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การศึกษาวิจยั นี้ เปนการศึกษาถึงพัฒนาการของบานไทยรวมสมัย ตั้งแต ป พ.ศ. 2525 ปจจุบนั โดยมุง เนนไปทีก่ ารนําลักษณะไทยจากบานไทยในอดีตมาประยุกตใชในบานพักอาศัยรูปแบบ
ปจจุบัน ประกอบกับการศึกษาถึงความตอเนื่อง เชื่อมโยงกับภาพใหญของพัฒนาการในชวงเวลากอน
หนา เพื่อแสดงใหเห็นถึงที่มากระบวนการปรับเปลี่ยน และปจจัยทีม่ ีผลตอการเปลี่ยนแปลงมาสูรูปแบบ
ในปจจุบนั นอกจากนี้สาระสําคัญอีกประการหนึ่งของงานวิจยั คือ การศึกษาถึงลักษณะไทยรวมสมัยทั้ง
ในรูปแบบและเนื้อหาผานภาพตัวแทนของบานกรณีศกึ ษา จํานวน 10 หลัง เพื่อสรุปเปนทฤษฎีและ
แนวคิดบานไทยรวมสมัย
การศึกษาวิจยั นี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาผสมกับเชิงประวัติศาสตรในบางสวน วิธวี จิ ัยเนน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และบทความที่เกีย่ วของ รวมทั้งการสัมภาษณสถาปนิกผูออกแบบ
และผูอยูอาศัย แลวนํามาวิเคราะหดว ยวิธีการเชิงคุณภาพตามหลักพื้นฐานทางสถาปตยกรรมศาสตร
ผลการศึกษาพบวา พัฒนาการของบานไทยรวมสมัยในชวงเวลาที่ศกึ ษานั้น ไมไดมีพฒ
ั นาการ
ที่เปนเสนตรงตามลําดับเวลา เปนกระบวนการที่ตางคนตางทํามากกวา แตถาศึกษายอนกลับไปยัง
ชวงเวลากอนหนา พบวามีพฒ
ั นาการที่ตอเนื่องอยางคอยเปนคอยไป โดยมีการรับและการปรับเปลี่ยน
อิทธิพลของรูปแบบจากตางประเทศใหเหมาะสมกับวิถชี ีวิตและสภาพแวดลอมของคนไทยเสมอมา ซึ่ง
สรุปเปนกระบวนการพัฒนาดังนี้ 1) กระบวนการพัฒนาสืบทอดจากรูปแบบดั้งเดิม 2) กระบวนการ
พัฒนาจากรูปแบบที่ประยุกตแลว และ 3) กระบวนการพัฒนาที่ปรับเปลี่ยนและผสมผสานกับรูปแบบ
สมัยใหม
สรุปแลว บานไทยรวมสมัยนี้เปนอีกบทสนทนาหนึ่งที่บอกเลาถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแหง
ยุคสมัยได และแมวาจะเปนบทสนทนากระแสรอง แตผลงานที่ปรากฏคงสะทอนใหเห็นความพยายามใน
การสรางสรรคสถาปตยกรรมไทยดวยจิตวิญญาณใหมที่เปดกวางไดเปนอยางดีและควรที่จะพัฒนาตอไป
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This research is the study in the development of contemporary Thai house since 1982 present. The main objective of this research is to investigate the application of the traditional
characteristics into the contemporary houses. Also the study should give an overall understanding of
the development as a larger picture which connects to the period earlier. The development will reveal
the origin, the process and the factors that affect the changes and the transformation into today’s
pattern. Besides, another essence of the study is the contemporary Thai characteristic itself, which is
studied through the representation of 10 selected case studies. Then drawing together these form and
content into a model of contemporary Thai House Theory as a guideline.
The research is basically a descriptive and historic approach. The methodology is mainly
gathering the information from papers, articles, also interview with the architects and the house owners.
Then with a qualitative method, the collected data is analyzed related to the architectural principles.
The study revealed a non-linear and no time related development, which is rather a process
of one’s own adventure. But if looking back to the earlier period, there seem to be a gradual continuity
in the development. Thus when referring to a larger picture of the development, it shows the adaptation
of the influence from outside into the Thai lifestyle and context, resulting in 3 processes in the
development :- 1) process of direct derivation from the original, 2) process of the modification and 3)
process of the new transformation.
In conclusion, contemporary Thai House is a dialogue of the contemporary lifestyle and
culture. Despites its minority, its result reflects the clear intention in creating a new spirit of Thai
architecture, which should move on forward.
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กิตติกรรมประกาศ
ขาพเจาขอกลาวขอบคุณในความรักและความเมตตาของคุณแมสุดารัตน วัฒนวันยู ผูที่ให
การสนั บ สนุ น และเป น กํ า ลั ง ใจอย า งดี เ สมอมา, ฉั ต รสุ ด า วั ฒ นวั น ยู ที่ ค อยเตื อ นสติ เ รื่ อ ยมา และ
ครอบครัววัฒนวันยูทุกคนที่คอยหวงใยถามไถอยางอบอุน,ขอบคุณ คุณชญานี ขุนกัน ที่คอยชวยเหลือ
ในการเรียงพิมพและมิตรภาพที่ดีตลอดมา,ขอบคุณอาจารย วีระ อินพันทัง ที่กรุณาใหคําปรึกษาที่เปน
ประโยชนตลอดเวลาและความอดทนของอาจารยที่มีตอการทํางานของขาพเจามาโดยตลอด รวมทั้ง
อาจารยอรศิริ ปาณินท ที่ชวยเสริมเพิ่มในหลายประเด็นที่มีความครอบคลุมตอการศึกษาครั้งนี้,ขอบคุณ
อาจารยไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร ในคําชี้แนะและความเมตตาอยางซาบซึ้ง, ขอบคุณคุณปยะธิดา สุจริต
เวสส ที่ใหความรักและความเมตตาอยางลนพน,ขอบคุณเหลาเพื่อนเกา และเพื่อนใหม-ปริญญาโทรุน
แรก โดยเฉพาะคุณทิฆัมพร ลอยศักดิ์วงศ ที่คอยใหคําปรึกษาทั้งเรื่องการงานและชีวิต, ขอบคุณวันดี
พินิจวรสิน ที่ชวยเพิ่มเติมมุมมองและมิติทางสถาปตยกรรมที่ชัดเจนขึ้น, ขอบคุณ คุณวันทนา ภาคถิน
และคุณจารุพรรณ รถทองที่ชวยประสานงานตางๆ, สุดทายนี้ ตองขอขอบคุณคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและทบวงมหาวิทยาลัย ที่ใหทุนการศึกษาในครั้งนี้
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