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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. 
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บทท่ี   1

บทนํา

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

“ไผเปรียบเสมือนโครงสรางใหญ  โครงสรางหนึ่งของวัฒนธรรมตะวันออก”  (เจนจบ
ยิ่งสุมล 2540:8) โดยคํากลาวไวขั้นตนแสดงวา ไผ มีคุณคาและความหมายกับอารยธรรมชาวตะวัน
ออกเปนอยางมาก โดยมีคํากลาวถึงประเทศตางๆ อาทิเชน ประเทศจีนวาเปน ดินแดนหลังมานไมไผ
(land of bamboo curtain) โดยเฉพาะในหมูชาวจีนโบราณมีความเชื่อวา ชีวิตเริ่มตนดวยไมไผและจบ
ลงดวยไมไผ   สวนชาวเวียดนามก็ถือไมไผเปรียบเสมือนพี่นองรวมอุทร   ในประเทศญี่ปุน
สัญลักษณของไมไผเปนที่รูจักกันวาเปน จิตวิญญาณแบบไมไผ (bamboo mentality) และถือเปนไม
มงคล เปนตัวแทนของปญญาที่ฉลาดหลกัแหลม ออนนอมถอมตน ชาวเกาหลีถือวาไผเปนหนึ่งใน
หาของสิ่งที่เปนเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย   สวนในวัฒนธรรมของชาวเกาะบาหลี (ประเทศอินโดนิ
เซีย) ที่มีไผเปนไมพื้นเมือง ทําใหวิถีชีวิตมีความผูกพันกับไมไผตั้งแตเกิดจนตาย และเปนตนแบบใน
เร่ืองดนตรีไมไผ (สุริยา สมุทคุปติ์ พัฒนา และ กิติอาษา 2544 :17) รวมถึงอีกหลายๆประเทศที่อยูใน
แถบภูมิภาคเดียวกัน ที่มีการถายทอดและสืบตอกันมาชานานตั้งแตสมัยอดีตกาล

โดยยอนกลับมากลาวถึง ไมไผในประวัติศาสตรอารยธรรมไทย  จะเห็นไดวา ภูมิปญญา
ไมไผของไทยก็มีความสําคัญและเกาแกไมแพประเทศเพื่อนบาน ในยุคกอนประวัติศาสตรมีหลัก
ฐานจากการศึกษาคนควา  ของศาสตราจารย ประกิต (จิตร) บัวบุศร  ราชบัณฑิตแหงสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเพาะชาง  ในป พ.ศ. 2500  ไดคนพบสุสานฝงศพโบราณ  ที่บริเวณ
ถํ้าใหญ  ตําบลน้ําตก  จังหวัดกาญจนบุรี  ส่ิงที่คนพบเปนโครงกระดูก  เครื่องปนดินเผารวมทั้งขาว
ปน  ซ่ึงใสสงไปใหผูตายเพื่อพลีกรรม (เปตพลี) ใหผูตายใชในภพหนา  โดยเฉพาะงานจักสานไมไผ
ที่เปนภาชนะ  โดยใชเสนตอกขนาดเล็ก(ประมาณกานไมขีด)และบางมากสานเปนลายขัด  ซ่ึงมีอายุ
กอนยุคบานเชียง  (ประมาณยุคหินกลาง  20,000-15,000 ป)  ไมไผกับการดํารงชีวิตของกลุมชนที่อยู
ในดินแดนไทยชวงยุคกอนประวัติศาสตรนั้น  ไมใชคํากลาวที่เล่ือนลอยเนื่องจากมีผูเชี่ยวชาญทาง
โบราณคดีอีกทานที่ไดศึกษาประวัติของมนุษยชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทย  ศาสตราจารย  นาย
แพทยสุด  แสงวิเชียร  ขุดคนพบโครงกระดูกมนุษย  จึงสันนิษฐานไดวา พวกเซมัง  ซาไก  ซ่ึงทาง
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ไทยเรียกวา  เงาะ  พวกละวา  หรือพวกผีตองเหลืองที่เปนกลุมชนดั้งเดิมในประเทศไทย  โดยสืบเชื้อ
สายตอกันมาจากบรรพบุรุษ  โดยมีเครื่องมือเครื่องใชที่ทําจากไผ เชน หอก  เครื่องดักสัตว  และการ
สรางที่อยูอาศัย (ชิน อยูดี 2512:51)

สวนในยุคประวัติศาสตรชาติไทย   กลุมชนไทยดั้งเดิม  ที่อาศัยอยูในดินแดนชาติไทยตั้ง
แตสมัยกอนประวัติศาสตรที่ไดรวมตัวกันเปนกลุมๆ  โดยมีอาชีพหลักคือ  การเกษตรกรรม  เครื่อง
มือ  เครื่องใช  สวนใหญทําจากไมไผทั้งแทบทั้งส้ิน  และนอกจากการใชเปนเครื่องมือตางๆ ยังพบ
ความสัมพันธของไมไผกับประเพณีการเผาศพ  เชน  อาณาจักรเซียะไท  (หนึ่งในอาณาจักร กอนที่
จะรวมตัวเปนชนชาติไทย)  ในการจัดพิธีศพ  ไมวาจะเปนขุนนางชั้นสูง  หรือสามัญชนจะมีรูปแบบ
ประเพณีอยางเดียวกันคือ  สรางกระทอมไมไผไวริมน้ํา  แลวนําศพไวในกระทอม  เผาเครื่องหอม  ตี
กลอง  และปกธงไวที่กระทอมนั้น  โดยการเผาศพก็จุดไฟเผากระทอมไมไผ  แลวจึงนํากระดูกที่
เหลือไปลอยน้ํา (ชิน อยูดี 2512:56)

จากอดีตจะเห็นไดวา วิถีชีวิตของคนไทยลวนมีสวนเกี่ยวของกับไมไผทั้งส้ิน โดยเฉพาะ
สังคมชนบท  ไมไผมีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวชนบทเปนอยางมากเรียกไดวาตั้งแตเกิดจน
ตาย  วันแรกที่ลืมตาดูโลกหมอตําแยจะใชผิวของไมไผรวกมาตัดสายสะดือ  นอนเลนบนเปลไมไผ
มองดูปลาตะเพียนไมไผสาน ฟงเพลงจากขลุยไมไผ ขาวของเครื่องใชในครัว กระชอน ตะกลา
กระจาด กระบุง ครุ เขงปลา พัด กะโล ชลอม แครเตาไฟ ฟน รวมถึงบานที่อยูอาศัย เสาบาน ฝาบาน
ร้ัวบาน บันได  พื้นบาน ก็ลวนทําจากไผทั้งส้ิน จึงทําใหมีชีวิตเรียบงายใกลชิดกับธรรมชาติ และยัง
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไวโดยมีการสืบทอดจากพอสอนลูก เปนระบบรุนสูรุน นอกจากดาน
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี และคติธรรมแลว  ชาวชนบทยังสอนใหเรียนรูเร่ืองการทํามาหากินและ
การประกอบอาชีพ จากวัสดุที่มีอยูในทองถ่ิน โดยลักษณะเชนนี้จึงเกิดการสืบสานงานฝมือ งานไม
ไผที่สืบตอจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง  ทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา โดยมีคํากลาวของโจน จันได(ผู
เชี่ยวชาญการสรางบานดินและไมไผ) ที่พูดถึงไผไววา  “ในอดีตการสรางบานที่ทําจากไมไผอายุของ
การใชงานประมาณ  4-5 ป ก็ผุผัง  ตองซอมแซม  ปรับเปลี่ยน  ทําใหเกิดการสืบสานของวัฒนธรรม
การสราง  จากรุนสูรุน  พอมาถึงปจจุบันบานก็เปนสิ่งที่คงทน  ถาวร  มรดกทางวัฒนธรรมก็ขาดหาย
ไป”

การขาดหาย  เลือนหายไป  หรือถูกแทนที่ดวยส่ิงอ่ืน  ลวนเปนสิ่งที่จะตองเกิดขึ้นในแต
ละยุคแตละสมัยอยูแลว  โดยการคงอยูของวัฒนธรรม  หรือระบบภูมิปญญาที่คร้ังหนึ่งเคยมีบทบาท
และความสําคัญ  ตอวิถีชีวิตของคนในสังคม  ที่ถูกกลืนโดยวัฒนธรรมตางชาติเทคโนโลยีและระบบ
อุตสาหกรรม  ดังเชนที่ประเทศญี่ปุนซึ่งจัดไดวาเปนประเทศผูนําทางเทคโนโลยี  ที่มีความทันสมัย
ทางเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  วิทยาศาสตร  แตอีกดานหนึ่งก็คนพบวา  เนื้อแทของความเปนญี่ปุน
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นั้นไดขาดหายไป  จึงหันกลับมามองวัฒนธรรมญี่ปุนดั้งเดิมวามีอะไรหลงเหลืออยูบาง  ไมวาจะเปน
พิธีกรรม  นิทานพื้นบาน  ละครและศิลปการแสดง  แตทั้งหมดลวนเปนจินตนาการที่ถูกสรางขึ้นมา
ใหม  เพื่อเติมสวนที่ขาดหายไปในอดีตแทบทั้งส้ิน (สุริยา สมุทคุปติ์ และ พัฒนา กิติอาษา 2544 :41)  

เมื่อลองเปรียบเทียบกันกับภูมิปญญาไมไผในเชิงสถาปตยกรรม  จะเห็นไดวาในอดีต
กาลบานเรือนไทย  เรือนเครื่องผูก  เรือนเครื่องสับ  เรือนแพ  เรือนไทยประยุกต  จนถึงปจจุบันเปน
เรือนไทยรวมสมัย  โดยรูปแบบและวัสดุก็มีแนวทางในการพัฒนาการปรับเปลี่ยน   จนมาถึงจุดหนึ่ง
เราก็จะเห็นไดวารูปแบบสถาปตยกรรมที่มีอยูในประเทศไทย  ลวนไดรับอิทธิพลจากตางวัฒนธรรม
ทั้งส้ิน  จึงทําใหหวนนึกถึงความเปนไทยที่แทจริง  ในอดีตไมไผเปนวัสดุหนึ่งที่ถูกเลือกใชเพราะ
ความเหมาะสมกับสภาวะของภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  และเปนไมที่หางาย  น้ําหนกัเบาสามารถนํามา
สอดประสานกัน  รวมทั้งยืดหยุนไดดี  แตดวยอายุการใชงานของไมไผไมคงทน  และเมื่อมีวัสดุตัว
ใหมทดแทน  จึงทําใหรูปแบบงานสถาปตยกรรมที่ทําจากไมไผขาดหายไป    สงผลใหการสืบสาน
วัฒนธรรมไมไผหมดไป   และการที่จะนําไมไผกลับมาใชโดยการศึกษาจากรูปแบบสถาปตยกรรม
ไมไผที่เคยมีในอดีต  จึงนาจะเปนสวนที่ชวยเติมใหกับสิ่งที่ขาดหายไปใหมีการสืบตอวัฒนธรรม ที่มี
คุณคาและความหมายอีกครั้ง

2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคทางการศึกษา

เพื่อศึกษาแนวคิดและออกแบบสถาปตยกรรมไมไผ ใหมีแนวทางรวมสมัยโดยใช
ไมไผเปนวัสดุหลัก เพราะไผมีจํานวนมาก ราคาถูก และสามารถปลูกทดแทนไดงาย ซ่ึงในอดีตบาน
ที่เรียกวาเรือนเครื่องผูก วัสดุหลักในการสรางก็คือไมไผ และไดวิวัฒนาการมาจนถึงปจจุบัน
แตสถาปตยกรรมที่ทําจากไผกําลังจะเลือนหายไป ภูมิปญญาในการสรางก็ขาดการสืบตอ ดังนั้นใน
การศึกษาจึงเปนสวนหนึ่งของการสืบสานงานสรางของสถาปตยกรรมไมไผ

3. สมมติฐานของการศึกษา

3.1 จากสภาวะปจจุบันรูปแบบของสถาปตยกรรมไมไผไดเล่ือนหายไป โดยมีวัสดุที่
มีความคงทนถาวรและมีรูปแบบที่รวมสมัยมากกวาเขามาแทนที่ จึงทําใหการสืบตอของวัฒนธรรม
ไดขาดหายไป ซ่ึงสงผลใหสถาปตยกรรมมีแนวทางการพัฒนาที่ไมตอเนื่อง ดังนั้น การนําไมไผกลับ
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มาใชในงานสถาปตยกรรมเพื่อสรางการสืบสานวัฒนธรรมไมไผและเปนสวนเติมในวัฒนธรรมที่
ขาดหายไป ใหมีการพัฒนาการตอจากรูปแบบในอดีต

3.2 เมื่อสถาปตยกรรมไมไผมีการพัฒนารูปแบบที่มีการเชื่อมตอกับงานในอดีตจึง
ชวยสง ผลใหการออกแบบสถาปตยกรรมที่จะเกิดขึ้นชวยสรางการ สอดประสานวัฒนธรรมจากรุน
หนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง สรางความสัมพันธที่เชื่อมตอระหวางกลุมชุมชนและสภาพแวดลอม

3.3 การนําแนวคิดที่สอดประสานของไมไผ มาชวยสรางการเชื่อมตอวัฒนธรรม
ระหวางรุน ชุมชนและสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมใหเกิดคุณคาของการสืบสานวัฒนธรรมสูชนรุน
หลัง เกิดเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีรากเหงา สามารถสืบคนและสรางการพัฒนาการทางความคิด
ตอไปในอนาคตได

4. ขอบเขตของการศึกษา

4.1  ขอบเขตดานเนื้อหาและทฤษฎีเกี่ยวกับไมไผ ในงานสถาปตยกรรม
- คุณลักษณะและคุณสมบัติของไมไผ วิธีการนําไปใชในงานสถาปตยกรรม
- ไมไผกับการสรางรูปทรงในงานสถาปตยกรรม
- ไมไผกับการสอดประสานที่วางในงานสถาปตยกรรม
- ไมไผกับการสืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมในงานสถาปตยกรรม
- แนวคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมไมไผ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

4.2 ขอบเขตสวนการออกแบบสถาปตยกรรม ประเภทศาลาประชาคม
(COMMUNITY CENTER)

- ศึกษาและวิเคราะหที่ตั้งโครงการ ลักษณะดานกายภาพ ชุมชน สังคมและวัฒน
ธรรม

- ศึกษาและวิเคราะหกิจกรรมและพื้นที่ใชสอยในอาคารประเภทศาลาประชาคม
- ศึกษาและวิเคราะหรูปทรงของงานสถาปตยกรรมไมไผ
- ศึกษาลักษณะที่วางในงานสถาปตยกรรมไมไผ
- ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดของการสอดประสานไมไผกับงานสถาปตยกรรม
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5. ขั้นตอนการศึกษา

5.1  ขั้นตอนการเก็บรวบรวม ขอมูลตาง ๆ แบงเปน
- รวบรวมขอมูลดานเอกสาร หนังสือและบทความที่เกี่ยวของกับไมไผ
- ศึกษาแนวคิดในการออกแบบไมไผในงานสถาปตยกรรม
- ศึกษาอาคารตัวอยางสถาปตยกรรมไมไผ ทั้งในและตางประเทศ
- ศึกษาคุณสมบัติของไมไผในงานสถาปตยกรรม
- สรุปผลการศึกษาเบื้องตน

5.2  ขั้นตอนการสรางแนวความคิดในการออกแบบ
- วิเคราะหขอมูลที่สรุปในขั้นตนมาสังเคราะหเพื่อสรางแนวความคิดในการออก

แบบโครงการ
- พัฒนาแนวคิดใหเหมาะสมและสอดคลองและนําเสนอโครงการที่เปนรูปธรรม
- สรุปแนวความคิดของโครงการ

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

- การสรางกระบวนการแนวความคิด สถาปตยกรรมไมไผใหกลับมาสืบสานและ
เชื่อมตอกับวัฒนธรรมที่เคยมีอยูในอดีตใหกลับมามีคุณคาและความหมายในการ
ออกแบบได

- การพัฒนารูปแบบของสถาปตยกรรมไมไผ เพื่อประยุกตใชกับ อาคารประเภท
ศาลาประชาคม และอาคารประเภทอื่น ๆ ได
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การศึกษาความหมายและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

ไมไผเปนพรรณไมชนิดหนึ่งที่สามารถพบเห็นไดทั่วไป โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคตะวัน
ออก โดยมีลักษณะทางกายภาพที่มีความแตกตางจากไมชนิดอ่ืนๆที่นํามาใชงานกัน ไมไผสามารถใช
ประโยชนไดทุกสวนตั้งแต หนอ เหงา ลําตน ใบ ดอกและผล โดยสวนใหญนิยมใชเนื้อไม นําทําเปน
เครื่องจักสาน เครื่องใชไมสอยในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะในสังคมชนบท ในการศึกษาความหมาย
และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมไผจะเปนตัวชวยบงชี้วา ไมไผมีความพิเศษ
เฉพาะตัว สามารถที่จะนําไปประยุกตใชจนกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวตะวันออก

1. ตระกูลพืช

ไมไผจัดอยูในพืชประเภท ใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีวิวัฒนาการมาจากพืชตระกูลหญา (วงศ
Gramineae) บางชนิดมีอายุยืนยาวเปนรอยป มีลักษณะทางชีพลักษณในรูปแบบเดียวกัน (แบบ
Monocarpic) เมื่อออกดอกและผลิตเมล็ดแลวตนแมก็จะตายไป (สุริยา สมุทคุปติ์ และ พัฒนา กติิอา
ษา 2544:12 ) แตมีผูเชี่ยวชาญดานไมไผไดเสนอลักษณะสําคัญของไมไผ  เพิ่มเติมวาไผนาจะจัดเปน
พืชพวก Bambuseae  เพราะมีความแตกตางจากหญา มีลําตนแข็งแรง เนื้อไมแข็งและมีกิ่งกานให
เห็นอยางชัดเจน (สุทัศน เดชวิสิทธิ์ 2544 :26 )

6

    
ภาพที่ 1 แสดงไผที่ขึ้นในอากาศหนาว และในปาโปรง
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2. ชนิดของพันธไผ

ไมไผเปนพืชที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง มีการกระจายพันธุ อยางกวางขวางไป
ทั่วโลก โดยแหลงที่พบมากที่สุด อยูในภูมิภาคเอเชีย ไมไผที่ขึ้นอยูทั่วไปมีลักษณะเปนพืชยืนตน
(Woody Bamboo) มีทั้งส้ินประมาณ 77 สกุล 1,030 ชนิด เฉพาะในแถบรอนของทวีป เอเชียมีการ
กระจายพันธุถึง 44 สกุล 590 ชนิด   ทั่วโลกมีพื้นที่ไมไผขึ้นปกคลุมอยูประมาณ 80 เปอรเซ็นต ขึ้น
อยูในทวีปเอเชีย (สุริยา สมุทคุปติ์ และ พฒันา กิติอาษา 2544:12 )

สวนไมไผที่พบในประเทศไทยมีประมาณ 13 สกุล 60 ชนิด มีพื้นที่ปาไมไผประมาณ
8,100 ตารางกิโลเมตร คิดเปนประมาณ 6 เปอรเซ็นตของพื้นที่ปาไมทั้งประเทศ(สุทัศน เดชวิสิทธิ์
2544 :45,57 ) ประเทศไทยเปนประเทศในเขตรอนช้ืน ที่เหมาะกับการกระจายพันธุและเจริญเติบโต
ของไผ ไมไผจึงกระจายพันธุอยูตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ ชนิดของไมไผที่นิยมนํามาใช
ประโยชน ไดแก ไผตง ไผซางนวล, ไผปา ไผเล้ียง ไผสีสุก ไผบงหวาน ไผขาวหลาม ไผรวก ไผรวก
ดํา และไผไร ไผสีสุกและไผเล้ียงไมใชไผพันธุพื้นเมืองของไทย นําเขามาปลูกในประเทศหลายชั่ว
อายุคนแลว นิยมปลูกเปนร้ัวและตามหัวไรปลายนา สวนไผตงนําเขาปลูกเมื่อประมาณป 2450
(สุริยา สมุทคุปติ์ และ พัฒนา กิติอาษา 2544:12-13 )

ภาพที่ 2  แสดงแนวการกระจายตัวของไผในแผนที่โลก
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โดยในไผแตละพันธจะมีความเหมาะสมกับแตละสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศที่
แตกตางกัน จึงทําใหไผบางพันธเจริญเติบโตไดดีในบางพื้นที่ เชน ในภาคกลางและภาคใตก็จะพบ
ไผสีสุกมาก เปนไผที่มีคุณภาพดี ไผบงหวานพบมากในจังหวัดเลย ไผดําพบในปาทึบจังหวัด
กาญจนบุรี ไผบงปาในเขตภาคเหนือ สวนจังหวัดที่มีไผจํานวนมาก ไดแก กาญจนบุรี จันทบุรี ใน
ภาคเหนือพบมากใน ลําปาง แมฮองสอน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของไมไผ

ลักษณะโดยทั่วไป ไผ สวนมากมีลําตนกลมและตรงกลางกลวง มีขอ (Internode) เพื่อ
เสริมสรางความแข็งแรงใหแกลําตน ลักษณะเสนใยของลําไมไผที่ประสานกันแนนตามแนวยาว ทํา
ใหไผมีความเหนียวและความยืดหยุนตัว ทําใหสามารถโคงงอหรือดัดไดตามตองการ เปลือกหรือผิว
ไมไผแข็งเรียบเปนมัน มีกาบหุมลําตามขอซ่ึงกาบนี้จะหลุดไปเมื่อลําไมไผเร่ิมมีอายุ ลักษณะที่
ปรากฏภายนอกที่เห็นเดนชัดเหลานี้จะแตกตางกันไปในไมไผแตละชนิด จึงสามารถนํามาใชจําแนก
พนัธุไมไผได ลักษณะสวนใหญที่ใชสังเกต คือ ลักษณะของใบ ขนาดและความยาวระหวางขอไมไผ
ตาของปลอง สีของตนไผ ดวยลักษณะดังกลาวจึงสามารถใชเปนสวนประกอบอยางหนึ่งในการ
จําแนกพันธุไมไผ

  
ภาพที่ 3 แสดงไผที่ข้ึนในสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกตลอดทั้งปและที่ปลูกตามชุมชน
ที่มา : จากการสํารวจ 
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3.1  ใบ ดูลักษณะ (shape) ปลายใบ โคนใบและหูใบ (stipule) ซ่ึงจะมีความตางกัน

3.2  ความสั้นยาวของปลอง(Internode) เชน ไผนวล(ชลบุรี) หรือ ไผปลอง(ปราจีนบุรี)
หรือไผช้ี (จันทบุรี) ไผขาวหลาม หรือ ไผเฮี้ยะ จะมีปลองยาว แตไผปา จะมีปลองสั้น

3.3  ความโตของเสนรอบวง เชน ไผซาง จะมีขนาดโตกวาไผชนิดอื่นๆ บางชนิดจะมี
ขนาดเล็กมาก เชน ไผแคน ไผกระแสน ไผหลอดหลอย จะมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 ซม.

                                     
ภาพที่ 4 แสดงความแตกตางของใบไผปากับไผบง
ที่มา : เจนจบ ยิ่งสุมล, ตนไผพืชพันธมหัศจรรยของโลก พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : บริษัทตน
ออ แกรมมี่, 2540), 3-4.

ภาพที่ 5 แสดงความสั้นยาวของปลองตามชนิดของพันธุไมไผ
ที่มา : เจนจบ ยิ่งสุมล, ตนไผพืชพันธมหัศจรรยของโลก พิมพคร้ังที่ 3(กรุงเทพมหานคร : บริษัทตน
ออ แกรมมี่, 2540), 5.
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3.4  ดูตาปลอง (Bud) ไมไผบางชนิดจะมีหนามอยูที่เหนือตา เชน ไผสีสุก สวนไผซางมี
กิ่งยื่น ออกมาและหลุดหายไปเมื่อไมแกเต็มที่

3.5 สีของลําตน (Color) ไผซางดําหรือไผเหลือง จะมีสีเหลืองตลอดลําและมีแถบสีเขียว
ยาวเปนแถบลงมา สวนไผปาจะมีสีเขียวสดอยูเสมอ

ภาพที่ 6 แสดงเปรียบเทียบเสนรอบวงของปลองของไมไผ
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and
bamboo architecture (n.p., 2000), 158.

ภาพที่ 7 แสดงตาปลองของไมไผ
ที่มา : เจนจบ ยิ่งสุมล, ตนไผพืชพันธมหัศจรรยของโลก พิมพคร้ังที่ 3(กรุงเทพมหานคร :บริษัทตน
ออ แกรมมี่, 2540), 6.
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3.6  ความหนาของเนื้อไมไผ เชน ไผสีสุก ไผไร จะมีความหนากวาไผขาวหลาม

การสังเกตลักษณะภายนอกอยางคราว ๆ ที่กลาวมานั้น จะยังไมสามารถจําแนกพันธุไม
ไผถูกตองนักเพราะแมแตไมไผพันธุเดียวกัน ก็ยังมีลักษณะไมเหมือนกันเนื่องจากความแตกตางทาง
ภูมิศาสตร ทําใหไมไผชนิดเดียวกัน ปลูกในที่ตางกันมีลักษณะผิดแปลกกันไป ฉะนั้นการจําแนก
พันธุไมไผที่ถูกตอง ตองอาศัยการเจริญเติบโตของเหงาที่อยูใตดิน ลักษณะเปนปลองขอส้ันๆภายใน
ไมกลวงเหมือนอยางลํา ซ่ึงจะพัฒนากลายเปนหนอและลําไผในที่สุด เหงาไผแบงออกเปน 2 พวก
คือ Monopodial ที่จะทําใหการแตกลําใหมออกเปนลําเดี่ยว ๆ อยูแยกหางจากลําอ่ืน ๆ ไมอยูรวมกัน

     
ภาพที่ 8 แสดงเปรียบเทียบสีของลําตนของไมไผแตชนิด
ที่มา : จากการสํารวจ

     
ภาพที่ 9 แสดงความหนาของเนื้อลําไผตางกัน
ที่มา : เจนจบ ยิ่งสุมล, ตนไผพืชพันธมหัศจรรยของโลก พิมพคร้ังที่ 3(กรุงเทพมหานคร : บริษัทตน
ออ แกรมมี,่ 2540), 8.
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เปนกอเหมือนกับอีกพวกหนึ่ง คือ Sympodial ไผในเมืองไทยเปนประเภท Sympodial ทั้งส้ิน (สุริยา
สมุทคุปติ์ และ พัฒนา กิติอาษา 2544:15 )

4. การเจริญเติบโตและการขยายพันธ

4.1  การเจริญเติบโต

ไมไผเปนพันธุไมที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก หนอไมไผจะพุงหนอสูงสุดภาย
ใน 24 ช่ัวโมงไดถึง 120 ซม. โดยมีการกําหนดการใชงานตามอายุของไผ 30วันตัดหนอกินได ,6-9
เดือนใชทําตะกรา, 2-3 ปใชทําโครงสราง, 6 ปไผเร่ิมเสียความยืดหยุนและความแข็งแรง (http://
www.network earth.org/naturalbuilding/bamboo.html) การที่ไผสามารถเจริญเติบโตไดดี ทั้งนี้จะ
ตองขึ้นอยูกับปจจัยของสภาพแวดลอมที่เปนผลกระทบโดยตรง เชน  ปจจัยของลักษณะภูมิอากาศ
ไมไผแตละชนิดสามารถเจริญเติบโตในที่ที่มีอุณหภูมิตางกัน  โดยอยูในชวงระหวาง 8.8-36 องศา
เซลเซียส ความเจริญเติบโตของไมไผยังขึ้นอยูกับความสามารถในการปรับตัวใหเขากับความชื้นใน
ดินและอากาศของแตละในทองที่อีกดวย ปจจัยของลักษณะดิน ไมไผชอบดินที่มีการระบายน้ําดี จึง
มักพบไมไผขึ้นอยูบนที่มีดินรวนปนทราย มีเพียงบางชนิดที่ขึ้นไดในที่ดินลูกรัง ไมไผแตละชนิดมี
ความตองการดินที่แตกตางกันออกไป ความลาดชันของดิน ไมไผมีสภาพการเจริญเติบโตที่ดีกวา

  ภาพที่ 10 แสดงลักษณะของเหงากอกับเหงาเดี่ยว
  ที่มา : เจนจบ ยิ่งสุมล, ตนไผพืชพันธมหัศจรรยของโลก พิมพคร้ังที่ 3(กรุงเทพมหานคร : บริษัทตน
  ออ แกรมมี่, 2540), 10.
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หรือมีขนาดลําที่ใหญกวามักจะขึ้นอยูบริเวณเนินเขาที่ลาดชัน ทั้งนี้อาจจะตองพิจารณาสภาพความ
อุดมสมบูรณของดินประกอบดวย (สุริยา สมุทคุปติ์ พัฒนา และ กิติอาษา 2544:13-14 )

ปจจัยตางๆที่กลาวมาในขั้นตน แสดงใหเห็นวาไมไผยังเปนตัวบงชี้วาบริเวณที่ไผ
ขึ้นนั้นมีลักษณะภูมิอากาศ และคุณภาพ ความอุดมสมบูรณของดินเปนอยางไร เชน ที่ใดมีไผไรขึ้น
นับวาเปนดินรวนปนทราย มีความอุดมสมบูรณดี เหมาะสมที่จะทําเปนเนื้อที่ปลูกสวนได ถาเปนไผ
รวกจะเปนดินจะเหนียว และหากเปนไผซางดินมักจะเปนหินผุและขาดความอุดมสมบูรณ  ดังนั้น
การตั้งถ่ินฐานของชุมชนในอดีต ที่มักจะอยูใกลกับแหลงปาไผ สวนหนึ่งก็เพื่อใชประโยชนจากผล
ผลิตของไผ และเปนพื้นที่ที่นาจะมีความอุดมสมบูรณดี

4.2  การขยายพันธุ

การสืบพันธุของไผมีทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ แบบอาศัยเพศ คือ การ
ออกดอกติดผล นั่นเอง เมื่อไผออกดอก หลังจากติดผลแลว กอไผทั้งกอก็จะแหงตายไป เรียกวา “ไผ
ตายขุย”  สาเหตุที่แทจริงของปรากฎการณตามธรรมชาติของไผเชนนี้ยังไมทราบแนชัด แตมีผูคาด
การไววา ไผปาออกดอกเมื่ออายุ 40-45 ป ไผหอมเมื่ออายุ 55-60 ป เปนตน สวนการขยายพันธแบบ
ไมอาศัยเพศ การขยายพันธโดยใชสวนตอหรือเหงา ใชไดผลกับไผแทบทุกชนิด โดยอายุของเหงาที่
ผลิตหนอใหมไดดีคือเหงาที่มีอายุ 1-2 ป ใชเหงาของลําตนแม จะไดตนที่ตรงตามสายพันธ การขยาย
พันธโดยใชปลองกิ่งตัดหรือใชลํา สวนใหญนิยมใชกับไผที่มีลําขนาดใหญ โดยตัดใหขออยูตรง
กลาง ฝงลงในดินหงายตาขึ้น การขยายพันธโดยการใชกิ่งแขนง โดยใชกิ่งที่มีอายุ 4-6 เดือน มีราก
อากาศแลว ตัดนําไปชํา เปนวิธีการที่ไดผลสูงในการเพาะพันธ การขยายพันธโดยการเพาะเนื้อเยื่อ
เทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื่อจะทําใหไผไดผลผลิตสูงและปลอดเชื้อ สะดวกในการดูแลรักษาและสามารถ
ปรับปรุงพันธใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
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5. ไมไผชนิดตางๆที่นํามาใชงาน

ดวยความหลากหลายของพันธไผ ลักษณะที่แตกตางกัน ทั้งขนาดของปลองไมไผ
ความหนาของเนื้อไมลักษณะของปลอง ดวยลักษณะดังกลาวจึงเปนคุณสมบัติเฉพาะของไผในแตละ
ชนิดที่มีความเหมาะสมกับการใชงานในแตละประเภท ในการแบงชนิดของไมไผจึงจัดกลุมตามการ
ใชงานโดยแบงเปน

                    5.1 กลุมของไมไผที่นิยมนํามาทําเปนโครงสราง  ที่มีความสามารถในการรับน้ําหนัก
ได เปนกลุมของไมไผที่มีเนื้อหนา มีลําขนาดใหญ ไดแก ไผปา ไผเหลือง ไผตง ไผบงใหญ ไผหก

ภาพที่ 11 แสดงการขยายพันธไผโดยใชกิ่งแขนง

ภาพที่ 12 แสดงรูปไผปา ไผเหลือง ไผตง ไผบงใหญ ไผหก
ที่มา : ศิลปวัฒนธรรม 18, 9 (กรกฎาคม 2540) : 95-97.
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5.2  กลุมของไมไผที่นิยมนํามาทําเปนสวนประกอบ เปนกลุมของไมไผที่มีเนื้อไมไม
หนามากแตมีเนื้อดี สามารถใชในการทําโครงสรางได แตนิยมใชเนื้อไมมากกวา โดยนําไผมาผาเปน
ซีกๆและใชในการจักรสาน หรือใชในการทําเปนสวนประกอบตางๆ เชน การทําเปนฟากไมไผ ฝา
ขัดเตะ และเฟอรนิเจอรตางๆ ไดแก ไผสีสุก ไผลํามะลอก ไผเล้ียง ไผบง ไผขาวหลาม ไผเฮี้ยะ ไผ
ซางนวล ไผซาง ไผไร (เจนจบ ยิ่งสุมล 2536:81-97)

จากลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมไผ จะเห็นไดวาไมไผมีคุณลักษณะที่แตกตาง
จากไมชนิดอ่ืนๆ ดังนั้นคุณลักษณะของไผที่ลําตนกลม ภายในกลวง มีความเปนขอปลอง และยืด
หยุนตัวไดดี ทําใหไผสามารถที่จะนําไปประยุกตใชงานไดหลากหลายประเภท ซ่ึงในอดีตไมไผเองก็
ถูกใชอยางมากในวิถีชีวิตของชาวตะวันออก เรียกไดวาไผเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม แตพอมาถึง
ยุคปจจุบันวัสดุและเทคโนโลยีตางๆไดทําใหภูมิปญญาไมไผไดเลือนหายไป อาจดวยสาเหตุของการ
ใชงานไมไผมีขั้นตอนและกระบวนการที่ยุงยาก วัสดุไมคงทนถาวร เพราะในวิถีชีวิตปจจุบัน เวลา
เปนสิ่งสําคัญ มีชีวิตอยูดวยความเรงรีบ จึงจําเปนจะตองลดขั้นตอนกระบวนการดังกลาว วัสดุที่ใช
จะตองมีความคงทนถาวรมากขึ้น ที่จริงแลวถาศึกษาถึงวิธีการใชไมไผ จะเห็นไดวาไผมีกระบวน
การที่จะถนอมไมใหสามารถใชงานไดคงทนขึ้น โดยประเด็นสําคัญของการศึกษาคือ การสืบสานวิธี
การสรางใหคงอยูและสามารถพัฒนาตอไปได

6. การทดสอบคุณลักษณะของไมไผ (Testing bamboo)

การใชงานไมไผสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ เชน การใชไผทั้งลําในการทํา
โครงสราง การใชเนื้อไมในการทํางานจักสาน หรือใชผิวไมไผในการทําเปนวัสดุในการมัดสิ่งของ

ภาพที่ 13 แสดงรูปไผสีสุก ไผลํามะลอก ไผเล้ียง ไผบง ไผขาวหลาม ไผเฮี้ยะ ไผซางนวล  ไผไร
ที่มา :  ศิลปวัฒนธรรม 18, 9 (กรกฎาคม 2540) : 95-97.
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เขาดวยกัน ดังนั้นจึงมีการทดสอบคุณลักษณะของไมไผในการรับแรงตางๆ โดยสวนหนึ่งเปนการ
ทดสอบไมไผเพื่อนําไปกอสรางอาคาร Prototype of the Expo pavilion in Manizales
(Colombia),Simon Velez 1999 ในการศึกษาจึงแสดงสรุปการทดสอบดังกลาวเพื่อเปนแนวทางใน
การประยุกตใช

6.1  การทดสอบผิวไมไผ
นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ William Portefield ไดอธิบายวา  ลักษณะผิวของไมไผ

เปนสิ่งที่มีความสวยงามและเปนความเขาใจผิดที่ทําใหไมไผมีผิวเกลี้ยงเกลา  เมื่อมีการนําไมไผมา
ขัดเกลาพื้นผิวยิ่งทําใหเกิดสิ่งที่ขัดกับกฎธรรมชาติ   เนื่องจากไมมีส่ิงประดิษฐใดของมนุษยที่ทําออก
มาแลวดูออนเบาและในขณะเดียวกันก็มองดูแข็งแกรง  เหตุผลที่มีการนําขี้ผ้ึงและซิลิคอนมาลงทับ
เปนเปลือกหุมโครงสรางไมไผ เพื่อใหเกิดความคงทนถาวรแตส่ิงที่ได ซิลิคอนทําใหไมไผมองดูแข็ง
เกินไป (Vegesack and Kries.2000:237) ผิวของไมไผเปนสวนที่มีความสําคัญในการปกปองเนื้อไม
ที่อยูภายใน ดวยลักษณะของผิวที่เปนมันทําใหน้ําไมสามารถซึมผานได เปนตัวยึดเกาะไมใหเนื้อไม
แตก โดยสังเกตจากการจักตอก เนื้อไมที่ใชจะติดกับผิวตามความหนาของตอก สวนที่เหลือเรียกวา
ขี้ไม ไมนิยมใชเพราะจะหักงายเมื่อตองการดัดโคง ผิวของไมไผยังสามารถใชในสวนของการถัก
เปนเสน คลายการถักเชือกโดยใชเปนสะพานขึงขามฝาก(สะพานของชาวจีนโบราณ)

ภาพที่ 14 แสดงลักษณะของผิวไมไผ
ที่มา :  ศิลปวัฒนธรรม 18, 9 (กรกฎาคม 2540) : 82.
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6.2  การทดสอบไมไผในการรับแรงตางๆ
ในทดสอบไมไผในการรับแรงตางๆ เปนการทดสอบเพื่อใชในอาคาร Prototype of

the Expo pavilion in Manizales (Colombia),Simon Velez 1999 โดยทดสอบแรงอัด 4จุดที่โคง-งอ
ทดสอบการยืดขยาย ทดสอบจุดตอ การทดสอบดังกลาวโดยมีตารางคาตางๆ เพื่อเปนการพิสูจนวา
อาคารที่สรางจากไมไผมีความสามารถในการรับน้ําหนักได ไมไผมีความสามารถในการรับแรงที่มี
ความเปนพิเศษ คือมีการเอื้อประโยชนในระหวางที่มีการโคงงอและเกิดแรงดันขึ้น  พูดอีกอยางก็คือ
เมื่อมีการถายแรงมาถึงที่สูงสุดแลว  ไมไผที่โคง-งอยังแสดงผลของการรับแรงเพียงแค 1/3 – ½ ของ
คาความจุสูงสุดเทานั้นเอง (Vegesack and Kries. 2000:238)แรงดันที่เกิดจากรูปทรงที่มีความโคง-งอ
เปนลักษณะที่มีอยูในธรรมชาติของไมไผอยูแลวไผจะโคงเมื่อมีแรงลมเขาปะทะ แตก็ยังยืนตนอยูได
ดวยคุณลักษณะดังกลาว เครื่องใชตางๆที่ทําจากไมไผสานเมื่อมีการใชงาน จึงสามารถยืดหยุนและ
กลับคืนสูรูปเดิมได

 
ภาพที่ 15 แสดงวิธีการและเครื่องมือทดสอบไมไผในการรับแรง
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and
bamboo architecture (n.p., 2000), 223-239
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สรุปการวิเคราะหลักษณะทางพฤกษาศาสตรของไมไผ

การศึกษาในลักษณะทางพฤกษาศาสตรของไมไผ โดยลักษณะทางกายภาพที่เห็นเปน
รูปธรรม คือ ลักษณะของลําตนไผที่ขึ้นตรงในสวนโคน สวนปลายคอยๆเล็กเรียวและโคงตาม
ลักษณะของธรรมชาติ เปนสวนโคงที่เกิดจากสภาพแวดลอม และเมื่ออยูกับเปนกลุมกอจึงทําใหสวน
โคงสอดประสานกัน สีของไผ ในธรรมชาติไผมีอยูหลากหลายสี เชน สีเขียวที่พบมากที่สุด สีเขียว
อมเหลือง สีเหลือง สีเหลืองทอง สีน้ําตาล และสีที่เปนลวดลาย สีเหลืองลายแถบเขียว สีเขียวลายจุด
เทา สีสันและลวดลายตางๆ จะมีการเปลี่ยนจากสีออนเปนสีเขมขึ้นตามชวงอายุของไผ แตบางพันธ
ทีเ่ปนลักษณะพิเศษคือ ไผสีสุก จะมีสีเขียว เมื่อแกจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง คือที่มาของชื่อ ไผสีสุก ซ่ึง
ตามแถบชนบทนิยมปลูกกันมาก โดยใชเปนร้ัวแนวบอกเขตของที่ดิน  สวนลักษณะไผที่เปน
นามธรรม คือ ลักษณะทางชีพลักษณ(การเจริญเติบโต)ของไผ ที่เปนพืชกอ การเจริญเติบโตในแบบ
ครอบครัวเครือญาติ ที่มีความสัมพันธของตนแมกับตนลูก ซ่ึงจะเปนความแตกตางเมื่อเทียบกับไม
ชนิดอื่นๆ สวนลักษณะของความเปนขอปลองที่มีภายในกลวงก็เชนกัน  ในลําตนของไผที่ภายใน
กลวงแตมีขอเพื่อชวยเสริมความแข็งแรงใหกับลําตน ทําใหเกิดการยืดหยุนตัวสูง ซ่ึงเปนลักษณะที่
พิเศษของไผ

การทดสอบผิวไมไผ ลักษณะของผวิท่ีมองดูออนนุมทําใหลักษณะของโครงสรางที่ทํา
จากไผแลดูไมแข็งจนเกินไป นอกจากนั้นตัวผิวยังเปนสวนที่ชวยใหไผมีความเหนียวและยืดหยุนตัว
ไดดี โดยการจักตอกไมไผจะใชสวนที่ติดกับผิวไมในการทําเครื่องจักสาน

การทดสอบไมไผในการรับแรง ดวยลักษณะของไผที่ลําตนกลม เสนใยตามแนวยาวของ
ลําตน ไผจึงมีความยืดหยุนสูง ลักษณะพิเศษคือ การที่นําไมไผมาทําเปนสวนโคงจะทําใหเกิดแรงดัน
ในตัวที่ชวยพยงุน้ําหนักกดทับ

สรุปการศึกษาลักษณะทางพฤกษาศาสตรของไมไผ โดยลักษณะทางกายภาพที่เห็นเปน
รูปธรรม และนามธรรม ทําใหไผมีความแตกตางและพิเศษกวาไมในชนิดอ่ืนๆ สวนในการทดสอบ
ผิวไมไผ ผิวไมไผที่มีความออนนุมสามารถรับรูไดจากการมองและสัมผัส ผิวไมไผจะชวยใหไมมี
ความเหนียวและยืดหยุนไดดี สวนการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักของไผ เมื่อนําไผมา
ทําเปนสวนโคงจะเกิดแรงพยุงที่ชวยรับน้ําหนักที่กดทับ ซ่ึงมีความสอดคลองกับลักษณะที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติของไมไผ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี   3

ไมไผในวัฒนธรรมตะวันออก

1. ไมไผกับประวัติศาสตรวัฒนธรรมของตะวันออก
ในการศึกษาวัฒนธรรมของชาวตะวันออก ส่ิงที่แสดงวัฒนธรรมของการดํารงคอยูนั้น

คือ ลักษณะของวิถีชีวิตที่มีการสืบทอดตอชนรุนหลังอยางเปนระบบแบบแผนจนหลอหลอมกลาย
เปนวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบตอกันมา ในประวัติศาสตรของวัฒนธรรมตะวันออก ไมไผเปนไมที่ใชทั้ง
โครงสรางและสวนประกอบในวิถีชีวิตโดยมีคํากลาวของ  เจนจบ ยิ่งสุมล ที่วา “ไผเปนเสมือนโครง
สรางใหญโครงสรางหนึ่งของอารยธรรมตะวันออก” ไดใหคําอธิบายความสําคัญของไมไผที่มีตอ
ชีวิตและอารยธรรมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันวา

“ตนไผจัดวาเปนหนึ่งในพืชพันธที่มีความสําคัญ และเปนตํานานแหงความ
มหัศจรรยทีแ่ปลกที่สุดในบรรดาพันธุพืชตาง ๆ ดวยกันอยางสุดคณา โดย
เฉพาะอยางยิ่งสําหรับวิถีชีวิตของคนไทยและคนในซีกโลกตะวันออกดวย
แลว ตนไผคือพันธุพืชแหงความผูกผันกับความคิดและการดํารงชีวิตของคน
เหลานี้มาชานาน เพราะไผเปรียบเสมือนโครงสรางใหญโครงสรางหนึ่งของ
อารยธรรมตะวันออก      ไผเปนที่มาของตํานานความเชื่อ เปนตนแบบของ
ปรัชญาและความคิดอันลํ้าลึก เปนวัตถุดิบแหงการสรางสรรคและไผยังเปน
พืชเศรษฐกิจที่แปรรูปเปนอาหารและเครื่องมือเครื่องใชไดนานาชนิด ไมมีตน
ไมชนิดใดรังสรรคประโยชนใหมนุษยไดแทบทุกวิถีทางเชนนี้อีกแลว...”
(เจนจบ ยิ่งสุมล 2536:8)

ความมหัศจรรยและสารพัดประโยชนของไมไผปรากฏอยูในประวัติศาสตรอารยธรรม
ตะวันออกมาชานานแลว ชนชาติตาง ๆ ในทวีปเอเชียไมเพียงแตใชประโยชนจากไมไผดานตาง ๆ
เทานั้น ไผยังมีความหมายที่เปนตัวแทนในสัญลักษณที่เปนนามธรรม ดังจะเห็นไดจากฉายาของ
ประเทศจีนวา เปน “ดินแดนหลังมานไมไผ” (Land of bamboo curtain)  ภาพลักษณดังกลาวก็เปน
ตัวแทนของอารยธรรมตะวันออกไดเชนกัน(สุริยา สมุทคุปติ์ และ พัฒนา กิติอาษา 2544:16-17 )
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อารยธรรมไมไผของจีนโบราณ ซ่ึงเปนดินแดนที่ลัทธิเตา ขงจื๊อและพุทธศาสนา มา
บรรจบกันความหมายของชีวิตถูกสรางขึ้นและกําหนดจากความผูกพันของมนุษยกับไมไผ คนจีน
เชื่อวา ชีวิตเริ่มตนจากไมไผและจบลงดวยไมไผ เมื่อยอนเวลากับไปในอดีตกอนถึงยุคโลหะ ไมไผ
ใหชีวิต สุนทรียภาพ และประโยชนใชสอยแทบทุกอยาง โดยเฉพาะปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีวิต
เชน อาหาร ที่อยูอาศัย ฯลฯ  ผูคนหลายลานคนตองพึ่งพาไมไผเพื่อความอยูรอด ไมไผจึงมีความ
สําคัญมากกวาการเปนพืชชนิดหนึ่ง (บทความเผยแพรทางอินเตอรเนต Clark 2001)

กวีและศิลปนเอกของจีนในสมัยราชวงศซองเคยรจนาคําประพันธถึงความสําคัญของไม
ไผที่อาจแปลไดความวา“ชีวิตคนเราสามารถดํารงอยูไดโดยไมบริโภคเนื้อสัตว แตชีวิตจะอยูตอไป
ไมไดเลยหากปราศจากไมไผ” (It is quite possible not to eat meat, but not to be without bamboo)
(Su Dongpo 1036-1101 (กวีและศิลปนเอกของจีนในสมัยราชวงศซอง) The Song Dynasty) อยางไร
ก็ตาม คนจีนสมัยโบราณผูกพันกับไมไผมากถึงขั้นที่พูดไดวา ไมไผเปนสัญลักษณของวิถีชีวิตจีน ไผ
เปนเครื่องหมายแทนความยืดหยุน โอนออนผอนตามและหยัดยืนของชีวิต ไผลูไหวตามลมแตไมหัก
โคน ใบไผไหวเมื่อตองลมแตไมหลุดรวงงาย ๆ ดังนั้นไผจึงยืนหยัดและเอาตัวรอดไดในแทบทุก
สถานการณ

ความผูกพันที่ใกลชิดและลึกซึ้งระหวางคนเอเชียกับไมไผเชนนี้ สามารถพบเห็นได
ในแทบทุกประเทศในเอเชีย จากจีนไลเขาไปถึงอินเดียไมไผจึงเปนหุนสวนชีวิตอยางหนึ่งที่มนุษย

ภาพที่ 16   แสดงขั้นตอนการทํากระดาษของชาวจีนและ ใชไมไผเปนเชื้อเพลิง
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and
bamboo architecture (n.p., 2000), 167.
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สามารถหาไดจากธรรมชาติ โดยเริ่มตนจากสุภาษิตเกี่ยวกับไมมหัศจรรยชนิดนนี้ในวัฒนธรรมเวียด
นามที่วา “ไมไผเปนเสมือนพี่นองรวมอุทธรณของฉัน” (Recht and Wetterwald 1992)

ในประเทศญี่ปุน สัญลักษณของไมไผเชนนี้เปนที่รูจักกันวาเปน “จิตวิญญาณแบบไม
ไผ” (bamboo mentality) ซ่ึงหมายถึง การออนนอมถอมตน ตอรอง โอนออนผอนตาม ยืนหยัดและ
กาวไปขางหนาโดยไมแตกหักในทุกสถานการณ

สวนวัฒนธรรมไมไผของชาวเกาะบาหลีในประเทศอินโดนีเซียจะมีความผูกพันกับ
ความเชื่อ พิธีกรรมทางศาสนาและเครื่องดนตรี (สุกรี เจริญสุข)นักมานุษยวิทยาทางดนตรีคนสําคัญ
จากมหาวิทยาลัยดล ไดเดินทางไปศึกษาเครื่องวัฒนธรรมดนตรีของชาวบาหลี ไดขอสรุปวา วัฒน
ธรรมไมไผมีความรุงเรืองและวิวัฒนาการถึงขีดสุดที่เกาะบาหลี วัฒนธรรมดนตรีไมไผที่วิจิตร
บรรจง และงดงาม เพราะวาดนตรีแยกไมออกจากวิถีชีวิตที่สืบทอดมาจากชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิม
ดนตรีแยกไมออกจากฐานคติ ความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา อาจจะพูดไดวาเปนความรุงเรืองที่
สุดของวัฒนธรรมไมไผเลยทีเดียว วิถีชีวิตของชาวบานก็ประกอบดวยไมไผ เนื่องจากเกาะบาหลีมี
ไมไผเปนไมพื้นเมืองอยูทั่วไป ชาวบานจึงมีความเกี่ยวของกับไมไผตั้งแตเกิดจนตาย เครื่องมือเครื่อง
ใชทําดวยไมไผเปนหลัก บานทําดวยไมไผ เครื่องใชไมสอย เครื่องดนตรีทําดวยไมไผ( สุริยา สมุท
คุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา 2544:16-18 )

   
ภาพที่ 17 แสดง ชาวเวียดนามกับเครื่องใชที่ทําจากไมไผ กับโคมของชาวญี่ปุน
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and bamboo
architecture (n.p., 2000), 176-177.
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ไมไผจะมีสวนเกี่ยวของกับวัฒนธรรมในแทบทุกประเทศที่อยูในเอเชีย จะเห็นถึงความ
สําคัญของไผกับวิถีชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมประเพณี ดนตรีและการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ไผ
อาจเปนตัวแทนของสัญลักษณที่ส่ือใหเห็นความออนนอมถอมตน ยืนหยัดสูชีวิต ความสามัคคี และ
การอยูรวมกันเปนกลุม ซ่ึงถาลองเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยของชาวเอเชีย ก็เปนผูที่มีความนอบ
นอม เคารพตอผูใหญ มีความอดทน และอยูกันเปนครอบครัวเครือญาติ จะเห็นถึงความคลายกัน
ระหวางลักษณะไผกับลักษณะนิสัยของคน จึงมีการเปรียบเทียบใหไผเปนตัวอยางของการดําเนิน
ชีวิต ดังนั้นการที่บอกวา ไมไผเปนสวนหนึ่งในวัฒนธรรมตะวันออก จึงไมใชแคการใชเปนวัสดุ
ประกอบ แตไผยังฝงรากลึกในวัฒนธรรมของชาวเอเชียดวย

2. ไมไผกับประวัติศาสตรวัฒนธรรมชนชาติไทย

การใชไผในวัฒนธรรมไทยมีมาตั้งแตสมัยโบราณกาล กอนยุคประวัติศาสตร โดยมี
หลักฐานจากการคนควาเรื่องไมไผ ของ ศ.ประกิต(จิตร) บัวบุศย ราชบัณทิตแหงสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ในป พ.ศ.2500 ไดคนพบหลักฐานเปนสุสานฝงศพแบบโบราณ โครงกระดูก เครื่องปน

     
ภาพที่ 18  แสดง เครื่องดนตรีไมไผของชาวญี่ปุนกับชาวบาหลี
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and bamboo
architecture (n.p., 2000),178 และ ศิลปวัฒนธรรม 18, 9(กรกฎาคม2540) : 85.
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ดินเผา รวมทั้งขาวปน ซ่ึงสงไปใหผูตายเพื่อพลีกรรม(เปตพลี) สงไปใหผูตายใชในภายภาคหนา โดย
เฉพาะงานไมไผไดคนพบงานจักสานที่ใชเสนตอกเสนเล็กมากๆ มีขนาดเทากานไมขีด และบางมาก
สานเปนลายขัด ซ่ึงมีอายุกอนบานชียง เครื่องไมไผที่สานเปนลายขัดเหลานั้นถือวาเปนการพบครั้ง
แรก จากความเกี่ยวเนื่องกันระหวางเครื่องปนดินเผากับเครื่องจักสาน คือการคนพบอีกวิธีหนึ่งก็คือ
การสังเกตและสันนิษฐานลวดลายบนภาชนะเครื่องปนดินเผา กลาวคือ หมอไหรุนแรก ๆ นั้นมนุษย
สรางขึ้นโดยการไลดินเหนียวบนภาชนะจักสานใหหนาพอ เมื่อเผาเสร็จแลว ภาชนะจักสานนั้นก็จะ
ไหมหายไปเหลือแตหมอดินเผามีรอยลวดลายเครื่องจักสานปรากฎอยูที่ผิว เหลานี้เปนเครื่องยืนยัน
ไดวา เครื่องจักสานเปน “มารดาแหงเครื่องปนดินเผา” ภายหลังตอมาเมื่อมนุษยรูจักวิธีทําเครื่องปน
ดินเผา โดยไมตองอาศัยเครื่องจักสานเปนแบบแตยังมีความเสียดายลวดลายของเครื่องจักสาน ตี
พิมพเครื่องปนดินดิบใหเปนลวดลายกอนที่จะนําออกไปเผา การปฏิบัติเชนนี้ยังทํากันอยูจนทุกวันนี้
สําหรับหลักฐานทางวัตถุคือ เครื่องปนดินเผา ลักษณะคลายเครื่องจักสานที่พระคณาจารย (ช้ิน) เปน
ภาชนะรูปสี่เหล่ียม สวนปากเปนรูปกลม ลวดลายดานขางมีลักษณะคลายคลึงกับลวดลายของเครื่อง
จักสาน สันนิษฐานวาทําขึ้นดวยวิธีการเดิม(เจนจบ ยิ่งสุมล 2536:50)

จากขอมูลการคนพบดังกลาวในขั้นตนเปนหลักฐานเพื่อแสดงใหเห็นวาวิถีชีวิตของ
มนุษยกอนประวัติศาสตรมีวัฒนธรรมของการใชไผในชีวิตประจําวัน และพฤติกรรมดังกลาวที่สืบ
ทอดตอกันมาโดยมีการพัฒนารูปแบบของการใชไผในการทําเครื่องไมเครื่องมือตางๆจะเห็นไดจาก 
กลุมชนไทยดั้งเดิมที่อยูในดินแดนชาติไทย โดยอาชีพของชาวไทยคือการเกษตรกรรม เครื่องมือ

ภาพที่ 19  แสดงเครื่องปนดินเผาที่มีรอยประทับเครื่องจักรสาน พบที่ตําบลบานเชียง อําเภอ
หนอง
                 หาน จังหวัดอุดรธานี
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เครื่องใชสวนใหญจะทําจากไมไผนํามาจักสาน ในพื้นที่อยูอาศัยของคนไทยจะอยูใกลแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติ เชน แมน้ําลําคลอง พวกผูชายจะจับสัตวน้ําดวยเครื่องมือที่ทํางาย ๆ จากไมไผ สวนผูหญิง
จะทํางานบาน และทํางานจักสานภาชนะตางๆไวใชในครัวเรือน

และเมื่อคนไทยสามารถปกครองตนเองได ก็เริ่มมีรูปแบบทางวัฒนธรรมของตนเองที่ได
สืบทอดจากสมัยอดีต คือ งานหัตถกรรมพื้นบาน ซ่ึงถูกสรางขึ้นมาเพื่อใชสอยในชีวิตประจําวัน และ
มีการพัฒนารูปแบบ เชน ตะกราใสหมากพลู หีบใสเสื้อผา เปนตน เพราะไมไผเปนวัสดุที่มีอยูใน
ทองถ่ินทั่วไปหาไดงาย การนํามาใชงานไมตองมีเครื่องมืออะไรมากมาย เพียงมีดอันเดียวก็สามารถ
ทํางานได กรรมวิธีการสานเปนการสืบทอดการทํางานจากบรรพบุรุษใหลูกหลานหรือคนในครอบ
ครัว รูปแบบและลวดลายของงานจักสาน จะคํานึงถึงประโยชนการใชสอยเปนสําคัญ จึงทําตามแบบ
ของเกาที่มีอยูหรือที่ใชอยูดั้งเดิม จะแตกตางกันเรื่องขนาดเล็ก ใหญ ฝมือการทํางาน ซ่ึงถาดูภาพรวม
โดยทั่วไป การทํางานจักสานของคนไทยในทุกทองถ่ินใดก็ตาม ยังยึดถือสืบทอดจากงานหัตถกรรม
พื้นบานของทองถ่ินตนตั้งแตอดีต ไมคอยเปลี่ยนแปลงเทาใด

จากหลักฐานดังที่ไดกลาวมาขางตน ในทุกภาคและทุกจังหวัดของประเทศไทย เราจะ
พบเห็นผลิตภัณฑไมไผประเภทเครื่องจักสานมีอยูโดยท่ัวไป ไมวาจะเปนเรือกสวนไรนา ในหมูบาน
ในเมือง ทั้งนี้เพราะเครื่องจักสานเปนเครื่องใชประจําบาน ที่สําคัญยิ่งทุกคนตองใช ประกอบกับ
ความจําเปนทางดานเศรษฐกิจของชนบท  จึงตองทําเครื่องใชสอยไวใชดวยตนเอง เพื่อตอบสนอง
ประโยชนใชสอยตามความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย โดยการผลิตจะไมพิถีพิถันมากนักในดาน

   
 ภาพที่ 20   แสดงจิตกรรมฝาผนังที่แสดงถึงวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับไผของคนในอดีต
ที่มา : เจนจบ ยิ่งสุมล, ตนไผพืชพันธมหัศจรรยของโลก พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : บริษัทตน
ออ แกรมมี่, 2540), 60.
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ความประณีต แตเนนความคงทน แข็งแรง เหมาะกับประโยชนใชสอยเปนหลัก เชน เขง คราด สุม
ไก ปุงกี๋ ของ ไซ สุม ตุม ชะลอม เปนตน

มาถึงยุคปจจุบันวัฒนธรรมของการใชไมไผ ถูกแทนที่ดวยวัสดุอ่ืนที่มีความคงทนถาวร
และสามารถผลิตในแบบอุตสาหกรรมเปนที่นิยมมากกวา จึงทําใหการพัฒนางานผลิตภัณฑไมไผ จะ
เปนไปอยางชา ๆ เนื่องจากมีความจํากัดในดานตาง ๆ หลายประการ เชน ความจํากัดในหนาที่ใช
สอย การผลิตที่จะตองใชเวลานาน รูปแบบที่ลาสมัย ทําใหเครื่องจักสานในปจจุบันดอยคุณคากวาใน
อดีต ความประณีตบรรจงจึงยอมลดลง ขาดการพัฒนาที่ตอเนื่อง ระบบภูมิปญญาทองถ่ินที่เคยสืบ
ทอดจากรุนสูรุนก็เลือนหายไป

ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับไมไผในวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตการอยูอาศัยของคนในอดีตที่
แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาการของภูมิปญญาที่มีการสืบตอระหวางรุนสูรุน เปนแนวทางเพื่อสืบตอ
ชนรุนหลัง โดยอาศัยการเรียนรูและจดจําเพื่อใชพัฒนางานในระดับตอไป การประดิษฐที่ประณีต
บรรจงของคนในอดีต ทําใหงานจักรสานถือเปนหนึ่งในงานศิลปะหัตกรรม แนวทางเหลานี้จะชวย
พัฒนางานใหมีเอกลักษณของความเปนไทยอยู ดวยรากฐานของการพัฒนาอยางมีระบบจากอดีต
กาล

ภาพที่ 21 แสดงเครื่องใชไมไผ ปนโต ภาชนะใสของ ตะกราหมาก
ที่มา : ศิลปวัฒนธรรม 18 ,9 (กรกฎาคม2540) :80-81.
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3. ไผกับความหมายในเชิงรูปธรรมและนามธรรม

การศึกษาไผกับความหมายในเชิงรูปธรรมและนามธรรม จะเปนตัวชวยบงชี้วาไผ
เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม สวนในวัฒนธรรมของชาวตะวันออกอาจจะมีรูปแบบของการใชสอยที่
มีคลายคลึงกัน แตความหมายไดแสดงใหเห็นเปนอัตลักษณที่ชัดเจน ถูกมองผานในลักษณะที่เปน
รูปธรรม เชน เร่ืองของอาหารการกิน เครื่องใชไมสอย เครื่องดนตรีพื้นบาน และที่อยูที่อาศัย นอก
จากนั้นความหมายในสัญลักษณเชิงนามธรรมที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี แสดงใหเห็นวาความตางของวัฒนธรรมที่มีความคลายกัน ในความหมายมีลักษณะของ
ความเฉพาะตัวในแตละถ่ินที่

3.1 ไมไผกับอาหาร
เร่ืองของอาหารการกินในวัฒนธรรมของไทยมีบางอยางที่มีความเฉพาะตัว โดย

เฉพาะวัฒนธรรมของการบริโภคขาวเหนียว โดยเฉพาะ กระติบขาวเหนียว ถือวาเปนความอัศจรรย
ในความคิดของคนโบราณที่สามารถแปรรูปไม มาใสขาวเหนียวใหอุนและรักษาและรักษาความนุม
อยูเสมอ(ส.บพิธ 2538:99-100) อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารก็เชนกัน ไมไผก็สามารถที่จะทํา
ไดหลายรูปแบบ ในลักษณะของการสานเพื่อเปนภาชนะไวใสของ การใชปลองไมไผใสของเหลว
ลําไผในการหุงได เรียกวา หลามขาว สวนหนอไม สามารถนํามาประกอบเปนอาหารไดหลายอยาง

ภาพที่ 22 แสดง อาหารที่ทําจากหนอไม  เครื่องสีขาวที่ทําจากไผ แอบเขาไมไผ
ที่มา : ศิลปวัฒนธรรม 18 ,9 (กรกฎาคม2540) : 99,81.
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3.2 ไมไผกับเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
ไมไผสามารถนํามาทําเปนเครื่องใชในชีวิตประจําวันไดอยางมากมาย โดยลักษณะ

ของชีวิตชาวชนบท นอกจากเครื่องเรือนแลวเครื่องไมเครื่องมือในการทําการเกษตรกรรมก็มีความ
สําคัญไมแพกัน สวนประกอบที่เปนไมไผ ทั้งที่ใชในการทําดามจับ เปนคานหาบของ โดยเฉพาะ
การยืดหยุนตัว และการขึ้นรูปโดยวิธีการสาน จะทําใหเมื่อวัสดุเสียรูปทรงหรือมีแรงปะทะที่พอจะ
รับได การยืดตัวของไมไผจะทําใหวัสดุกลับเขารูปทรงเดิมได ยกตัวอยางเชน ไซดักปลา โดย
ลักษณะของการใชงานจะตองขึ้นกับสภาพแวดลอมของรองน้ําที่ปลาจะวายผานดังนั้นอุปกรณอาจ
จะตองเสียรูปทรงไปบาง แตเมื่อใชงานเสร็จก็จะคืนรูปดังเดิม การดัดโคง ไมไผก็สามารถทําได
เพราะไมไผมีความเหนียวจึงทําใหสามารถดัดไดมากกวาไมชนิดอื่นๆ โดยจะเห็นไดจากวิธีการทํา
สุมไก  หวดหมู ไมไผเปนไมที่มีลักษณะเสี้ยนยาวตลอด จึงมีความเหนียวไมหักงาย และมีแรงดีดคืน
ตัว จึงไดนํามาเปนคันธนู และสายธนู ขวากดักสัตว ซ่ึงปจจุบันจะไมคอยไดพบเห็นแลว

3.3 ไมไผกับดนตรี
การกําเนิดดนตรี เกิดจากการที่มนุษยสังเกตเสียงที่เกิดจากธรรมชาติ เชน เสียงของ

ลมที่พัดผานโพรงไม จึงเกิดการลอกเลียนและพัฒนามาเปนเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ซ่ึงวัตถุดิบสวน

ภาพที่ 23 แสดงเครื่องมือดักสัตว ภาชนะและเครื่องมือตาง ๆ ที่ทําจากไผ
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ใหญจะหาไดรอบๆตัว จากการสังเกตการเกิดเสียง การกระทุงไมกับพื้น เคาะไมกับวัสดุอ่ืน โดย
เครื่องดนตรีชนิดแรกๆ จะเปนประเภทเคาะใหจังหวะ แลวจึงพัฒนาเปนประเภทอื่นๆ โดยลักษณะ
ของไมไผที่มีลําตนเปนขอปลองเมื่อเคาะจะเกิดเสียงที่ตางกันตามขนาดของไม และการที่ไผมีรูกลวง
ตรงกลางลําตน สามารถพัฒนาเปนเครื่องดนตรีประเภทเปาได ดังนั้นเครื่องดนตรีในประเภทตางๆที่
ยกตัวอยางมา มีตนกําเนิดและพัฒนามาจากปลองไมไผแทบทั้งส้ิน

3.4 ไมไผกับพุธศาสนาและความเชื่อ
พุทธศาสนาเปนหนึ่งในวัฒนธรรมของคนไทย มีประวัติเกาแกและยึดถือมาเปน

เวลาชานาน ไมไผก็มีสวนเกี่ยวของกับพุทธประวัติ โดยเมื่อ ๒๕๓๙ ปมาแลว พระเจาพิมพิสารแหง
กรุงราชคฤหในประเทศอินเดีย ไดมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาพุทธเปนอยางมาก ไดทรงสราง
พระอารามและพระราชอุทยานที่เปนปาไผ ถวายสมเด็จพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจาใหเปนที่พํานัก
และอีกที่หนึ่ง  คือ เวฬุวนาราม อันเปนสถานที่จตุรงคสันนิบาต(วันมาฆบูชา) เปนวันประชุมสาวก
คร้ังสําคัญ สวนไมไผในสัญลักษณของความเชื่อ ปากหมอยาจะมีใชตอกไมไผมาขัดไขวเปนรูปยันต
5 มุม ปกไวเพื่อกันสิ่งช่ัวราย ที่เรียกกันวา  “ เฉลวปกปากหมอยา ”

ภาพที่ 24 แสดงเครื่องดนตรีที่ทําจากไผ โปงลาง ระนาดทุม และแคน
ที่มา : ศิลปวัฒนธรรม 18 ,9 (กรกฎาคม2540) :107,103,77.
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3.5 ไมไผกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ขนบธรรมเนียมประเพณีเปนสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา การประกอบพิธีกรรม

จะมีไมไผเปนสวนประกอบ โดยความสัมพันธดังกลาวระหวางประเพณีกับไผ มีคํากลาวของสมชาย
นิลอาธิ ที่วา “ไมไผถูกใชในงานบุญประเพณีฮีตสิบสองแทบทุกเดือน ตั้งแตงานบุญคูณลาน บุญ
ขาวจี่ ประเพณีสงกรานต งานบุญบั้งไฟ บุญเบิกบาน เขาพรรษา งานบุญขาวประดับดิน บุญขาวสาก
ของผูไท ลอยเรือไฟและงานกฐินแลน ลวนมีไมไผเปนวัสดุสําคัญในพิธี” (ศิลปวัฒนธรรม 2540:85)

ภาพที่ 25  แสดงสัญลักษณของความเชื่อ เฉลว,เฉลวปกปากหมอยา,เมรุเจาอาวาสจังหวัดเชียงใหม
ที่มา : สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, น้ํา:บอเกิดแหงวัฒนธรรมไทย พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: เอ็น
เอส พี พร้ินติ้ง กรุป, 2539), 75,76,87.

ภาพที่ 26  แสดงงานบุญงานประเพณีที่มีไผเปนสวนประกอบ งานบุญผะเหวด งานบุญบั้งไฟ
ที่มา : ศิลปวัฒนธรรม 18 ,9 (กรกฎาคม2540) : 77,83.
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ประเพณีที่ยกตัวอยางลวนมีสวนเกี่ยวของกับการใชไมไผแทบทั้งส้ิน ก็เพราะดวยคุณ
สมบัติของไมไผที่สามารถใชงานไดหลากหลาย ใชในสวนโครงสรางหรือดัดแปลงเปนรูปทรงตางๆ
ไดดวยวิธีการสานขึ้นเปนรูปทรง โดยเฉพาะลักษณะของไมไผที่เปนขอปลองภายในกลวง ทําใหไผ
มีน้ําหนักเบาลอยน้ําไดและสามารถจะบรรจุส่ิงของไวภายใน อีกทั้งเปนไมที่สามารถหาไดงายตาม
ทองถ่ิน ดวยคุณลักษณะของไมไผกับภูมิปญญาพื้นถ่ินที่คิดประดิษฐและปฏิบัติสืบตอกันมา จึงทํา
ใหไมไผเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ไมไผกับความหมายในเชิงรูปธรรมและนามธรรม แสดงการใชไมไผในวัฒนธรรมไทย 
โดยมีการปฏิบัติสืบตอกันมา ทําใหเห็นถึงการใชงานไมไผที่สอดคลองกับลักษณะวิถีชีวิตของคน
ไทย ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆหมุนเวียนกันเขามาในแตละป  กิจกรรมตางๆเหลานี้เปนงาน
ในลักษณะที่เปนแบบชั่วคราวและจะตองปรับเปลี่ยนไดหลายรูปแบบ   ในการที่ใชไมไผจึงมีความ
สอดคลองเหมาะสมกับการปรับเปลี่ยน และอายุการใชงาน

4. สถาปตยกรรมไมไผ

ในอดีตกาล ลักษณะของการสรางที่อยูที่อาศัย จะมีรูปแบบที่เรียบงาย โดยปจจัย
สําคัญคือการใชวัสดุที่สามารถหาไดจากธรรมชาติตามสภาพแวดลอมนั้นๆ ไมไผเปนไมอีกชนิด
หนึ่งที่ใชสรางที่พักอาศัย เพิงพักชั่วคราว โดยรูปแบบของอาคารใชลักษณะของการผูก มัด สวน
ประกอบเขาดวยกัน ที่เรียกกันวาเรือนเครื่องผูก(เรือนพื้นถิ่นของไทย) ซึ่งเปนตนแบบใหกับเรือน
ไทยในยุคตอๆมา พัฒนาเปนสถาปตยกรรมรวมสมัยที่สะทอนภูมิปญญาในเทคนิคการกอสรางที่
ถูกถายทอดจากชนรุนหลัง โดยแนวทางดังกลาวชวยสรางระบบที่มีรากเหงาสะทอนอัตลักษณของ
ความเปนไทย

ในการศึกษาสถาปตยกรรมไมไผ แบงเปน สถาปตยกรรมพื้นถิ่น และสถาปตยกรรมรวม
สมัย โดยทั้ง 2 สวนเนนอาคารที่สรางจากไมไผและมีกระบวนการแนวความคิดที่สอดคลองกับการ
นําไมไผมาใชในสถาปตยกรรม

4.1  สถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่ทําจากไมไผ
สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน เปนสถาปตยกรรมที่มีการปลูกสรางในรูปแบบงายๆ ไมตอง

ใชความประณีตมากนัก เนนการใชสอยแบบตรงไปตรงมา สวนใหญจะใชวัสดุที่สามารถหาไดงาย
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ตามทองถ่ินนั้นๆ ไมไผเปนไมชนิดหนึ่งที่นิยมนํามากอสรางโดยเฉพาะประเทศที่อยูในแถบภูมิภาค
เอเซียตะวันออก เพราะไมไผเปนพืชที่สามารถหาไดงาย เจริญเติบโตไดรวดเร็วและสามารถนําไปใช
งานไดหลายรูปแบบ ทั้งในสวนโครงสราง นํามาทําเปนพื้น หรือสานเปนผนัง บางแหงก็ใชทําหลัง
คา ดวยคุณลักษณะของไมไผที่สามารถนําไปดัดแปลงใชไดหลากหลายรูปแบบ การนําใชจึงแบง
เปนสวนตางๆ ดังนี้

การใชไมไผในสวนโครงสราง
ไมไผเปนไมที่มีลําตนตรง ภายในกลวง แบงเปนขอๆ เสนใยมีลักษณะเปนแนว

นอนตามแนวของลําไผ  ดวยลําตนที่ตรงจึงงายกับการนําไผมาขึ้นเปนโครง ไผจะรับแรงที่กดตรงๆ
กับหนาตัดของลําไผไดดีกวาที่มาจากดานขางเพราะจะทําใหไผโคงงอในกรณีที่จะตองรับน้ําหนัก
มากๆ ตัวอยางโครงสรางเรือนเครื่องผูกเปนเรือนพื้นถ่ินในประเทศไทย ที่เปนโครงสรางไมไผยก
พื้น โดยระยะหางระหวางเสาไมมากเกินไป ประมาณ 3-4 เมตร มีเสาตอมอหรือเสาหมอชวยคํ้าโครง
สรางหลัก สวนโครงสรางพื้นมีการวางคานและไขวดวยตงทุกระยะประมาณ 1 เมตรเพื่อชวยเสริม
โครงสรางพื้นใหแข็งแรง (เสนอ นิลเดช 2541:16,30)

การที่ไผสามารถโคงงอโดยไมหัก ดวยความเหนียวของไผ จึงทําใหรูปแบบของ
เรือนพื้นถ่ินบางแหงใชการดัดโคงมาใชในสวนของโครงสรางหรือในสวนของโครงหลังคา เชน

        
ภาพที่ 27 แสดง โครงสรางไมไผของบานชนพื้นเมืองและโครงสรางไมไผ Meeting house in
                Maipua (New Guinea)
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and bamboo
architecture (n.p., 2000), 138,142.
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โครงสรางไมไผใน Meeting house in maipua  และโครงหลังคาของ Ancestral house(Tongkonan)
in Lemo/ Tana Tora (Indonesia)  ที่มีลักษณะเฉพาะตัวเปนเอกลักษณ รูปทรงดังกลาวสวนหนึ่งเกิด
ขึ้นจากการใชคุณสมบัติที่มีอยูในไมไผ

โครงสรางที่ทําจากไผจะมีขอดีตรงที่เมื่อตองรับน้ําหนักมากๆไผจะแอนตัวเพื่อพยุง
น้ําหนัก ไมหักหรือพังในทันที เพราะไผมีความยืดหยุนตัวไดสูง เหมือนกับลักษณะของตนไผที่ออน
ไหวตามแรงลม อีกทั้งน้ําหนักของไผก็ไมมากเพราะภายในกลวงแตมีขอเพื่อชวยเสริมความแข็งแรง

การใชไมไผในสวนของผนัง
การใชไมไผในสวนผนัง มีวิธีการใช 2 ลักษณะ คือ การใชไผทั้งลํา และใชไมไผที่ผา

ออกเปนซีกๆสานเปนลายขัดกันหรือใชปูแบบไมตองสาน  ที่เรียกวาฟากไมไผ รูปแบบของการสาน
ผนังอาจมีความคลายหรือตางกันตามแตเฉพาะถิ่น เปนลักษณะเฉพาะที่สรางลวดลายใหกับพื้นผิว
เปนเสนหอยางหนึ่งใหกับงานผนังแตไมวาลวดลายนั้นจะเปนอยางไร ผนังไมไผสานจะชวยในเรื่อง
ของการระบายอากาศ ผนังไมไผยังสามารถสานไดหลายรูปทรง โดยสานเปนลักษณะตามที่โครง
สรางกําหนดหรือไมมีโครงสรางก็ได ในกรณีที่ใชไมไผสานขัดกันจนอยูทรงคลายกับลักษณะการ
สานของเครื่องจักรสานจะทําใหผนังสามารถยืดหยุนตัวเองได และมีน้ําหนักเบา การนําผนังไมไผที่
สานขัดลายจะมีกรอบไมประกบเพื่อยึดติดกับสวนโครงสรางหลักของอาคาร โดยช้ินสวนผนังจะทํา

ภาพที่ 28  แสดงโครงสรางไมไผกับที่อยูอาศัย ของ Lake Malawi,(Tanzania)และ Yawalapiti,(Brazil)
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and bamboo
architecture (n.p., 2000), 139.
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เปนลักษณะแบบชิ้นสวนสําเร็จรูปเพื่อถอดประกอบเมื่อมีการยายถ่ินฐาน หรือเปลี่ยนซอมแซมเมื่อ
ผนังผุพัง

การสานลายผนังไมไผของเรือนพื้นถ่ินโดยทั่วไปมีหลายรูปแบบ สวนใหญที่นิยมคือ
การสานสอดขึ้นลงสลับกันในแนวตั้งและแนวนอน(เรือนพื้นถ่ินของไทยเรียกวาฝาขัดแตะ) ใชไม
ไผผาซีกยึดกรอบของผนัง การสานขัดลายสามารถสานเปนลายหนึ่ง ลายสอง หรือมากกวานั้นแลว
แตความตองการหรือตามลักษณะของการใชงาน เชน สวนที่ใชเก็บพืชผลทางการเกษตร  เก็บ
ขาวเปลือก  โดยโครงสรางของอาคารสวนใหญจะอยูภายนอกสวนผนังจะสานอยูภายใน เมื่อเวลา
เก็บขาว ผนังที่อยูภายในจะชวยไมใหขาวไหลออกมา บางแหงก็สานไมไผเปนรูปทรงกระบอก โดย
มีการใชมูลของสัตว ผสมดินพอกไวภายนอกรอบๆ เพื่อปองกันแมลง

   
ภาพที่ 29  แสดงลักษณะของผนังไมไผในรูปแบบตางๆ
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and bamboo
architecture (n.p., 2000), 94.

   
ภาพที่ 30  แสดงลักษณะของลายสานผนังไมไผและ ไมไผสานเพื่อเก็บผลผลิต
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การใชไมไผทั้งลําในการกั้นผนัง บางพื้นที่ตองการความเปนสวนตัวโดยการตีผนัง
ชิดไมเวนรอง เชนในสวนหองนอน แตในบางพื้นที่ตองการการระบายอากาศมาก เชนในสวนครัว
ไฟ หรือกั้นผนังเพื่อเปนแนวบอกเขตพื้นที่โดยการตีผนังแบบเวนระยะหางของชอง ใหความรูสึกที่
โปรงโลงเพื่อชวยในการระบายอากาศและเปนการเชื่อมตอกับพื้นที่ภายนอกทําใหตัวสถาปตยกรรม
แลดูไมทึบตัน สวนใหญมักจะใชกับการกั้นคอกสัตว หรือสวนที่เปนรั้วบอกเขตของที่ดิน

 การใชไมไผในสวนหนาตางและประตู

   
ภาพที่ 31  แสดงลักษณะของผนังไมไผในรูปแบบตางๆ
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and bamboo
architecture (n.p., 2000), 97.

      
ภาพที่ 32  แสดงลักษณะของรั้วไมไผในรูปแบบตางๆ
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and
bamboo architecture (n.p., 2000), 90,91.
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สวนประกอบของเรือนพื้นถ่ินไมวาจะเปน โครงสราง ผนัง วัสดุตางๆที่ใชก็มักจะ
เปนวัสดุชนิดเดียวกันรวมไปถึงสวนที่เปนหนาตาง ประตู และชองแสง ลักษณะของสวนประกอบ
ดังกลาว ก็มักจะใชรูปแบบเดียวกันกับรูปแบบของผนัง เชน ถาเปนผนังไมไผสาน ประตู หนาตางก็
เปนไมไผสานเหมือนกัน ทําใหเกิดความสอดคลองกลมกลืนในตัวสถาปตยกรรม โดยสวนที่นาสน
ใจ คือ การออกแบบจุดเชื่อมใหกับหนาตาง ในลักษณะบานเปด หรือบานกระทุง โดยจุดหมุนของ
บานจะใชโครงไมไผลูกตั้ง ลูกนอนหนาตาง มัดกับกรอบของหนาตางดวยตอกไมไผ ถาเปนบาน
เปดก็มดัตอกกับลูกตั้ง แตสวนใหญ เรือนเครื่องผูกของไทยหนาตางมักจะเปนบานกระทุงจะชวยกัน
แดดและไมใหน้ําฝนไหลเขา สวนประตูก็ใชหลักการเดียวกัน ชองเปด หรือชองแสงในเรือนพื้นถ่ิน
สวนใหญเปนลวดลายที่เกิดจากการเวนระยะของวัสดุ เรือนที่ทําจากไมไผ บางชวงของผนังที่จะ
ตองการระบายอากาศหรือตองการใหแสงผานเขามา ก็เวนใหระยะหางของไผใหมากกวาเดิมหรือ
เจาะเปนชองแลวตีโครงไผที่ทําเปนลวดลายตางๆ ติดเขาไปเปนสวนประดับตกแตงเพื่อความสวย
งาม

ลักษณะของการตอไมไผ
ลักษณะของการตอไม ไมไผเปนไมที่ลําตนลักษณะกลมและมีภายในกลวง การเขา

ไมสวนใหญจะตองอาศัยการผูกหรือมัดเขาดวยกัน การตอไมโดยการมัดวัสดุที่ใชมักจะเปนตอกไม
ไผหรือหวายจะพบไดในเรือนพื้นถ่ินทั่วไป โดยเฉพาะในเรือนเครื่องผูกวิธีการมัดจะตองมัดไขวกัน

    
ภาพที่ 33 แสดงลักษณะหนาตางของเรือนไมไผและลวดลายของชองเปด
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and
bamboo architecture (n.p., 2000), 104.
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ใหแนนเพื่อความแข็งแรงของโครงสราง ลักษณะการตอไมโครงสรางจุดที่เชื่อมตอกันอาจมีการ
เคล่ือนตัวบางทําใหโครงสรางสามารถผอนแรงที่ปะทะจากทางดานขาง เชน แรงลม หรือแรงที่เกิด
จากการสั่นของแผนดิน และขอดีของโครงสรางที่ประกอบขึ้นดวยการมัดเมื่อตองการรื้อถอนอาคาร
แลวนําไปประกอบใหมไดโดยวัสดุที่ใชไมเกิดการเสียหายมากนัก

การตอไมโดยการบากไมไผเปนชองเพื่อสอดไมอีกชิ้นเขาไป เปนวิธีการตอไมอีกรูปแบบ
แตการบากไมจะทําใหไมไผหักไดงาย ดังนั้นไมที่บากจะตองมีขนาดที่ใหญกวาชิ้นที่สอดเขา แลว
มัดใหแนนหรือใชล่ิมแขนงไมสอดเขาระหวางไมทั้งสองชิ้นไมใหไมหลุดออกจากกัน การตอไม
เปนเสมือนเปนภูมิปญญาของคนในอดีตที่จะตองอาศัยความรูความเขาใจธรรมชาติของไมไผเสีย
กอน จึงจะสามารถตอไดตามรูปแบบที่ตองการ

การใชไมไผในสวนพื้น
ลักษณะของการใชไมไผทําพื้น สวนใหญมักจะผาไมไผเปนซีกๆปูเปนพื้นเพราะ

จะไดพื้นที่คอนขางเรียบเสมอกัน แตพื้นของไมไผมักจะออนตัวลงเมื่อมีน้ําหนักมากๆ ดังนั้นจึงมี

ภาพที่ 34  แสดงลักษณะของการตอไมไผในแบบตางๆ
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and bamboo
architecture (n.p., 2000), 118.
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การเสริมโครงสรางพื้น โดยการวางไมพาดเปนระยะๆหรือจะใชลักษณะของการสานพื้นไมไผ เพื่อ
ชวยใหพื้นรับน้ําหนักไดมากขึ้น พื้นไมไผจะมีขอดีคือสามารถชวยในการระบายอากาศได

สวนการใชไมไผทั้งลําปูเพื่อใชเปนพื้น หรือมีความตองการใชพื้นเปนแพลอยน้ํา ที่
เราเรียกวา เรือนแพ เปนเรือนพื้นถ่ินของคนไทย เรือนแพคือการสรางบานบนแพไมไผดวยคุณ
สมบัติที่ไผสามารถลอยน้ําได แบกรับน้ําหนักของตัวเรือนและผูอยูอาศัย ในอดีตเรือนแพเปนที่อยูที่
อาศัยของพวกที่มีอาชีพการประมงหรือพวกชาวสวนที่อยูอาศัยริมน้ํา การสัญจรหลักยังใชทางน้ํา
มากกวาทางบก  สวนการใชไมไผในลักษณะของการอยูแบบสะเทินน้ําสะเทินบก หมูบานบางแหงที่
อําเภอทาขนอน จังหวัดสุราษฎรธานีเปนหมูบานที่อยูบนบกในที่ลุมเปนแองกระทะมีน้ําทวมเปนฤดู
กาล ตัวบานจึงใชลักษณะของแพไมไผอยูใตพื้น เมื่อเวลาน้ําขึ้นแพจะชวยยกตัวบานใหลอยอยูเหนือ
น้ํา โดยมีเสาหลักยึดตัวบานไวไมใหลอยไป(สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา 2539 : 178)

    
ภาพที่ 35  แสดงไมไผที่นํามาทําเปนพื้นและลักษณะของพื้นไมไผที่ใชเปนแพ
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and bamboo
architecture (n.p., 2000), 123,129.

    
   ภาพที่ 36  แสดงไมไผที่ใชเปนทุนลอยใตพื้นบาน อําเภอทาขนอน จังหวัดสุราษฎรธานี
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การใชไมไผในสวนหลังคา
การใชไมไผในสวนของหลังคา สวนใหญมักจะใชเปนโครงสรางเพื่อรับน้ําหนัก

ของวัสดุชนิดอื่นที่มุงเปนหลังคา เชน ใบจาก หญาคา ใบไมที่สามารถกันฝนได แตก็มีที่หลังคาทํา
จากปลองไมไผ  โดยการผาครึ่งตามแนวนอนเซาะในสวนที่เปนขอภายในออก ก็จะไดไมไผที่เปน
รางยาว วางหงายขึ้นในการปูหลังคาชั้นแรก สวนในชั้นที่สองวางคว่ํา เหล่ือมกันไมไผจะครอบ
ระหวางรองของชั้นแรก โดยช้ันลางจะทําหนาที่เหมือนกับรางน้ํา หรือตัดไมไผเปนทอนส้ันๆผา
กลาง ปูซอนๆกันเปนแนวโดยวางไมคว่ําลง ขั้นตอนวิธีการทําอาจจะยุงยากแตก็สามารถที่จะใชไผ
ในการทําหลังคาได

รูปแบบในการใชไมไผทําหลังคา เปนตนแบบการพัฒนาการใหกับรูปแบบของหลัง
คากระเบื้องในปจจุบัน เนื่องจากมีลักษณะที่เปนลอนคลายกันกับหลังคาที่ทําจากไมไผ โดยหลังคา

ภาพที่ 37  แสดงลักษณะของการใชไมไผในการทําหลังคา ในแบบตางๆ
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and bamboo
architecture (n.p., 2000), 134.
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กระเบื้องจะมีลักษณะโคงเปนลอนเพื่อชวยใหหลังคาระบายน้ําไดดีและลดเสียงที่เกิดจากน้ําฝนตก
กระทบหลังคา ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่มีในหลังคาไมไผ (Vegesack and Kries 2000:131)

4.2  เรือนพื้นถ่ินของไทย
การใชไมไผในสถาปตยกรรมที่เปนที่อยูที่อาศัยของคนไทยมีมาตั้งแตโบราณมา 

โดยมีหลักฐานจากจดหมายเหตุของชาวตางชาติหลายฉบับ ยกตัวอยางจากจดหมายเหตุ ลาลูแบร
ราชฑูตชาวฝรั่งเศสในสมัยอยุธยา ที่บันทึกถึงบานเรือนของชาวสยามวาเปน “  ที่อยูอาศัยแบบเรียบ
งาย มีเรือนขนาดยอมๆ แตมีอาณาบริเวณกวางขวาง พื้นเรือนใชไมไผสับเปนฟาก จักตอกขัดแตะ
เปนฝาและใชเปนเครื่องบนหลังคาเสร็จไปดวยในตัว เสาตอมอที่ยกพื้นสูงพนน้ําทวมก็ใชไมไผลํา
ใหญกวาขา......” (เสนอ นิลเดช 2541:12) จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา การใชไมไผในการสรางที่
อยูอาศัยของคนไทยในอดีต มีวิธีการปลูกสรางแบบงายๆ โดยใชไมไผเปนโครงสรางแลวมัดดวย
ตอกหรือหวาย จึงเปนที่มาของชื่อเรือนเครื่องผูก สวนประกอบอื่นๆของเรือน เชน พื้น ผนัง ก็ทําจาก
ไมไผสานหรือฟากไมไผ สวนหลังคาก็มักจะมุงดวย แฝก จาก ลําแพน ใบตองตึง หรือ ขัดแตะ สวน
ประกอบดังกลาวที่ยกตัวอยางมาก็ลวนทําจากไมไผแทบทั้งส้ิน เรียกไดวาเปนเรือนไมไผ การใชไม
ไผเปนวัสดุหลักของการสรางบานก็เพราะไผเปนไมที่มีอยูทั่วไปและสามารถหาไดงาย ซ่ึงจะเห็นได
ในเรือนพื้นถ่ินของชนชาติอ่ืนๆ แตส่ิงที่นาสนใจในเรือนไมไผของไทยก็คือการที่รูจักและเขาใจ
ธรรมชาติของไมไผซ่ึงสะทอน ใหเห็นในวิธีการปลูกสรางเรือน การทําสวนประกอบตางๆ และวิธี
การเขาไมโดยจะอธิบาย เปนสวนๆดังนี้

     
ภาพที่ 38 แสดง การเปรียบเทียบหลังคาไมไผกับหลังคากระเบื้อง
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and bamboo
architecture (n.p., 2000), 136,137.
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สวนโครงสรางและผังพื้น
ลักษณะของโครงสรางเรือนพื้นถ่ินของไทยจะเปนเรือนที่ยกพื้น เนื่องจากการตั้ง

ถ่ินฐานจะอยูบริเวณริมน้ํา ใชการสัญจรทางน้ําเปนหลัก โดยวิธีการปลูกสรางเรือนจะตองทําในสวน
ฐานรากกอนเพื่อชวยรองรับน้ําหนักของโครงสรางหลักและน้ําหนักของพื้น โดยพ้ืนจะปูดวยฟาก
ไมไผจึงมีโครงสรางที่เปนคานเปนตัวรองรับใตพื้นเรือนและวางไขวดวย ตง เปนระยะๆอีกชั้นหนึ่ง
เพื่อชวยเสริมความแข็งแรงของพื้น (เสนอ นิลเดช 2541:30)

ภาพที่ 39  แสดงโครงสรางพื้น รูปตัดโรงสราง ลักษณะของโครงสรางของเรือนเครื่องผูก
ที่มา : เสนอ นิลเดช, เรือนเครื่องผูก (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ,2541), 26,27,29,30.
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การใชไมไผในสวนผนัง
สวนผนังของเรือนเครื่องผูกสวนใหญจะทําจากไมไผสาน ที่เรียกวา ฝาขัดแตะ โดย

สานเปนชิ้นสวนแบงตามขนาดของตัวเรือน ประกบดวยไมไผผาซีกทําเปนกรอบฝา แลวยกใสเปน
ตอนๆยึดดวย ลูกสลัก ตอกลงในรูที่เจาะไว ใชตอกหรือหวายมัดใหแนน สวนประตูและหนาตางก็
ใชลักษณะเดียวกัน โดยหนาตางเวลาเปดใชไมค้ํายัน จะเห็นวาลักษณะของผนัง ประตูและหนาตาง
ในเรือนเครื่องผูกทําในลักษณะเปนชิ้นๆสามารถถอดประกอบไดเพื่อขนยายหรือเวลาซอมแซม

ส ว น โ ค ร ง ส ร า ง ห ลั ง ค า

    
ภาพที่ 40   แสดง ลักษณะสวนประกอบของผนังเรือนเครื่องผูก
ที่มา : เสนอ นิลเดช, เรือนเครื่องผูก (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ,2541), 33,36.

     
ภาพที่ 41  แสดงวิธีการมัดสวนประกอบของเรือนเครื่องผูก
ที่มา : เสนอ นิลเดช, เรือนเครื่องผูก (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ,2541), 42,43.
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โครงสรางหลังคาของเรือนเครื่องผูกสวนประกอบตางๆ ก็ลวนทําจากไผทั้งส้ินไม
วาจะเปน อกไก ไมขางควาย กบทู ตานลม สวนประกอบดังกลาวจะตองอาศัยการมัดเพื่อใหสวน
ตางๆยึดติดกัน หรือการใชล่ิมไม เชน สวนที่อยูบนสุดของหลังคาที่มีการใชสอดล่ิมไมเพื่อยึดครอบ
หลังคาใหแนน การมุงหลังคาก็จะใชตอกรัด ตับจาก หรือ แฝก เพื่อตรึงใหอยูกับที่(เสนอ นิลเดช
2541:40-41)  การผูก มัดจึงเปนวิธีการที่เหมาะสมกับสถาปตยกรรมไมไผ

สวนประกอบอื่นๆก็เชนกัน จะใชวิธีการผูก มัดหรือสานไมไผ แสดงถึงความเขาใจ
ของคนในอดีต ในวิธีการประกอบไมไผใหเปนโครงสรางสวนประกอบตางๆและสิ่งที่หอหุมอาคาร
จึงทําใหสถาปตยกรรมที่สรางจากไมไผหรือวัสดุจากธรรมชาตินั้น มีวิธีการเฉพาะและขอจํากัดตางๆ
ในการใชงาน การสรางรูปทรง โดยเงื่อนไขตางๆนั้นจะสรางใหอาคารเกิดความกลมกลืนกับสภาพ
แวดลอมโดยหลักจากธรรมชาติของตัวไมไผเอง

4.3  สถาปตยกรรมไมไผรวมสมัย
ในอดีตไมไผเปนสวนประกอบที่สําคัญในการสรางที่อยูที่อาศัย เปนจุดเริ่มของการ

พัฒนารูปแบบของสถาปตยกรรม โดยเฉพาะในแถบตะวันออกที่มีไมไผขึ้นอยูเปนจํานวนมากจึงทํา
ใหเกิดวัฒนธรรมการใชไมไผ ปจจุบันการสืบตอทางวัฒนธรรมไผเร่ิมเลือนหายไป  เนื่องจากมีการ
แทนที่ดวยวัสดุอ่ืนที่มีความคงทนและเหมาะกับสภาพสังคมบริโภคมากกวา จึงทําใหระบบวัฒน
ธรรมที่เคยสืบทอดมานั้นขาดชวงไป ดังนั้นการศึกษาอาคารตัวอยางที่ใชไมไผในสถาปตยกรรมรวม
สมัย เปนหนึ่งในแนวทางในการออกแบบใหสอดคลองกับวัฒนธรรมเดิมที่มีอยูในอดีต กรณีศึกษา
อาคารตัวอยางสถาปตยกรรมไมไผรวมสมัย แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ 1. การออกแบบที่ใชไมไผ
ในสวนโครงสรางอาคาร กับ 2. การออกแบบที่ใชไมไผเปนวัสดุหอหุมอาคาร ซ่ึงทั้ง 2 ลักษณะ มี
การสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบและวิธีการประยุกตใชไมไผใหเขากับยุคสมัยมากขึ้น

ภาพที่ 42  แสดงอาคาร Prototype for the ZERI pavilion in Manizales(Colombia),Simon Velez,1999
ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and bamboo
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การออกแบบที่ใชไมไผในสวนของโครงสรางอาคาร
การออกแบบ Prototype of the Expo pavilion in Manizales(Colombia)โดยสถาปนิก

Simon Velez สถาปนิกชาว Colombia ที่มีความสนใจการออกแบบสถาปตยกรรมไมไผ โดยงาน
หลายๆชิ้นกอนหนานี้ Simon ก็ใชไมไผเปนสวนประกอบหลักเชนกัน  โดยมีแนวทางในการออก
แบบ Roof architect  “ I am a roofing architect “ (Vegesack and Kries. 2000 :7)  ลักษณะงาน ZERI
Pavilion รูปทรงของอาคารถูกกําหนดดวยสวนโครงสรางและหลังคา(Shelter) สวนโครงสรางจะ
ประกอบดวยไมกับไมไผที่มีฐานเปนคอนกรีต โครงสรางอาคารที่มีความสูงกวา 15 เมตร ลักษณะ
อาคารเปนทรงกระบอกโดยมีเสนรอบวงประมาณ 36 เมตร เสาอยูลอมรอบทําหนาที่รับโครงสราง
หลังคา ซ่ึงเปนการสรางอาคารไมไผที่มีขนาดใหญ ไดมีการทดสอบไมไผกับสามารถรับน้ําหนัก
ของโครงสราง และในสวนฐานไดฉดีคอนกรีตไวภายในของปลองไมไผเพื่อเสริมความแข็งแรง เสา
และคานที่มีการชวยถายแรงในแตละจุดเสริมไมค้ํายันที่ถายแรงจากหลังคาลงเสาหลัก โดยใชไมไผ
ตรงสวนเหงาที่มีลักษณะโคงโดยธรรมชาติและเปนขอตัน สวนโครงสรางเสาหลักใชไมหลายๆลํา
มัดรวมกันเพื่อชวยรับแรง สวนหลังคาเปนวัสดุสังเคราะหที่ไดจากผิวไมไผเปนสวนประกอบ โดย
หลักของการออกแบบอาคาร การใชไมไผในลักษณะที่เปนโครงสรางชวยกันรับน้ําหนักเสมือน
ลักษณะของไมไผที่เปนกอ และเมื่อมีแสงลอดผานโครงสรางไมทําใหเกิดบรรยากาศที่แลดูอบอุน
เกิดจากพื้นผิววัสดุธรรมชาติของไมไผ สถาปตยกรรมที่เกิดจากผลผลิตทางธรรมชาติยอมใหผลที่
สอดคลองและกลมกลืนกับสภาพแวดลอมนั้นๆ

   
  ภาพที่ 43  แสดงลักษณะของแสงที่เกิดขึ้นภายในอาคาร
  ที่มา : Vegesack,Alexander von and Kries Mateo, grow your own house –Simon Velez and bamboo
  architecture (n.p., 2000), 81,106.
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การออกแบบที่ใชไมไผในสวนประกอบอาคาร
การใชไมไผในสวนประกอบของอาคาร สามารถสรางความรูสึกที่สอดคลองและ

กลมกลืนกับธรรมชาติ ดังเชนการออกแบบของสถาปนิกญี่ปุน  Kuma Kengo ในงาน Bamboo
House,Kanagava โดยใชไมไผเปนสวนของผนังอาคาร ผนังไมไผมีลักษณะตีติดเปนแนวตั้ง เวน
ระยะหางระหวางลําพอสมควรทําใหสามารถมองทะลุออกไปดานนอกได ผนังจึงแลดูไมทึบตัน ทํา
ใหเปนผนังที่โปรงสามารถเชื่อมตอกับทัศนียภาพภายนอกได

การสอดประสานกันระหวางผนังไมไผที่เปนแนวตั้งกับฝาในแนวนอน และสวน
ชายคา ทําใหเกิดความสอดคลองของตัววัสดุ อีกทั้งแสงและเงาที่ลอดผานชายคาที่เปนโครงไมไผ
ชวยสรางความตอเนื่องใหกับระนาบพื้น การเลือกใชวัสดุในอาคาร ไมไผก็แสดงใหเห็นวาสามารถ
อยูรวมกับวัสดุอ่ืนได เพราะไมไผเปนวัสดุจากธรรมชาติที่มีความสวยงามในตัวเอง อยูที่การเลือกใช
ใหเหมาะสม โดยเฉพาะในสังคมของวัฒนธรรมของญี่ปุนที่มีสวนเกี่ยวของกับไมไผ ดังนั้นการใช
ไผในรูปแบบของสถาปตยกรรมรวมสมัยจึงชวยสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมที่มีในอดีต

   
   ภาพที่ 44  แสดงการใชไมไผในสวนผนังของอาคาร bamboo house
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Kuma  ยังนําไมไผมาใชในงาน Museum of Ando Hiroshige.  โดยออกแบบ
ลักษณะของรูปดานอาคารใหเกิดเสนในแนวตั้งดวยการนําไมไผมาใช  เพื่อตองการสะทอนภาพ
เขียนของญี่ปุนซึ่งจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑ  ที่มีลักษณะเปนสายฝนโปรยลงมา  การที่ใชไมไผเปน
สวนประกอบของผนังกระจกจะทําใหเกิดลักษณะคลายมานไมไผ สามารถชวยกรองแสงและลดการ
สะทอนของผนังกระจกดวย

       

        
ภาพที่ 47  แสดงทัศนียภาพและที่วางในอาคาร Museum of Ando Hiroshige,Kuma Kengo,1999

   
ภาพที่ 46  แสดงการใชไมไผกับผนังในสวนที่เชื่อมตอกับภายนอก
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อาคารตัวอยางในประเทศ ผลงานการออกแบบของ คุณนิธิ สถาปตานนท  วัดปาสุ
นันทวนาราม บานทาเตียน อ.ไทรโยก จ.กาญจนบุรี เปนวัดปาในเครือวักหนองปาพง โดยแนวคิด
ของการออกแบบ คือ คําสอนของหลวงปูชา ที่วา “ไมยึดมั่น ถือมั่น” สะทอนออกมาในลักษณะของ
อาคารที่ตรงไปตรงมา การใชรูปทรงของอาคารที่เรียบงาย และแสดงถึงสัจจะของวัสดุ โดยออกแบบ
ศาลาปฏิบัติธรรมกิจของสงฆและฆราวาส โดยเฉพาะสวนที่ตั้งพระประธาน ที่มีเพียงหลังคาระแนง
ไผ ทําใหแสงจับตององคพระทั้งกลางวันและกลางคืน ลวดลายตางๆมีเพียงแสงเงาที่ลอดผานระแนง
ไม เปนความงามที่เกิดจากลักษณะของธรรมชาติ สัจจะของวัสดุที่ยังคงเสื่อมสลาย

ภาพที่ 48  แสดงทัศนียภาพในอาคารวัดปาสุนันทวนาราม
ที่มา : art4d  no23 (january 1997) :20.
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สรุปสถาปตยกรรมไมไผ

การใชไมไผในงานสถาปตยกรรมพื้นถ่ินจะมีลักษณะของการใชที่เนนถึงรูปแบบการอยู
อาศัยที่เรียบงาย  ตรงไปตรงมา โดยมีขนาดที่ไมใหญมาก รูปแบบของการสรางเรือนจะใชวิธีการผูก
หรือมัดดวยหวายหรือตอกไมไผ  ซ่ึงจะมีความเหมาะสมกับลักษณะโครงสรางไมไผ  สวนผนังมัก
จะนิยมการนําฟากไมไผมาสานซึ่งจะชวยในเรื่องของการระบายอากาศ  สวนหลังคาที่ทําจากไมไผก็
เชนกันสามารถระบายอากาศไดดี หลังคาไมไผที่เปนลอนคว่ํากับลอนหงายเปนตนแบบของหลังคา
กระเบื้องลอนในปจจุบัน ลักษณะโดยรวมจะแสดงถึงความเขาใจและรูจักธรรมชาติของไมไผในการ
นํามาใชงานไดอยางเหมาะสมและเปนตนแบบของการพัฒนาสถาปตยกรรมในยุคตอมา

สวนงานสถาปตยกรรมรวมสมัยที่ใชไมไผ แบงไดเปน  2 ลักษณะ  คือการใชในสวน
ของโครงสรางอาคารและการใชเปนสวนประกอบของอาคาร โดยลักษณะที่กลาวไวขั้นตน ไมไผ
ชวยสรางความหมายใหมใหกับการหอหุมที่วาง สรางคุณคาใหกับวัสดุ และเปนการสืบสานวัฒน
ธรรมเดิมที่มีรากเหงาอยูในอดีตใหสานตอกับสภาพสังคมในปจจุบัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี   4

การวิเคราะหโครงการและแนวคิดในการออกแบบ

ในการศึกษาวิเคราะหลักษณะของโครงการ สถานที่ตั้งและกิจกรรมที่เกิดในชุมชนจะ
ตองมีความเกี่ยวของกับตัวแปรหลักคือ ไมไผ  จึงจะทําใหลักษณะของโครงการที่เกิดขึ้น สามารถ
ตอบรับกับบริบทของสภาพแวดลอมนั้นๆ  สวนลักษณะของโครงการ วิเคราะหจากกิจกรรมที่มีอยู
เดิมกับกิจกรรมใหมที่เกิดขึ้น แนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม ที่เนนลักษณะทางพฤกษ
ศาสตรของไมไผ วิเคราะหที่วางและรูปทรงดวยวัสดุที่ทําจากไผ ใหมีความสอดคลองกับสภาพแวด
ลอมและกิจกรรมในชุมชน

1. การวิเคราะหทําเลท่ีตั้งโครงการ

ในประเทศไทยไมไผสามารถเจริญเติบโตไดทุกภูมิภาค ตั้งแตเหนือจรดใต  จํานวนของ
ปาไผคิดเปนประมาณ 6% ของพื้นที่ปาไมทั้งหมดของประเทศ โดยมีการหาคาความหนาแนนของ
ปาไผ กับพื้นที่ของแตละภาค
ตารางที่ 1 แสดงความหนาแนนของพื้นที่ปาไผกับปาไมในแตละภาค
ที่มา : สกลศักดิ์ รัมยะรังสี, กรมปาไม, เอกสารเผยแพรทางวิชาการปาไม ไมไผ , 4-5.

ภาค พื้นที่ปา                   ปาไผ รอยละ
เหนือ 87,756             4,500    5.1
ตะวันออกเฉียงเหนือ 25,886                100    0.4
กลาง 18,516             2,500                13.5
ใต  16,442             1,000    6.1
รวม    148,600                          8,100    5.5

จากตารางจะเห็นไดวา พื้นที่ปาไมในภาคเหนือจะมีจํานวนมากที่สุด แตเมื่อเทียบกับพื้น
ที่ปาของในแตละภาค ภาคกลางจะมีความหนาแนนของไผสูงกวาที่อ่ืน ๆ คิดเปน 13.5 % ตอพ้ืนที่ปา
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ทั้งหมด ในภาคกลางลักษณะทางภูมิประเทศ มีสภาพที่เอื้ออํานวยตอการทําเกษตรกรรม เปนที่ราบ
ลุมที่มีแหลงน้ําที่สําคัญหลายสาย ตามลักษณะของภูมิศาสตรภาคกลางนั้น หมายถึง ที่ราบลุมน้ําตอน
กลางและบริเวณชายฝงตะวันออกของอาวไทยมีแนวเขาคือ เทือกเขาตะนาวศรี เปนเขาที่มีปาไผอยู
เปนจํานวนมาก การตั้งถ่ินฐานสวนใหญจะอยูในบริเวณริมน้ํา ภาคกลางจะมีไมไผซ่ึงเปนวัสดุสําคัญ
ของการทําเครื่องไมเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการทําการเกษตรกรรม และเครื่องดักสัตวโดยเฉพาะ
สัตวน้ํา

2. การวิเคราะหลักษณะการใชงานไมไผ

ไมไผ สามารถใชงานไดหลากหลายประเภท  เปนเครื่องใชไมสอยตาง ๆ แตสวนมาก
นิยมทํากัน คือ นํามาทําเปนเครื่องจักสานเพราะสามารถที่จะทําเปนรูปทรงตางๆ ไดตามลักษณะของ
การใชงาน มีน้ําหนักเบา และมีความยืดหยุนสูง ลักษณะพิเศษที่เปนเอกลักษณของเครื่องจักสาน คือ
ลวดลายตางๆ ที่เกิดจากการสานสลับลายไปมา เปนลักษณะเฉพาะถิ่นที่สรางคุณคาใหกับงานจัก
สาน นอกเหนือจากการใชงานเพียงอยางเดียว

เครื่องจักสานถือเปนงานศิลปหัตถกรรมอยางหนึ่ง ที่คิดคนวิธีการตาง ๆ เพื่อสรางเปน
เครื่องมือ เครื่องใชในชีวิตประจําวัน คําวา “เครื่องจักสาน” ประกอบดวย “จัก” ซ่ึงหมายถึง การทํา

   ภาพที่ 50  แสดงแผนที่ประเทศไทยในสวนภาคกลาง
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วัสดุใหเปนเสน เปนแฉกหรือเปนร้ิว “สาน” การนําวัสดุขึ้นรูปทรงโดยการสานสอดสลับไปมา โดย
วิธีการสานอาจแบงเปนลักษณะใหญไดดังนี้

1. การสานดวยวิธีการสอดขัดกัน
2. การสานดวยการสอดขัดกันดวนเสนทแยง
3. การสานดวยวิธีขดเปนวง

จากลักษณะของการสานประเภทใหญ ๆ แลวยังมีการวิวัฒนาการสานลวดลาย เพื่อให
เกิดความสวยงาม และเปนเอกลักษณเฉพาะที่สรางคุณคาใหแกงานจักสาน เชน สานลายดอกพิกุล
ลายน้ําไหล เปนตน ลักษณะของเครื่องจักสานในแตละภูมิภาคของไทยจะมีความคลายคลึงกันเปน
สวนใหญ แตพอที่จะสรุปเปนเอกลักษณเฉพาะไดดังนี้

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภูมิภาคที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเกาแกมา
เนิ่นนานและยังคงรักษาสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน โดยมีเอกลักษณที่โดดเดนของเครื่องจักสานในภูมิ
ภาคนี้ คือในดานวัตถุดิบ ความถนัดของชางฝมือจักสาน ขนบธรรมเนียม สภาพแวดลอมตางๆ
เปนตน และเครื่องจักสานที่สําคัญในภาคเหนือไดแก กวย ซังหวด กองขาว กระติ๊บขาว ขันโตก
กระบุง กระจาด ตะกรา และเครื่องจักสานประเภทจับสัตวน้ํา เปนตน

ภาคใต เปนหัตถกรรมที่มีเอกลักษณในความเปนตนเองในดาน รูปแบบ ลวดลายและ
วัสดุที่นํามาจักสาน และจากการที่วัสดุที่มีไมเหมือนภาคอื่นๆที่เปนเอกลักษณที่เดนชัดของภาคนี้ได
แก ยานลิเพา กระจูด ใบลําเจียก เตยหรือคลุม เปนตน ซ่ึงผลิตภัณฑที่มีช่ือเสียงในภาคใตนี้ไดแก
ผลิตภัณฑยานลิเพา เส่ือใบเตย ฝาบาน กรงนกเขา เปนตน

ภาคกลาง เปนภูมิภาคที่มีการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการผลิตเครื่องจักสานมากมาย
ซึ่งผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงในภาคกลางนี้ไดแก ผลิตภัณฑจากไมไผ จากหวาย จากใบลานและจาก
ผักตบชวา เปนภูมิภาคที่มีงานจักสานที่แตกตางจากภูมิภาคอื่นๆบาง ทั้งนี้เพราะความแตกตางใน
ดานการประกอบอาชีพและวัสดุธรรมชาติ ซึ่งวัสดุธรรมชาติที่มีมากไดแก ไมไผนวลหรือไผไร คลุม
กก และลาน เปนตน เครื่องจักสานที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันมากคือ เครื่องจักสานของอําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี การทอเสื่อของจังหวัดจันทบุรีที่เรียกวา เสื่อจันทบูร และการทําหมวกใบ
ลานที่บานทับลาน ตําบลบุพราหมณ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เปนตน โดยเครื่องจักสานที่มี
ชื่อ ไดแก เครื่องจักสานที่ใชในครัวเรือน โดยเฉพาะเครื่องจักสานไมไผและจากคลุม ผลิตภัณฑที่ทํา
มากคือกระเปาลายดอกพิกุล ตะกราหิ้ว กระบุงลายขิด ฝาชีลายดาว ฝาชีนมสาว หมวกปก การทอ
เสื่อกก หมวกใบลาน เปนตน จนปจจุบันเครื่องจักสานดังกลาวของภาคกลางไดกลายเปนสินคาที่มี
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ชื่อเสียง เปนอาชีพเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัวในทองถิ่นเปนอยางมาก ดังนั้นจึงควรใหการ
อนุรักษและสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องจักสานใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับทองถิ่นและระดับ
ประเทศตอไป

3. สภาพภูมิศาสตรจังหวัดอางทอง

ที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทย เปนอูขาวอูน้ําที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของชาติ
มาเปนเวลาชานาน ผลิตผลดานการเกษตรโดยเฉพาะขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สามารถสงไปขายยังตาง
ประเทศไดมากเปนอันดับหนึ่ง ทํารายไดเล้ียงประชากรและใชในการพัฒนาบานเมืองใหเจริญกาว
หนาตลอดมา แมน้ําเจาพระยาเปนสายน้ําที่ใหความอุดมสมบูรณเพราะไหลผานที่ราบลุมภาคกลาง
ซ่ึงเริ่มตนจากจังหวัดนครสวรรคลงไปจนถึงจังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนในภาคกลางจึงมีอาชีพ
ทํานาเปนสวนมาก กลาวไดวาภูมิประเทศเปนตัวกําหนดอาชีพ ประเพณี และวัฒนธรรมดานตาง ๆ
เปนลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองอยางสําคัญ

สภาพภูมิศาสตร ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดอางทอง ตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมภาคกลางของ
ประเทศไทย พิกัดทางภูมิศาสตรอยูระหวางเสนรุงที่ 14 องศา 35 ลิปดา 12 ฟลิปดาเหนือ และเสน
แวงที่ 100 องศา 27 ลิปดา 27 ฟลิปดาตะวันตก หางจากกรุงเทพมหานครระยะทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 32 (สายเอเซีย) ประมาณ 105 กิโลเมตร จังหวัดอางทองมีรูปรางลักษณะคลายรูปสี่เหล่ียมจ
ตุรัส มีสวนกวางตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก และสวนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใตใกล
เคียงกัน คือ ประมาณ 40 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 968,372 ตารางกิโลเมตร หรือ 613,120 ไร โดยมี
อาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอคายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และอําเภอทาชาง
จังหวัดสิงหบุรี

ทิศใต ติดตอกับอําเภอผักไห   และอําเภอบางบาล   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช และอําเภอบานแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทศิตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต อําเภอสามชุก
และอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดอางทอง เปนที่ราบลุม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52

ลักษณะคลายอางน้ํา ไมมีภูเขา ปาไม และแรธาตุ สภาพดินเปนดินเหนียวปนทราย พื้นที่บางแหงใน
อําเภอเมืองอางทอง อําเภอปาโมก อําเภอโพธิ์ทอง และอําเภอแสวงหามีช้ันทรายใตดินจํานวนมาก
พื้นที่สวนใหญเหมาะแกการทํานาปลูกขาว ทําไร ทําสวน และทําไรนาสวนผสม

ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดอางทองเปนที่ราบลาดต่ําจากทิศเหนือลงไปทางทิศใต 
กลาวคือ ระดับพื้นที่ของอําเภอแสวงหา อําเภอสามโก สูงกวาอําเภอโพธิ์ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ
อําเภอไชโย และลาดต่ําลงไปทางอําเภอเมืองอางทอง อําเภอปาโมก ตามลําดับ

ลักษณะภูมิอากาศ  จังหวัดอางทองมีลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปคลายจังหวัดอ่ืน ๆ
ในภาคกลาง กลาวคือ จัดอยูในเขตโซนรอนและชุมชื้น มีเมฆมาก ฝนตกชุก และไดรับอิทธิพลจา
กลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ทําใหอากาศหนาวเย็น
และแหงแลง

ทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญมากกวารอยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัด

    ภาพที่ 51  แสดงแผนที่จังหวัดอางทอง
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อางทองเปนแหลงดินที่อุดมสมบูรณ อํานวยประโยชนตอการเกษตรกรรม ทั้งการกสิกรรม และใช
เล้ียงสัตวไดตลอดป จังหวัดอางทองมีพื้นที่ดินเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชไดเกือบทุกชนิด
เกษตรกรสามารถผลิตพืชผลที่มีคุณภาพ และใชพื้นที่ในการเลี้ยงสัตวดวย สวนดินในพื้นที่สูง
บริเวณอําเภอสามโก อําเภอแสวงหา ยังสามารถปลูกพืชผลของเมืองหนาว เชน องุน ไดผลดี

น้ํา   พื้นที่จังหวัดอางทองมีแมน้ําไหลผาน 2 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา และแมน้ํา
นอย ทําใหเมืองอางทองมีน้ําอุดมสมบูรณสะดวกตอการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อใชในการ
เกษตรกรรมไดอยางทั่วถึงและมีบึงใหญนอยเปนแหลงน้ําธรรมชาติที่ใชประโยชนตลอดทั้งป

แมน้ําเจาพระยา ไหลผานจังหวัดอางทองจากทิศเหนือลงไปทางทิศใตผานอําเภอ
ไชโย อําเภอเมืองอางทอง และอําเภอปาโมก เขาสูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางที่ไหลผาน
จังหวัดอางทองยาวประมาณ 40 กิโลเมตร

แมน้ํานอย เปนแมน้ําสองแขนงที่ไหลแยกจากแมน้ําเจาพระยาที่อําเภอเมืองชัยนาท
ไหลผานจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี และผานอําเภอโพธิ์ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
ไปบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมระยะทางที่ไหลผาน
จังหวัดอางทองยาวประมาณ 50 กิโลเมตร

4. เอกลักษณทางวัฒนธรรมของจังหวัดอางทอง

วิถีชีวิตของผูคนแตละทองถ่ินยอมมีวัฒนธรรมอันเหมาะสมเฉพาะของตนที่สืบสานจาก
คนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง แตวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไดปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอม
และกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม จนทําใหเอกลักษณทางวัฒนธรรมของทองถ่ินเสื่อม
สลายไปในที่สุด

เอกลักษณทางวัฒนธรรมของทองถ่ินเปนส่ือแสดงลักษณะเฉพาะของชุมชนที่จะผูก
คลองใจใหเกิดความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีในชุมชนนั้น ๆ เปนปจจัยพื้นฐานในการ
พัฒนาทองถ่ินแบบพึ่งตนเองดวยภูมิปญญาอันชาญฉลาด ชุมชนของจังหวัดอางทองซึ่งเปนจังหวัด
เล็ก ๆ ผูคนดําเนินชีวิตอยางสงบสุขเรียบงาย แตมีมรดกทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณอันมีคณุคา
นาภาคภูมิใจดังนี้

เสนตอกจักสานบานบางเจาฉา การสรางงานศิลปหัตถกรรมของมนุษยนั้นนาจะเริ่มจาก
การที่ตองสรางเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ สําหรับใชสอยในชีวิตประจําวัน โดยอาศัยวัสดุที่มีอยูใน
ธรรมชาติ ไดแก ไมไผ หวาย ยานลิเภา ฯลฯ สวนผูที่มีบทบาทสําคัญในการสรางงานหัตถกรรมขึ้น
มานั้น  เราเรียกวา  “ชาง”   ซ่ึงชางพื้นบานเปนสวนมากไดรับการถายทอดความรูสืบตอกันในครอบ
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ครัวและหมูเพื่อนบานใกลเคียง โดยปกติงานจักสานตาง ๆ ผลิตกันไดทุกภูมิภาคและมีลักษณะที่เปน
รูปแบบเฉพาะจังหวัดอางทองมีงานฝมือจักสานไมไผและหวายของอําเภอโพธิ์ทอง ซ่ึงกลาวไดวา
เปนงานหัตถศิลปที่เปนเอกลักษณของทองถ่ินโดยแท

เมื่อผานเขาไปถึงตัวเมืองอางทองซึ่งเปนเมืองเล็ก ๆ จะเห็นปายบอกทางไปยังอําเภอโพธิ์
ทอง ตามถนนลาดยางที่ตลอดสองขางทางปกคลุมดวยตนไมใหญ ใหความรมร่ืนเหมือนขับรถไป
ทางภาคเหนือ เดินทางประมาณ 9 กิโลเมตรถึง ตลาดอําเภอโพธิ์ทอง ซ่ึงสองฟากถนนเปนรานขาย
เครื่องจักสานที่จัดวางเรียงรายใหผูมาเยี่ยมเยือนแวะซ้ือแวะชม สวนมากเปนเครื่องหวายหลากหลาย
รูปแบบที่นาซ้ือเปนของฝากหรือนําไปใชเอง จากนั้นเดินทางตามถนนสายเดิมจนถึงส่ีแยกแลวเล้ียว
ขวาไปตามถนนเลียบคลองชลประทานยางมณี อันเปนคลองชลประทานสายหลักของโครงการ
พัฒนาลุมน้ําเจาพระยา สองขางทางเปนทองทุงนา และสวนผลไมซ่ึงสวนใหญเปนสวนมะมวง ฝร่ัง
กระทอน มีบานเรือนราษฎรที่ปลูกสลับกับตนไมนอยใหญ สัมผัสไดถึงความสงบรมร่ืนของชนบท
มีผักบุง ผักกระเฉดทอดยอดอยูในคูน้ําริมคลองและแปลงผักสวนครัวเล้ียงชีวิตแบบเรียบงายผานมา
ประมาณ 5 กิโลเมตร จะเห็นปาย วัดยางทอง และปาย กลุมจักสานบานบางเจาฉา ทางขวามือ ก็เล้ียว
ไปตามเสนทางเขาวัดยางทอง เมื่อเขาไปถึงหนาวัดจะพบกับสัญลักษณของเครื่องจักสานเปนรูป
กระบุงสานสูงใหญอยูปากทางเขาวัด รอบ ๆ บริเวณนั้นเปนกอไผสีสุก อาคารฉางขาวที่จัดเปน
พิพิธภัณฑเครื่องจักสาน และศูนยจําหนายแตเดิมนั้นชาวบานบางเจาฉามีอาชีพทํานา ทําสวนผลไม
เมื่อวางจากการงานก็จะตัดลําไผที่ปลูกไวในบริเวณบานมาจักตอกเสนเล็ก ๆ ตามขนาดที่ตองการ
แลวสานกระบุง ตะกรา กระจาก รูปแบบตาง ๆ สุดแตผูสานจะออกแบบตามความนิยมของผูใช เมื่อ
สานเสร็จจะถักขอบดวยหวายเสนเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มความคงทนและความสวยงาม หลังจากนั้นก็นําไป
รมควันโดยใชฟางขาวสุมไฟใหเปนควัน แลวนําภาชนะที่สานมาวางใหควันไฟเกาะติดอยูที่ผิวไมไผ
เพื่อปองกันมอดและแมลง หรือทาดวยน้ํามันวานิช เพื่อใหเกิดความเงางาม

ปจจุบันชาวบานบางเจาฉาบางครัวเรือนประกอบอาชีพจักสานเปนอาชีพหลัก ผลิตงาน
ตลอดทั้งป เปนงานหัตถศิลปที่มีคุณคาแสดงเอกลักษณเฉพาะถิ่น ชาวบานเลาใหฟงวาเมื่อกลางป
2525 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเยี่ยมชาวบานบางเจาฉาถึงหมู
บาน ทรงซักถามถึงการทํามาหากินและงานจักสาน ดวยความสนพระทัยไดรับส่ังใหชาวบานปลูก
ตนไผสีสุกเพิ่มขึ้นเพื่อใหมีไมไผไวใสอยอยางเพียงพอ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงหวงใยใน
งานจักสานไมไผของบานบางเจาฉาซ่ึงเปนงานฝมือทางชางหัตถศิลปของไทย
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5. ประวัติความเปนมาของกลุมจักสานชุมชน

บานวัดยางทอง ตําบลบางเจาฉา หมูที่ 8 ราษฎรในชุมชนมีฝมือในการจักสานผลิตภัณฑ
จักสานไมไผ ประกอบกับมีแหลงวัตถุดิบอยูในชุมชนเปนจํานวนมาก จึงไดนํามาประดิษฐเปน
เครื่องมือใชสอยในครัวเรือน ซ่ึงเปนภูมิปญญาที่ไดรับการถายทอดมาจากผูเฒาผูแกมาแตโบราณ
เปนการประกอบอาชีพเสริมในยามวางจากการประกอบอาชีพหลัก คือ การทําเกษตรกรรม จน
ก ร ะ ทั่ ง
                        พ.ศ. 2515 - ราชการเขามาสงเสริมการรวมกลุมอบรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ จัดหา
ต ล า ด จํ า ห น า ย แ ล ะ ใ ห ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ  
                        พ.ศ. 2520 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขอตัวสมาชิกจักสานของกลุมฯ ไปสอน
ต า ม โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ จํ า น ว น 2 ค น  
                        พ.ศ. 2525 - ทรงเสด็จเยี่ยมชาวบานที่วัดยางทอง ทรงขอใหทานเจาอาวาสวัดยางทอง
ปลูกพันธุไมไผสีสุกในบริเวณวัด เพื่อใชในการขยายพันธไมไผสีสุกใหกับชาวบานและในปจจุบัน
การจักสานไมไผที่เคยเปนอาชีพเสริมหลังจาการทําเกษตรกรรม ไดกลายมาเปนอาชีพหลักของชาว
บานบางเจาฉา หมู 8 ต. บางเจาฉา อ. โพธ์ิทอง จ. อางทอง

ภาพที่ 52  แสดงแผนที่หมู 8 บานยางทอง ตําบลบางเจาฉา

ศูนยกลางชุมชน
พื้นที่การเกษตร

พื้นที่อยูอาศัย

พื้นที่อยูอาศัย
แมน้ํานอย
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กิจกรรมในชุมชนบางเจาฉา

งานจักสานไมไผเปนงานที่สืบตอกันมาตั้งแตสมัยอดีตกาลโดยการสาน เขง,
ตะกรา , เครื่องมือจับสัตว เครื่องใชไมสอยภายในครัวเรือน และทําขายบาง แตพอเมื่อประมาณป
2515 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เขามาชวยเรื่องผลิตภัณฑ โดยปรับปรุงใหรูปแบบมีความนาสนใจ
มากขึ้น และเปนที่ตองการของตลาด เพราะเดิมที่จัก เปนเขง ตะกรา ก็เร่ิมหมดความนิยมลงไป ขาย
ไมคอยได ก็เลยสงเสริมใหทําเครื่องจักสานที่เปนกระเปาถือ โดยเนนรูปแบบที่เขากับสมัยนิยมและ
เนนลวดลายเพื่อความสวยงาม รวมถึงการรวมกลุมของชุมชน ผลิตสินคาที่สามารถดึงดูดนักทอง
เที่ยวใหเขามาเยี่ยมชมได โดยมีการจัดตั้งเมื่อมกราคม 2541 สรางพิพิธภัณฑเครื่องใชไมไผ มีวัตถุ
ประสงคหลักคือ การรวมรวบสิ่งที่ทําจากไมไผทุกชนิดเพื่อการศึกษา เรียนรู ภูมิปญญาบรรพบุรุษ
วัฒนธรรมทองถ่ินแบงเปน 7 ประเภท 1. เครื่องใชในครัวเรือน 2.เครื่องใชในการประกอบอาชีพ 3.
เครื่องดักจับสัตว 4. เครื่องเลน 5. เครื่องดนตรี 6. งานจักสาน 7. อาวุธ รวมถึงประโยชนตาง ๆ ที่ได
จากไผ รูปแบบของลายที่ใชในงานจักสาน และวิถีชีวิตของคนในอดีต นอกจากพิพิธภัณฑ ยังมีการ
สงเสริมในดานการทองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถเรียนรูวิถีชีวิตของชาวชนบท
โดยการชมการสาธิต การจักสาน ชมทัศนียภาพของหมูบาน และการเขาพักโฮมสเตย ที่เปนบานของ
ชาวบานในโครงการ จะเห็นไดวา กิจกรรมตาง ๆ เปนกิจกรรมที่สรางขึ้นเพื่อชวยสงเสริมใหชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได และชวยสืบตอใหกับงานจักสานที่มีอยูเดิมในอดีต สรางความนาสนใจให
กับทองถ่ินเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเยี่ยมชม โดยการสงเสริม การทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม
ของกลุมจักสาน ต.บางเจาฉา กิจกรรมจักสานจะทํากันในบริเวณใตถุนบาน หรือบริเวณศาลาริมน้ํา
โดยรวมกันทําเปนกลุมที่มีละแวกบานอยูใกล ๆ กัน 3-4 หลัง แบงเปน 1. กลุมที่เหลาตอกไมไผ
(ยอมสี) 2. ขึ้นฐาน 3.จักลาย,ขึ้นรูป 4. เก็บขอบ 5.บุผา,ตบแตง(กระเปาถือ)  รวมกันทําเปนกลุม ๆ
ในชิ้นงานชิ้นเดียว โดยลักษณะเชนนี้จะชวยใหสรางความสัมพันธในชุมชนใหมากขึ้น เนนความ
สามัคคีในชุมชน สถานที่รวมกลุมจะเปนบานที่มีโฮมสเตยใหนักทองเที่ยวพัก

สถานที่รวมกลุมทํากิจกรรม อาจแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 1. จุดสาธิต 2. บริเวณบาน
เมื่อมีกลุมนักทองเที่ยว ที่มีการติดตอเขามาเปนหมูคณะ จะมีการจัดจุดสาธิตการจักสาน โดยมีการ
นัดใหชาวบานมารวมกันในบริเวณที่ศูนยฯ จัดไว เชน ในศูนยจักสาน หรือ จุดสาธิตบริเวณริมน้ํา
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว แตถาในชวงวันที่ไมมีกลุมนักทองเที่ยวเขามา โดยปกติก็
จะทํากันบริเวณใตถุนบาน รวมกันสัก 3-4 หลังคาเรือน
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กิจกรรมในรอบป (เทศกาล,วันสําคัญ)

1. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนา

- ทําบุญทุกวันพระ ,การเทศนาธรรม, เทศมหาชาติ

- ตลาดนัดวันพระ (ประมาณเดือนละ 2 คร้ัง)

- บวชเมกขา (ชวงปลายเดือนมกราคม)

- พิธีทางวันสําคัญทางพุทธศาสนา

- มาฆบูชา, วิสาขบูชา, อาสาฬหบูชา, เขาพรรษา(ออกพรรษา)

2. กิจกรรมของชุมชนในหมูบาน

- วันสําคัญ, เทศกาลตาง ๆ

    
ภาพที่ 53  แสดงผังบริเวณศูนยกลางชุมชนกับตําแหนงสถานที่วัดยางทอง ศูนยจักสานชุมชน
                 พิพิธภัณฑไมไผ
ที่มา : จากการสํารวจ
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- ประเพณีลงแขกทําขนมจีน (วันเพ็ญลอยกระทง)

- ประเพณีเพลงพื้นบาน เชน เพลงรับขวัญ, เพลงกลอมเด็ก, เพลงสอน,         

              เพลงรื่นเริงตามเทศกาล

3. กิจกรรมการทองเที่ยว

- เทศกาลผลไม (ชวงปลายเดือนกุมภาพันธ – เมษายน)

- การทองเที่ยวลักษณะเชื่อมตอ โดยการสัญจรทางน้ํา (ชวงกรกฎาคม –

              กันยายน)

4. กิจกรรมศูนยกลางชุมชน

- ศึกษาดูงาน กิจกรรมชุมชน , สัมมนา (ประชุมชวงตนเดือน 3-5 ของทุก

              เดือน)

- การถายทอดภูมิปญญาจักสาน

กิจกรรมในชวง 1 เดือน

- ตลาดนัดวันพระ ประมาณเดือนละ 2 คร้ัง (ตามวันพระ)

- ประชุมศูนยกลางชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง (ประมาณวันที่ 3-5 ของทุกเดือน)

- การถายทอดภูมิปญญาจักสาน เดือนละ 1 คร้ัง (การเรียนการสอน นักเรียน
ประถม)

- การสาธิตการจักสาน เดือนละ 1 คร้ัง (สาธิตใหนักทองเที่ยว)
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กลุมของผูใชโครงการ

พื้นที่ของโครงการอยูใน ต.บางเจาฉา จ.อางทอง โดยแหลงที่ผลิตเครื่องจักสานอยู
ในหมู 8 จํานวนของประชากร หมู 8 บานยางทอง ต.บางเจาฉา

  ประชากร 775          คน

  ครัวเรือน 138         หลัง

  ชาย               396          คน

  หญิง               379           คน

  ครัวเรือนที่ผลิตเครื่องจักสาน 120    หลัง  (300 คน)

   กลุมนักทองเที่ยว

  นักทองเที่ยวทั่วไป 12 -20 คน

  นักทองเที่ยวเชิงวิชาการ (กลุม) 150 – 300 คน  (มากที่สุด 800 คน)

  กลุมมวลชนจัดตั้ง

  กลุมลูกเสือชาวบาน 300  คน  (3 รุน)

ภาพที่ 54  แสดงกิจกรรมการสาธิตงานจักสาน ตลาดนัดพืชผลทางการเกษตร การประชุม/
ประชา
                 สัมพันธการทองเที่ยว
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ไทยอาสาปองกันชาติ 100  คน

   กองหนุนเพื่อความมั่นคง  75   คน
   กลุมออมทรัพย 727  คน  (แบงเปน 8 กลุม)
   กลุมสตรี 280  คน
   กลุมคณะบริหารชุมชน
   กลุมองคการบริหารสวนตําบล 20  คน  (รวมสมาชิก)
   กลุมนักเรียนประถมศึกษา 20  คน  (เฉล่ียตอช้ันเรียน)

                               ป.4 – ป.6              60  คน

กิจกรรมและจํานวนผูใชโครงการ
1. กิจกรรมการจักรสาน
2. กิจกรรมกลุมเกษตร
3. กิจกรรมของชุมชน (กลุมมวลชน)
4. กจิกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยว

กิจกรรมการจักสาน
การรวมกลุมของคนในชุมชนบางเจาฉา งานจักสานก็เพื่อทําอาชีพเสริมยามวาง แต

บางกลุมก็ยึดเปนอาชีพหลักโดยเปนกลุมที่ไดการสงเสริมจากภาครัฐ ใหเปนแหลงทองเทียวเชิง
เกษตรกรรม เปนที่สนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ ในชุมชนจึงเกิดกิจกรรมตาง
ๆ ดังนี้

กิจกรรมการสาธิตวิธีการจักสาน ( ประมาณ 20 คน) เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่มา
เปนหมูคณะ การสาธิตประกอบดวย

   -  การจักตอกไมไผ, ยอมสี
   -  การขึ้นฐาน และรูปทรง
   -  การสานลาย
   -  การเก็บขอบ ตกแตงรายละเอียด
กิจกรรมการอบรมสงเสริมการจักสาน  ( ประมาณ 120 ครัวเรือน)  เพื่อพัฒนาฝมือ

และรูปแบบใหเปนที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
   -  การอบรมวิธีการ และรูปแบบ
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   -  การปฏิบัติ พัฒนาฝมือ
กิจกรรมของกลุมเกษตรกร  ( ประมาณ 20 ครัวเรือน)  เดิมการทําการเกษตรแบบไร

นา หรือสวนเดี่ยว ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรจึงมีการสนับสนุนในการทําแบบสวนผสม และ
การสงเสริมพืชสมุนไพร

   -  การอบรม
   -  การสงเสริมการขายผลิตผล

กิจกรรมในชุมชน  (กลุมมวลชน)
รองรับการประชุมของกลุมมวลชนจัดตั้ง ประกอบไปดวย
-  กลุมลุกเสือชาวบาน                           300 คน ( 3 รุน)
-  ไทยอาสาปองกันชาติ                           100 คน
-  กองหนุนเพื่อความมั่นคง                          75 คน
-  กลุมออมทรัพย                           727 คน ( 8 กลุม)
-  กลุมสตรี                           280 คน

   รองรับกลุมคณะบริหารของชุมชน
             -  กลุมองคการคณะบริหารสวนตําบล  20         คน  (สมาชิก)
             -  กลุมคณะกรรมการชุมชน  20         คน

เพื่อรองรับกลุมการเรียนรูของชุมชน กรณีที่เยาวชน นักเรียน
  -  กลุมนักเรียนประถมศึกษา                       180           คน  ( ป.1-ป. 6)
     ช้ันเรียนละ 20 คน
  -  กลุมเยาวชน

กิจกรรมที่รองรับกลุมชุมชน
- การอบรม  ประชุมกลุมปด                20 คน
- การอบรม  ประชุมแบบเปด                80-100 คน
- การอบรม  ประชุมรวม              200 คน
- การจัดแสดงผลงานนักเรียน                60 คน

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
เพื่อเปนอาคารรองรับกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมการทองเที่ยว
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- นักทองเที่ยวทั่วไป         12-20 คน (เดือนละประมาณ400 คน)
- นักทองเที่ยวที่มาเปนหมูคณะ     150-300 คน (มากที่สุด 800 คน)

กิจกรรมที่รองรับกลุมทองเที่ยว
- การประชาสัมพันธ บริการขอมูลขาวสารการทองเที่ยว ขอมูลขาวสารชุมชน
- การสงเสริมผลิตภัณฑ และผลิตผลของชุมชน
  นักทองเที่ยวจะเดินทางมาเยี่ยมชมมากในชวง ปลายกุมภาพันธ-เมษายน
  ชวงผลไม (กระทอน ชมพู มะมวง)

6. การวิเคราะหลักษณะของโครงการ

จากลักษณะของกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน การสาธิตกระบวนการผลิตเครื่องจัก
สาน การรวมกลุมจัดตั้งศูนยจักสานในชุมชนเปนลักษณะของกิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุมคนใน
การทํางานรวมกัน สามารถสรางความเชื่อมตอระหวางคนในชุมชน ชุมชนตอชุมชน และกลุมคนที่
อยูนอกชุมชน ลักษณะกิจกรรมของโครงการนาจะเปนสวนที่เขาไปเติมกิจกรรมเดิมที่มีอยูในชุมชน
ใหมีการสานตอของกิจกรรม โดยคํานึงถึงจุดเริ่มของกิจกรรมเดิม นั้นคือ การรวมกลุมเพื่อชุมชนกัน
จึงเปนแนวคิดของ โครงการศาลาประชาคม ที่เปนจุดเริ่มตนของกิจกรรมตาง ๆ รวมไปถึง เปน
สถานที่ที่สามารถรองรับกิจกรรมเดิมที่มีอยูในพื้นที่เพื่อใหเกิดศักยภาพในการจัดการของชุมชน

การวิเคราะหพื้นที่โครงการ
กิจกรรมการประชุม, สัมมนา กลุมผูใชจํานวนมากที่สุด 300 คน  แบงเปน

    1.  การประชุมแบบปด (เฉพาะสวนบริหารชุมชน)  ประมาณ   20 คน
        ใชพื้นที่ 2 ตรม. ตอ 1 คน                40 ตรม.
    2.  การประชุมแบบปด  (กลุมมวลชนจัดตั้ง)  ประมาณ    300 คน
        ใชพืน้ที่  1.2 ตรม. ตอ 1 คน               360 ตรม.
เนื่องจากการประชุมแบบเปด มีกลุมมวลชนกลุมเล็ก ๆ แบงเปนกลุม กลุมละ

ประมาณ80-100 คน ซ่ึงแบงเปน 3 กลุม กลุมละ 120 ตรม.
3.  การสาธิตงานจักสาน  20  คน  (แบงเปน 4 กลุม กลุมละ 5 คน)
4.  กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน  60  คน  ( ป.4-ป.6 ช้ันละประมาณ 20 คน)
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พื้นที่ในการประชุมแบบเปดมีการใชงานนอยครั้งจึงจัดกิจกรรม การสาธิตงานจัก
สานและกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน ใชในพื้นที่เดียวกัน

     หองน้ํา ใช  8  หนวย  ( 1 หนวย =  6.4) 51.2 ตรม.
                หองเครื่อง    20 ตรม.
                สวนโรงครัว  กิจกรรมงานเลี้ยง, การสัมมนาดูงาน, งานบวช

         ครัว 70 เตา  ( 1 เตาใชพื้นที่ 6 ตรม.)    60 ตรม.
               เก็บของ    30 ตรม.

        รวมพื้นที่  561.2  ตรม. + ทางสัญจร 30%    =                      730       ตรม.
               ลานกลางแจง รองรับกลุมนักทองเที่ยวมากที่สุด               800 คน

        ซ่ึงมีโอกาสนอยครั้ง คิดเปนคาเฉลี่ย               400 คน
        พื้นที่ตอคน  2  ตรม.               800 ตรม.

                            รวมพื้นที่อาคาร+ลานกลางแจง  =                                    1,530        ตรม.

สถานที่รวมกลุมของชุมชนในการทํากิจกรรม
กลุมของชาวบานที่อยูบริเวณริมน้ํา ในชวงเวลาบาย-เย็น จะออกมารวมกลุมหลังจก

เสร็จภารกิจประจําวัน เพื่อพูดคุยหรือออกมาพักผอน ทั้งบริเวณศาลาริมน้ํา และสถานทีที่จัดเปนจุด
สาธิตการจักสาน ถนนเรียงแมน้ํานอยเปนเสนทางในการคมนาคมในหมูบาน และเชื่อมตอไปกับชุม
ชนอื่น ๆ  กลุมของชุมชนจะเกาะอยูกับถนนที่เลียบแมน้ํา สวนพื้นที่ที่อยูลึกเขาไปจะเปนสวนไรนา
ของชาวบาน

การวิเคราะหที่ตั้งโครงการ
ลักษณะของโครงการศาลาประชาคมจะตองเปนสวนเช่ือมตอกับชุมชน เปนพื้นที่ที่

สรางกิจกรรมที่ทํารวมกันของคนในชุมชน อาจเปนบริเวณที่มีกิจกรรมเดิมเพื่อความสอดคลองกับ
กิจกรรมหลัก (กิจกรรมจักสาน) แหลงของชุมชนที่อยูบริเวณริมแมน้ํา กับริมถนน (ใกลวัดยางทอง)
มีลักษณะลอมพื้นที่การเกษตรของหมูบาน โดยกิจกรรมหลัก ๆ ของชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตรกรรม คือ 1. การสาธิตการจักสาน  2. เยี่ยมชมสวนเกษตร  3.  กิจกรรมปนจักรยานชมทัศนีย
ภาพ  4.  กิจกรรมลองเรือ  5.  โฮมสเตย  เรียนรูวิถีชีวิตชุมชน  พื้นที่ของโครงการจะเปนสวนที่เชื่อม
กิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกัน แบงเปนพื้นที่ในการวิเคราะห  2  โซน ในการเลือกที่ตั้งโครงการ
1. บริเวณศูนยกลางชุมชน  2.  บริเวณพื้นที่ริมน้ํา
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ทําเลที่ตั้งของทั้ง 2 แหง มีความสอดคลองกับกิจกรรมที่มีอยูในชุมชน กิจกรรมการ
จักสาน แตในบริเวณที่ 1 ที่ตั้งของศูนยกลางชุมชน จะอยูใกลกับพิพิธภัณฑไมไผ ศูนยจักสานชุมชน
โรงเรียนวัดยางทอง และสามารถเชื่อมตอกิจกรรมตางๆ โดยลักษณะของโครงการมีสวนที่สงเสริม
กิจกรรมการทองเที่ยว และการเขาถึงโครงการจะมีความสะดวกมากกวา จึงเลือกที่ตั้งของโครงการ
ในบริเวณศูนยกลางชุมชน

  ภาพที่ 55  แสดงผังวิเคราะหทําเลที่ตั้งโครงการ

ศูนยกลางชุมชน
พื้นที่การเกษตร

พื้นที่อยูอาศัย

พื้นที่อยูอาศัย
แมน้ํานอย

1

2

ภาพที่ 56  แสดงผังกับสถานที่ตางๆในบริเวณศูนยกลางชุมชน

วัดยางทอง

สวนมะมวง กระทอน

สวนสมุนไพร

แนวกอไผ

ศูนยจักสานชุมชน

พิพิธภัณฑไมไผ

โรงเรียนวัดยางทอง

แมน้ํานอย

ที่ตั้งโครงการ
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จากลักษณะของโครงการ ประเภทศาลาประชาคม ที่รองรับกิจกรรมตางๆในชุมชน
และสวนที่สงเสริมการทองเที่ยว ตองการพื้นที่ที่เปนลานกิจกรรม สามารถที่จะรองรับกลุมของผูใช
ในลักษณะที่มาเปนหมูคณะ  เขาถึงไดสะดวก และมีสวนเชื่อมตอกับกิจกรรมอื่นๆ พื้นที่ติดกับวัด
ยางทองในบริเวณสวนมะมวง เปนพื้นที่ที่สามารถรองรับกิจกรรมตางๆ ดังกลาว และยังมีสวนที่
เชื่อมตอกับศูนยจักสานชุมชนที่ชาวบานจะนําเอางานจักสานมาจัดจําหนายในบริเวณนี้ ในวันพระ
จะใชเปนสถานที่จัดตลาดนัดของชุมชน โดยลักษณะของกิจกรรมที่มีอยูเดิมในชุมชนจะถูกเชื่อมตอ
กับกิจกรรมใหมของโครงการ ทําใหมีการตอบรับกับชุมชนมากขึ้น

สรุปการวิเคราะหทําเลท่ีตั้งโครงการ

พื้นที่ภาคกลางเปนแหลงวัตถุดิบ ไมไผและมีความหนาแนนของไผสูงกวาที่อ่ืน ๆ
ในภูมิภาค จึงมีวัฒนธรรมในการใชไผ โดยการทําเปนเครื่องจักสาน ซ่ึงมีเอกลักษณและลักษณะเดน
ของเครื่องจักสานคือการ สาน เปนลวดลายที่สรางคุณคา ใหแกผลงาน กระบวนการขั้นตอนในการ
ผลิต เครื่องจักสานสามารถสรางความนาสนใจใหกับผลิตภัณฑโดยการสาธิตดังกลาว จะมีอยูในชุม
ชนบางเจาฉา จ.อางทอง เปนกิจกรรมที่มีอยูในชุมชน พัฒนาจนเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม
โดยในทําเลที่ตั้ง มีพิพิธภัณฑเครื่องใชไมไผ ศูนยจักสานชุมชน และการสาธิตวิธีการจักสาน กิจ
กรรมดังกลาวมีความสอดคลองกับการเลือกที่ตั้งของโครงการ

ภาพที่ 57  แสดงดานหนาของที่ตั้งโครงการ
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7. แนวความคิดโครงการ

ปรัชญาเซน พูดถึงไมไผวาเปรียบเสมือน “ความวางเปลา”  โดยสังเกตจากเมื่อเกิด
พายุ ไผยังคงอยูได จึงลองผาออกดู ปรากฏเพียงที่วางที่อยูภายใน ซ่ึงสอดคลองกับคําดังกลาวของ
เลาจื๊อ นักปราชญจีนในยุค 600 ปกอนคริสตกาล  “เนื้อแทของอาคารมิไดประกอบขึ้นจากหลังคา
และผนัง แตอยูที่ที่วางภายในเพื่อใชอยูอาศัย”  ที่วางหรือความวางเปลาที่อยูภายในอาคารเมื่อเปรียบ
เทียบกับไมไผ ที่วางภายในไผเองก็เปนสวนที่มีความสําคัญในลักษณะธรรมชาติของลําไผ กอไผเกิด
จากลําไผหลายๆลํามาประกอบกันเปนมวลที่มีความโปรง สามารถมองทะลุไดกลืนกันกับพื้นหลัง
ส่ิงที่ปรากฏคงเหลือเพียงที่วางภายนอก ที่วางภายใน และรูปทรงที่เลือนหาย ยามตองลมกอไผก็จะ
พล้ิวไหวจะไปในทิศทางเดียวกัน เปนภาพใหปรากฏแกสายตา กอใหเกิดกระบวนการลอมที่วางโดย
ไผกับสายลม

Phenominon of Physical Bamboo ปรากฎการณทางกายภาพของไมไผ จากการ
ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมไผ คุณลักษณะของไผที่แสดงในสวนรูปธรรมและนามธรรม
จากลักษณะของรูปธรรมคือ ลําไผ รูปทรงของกอไผ และสีของไผ สวนนามธรรมคือ ที่วางภายใน
ความโคงออนตัวของไผ ความโปรงใสของใบไผ และการเจริญเติบโต ดวยคุณลักษณะของไมไผดัง
ที่กลาวไปแลวนั้น เปนแนวทางที่สามารถจะพัฒนาในกระบวนการแนวคิด การสรางรูปทรงและที่
วางที่เกิดจากลักษณะของไผ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี   5

การพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรม

การพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรม  จากแนวคิดหลักของโครงการ ในการสรางกระบวน
การของแนวความคิดเปนขั้นตอนที่จะนําไปสูการพัฒนาที่วางและรูปทรงใหมีความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและลักษณะของกิจกรรมการใชงาน ปจจัยที่สําคัญของโครงสรางไมไผคือเทคนิค
ของการเชื่อมตอไมไผเขาดวยกัน รูปแบบและวิธีการหอหุมที่วางโดยใชไมไผกับตนไผ ประมวลผล
การออกแบบที่ไดจากการสรางภาพจําลอง 3 มิติ อาคารใหมกับสภาพแวดลอมเดิม

1. กระบวนการในการพัฒนาแนวความคิด
จากแนวความคิดหลักของโครงการคือ ปรากฏการณลักษณะทางกายภาพของไมไผ

Phenominon of Physical Bamboo แสดงลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมไผที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ตัว ในการพัฒนากระบวนการแนวความคิดแบงเปน 2  สวนคือ สวนรูปธรรมและนามธรรม

สวนรูปธรรม
ลักษณะของตนไผที่แทงหนอข้ึนตรงและเมื่อลําตนสูงมากๆจะทําใหไผคอยๆโคง

ตามธรรมชาติ
ลักษณะสีของไมไผที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุขัย โดยเฉพาะไผสีสุกที่เปลี่ยน

จากเขียวเปนเหลืองอมน้ําตาล
รูปทรงของกอไผที่แลดูเปนมวลขนาดใหญเมื่อมองจากระยะไกล และเมื่อมองใน

ใกลๆกอไผมีความโปรงเพราะเกิดจากลําไผขนาดเล็กๆประกอบกันดูกลมกลืนกับสภาพแวดลอม

ภาพที่ 58  แสดงภาพลักษณะรูปธรรมของไผ

รูปทรงของกอไผ การเปลี่ยนสี ความโคงและการเคลื่อนไหว
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สวนนามธรรมของไมไผ
ที่วางภายใน ลําไผมีลักษณะความเปนขอปลองที่มีภายในกลวงชวยสรางความยืด

หยุนตัวใหกับลําไผเมื่อมีแรงปะทะ ไผก็จะโคงออนตัวตามแรง
การรับรูทางสายตา ผิวของไผนอกจากจะมีความเหนียวและชวยปองกันเนื้อไม ยัง

แลดูออนนุมและสวยงามโดยสามารถรับรูผานทางสายตา
การรับรูทางกลิ่น ไมไผจะมีกล่ินที่หอมเมื่อนําไมมาแปรรูปในการใชงาน
การรับรูทางเสียง เมื่อสายลมพัดทั้งลําตน กิ่งและใบของไผจะเสียดสีกันเปนเสมือน

เสียงของลม และความโปรงใสของใบไผจะสรางรมเงาโดยการซอนทับกันเปนชั้นๆ
การรับรูทางการสัมผัส ผิวไมไผเมื่อไดสัมผัสจะสามารถรับรูถึงความออนนุมและ

อบอุนที่มีอยูในคุณสมบัติของวัสดุที่เปนไม
การขยายตัว ลักษณะของการเจริญเติบโตของตนไผ ที่มีลักษณะเปนกอ ขยายวงจาก

ภายในออกภายนอก

จากกระบวนการแนวคิดที่แสดงเปนรูปธรรมและนามธรรมภาพในภาพที่ 54,55
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาจากรูปที่เปนแบบ 2 มิติใหเปน 3 มิติทําโดยการทดลองการศึกษา
Mass study การหอหุมที่วาง กําหนดรูปทรงที่เหมาะสมกับลักษณะของการใชงาน และความ
สัมพันธระหวางที่วางกับบริบทที่มีความสอดคลองกับแนวคิดในเบื้องตน

ภาพที่ 59  แสดงภาพลักษณะนามธรรมของไผ

ที่วางภายใน ความออนนุมของผิวไผ การเจริญเติบโต การซอนของใบไผ
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Mass study 1. แสดงการโอบลอมพื้นที่โดยใชลักษณะทรงกลม เปนรูปทรงที่มีการ
ตอบรับกับลักษณะของการประชุม ชุมนุม หรือลักษณะของการลอมวงเพื่อสนทนา โดยกําหนดใหมี
สวนที่เปนพื้นที่ภายในกับพื้นที่ภายนอก และสวนที่เชื่อมตอระหวางภายในกับภายนอก สรางความ
สัมพันธของพื้นที่โดยการใชผนังไมไผสาน สามารถมองทะลุออกไปได แตเปนตัวกําหนดขอบเขต
ของที่วาง

Mass study 2. พัฒนาตอ โดยการใสโครงสรางที่ใชสวนโคงของไมไผสรางรูปทรงที่
สอดคลองกับการกําหนดที่วาง หอหุมทั้งผนังและหลังคา เปนโครงสรางที่เชื่อมตอกันเปนชิ้นเดียว
โดยสวนที่ใชค้ําสวนโคงของโครงสรางกําหนดใหมีความสัมพันธเชื่อมตอกับพื้นที่ภายใน
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ภาพที่ 60  แสดง mass study 1
ที่มา : ภาพถาย
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ภาพที่ 61 แสดง mass study 2
ที่มา : ภาพถาย
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Mass study 3. ลักษณะของที่วางและรูปทรง เมื่ออยูในบริบทของพื้นที่โครงการ โดย
กําหนดใหสวนที่เปนพื้นที่ลานเชื่อมตอกับภายนอก เนนแนวแกนกับอาคารศูนยจักสานชุมชน เชื่อม
ตอกับวัดยางทอง การกําหนดพื้นที่ใชสอยของโครงการ แบงเปน 3 สวน สวนประชุมกําหนดใหอยู
ภายใน สวนสาธิตการจักสานอยูบริเวณที่เชื่อมระหวางภายในและภายนอก สวนบริการโครงการจะ
อยูดานหลังของโครงการ

Mass study 4.ลักษณะของโครงสรางที่เปนชิ้นเดียวตอเนื่องกันทําใหเมื่ออยูในบริบท
จะมีความสูงมาก จึงแยกโครงสรางออกตามการกําหนดพื้นที่ใชสอย โดยสวนพื้นที่หลักที่ใชประชุม
โครงสรางจะเปนลักษณะโคงขึ้น สวนสาธิตการจักสานใชสวนโคงลงทําใหลักษณะของโครงสราง

in

outสวนมะมวง

วัดยางทอง

ศูนยจักสานชุมขน

approach

in

outสวนมะมวง

วัดยางทอง

ศูนยจักสานชุมขน

approach

ภาพที่ 62  แสดง mass study 3
ที่มา : ภาพถาย
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ภาพที่ 63  แสดง mass study 4.
ที่มา : ภาพถาย
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ทั้ง 2 รูปแบบยังมีความสอดคลองกันอยู และกําหนดพื้นที่ที่เปนลานใหปลูกตนไผเพื่อชวยโอบลอม
พื้นที่ เปนผนังของตนไผจริงที่มีการเจริญเติบโต สอดประสานกับอาคารไมไผ

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมในการใชพื้นที่โครงการ

ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมการใชพื้นที่โครงการ เปนสวนสําคัญในการกําหนดพื้นที่
กิจกรรมตางๆใหมีความสอดคลองกับกิจกรรมเดิมที่มีอยูในพื้นที่ โดยการวิเคราะหจะแบงเปนการ
เขาถึงโครงการ  การใชพื้นที่ของกิจกรรมเดิม  การเชื่อมตอระหวางกิจกรรมใหมกับกิจกรรมเดิม

สวนสมุนไพร กลุมตนยาง

สวนมะมวง

วัดยางทอง

ศูนยจักสานชุมขน

พิพิธภัณฑไมไผ

N 

โรงเรียนวัดยางทอง

นักทองเที่ยว

ชุมชน

นักทองเที่ยว/ชุมชน 

สวนสมุนไพร กลุมตนยาง

สวนมะมวง

วัดยางทอง

ศูนยจักสานชุมขน

พิพิธภัณฑไมไผ

N N 

โรงเรียนวัดยางทอง

นักทองเที่ยว

ชุมชน

นักทองเที่ยว/ชุมชน 

ภาพที่ 64  แสดงการเขาถึงโครงการ
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การเขาถึงโครงการ ดานหนาของที่ดินจะติดกับถนนภายในหมูบานที่ใชเปนเสนทาง
สัญจรหลัก และดานหลังเปนถนนที่แยกจากสายหลักใชเปนทางเขารอง สวนใหญกลุมนักทองเที่ยว
จะใชเสนทางหลักในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑไมไผ สวนสมุนไพร และศูนยจักสานชุมชน สวนคนใน
ชุมชน ใชถนนภายในหมูบานเปนการสัญจรหลักในการสงผลิตภัณฑที่ศูนยจักสาน โดยมีกิจกรรมที่
เชื่อมตอระหวาง 2 กลุมคือ พื้นที่ที่ใชจัดตลาดนัด จะอยูดานหนาของที่ดินและบริเวณกลุมตนยาง

สภาพแวดลอมของที่ดิน ทางดานขางจะเปนสวนมะมวงของวัดยางทอง ดานหนาฝงตรง
ขามจะเปนกลุมตนยางสูงประมาณ 20-25 เมตร ดานหลังเปนแนวตนไผ แนวของตนไผจะเริ่มตั้งแต
ดานขางของสวนสมุนไพรจนถึงวัดยางทอง ที่ดินเปนพื้นที่โลงที่ถูกลอมดวยกลุมของตนไมที่มี

สวนสมุนไพร กลุมตนยาง

สวนมะมวง

วัดยางทอง

ศูนยจักสานชุมขน

พิพิธภัณฑไมไผ

N 

โรงเรียนวัดยางทอง

กลุมตนไมสูง

กลุมตนไมสูง

กลุมตนไมปานกลาง

พื้นที่โลง

สวนสมุนไพร กลุมตนยาง

สวนมะมวง

วัดยางทอง

ศูนยจักสานชุมขน

พิพิธภัณฑไมไผ

N N 

โรงเรียนวัดยางทอง

กลุมตนไมสูง

กลุมตนไมสูง

กลุมตนไมปานกลาง

พื้นที่โลง

ภาพที่ 65  แสดงสภาพแวดลอมและการเชื่อมตอกิจกรรม
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ความสูง ต่ํา ลดหล่ันกันไป ดวยกลุมของตนไมที่มีอยูรอบบริเวณของที่ดิน ดานหนาของโครงการ
บริเวณกลุมตนยางที่มีความสูงมากในชวงบายจะเกิดรมเงาใหกับพื้นที่โครงการ

การเชื่อมตอกิจกรรมใหมกับกิจกรรมเดิม ดานหนาของที่ดินจะเชื่อมกับอาคารศูนย
จักสานชุมชนและเปนพื้นที่ที่ใชในกิจกรรมตลาดนัด ดังนั้นจึงกําหนดใหเปนพื้นที่ลานโลงเพื่อใชใน
กิจกรรมเดิมที่มีในพื้นที่และเปนตัวท่ีเชื่อมตอเขากับกิจกรรมใหมของโครงการ

ภาพที่ 66  แสดงบริเวณที่เกิดรมเงาในพื้นที่โครงการ
่

ภาพที่ 67  แสดงบริเวณจัดกิจกรรมตลาดนัด
ที่มา  จากการสํารวจ
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3. การกําหนดผังบริเวณ

การกําหนดผังบริเวณ จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมในการใชพื้นที่ของโครงการ
เปนการกําหนดตําแหนงและสัดสวนของพื้นที่ใชงานใหมีความสอดคลองกับบริบทและกิจกรรม
เดิม และการเชื่อมตอกิจกรรมใหมใหตอบรับกับสภาพของชุมชน

การวางผังบริเวณ สวนดานหนาจะเปนพื้นที่ลานโลงเพื่อเช่ือมกับกิจกรรมเดิมโดยใช
ตนไผปลูกเปนแนวลอมพื้นที่แตสามารถมองทะลุเชื่อมตอกับกิจกรรมอื่นๆในอาคาร และใชแนวไผ
เปนจุดนาํสายตาเขาโครงการ การลอมพื้นที่สวนกิจกรรมตอนรับนักทองเที่ยว และลานสาธิตการจัก
สาน โดยรูปทรงของอาคารที่มีลักษณะผังที่เปนวงกลม โดยแนวไผจะเปนเสนโคงที่ตอบรับกับรูป

วัดยางทอง

ถนนภายในชุมชน

สวนมะมวง

N 

วัดยางทอง

ถนนภายในชุมชน

สวนมะมวง

N N 

ภาพที่ 68  แสดงผังบริเวณโครงการ

สวนประชุม

สวนสาธิตการจัก

สวนบริการโครงการ

สวนลานกิจกรรม

สวนตอนรับนักทองเที่ยว แนวตนไผ

50.00 ม

65.00 ม

85.00 ม
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ทรงของอาคารและเปนสวนที่เชื่อมตอระหวางอาคาร อาคารจะแบงเปน 3 หลังประกอบดวย 1. สวน
ประชุม 2.สวนสาธิตการจักสาน 3.สวนบริการโครงการ โดยสวนประชุมกับสวนสาธิตจะเชื่อมตอ
กันและมีการใชพื้นที่รวมกันในกรณีที่ตองขยายพื้นที่รองรับกิจกรรม สวนบริการโครงการจะอยูทาง
ดานหลังสามารถเขาไดจากถนนรอง

การกําหนดระดับผังพื้น จากลักษณะของกิจกรรมการประชุมที่เผ่ือการขยายตัวของ
กิจกรรม การกําหนดระดับของเวทีจะมีสูงตางจากพื้นที่ประชุมและสวนประชุมเปด(สวนขยาย) เพื่อ

+0.00

+0.05
+0.10

+0.10
+0.60

+0.40
+0.80

+0.60

+0.20

N 

แนวตนไผ

สวนบริการโครงการ

แนวตนไผ +0.00

+0.05
+0.10

+0.10
+0.60

+0.40
+0.80

+0.60

+0.20

N N 

แนวตนไผ

สวนบริการโครงการ

แนวตนไผ

ภาพที่ 69  แสดงสวนขยายผังพื้น

สวนลานกิจกรรมสวนประชุม
สวนเวที

สวนประชุมเปด

สวนหองครัว

สวนหองน้ํา

สวนสาธิตการจักสาน

สวนตอนรับนักทองเที่ยว
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ใหพื้นที่ลานสามารถที่จะมองเห็นสวนเวที สวนพื้นที่สาธิตการจักสานยกสูงในระดับที่สามารถนั่ง
หยอนขาไดและเปดมุมมองที่เชื่อมกับสวนตอนรับนักทองเที่ยว และในกรณีที่นักทองเที่ยวมาเปน
จํานวนมากก็สามารถใชพื้นที่ลานกับสวนตอนรับจัดสาธิตการจักสานได

สวนประชุม ลักษณะของอาคารผังพื้นเปนวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 13 เมตร
ยกพื้น 0.60 เมตร โครงสรางไมไผ ขนาดเสาไมไผเสนผานศูนยกลาง 8 เซนติเมตร 3 ตนมัดรวมกัน
วางบนฐานคอนกรีต รูปทรงหลังคาโคงตามลักษณะของโครงสราง เปนหลังคาที่ทําจากปลองไมไผ
ผาครึ่งวางสลับ คว่ํา หงาย สวนหลังคาคลุมระเบียงเปนหลังคาระแนงไมไผโคง สวนที่เปนทางเขา
หลักจะเปดชายคาสูงและคอยๆลดต่ําลง สวนลักษณะของการใชงานอาคาร ภายในใชประชุมขนาด
เล็กประมาณ 10-15 คน สามารถขยายออกใชพื้นที่ระเบียงรอบจัดเปนประชุมแบบเปดไดประมาณ
80 คน ประชุมรวมใชพื้นที่เชื่อมตอกับอาคารในสวนลานกิจกรรมได

เสา o 0.08 ม. 2 ตนมัดรวม

เสา o 0.08 ม. 3 ตนมัดรวม

ฐานคอนกรีต รูปกรวย

ผนังไมไผสาน

หลังคาไมไผ

ผนังไมไผสาน

หลังคาระแนงไผ
สวนประชุม

สวนขยายพื้นท่ีประชุม

หลังคาระแนงไผ

เวที

เสา o 0.08 ม. 2 ตนมัดรวม

เสา o 0.08 ม. 3 ตนมัดรวม

ฐานคอนกรีต รูปกรวย

ผนังไมไผสาน

หลังคาไมไผ

ผนังไมไผสาน

หลังคาระแนงไผ
สวนประชุม

สวนขยายพื้นท่ีประชุม

หลังคาระแนงไผ

เวที

      ภาพที่ 70  แสดงรายละเอียดของสวนประชุม

เสา o 0.08 ม. 2 ตนมัดรวม

ฐานคอนกรีต รูปกรวย

ผนังไมไผสาน

หลังคาไมไผ

ผนังไมไผสาน

สวนสาธิตการจักสาน

หลังคาระแนงไผ
เสา o 0.08 ม. 2 ตนมัดรวม

ฐานคอนกรีต รูปกรวย

ผนังไมไผสาน

หลังคาไมไผ

ผนังไมไผสาน

สวนสาธิตการจักสาน

หลังคาระแนงไผ

่
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สวนสาธิตการจักสาน ลักษณะของผังพื้นอาคารเปนสวนโคงกวาง 5 เมตร ยกพื้น
0.60 เมตร โครงสรางไมไผ ขนาดเสาเสนผานศูนยกลาง 8 เซนติเมตร 2 ตนมัดรวมกัน หลังคาไมไผ
สวนลักษณะการใชงานอาคาร ใชเปนสวนสาธิตการทําเครื่องจักสาน ประชุมหรือสัมมนาแบบเปด
โดยมีพื้นที่บริเวณลานกิจกรรมเปนสวนขยาย ใชแนวของตนไผในการโอบลอมพื้นที่ แนวไผชวยให
เกิดรมเงาในบริเวณลานและสามารถรับรูรูปทรงที่ตอเนื่องกับอาคาร

สวนบริการโครงการ ลักษณะของผังพื้นเปนสวนโคงที่มีความกวาง 4 เมตรยกพื้น
โครงสรางไมไผ ขนาดเสาเสนผานศูนยกลาง 8 เซนติเมตร 2 ตนมัดรวมกัน หลังคาไมไผในแบบ
เดียวกันกับสวนประชุม ลักษณะของการใชงานในสวนบริการโครงการจะประกอบไปดวย สวนโรง
ครัวและสวนหองน้ํา การใชหลังคาไมไผจะชวยในเรื่องการระบายอากาศและผนังไมไผสานก็เชน
กัน สามารถที่จะสานใหโปรงหรือทึบก็ไดตามลักษณะการใชงาน

ภาพที่ 73  แสดงรูปดาน 1.

เสา o 0.08 ม. 2 ตนมัดรวม

ฐานคอนกรีต รูปกรวย

ผนังไมไผสาน

หลังคาไมไผ

ผนังไมไผสาน

สวนโรงครัว

หลังคาระแนงไผ

แนวตนไผ

หลังคาไมไผ

เสา o 0.08 ม. 2 ตนมัดรวม

ฐานคอนกรีต รูปกรวย

ผนังไมไผสาน

หลังคาไมไผ

ผนังไมไผสาน

สวนโรงครัว

หลังคาระแนงไผ

แนวตนไผ

หลังคาไมไผ

 ภาพที่ 72  แสดงรายละเอียดของสวนบริการโครงการ
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รูปดาน 1. ดานหนาของโครงการ การวางตําแหนงและทิศทางของอาคารในสวน
ประชุมที่เชื่อมตอกับสวนสาธิตดวยลักษณะของการใชงานรวมกัน การใชแนวไผหอหุมที่วางสราง
ความสอดคลองและกลมกลืนระหวางอาคารกับสภาพแวดลอม

รูปดาน 2. ดานขวาของโครงการ ลักษณะของโครงสรางหลังคาที่เปนสวนโคงที่มี
ระดับของหลังคาลดหลั่นกันไปการใชแนวไผหอหุมที่วางสรางความกลมกลืนใหกับกลุมของอาคาร
และสภาพแวดลอม

รูปดาน 3. ดานหลังของโครงการ อาคารสวนบริการโครงการที่มีหลังคาเปนสวนโคง
เชนเดียวกับอาคารสวนประชุมรูปทรงของกลุมอาคารในแตละหลังจึงมีความเชื่อมตอกัน การใชผนัง
ไมไผสาน ความโปรงและทึบตามลักษณะของการใชงาน เกิดปรากฏการณของแสงที่ลอดผานผนัง
ไมไผเปนลวดลายที่มีความเฉพาะตัว

ภาพที่ 74  แสดงรูปดาน 2.

ภาพที่ 75  แสดงรูปดาน 3.
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รูปดาน 4. ดานซายของโครงการ ติดกับสวนมะมวงของวัดยางทอง สวนบริการโครง
การจะเปดมุมมองและทางเชื่อมตอกับบริเวณสวน ระดับของหลังคาโคงในอาคารสวนประชุมที่กด
ต่ําลงในดานที่เชื่อมตอกับบริเวณสวนสรางความสอดคลองระหวางรูปทรงของอาคารกับสภาพแวด
ลอม

รูปตัดตามยาว แสดงที่วางที่เชื่อมตอกันของอาคารในสวนประชุมกับสวนสาธิต โดย
ลักษณะของหลังคาโคงที่สอดประสานกัน ระดับของผังพื้นที่สามารถใชเปนสวนขยายการประชุม
ลักษณะโครงสรางของอาคารแสดงรายละเอียดในสวนขยายและจุดเชื่อมตอ

ภาพที่ 76  แสดงรูปดาน 4.

+11.00

+6.00

+4.50

เสา o 0.08 ม. 3 ตนมัดรวม

ฐานคอนกรีต รูปกรวย

โครงหลังคา o 0.05ม..

ผนังไมไผสาน

+11.00

+6.00

+4.50

เสา o 0.08 ม. 3 ตนมัดรวม

ฐานคอนกรีต รูปกรวย

โครงหลังคา o 0.05ม..

ผนังไมไผสาน

      ภาพที่ 77 แสดงรูปตัดตามยาว

ขยาย 1 ขยาย 3

ขยาย 2

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



80

1

ภาพที่ 78  แสดงรูปสวนขยาย 1

เสาไมไผ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 ซม. 3 ตน

กระบอกไมไผ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 ซม.

แปนเหล็ก สามเหลี่ยมประกับนอตยึดปรับมุม

ฐานคอนกรีต ทรงกรวยปลายตัด ฐาน 60 ซม.
ปลาย 30 ซม.สูง 70 ซม.

ภาพที่ 79  แสดงรูปสวนขยาย 2

เสาไมไผ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 ซม. 3 ตน

มัดดวยผิวไมไผถักเปนเชือก

ภาพที่ 80  แสดงรูปสวนขยาย 3

คานไมไผ ขนาดเสนผานศูนย
กลาง 8 ซม. 2 ลํามัดติดกัน

กรอบรัดไมไผ ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 12 ซม.
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เสา o 0.08 ม. 3 ตนมัดรวม

ฐานคอนกรีต รูปกรวย

ครอบเสา o 0.10ม..

หวาย

ครอบเสา o 0.10ม..
หวาย

ขอไมไผ

ล่ิมไมไผ

ล่ิมไมไผ

แปนเหล็กรองครอบไมไผ
ยึดนอตปรับมุม 

เสา o 0.08ม..

ครอบเสา o 0.10ม..

หวาย

ล่ิมไมไผ
หวาย

เสา o 0.08 ม. 3 ตนมัดรวม

ฐานคอนกรีต รูปกรวย

ครอบเสา o 0.10ม..

หวาย

ครอบเสา o 0.10ม..
หวาย

ขอไมไผ

ล่ิมไมไผ

ล่ิมไมไผ

แปนเหล็กรองครอบไมไผ
ยึดนอตปรับมุม 

เสา o 0.08ม..

ครอบเสา o 0.10ม..

หวาย

ล่ิมไมไผ
หวาย

ภาพที่ 81  แสดงจุดเชื่อมตอสวนฐานกับโครงสราง การเชื่อมตอโครงสรางไมไผ

หลังคาไมไผ o 0.80ผาครึ่ง หวาย

ไมไผประกบ o 0.02บน--ลาง

หลังคาไมไผ o 0.80ผาครึ่ง หวาย

ไมไผประกบ o 0.02บน--ลาง

ภาพที่ 82  แสดงลักษณะของหลังคาไมไผ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



82

ทัศนียภาพอาคาร ในการออกแบบสถาปตยกรรมไมไผ รูปทรงของอาคารที่เกิดจาก
กระบวนการแนวความคิดที่มีสอดคลองกับคุณลักษณะของไผ การหอหุมที่วางโดยใชไมไผกับตน
ไผจริงสรางความสอดประสานและกลมกลืนกับสภาพแวดลอม

ภาพที่ 83  แสดงทัศนียภาพอาคาร

ภาพที่ 84  แสดงทัศนียภาพอาคาร
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การจัดวางกลุมอาคารที่มีความเชื่อมโยงระหวางรูปทรงและลักษณะของการใชงาน 
รูปทรงของอาคารแตละหลังจะสะทอนความเปนไมไผที่มีความโคงและลักษณะการใชงานใน
อาคารสวนตางๆ ที่สามารถยืดหยุนตัวขยายกิจกรรมโดยใชพื้นที่ของอาคารรวมกัน

ทัศนียภาพอาคารสวนประชุม จากกระบวนการแนวความคิดของโครงการที่พัฒนา
เปนรูปแบบของงานสถาปตยกรรม

ลักษณะของการใชงานที่สามารถยืดหยุนตัวขยายพื้นที่กิจกรรมจากภายในออกสู
ภายนอกสะทอนแนวคิดของการเจริญเติบโตของไมไผที่ขยายเปนวงออกสูภายนอก

รูปทรงและโครงสรางของอาคารที่เกิดจากสวนโคงเขามาประกอบกันสรางความ
สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของไผ

การโอบลอมพื้นที่โดยการสานวัสดุกับที่วางเขาดวยกันเปนผนังที่มีความโปรง
สามารถมองทะลุไดเสมือนลักษณะของกอไผ

ภาพที่ 85  แสดงทัศนียภาพอาคารสวนประชุม
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ทัศนียภาพอาคารสวนสาธิต รูปทรงอาคารที่เปนสวนโคงเชื่อมตอลักษณะของการใช
งานกับสวนประชุมและลานกิจกรรม หลังคาที่โคงขึ้นตอบรับกับรูปทรงหลังคาสวนประชุม ผังพื้น
ที่โอบลอมลานกิจกรรมและใชแนวตนไผในการลอมที่วางใหมีความสอดคลองกับรูปทรง

ภาพที่ 86  แสดงทัศนียภาพอาคารสวนสาธิต

ภาพที่ 87  แสดงทัศนียภาพอาคารสวนลานกิจกรรม
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ทัศนียภาพอาคารสวนลานกิจกรรม การใชแนวไผในการลอมที่วางสรางความสอด
คลองระหวางรูปทรงอาคารกับลาน แนวตนไผที่มีการเจริญเติบโตและความเคลื่อนไหวที่เปลี่ยน
แปลงตามสภาพแวดลอม ทําใหที่วางเกิดการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน

ทัศนียภาพอาคารสวนบริการโครงการ ลักษณะของการใชงานที่เปนโรงครัวและหอง
น้ํา รูปทรงอาคารที่เกิดจากการใชโครงสรางไมไผที่โคง ทําใหมีที่วางที่สูงและโปรง การใชผนังไม
ไผสานและหลังคาไมไผในลักษณะการใชงานจะชวยในเร่ืองการระบายอากาศใหกับอาคาร และ
ความโปรงจะทําใหอาคารมีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม

สรุปการพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรม

จากแนวความคิดของโครงการที่เปนลักษณะรูปธรรมและนามธรรม ในการพัฒนารูป
แบบสถาปตยกรรม การวิเคราะหที่วางและรูปทรงใหมีความสอดคลองกับแนวคิด การใชไมไผใน
สวนตางๆของอาคาร ทั้งในสวนโครงสราง ผนัง พื้นและหลังคา โดยใชไมไผที่แปรรูปแลวหรือตน
ไผจริงในการลอมที่วาง โครงสรางของอาคารที่มีความโคงตามลักษณะธรรมชาติของไผ ผนังที่เกิด
จากการสานจะมีความโปรง หลังคาที่เกิดจากการซอนเปนชั้นๆสรางปรากฏการณของแสงและเงา

ี่ ี โ
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ลักษณะการใชงานที่สามารถยืดหยุนและขยายพื้นที่กิจกรรมจากภายในสูภายนอกเหมือนการเจริญ
เติบโตของไผ สถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นจึงสะทอนแนวคิดของโครงการและทําใหอาคารมีความกลม
กลืนกับสภาพแวดลอม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี   6

บทสรุปและเสนอแนะ

1. สรุปการวิเคราะหลักษณะทางพฤกษาศาสตรของไมไผ

การศึกษาในลักษณะทางพฤกษาศาสตรของไมไผ โดยลักษณะทางกายภาพที่เห็นเปน
รูปธรรม คือ ลักษณะของลําตนไผที่ขึ้นตรงในสวนโคน สวนปลายคอยๆเล็กเรียวและโคงตาม
ลักษณะของธรรมชาติ เปนสวนโคงที่เกิดจากสภาพแวดลอม และเมื่ออยูกับเปนกลุมกอจึงทําใหสวน
โคงสอดประสานกัน สีของไผ ในธรรมชาติไผมีอยูหลากหลายสี เชน สีเขียวที่พบมากที่สุด สีเขียว
อมเหลือง สีเหลือง สีเหลืองทอง สีน้ําตาล และสีที่เปนลวดลาย สีเหลืองลายแถบเขียว สีเขียวลายจุด
เทา สีสันและลวดลายตางๆ จะมีการเปลี่ยนจากสีออนเปนสีเขมขึ้นตามชวงอายุของไผ แตบางพันธ
ที่เปนลักษณะพิเศษคือ ไผสีสุก จะมีสีเขียว เมื่อแกจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง คือที่มาของชื่อ ไผสีสุก ซ่ึง
ตามแถบชนบทนิยมปลูกกันมาก โดยใชเปนร้ัวแนวบอกเขตของที่ดิน  สวนลักษณะไผที่เปน
นามธรรม คือ ลักษณะทางชีพลักษณ(การเจริญเติบโต)ของไผ ที่เปนพืชกอ การเจริญเติบโตในแบบ
ครอบครัวเครือญาติ ที่มีความสัมพันธของตนแมกับตนลูก ซ่ึงจะเปนความแตกตางเมื่อเทียบกับไม
ชนิดอื่นๆ สวนลักษณะของความเปนขอปลองที่มีภายในกลวงก็เชนกัน  ในลําตนของไผที่ภายใน
กลวงแตมีขอเพื่อชวยเสริมความแข็งแรงใหกับลําตน ทําใหเกิดการยืดหยุนตัวสูง ซ่ึงเปนลักษณะที่
พิเศษของไผ

การทดสอบผิวไมไผ ลักษณะของผิวท่ีมองดูออนนุมทําใหลักษณะของโครงสรางที่ทํา
จากไผแลดูไมแข็งจนเกินไป นอกจากนั้นตัวผิวยังเปนสวนที่ชวยใหไผมีความเหนียวและยืดหยุนตัว
ไดดี โดยการจักตอกไมไผจะใชสวนที่ติดกับผิวไมในการทําเครื่องจักสาน

การทดสอบไมไผในการรับแรง ดวยลักษณะของไผที่ลําตนกลม เสนใยตามแนวยาวของ
ลําตน ไผจึงมีความยืดหยุนสูง ลักษณะพิเศษคือ การที่นําไมไผมาทําเปนสวนโคงจะทําใหเกิดแรงดัน
ในตัวที่ชวยพยุงน้ําหนักกดทับ

สรุปการศึกษาลักษณะทางพฤกษาศาสตรของไมไผ โดยลักษณะทางกายภาพที่เห็นเปน
รูปธรรม และนามธรรม ทําใหไผมีความแตกตางและพิเศษกวาไมในชนิดอ่ืนๆ สวนในการทดสอบ
ผิวไมไผ ผิวไมไผที่มีความออนนุมสามารถรับรูไดจากการมองและสัมผัส ผิวไมไผจะชวยใหไมมี
ความเหนียวและยืดหยุนไดดี สวนการทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักของไผ เมื่อนําไผมา
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ทําเปนสวนโคงจะเกิดแรงพยุงที่ชวยรับน้ําหนักที่กดทับ ซ่ึงมีความสอดคลองกับลักษณะที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติของไมไผ

2. สรุปไมไผในวัฒนธรรมตะวันออก

สรุปไมไผกับวัฒนธรรมตะวันออกไมไผจะมีสวนเกี่ยวของกับวัฒนธรรมในแทบทุก
ประเทศที่อยูในเอเชีย จะเห็นถึงความสําคัญของไผกับวิถีชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมประเพณี
ดนตรีและการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ไผอาจเปนตัวแทนของสัญลักษณที่ส่ือใหเห็นความออนนอม
ถอมตน ยืนหยัดสูชีวิต ความสามัคคี และการอยูรวมกันเปนกลุม ซ่ึงถาลองเปรียบเทียบกับลักษณะ
นิสัยของชาวเอเชีย ก็เปนผูที่มีความนอบนอม เคารพตอผูใหญ มีความอดทน และอยูกันเปนครอบ
ครัวเครือญาติ จะเห็นถึงความคลายกันระหวางลักษณะไผกับลักษณะนิสัยของคน จึงมีการเปรียบ
เทียบใหไผเปนตัวอยางของการดําเนินชีวิต ดังนั้นการที่บอกวา ไมไผเปนสวนหนึ่งในวัฒนธรรม
ตะวันออก จึงไมใชแคการใชเปนวัสดุประกอบ แตไผยังฝงรากลึกในวัฒนธรรมของชาวเอเชียดวย

การศึกษาเกี่ยวกับไมไผในวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตการอยูอาศัยของคนในอดีตที่แสดงให
เห็นถึงการพัฒนาการของภูมิปญญาที่มีการสืบตอระหวางรุนสูรุน เปนแนวทางเพื่อสืบตอชนรุนหลัง
โดยอาศัยการเรียนรูและจดจําเพื่อใชพัฒนางานในระดับตอไป การประดิษฐที่ประณีตบรรจงของ
คนในอดีต ทําใหงานจักรสานถือเปนหนึ่งในงานศิลปะหัตกรรม แนวทางเหลานี้จะชวยพัฒนางาน
ใหมีเอกลักษณของความเปนไทยอยูดวยรากฐานของการพัฒนาอยางมีระบบจากอดีตกาล

สรุปไมไผกับความหมายเชิงรูปธรรมและนามธรรม การที่ไมไผมีความหมายทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม ถูกใชในวัฒนธรรมโดยปฏิบัติสืบตอกันมา ทําใหเห็นถึงลักษณะของการใช
งานไมไผที่สอดคลองกับวิถีชีวิตที่ของคนไทย ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆหมุนเวียนเขามา
กิจกรรมตางๆเหลานั้นเปนในลักษณะชั่วคราวและจะตองปรับการใชงานในหลายรูปแบบ การที่ใช
ไมไผจึงมีความสอดคลองทั้งอายุการใชงานและการปรับเปลี่ยน

สรุปสถาปตยกรรมไมไผ การใชไมไผในงานสถาปตยกรรมพื้นถ่ินจะมีลักษณะของการ
ใชที่เนนถึงรูปแบบการอยูอาศัยที่เรียบงาย  ตรงไปตรงมา  ขนาดไมใหญโต  โดยรูปแบบของการ
สรางเรือนจะใชวิธีการผูก  หรือมัด  ดวยหวายหรือตอกไมไผ  ซ่ึงจะมีความเหมาะสมกับลักษณะการ
ใชงานของไมไผ  สวนผนังมักจะนิยมการนําฟากไมไผมาสานซึ่งจะชวยในเรื่องของการระบาย
อากาศ  สวนหลังคาที่ทําจากไมไผเปนรูปแบบที่กอใหเกิดการพัฒนาเปนหลังคากระเบื้องของญี่ปุน
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ลักษณะโดยรวมจะแสดงถึงความเขาใจและรูจักธรรมชาติของไมไผในการนํามาใชงานไดอยาง
เหมาะสม  และเปนตนแบบของการพัฒนาสถาปตยกรรมในยุคตอมา

สวนในปจจุบันการสืบตอทางวัฒนธรรมไผเร่ิมเลือนหายไป  เนื่องจากมีการแทนที่ดวย
วัสดุอ่ืนที่มีความคงทนและเหมาะกับสภาพสังคมบริโภคในปจจุบันมากกวา จึงทําใหระบบวัฒน
ธรรมที่เคยสืบทอดมานั้นขาดชวงไป แตกระแสของความนิยมจะมีการหมุนเวียนเปนระบบเพียงแค
เปลี่ยนรูปแบบของวิธีการนํามาใช ลักษณะงานสถาปตยกรรมรวมสมัยที่ใชไมไผ  ในรูปแบบ
ปจจุบันสามารถแบงไดเปน  2 ลักษณะ  คอืการใชในสวนของโครงสรางอาคารและการใชเปนสวน
ประกอบของอาคาร โดยลักษณะที่กลาวไวขั้นตน ชวยสรางความหมายใหมใหกับที่วางที่หอหุมดวย
ไผ สรางคุณคาใหกับวัสดุ และการสืบสานวัฒนธรรมเดิมที่มีรากเหงาอยูในอดีตใหสานตอ  กับ
สภาพสังคมปจจุบัน

3. สรุปการวิเคราะหโครงการและแนวคิดในการออกแบบ

สรุปการวิเคราะหทําเลที่ตั้งโครงการ พื้นที่ภาคกลางเปนแหลงวัตถุดิบ ไมไผและมีความ
หนาแนนของไผสูงกวาที่อ่ืน ๆ ในภูมิภาค จึงมีวัฒนธรรมในการใชไผ โดยการทําเปนเครื่องจักสาน
ซ่ึงมีเอกลักษณและลักษณะเดนของเครื่องจักสานคือการ สาน เปนลวดลายที่สรางคุณคา ใหแกผล
งาน กระบวนการขั้นตอนในการผลิต เครื่องจักสานสามารถสรางความนาสนใจใหกับผลิตภัณฑโดย
การสาธิตดังกลาว จะมีอยูในชุมชนบางเจาฉา จ.อางทอง เปนกิจกรรมที่มีอยูในชุมชน พัฒนาจนเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยในทําเลที่ตั้ง มีพิพิธภัณฑเครื่องใชไมไผ ศูนยจักสานชุมชน และ
การสาธิตวิธีการจักสาน กิจกรรมดังกลาวมีความสอดคลองกับการเลือกที่ตั้งของโครงการ

สรุปลักษณะของโครงการ โดยจากลักษณะของกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน การ
พัฒนารูปแบบเครื่องจักสานโดยวิธีการสาธิตกระบวนการผลิต การรวมกลุมจัดตั้งศูนยจักสานในชุม
ชน เปนลักษณะของกิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุมคน ในการทํางานรวมกัน สามารถสรางความ
เชื่อมตอระหวางคนในชุมชน ชุมชนตอชุมชน และกลุมคนที่อยูนอกชุมชน โดยลักษณะของกิจ
กรรมโครงการ จะเปนสวนที่เขาไปเติมกิจกรรมเดิมที่มีอยูในชุมชนใหมีการสานตอของกิจกรรม
โดยคํานึงถึงจุดเริ่มของกิจกรรมเดิม นั้นคือ การรวมกลุมเพื่อชุมชนกัน จึงเปนแนวคิดของโครงการ
ศาลาประชาคม ทีเ่ปนจุดเริ่มตนของกิจกรรมตาง ๆ รวมไปถึง เปนสถานที่ที่สามารถรองรับกิจกรรม
เดิมที่มีอยูในพื้นที่ เพื่อใหเกิดศักยภาพในการจัดการของชุมชน
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สรุปที่ตั้งโครงการ การวิเคราะหเลือกทําเลที่ตั้งโครงการ ในบริเวณที่ 1 ศูนยกลางหมู
บาน กับบริเวณที่ 2 บริเวณริมน้ํา โดยที่ตั้งของทั้ง 2 แหง มีความสอดคลองกับกิจกรรมที่มีอยูในชุม
ชน กิจกรรมการจักสาน แตในบริเวณที่ 1 ที่ตั้งของศูนยกลางชุมชน จะอยูใกลกับพิพิธภัณฑไมไผ
ศูนยจักสานชุมชนโรงเรียนวัดยางทอง และสามารถเชื่อมตอกิจกรรมตางๆ โดยลักษณะของโครง
การมีสวนที่สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว และการเขาถึงโครงการจะมีความสะดวกมากกวา จึง
เลือกที่ตั้งของโครงการในบริเวณศูนยกลางชุมชน

แนวความคิดโครงการ ปรัชญาเซน พูดถึงไมไผวาเปรียบเสมือน “ความวางเปลา”  โดย
สังเกตจากเมื่อเกิดพายุ ไผยังคงอยูได จึงลองผาออกดู ปรากฏเพียงที่วางที่อยูภายใน ซ่ึงสอดคลองกับ
คําดังกลาวของ เลาจื๊อ นักปราชญจีนในยุค 600 ปกอนคริสตกาล  “เนื้อแทของอาคารมิไดประกอบ
ขึ้นจากหลังคาและผนัง แตอยูที่ที่วางภายในเพื่อใชอยูอาศัย”  ที่วางหรือความวางเปลาที่อยูภายใน
อาคารเมื่อเปรียบเทียบกับไมไผ ที่วางภายในไผเองก็เปนสวนที่มีความสําคัญในลักษณะธรรมชาติ
ของลําไผ กอไผเกิดจากลําไผหลายๆลํามาประกอบกันเปนมวลที่มีความโปรง สามารถมองทะลุได
กลืนกันกับพื้นหลัง ส่ิงที่ปรากฏคงเหลือเพียงที่วางภายนอก ที่วางภายใน และรูปทรงที่เลือนหาย
ยามตองลมกอไผก็จะ พล้ิวไหวจะไปในทิศทางเดียวกัน เปนภาพใหปรากฏแกสายตา กอใหเกิด
กระบวนการลอมที่วางโดยไผกับสายลม

Phenominon of Physical Bamboo ปรากฎการณทางกายภาพของไมไผ จากการศึกษา
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมไผ คุณลักษณะของไผทีแ่สดงในสวนรูปธรรมและนามธรรม จาก
ลักษณะของรูปธรรมคือ ลําไผ รูปทรงของกอไผ และสีของไผ สวนนามธรรมคือ ที่วางภายใน ความ
โคงออนตัวของไผ ความโปรงใสของใบไผ และการเจริญเติบโต ดวยคุณลักษณะของไมไผดังที่
กลาวไปแลวนั้น เปนแนวทางที่สามารถจะพัฒนาในกระบวนการแนวคิด การสรางรูปทรงและที่วาง
ที่เกิดจากลักษณะของไผ

4. สรุปการพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรม

สรุปการพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรม จากแนวความคิดของโครงการที่เปนลักษณะ
รูปธรรมและนามธรรม ในการพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรม การวิเคราะหที่วางและรูปทรงใหมี
ความสอดคลองกับแนวคิด การใชไมไผในสวนตางๆของอาคาร ทัง้ในสวนโครงสราง ผนัง พื้นและ
หลังคา โดยใชไมไผที่แปรรูปแลวหรือตนไผจริงในการลอมที่วาง โครงสรางของอาคารที่มีความ
โคงตามลักษณะธรรมชาติของไผ ผนังที่เกิดจากการสานจะมีความโปรง หลังคาที่เกิดจากการซอน
เปนชั้นๆสรางปรากฏการณของแสงและเงา ลักษณะการใชงานที่สามารถยืดหยุนและขยายพื้นที่กิจ
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กรรมจากภายในสูภายนอกเหมือนการเจริญเติบโตของไผ สถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นจึงสะทอนแนวคิด
ของโครงการและทําใหอาคารมีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม

5. บทเสนอแนะ

ขอเสนอแนะ การศึกษาในหัวขอ ไมไผกับสถาปตยกรรมที่เลือนหาย:การออกแบบศาลา
ประชาคม สรุปจากการตรวจวิทยานิพนธและเสนอแนะสําหรับผูที่ตองการศึกษาตอ

ขอมูลในสวนสถาปตยกรรมไมไผที่เปนเรือนพื้นถ่ินของไทย  ระบบภูมิปญญาในการ
สราง ขั้นตอนและวิธีการตางๆนั้นจะมีรายละเอียดที่เปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความเขาใจในการ
ออกแบบสถาปตยกรรมที่ทําจากไผ สวนใหญของขอมูลดังกลาวไมคอยไดบันทึกเก็บไว และ
สถาปตยกรรมที่ทําจากไผก็ไมคอยไดพบเห็นในสภาพสังคมปจจุบัน

สวนโครงสรางในการออกแบบของโครงการ ลักษณะและขนาดของโครงสรางที่ทําจาก
ไมไผในขั้นตอนการศึกษาเปนการเปรียบเทียบขอมูลจากอาคารตัวอยาง ดังนั้นในขั้นตอนการนําไป
สรางจริงจะตองมีการคํานวนโครงสรางวาสามารถรับน้ําหนักไดมากนอยเพียงใด

สวนขอตอและการเขาไมในการออกแบบของโครงการ เปนการศึกษาเพื่อหาแนวทางใน
การออกแบบ สวนรูปแบบและวิธีการที่จะนําไปสรางจริงนั้นจะตองศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด

สวนวิธีการถนอมเนื้อไมและการปองกันแมลง ในการศึกษาของโครงการจะเนนใน
กระบวนการแนวคิดในการออกแบบ สวนการที่จะนําไปสรางจริงวิธีการถนอมเนื้อไมและการปอง
กันแมลงตางๆ จะตองทําการศึกษาเพิ่มเติม
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