุ่ม มีลักษณะความลึก 3 

ช่วง คือช่วงหน้าบ้าน กลางบ้าน และหลังบ้าน ในขณะที่ทางด้านขวางก็จะมีการแบ่งเป็นลักษณะ

คล้ายกันคือช่วง ซ้าย กลาง ขวา โดยส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่โถงอยู่ตรงกลาง ส่วนอ่ืน ๆ เป็นการแบ่ง

พ้ืนทีโ่ดยการเอาห้องต่าง ๆ มาเรียงต่อกัน ภายใต้กรอบรูปร่างของผังพ้ืนบ้าน ท าให้ห้องและโถงมีการ

เรียงตัวซ้อนกันแบบ double-banked ในลักษณะของตาราง 9 ช่อง 

 

 
รูปที่ 4.18 ระบบผังพ้ืนของบ้ำนตะวันตกแบบตึก 

 

การเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง ๆ ของอาคารเริ่มมีความลึกมากกขึ้นจากบ้านรูปแบบก่อน ๆ ในอดีต 

ในขณะที่พ้ืนที่หลักในการจ่ายเข้าสู่ห้องต่าง ๆ นั้นเปลี่ยนไปเป็นการใช้พ้ืนที่โถงซึ่งเป็นพ้ืนที่ภายใน

แทนระเบียง ถึงแม้ว่าจะมีบางห้องที่สามารถเข้าถึงได้จากระเบียงอยู่ การเชื่อมต่อของแต่ละห้องนั้น มี
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ความซับซ้อนมากขึ้น จากการพยายามเชื่อมต่อห้องที่อยู่ติดกันให้สามารถเข้าถึงกันได้ ซึ่งการที่มีช่อง

เปิดต่าง ๆ เหล่านี้เข้ามาเชื่อมต่อสามารถสร้างโอกาสในการระบายอากาศให้แก่ห้องต่าง ๆ ได้มากข้ึน  

 
รูปที่ 4.19 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนตะวันตกแบบตึก 

 

การระบายอากาศของบ้านตะวันตกแบบตึกนั้นจะมีความคล้ายกับบ้านตะวันตกแบบมี

ระเบียง เนื่องจากระบบพ้ืนที่นั้นมีความคล้ายคลึงกัน คือเป็นระบบตารางสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกัน ดังนั้น

วิธีการหลักในการท าให้เกิดการระบายอากาศของบ้านตะวันตกแบบตึก คือการสร้างช่องเปิดหรือช่อง

ลมเพ่ือเชื่อมต่อพ้ืนที่ห้องต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เกิดเป็น air path chain ขึ้น ในขณะที่ห้องที่มีการใช้งาน

บ่อย ๆ นั้นจะถูกวางต าแหน่งให้อยู่บริเวณรอบนอกของตัวอาคาร และสามารถเปิดช่องเปิดและเกิด

การระบายอากาศแบบ cross ventilation ได้เองผ่านหน้าต่างทั้งทางด้านตรงข้ามและด้านข้าง 

ถึงแม้ว่าจะมีห้องบางห้องหรือพ้ืนที่โถงในบางอาคารนั้นถูกประกบรายล้อมด้วยห้องอ่ืน ๆ หากมีการ

สร้างช่องเปิดหรือช่องลม เพ่ือช่วยในการระบายอากาศแล้ว ก็ยังพอมีการระบายอากาศเกิดขึ้นได้บ้าง 

แต่เนื่องจากบ้านแบบตึกนั้นเป็นอาคารที่มี 2 ชั้น และในชั้นล่างอาจไม่มีชายคาล้อมรอบตัวอาคาร จึง

อาจท าให้ในขณะที่ฝนตกหรือมีแดดส่องเข้าทางหน้าต่าง อาจมีปัญหาในเรื่องของการเปิดหน้าต่างเพ่ือ

รับลมได้ จึงมีการแก้ปัญหาเรื่องการระบายอากาศโดยการสร้างชุดหน้าต่างให้สามารถเปิดช่องระบาย

อากาศได้แม้ในขณะที่ปิดหน้าต่างอยู่ 
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4.1.4 ผังพื้นบ้ำนไม้ 

บ้านไม้มีพัฒนาการมาจากรูปแบบของบ้านแบบตะวันตกแบบตึก ดังนั้น รูปร่างของผัง

พ้ืนจึงมีความคล้ายคลึงกันในหลายหลัง คือเป็นรูปร่างอิสระ ที่มีการยื่ นส่วนต่าง ๆ ของห้องหรือ

อาคารออกมาจากรูปร่างสี่เหลี่ยม ในขณะเดียวกันก็ยังมีบ้านที่มีรูปร่างไม่ซับซ้อน เป็นเพียงรูปร่าง

สี่เหลี่ยมธรรมดา ซึ่งพบเห็นได้ในบ้านของชาวบ้านทั่วไป หรือบ้านที่มีเงื่อนไขในการสร้างจ ากัด เช่น 

รูปร่างและขนาดของที่ดิน  

 
รูปที่ 4.20 รูปร่ำงของผังพื้นบ้ำนไม้ 

 

ระบบผังพ้ืนบ้านไม้มีลักษณะของการเชื่อมต่อพ้ืนที่โดยอาศัยโถงกลางเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อ

ส่วนกลาง มีลักษณะความลึกของอาคารเป็น 3 ช่วง เช่นเดียวกับบ้านตะวันตกแบบตึก การประกอบ

กันของห้องต่าง ๆ เป็นแบบ double-banked เป็นส่วนมาก ภายใต้รูปร่างที่ถูกก าหนดเอาไว้ ทั้งแบบ

รูปสี่เหลี่ยม แบบมีมุขหน้า แบบไม่สมมาตร ซึ่งมีลักษณะของผังพ้ืนเช่นเดียวกันกับบ้านตะวันตกแบบ

ตึก  

 
รูปที่ 4.21 ระบบผังพ้ืนบ้ำนไม้ 

 

การเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง ๆ ของบ้านไม้นั้นใช้ลักษณะเดียวกันกับบ้านตะวันตกแบบตึก 

เนื่องจากเป็นบ้านที่มีพัฒนาการต่อเนื่องกันมา คือใช้พ้ืนที่โถงที่เป็นพ้ืนที่ภายในเป็นพ้ืนที่หลักในการ

จ่ายเข้าสู่ห้องต่าง ๆ ในบ้าน แต่บางหลังนั้นพ้ืนที่โถงก็มีลักษณะเป็นพ้ืนที่กึ่งภายนอก คือเป็นพ้ืนที่

ภายใน ที่มีการเปิดโล่งในลักษณะของระเบียง แต่มีหลังคาคลุม และบางครั้งสามารถเปิดปิดได้โดยใช้
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ชุดหน้าต่าง ความลึกในการเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง ๆ ยังเท่ากับบ้านตะวันตกแบบตึก แต่มีความซับซ้อนของ

การเชื่อมต่อระหว่างห้องลดลงจากบ้านแบบตึก กล่าวคือ ห้องจะเชื่อมต่อกันเฉพาะห้องที่มี

ความสัมพันธ์กันหรือมีการใช้งานร่วมกันเท่านั้น ในขณะที่ระเบียงส าหรับส่วนหน้าบ้านนั้นเริ่มเป็น

พ้ืนที่ที่มีน้อยลงและเป็นพ้ืนที่ส่วนปลายทางของการเข้าถึงมากข้ึน  

 

 
รูปที่ 4.22 กำรเข้ำถงึพ้ืนที่ภำยในบ้ำนไม้ 

 

การระบายอากาศของบ้านไม้อาศัยช่องเปิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับบ้านแบบตึก เนื่องจากท้ัง

รูปร่าง ลักษณะและผังพ้ืนนั้นเป็นแบบเดียวกัน แต่ในขณะที่บ้านไม้ในบางหลังอาจจะไม่มีการเชื่อมต่อ

ด้วยประตูระหว่างห้องแต่ละห้อง ก็จะชดเชยด้วยการใช้ช่องลมเหนือหน้าต่างหรือผนังแทน 

นอกจากนั้นบ้านไม้ยังมีการรั่วของอากาศจากรอยต่อของวัสดุได้ง่ายมากกว่าบ้านแบบตึกจึงอาจเกิด

การระบายอากาศในทางนี้ได้อีกเล็กน้อย  

 

4.1.5 ผังพื้นบ้ำนสมัยใหม่ 

ผังพ้ืนของบ้านสมัยใหม่นั้นมีรูปแบบค่อนข้างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความชอบของ

เจ้าของบ้าน และแนวทางของผู้ออกแบบ ว่าต้องการให้ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอย่างไร เนื่องจากเป็น

ช่วงที่ทิศทางการออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศนั้นเปิดกว้าง ทั้งแนวคิดของการออกแบบ เทคนิค

และเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการเริ่มเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้งานอาคาร 

และวิถีชีวิตต่าง ๆ รูปร่างของผังพ้ืนบ้านสมัยใหม่ มีทั้งแบบที่มีรูปร่างแบบเรขาคณิตเรียบง่าย และ

รูปร่างแบบอิสระ ไม่สมมาตร หรือแบบมีมุขยื่น พ้ืนที่ภายในแบ่งออกเป็นห้อง ๆ ที่มีการใช้งานที่

ชัดเจนในช่วงแรก ต่อมาเริ่มมีการจัดการใช้พ้ืนที่โถงในการจัดสรรพ้ืนที่ภายใน เพ่ือให้เกิดความโล่ง

และความกระชับมากข้ึน  
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รูปที่ 4.23 รูปร่ำงของผังพื้นบ้ำนสมัยใหม่ 

 

ระบบผังพ้ืนเป็นแบบรวมกลุ่มเป็นหลัก หรือมีการเรียงตัวซ้อนกันของห้องและพ้ืนที่โถง

แบบ double-banked เช่นเดียวกับบ้านตะวันตกแบบตึก หรือบ้านไม้ เนื่องจากมีลักษณะของแนว

ทางการออกแบบหรือการใช้พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน จากผลของการพยายามท าให้ประเทศเป็นสากล 

รวมถึงปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจ และท่ีตั้งที่มีการลดขนาดลงจากในอดีต  

 
รูปที่ 4.24 ระบบผังพ้ืนบ้ำนสมัยใหม่ 

 

บ้านสมัยใหม่เริ่มมีพ้ืนที่ใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ้นจากบ้านสมัยโบราณ ทั้งบ้านไม้หรือบ้านแบบ

ตะวันตก ซึ่งการเพ่ิมพ้ืนที่ต่าง ๆ นี้ เป็นการตอบรับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตแบบใหม่ ๆ ที่

เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนในสมัยใหม่ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างวัฒนธรรม เช่น เริ่มมีพ้ืนที่ของส่วน 

pantry เพ่ิมเข้ามาในบ้านสมัยใหม่ช่วงหลัง แต่ก็ยังมีส่วนของครัวอยู่ โดยแบ่งกั้นเป็นห้องที่สามารถมี

ประตูปิดเพ่ือแยกส่วนการใช้งานได้ บางหลังดันส่วนครัวออกไปเป็นพื้นที่นอกตัวบ้าน แต่เป็นพื้นที่การ

ใช้งานรองของบ้าน ดังนั้นพ้ืนที่หลักที่ใช้เข้าถึงพ้ืนที่ห้องต่าง ๆ ภายในบ้านนั้นจึงเป็นพ้ืนที่ภายใน

ทั้งหมด คือกลายเป็นพ้ืนที่โถงภายในบ้าน โดยที่โถงนี้มีทั้งแบบที่เป็นพ้ืนที่โถงโดยเฉพาะ และแบบที่

พ้ืนที่โถงไปรวมกับพื้นที่อ่ืน ๆ ในลักษณะของผังพ้ืนแบบเปิด (open plan) แต่ก็ยังเป็นพื้นที่ภายในอยู่ 

จึงเห็นได้ว่า การเข้าถึงห้องต่าง ๆ ในบ้าน จะเป็นการเข้าถึงจากพ้ืนที่ภายในเท่านั้นเช่นเดียวกับบ้าน

ตะวันตกแบบตึกในอดีต แตกต่างจากบ้านแบบเรือนไทย หรือบ้านตะวันตกแบบบังกะโล ที่มีการ

เข้าถึงพ้ืนที่ห้องต่าง ๆ จากภายนอก 
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รูปที่ 4.25 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนสมัยใหม่รูปแบบสถำปัตยกรรมตะวันตกจำกอดีต 

 
รูปที่ 4.26 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนสมัยใหม่รูปแบบโพสต์โมเดิร์น 

 

บ้านสมัยใหม่ในช่วงแรกการวางแนวอาคารหรือการออกแบบไม่ได้ค านึงถึงทิศทางแดด

ลมฝนมากนัก จึงท าให้เกิดการบังลมกันเองของห้อง ในภายหลังได้มีการค านึงถึงสภาพแวดล้อมมาก

ขึ้น จึงมีการเลือกวางให้ห้องส าคัญในบ้านได้รับลม และการระบายอากาศที่ดีขึ้น ส่วนห้องที่ไม่ส าคัญ 

ก็จะถูกจัดวางไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการกันความร้อนเข้าสู่อาคาร แต่ถึงแม้ระบบผังพ้ืนของบ้าน

สมัยใหม่จะมีความคล้ายคลึงกับบ้านตะวันตกแบบตึกหรือบ้านไม้ที่มีการระบายอากาศได้ดีจากการที่

ห้องต่าง ๆ มีช่องเปิดเชื่อมต่อถึงกันมาก แต่บ้านสมัยใหม่ไม่มีการสร้างช่องเปิดเชื่อมต่อระหว่างห้องใน

แบบเดียวกับบ้านแบบอ่ืน จึงท าให้การระบายอากาศของบ้านสมัยใหม่นั้นไม่มีความต่อเนื่องของพ้ืนที่

ในการระบายอากาศนอกเหนือไปจากส่วนพ้ืนที่โถง หากพ้ืนที่โถงไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ระบาย

อากาศได้ดี ก็ข้ึนอยู่กับว่าห้องต่าง ๆ นั้นถูกวางตัวอยู่ในต าแหน่งที่สามารถรับลมได้ดีเพียงพอและไม่มี

การบังลมกัน 
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4.2 การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ต่าง ๆ จากบ้านเรือนไทย จนถึงบ้านสมัยใหม่ 

ลักษณะภายนอกของบ้านในแต่ละรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้

อยู่อาศัยและผู้ออกแบบแล้ว สิ่งที่เปลี่ยนไปพร้อม ๆ กันคือพ้ืนที่การใช้งานและระบบ พ้ืนที่ รวมถึง

ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการใช้งานและการเข้าถึงที่แตกต่างกัน  

จากการเปรียบเทียบรูปร่างและระบบผังพ้ืนของบ้านในแต่ละรูปแบบ พอที่จะแบ่ง

ประเภทของรูปร่างผังพ้ืนออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือแบบโอบล้อมพ้ืนที่, แบบสี่เหลี่ยมมีมุขยื่น, แบบ

รูปร่างอสมมาตร – อิสระ โดยจะเห็นได้ว่าความเรียบง่ายของรูปร่างผังพ้ืนตัวอาคารนั้นลดลง 

กลายเป็นรูปร่างอิสระจากการประกอบกันของรูปร่างพ้ืนฐานมากขึ้น ซึ่งรูปร่างของผังพ้ืนที่

เปลี่ยนแปลงนี้ เกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งความต้องการใช้พ้ืนที่ที่เพ่ิมมากขึ้นจากวิถีชีวิตดั้งเดิม และ

พยายามเพ่ิมพ้ืนที่ในการใช้สอย กลายเป็นห้องย่อย ๆ แบ่งแยกการใช้งานอย่างชัดเจน นอกจากนั้นยัง

เกิดข้ึนจากความต้องการการเน้นย้ าถึงองค์ประกอบหรือพ้ืนที่บางอย่างที่จะท าให้รูปทรงของบ้านนั้นมี

ความพิเศษมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากวิถีชีวิต ความเชื่อ และค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสถานะ

ทางสังคมกับรูปร่างของที่อยู่อาศัย  

นอกจากนั้นระบบผังพ้ืนยังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของบ้านที่ถูกสร้างตาม

ความนิยมอีกด้วย โดยสามารถแบ่งประเภทของระบบพ้ืนที่ได้เป็น ระบบผังพ้ืนแบบเรียงแถว และ

ระบบผังพ้ืนแบบเกาะกลุ่ม 4 และ 9 หน่วย โดยจากทฤษฎีการออกแบบ passive design จะเห็นว่า 

ระบบพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยในประเทศไทยนั้น คือระบบผังพ้ืนแบบเรียงแถว ที่สามารถท า

ให้เกิดการระบายอากาศได้เต็มที่ ในขณะที่ระบบผังพ้ืนของบ้านแบบตะวันตกที่ถูกน าเข้ามาจากความ

พยายามท าให้บ้านเมืองทันสมัย ซึ่งเป็นระบบพื้นที่ที่เดิมถูกใช้ในประเทศที่มีภูมิอากาศแตกต่างกันเป็น

ระบบแบบเกาะกลุ่ม มีการวางซ้อนและบังกันของพ้ืนที่ภายใน ดังนั้นจึงเห็นความพยายามแก้ปัญหา

ในเรื่องของการระบายอากาศเมื่อน าเข้ามาสร้างตามแบบเดิมในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นตามแบบอย่าง

สิงคโปร์ ทั้งการสร้างการเชื่อมต่อในพ้ืนที่โถงกับห้อง และระหว่างห้องต่าง ๆ ด้วยกันเอง จึงยังท าให้

บ้านในอดีตท่ีมีระบบพื้นที่แบบตาตารางยังสามารถอยู่อาศัยอย่างสบายได้ 
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รูปที่ 4.27 กำรจัดกลุ่มของผังพ้ืนบ้ำนแบบต่ำง ๆ  

 

ระบบการเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง ๆ ในบ้านแต่ละรูปแบบนั้นมีความแตกต่างกัน แม้ว่าจะมีระบบ

ของห้องที่เป็นพ้ืนที่เฉพาะหรือพ้ืนที่ส่วนตัวเช่นเดียวกันในทุกรูปแบบ โดยในบ้านแทบทุกรูปแบบนั้น

จ าเป็นต้องมีการสร้างพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่เปลี่ยนผ่านจากภายนอกบ้านก่อนเข้าสู่ความเป็นส่วนตัวภายใน

แต่ละห้อง โดยในบ้านแต่ละรูปแบบนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 

ลักษณะคือ พ้ืนที่เปิดโล่งภายนอกอาคาร ได้แก่ ระเบียง ชาน ของบ้านเรือนไทย ลานกลางของบ้าน

จีน ระเบียงของบ้านตะวันตกแบบมีระเบียง และพ้ืนที่โถงภายในอาคาร ได้แก่ โถง ของบ้านตะวันตก

แบบตึก บ้านไม้ และบ้านสมัยใหม่  

นอกจากนั้นยังมีความซับซ้อนของการเชื่อมต่อพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน คือการเชื่อมต่อที่ไม่มี

การเชื่อมต่อระหว่างห้อง คือจากพ้ืนที่ส่วนกลางไปสู่อีกพ้ืนที่ห้องอย่างตรงไปตรงมา จะเห็นได้ในบ้าน

แบบเรือนไทย บ้านจีน บ้านตะวันตกแบบบังกะโลและแบบมีระเบียง ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือการ

เชื่อมต่อภายในที่มีการเชื่อมต่อระหว่างห้อง คือนอกจากจะมีการเชื่อมต่อจากพ้ืนที่โถงหลักหรือพ้ืนที่

ส่วนกลางแล้ว ยังมีการเชื่อมต่อกันเองในแต่ละห้องอีก จะเห็นได้ในบ้านตะวันตกแบบตึก และบ้านไม้

บางหลัง ซึ่งจะท าให้เกิดความพรุนของห้องต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งความพรุนนี้เองส่งผลให้เกิด air path 

chain ท าให้การระบายอากาศของห้องที่มีการซ้อนทับกันนั้นท าได้ดีขึ้น 
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รูปที่ 4.28 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในผ่ำนพื้นที่เปิดโล่งแบบไม่มีกำรเชื่อมต่อระหว่ำงห้อง 

 
รูปที่ 4.29 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในผ่ำนพื้นที่โถงแบบไม่มีกำรเชื่อมต่อระหว่ำงห้อง 

 

 
รูปที่ 4.30 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในผ่ำนพื้นที่โถงแบบมีกำรเชื่อมต่อระหว่ำงห้อง 
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บ้านในยุคท่ีผ่านมาที่มีการใช้ชีวิตอยู่กับอากาศธรรมชาติ และยังไม่มีเครื่องกลช่วยในการ

อยู่อาศัย ยังต้องใช้การออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือช่วยเหลือในการอยู่อาศัยและสร้างสภาวะสบายขึ้น

ภายในอาคาร จากความสัมพันธ์ระหว่างระบบผังพ้ืน และการเชื่อมต่อของพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในบ้ าน 

พอที่จะตั้งเป็นข้อสังเกตได้ว่าระบบผังพ้ืนและการเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในบ้าน มี

ความสัมพันธ์กับวิธีการระบายอากาศท่ีเกิดขึ้น บ้านที่มีระบบผังพ้ืนแบบเรียงแถว ก็ไม่มีความต้องการ

การเชื่อมต่อระหว่างห้องต่าง ๆ หรือการใช้รูปแบบของช่องเปิดที่มีความพิเศษเพ่ือเข้ามาช่วยในการ

ระบายอากาศ ในขณะที่บ้านที่มีระบบผังพ้ืนแบบเกาะกลุ่ม มีการวางห้องหรือพ้ืนที่ภายในอาคารซ้อน

กัน และอาจเกิดการบังลมกันเอง ก็จะมีการใช้ช่องเปิดต่างเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาการระบาย

อากาศ ทั้งลักษณะพิเศษของตัวช่องเปิดเอง หรือการพยายามสร้างการเชื่อมต่อระหว่างห้องโดยการ

เพ่ิมช่องเปิดเข้าไป กลายเป็นการสร้าง air path chain ขึ้น 

 
รูปที่ 4.31 ควำมสัมพันธ์ของบ้ำนรูปแบบต่ำง ๆ และกำรสร้ำงกำรระบำยอำกำศโดยวิธีธรรมชำติ 

 

4.3 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผังพ้ืนบ้านในกรุงเทพ 

บ้านมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งรูปร่าง และลักษณะการใช้

งาน จากบ้านแบบเรือนไทย ที่สร้างจากไม้ทั้งหลังในอดีต มีรูปร่างที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ

และภูมิอากาศ การจัดการใช้งานพ้ืนที่ภายในอาคารเป็นไปตามวิถีชีวิตที่มีความเรียบง่ายและยืดหยุ่น 

จนเมื่อได้รับอิทธิพลจากต่างชาติเข้ามาผสมผสานทั้งทางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรม การพยายาม

พัฒนาตนเองของประเทศและประชากรเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อรูปร่างและลักษณะของที่อยู่อาศัย 

รูปร่างลักษณะของบ้านเปลี่ยนไป ตามความพยายามแสดงออกซึ่งฐานะและสถานะทางสังคม 

เนื่องจากรูปร่างรูปทรงของบ้านที่ได้รับอิทธิพลจากต่างชาตินั้น ไม่ถูกจ ากัดในเรื่องของจารีตประเพณี
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ในการสร้างสรรค์รูปแบบอีกต่อไป แตกต่างจากบ้านเรือนไทยในสมัยก่อน ทีถูกแบ่งออกด้วยวรรณะ

และฐานานุศักดิ์ทางสถาปัตยกรรม คนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถสร้างและอยู่อาศัยในเรือนที่มีฐานะ

เป็นวังหรือที่อยู่ของสมมติเทพได้ รูปร่างของเรือนจึงมีความเหมือน ๆ กันไปท้ังหมด แต่แสดงออกด้วย

ขนาดและจ านวนของเรือนแทน ในขณะที่บ้านที่ได้รับอิทธิพลจากต่างชาตินั้น ถูกเริ่มน ามาใช้โดย

ชาวต่างชาติ และถูกน าไปสร้างต่อโดยเจ้าขุนมูลนายและเชื้อพระวงศ์ จึงกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่ท า

ให้เกิดความเป็นกลางขึ้นในการอยู่อาศัย กล่าวคือ หากใครมีความสามารถและมีทุนทรัพย์เพียงพอ ก็

สามารถสร้างและอยู่อาศัยได้ทัดเทียมกัน อาจต่างกันที่ขนาดและรายละเอียดบางส่วน แต่ในภาพรวม 

ก็สามารถกล่าวได้ว่า อยู่ภายใต้ที่อยู่อาศัยในลักษณะเดี ยวกัน และนอกจากรูปร่างลักษณะที่

เปลี่ยนแปลงไปแล้ว การจัดการกับพ้ืนที่ภายในของบ้านก็ถูกปรับเปลี่ยนตามไปด้วย จากการใช้พ้ืนที่

อย่างอเนกประสงค์ในส่วนใหญ่ของบ้าน กลายเป็นการใช้พ้ืนที่ในห้องที่ถูกก าหนดโดยชื่อห้อง และมี

การจัดเครื่องเรือนเฉพาะอย่างส าหรับตอบสนองการใช้งานกิจกรรมนั้น ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งความ

แตกต่างของลักษณะการใช้งานและผังพ้ืนต่าง ๆ นี้เอง ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการอยู่อาศัยภายในบ้าน 

โดยสามารถอธิบายถึงเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบ้านและผังพ้ืนได้ดังต่อไปนี้ 

 

4.3.1 กำรขยำยตัวของเขตเมือง 

การเติบโตของเมืองกรุงเทพ จะเห็นได้ว่า มีการเติบโตโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ เกาะ

รัตนโกสินทร์ ภายในก าแพงเมืองเดิม และขยายออกไปทางทิศตะวันออกเมื่อภายในก าแพงเมืองนั้นมี

พ้ืนที่ไม่เพียงพอ ก่อนที่จะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ที่ส่งผลให้เกิดความเจริญตามมา

ภายหลัง ผลจากการขยายตัวของเขตเมือง ส่งผลถึงขนาดของพ้ืนที่ของที่ดิน รวมถึงความสามารถใน

การเข้าถึงและครอบครองของคนในกลุ่มต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อมาให้รูปแบบและผังพ้ืนของที่อยู่อาศัย

เปลี่ยนแปลงไป ในช่วงแรกที่ดินบริเวณชานเมืองนั้นยังมีราคาถูก ท าให้สามารถแบ่งแปลงที่ดินใน

ขนาดค่อนข้างกว้างและยังอยู่ในระดับราคาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง ท าให้ขนาดของตัว

บ้านมีการวางตัวแบบหลวม ๆ สามารถสร้างเรือนแม่บ้านหรือที่จอดรถแยกออกจากตัวบ้านหลักได้ 

และพ้ืนที่รอบบ้านนั้นพอที่จะมีส่วนที่โล่งและจัดให้เป็นสวนหรือพ้ืนที่พักผ่อนภายนอกบ้านได้ ในช่วง

เวลาต่อมา เมื่อที่ดินชานเมืองเริ่มมีราคาสูงขึ้นขนาดของที่ดินโดยเฉลี่ยจึงลดลง ส่งผลต่อการวางผัง

ของบ้าน ที่จอดรถหรือเรือนแม่บ้านจึงเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้าน เพ่ือลดขนาดโดยรวมของ

ตัวบ้านในผังบริเวณลง 
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4.3.2 กำรครอบครองที่ดิน ขนำดของที่ดิน 

นอกจากความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่จะสร้างบ้านในรูปแบบใด ๆ แล้ว การ

เปลี่ยนแปลงของขนาดที่ดินที่มีแนวโน้มลดลงที่เป็นผลมาจากการขยายตัวหรือเปลี่ยนแปลงของเขต

เมือง ส่งผลท าให้รูปแบบของบ้านที่ท าการสร้างเริ่มต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับขนาดที่ดิน จากบ้าน

แบบเรือนไทย ที่ใช้พ้ืนที่ชั้นบนเป็นหลัก ชั้นล่างเป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์ กลายเป็นบ้านแบบตะวันตก

หรือบ้านแบบตึก ที่มีการใช้พ้ืนที่เต็มทั้งหมดทุกชั้น จากระบบผังที่มีการเชื่อมต่อกันแบบหลวม ๆ ด้วย

ชานหรือระเบียง กลายเป็นการเชื่อมต่อกันแบบกระชับขึ้นด้วยพ้ืนที่โถงรูปแบบต่าง ๆ ดั งเช่นในบ้าน

ไม้ หรือบ้านแบบตะวันตก  

 

4.3.3 วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงระบบความคิดของประเทศจากการพยายามท าให้ประเทศก้าวเข้าสู่

ความทันสมัย ด้วยการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา เช่น การใช้เครื่องเรือน การใช้สถานที่ให้

เหมาะกับกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้บ้านได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่และรูปแบบไป การใช้เครื่องเรือน ท าให้พ้ืนที่

ของบ้านหรือห้องนั้นถูกระบุอย่างชัดเจน ว่ามีการใช้งานเป็นอะไร และจ าเป็นที่จะต้องมีห้องต่าง ๆ 

เพ่ิมขึ้นตามการใช้งานที่เพ่ิมขึ้นมาตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความอเนกประสงค์ของพ้ืนที่เริ่ม

ลดลง จากการใช้ชานกลางหรือใต้ถุนเป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์ กลายเป็นต้องมีห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น

เพ่ิมข้ึนมา  

 

4.3.4 ค่ำนิยมในสังคม 

การที่คนในสังคมเห็นว่าบ้านหรือสถาปัตยกรรมของตนเองนั้นสามารถกลายเป็นสิ่งบ่ง

บอกถึงสถานะของตนเองได้นั้นเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อรูปแบบของสถาปัตยกรรม จากในอดีตที่มีจารีต

ก าหนดเอาไว้ว่าคนธรรมดาสามัญไม่เหมาะสมที่จะสร้างหรืออยู่อาศัยในบ้านของสมมติเทพ ที่ถูก

ก าหนดด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทย หรือหากคนที่มีฐานะไม่ดีก็ไม่สามารถสร้างเรือนหลายหลัง

ได้แบบผู้มีฐานะดี ต่อมาเมื่อมีการเผยแพร่รูปแบบสถาปัตยกรรมจากต่างชาติ ท าให้คนสามารถ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยู่อาศัยของตนเองให้มีลักษณะที่แตกต่างจากบ้านธรรมดาในสมัยก่อนได้ 

กลายเป็นค่านิยมว่าใครอยู่บ้านแบบฝรั่งนั้นถือว่าเป็นคนฐานะดี ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการ
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น าเสนอรูปร่างของบ้านเพื่อให้แตกต่างจากบ้านของคนอ่ืน ๆ อีก ซึ่งผลไปเกิดขึ้นกับองค์ประกอบส่วน

ต่าง ๆ ของอาคาร เช่น หลังคาที่ซับซ้อน ส่วนมุขอาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านที่มีความหรูหรา  

 

4.3.5 เศรษฐกิจ กำรหลั่งไหลเข้ำสู่เมือง  

ผลจากเศรษฐกิจ ท าให้ประชากรในเมืองเพ่ิมข้ึนมาก จนเกิดปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย

ที่เหมาะสมกับฐานะ ท าให้เกิดการแบ่งกลุ่มในสังคม เกิดเป็นผู้มีรายได้กลุ่มต่าง ๆ และส่งผลถึงการ

เข้าถึงที่อยู่อาศัย กลุ่มผู้มีรายได้น้อยก็จะมีลักษณะของที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่ตอบสนองเท่าที่จ าเป็น 

ในขณะที่บ้านของกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางและสูง พยายามให้ที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งสะท้อนฐานะผ่าน

รูปแบบและพ้ืนที่ต่าง ๆ  

 

4.3.6 วัสดุและเทคโนโลยีกำรก่อสร้ำง 

การเปลี่ยนแปลงวัสดุการก่อสร้างที่ถูกใช้เป็นวัสดุหลักจากไม้ เป็นก่ออิฐฉาบปูน เป็น

คอนกรีต เป็นระบบส าเร็จรูป รวมถึงระบบวิธีการก่อสร้าง จากระบบโครงสร้างไม้ กลายเป็น

โครงสร้างผนังรับน้ าหนัก ที่ใช้งานร่วมกับโครงสร้างไม้ จนพัฒนาต่อมากลายเป็นระบบโครงสร้าง 

คสล. เสา-คานคอนกรีต ส่งผลต่อรูปแบบและรูปร่างของชิ้นส่วนองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งส่วนหลักของ

อาคาร เสา คาน ผนัง จนถึงส่วนเสริม ประตู หน้าต่าง ส่วนประดับตกแต่งต่าง ๆ และท าให้การ

ก่อสร้างอาคารให้มีรูปร่างและรูปทรงต่าง ๆ มีความสะดวกมากขึ้น ในบางครั้ งการออกแบบจึง

สามารถท าให้เกิดความซับซ้อนได้มากขึ้น ส่งผลถึงรูปร่างและรูปทรงของอาคาร รวมไปถึงผังพื้นที่เป็น

ส่วนหนึ่งของตัวอาคาร การใช้อุปกรณ์อาคารต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศเข้ามามีส่วนในการอยู่

อาศัยในยุคสมัยใหม่ ท าให้การวางผังนั้นไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงทิศทางลมอีกต่อไป ส่งผลถึงรูปแบบ 

จ านวน ของประตูหน้าต่าง หรือการสร้างการเชื่อมต่อกันของแต่ละห้องที่ลดลงไปจากความพยายาม

ปิดห้องให้สนิทเพ่ือลดการรั่วไหลของเครื่องปรับอากาศออกไปภายนอก ส่งผลให้ผังพ้ืนนั้นมีการ

เปลี่ยนแปลง  
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4.3.7 ผู้ออกแบบ นำยช่ำง สถำปนิก 

ผู้ออกแบบมีอิทธิพลต่อการสร้างและการออกแบบ นอกเหนือจากความต้องการของผู้อยู่

อาศัย รูปแบบของอาคารและการออกแบบอาจขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ออกแบบ ที่อาจมีร่วมกับ

ผู้อยู่อาศัย หรือเกิดจากประสบการณ์และความคุ้นเคยของผู้ออกแบบ ซึ่งผู้ออกแบบที่มีพ้ืนฐานความรู้

และความเชื่อแตกต่างกัน โดยตั้งแต่ในอดีต ผู้ออกแบบหรือนายช่างในประเทศไทยนั้นได้มีการ

เปลี่ยนแปลงไปหลากหลาย ตั้งแต่ช่างไทยและช่างจีนในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ช่างฝรั่งที่เข้ามาท างาน

ในประเทศ ช่างไทยที่ได้รับอิทธิพลจากการท างานร่วมกับช่างฝรั่ง รวมถึงสถาปนิกไทยที่ได้รับ

การศึกษาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ จนในปัจจุบันเป็นสถาปนิกที่ได้รับการศึกษาจากภายในและ

ภายนอกประเทศ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดแนวทางการออกแบบที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบอาคาร

และผังพ้ืนต่าง ๆ 

 

4.4 บ้านจัดสรรและการเปลี่ยนแปลง 

สิ่งที่เห็นได้ชัดในการเปลี่ยนแปลงของบ้านจัดสรรคือรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีความ

แตกต่างกัน ทั้งบ้านจัดสรรที่ไม่มีการประดับตกแต่ง บ้านจัดสรรแนวโมเดิร์นที่มีลักษณะเฉพาะตัว 

บ้านจัดสรรที่หยิบเอารูปแบบของสถาปัตยกรรมต่างประเทศมาเป็นรูปด้านของอาคาร ไม่ว่าจะเป็น

บ้านที่มีรูปแบบบ้านมาตรฐาน บ้านแนวเน้นปัจจัยแวดล้อม บ้านสมัยใหม่ บ้านร่วมสมัย หรือบ้านแบบ

ไทยประยุกต์ ก็ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกัน แต่จากกลุ่มบ้านตัวอย่างที่น ามาแสดงจะเห็นได้ว่า ผัง

พ้ืนของบ้านจัดสรรนั้นมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้นการที่จะสามารถท าความเข้าใจความแตกต่างของผัง

พ้ืนบ้านจัดสรรรวมถึงการระบายอากาศที่เกิดขึ้นได้จึงต้องน าเอาผังพ้ืนบ้านจัดสรรในแบบ และยุคต่าง 

ๆ มาท าการวิเคราะห์ระบบผังพ้ืนเพ่ือเข้าใจถึงลักษณะของผังพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถจัด

กลุ่มของผังพ้ืนบ้านจัดสรรได้ ประกอบไปด้วย รูปร่างของผังพ้ืน ระบบพ้ืนที่ การเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง 

เช่นเดียวกับท่ีใช้วิเคราะห์บ้านรูปแบบต่าง ๆ ในอดีตในหัวข้อก่อนหน้านี้ 

 

4.4.1 ระบบผังพื้นบ้ำนพักหน่วยงำนและอำคำรสงเครำะห์ 

บ้านจัดสรรในอดีตในกลุ่มบ้านพักหน่วยงานและอาคารสงเคราะห์ ยังไม่มีขนาดหรือ

จ านวนห้อง รวมถึงความซับซ้อนของพ้ืนที่ไม่มาก รวมถึงความต้องการสร้างให้เป็นที่พักอาศัยยัง ไม่มี
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ความพยายามแสดงออกในทางด้านรูปแบบของสถาปัตยกรรมมากนัก เนื่องจากเป็นบ้านที่ตอบสนอง

การอยู่อาศัยเป็นหลัก การเรียงตัวของห้องต่าง ๆ รวมถึงรูปร่างของผังพ้ืนจึงยังไม่มีความแตกต่างกัน

มาก ซึ่งท าให้สามารถแบ่งระบบผังพ้ืนออกมาได้เป็น 2 ระบบ คือ  

 

- ระบบผังพื้นแบบเรียงแถว  
จากผังพื้นของบ้านบ้านพักหน่วยงาน ที่มีการเรียงตัวกันของห้องต่าง ๆ เป็นแถวเดียวกัน 

ที่ส่วนมากจะมีพ้ืนที่ระเบียงอยู่ไม่ว่าทางด้านหน้าหรือด้านหลังของห้องต่าง ๆ เพื่อเป็นทางสัญจร หรือ

พ้ืนที่ใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ มักมีการเจาะช่องเปิดในทางด้านตรงกันข้ามของห้องเกือบทุกห้อง  

   
รูปที่ 4.32 ผังพื้นของบ้ำนพักหน่วยงำนแบบห้องเรียงแถว 

ลักษณะของระบบผังพ้ืนนั้นจะเป็นแบบเดียวกันกับบ้านในอดีต ทั้งบ้านแบบเรือนไทย 

บ้านแบบจีน บ้านตะวันตกแบบบังกะโล ซึ่งเป็นระบบผังพ้ืนที่มีการใช้งานและการเข้าถึงที่เรียบง่ายทั้ง

จากทางระเบียงหรือพ้ืนที่โถงจ่ายที่อยู่ระหว่างห้อง มีการระบายอากาศได้ดีหากวางในทิศทางที่

เหมาะสม 

 
รูปที่ 4.33 ระบบผังพ้ืนแบบเรียงแถว 

 

- ระบบผังพื้นแบบเกาะกลุ่มตาราง 4 ช่อง 
จากผังพ้ืนของบ้านจัดสรรรัฐบาล อาคารสงเคราะห์ที่มีจ านวนห้องและขนาดพ้ืนที่ใช้สอย

ไม่มากนัก รวมถึงการควบคุมค่าก่อสร้างในงบประมาณที่จ ากัด ท าให้มีการใช้งานในพ้ืนที่เท่าที่จ าเป็น 

การวางตัวของพ้ืนที่ใช้สอยและรูปร่างของผังพ้ืนในลักษณะของการเกาะกลุ่มจึงไม่ซับซ้อนมากนัก โดย

ส่วนมากมักเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีการแบ่งเป็นห้องส่วนตัว 2 ห้อง และนอกนั้นเป็นพ้ืนที่

ส่วนกลาง  
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รูปที่ 4.34 ผังพื้นของบ้ำนจัดสรรแบบห้องเกำะกลุ่ม 

 

ลักษณะของระบบผังพ้ืนเป็นแบบเกาะกลุ่ม 4 ช่อง มีการวางตัวบังกันของพ้ืนที่อยู่บ้าง 

แต่ไม่มีความลึกมากนัก ซึ่งหากมีการเปิดช่องให้ต่อเนื่องกัน ก็สามารถที่จะเกิดการระบายอากาศได้

ง่ายกว่าบ้านที่มีระบบพื้นที่ท่ีซ้อนกันมากกว่านี้  

 
รูปที่ 4.35 ระบบผังพ้ืนแบบเกำะกลุ่มตำรำง 4 ช่อง 

 

4.4.2 ระบบผังพื้นบ้ำนจัดสรร 

บ้านจัดสรรของเอกชนหรือบ้านจัดสรรรูปแบบสมัยนิยมในปัจจุบันนั้น มีความซับซ้อน

และพ้ืนที่ของบ้านและจ านวนของห้องต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นจากในอดีต รวมถึงความพยายามแสดงออกผ่าน

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของบ้าน ส่งผลให้รูปร่างของผังพ้ืนที่เป็นอิสระและค่อนข้างหลากหลาย ใน

กระบวนการหาระบบผังพ้ืนของบ้านจัดสรรในกลุ่มนี้ ได้ท าการน าเอาผังพ้ืนทั้งหมดมาหาระบบ

เรขาคณิตของผังพ้ืนโดยจะอาศัยแนวของผนังหรือการแบ่งพ้ืนที่เป็นแนวหลัก โดยใช้เส้นหรือรูปร่างที่

ตรงไปตรงมา เพ่ือท าให้สามารถหาระบบผังพ้ืนที่มีจุดร่วม และสามารถสรุปร่วมกันเป็นกลุ่มเดียวกัน

ได้ โดยรูปร่างหรือการแบ่งพ้ืนที่ที่นอกเหนือไปจากนี้ จะสามารถท าให้เกิดขึ้นได้โดยการเปลี่ยนแปลง

จากระบบผังพ้ืนตั้งต้นในขั้นตอนถัดไป 



  

204 

 

 
รูปที่ 4.36 เส้นร่ำงแสดงระบบพื้นท่ีของผังพ้ืนของบ้ำนจัดสรรยุคเก่ำ 
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รูปที่ 4.37 เส้นร่ำงแสดงระบบพื้นท่ีของผังพ้ืนของบ้ำนจัดสรรยุคใหม่ 
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จากการหาระบบของผังพ้ืนของบ้านจัดสรรกลุ่มที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่าบ้านจัดสรร

เอกชนนั้นมีการใช้ระบบผังพ้ืนแบบเกาะกลุ่มในทุกรูปแบบของผังพ้ืน แต่มีการแบ่งย่อยออกเป็นระบบ

ผังพื้นใน 2 ระบบคือ  

- ระบบผังพื้นแบบเกาะกลุ่มตาราง 6 ช่อง ตามแนวตั้งและแนวนอน 
- ระบบผังพื้นแบบเกาะกลุ่มตาราง 9 ช่อง  

 

 
รูปที่ 4.38 ระบบผังพ้ืนบ้ำนจัดสรร 

 

ระบบที่พบมากที่สุดคือระบบเกาะกลุ่มตาราง 6 ช่องทั้งทางตั้งและทางนอน จะเห็นได้ว่า

วิธีการแบ่งช่วงความลึกของบ้านจะมีความคล้ายคลึงกับบ้านตะวันตกแบบตึกและบ้านไม้ คือเป็น 3 

ช่วง หน้าบ้าน กลางบ้าน และหลังบ้าน แต่ก็สามารถที่จะท าให้ส่วนความลึกนั้นเป็นทางลึกที่มาจาก

ซ้ายไปขวาได้ หากลักษณะของการวางบ้านกับที่ดินนั้นมีข้อจ ากัด ระบบของพ้ืนที่ทั้ง 2 นี้เป็นระบบ

เริ่มต้นของการออกแบบบ้านจัดสรร ซึ่งจะต้องรู้ถึงความต้องการในการออกแบบอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะ

สามารถน ามาปรับเปลี่ยนในรายละเอียดของพ้ืนที่ต่าง ๆ ในภายหลังต่อไป  

 

4.5 การจัดการพื้นที่และรูปร่างของระบบผังพื้นบ้านจัดสรร 

4.5.1 พ้ืนที่ที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรระบบผังพ้ืน 

จากระบบผังพ้ืนตั้งต้นของบ้านจัดสรรนั้น สามารถที่จะถูกน าไปใช้ออกแบบให้เป็นผังพ้ืน

ของบ้านที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการใช้พ้ืนที่และอยู่อาศัยได้ โดยการน าระบบตั้งต้นไป

ท าการปรับเปลี่ยน ก าหนดหน้าที่การใช้งานพ้ืนฐานของบ้านจัดสรรตามความต้องการของผู้ออกแบบ

หรือแต่ละโครงการให้กับพ้ืนที่ต่าง ๆ ในระบบ ซึ่งจะมีองค์ประกอบหรือพ้ืนที่การใช้งานที่ส่งผลต่อการ

จัดการพ้ืนที่อาคารในภายหลัง ได้แก่ ที่จอดรถ และบันได ที่จะเป็นสิ่งที่ด าหนดให้พ้ืนที่ต่าง ๆ ภายใน

บ้านจัดสรรนั้นจะถูกวางต าแหน่งและการใช้งานให้สัมพันธ์กับกิจกรรมต่าง ๆ 
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- ที่จอดรถ  

ที่จอดรถส าหรับบ้านจัดสรรสมัยใหม่หรือในปัจจุบันจะถูกก าหนดโดยโครงการตั้งแต่แรก

ว่าจะออกแบบให้มีที่จอดรถก่ีคัน และจะจอดไว้ที่บริเวณไหนของตัวบ้าน โดยส่วนมากจะสามารถจอด

ได้ 1-2 คัน โดยพ้ืนที่จอดรถของบ้านจัดสรรนั้นเป็นลักษณะของการจอดรถแบบภายนอก  และมักมี

การสร้างหลังคาคลุม ทั้งหลังคาลาดและหลังคาแบน โดยตัวหลังคานั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้าน

หรือยื่นออกมาจากตัวบ้านก็ได้ จากกลุ่มผังพ้ืนตัวอย่าง สามารถแบ่งรูปแบบของพ้ืนที่จอดรถกับพ้ืนที่

บ้านจัดสรรได้ออกเป็น 2 รูปแบบกว้าง ๆ คือ 

- ที่จอดรถแบบติดกับตัวอาคาร 
คือพ้ืนที่จอดท่ีไม่ได้ใช้ส่วนพื้นที่ของชั้นบนของบ้านมาเป็นส่วนหนึ่งของหลังคาคลุมที่จอด

รถ จะเป็นการสร้างเฉพาะหลังคาเท่านั้นที่มาคลุมพ้ืนที่จอดรถ การจอดแบบนี้จะไม่ท าให้รูปร่างของ

ผังพ้ืนหลักเสียรูปไป เนื่องจากพ้ืนที่จอดรถท่ีเป็นส่วนพ้ืนที่ภายนอกนั้นไม่ได้มีขอบเขตเข้าสู่กรอบของ

รูปร่างผังพื้นบ้าน มีทั้งแบบที่จอดรถข้างบ้านกับท่ีจอดรถหน้าบ้าน ที่จอดรถในลักษณะนี้จะพบในกลุ่ม

บ้านจัดสรรในอดีต โดยจะมีการเผื่อพ้ืนที่จอดรถเอาไว้ แต่ไม่ได้มีหลังคาคลุมที่จอดรถในทุกหลังของ

บ้าน  

 
รูปที่ 4.39 ที่จอดรถแบบติดกับตัวอำคำร 

 

- ที่จอดรถแบบใต้อาคาร  
คือพ้ืนที่จอดรถที่อาศัยส่วนใดส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ตัวบ้านเป็นส่วนปกคลุมพ้ืนที่จอดรถ 

และอาจมีการสร้างหลังคาหรือกันสาดมาปกคลุมพ้ืนที่จอดรถเพ่ิมเติมหรือไม่ก็ได้ ลักษณะของพ้ืนที่

แบบนี้จะส่งผลให้รูปร่างของผังพ้ืนบ้านนั้นถูกเฉือนออกไปบางส่วน สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 ลักษณะ

ย่อย คือ ที่จอดรถแบบใต้บ้านบางส่วน กับที่จอดรถใต้บ้านแบบเต็มคัน มักพบระบบการจอดลักษณะ

นี้ในบ้านจัดสรรตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นที่จอดที่ได้รับความนิยม เพราะนอกจากจะ

ท าให้พ้ืนที่อาคารมีความกะทัดรัดมากขึ้นแล้ว ยังสามารถใช้ส่วนของอาคารเป็นหลังคาปกคลุมให้รถ

ได้บางส่วน  
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รูปที่ 4.40 ที่จอดรถแบบใต้อำคำร 

 

- บันได  

ต าแหน่งของพ้ืนที่บันไดในผังพ้ืนจะส่งผลให้การจัดพ้ืนที่อ่ืน ๆ มีผลกระทบไปด้วย ทั้ง

การก าหนดต าแหน่งของพ้ืนที่ส่วนหลังบ้าน พ้ืนที่ส่วนโถงหลักของบ้าน (พ้ืนรับแขก-รับประทาน

อาหาร) เนื่องจากพ้ืนที่บันไดนั้นจะเป็นเหมือนพ้ืนที่ที่ท าให้เกิดการแบ่งแยกพ้ืนที่ทั้งหมดของบ้านไป

โดยปริยาย ไม่ว่าพ้ืนที่บันไดนั้นจะถูกวางให้เป็นส่วนเปิดโล่งไม่มีผนังกั้น หรือถูกกันออกไปจากพ้ืนที่

ส่วนอ่ืน ๆ ด้วยผนังก็ตาม จากกลุ่มผังพ้ืนตัวอย่าง หากก าหนดให้ต าแหน่งของที่จอดรถในผังพ้ืน

ทั้งหมดอยู่ในต าแหน่งเดียวกัน จะสามารถจัดกลุ่มการวางต าแหน่งบันไดได้ใน 4 ลักษณะ คือ บันได

ด้านหน้าบ้าน, บันไดด้านหลังบ้าน, บันไดข้างบ้านด้านที่จอดรถ (ด้านซ้าย) และบันไดข้างบ้านด้าน

ตรงขา้มกับที่จอดรถ (ด้านขวา) 

 
รูปที่ 4.41 กำรวำงต ำแหน่งของบันไดในระบบผังพ้ืนบ้ำนจัดสรร 

 

โดยส่วนมากพ้ืนที่บันไดจะถูกวางไว้ในช่วงกลางของระบบผังพ้ืนทั้ง 2 แบบ เนื่องจาก

เป็นส่วนของพ้ืนที่ที่อยู่กึ่งกลางบ้าน สามารถเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้ง่าย นอกจากนั้น พื้นที่ส่วน

บริการ ครัว หรือพ้ืนที่หลังบ้าน โดยส่วนมากมักจะถูกจัดให้อยู่ใกล้กับพื้นท่ีวางบันได หรือพ้ืนที่จอดรถ 

เนื่องจากสามารถใช้บันไดหรือผนังส่วนพ้ืนที่บันไดเป็นตัวบังมุมมองให้กับพ้ืนที่นี้ได้ หรือการวางอยู่ใน

บริเวณเดียวกันกับพ้ืนที่จอดรถก็จะสะดวกในการเข้าถึงจากภายนอกอาคารได้โดยไม่รบกวนพ้ืนที่

ภายในอาคาร โดยในแบบบันไดข้างบ้านด้านที่จอดรถ (ด้านซ้าย) นั้นเป็นแบบที่นิยมใช้มากที่สุด 
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เนื่องจากสามารถท าให้เกิดพ้ืนที่โถงในอีกด้านของระบบผังพ้ืน และสามารถที่จะจัดการกับที่ว่างได้

อย่างอิสระ และเป็นการน าพื้นที่ส่วนสนับสนุนไปจัดการไว้ในด้านเดียวกันได้ 

 
รูปที่ 4.42 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงที่จอดรถ (P) – บันได – ครัว (K) – โถง(F) 
 

4.5.2 วิธีกำรปรับเปลี่ยนระบบผังพ้ืนบ้ำนจัดสรร 

ระบบผังพ้ืนตั้งต้นของบ้านจัดสรรที่กล่าวมา สามารถถูกน าไปปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดการ

ใช้งานของพ้ืนที่ที่เหมาะสม รวมถึงสามารถท าให้เกิดความหลากหลายของผังพ้ืนในแบบต่าง ๆ ได้ 

และท าให้สอดคล้องกับความต้องการออกแบบพ้ืนที่ใช้งาน รวมถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของบ้าน

จัดสรรในโครงการต่าง ๆ โดยการปรับเปลี่ยนนี้จะเป็นการท างานกับกรอบพ้ืนที่ย่อย ๆ ในระบบผังพ้ืน 

ทั้งจ านวน ขนาด หรือกรอบของพ้ืนที่ โดยมี 3 วิธีการหลัก ๆ ด้วยกัน คือ การปรับเปลี่ยนกรอบของ

พ้ืนที่, การปรับเปลี่ยนจ านวนพื้นที่ภายใน, การเพ่ิมหน่วยพื้นที่ภายนอก 

- การปรับเปลี่ยนกรอบของพ้ืนที่  
การปรับเปลี่ยนกรอบของพ้ืนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกรอบพ้ืนที่ย่อย ๆ ใน

ระบบผังพ้ืน โดยที่ยังคงจ านวนของพ้ืนที่ที่มีอยู่ในระบบผังพ้ืนไว้เท่าเดิม โดยจะท าให้เกิดขนาดและ

รูปร่างของพ้ืนที่สอดคล้องกับความต้องการก าหนดกิจกรรมหรือการใช้งานต่าง ๆ ลงไปยังพ้ืนที่ใน

ระบบผังพ้ืน โดยสามารถที่จะท าการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งกรอบของพ้ืนที่ภายในของระบบผังพ้ืน ซึ่งจะ

ส่งผลกับขนาดของพ้ืนที่ต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงกรอบของพื้นที่ภายนอกระบบผังพ้ืน ซึ่งจะส่งผล

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดของพ้ืนที่ โดยรวมของบ้าน รวมถึงรูปร่างภายนอกของผังพื้นบ้าน  

 
รูปที่ 4.43 กำรเปลี่ยนแปลงกรอบพ้ืนที่ภำยใน 
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รูปที่ 4.44 กำรเปลี่ยนแปลงกรอบพ้ืนที่ภำยนอก 

 

- การปรับเปลี่ยนจ านวนพื้นที่ภายใน 
เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพ้ืนที่ภายในกรอบระบบผังพ้ืนเดิม โดยท าได้ทั้งการเพ่ิม

จ านวนหน่วยโดยการแบ่งซอยย่อยลงไปในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งของระบบผังพ้ืนตั้งต้น ซึ่งจะส่งผลให้

จ านวนหน่วยมากขึ้น แต่พ้ืนที่ของหน่วยที่ถูกแบ่งลดลง และการลดจ านวนหน่วยโดยการรวมพ้ืนที่ที่

อยู่ติดกันเข้าเป็นพื้นที่เดียวกัน ที่ส่งผลตรงข้ามกับการเพ่ิมจ านวนหน่วย คือท าให้หน่วยพื้นที่ลดลง แต่

ขนาดของพ้ืนที่ในหน่วยนั้นมากขึ้น  

การเพ่ิมจ านวนหน่วยนั้นเป็นวิธีการแบบเดียวกับการแบ่งห้องแบบบ้านจีนหรือบ้าน

ตะวันตกในอดีต ที่มักจะใช้วิธีการนี้เมื่อต้องการเพิ่มห้องภายใต้กรอบอาคารเดิม โดยในบ้านจัดสรรมัก

ใช้กับพ้ืนที่ส่วนเล็ก ๆ หรือพ้ืนที่ส่วนบริการหลังบ้าน เช่น ครัว ห้องน้ า เตรียมอาหาร ห้องคนรับใช้ 

ห้องเก็บของ ในขณะที่การลดจ านวนหน่วยเป็นวิธีการที่ใช้กับพ้ืนที่โถงหรือพ้ืนที่ห้องที่มีขนาดใหญ่ 

โดยส่วนมากจะใช้กับโถงชั้นล่าง ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรม 2 อย่าง คือ พ้ืนที่รับแขกและพ้ืนที่ทาน

อาหาร หรือส่วนของห้องนอนหลัก ที่นอกจากจะมีพ้ืนที่นอนแล้ว ยังมีการเพ่ิมพ้ืนที่ส่วนแต่งตัวเข้าไป

ด้วย  

 

 
รูปที่ 4.45 กำรแบ่งพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 4.46 กำรรวมพ้ืนที่ 
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- การเพ่ิมหน่วยพื้นที่ภายนอก 
เป็นการเพิ่มหน่วยของพ้ืนที่เข้าไปจากระบบของพ้ืนที่เดิม ในกรอบภายนอกของระบบผัง

พ้ืนตั้งต้น มีทั้งการเพ่ิมแบบเชื่อมต่อ เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งหรือเป็นห้องที่มาติดกับพ้ืนที่เดิมโดยตรง และ

การเพ่ิมแบบแยกส่วน ที่อาจมีการเชื่อมต่อด้วยพ้ืนที่ภายใน หรือเชื่อมต่อด้วยพ้ืนที่ภายนอกก็ได้ เช่น 

การเพ่ิมพ้ืนที่ห้องท างาน ห้องอเนกประสงค์ หรือห้องนอนชั้นล่าง โดยการเพ่ิมจ านวนหน่วยนี้ จะ

ส่งผลให้รูปร่างของผังพ้ืนโดยรวมนั้นมีการเปลี่ยนแปลง หรือกลายไปเป็นการเพิ่มจ านวนของอาคารให้

มีทั้งอาคารหลักและอาคารย่อยในการใช้งาน  

 
รูปที่ 4.47 กำรเพ่ิมหน่วยพื้นที่ภำยนอก 

 

4.6 รูปร่างของผังพื้นบ้านจัดสรร 

รูปร่างของผังพ้ืนบ้านจัดสรร ได้รับอิทธิพลและถูกพัฒนามาจากบ้านไม้และบ้านสมัยใหม่ 

บวกกับบ้านจัดสรรส่วนมากเป็นพัฒนาการต่อมาจากโครงการจัดสรรที่ดิน และความต้องการ

แก้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ดินของบ้านจัดสรรจึงมีลักษณะที่ค่อนข้างจ ากัด แต่อาจมี

หลายขนาดให้เลือกขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ดังนั้นรูปร่างของบ้านจึงมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือเป็น

รูปร่างที่กะทัดรัดและเกาะกลุ่มกัน โดยเป็นรูปร่างที่ เกิดขึ้นจากการรวมกันของกลุ่มพ้ืนที่ห้องภายใน

อาคารกลายเป็นรูปร่างภายนอก หรือเกิดจากรูปร่างภายนอกที่ถูกก าหนดขึ้นจากกรอบของที่ดินแล้ว

เป็นการจัดสรรแบ่งส่วนพ้ืนที่ภายใน โดยรูปร่างต่าง ๆ มีหลายลักษณะแตกต่างกันไป สามารถ

แบ่งกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ รูปร่างสี่เหลี่ยม และรูปร่างอิสระ 

- รูปร่างสี่เหลี่ยม 
รูปร่างสี่ เหลี่ยมเป็นรูปร่างพ้ืนฐานของบ้านจัดสรรเกือบทุกแบบและทุกโครงการ 

เนื่องจากระบบโครงสร้างของบ้านจัดสรรนั้น ถูกท าให้ง่ายต่อการก่อสร้าง จึงมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน 

และส่วนมากจะใช้แนวเสาโครงสร้างวางตัวเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยม และสามารถก่อสร้างได้ง่ายภายใน

กรอบสี่เหลี่ยมนั้น ซึ่งบ้านพักของหน่วยงาน หรือบ้านจัดสรรรัฐบาลในอดีต (อาคารสงเคราะห์) ที่มี
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การก่อสร้างภายใต้ระบบโครงสร้างไม้ จึงมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมตามระบบโครงสร้างแบบตรงไปตรงมา 

ซึ่งก็ได้พัฒนาต่อมาเป็นต้นแบบของบ้านจัดสรรในยุคแรก ๆ  

   
รูปที่ 4.48 ผังพื้นรูปร่ำงสี่เหลี่ยมของบ้ำนพักหน่วยงำน  

 
รูปที่ 4.49 ผังพื้นรูปร่ำงสี่เหลี่ยมของบ้ำนจัดสรรรัฐบำลในอดีต (อำคำรสงเครำะห์) 

 

นอกจากรูปร่างที่เหลี่ยมจะเป็นรูปร่างของผังพ้ืนบ้านจัดสรรในยุคแรก ๆ แล้ว ยังเป็น

รูปร่างที่ถูกพบบ่อยในบ้านจัดสรรขนาดเล็ก ที่มีการก่อสร้างในที่ดินที่มีขนาดเล็กแต่มีความต้องการใช้

พ้ืนที่ที่มีมาก จึงจ าเป็นต้องสร้างให้เต็มขอบเขตเท่าที่สร้างได้ ซึ่งรูปร่างก็ได้ รับผลมาจากการจัดสรร

ที่ดินที่ส่วนมากเป็นรูปสี่เหลี่ยม 

 

 
รูปที่ 4.50 ผังพื้นรูปร่ำงสี่เหลี่ยมของบ้ำนจัดสรรขนำดเล็ก 

 

ในปัจจุบัน บ้านจัดสรรขนาดกลางของเอกชนจะไม่ค่อยพบบ้านจัดสรรที่มีรูปร่างของผัง

พ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเรียบ ๆ ตรงไปตรงมาในทั้งชั้นบนและชั้นล่างมากนัก เนื่องจากมักมีการ

ยื่นบางพ้ืนที่เพ่ือสร้างจังหวะและความน่าสนใจให้รูปด้าน หรือการถูกพ้ืนที่จอดรถดันเข้ามาในส่วน

หนึ่งของกรอบโครงสร้างหลักของบ้าน  
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รูปที่ 4.51 ผังพื้นรูปร่ำงสี่เหลี่ยมบำงชั้น 

 

- รูปร่างอิสระ 
รูปร่างอิสระ เป็นรูปร่างที่พบเห็นได้มากที่สุดในกลุ่มบ้านจัดสรร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

โดยเป็นรูปร่างอิสระที่เกิดขึ้นและพัฒนามาจากรูปร่างสี่เหลี่ยม โดยอาศัยการยืดออกของพ้ืนบางส่วน

ภายใต้การท างานของโครงสร้างและระบบพื้นที่ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างนั้น หรืออาจมีการเลื่อนแนว

ของเสาโครงสร้างในบางส่วน เพ่ือให้เกิดพ้ืนที่การใช้งานที่เพ่ิมขึ้น หรือการสร้างความน่าสนใจในรูป

ด้านและรูปร่างของตัวอาคาร พื้นที่ที่ท าการยืดออกไปโดยส่วนมากสามารถเป็นได้หลากหลาย ขึ้นอยู่

กับแนวทางการออกแบบและความต้องการการใช้พ้ืนที่ที่สัมพันธ์กับรูปร่างของอาคาร เช่น พ้ืนที่

รับแขก ทานอาหาร โถงบันได ห้องน้ า ห้องนอน เฉลียง ระเบียง  

บ้านจัดสรรในอดีต ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่จะมีการยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของ

อาคาร เช่น ระเบียง กันสาด หรือพ้ืนที่ใช้งาน ออกไปจากแนวผนังชั้นล่างเพ่ือสร้างรูปทรงของอาคาร

ให้เกิดมิติและตรงกับความต้องการของผู้ออกแบบ และในบางครั้งเพ่ือเป็นการสร้างร่มเงาให้กับผนัง

หรือช่องเปิดในผังพ้ืนชั้นล่าง ท าให้สามารถลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

สร้างการระบายอากาศให้กับตัวบ้านได้ 

 
รูปที่ 4.52 ผังพื้นรูปร่ำงอิสระของบ้ำนจัดสรรในอดีต 

 

ในบ้านจัดสรรปัจจุบันนั้น รูปร่างของผังพ้ืนจะถูกเน้นไปที่ด้านหน้าของบ้านเป็นหลัก 

เนื่องจากบ้านจัดสรรปัจจุบันจะเป็นการออกแบบโดยเน้นด้านหน้าบ้านเพ่ือสื่อสารถึงสไตล์หรือ

รูปแบบของสถาปัตยกรรมที่น ามาอ้างอิงเป็นหลัก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
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ด้านหน้าของบ้าน จะมีรูปร่างที่ค่อนข้างตรงไปตรงมากว่าด้านหน้า โดยหากมีการยื่นบางส่วนของ

อาคารออกไปก็เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การใช้งาน หรือใช้เป็นหลังคาเรียบเพ่ือปิดส่วนยื่นของผังพ้ืนชั้นล่างที่ไม่

ตรงแนวกัน มากกว่าที่จะเป็นการสร้างร่มเงาให้ตัวอาคารกันเอง  

 
รูปที่ 4.53 ผังพื้นรูปร่ำงอิสระของบ้ำนจัดสรรในปัจจุบัน 

 

นอกจากรูปร่างอิสระที่เกิดจากการสร้างจังหวะให้กับรูปด้านอาคารและการใช้พ้ืนที่

ภายในโดยทั่วไปแล้ว ยังมีบ้านแบบที่มีการเน้นบางพ้ืนที่ภายในอาคารให้มีรูปร่างที่พิเศษแตกต่าง

ออกไปจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ภายในบ้าน เพ่ือท าให้เกิดความน่าสนใจทั้งพ้ืนที่ภายใน และรูปทรงอาคาร

ภายนอก โดยส่วนมากจะเป็นการเน้นที่ ห้องรับแขก ระเบียง โถงบันได โดยจะเปลี่ยนรูปร่างของพ้ืนที่

จากสี่เหลี่ยมให้เป็นรูปร่างอ่ืน ๆ เช่น รูปสี่เหลี่ยมมุมตัด หรือโค้งครึ่งวงกลม 

 
รูปที่ 4.54 ผังพื้นรูปร่ำงอิสระที่มีกำรเปลี่ยนรูปร่ำงบำงพ้ืนที่ 

 

นอกจากการเปลี่ยนรูปร่างของพ้ืนที่แล้ว ยังมีการใช้การเน้นพ้ืนที่ให้มีความน่าสนใจ ซึ่ง

อาจส่งผลกับรูปทรงภายนอกอาคาร หรือรูปร่างของพ้ืนที่หรือไม่ก็ได้ โดยมากมักเป็นการสร้างความ

เปิดโล่งให้ต่อเนื่องขึ้นไปตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนนอกเหนือจากโถงบันได มักพบได้ที่พ้ื นที่รับแขก 

รับประทานอาหาร หรือพ้ืนที่ภายนอกเช่นสวนที่ถูกล้อมด้วยอาคาร  
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รูปที่ 4.55 ผังพื้นรูปร่ำงอิสระที่มีกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องของพื้นที่ 

 

ส่วนรูปร่างของผังพ้ืนแบบอิสระอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ คือการใช้การบิดแนวของ

โครงสร้างตามแบบนิยม ท าให้เกิดแนวของการจัดผังพ้ืนและพ้ืนที่ภายในที่มีความเอียงตามแนวของ

โครงสร้าง แต่ในขณะเดียวกันผนังภายนอกบางส่วนยังวางตัวขนานไปกับแนวเขตของที่ดินอยู่ และใน

ส่วนโถงบันไดยังใช้การเปลี่ยนรูปร่างของผังพ้ืนเป็นรูปครึ่งวงกลมเพ่ือสร้างความน่าสนใจเพ่ิมขึ้นด้วย 

ลักษณะผังพ้ืนแบบนี้พบได้น้อยมาก และอยู่ในช่วงของรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นและโพสต์

โมเดิร์นที่ถูกใช้ในบ้านจัดสรรในอดีต ปัจจุบันแทบไม่พบแล้ว 

 
รูปที่ 4.56 ผังพื้นรูปร่ำงอิสระที่มีรูปร่ำงจำกกำรบิดแนวของโครงสร้ำง 

 

4.7 การเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง ๆ ของบ้านจัดสรร 

การเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง ๆ ในบ้านจัดสรรมีระบบในการเข้าถึงที่คล้ายกับบ้านตะวันตกแบบ

ตึก และบ้านไม้ในอดีต รวมถึงบ้านสมัยใหม่ในยุคที่ผ่านมา โดยอาศัยพ้ืนที่โถงเป็นพ้ืนที่หลักในการเดิน

ทางเข้าสู่พื้นที่ต่าง ๆ แต่ความซับซ้อนนั้นจะน้อยกว่าบ้านในแบบที่กล่าวมา ในพ้ืนที่ห้องส่วนตัว จะไม่

มีการเดินทางเชื่อมต่อกันระหว่างห้องต่อห้องโดยตรง แต่จะใช้โถงเป็นพื้นที่หลักเท่านั้น แต่ในส่วนห้อง

ที่ไม่ใช่ห้องส่วนตัว เช่น ห้องครัว อาจใช้เป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อกับส่วนหลังบ้านได้  
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รูปที่ 4.57 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนพักหน่วยงำน  

  
รูปที่ 4.58 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนแบบมำตรฐำน  

 

 
รูปที่ 4.59 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนจัดสรรในอดีต แบบชั้นเดียว 

 

 
รูปที่ 4.60 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนจัดสรรในอดีต แบบ 2 ชั้น 
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รูปที่ 4.61 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนจัดสรรในอดีต แบบ 2 ชั้น มีอำคำรแยก 

 

 
รูปที่ 4.62 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนจัดสรรแบบมำตรฐำน 

 
รูปที่ 4.63 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนจัดสรรแบบมีห้องนอนชั้นล่ำง 

 

 
รูปที่ 4.64 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนจัดสรรแบบมีห้องนอนชั้นล่ำง มีพ้ืนที่เสริม 
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รูปที่ 4.65 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ภำยในบ้ำนจัดสรรแบบมีห้องนอนชั้นล่ำง มีห้องน้ ำส่วนตัว 

 

การเปลี่ยนแปลงของการเข้าถึงพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เห็นได้ชัดเจนนั้นคือการเปลี่ยนแปลงจาก

การใช้พ้ืนที่โถงภายนอกเป็นตัวจ่ายเข้าสู่พ้ืนที่ห้องต่าง ๆ ของบ้านพักหน่วยงาน เป็นการใช้พ้ืนที่โถง

ภายในเป็นตัวจ่ายแทน โดยเริ่มมีรูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนในบ้านจัดสรรแบบมาตรฐานกลุ่มแรก ๆ หรือ

บ้านอาคารสงเคราะห์ของรัฐบาล และต่อจากนั้นบ้านจัดสรรต่าง ๆ ก็ใช้พ้ืนที่โถงภายในเป็นพ้ืนที่หลัก

ในการจ่ายเข้าสู่ห้องต่าง ๆ มาโดยตลอด นอกจากนั้นความลึกของการเข้าถึงพ้ืนที่ ได้มีการ

เปลี่ยนแปลง บ้านที่มี พ้ืนที่มาก จะมีระบบการเข้าถึงที่มีความลึกมากขึ้นในส่วนพ้ืนที่ส่วนตัว 

โดยเฉพาะในห้องนอน โดยพ้ืนที่ที่มีการเข้าถึงที่ลึกที่สุดคือส่วนของห้องน้ าส่วนตัวของแต่ละห้อง ที่

ต้องเข้าผ่านห้องนอนก่อน และในบางห้องต้องผ่านพื้นที่แต่งตัวไปอีกทีหนึ่ง  

 

4.8 การแบ่งกลุ่มผังพ้ืนบ้านจัดสรร 

ภายใต้ระบบผังพ้ืนตั้งต้น และการปรับเปลี่ ยนพ้ืนที่ภายในตามความต้องการของ

ผู้ออกแบบและโครงการต่าง ๆ บ้านจัดสรรทั่วไปล้วนถูกแบ่งออกเป็นผัง 2 แบบ คือผังพื้นชั้นล่าง และ

ผังพ้ืนชั้นบน โดยที่ส่วนมากจะมีรูปแบบของการจัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยที่เป็นไปในแบบเดียวกัน กล่าวคือ 

ชั้นล่างมักจะเป็นการวางพ้ืนที่ส่วนรวมของบ้าน ที่มีการใช้สอยด้วยกิจกรรมสาธารณะส าหรับคนใน

บ้าน ในขณะที่ชั้นบนจะเป็นการจัดพ้ืนที่ส่วนตัว โดยแบ่งพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ออกเป็นห้อง ๆ ส าหรับการ

ครอบครองพ้ืนที่ของแต่ละบุคคลในบ้าน ดังนั้น ผังพ้ืนทั้ง 2 แบบชั้นล่างและบน ยังสามารถถูก

แบ่งย่อยออกได้อีกจากการประกอบกันของพ้ืนที่โถงกับพ้ืนที่ปิดล้อม นอกจากนั้นยังสามารถก าหนด

รูปแบบของการวางผังพ้ืนหรือพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้จากเงื่อนไขของบันไดที่วางตัวแบ่งพ้ืนที่ต่าง ๆ อยู่ใน

ต าแหน่งทางด้านซ้าย ขวา หน้า และหลังของผังพื้น 
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4.8.1 ผังพื้นชั้นล่ำง  

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการพ้ืนที่โถงของผังพ้ืนชั้นล่างนอกจากที่จอดรถและบันได 

ยังมีส่วนของพื้นที่หลังบ้านหรือพ้ืนที่ครัว ที่จะส่งผลต่อการจัดการพื้นที่อ่ืน ที่มักจะถูกออกแบบให้เป็น

พ้ืนที่โถงโล่งเชื่อมต่อกัน ดังนั้นต าแหน่งและวิธีการวาง รวมถึงรูปแบบของพ้ืนที่ครัวที่ท างานสัมพันธ์

กับต าแหน่งของบันได จะส่งผลถึงพ้ืนที่ของส่วนรับแขกและทานอาหารว่าจะมีการท างานร่วมกัน

อย่างไร จากกลุ่มบ้านตัวอย่าง สามารถที่จะแบ่งกลุ่มการท างานของพ้ืนที่โถงในผังพื้นชั้นล่างได้ดังนี้  

- ผังพื้นชั้นล่างแบบโถงเปิดโล่ง 
เป็นรูปแบบของพ้ืนที่รับแขกและพ้ืนที่ทานอาหารที่ถูกวางรวมกันเป็นโถงใหญ่ ไม่มีการ

ใช้ผนังกั้น ผังพ้ืนนี้จะเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดในการออกแบบบ้านจัดสรร และพยายาม

ให้โถงของชั้นล่างเป็นพ้ืนที่ที่กว้างที่สุด และวางตัวยาวตลอดจากหน้าบ้านไปหลังบ้าน มีผนังที่สามารถ

เปิดช่องเปิดเชื่อมต่อกับภายนอกได้ตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไป ท าให้สามารถท่ีจะเปิดช่องเปิดได้มาก 
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รูปที่ 4.66 แผนภำพผังพื้นชั้นล่ำงแบบโถงเปิดโล่ง บันไดด้ำนซ้ำย 

 
รูปที่ 4.67 แผนภำพผังพื้นชั้นล่ำงแบบโถงเปิดโล่ง บันไดด้ำนขวำ 
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รูปที่ 4.68 แผนภำพผังพื้นชั้นล่ำงแบบโถงเปิดโล่ง บันไดด้ำนหน้ำ 

 
รูปที่ 4.69 แผนภำพผังพื้นชั้นล่ำงแบบโถงเปิดโล่ง บันไดด้ำนหลัง 

 

- ผังพื้นชั้นล่างแบบโถงมีห้องขวาง 

ลักษณะของพ้ืนที่โถงมีความโล่งไม่เท่าโถงแบบแรก โดยอาจเกิดจากพ้ืนที่ของบันไดและ

พ้ืนที่ครัวมาเป็นตัวขวางท าให้โถงเกิดการแบ่งแยกส่วนออกจากกัน หรือเกิดจากพ้ืนที่ห้องอ่ืน ๆ มา

วางประกบกับโถง ทั้งทางด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านหลังของโถง ท าให้มีความโล่งไม่เท่ากับโถงแบบ

แรก 
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รูปที่ 4.70 แผนภำพผังพื้นชั้นล่ำงแบบโถงมีห้องขวำง บันไดด้ำนซ้ำย 

 

 
รูปที่ 4.71 แผนภำพผังพื้นชั้นล่ำงแบบโถงมีห้องขวำง บันไดด้ำนขวำ 

 

 
 

รูปที่ 4.72 แผนภำพผังพื้นชั้นล่ำงแบบโถงมีห้องขวำง บันไดด้ำนหน้ำ 

 
รูปที่ 4.73 แผนภำพผังพื้นชั้นล่ำงแบบโถงมีห้องขวำง บันไดด้ำนหลัง 
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4.8.2 ผังพื้นชั้นบน  

ผังพ้ืนชั้นบนของบ้านจัดสรร มักจะถูกประกอบไปด้วยพ้ืนที่หลัก ๆ คือส่วนบันได โถง

หน้าห้อง ห้องนอนและห้องน้ า นอกเหนือจากนี้ อาจะมีพ้ืนที่พักผ่อน ท างาน ห้องพระ หรือระเบียง

ออกสู่ภายนอก ซึ่งระบบการวางพ้ืนที่ทั้ง 2 ส่วนนี้ จะท าให้เห็นถึง 

- ผังพื้นชั้นบนโถงเปิดด้านเดียว 
เป็นลักษณะของโถงบันไดและโถงทางเดินที่มีช่องทางที่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่ภายนอกเพียง

แค่ด้านเดียว ส่วนด้านที่เหลือจะเป็นทางเชื่อมต่อเข้าสู่ส่วนห้องต่าง ๆ เป็นโถงที่พบบ่อยในการ

ออกแบบบ้านจัดสรร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เนื่องจากใช้พ้ืนที่น้อย สามารถประหยัดพ้ืนที่โถงไปใช้

เป็นพื้นที่อ่ืน ๆ ให้กับตัวบ้านได้  
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รูปที่ 4.74 แผนภำพผังพื้นชั้นบนแบบโถงเปิดด้ำนเดียว บันไดด้ำนซ้ำย 

 

 
รูปที่ 4.75 แผนภำพผังพื้นชั้นบนแบบโถงเปิดด้ำนเดียว บันไดด้ำนขวำ 
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รูปที่ 4.76 แผนภำพผังพื้นชั้นบนแบบโถงเปิดด้ำนเดียว บันไดด้ำนหน้ำ 

 

 
รูปที่ 4.77 แผนภำพผังพื้นชั้นบนแบบโถงเปิดด้ำนเดียว บันไดด้ำนหลัง 

 

- ผังพื้นชั้นบนแบบโถงเปิดหลายด้าน 
เป็นลักษณะพ้ืนที่ของโถงบันไดและโถงทางเดินที่มีส่วนที่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่ภายนอก

มากกว่า 1 ด้าน ในขณะที่ยังสามารถใช้เชื่อมต่อเข้าไปยังส่วนห้องอ่ืน ๆ ได้เช่นเดิม พื้นที่ที่เชื่อมต่อไป

ยังภายนอกได้นอกจากทางด้านบันไดสามารถที่จะเป็นพ้ืนที่ได้หลากหลายการใช้งาน ทั้งทางเดิน โถง

โล่ง พ้ืนที่พักผ่อน พ้ืนที่ต่าง ๆ เหล่านี้จะเชื่อมต่อกับส่วนโถงบันไดและโถงทางเดินเป็นพ้ืนที่เดียวกัน 

โดยโถงเปิดหลายด้านสามารถที่จะเปิดได้ท้ังด้านตรงข้ามหรือด้านข้างก็ได้  
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รูปที่ 4.78 แผนภำพผังพื้นชั้นบนแบบโถงเปิดหลำยด้ำน บันไดด้ำนซ้ำย 

 

 
รูปที่ 4.79 แผนภำพผังพื้นชั้นบนแบบโถงเปิดหลำยด้ำน บันไดด้ำนขวำ 

 

 
รูปที่ 4.80 แผนภำพผังพื้นชั้นบนแบบโถงเปิดหลำยด้ำน บันไดด้ำนหน้ำ 
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รูปที่ 4.81 แผนภำพผังพื้นชั้นบนแบบโถงเปิดหลำยด้ำน บันไดด้ำนหลัง 

 

4.9 การระบายอากาศในบ้านจัดสรร  

บ้านจัดสรรนั้น หากเปรียบเทียบการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติกับบ้านในอดีต เช่น 

เรือนไทย ก็ต้องบอกว่าเป็นรองในหลายด้าน ทั้งรูปร่างของผังพ้ืน ลักษณะของช่องเปิด องค์ประกอบ

ต่าง ๆ ที่ช่วยในการระบายอากาศ รวมถึงระบบของผนังที่มีความซับซ้อนน้อยในผังพ้ืน ที่แต่ละส่วน

นั้นส่งเสริมให้เกิดการระบายอากาศที่ดีกว่าทั้งสิ้น  

จากการแบ่งกลุ่มและประเภทของบ้านจัดสรร ได้น าเอาผังพ้ืนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มมาท า

การทดลองเปรียบเทียบเพ่ือหาข้อสรุปในการเกิดการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของผังพ้ืนบ้าน

จัดสรรจากกลุ่มต่าง ๆ ทั้งชั้นล่างและชั้นบน รวมถึงบ้านจัดสรรในอดีตและปัจจุบัน โดยได้มีการ

ก าหนดปัจจัยของการทดลอง โดยวางบ้านในแนวเดียวกัน ปิดประตูของห้องต่าง ๆ ยกเว้นประตูหน้า

บ้านหรือโถง เปิดหน้าต่างของห้องทุกห้อง และปล่อยลมจากทางด้านหน้าของบ้าน 
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รูปที่ 4.82 ผังพื้นบ้ำนที่ใช้ในกำรทดลอง 



  

229 

 

 
รูปที่ 4.83 ผลกำรทดลองกำรระบำยอำกำศของผังพื้น
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ผลจากการทดลอง แสดงให้เห็นว่าในแต่ละห้องของบ้านจัดสรรนั้นสามารถรับลมเพ่ือ

การระบายอากาศได้ในเกือบทุก ๆ ห้อง เนื่องจากการออกแบบในแต่ละห้องนั้น ส่วนใหญ่จะมีช่องเปิด

ที่นอกเหนือจากประตูอยู่ใน2 ด้านของห้องเป็นอย่างน้อย และสามารถท าให้เกิดการระบายอากาศ

แบบ cross ventilation หรือการระบายอากาศในทิศทางตรงกันข้ามได้ แต่ปริมาณการระบาย

อากาศมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ของรูปแบบ ขนาด และต าแหน่งของช่องเปิด 

นอกจากนั้นระบบผังพ้ืนของบ้านจัดสรรก็มีผลเป็นอย่างมากในการส่งผลให้เกิดการระบายอากาศ 

ถึงแม้ว่าในห้องนั้นจะมีการก าหนดช่องเปิดไว้ดีขนาดไหน แต่หากท างานกับระบบผังพ้ืนที่ก าหนดให้

ห้องนั้น ๆ ไปอยู่ในต าแหน่งที่เกิดการบังลม ก็ไม่สามารถรับลมและเกิดการระบายอากาศได้   

ในบ้านพักหน่วยงาน ยังใช้ระบบผังพ้ืนที่เป็นแบบเรียงแถว เช่นเดียวกับบ้านเรือนไทย 

หรือบ้านตะวันตกแบบบังกะโล ไม่มีการซ้อนกันของพ้ืนที่ สามารถเกิดการระบายอากาศได้ดี ในขณะ

ที่บ้านจัดสรรรัฐบาล หรือบ้านอาคารสงเคราะห์มีบางโครงการใช้ระบบผังแบบเรียงแถว แต่ได้เริ่มมี

การใช้ระบบผังพ้ืนแบบเกาะกลุ่ม เช่นเดียวกับบ้านไม้ในอดีต ซึ่งส่งผลให้เกิดการระบายอากาศได้ไม่

ทั่วถึง เกิดการระบายอากาศได้ผ่านช่องเปิดของแต่ละห้องเท่านั้น จึงมีการแก้ปัญหาด้วยการสร้างช่อง

ลมหรือช่องเปิดเพ่ือเชื่อมต่อการระบายอากาศ ในขณะที่บ้านจัดสรรเอกชนส่วนมากมีการใช้ระบบผัง

พ้ืนแบบเกาะกลุ่มเช่นเดียวกับบ้านสมัยใหม่ มีการซ้อนกันของพ้ืนที่และเกิดการบังลมกันเอง ดังนั้น

หากในการใช้งานจริงแม้ว่าทุกห้องจะมีการเปิดหน้าต่างเพ่ือรับลมในแต่ละห้อง แต่ห้องที่อยู่ด้านหลัง

ของทิศทางลม หรือห้องที่โดนห้องอ่ืนวางตัวบังอยู่ด้านหน้า ก็ไม่สามารถที่จะรับลมได้ เนื่องจากระบบ

ผังพ้ืนไม่เอ้ืออ านวย รวมถึงการจัดการกับช่องเปิดที่อยู่ด้านที่ติดกับพ้ืนที่โถง ที่สามารถน าลมเข้าไปสู่

ด้านในของตัวอาคารได้ แต่ยังไม่สามารถน าลมเข้าสู่ห้องต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการระบายอากาศท่ีดีขึ้นได้ 

ดังเช่นที่เห็นได้จากการแก้ปัญหาเรื่องการระบายอากาศของบ้านตะวันตกแบบตึกในอดีต ที่ถึงแม้จะมี

การวางห้องบังลมกัน ยังมีการใช้ช่องลมหรือช่องเปิด หรือการสร้างการเชื่อมต่อในทุกห้องเพ่ือส่งเสริม

การระบายอากาศให้ดีขึ้น  

 

4.10 การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และองค์ประกอบของบ้านจัดสรร 

นอกจากระบบผังพ้ืนที่มีความหลากหลายในการจัดการตามความต้องการส าหรับ

ผู้ออกแบบ และผู้อยู่อาศัยแล้ว การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และองค์ประกอบต่าง ๆ ของบ้านจัดสรร

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้น ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้รูปแบบและผังพ้ืนของบ้านจัดสรรค่อย ๆ มีการ
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เปลี่ยนไปตามเงื่อนไขปัจจัยที่เกิดขึ้น ทั้งพ้ืนที่ส่วนหลัก เช่น พ้ืนที่อเนกประสงค์ พ้ืนที่ส่วนนอน 

ห้องน้ า พ้ืนที่เตรียมอาหาร และพ้ืนที่ส่วนเสริม เช่น ที่จอดรถ พื้นที่ท างาน พ้ืนที่แต่งตัว และอ่ืน ๆ  

 

4.10.1 พ้ืนที่นั่งเล่น - รับแขก 

พ้ืนที่รับแขกเดิมเป็นพ้ืนที่ที่มีความหมายส าหรับบ้านแบบตะวันตกและบ้านสมัยใหม่ 

และถูกแยกขาดออกจากพ้ืนที่นั่งเล่นซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางส าหรับครอบครัว ที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกัน

ส าหรับสมาชิกในครอบครัว โดยพ้ืนที่รับแขกนี้มีพัฒนาการของพ้ืนที่ในการใช้งานยังคงเท่าเดิ ม แต่

สัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับพัฒนาการของพ้ืนที่ทั้งหมดของบ้าน รวมถึงขนาดของ

บ้านจัดสรรที่มีพ้ืนที่มาก (ฑีฆวัฒน์ วีระเศรษฐกุล, 2012) และได้เป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้งานซ้อนทับกับ

กิจกรรมของการพักผ่อนนั่งเล่นในบ้าน เนื่องจากพ้ืนที่นั่งเล่นของบ้านนั้นได้ถูกลดความส าคัญลงไป 

จนหายไปจากพ้ืนที่หลักของบ้านจัดสรรพ้ืนที่ปานกลาง แต่ก็ยังคงเห็นได้ในกลุ่มบ้านจัดสรรที่มีพ้ืนที่

มาก ซึ่งอาจจะยังคงอยู่ที่ชั้นล่าง และแยกส่วนจากพ้ืนที่รับแขก แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่กลายไปเป็นพ้ืนที่

พักผ่อนที่เปิดโล่งเชื่อมต่อกับส่วนโถงทางเดินชั้นบน 

 

4.10.2 ห้องนอน ส่วนแต่งตัว 

ห้องนอนหลักของบ้านจัดสรรนั้น หากเป็นบ้าน 2 ชั้น ก็มักจะอยู่ที่ชั้นบน และการวาง

ต าแหน่งในผังก็จะอยู่ทางด้านหน้าของบ้านเพ่ือสามารถที่จะเป็นพ้ืนที่มีความส าคัญ ได้รับมุมมองจาก

ภายในที่ดี และเป็นห้องที่ถูกเน้นเมื่อมองมาจากภายนอกได้ ห้องนอนหลักเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่

ที่สุดมาตั้งแต่บ้านจัดสรรยุคแรก ๆ ซึ่งจะมีพ้ืนที่ส่วนแต่งตัวอยู่ด้วย และยังคงมีมาจนถึงปัจจุบัน 

ห้องนอนของบ้านจัดสรรมีพ้ืนที่ที่เพ่ิมมากขึ้น มีส่วนแต่งตัวเพ่ิมขึ้น แต่ลักษณะของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลง

ไป จากพ้ืนที่แต่งตัวที่เป็นส่วนหนึ่งในห้อง กลายเป็นพ้ืนที่ที่มีรูปร่างเฉพาะมีหน้าที่ชัดเจน และ

สามารถแบ่งกั้นได้กลายเป็นอีกส่วนหนึ่ง และภายหลังพัฒนากลายเป็นห้องที่มีการแบ่งกั้นพ้ืนที่โดย

ชัดเจน นอกจากนั้นในบ้านที่มีขนาดพ้ืนที่มาก อาจมีการเพ่ิมขนาดของห้องนอนส าหรับท ากิจกรรม

ส่วนตัวอย่างอ่ืนเพ่ิมเข้ามา ซึ่งอาจหมายถึงทางโครงการให้ความส าคัญกับการมีพ้ืนที่ส่วนตัวของ

สมาชิกในบ้านมากข้ึน มากกว่าที่จะใช้เวลาอยู่ในพ้ืนที่ส่วนกลาง (ฑีฆวัฒน์ วีระเศรษฐกุล, 2012) 
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ห้องนอนทั่วไปของบ้านจัดสรรเป็นห้องนอนที่มีขนาดเล็กลงมาจากห้องนอนหลัก โดย

ส่วนมากจะมีประมาณ 2 ห้อง บางหลังมีเป็น 3 ห้อง ต าแหน่งของห้องนอนเหล่านี้ไม่ค่อยถูกให้

ความส าคัญเท่ากับห้องนอนหลัก ดังนั้นจึงอาจถูกวางแล้วค่อนไปทางด้านหลังของบ้าน แต่ก็มีบาง

แบบที่วางไว้หน้าบ้านควบคู่กับห้องนอนหลักเพียงห้องเดียว นอกจากนั้นบางแบบบยังมีการวาง

ห้องนอนไว้ที่ชั้นล่าง อาจด้วยวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น เป็นห้องนอนส าหรับผู้สูงอายุที่เข้ามาอยู่

อาศัยร่วมกัน เตรียมไว้ส าหรับการอยู่อาศัยในอนาคตเมื่อมีอายุมากขึ้น สามารถใช้เป็นพ้ืนที่

อเนกประสงค์ส าหรับพักผ่อนหรือท างานได้ก่อน ในขณะที่ไม่มีคนใช้งานในกรณีที่ไม่มีลูก หรือมีลูก

น้อย และยังสามารถเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ส่วนกลางหลักของบ้านได้ง่ายกว่าอยู่ที่ชั้นบน  

 

4.10.3 ห้องน้ ำ 

ในอดีตอาจมีห้องน้ าเพียง 2 ห้อง โดยอยู่ชั้นบนและชั้นล่างอย่างละห้อง เป็นห้องน้ า

ส่วนกลาง และได้พัฒนาให้มีห้องน้ าในส่วนของห้องนอนหลักเพ่ิมขึ้นมาอีกห้องหนึ่งกลายเป็นห้องน้ า

ส่วนตัวที่สามารถเข้าถึงได้จากห้องนอนหลักเท่านั้น ในปัจจุบันจ านวนห้องน้ าสามารถเพ่ิมขึ้นได้เมื่อมี

พ้ืนที่ในบ้านมากเพียงพอ ท าให้บ้านแบบที่มีพ้ืนที่มากมีการออกแบบให้ห้องนอนแต่ละห้องมีห้องน้ า

ส่วนตัวทุกห้องได้ นอกจากนั้นห้องน้ ายังเป็นพ้ืนที่ที่ต้องการระบายอากาศตลอดเวลา เพ่ือสร้ าง

คุณภาพอากาศท่ีดี ดังนั้นในบ้านจัดสรรเกือบทุกโครงการจึงพยายามใช้ช่องเปิดที่มีให้เป็นประโยชน์ใน

การช่วยระบายอากาศ ทั้งการท าให้บานประตูมีเกล็ดระบายอากาศ และการใช้หน้าต่างที่สามารถเปิด

ค้างได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะสามารถระบายอากาศให้กับห้องน้ าได้แต่จากผังพ้ืนบ้านจัดสรรส่วนมาก

จะเห็นได้ว่าห้องน้ ามักเป็นพ้ืนที่ปลายทางของส่วนโถงของชั้นบน ซึ่งหากสามารถท าให้ห้องน้ าช่วยใน

การไหลเวียนของอากาศได้ ก็อาจช่วยให้พื้นที่ภายในสามารถระบายอากาศได้ดีขึ้น  

 

4.10.4 ครัว – พ้ืนที่เตรียมอำหำร 

พ้ืนที่ครัวของบ้านจัดสรรในอดีตเคยถูกแยกไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับส่วนของห้องคนรับใช้ 

ถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่หนึ่งของส่วนบริการ ในขณะที่ครัวที่อยู่ในบ้านบางแบบนั้นก็มีขนาดเล็กและไม่

สามารถตอบความต้องการในการท าอาหารในลักษณะแบบของคนไทยได้ จึงมีพ้ืนที่ตรัวบางส่วนถูก

ดันออกไปอยู่ภายนอกอาคารส่วนพื้นที่ภายในจึงเป็นเพียงส่วนเตรียมอาหารหรือท าอาหารแบบง่าย ๆ 
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เท่านั้น จากนั้นครัวจึงค่อย ๆ กลับเข้ามาอยู่เป็นส่วนเดียวกันกับตัวบ้าน ซึ่งก็มีทั้งรูปแบบที่มีการกั้น

เป็นพื้นที่ครัวแบบจริงจัง กับแบบที่ถูกส่วนออกไปจากพ้ืนที่โถงเท่านั้น  

ครัวที่ถูกแยกออกไปไว้ภายนอกหรืออยู่ที่เรือนหลังบ้าน กับครัวที่ถูกน ามาไว้เป็นห้องครัว

ในพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของตัวบ้าน ส่งผลให้ลักษณะของผังพ้ืนบ้านนั้นมีการเปิดโล่งได้ไม่เท่ากัน บ้านที่ครัว

ถูกน าไปไว้ภายนอกจะสามารถสร้างทางเลือกในการสร้างพ้ืนที่โถงได้มากกว่า เนื่องจากข้อจ ากัดใน

การท ากิจกรรมนั้นมีน้อย เนื่องจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ต้องการการก้ันห้องนั้นแทบไม่มี อาจมีเพียงพ้ืนที่ส่วน

ห้องน้ าเพียงเท่านั้น ในขณะที่บ้านที่มีครัวอยู่ภายใน ถึงแม้ว่าครัวจะสามารถท าเป็นครัวเปิดและพ้ืนที่

เชื่อมต่อกับส่วนโถงรับแขกทานอาหารของบ้านได้ แต่ก็สามารถเป็นครัวที่ท าอาหารแบบเบา ๆ ได้

เท่านั้น หากท าอาหารแบบครัวไทยก็อาจจะเกิดกลิ่นและครัวเข้ามารบกวนส่วนอ่ืน ๆ ของบ้านได้ 

ดังนั้นครัวไทยที่อยู่ในบริเวณเดียวกับบ้านหลักจึงมักจะถูกกั้นเป็นห้อง ซึ่งท าให้ส่วนโถงของบ้านหลัก

นั้นจะถูกกั้นด้วยส่วนผันงของห้องครัวไปทางด้านใดด้านหนึ่ง 

 

4.10.5 ที่จอดรถ 

บ้านจัดสรรในยุคแรกก็เริ่มมีที่จอดรถแล้ว แต่ไม่ต้องการจ านวนมาก โดยมากจะเป็นที่

จอดส าหรับรถเพียงคันเดียว สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในสมัยนั้นที่ยังไม่ได้มีรถกันทุก

ครัวเรือน หากมีก็มีครัวเรือนละ 1 คัน ต าแหน่งของที่จอดรถท่ีอยู่กับตัวบ้าน ก็จะเป็นการอยู่ด้านหน้า

บ้านหรือด้านข้างบ้านและมีหลังคายื่นไปคลุม ไม่ได้เป็นพ้ืนที่ที่สอดเข้ามาข้างใต้ตัวบ้าน เป็นไปใน

แนวทางเดียวกับการออกแบบบ้านทั่วไป ที่ที่จอดรถนั้นถูกสร้างเป็นโรงจอดรถแยกออกเป็นคนละส่วน

กับตัวบ้าน และในเวลาต่อมาที่จอดรถถูกขยับเข้ามาชิดกับตัวบ้าน และใช้ชายคาที่ยื่นออกจากตัวบ้าน

ไปคลุม 

ในช่วงระหว่างปี  พ.ศ.2525-2530 ที่จอดรถเริ่มถูกเพ่ิมจ านวนขึ้นเป็น 2 คัน และ

กลายเป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของบ้านที่ถูกสอดไว้ใต้พ้ืนที่ใช้งานของชั้นบน  และอาจมีหลังคาแบนหรือ

หลังคาลาดยื่นออกมาจากโครงสร้างบ้านหลัก เพ่ือให้คลุมกันแดดกันฝนให้รถได้ การเข้ามาเป็นส่วน

หนึ่งของบ้านของพ้ืนที่จอดรถนี้ ส่งผลให้รูปร่างของผังพ้ืนนั้นเปลี่ยนไป โดยเฉพาะชั้นล่าง และส่งผล

กับต าแหน่งของพ้ืนที่ใช้สอยภายในบ้าน จากเดิมที่วางพ้ืนที่ที่มีการใช้งานได้เต็มตลอดหน้าบ้าน 

กลายเป็นต้องเปลี่ยนต าแหน่งของพ้ืนที่เหล่านั้นไปอยู่ในต าแหน่งอ่ืน แล้วเปลี่ยนให้เป็นพ้ืนที่ส่วน

สนับสนุนของบ้าน เช่น ครัว ห้องเก็บของ หรือทางเข้ารองแทน 
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4.10.6 พ้ืนที่อเนกประสงค์ 

มีอยู่ในบ้านที่มีพ้ืนที่มาก และอาจเป็นได้ทั้งห้องรับแขก ห้องท างานหรือห้องพักผ่อนก็ได้

ขึ้นอยู่กับต าแหน่งและการใช้งานชองเจ้าของบ้าน มีทั้งพ้ืนที่ที่ถูกแบ่งกั้นเป็นห้อง หรือพ้ืนที่ที่ถูกเพ่ิม

เข้ามาและรวมกับส่วนโถงของบ้านหรือแยกตัวออกไปเป็นคนละบริเวณ หากบ้านมีที่ดินหรือบริเวณ

กว้าง ส่วนของพ้ืนที่นี้อาจถูกสร้างเพ่ิมขึ้นเป็นเรือนแยกไปทางด้านข้างหรือด้านหลังของตัวบ้าน อาจ

เชื่อมด้วยพื้นที่ภายในบ้าน หรือเชื่อมด้วยชานภายนอก 

 

4.10.7 ห้องพระ 

ห้องพระเป็นพ้ืนที่เสริมพิเศษที่ถูกเพ่ิมเข้ามาในช่วงกลาง ๆ ของยุคบ้านจัดสรร โดยมีทั้ง

แบบที่เป็นพื้นที่รวมอยู่กับโถงบันได และแบบที่ถูกก้ันแบ่งเป็นห้องอย่างชัดเจน ซึ่งพบไม่มากเนื่องจาก

เป็นพ้ืนที่เสริมที่อาจจะมีเพียงแค่บางครอบครัวเท่านั้นที่ต้องการพ้ืนที่วางโต๊ะหมู่บูชา โดยพ้ืนที่ส่วน

ห้องพระหรือพ้ืนที่วางโต๊ะหมู่นี้ก็ได้หายไปในภายหลัง กลายเป็นการใช้พ้ืนที่ส าหรับแขวนหิ้งพระเล็ก 

ๆ เท่านั้น ซึ่งส่งผลให้พ้ืนที่ส่วนโถงบันไดมีขนาดที่ลดลง 

 

4.10.8 ห้องคนรับใช้ 

แต่เดิมในอดีตกลุ่มบ้านจัดสรรเอกชนมักจะมีการเตรียมห้องส าหรับแม่บ้านหรือคนรับใช้

ให้ในเกือบทุกแบบของบ้านขนาดกลาง แต่จะพบเห็นได้น้อยหรือแทบไม่มีในบ้านที่มีพ้ืนที่น้อย อาจ

เนื่องจากขนาดของพ้ืนที่มีไม่เพียงพอ หรือความสัมพันธ์กันระหว่างก าลังซื้อกับวิถีชีวิต และรายรับที่

ไม่เพียงพอต่อการจ้างคนรับใช้  

ต าแหน่งของห้องคนรับใช้นั้นในอดีตถูกสร้างเป็นเรือนหลังเล็ก หรือเป็นพ้ืนที่ที่ถูกแยก

ส่วนออกจากเรือนหลัก โดยมากจะค่อนไปทางด้านหลังของที่ตั้ง ซึ่งมีความเหมือนกับบทบาทของ

เรือนย่อยในกลุ่มบ้านสมัยโบราณ ที่เรือนของบ่าวไพร่หรือคนรับใช้ ถูกสร้างแยกไปจากเรือนหลักของ

เจ้าของบ้าน ซึ่งอาจอยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือถูกแยกออกไปห่างจากตัวบ้านเลย แต่ในการออกแบบ

บ้านจัดสรรที่มีพ้ืนที่ดินจ ากัด จึงยังจ าเป็นต้องให้อยู่ใกล้กับส่วนเรือนหลัก รวมถึงยังมีทางเดินเชื่อมต่อ

เข้าสู่เรือนหลักได้โดยสะดวก และส่วนมากจะใช้โครงสร้างร่วมกันกับเรือนหลัก โดยจะมีโครงหลังคา

คลุมยื่นไปจากตัวบ้านหลัก บางหลังท าเป็นระเบียงของส่วนบ้านชั้นบน  
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ห้องคนรับใช้นี้ถูกลดบทบาทไปในช่วง ปี พ.ศ.2540 ของกลุ่มบ้านจัดสรรขนาดกลาง 

เนื่องจากวิถีชีวิตของคนนนั้นเปลี่ยนไป ท าให้ความต้องการพ้ืนที่ส่วนนี้ถูกตัดออกไป แต่ในบาง

โครงการก็ยังคงพ้ืนที่ส่วนนี้เอาไว้ แต่โดยมากจะปรากฎในกลุ่มบ้านจัดสรรที่มีพ้ืนที่เยอะเสียมากกว่า 

ต าแหน่งของห้องคนรับใช้ในบ้านจัดสรรปัจจุบันนั้น ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็นพื้นท่ีที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของตัวเรือนหรือตัวบ้านหลัก เนื่องจากความต้องการสร้างบ้านที่มีความกะทัดรัดและใช้พ้ืนที่ดินให้

คุ้มค่า มากกว่าที่จะเสียพ้ืนที่บางส่วนไปเพ่ือเป็นส่วนสนับสนุนของบ้าน รวมถึงเป็นการประหยัด

งบประมาณในส่วนของโครงสร้าง โดยต าแหน่งนั้นยังเป็นพ้ืนที่ที่ค่อนไปทางด้านหลังบ้านเหมือนใน

อดีต การเข้าถึงจะถูกบังคับให้เข้าจากภายนอกอาคารเท่านั้น 

 

4.10.9 ระเบียง 

ระเบียงเป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญส าหรับส่วนห้องนอนหลักในอดีต มีขนาดใหญ่ เชื่อว่าเป็น

อิทธิพลมาจากบ้านตะวันตกในอดีตที่มีการใช้พ้ืนที่ระเบียงในการพักผ่อนภายนอกอาคาร ดังนั้นจะ

เห็นได้ว่ารูปแบบของบ้านจัดสรรในอดีตนั้นมีการออกแบบให้พ้ืนที่ระเบียงมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะ

เกิดการออกไปใช้งานหรือท ากิจกรรมภายนอกได้ โดยส่วนมากจะเป็นการออกไปใช้จากส่วนห้องนอน

หลักซึ่งเป็นห้องที่มักจะวางในต าแหน่งที่หันออกสู่หน้าบ้าน รวมถึงระเบียงก็จะเป็นส่วนที่ยื่นออกไป

ทางด้านหน้าบ้านด้วยเช่นกันโดยอาจจะอยู่เหนือส่วนเฉลียงก่อนเข้าบ้าน หรือเหนือหลังคาที่จอดรถก็

ได้ แต่ก็มีแบบบ้านบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยที่มีการยื่นระเบียงออกไปทางด้านหลังบ้าน ซึ่งโดย

ส่วนมากจะท างานควบคู่ไปกับหลังคาในส่วนของพ้ืนที่ส่วนหลังบ้าน 

ในภายหลังพ้ืนที่ระเบียงเริ่มถูกลดความส าคัญลงในเชิงของการใช้งาน ดังจะเห็นได้จาก

การถูกลดพ้ืนที่ลงในบ้านจัดสรรรุ่นใหม่ ๆ และบางแบบไม่สามารถออกไปใช้งานได้ เหลือเพียงพ้ืนที่

ส่วนยื่นเล็ก ๆ ที่ถูกน าเสนอในรูปแบบของการปลูกต้นไม้ หรือใช้เป็นองค์ประกอบให้อาคารมีส่วนยื่น

เหมือนเป็นมุขหน้าอาคารเท่านั้น อาจจะเนื่องด้วยการใช้งานของคนในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปไม่นิยมการ

ออกไปใช้งานภายนอกอาคารมากนัก หรืออาจจะเนื่องด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และไม่ท าให้

พ้ืนที่ภายนอกอาคารเกิดความสบายในการออกไปใช้งาน หรือความรู้สึกไม่ต่อเนื่องในการใช้งานกับ

ภายในห้อง  

หากมองแง่ของการใช้งานอาจจะเปลี่ยนไปเป็นทุกห้องนอนนั้นจะถูกออกแบบให้มีส่วน

ระเบียงภายนอกเล็ก ๆ ในเกือบทุกห้อง เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการวางส่วน condensing unit ของ
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เครื่องปรับอากาศ ที่มักจะเห็นได้ในแบบบ้านจัดสรรรุ่นใหม่ ๆ เพียงแต่ระเบียงเหล่านี้จะถูกวางไว้

บริเวณด้านข้างหรือด้านหลังบ้านเพื่อหลบสายตาจากบริเวณหน้าบ้าน 

 

- การแยกส่วนของอาคาร  
ที่อยู่อาศัยในอดีตพ้ืนที่ส่วนบริการหรือส่วนหลังบ้านจะประกอบไปด้วยพื้นที่ส าหรับบ่าว

ไพร่ รวมถึงพ้ืนที่ในส่วนที่เป็นพ้ืนที่ท าครัวและเก็บของ เนื่องด้วยลักษณะของการแบ่งชนชั้นทางสังคม

ในอดีต รวมถึงลักษณะและวิธีการใช้งานพ้ืนที่ ที่จะมีลักษณะของกิจกรรมที่อาจมีความไม่เรียบร้อย 

จึงมักจะแยกส่วนพ้ืนที่ต่าง ๆ เหล่านี้ออกไปเป็นอาคารหรือพ้ืนที่อีกส่วนหนึ่งอย่างชัดเจน ดังนั้น

บ้านเรือนที่มีฐานะในอดีตที่ยังมีพ้ืนที่ดินกว้างมากพอ และมีการแยกส่วนของเรือนบริการไปเป็นเรือน

หลังเล็กแยกออกไปจากเรือนใหญ่ ทั้งบ้านเรือนไทยที่มีการสร้างเรือนครัวไฟแยกไว้เป็นเรือนอีกหนึ่ง

หลังที่มีระบบผนังที่สามารถระบายอากาศและควันไฟจากการประกอบอาหารได้ดี หรือบ้านจีนที่มี

เรือนครัวแยกออกไปทางด้านหลังของกลุ่มเรือนหลัก บ้านตะวันตกที่มีเรือนส าหรับบ่าวไพร่ทาง

ด้านหน้าหรือด้านหลังของบ้านใหญ่แยกออกไปอย่างชัดเจน  

บ้านจัดสรรในยุคแรกมีผังพ้ืนบางแบบที่เห็นถึงแนวทางในการวางผังที่ได้รับอิทธิพลมา

จากการวางผังแบบบ้านในอดีต โดยมีการแยกพ้ืนที่ส่วนบริการไปเป็นอาคารอีกหลังโดยเฉพาะ แต่มี

ความแตกต่างจากผังในอดีตคือการใช้องค์ประกอบร่วมกับบ้านหลัก หลังคาของส่วนอาคารบริการ

มักจะเชื่อมต่อกับอาคารหลัก โดยยื่นออกมาจากระดับพ้ืนชั้นบนของอาคารหลัก อาจเป็นหลังคาลาด 

หรือกลายเป็นพ้ืนระเบียงให้แก่ชั้นบนก็ได้ ต่อมา จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ จึงต้องการประหยัด

งบประมาณรวมถึงพ้ืนที่ดินเริ่มมีขนาดเล็กลง เพ่ือเป็นการประหยัดพ้ืนที่ในผังบริเวณ การวางผังพ้ืน

ให้แก่เรือนบริการจึงถูกลดความส าคัญลงและถูกน าเอาพ้ืนที่ใช้งานรวมเข้ามากับส่วนของอาคารหลัก 

แต่ใช้วิธีการแยกการเข้าถึงจากทางข้างบ้านหรือหลังบ้านแทน  

บ้านจัดสรรในปัจจุบัน ในบางโครงการที่มีทางเลือกให้แก่ผู้ซื้อสามารถเลือกที่ดินที่มี

ขนาดใหญ่ ได้มีการเพ่ิมพ้ืนที่อเนกประสงค์ที่มีความพิเศษมากกว่าพ้ืนที่ในบ้าน โดยการเพ่ิมเรือนแยก

ขึ้นมาอีกครั้ง แต่ในการใช้งานที่เปลี่ยนไป จากเรือนแยกที่เคยเป็นพ้ืนที่หลังบ้าน กลายเป็นเรือนที่มี

การใช้งานของเจ้าของบ้านเป็นหลัก เชื่อมต่อด้วยห้องหรือพ้ืนที่ชาน วางอยู่ในต าแหน่ งและมี

บรรยากาศที่ดี เข้าถึงได้จากพ้ืนที่หลักของบ้าน แต่มีความสงบเป็นส่วนตัวเพ่ิมขึ้น โดยบ้านแยกใน

ปัจจุบันนั้นสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลาย ทั้งห้องพักผ่อน ห้องนอน ห้องท างาน  
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- รูปแบบของช่องเปิด 
รูปแบบของช่องเปิดในบ้านจัดสรร ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม ทั้งจากการ

เปลี่ยนแปลงตามรูปแบบทางสถาปัตยกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมถึงเทคโนโลยีในการ

ผลิต ส่งผลให้ทั้งขนาด จ านวน หรือวิธีการใช้งานของช่องเปิดต่าง ๆ นั้นเปลี่ยนแปลงไป ไม่เฉพาะใน

บ้านจัดสรรเท่านั้น แต่ก็ส่งผลไปถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยของคนท่ัวไปด้วย  

บ้านจัดสรรในอดีตนั้นมีช่องเปิด ประตู-หน้าต่าง โดยใช้แบบบานเปิดเป็นหลัก อาจมี

บางส่วนที่เป็นบานเลื่อน ต าแหน่งและจ านวนของบานเปิดนั้นมีค่อนข้างมาก รวมถึงในบางโครงการ 

ขนาดของหน้าต่างนั้นถูกออกแบบให้ค่อนข้างกว้าง เพ่ือให้สามารถรับแสงธรรมชาติ และรับลมได้

ค่อนข้างรอบด้าน  

บ้านจัดสรรในปัจจุบัน มีการใช้บานเลื่อนเป็นหลัก มีบางส่วนที่เป็นบานเปิดหรือหน้าต่าง

บานเกล็ด ต าแหน่งของช่องเปิดนั้นมีการออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะตัว เช่นต าแหน่งของช่องกระจก

บานติดตายบริเวณห้องรับแขก หน้าต่างบานเปิดขนาดเล็กบริเวณข้างหัวเตียงในห้องนอน ซึ่งรูปแบบ

เหล่านี้ บางครั้งเป็นตัวขัดขวางให้การระบายอากาศในบ้านไม่ดีเท่าท่ีควร  
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บทที ่5 
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและผังพ้ืนของบ้านจัดสรร 

ในอดีตความง่ายของผังพ้ืนและความตรงไปตรงมาของบ้านจัดสรร ตั้งแต่รูปแบบแบบ

มาตรฐานและแนวเน้นปัจจัยแวดล้อมนั้นมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือการสร้างที่อยู่อาศัย

เพ่ือการใช้งานอย่างตรงไปตรงมา ทั้งโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ผังพ้ืนที่ตอบสนองการใช้งานและการอยู่

อาศัย รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองกับรบริบทโดยตรง ต่อมาเริ่มมีการพยายามสร้างรูปแบบ

ให้แก่บ้าน จากรูปแบบมาตรฐานและแนวเน้นปัจจัยแวดล้อม กลายเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่ ที่มีการสร้างรูปร่างรูปทรงของอาคารตามแบบสมัยนิยม มีความเรียบง่ายและซับซ้อนไป

ในทางเดียวกัน ผังพื้นก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรูปทรงของอาคาร  

หลังจากบ้านจัดสรรเริ่มเป็นรูปแบบร่วมสมัย ที่พยายามสื่อสารถึงรูปด้านและลักษณะ

ของอาคารว่าเป็นสไตล์ใด แต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องการเงื่อนไขทางด้านการตลาด คือการสร้างง่าย

และเร็ว รวมถึงมีราคาไม่แพง และการออกแบบนั้นสามารถท าได้ง่าย ดังนั้นจึงได้มีการพยายามท าให้

ผังพื้นของบ้านจัดสรรนั้นสามารถปรับเปลี่ยนต าแหน่งของพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ง่าย ภายใต้กรอบของรูปร่าง

ของผังพ้ืนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผังพ้ืนในแต่ละแบบนั้นมีความเรียบง่ายในการ

จัดการ แต่สามารถที่จะสร้างมิติที่ส่งผลให้เกิดรูปด้านที่หลากหลายได้ ในขณะที่รูปด้านของอาคาร ก็

สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ตามความต้องการทางการตลาด สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าตาอาคารให้เป็น

แบบใดก็ได้ภายใต้ผังพ้ืนแบบเดียวกัน จึงจะเห็นได้ว่าผังพ้ืนกับรูปแบบของบ้านจัดสรรในยุคปัจจุบัน

นั้นเป็นการท างานร่วมกันแบบไม่จ าเป็นต้องอ้างอิงถึงกันก็ได้ เป็นลักษณะของการน าเอาหน้ากากที่

สามารถขายได้มาสวมใส่ลงบนผังพื้นที่ใช้งานได้ เน้นการสร้างความน่าสนใจผ่านการประดับตกแต่งทั้ง

ภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงระบบการตลาดที่สามารถสร้างโฆษณาและประโยคที่สามารถซื้อใจ

คนดูได ้

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากความต้องการในการออกแบบในแง่ของความ

งามเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยอ่ืน ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับเล็กน้อย ไปจนถึงภาพรวมของตัวอาคาร  
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5.1.1 เศรษฐกิจ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลหลักต่อการออกแบบและผลิตบ้านจัดสรรในฐานะที่

เป็นสินค้าโดยตรง ดังเช่นในช่วงที่บ้านจัดสรรนั้นประสบภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ ท าให้ต้นทุนในการ

ผลิตบ้านจัดสรรนั้นสูงขึ้น ท าให้บ้านจัดสรรนั้นต้องมีความกะทัดรัดที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ รวมถึงส่งผลไป

ยังระบบการก่อสร้างในบางโครงการที่น าเอาการก่อสร้างส าเร็จรูปเข้ามาใช้เพ่ือลดต้นทุนและ

ระยะเวลาในการผลิต (ฑีฆวัฒน์  วีระเศรษฐกุล , 2012) ทั้ งนี้แนวทางการออกแบบและการ

เปลี่ยนแปลงทางการก่อสร้าง ย่อมส่งผลโดยตรงกับรูปแบบและระบบของการออกแบบ 

การลดการจ้างคนรับใช้ประจ าบ้านก็ถือเป็นผลต่อเนื่องจากรายได้ที่ลดลง และเลือกท่ีจะ

ไม่จ้างคนรับใช้ หรือความรู้สึกว่ามีคนรับใช้อยู่ร่วมกับเจ้าของบ้านเป็นเรื่องพิเศษส าหรับผู้มีรายได้ปาน

กลาง และส่งผลไปถึงการออกแบบบ้านส าหรับคนกลุ่มนี้ที่จะตัดส่วนที่ไม่จ าเป็นออกและน าพ้ืนที่ไปใช้

ประโยชน์อย่างอ่ืนแทน  

เศรษฐกิจที่ดีขึ้นหรือแย่ลง ส่งผลโดนตรงต่อทั้งโครงการหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้มีก าลังซื้อ 

และเป็นผลต่อเนื่องไปยังการก าหนดโปรแกรมและข้อมูลของการออกแบบ ขนาดของพ้ืนที่ใช้สอย 

จ านวนของห้องต่าง ๆ หรือการออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ให้อยู่ในกรอบของงบประมาณและ

แผนการตลาดจึงกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผังพื้นของบ้านจัดสรรอีกทางหนึ่ง 

 

5.1.2 ที่ตั้ง ขนำดที่ดิน 

ข้อจ ากัดทางด้านขนาดของที่ดินต่อเนื่องมาจากยุคที่เมืองเริ่มแออัด ต้องมีการจัดสรร

ที่ดินเพ่ือแบ่งขายและจัดสรเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองการหาที่อยู่อาศัยให้แก่คนกลุ่มต่าง ๆ ที่

เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ดังนั้นขนาดของที่ดินจึงมีท้ังขนาดที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ และมีทั้งขนาดที่

ใหญ่ เพื่อตอบสนองส าหรับกลุ่มที่มีก าลังซื้อ แต่แม้จะมีขนาดที่ดินที่ใหญ่ การออกแบบและวางผังของ

กลุ่มบ้านจัดสรร ก็ไม่นิยมวางผังให้เต็มทั้งบริเวณ เนื่องจากผังพ้ืนนั้นเป็นผังที่สามารถใช้ร่วมกับที่ดิน

ในขนาดอ่ืน ๆ ได้ ดังนั้นขนาดของผังพ้ืนบ้านในที่ดินขนาดใหญ่ จึงยังเป็นผังที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก

ตาม 

ในขณะที่ที่ดินที่มีขนาดเล็ก ผังพ้ืนนั้นจ าเป็นที่จะต้องแผ่ออกไปให้มากที่สุด เพ่ือที่จะได้

เกิดพ้ืนที่ใช้สอยที่คุ้มค่ามากที่สุดในกรอบของที่ดินขนาดเล็ก ซึ่งจะส่งผลให้รูปร่างของผังพ้ืนนั้นถูก
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กรอบให้มีรูปร่างที่เรียบง่ายกว่าผังพ้ืนบ้านในที่ดินที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังรวมถึงระบบผังพ้ืนที่

จะต้องมีการเบียดกันในพ้ืนที่จ ากัด และการออกแบบรูปร่างของห้องหรือพ้ืนทีภายในให้สามารถเกิด

ความยืดหยุ่นได้ง่าย จึงท าให้ระบบผังพ้ืนของบ้านจัดสรรส่วนมากนั้นเป็นแบบเกาะกลุ่ม และมีผลถึง

การระบายอากาศในภายหลังได้ 

 

5.1.3 วิถีชีวิต  

การใช้ชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี องค์ประกอบ

ต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งมากและน้อยแก่การออกแบบผังพ้ืนแตกต่างกันไป 

ความต้องการพ้ืนที่ส่วนตัวที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ขนาดของห้องนอนเพ่ิมขึ้น รวมถึงการแบ่งพ้ืนที่กิจกรรม

ต่าง ๆ ในห้องนอนมีความชัดเจนขึ้น จากการท างานและการใช้ชีวิตในเมือง ความเครียดจากการ

ท างาน ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ท าให้คนเข้าถึงได้ง่าย และ

สามารถที่จะมีสื่อและสิ่งบันเทิงต่าง ๆ ได้มากข้ึน จนสามารถท่ีจะแยกการใช้งานเป็นส่วนตัวได้ 

ลักษณะของอาหารและการปรุง ทั้งอาหารที่สามารถหาซื้อได้ก่อนกลับบ้าน รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงของอาหารส าเร็จรูป ที่สามารถมีกระบวนการในปรุงได้ง่าย ส่งผลให้การใช้ครัวเพ่ือ

ท าอาหารแบบจริงจังเริ่มลดลง จึงสามารถสร้างทางเลือกในการใช้พ้ืนที่ครัวได้มากขึ้น จากที่จะต้อง

เป็นครัวเต็มรูปแบบ อาจเป็นเพียงครัวไว้ส าหรับอุ่นอาหารทานง่าย ๆ ได้ โดยไม่จ าเป็นมีพื้นที่ครัวแยก 

ความต้องการพ้ืนที่พักผ่อนของครอบครัว หรือพ้ืนที่พักผ่อนที่เชื่อมต่อเข้าถึงห้องนอนได้

ง่าย ส่งผลให้บ้านบางแบบนั้นมีพ้ืนที่โถงโล่งเพ่ิมข้ึนที่ชั้นบนนอกจากโถงบันได เพ่ือใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน

ส าหรับครอบครัว มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นกว่าพ้ืนที่รับแขกนั่งเล่นที่ชั้นล่าง และเชื่อมต่อกับและ

ใกล้ชิดพ้ืนที่ส่วนตัวของแต่ละบุคคลในครอบครัวได้มากกว่าการลงไปใช้งานที่พ้ืนที่รับแขกชั้นล่าง  

ความต้องการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ส่งผลอย่างมากต่อการออกแบบบ้านและการวาง

ผังพ้ืน เนื่องจากเครื่องปรับอากาศสามารถสร้างภาวะสบายให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัย

การระบายอากาศ ส่งผลให้การออกแบบนั้นไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่ช่วยลดหรือกันความ

ร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงการวางผังหรือต าแหน่งห้องที่จะได้รับลม  
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5.1.4 ค่ำนิยม 

ภาพลักษณ์ในการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดีและยกระดับค่านิยมในชีวิตได้นั้น เป็น

สิ่งที่โครงการต่าง ๆ ใช้ในการโฆษณา และน าเสนอให้ผู้ซื้อเห็นว่าจะได้รับสิ่งใดในการเข้ามาอยู่ใน

โครงการ เช่น ความสงบ ความอบอุ่น ความหรูหรา ความแตกต่าง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลถึงการ

ออกแบบรูปแบบที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น  

บ้านจัดสรรในอดีตนอกจากจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อในเรื่องของความมั่นคง

แข็งแรง การได้รับสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม รวมถึงการได้เข้าอยู่อาศัยตามเวลาการก่อสร้างที่ก าหนด

เป็นหลักแล้ว การสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ของแต่ละโครงการเพ่ือให้สามารถขายได้นั้นก็

เป็นอีกส่วนที่ทางฝ่ายการตลาดและผู้ออกแบบต้องสร้างโจทย์ขึ้นมา และในขณะที่ในอดีตนั้นมีรูปแบบ

ทางสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบโมเดิร์น รูปแบบปัจจัยแวดล้อม รูปแบบสถาปัตยกรรม

เลียนแบบ ท าให้เกิดความหลากหลายในการออกแบบขึ้น ทั้งรูปร่างหน้าตาของอาคาร รวมถึงผังพ้ืนที่

มีความหลากหลายแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 

บ้านจัดสรรในปัจจุบันนั้น อาจเรียกได้ว่าผ่านการลองผิดลองถูกมามาก จึงได้สร้างวิธีการ

ออกแบบบ้านจัดสรรที่จะสามารถตอบสนองผลก าไรและการท างานที่คุ้มค่าได้มากที่สุดให้แก่โครงการ 

ดังนั้นรูปแบบของผังพ้ืนจึงมีความคล้ายคลึงกันอย่างที่เห็น แต่หลัก ๆ ใช้การสร้างหน้าตาและการ

ประดับตกแต่งอาคารให้มีความแตกต่างกัน ภายใต้ระบบผังพ้ืนที่เหมือนหรือต่างกันเล็กน้อย เป็น

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสร้างหน้ากากให้กับตัวบ้าน แล้วแต่ว่าจะน าเสนอโครงการให้มีลักษณะ

อย่างไร  

 

5.1.5 ภูมิอำกำศ สิ่งแวดล้อม 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อผังพ้ืนของบ้าน

จัดสรรมากนัก แต่ท าให้วิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยเปลี่ยนไป สภาพอากาศที่มีมลพิษฝุ่นควันเพ่ิมขึ้น ส่งผล

ให้ผู้คนลดความนิยมในการเปิดหน้าต่างเพ่ือรับลม เนื่องจากจะเป็นการรับเอาฝุ่น ควัน เข้ามาในพ้ืนที่

อยู่อาศัย จึงเลือกที่จะเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้น อากาศที่ร้อนขึ้นมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผล

ให้ผู้คนกระหายการอยู่ในอาคารที่เย็นสบายมากกว่าภายนอก และการใช้เครื่องปรับอากาศก็สามารถ

ตอบสนองการใช้งานนั้นได้อย่างทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ จากบ้านสมัยใหม่หรือบ้านจัดสรรในอดีต ที่ยังมี

การออกแบบให้สามารถระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได้จึงถูกลดความส าคัญลงไปทีละน้อย  
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การลดลงของการอยู่อาศัยด้วยการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ท าให้ลักษณะของการ

ออกแบบพ้ืนที่เปลี่ยนแปลง การออกแบบเพ่ือที่จะต้องตอบสนองการอยู่กับสภาพแวดล้อมลดลง 

กลายเป็นการออกแบบโดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยสภาพแวดล้อมธรรมชาติ สามารถอยู่ได้ด้วยระบบปิด

ภายในบ้าน ผังพ้ืนจึงไม่จ าเป็นต้องตอบสนองประเด็นที่ได้กล่าวมา กลายเป็นการออกแบบเพ่ือรองรับ

การใช้งานภายในและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม  

เมื่อการออกผังงพ้ืนไม่ได้รองรับการอยู่อาศัยกับสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกัน

สภาพแวดล้อมก็แย่ลงทุกวัน ๆ ดังนั้นการออกแบบผังพ้ืนของบ้านจัดสรรในทิศทางนี้จึงกลายเป็นสิ่ง

ปกติไป และการเป็นแบบแผนหรือรูปแบบของสถาปัตยกรรมบ้านจัดสรรที่จะส่งผลไปอีกสักระยะหนึ่ง 

 

5.1.6 วัสดุกำรกอ่สร้ำง เทคโนโลยี 

วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่าง ๆ ของที่อยู่อาศัย เช่น 

ช่องเปิด ประตู หน้าต่าง ซึ่งส่งผลต่อการออกแบบและการก่อสร้าง ในฐานะที่ท าให้ตัวอาคารมีภาพ

เปลี่ยนแปลงไป หรือท าให้การก่อสร้างท าได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นความง่ายของการมี

ระบบส าเร็จรูปขององค์ประกอบเหล่านี้ ท าให้เกิดการเลือกใช้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งหากเลือกใช้โดยที่ไม่ได้

ค านึงถึงการอยู่อาศัยหรือวิธีการใช้งานที่เหมาะสม อาจท าให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการอยู่อาศัยใน

ภายหลังแทน 

เทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งสิ่งของที่เข้ามาท างานกับตัวอาคาร หรือเทคโนโลยีที่ส่งผลกับวิถี

ชีวิตประจ าวันของผู้อยู่อาศัย ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับตัวอาคารทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการ

ออกแบบเพ่ือให้สามารถรองรับอุปกรณ์อาคารต่าง ๆ เหล่านั้นได้ หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพ้ืนที่

หรือผังพ้ืนของอาคารเพ่ือรองรับการใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถี

ชีวิตแบบใหม่ที่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 

 

5.1.7 ผู้ออกแบบ อิทธิพลของผู้ออกแบบ 

ผู้ออกแบบของโครงการบ้านจัดสรรนั้นไม่สามารถพูดคุยกับผู้อยู่อาศัยได้โดยตรงดังเช่น

การออกแบบบ้านของคนทั่วไป ดังนั้นความต้องการต่าง ๆ จะเกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลความ

ต้องการที่ได้จากฝ่ายการตลาดของแต่ละโครงการมากกว่าความต้องการของผู้อาศัย (ฑีฆวัฒน์ วี
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ระเศรษฐกุล, 2012) เพ่ือท าการสรุปออกมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละโครงการ ว่าควรจะมีบ้าน

แบบใด รูปร่างลักษณะอย่างไร และจ านวนเท่าไหร่ เพ่ือที่จะสามารถสร้างออกมาแล้วขายได้ และได้

ก าไร ดังนั้นบ้านจัดสรรจึงเป็นเหมือนสินค้าประเภทหนึ่งที่จะต้องมีการอ่านทิศทางของตลาดและ

ตอบสนองความต้องการของตลาดในเวลานั้น  

ผังพ้ืนของบ้านจัดสรรจึงไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อผู้อยู่อาศัยเพียงครอบครัว

เดียวหรือกลุ่มเดียว แต่ต้องออกแบบเพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการของคนที่ค่อนข้าง

หลากหลาย และมีความต้องการใช้สอยพื้นที่ไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าทางโครงการจะได้มีการน าเสนอผัง

พ้ืนบ้านที่มีการจัดเครื่องเรือน หรือบ้านตัวอย่างไว้แล้วก็ตาม แต่พ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในบ้าน ก็ควรที่จะ

พร้อมตอบสนองกับการปรับเปลี่ยนการใช้งานตามแต่ละบุคคลที่เข้ามาอยู่อาศัยในบ้านเหล่านั้น 

ดังนั้นขนาด รูปร่าง ช่องเปิดต่าง ๆ จึงมีลักษณะของพ้ืนที่ที่สามารถจัดเป็นห้องนอนหรือห้องต่าง ๆ 

ตามที่โครงการก าหนดได้ แต่ก็ยังมีความเป็นกลางที่จะรองรับการจัดพ้ืนที่ให้เกิดการใช้งานอย่างอ่ืนได้

เช่นกัน 

อิทธิพลของผู้ออกแบบบ้านจัดสรรจึงแตกต่างจากสถาปนิกหรือนายช่างในอดีต ที่

สามารถน าเสนอความถนัดหรือรูปแบบที่เหมาะสมให้แก่เจ้าของบ้านได้โดยตรง แต่เป็นอิทธิพลจาก

ข้อมูลที่เป็นข้อสรุปจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความนิยม ความเป็นอยู่ ในเวลาปัจจุบัน ที่ลงไปท างาน

ภายใต้ระบบผังพ้ืนที่ถูกก าหนดไว้โดยข้อมูลต่าง ๆ และขนาดของที่ดิน  

 

5.2 การเปลี่ยนแปลงของบ้านจัดสรร 

บ้านจัดสรร ผู้อยู่อาศัย และผู้ออกแบบ (หรือโครงการ, บริษัทอสังหา)นั้นเป็น

ความสัมพันธ์กันในลักษณะที่ส่งผลซึ่งกันและกัน ผู้ออกแบบนั้นออกแบบและจัดหาบ้านให้แก่ผู้อยู่

อาศัย แต่ในขณะเดียวกันก็จ าเป็นต้องท าการตลาดและหาข้อมูลมาจากผู้อยู่อาศัยเพ่ือน ามาจะท า

ความต้องการและโจทย์ในการออกแบบเพ่ือให้โครงการสามารถขายได้ โดยที่มีเงื่อนไขของสิ่งต่าง ๆ 

เป็นกรอบและฐานของข้อมูลต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ค่านิยม เทคโนโลยี ล้วนเป็นสิ่งที่ส่งผล

ต่อบ้านจัดสรรทั้งสิ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบ้านจัดสรรนั้นจึงส่งผลถึงผู้อยู่อาศัยที่จะยอมรับ

และลงทุนในการเป็นเจ้าของและเข้าไปอาศัยอยู่ได้ หากต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะใน

ระดับใด จ าเป็นต้องค่อย ๆ เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ส่วนไปในทางเดียวกัน 
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5.2.1 กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบทำงสถำปัตยกรรม 

รูปแบบสถาปัตยกรรมของบ้านจัดสรร เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยและมากท่ีสุด

ในบรรดาโครงการต่าง ๆ ที่ถูกน าออกมาเสนอให้แก่ผู้บริโภค หรือผู้อยู่อาศัย จากบ้านแบบมาตรฐานที่

เป็นบ้านสร้างเพ่ือตอบสนองการอยู่อาศัยเป็นหลัก เน้นการสร้างถูก เร็ว และใช้งานได้ กลายเป็นบ้าน

ที่ค านึงถึงการใช้งานและตอบสนองสภาพภูมิอากาศได้ และบ้านแบบโมเดิร์น - สมัยใหม่ ที่มีลักษณะ

ทางสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว และได้รับความนิยมในสมัยนั้น พร้อม ๆ กับที่มีบ้านที่เริ่มมีการหยิบยืม

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมต่างประเทศ มาใช้กับการก าหนดรูปร่างหน้าตาของอาคารเพ่ือให้เกิดความ

น่าสนใจและความแตกต่างจากบ้านในโครงการอ่ืน ๆ  

จนปัจจุบันรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของบ้านจัดสรรยังมีอยู่ค่อนข้างหลากหลาย แต่

เกือบทั้งหมดยังท างานอยู่ภายใต้ระบบผังพ้ืนแบบเดียวกัน และเน้นการสื่อสารผ่านทางรูปด้าน 

โดยเฉพาะด้านหน้า ที่จะน าเสนอถึงรูปแบบและสไตล์ที่จะสร้างบรรยากาศให้กับกลุ่มบ้านในโครงการ

ได ้

 

5.2.2 กำรเปลี่ยนแปลงระบบผังพื้น 

ระบบพ้ืนที่ ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ต่าง ๆ ในบ้านจัดสรรมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จาก

บ้านจัดสรรในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ยังคงเป็นระบบผังแบบรวมกลุ่ม เชื่อมต่อพ้ืนที่ต่าง ๆ ด้วยโถงเป็น

หลัก แต่รูปร่างของผังพื้นนั้นก็มีความหลากหลายแตกต่างกันไปในรายละเอียดของการออกแบบ  

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในผังพ้ืนนั้นคือพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เป็นผลสะท้อนมาจากการออกแบบตาม

ความต้องการให้เกิดกิจกรรมและการใช้งานต่าง ๆ ภายในบ้าน รวมถึงความต้องการต่าง ๆ ที่เพ่ิมขึ้น

และลดลงไปตามวิถีชีวิตต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อรวมกับข้อจ ากัดทางด้านที่ตั้งและระบบ

โครงสร้าง ก็ส่งผลให้ผังพื้นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา  

นอกจากนั้นความหลากหลายของผังพ้ืนที่เคยมีในอดีต ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมที่

หลากหลายนั้นเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบผังพ้ืนที่ค่อนข้างมีมาตรฐาน ง่ายต่อผู้ออกแบบในการสร้างความ

หลากหลายให้กับพ้ืนที่และผังพ้ืนของบ้านจัดสรร โดยที่ยังสามารถท างานภายใต้ระบบแบบเดียวกัน 

และสามารถสร้างรูปแบบและรูปด้านให้มีความหลากหลายแตกต่างกันได้ด้วย 
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5.2.3 กำรเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของบ้ำนจัดสรร 

สิ่งที่ชัดเจนอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือองค์ประกอบต่าง ๆ ของบ้านจัดสรร ทั้งหลังคา 

ชายคา ประตู หน้าต่าง ฯลฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วิถีชีวิต เศรษฐกิจ 

งบประมาณ ท าให้เกิดเป็นผลสะท้อนไปกลับระหว่างการออกแบบและการใช้งาน แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด 

องค์ประกอบเหล่านี้ตอบสนองการใช้งานได้ทั้งเหนือกว่าและด้อยยกว่าในอดีต เช่น หลังคา มีความ

คงทน สวยงามมากกว่าในอดีต แต่เลือกที่จะมีชายคาสั้น และไม่สามารถกันแดดฝนให้แก่ผนังอาคาร

และช่องเปิดได้ ประตูภายในที่เคยมีช่องลมช่วยในการระบายอากาศภายในบ้านกลายเป็นประตูที่ปิด

ทึบและกั้นพ้ืนที่อย่างเด็ดขาด หน้าต่างและช่องเปิด จากบานเปิดที่สามารถเปิดได้กว้างเต็มที่ 

เปลี่ยนเป็นบานเลื่อนที่สามารถเปิดได้เพียงครึ่งเดียว ทั้งหลายเหล่านี้เมื่อท างานร่วมกันก็ท าให้เกิด

ความไม่ยืดหยุ่นในการใช้งานของบ้านจัดสรรในปัจจุบัน  

 

5.3 การระบายอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในบ้านจัดสรร 

บ้านจัดสรรนั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือให้สามารถระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ

โดยเฉพาะได้เป็นอย่างดี ทิศทางของการพัฒนาบ้านจัดสรรนั้นก็ไม่ได้มีแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมการ

ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ อาจเป็นเพราะเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

วิถีชีวิต วัฒนธรรม ต่าง ๆเหล่านี้  ไม่ได้เรียกร้องการอยู่อาศัยที่ต้องพ่ึงพิงการระบายอากาศทา

ธรรมชาติ ดังนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเห็นได้อย่างชัดเจนของบ้านจัดสรรจึงเป็นไปในแนวทางของการ

ใช้สอยและการสื่อสารมากกว่า 

ในอดีตการใช้เครื่องปรับอากาศยังไม่ได้แพร่หลายนัก เนื่องจากยังถูกมองว่าเป็นสินค้า

ฟุ่มเฟือยเมื่อเปรียบเทียบกับราคา และสภาพอากาศในยุคสมัยก่อนดีกว่าในปัจจุบัน การอยู่อาศัยใน

อดีตจึงพอที่จะสามารถใช้อากาศธรรมชาติรวมถึงการใช้พัดลม ก็พอที่จะสามารถอยู่อาศัยภายในบ้าน

ได้ บ้านจึงเน้นการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในการออกแบบเป็นหลัก รูปร่างของอาคาร การ

จัดสรรพ้ืนที่ รวมถึงการเปิดช่องเปิดหรือหน้าต่าง จึงมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมการระบายอากาศโดยวิธี

ธรรมชาติได้ดีกว่า  

ระบบผังพืนและโถงของบ้านสมัยใหม่และบ้านจัดสรรพัฒนามาจากบ้านแบบตะวันตก ที่

ใช้โถงเป็นตัวจ่ายเหมือนกัน แต่บ้านแบบตะวันตกนั้นในผังและช่องเปิดมีการใช้ช่องระบายอากาศที่อยู่

เหนือพ้ืน หรือใต้ฝ้า ท าให้พ้ืนที่โถงนั้นยังสามารถช่วยในการระบายอากาศได้ แม้จะมีการซ้อนกันของ
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พ้ืนที่แบบ double-banked ก็ตาม ในขณะที่บ้านจัดสรรที่ได้รับการพัฒนาต่อ ๆ มา นอกจากจะมี

ค่านิยมในการใช้เครื่องปรับอากาศที่มากข้ึนจนพยายามท าให้ห้องเกิดเป็นระบบปิดแล้ว การก่อสร้างที่

เน้นความรวดเร็วและความประหยัดยังส่งผลให้การออกแบบผนังในส่วนโถงไม่มีการใช้ช่องเปิดหรือ

ช่องลมเพ่ือช่วยในการระบายอากาศอีกแล้ว  

บ้านที่ถูกออกแบบโดยสถาปนิกปกติทั่วไปนั้น ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการระบาย

อากาศโดยวิธีธรรมชาติได้เหมือนกับที่อยู่อาศัยทั่ว ๆ ไป ด้วยการระบายอากาศผ่านทางเข้าออกของ

อากาศ (ventilation openings)  ช่องเปิดของแต่ละห้อง แต่ละพ้ืนที่ นอกจากนั้นยังมีการค านึงถึง

ทิศทางของแดดลมฝนตามการวิเคราะห์ที่ตั้งตามหลักการออกแบบ นอกเหนือจากนั้นอาจมีการ

ทดลองการระบายอากาศด้วยแบบจ าลอง เพ่ือทดสอบว่าสามารถระบายอากาศได้มากน้อยแค่ไหน 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้อยู่อาศัย ว่าต้องการจะใช้พ้ืนที่แบบไหน รวมถึงมีวิถีชีวิ ต

อย่างไร เพ่ือช่วยเป็นการสร้างโปรแกรม สร้างโจทย์ให้แก่ผู้ออกแบบอีกทางหนึ่ง  

การออกแบบบ้านจัดสรรนั้น ไม่สามารถที่จะได้รับข้อมูลจากผู้อยู่อาศัยได้โดยตรง 

นอกจากนั้นที่ตั้งยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีทิศทางในการวางอย่างไร จึงท าให้ไม่สามารถคาดเดาทิศทาง

ของลมที่จะส่งผลกับตัวบ้านได้ ในขณะที่ยุคนั้นเครื่องปรับอากาศยังเป็นของที่ฟุ่มเฟือย ผู้อยู่อาศัย

หลายครอบครัวต้องอาศัยการใช้พัดลมร่วมกับการระบายอากาศธรรมชาติในการอยู่อาศัยเป็นหลัก 

บ้านจัดสรรจึงมีการออกแบบให้สามารถรับลมได้ในทุก ๆ ด้านและทุก ๆ ห้อง โดยการออกแบบผังพ้ืน

ให้สามารถที่จะให้ห้องต่างวางตัวรับลมได้เต็มที่และไม่มีการบังกัน นอกจากนั้นยังออกแบบช่องเปิดให้

มีขนาด รวมถึงรูปแบบที่สามารถช่วยให้เกิดการระบายอากาศได้เต็มที่ และวางอยู่ในต าแหน่งที่จะ

ช่วยให้เกิดการระบายอากาศในห้องที่ถูกบังลมได้ (air chain path) 

บ้านจัดสรรปัจจุบัน ในวิถีชีวิตและสภาพสังคม เศรษฐกิจเปลี่ยนไปอย่างมาก การเป็น

เจ้าของเครื่องปรับอากาศส าหรับผู้อยู่อาศัยในบ้านจัดสรรไม่ใช้เรื่องยากเท่ากับในอดีต คนเริ่ม

เปลี่ยนไปเป็น “ติดแอร์” (ติดการใช้เครื่องปรับอากาศ) มากขึ้น รวมถึงสภาพอากาศในกรุงเทพฯและ

ประเทศไทยที่เปลี่ยนไปจากอดีตค่อนข้างมาก ทั้งอุณหภูมิอากาศร้อน ฝุ่น ควัน เสียง สิ่งรบกวนต่าง ๆ 

เพ่ิมขึ้นมาก ดังนั้นบ้านจัดสรรในปัจจุบันจึงมีแนวโน้มในการออกแบบให้เป็นระบบปิดมากขึ้น การ

พยายามใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติลดลง และส่งผลถึงการออกแบบระบบผังอย่างไรก็ได้ 

โดยมีข้อจ ากัดทุกอย่างยังคล้ายกับการออกแบบบ้านในอดีต เพียงแต่ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงการ

ออกแบบให้สามารถรับลม หรือระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได้อีกต่อไป เมื่อทิศทางในการออกแบบ
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เป็นดังนี้แล้วทั้งระบบของการวางผัง การออกแบบช่องเปิด จึงมีหน้าที่ที่จะตอบสนองการใช้งาน

ภายในบ้าน รวมถึงการสื่อสารของบ้านผ่านทางรูปด้านเท่านั้น ผังพ้ืนเป็นสิ่งที่ช่วยรองรับการใช้งาน

และการเชื่อมต่อพ้ืนที่ ประตูหน้าต่างท าหน้าที่สื่อสารกับรูปด้านเป็นหลัก  

 

5.4 พัฒนาการของบ้านจัดสรรในปัจจุบันกับการระบายอากาศ 

บ้านจัดสรรในปัจจุบันนี้ได้มีการพยายามแก้ปัญหาการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติกับ

การอยู่อาศัยอยู่เสมอ เนื่องจากบ้านที่มีการเปิดประตูหน้าต่างเพ่ือระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติก็

อาจจะประสบปัญหากับมลพิษ ปัญหาฝุ่นควันต่าง ๆ ที่ถึงแม้จะระบายอากาศได้ แต่ก็ได้รับสิ่งไม่พึง

ประสงค์เข้ามาแทน ในขณะที่หากเปิดแต่เครื่องปรับอากาศ ไม่มีการระบายอากาศบ้างก็ไม่ได้รับการ

แลกเปลี่ยนอากาศใหม่ ๆ จากภายนอกเข้ามาบ้าง  

บ้านจัดสรรใหม่ ๆ หลายโครงการจึงได้มีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการระบาย

อากาศ ทั้งการเติมอากาศใหม่เข้าสู่ตัวบ้าน (air factory system) โดยเป็นระบบหมุนเวียนอากาศที่

ท างานแยกกับเครื่องปรับอากาศอีกทีหนึ่ง โดยจะเน้นการกรองอากาศจากภายนอกให้มีความสะอาด

จากทั้งฝุ่นและมลพิษ แล้วจึงน าเข้ามาเติมเข้าไปในบ้าน และน าอากาศเดิมระบายออกไปผ่านทาง

ระบบเดียวกัน  

 
รูปที่ 5.1 กำรไหลของอำกำศในระบบ air factory system 

 

อีกระบบหนึ่งคือการเร่งน าอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงจากภายในบ้านออกไปนอกพ้ืนที่ใช้สอย

ภายในให้เร็วกว่าปกติ (active airflow system) โดยอาศัยแรงจากเครื่องกลเป็นหลัก ดึงอากาศจาก

ภายวนอกเข้าสู่ตัวบ้านผ่านช่องเปิดที่มีการกรอง ก่อนที่จะดึงออกไปผ่านฝ้าของโถงชั้นบน และผ่าน
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ออกไปทางหลังคา ซึ่งจะท าให้บ้านมีอุณหภูมิที่ลดลงเร็วขึ้น ทั้งการท างานกับเครื่องปรับอากาศ หรือ

จะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศก็ตาม 

 
รูปที่ 5.2 กำรไหลของอำกำศในระบบ active airflow system 

 
รูปที่ 5.3 กำรไหลของอำกำศบริเวณช่วงหลังคำในระบบ active airflow system  

 

แนวโน้มของการพัฒนาการระบายอากาศรวมถึงการลดการใช้เครื่องปรับอากาศของบ้าน

จัดสรรในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าจะเน้นไปที่การพยายามสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือการใช้เครื่องกลเป็น

หลัก ที่จะมาท างานเข้ากับบ้านในระบบที่ใช้กันอยู่ เน้นความเป็น active design มากกว่าการ

ออกแบบให้เป็นไปในแนวทาง passive design 

 

5.5 บ้านสมัยใหม่ และการออกแบบท่ีตอบสนองกับสภาพแวดล้อม 

การออกแบบที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน เริ่มหันมาค านึงถึงการออกแบบเข้ากับแนวทาง 

passive design มากขึ้น  เพ่ือท าให้บ้ าน เกิดความสบายในการอยู่ อาศัย  รวมถึ งลดการใช้
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เครื่องปรับอากาศได้ ในที่นี้จะน าเสนอบ้านที่ได้รับการออกแบบโดยย้อนกลับไปใช้ระบบผังพ้ืนแบบ

บ้านในอดีต ในขณะที่ยังมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย  

5.5.1 Vit’s residence / BOON DESIGN 

รูปร่างของผังพ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สัดส่วน 2:5 ห้องต่าง ๆ เรียงกันเป็นแนวยาว 

ตลอดตัวบ้าน ถึงแม้จะไม่ได้มีหน้าต่างหน้าหลังในทุกห้อง แต่ก็มีพ้ืนที่ส่วนระเบียงทางเดินรอบบ้าน 

ท าหน้าที่เป็นเปลือกอาคาร 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นชุดหน้าต่างบานเกล็ดตลอดแนวทางเดิน เพ่ือลด

ปริมาณแสงที่จะเข้าสู่ตัวอาคารโดยตรง ทดแทนกับความกว้างของทางเดินที่ไม่มากนัก ชั้นในเป็นผนัง

และชุดประตูหน้าต่างของห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน ลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคารด้วยการท าหลังคา 

2 ชั้น และใช้การยกพ้ืนเป็นใต้ถุนโล่ง เพ่ือให้เกิดการระบายอากาศทั้งบนและล่างของบ้านได้ดี 

  
รูปที่ 5.4 ทำงเดินรอบบ้ำนและชุดหน้ำต่ำงบำนเกล็ด 

 
รูปที่ 5.5 รูปตัดแสดงกำรไหลของอำกำศผ่ำนหลังคำ 2 ชั้น และใต้ถุนบ้ำน 
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รูปที่ 5.6 รูปด้ำนหน้ำและหลังของบ้ำน แสดงชุดหน้ำต่ำงบำนเกล็ด 

 

 
รูปที่ 5.7 ผังพื้นชั้นล่ำง - บน 

 

5.5.2 House OP / Research Studio Panin 

รูปร่างของผังพ้ืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สัดส่วน 1:3 ห้องต่าง ๆ วางตัวเรียงกันในแนว

ยาว ทุกห้องมีช่องเปิดทั้ งด้านหน้าและด้านหลัง ท าให้สามารถที่จะเปิดรับลมได้ดีในทุกห้อง 

นอกจากนั้นมีส่วนของระเบียงทางเดินทางด้านหน้าคลุมด้วยชายคายื่นยาว และระเบียงขนาดเล็ก

ด้านหลังส าหรับวางส่วน condensing unit ของเครื่องปรับอากาศ และยังท าหน้าที่เป็นชายคาให้แก่

พ้ืนที่ชั้นล่างที่เป็นใต้ถุนโล่ง  
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รูปที่ 5.8 ผังพื้นชั้นล่ำง - บน 

 
 

  
รูปที่ 5.9 แนวทำงเดินส่วนหน้ำ และพ้ืนที่ใต้ถุน 

 

5.5.3 House KT / Research Studio Panin 

รูปร่างของผังพ้ืนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ค่อนไปทางจัตุรัส ด้านกว้างและด้านยาวของบ้านมี

ระยะที่ใกล้เคียงกัน แต่ระบบผังพ้ืนชั้นล่างเป็นแบบเปิดโล่ง แต่มีการใช้ผนังแบ่งพ้ืนที่บางส่วน แต่

พ้ืนที่ทั้งหมดเชื่อมต่อกันเป็นโถงโล่ง ชั้นบนวางห้องต่าง ๆ เรียงกันเป็นแถว โดยเฉพาะห้องที่มีการใช้

งานหลัก ๆ จะออกแบบให้มีช่องเปิดทั้ง 2 ด้าน เพ่ือให้สามารถเปิดรับลมได้ มีเฉพาะส่วนของห้องน้ า

และห้องแต่งตัว ที่ไม่ได้มีช่องเปิดทะลุหน้า-หลัง แต่ก็ยังสามารถเกิดการระบายอากาศได้อยู่ ชั้นบนตี

ฝ้าตามความลาดเอียงของหลังคาเพ่ิมปริมาตรให้กับห้อง และยังมีระเบียงทางเดินทั้งด้านหน้าและ

ด้านหลัง ท าหน้าที่เป็นทางสัญจร และเป็นชายคาให้แก่ประตู-หน้าต่างของแต่ละห้อง และมีหน้าต่าง

ระแนงที่ริมนอกสุดของบ้านท าหน้าที่เป็นเปลือกชั้นนอกให้แก่บ้าน สามารถลดแสงและความร้อนที่จะ

เข้าสู่ตัวบ้านได้ก่อน 
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รูปที่ 5.10 ผังพื้นชั้นล่ำง – บน 

 

 
รูปที่ 5.11 รูปตัดแสดงพ้ืนที่ส่วนระเบียงด้ำนหน้ำหลัง และพ้ืนที่ในบ้ำน 
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รูปที่ 5.12 รูปถ่ำยด้ำนหน้ำบ้ำนและหลังบ้ำน 

 

บ้านสมัยใหม่ในปัจจุบันที่มีการออกแบบเพ่ือให้สามารถสร้างทางเลือกในการอยู่อาศัยได้ 

ทั้งการระบายอากาศธรรมชาติและการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยมีระบบผังพ้ืนแบบเดียวกับบ้านแบบ

เรือนไทย บ้านแบบจีน และบ้านตะวันตกแบบบังกะโล คือมีการวางห้องเรียงกันไปเป็นแนวยาว 

เพ่ือให้ทุกห้องสามารถเปิดช่องเปิดได้ 2 ฝั่งในแนวตรงกันข้าม โดยมีพ้ืนที่ระเบียงหรือทางเดินเป็น

พ้ืนที่ที่ช่วยในการเดินทางภายในอาคารและช่วยในการกันแดดกันฝน ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถ

ออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยให้สามารถใช้งานได้ในวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน  

นอกจากนั้นยังมีการออกแบบให้รูปร่างลักษณะอาคารมีการท างานกับสภาพแวดล้อม

โดยใช้องค์ประกอบบางส่วนที่ใกล้เคียงกับบ้านแบบเรือนไทย ทั้งการยกใต้ถุนสูง การเปิดช่องใต้

หลังคาเพ่ือให้สามารถระบายอากาศได้ และการออกแบบช่องเปิดให้มีประสิทธิภาพในการระบาย

อากาศโดยขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม 

 

5.6 แนวทางในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของบ้านจัดสรร 

การออกแบบบ้านจัดสรรนั้นสามารถที่จะสร้างทางเลือกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในการใช้การ

ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติและการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยสามารถที่ จะเลือกการปรับเปลี่ยน 

หรือเปลี่ยนแปลง และจะส่งผลกระทบมากหรือน้อยจากแบบบ้านมาตรฐานที่ท ากันอยู่  
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5.6.1 กำรสร้ำง air path chain  

การสร้างการเชื่อมต่อของการระบายอากาศของพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในอาคาร เป็นสิ่งจ าเป็น

ที่จะช่วยให้เกิดการระบายอากาศได้ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ของที่อยู่อาศัยในเวลาเดียวกัน ไม่ใช่เพียงแค่

ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังที่เกิดขึ้นอยู่ในผังพ้ืนบ้านจัดสรรปัจจุบัน เมื่อเกิดการใช้งานในห้องที่เป็นพ้ืนที่

ส่วนตัว และต้องการปิดประตูห้องแล้ว จะไม่สามารถเกิดการระบายอากาศให้แก่ห้องที่อยู่ทางด้าน

หลังได้ ดังนั้นหากสามารถสร้างการเชื่อมต่อเส้นทางลมให้เกิดการระบายอากาศได้ โดยเฉพาะระหว่าง

พ้ืนที่โถงและห้องต่าง ๆ จะช่วยให้แต่ละห้องยังสามารถใช้งานด้วยความเป็นส่วนตัวได้ พร้อม ๆ กับที่

ในห้องนั้นหรือห้องอ่ืน ๆ ในบ้านยังสามารถรับลมได้ดี  

- ช่องเปิด 

การจัดการกับช่องเปิดต่าง ๆ ของบ้าน ให้สามารถเป็นตัวช่วยในการระบายอากาศให้

ห้องต่าง ๆ ที่มีการวางตัวบังลมกันเองได้ ทั้งการวางต าแหน่งและรูปแบบของช่องเปิด ให้เอ้ืออ านวย

ต่อการระบายอากาศในแต่ละห้อง การสร้างช่องเปิดที่ผนังภายในระหว่างห้องกับโถงกลางที่สามารถ

ช่วยในการระบายอากาศท่ีพ้ืนที่โถง การกระจายช่องเปิด การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนช่องเปิด ควรต้อง

ได้รับการค านึงถึงมากกว่าการเป็นแค่องค์ประกอบในรูปด้าน หรือเพียงแค่ให้มีในแต่ละห้อง  

- พ้ืนที่โถง หรือพ้ืนที่ส่วนกลาง 

การพัฒนาพ้ืนที่ส่วนกลางให้มีช่องเปิดมากขึ้น สามารถสร้างความพรุนให้แก่บ้าน และ

สร้างทางเลือกในการเปิดช่องเปิดให้แก่พ้ืนที่โถง เพ่ือให้ส่วนโถงสามารถสร้าง air chain path ให้แก่

อาคารได้ และสามารถท าให้แต่ละห้องนั้นมีอิสระในการระบายอากาศแบบ Local ventilation โดย

ไม่จ าเป็นต้องกังวลหากมีการวางห้องบังลมกัน 

 

- พ้ืนที่ห้อง 

การเพ่ิม volume ให้ห้อง การไม่ติดตั้งฝ้า การเพ่ิมความยาวชายคาที่เหนือช่องเปิด ท า

ให้เกิดลมหมุนวนเข้าสู่ภายใน ก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศให้แก่พ้ืนที่ต่าง 

ๆ ภายในบ้านได้ แต่ก็จ าเป็นต้องจัดการควยคู่ไปกับการปรับปรุงส่วนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน 

 



  

255 

 

5.6.2 กำรวำงระบบผังพื้นให้เหมำะสมกับภูมิอำกำศ 

นอกจากการจัดการกับองค์ประกอบหรือพ้ืนที่เล็ก ๆ ในบ้านจัดสรรแล้ว ยังสามารถ

จัดการกับระบบผังพ้ืน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นที่ควรจะเป็น ทั้งรูปร่ าง

ของผังพ้ืน และระบบผังพื้นและการจัดวางพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในบ้าน เพ่ือสร้างทางเลือกให้แก่ผู้อยู่อาศัย 

และเป็นการจัดการตั้งแต่พ้ืนฐานของการออกแบบ และท าให้การจัดการกับพ้ืนที่หรือองค์ประกอบ

ส่วนอื่น ๆ นั้นเป็นไปโดยง่าย 

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่สิ่งเล็ก ๆ ไปจนถึงระบบใหญ่ ๆ อาจ

ส่งผลต่อสิ่งที่เป็นกรอบแตกต่างกัน เช่น เศรษฐกิจ – ที่การเปลี่ยนแปลงจะเพ่ิมงบประมาณและต้นทุน

ให้กับการก่อสร้าง, วิถีชีวิต - ที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นส่วนตัว การใช้พื้นที่ ท าให้ผู้อยู่อาศัยไม่คุ้นชิน

ในการใช้งาน, ที่ตั้ง - ที่จะส่งผลให้เกิดการก าหนดรูปร่างของที่ดินใหม่ และอาจส่งผลต่อการวาง

แนวทางในการแบ่งแปลงรวมถึงวิธีการจัดผังรวมของโครงการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนขึ้นอยู่

กับข้อก าหนด กรอบการท างาน และการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป  
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