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 การศึกษาและออกแบบมีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวคิดที่นาํไมไผกลับมาใชในงาน
สถาปตยกรรม เพราะไมไผเปนวัสดุที่สามารถหาไดงาย และมีราคาถูก สามารถใชงานไดหลากหลาย
ประเภท จนไมไผไดกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวชนบท อีกทั้งสถาปตยกรรมไมไผยังเปน
สถาปตยกรรมที่ใชเปนที่อยูที่อาศัยในอดีต ที่สะทอนความเปนอยูที่เรยีบงาย เขาใจในลักษณะของ
วัสดุและสภาพแวดลอม โดยมีภูมปิญญาการสรางที่ตกทอดจากรุนสูรุน ดังนั้นการนําไมไผกลับมา
ใชจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยสืบสานวฒันธรรมการสรางใหคงอยูตอไป  
                   ขอบเขตของการศึกษา ศกึษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมไผทั้งที่เปนรูปธรรม และ
นามธรรม เพื่อนําไปใชในกระบวนการสรางแนวความคดิ โดยลักษณะของไผแตละชนิดในการใช
งานและการทดสอบคุณลักษณของไมไผในการรับแรงตางๆ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับวิธีการใช
งานไมไผ โดยมีการวิเคราะหอาคารตัวอยางที่ใชไมไผเปนสวนประกอบหลักทั้งในอดตีและ
สถาปตยกรรมรวมสมยั เพือ่เปนแนวทางการออกแบบอาคารประเภทศาลาประชาคม เปนลักษณะ
ของอาคารที่ใชสําหรับรองรับกิจกรรมการประชุม และกจิกรรมตางๆในชุมชนนั้นๆ  
 ผลของการศึกษาและออกแบบ กระบวนการแนวคิดที่ใชลักษณะทางกายภาพของไผที่
เปนรูปธรรมและนามธรรมโดยสะทอนผานรูปทรงและการใชงานอาคาร วิเคราะหลักษณะของ
โครงสราง พื้นผิวที่หอหุมอาคารและการเชื่อมตอ ขอตอของโครงสราง ชวยสรางสถาปตยกรรมไม
ไผรวมสมัยทีผ่สานภูมิปญญาของคนในอดีตใหมกีารสืบสานตอไปในอนาคต 
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The aim of this research and design is to find the idea of using bamboo in 

architecture, because bamboo is easy to find and cheap. It can be used in various kinds of works 
and becomes a part of rural people’s life. In the past, bamboo was the architecture of habitation. It 
reflected the way of easy living, understanding in materials and environment of the descending 
knowledge from generation to generation.  Therefore, using the bamboo architecture is another 
way to conserve the construction culture. 

The scope of this research is to study the botanical characteristics of bamboo both 
in concrete and abstract way to find the characteristics of each kind of bamboo in each work and to 
test weight tolerance for appropriate uses. Analyzing the sample building that uses bamboo as 
main composition both in the old and contemporary architecture and then design the community 
center used for the meetings and activities in the community. 

The result of this research and design show that the idea of using physical 
characteristics of bamboo both in concrete and abstract way that reflect through the shape and uses, 
characteristics of structure, surface and joint can create the contemporary bamboo architecture 
combined with the descending knowledge. It can be concluded that the bamboo architecture 
should be conserved at this time onwards. 
 
 
 
 
Department of  Architecture    Graduated School, Silpakorn  University       Academic Year  2003 
Student’s signature  …………………………………………………….. 
Thesis Advisor’s signature  . ……………………………….…………...   
 

 
 

จ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 
            
 วิทยานพินธเรือ่ง ไมไผกับสถาปตยกรรมที่เลือนหาย:การออกแบบศาลาประชาคม ฉบับนี้
สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของ ศาสตราจารย อรศิริ ปาณินท อาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ  ซ่ึงทานไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําอันเปนประโยชนตองานมาโดยตลอด  
บุคคลที่ตองขอขอบคุณเปนอยางมาก คือ รองศาสตราจารย วีระอนิ พันทัง และ ดร.อภิรดี เกษมศุข 
อาจารยประจําภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณ อ.
นิธิ สถาปตานนท   ที่ไดกรุณาสละเวลาในการสอบวทิยานิพนธในครั้งนี้ และขอขอบคุณ  บัณฑิต
วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใหทุนอุดหนุนในการทําวิทยานพินธ   จึงใครขอขอบคุณมา  ณ  
โอกาสนี้  
 นอกจากนี้  ขอขอบคุณ  บุคคลดังมีรายนามดังนี้คือ 
 - นายเสาวณิต ทองมี  
 - นายบดี มาลีนันท 
 - นางสาวกรรณทิมา ปนวิลัย 
 - นางสาววันองัคาร เดนวิลัย 
 ทายนี้  ใครกราบขอบพระคุณ  คุณพอ  คุณแม  และนอง ๆ สําหรับโอกาสและกําลังใจที่
ดีเสมอมา  รวมถึงเพื่อน ๆ ที่ม.ศิลปากร ตลอดจนบุคคลที่ใหความชวยเหลือซ่ึงไมไดกลาวในทีน่ี้ดวย 
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