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Two basic patterns of the division of elements in farm dwellings.
(Adapted from Weiss, Hauser und Landschaften der Schweiz.)
Internal divition within fixed outline (subtractive)
Ondol (Heated Floor during Winer) Suwon, Korea
Gel South Gobi Desert, Mongolia
Stone house of miao
Complex house of Hakka Family
Houses on the Water Sabah, Malaysia
ฎ

หน้ า
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
13
13
13
14
15
15
16
16
16
17
17
17

ภาพที่
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

หน้ า
House of Lafu Tribe Norhern Thailand
17
Sun Dried Brick House of Berber
17
Anuak Tribe Village Omo Valley,Tribe Merzouga, Sahara Desert, Morocco 17
Nomad Dome-shaped House of Atr Tribe Eritrea
18
Old Town Sana'a, Yemen
18
Tree House of Bagobo Tribe Mindanao Island, Philippines
18
Tepee Alberta, Canada
18
Ndebele Tribe Doorway South Africa
18
Reed Houses of Uros Tribe Titicaca Lake, Peru
18
White Houses Santorin Island, Greece
18
Sami (Lap Tribe) House
19
Mud-Walled House African City of Djenne, Mali
19
Wooden Frame Houses Rheinland-Pfalz, Germany
19
Cueba (Underground Houses) Andalucia, Spain
19
แผนภาพแสดงโครงสร้ างการตังข้
้ อกาหนดในการศึกษาบ้ าน
20
แผนที่แสดงตาแหน่งหมูบ่ ้ านแม่สามแลบ
21
ลักษณะการอยูอ่ าศัยของหมูบ่ ้ านแม่สามแลบ
21
การตังถิ
้ ่นฐานกลุม่ การอยูอ่ าศัยของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ
22
แผนภาพแสดงการแยกองค์ประกอบของหมูบ่ ้ าน
22
แผนที่แสดงตาแหน่งหมูบ่ ้ านไตลื ้อ
23
ภาพแสดงลักษณะการอยูอ่ าศัยของหมูบ่ ้ านไตลื ้อ
23
แสดงการตังถิ
้ ่นฐานการอยูอ่ าศัยของหมูบ่ ้ านไตลื ้อ
24
แผนภาพแสดงการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบหมูบ่ ้ านไตลื ้อ
24
แผนที่แสดงตาแหน่งหมูบ่ ้ านไทดา
25
ลักษณะโดยทัว่ ไปของหมูบ่ ้ านไทดา
25
แสดงการตังถิ
้ ่นฐานของกลุม่ บ้ านหมูบ่ ้ านไทดา
25
ฏ

ภาพที่
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

แผนภาพการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบหมูบ่ ้ านไทดา
แผนที่แสดงตาแหน่งหมูบ่ ้ านลัวะ
ลักษณะโดยทัว่ ไปการตังถิ
้ ่นฐานการอยูอ่ าศัย
แสดงการตังถิ
้ ่นฐานของหมูบ่ ้ านลัวะ
แผนภาพการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบหมูบ่ ้ านลัวะ
แผนที่แสดงตาแหน่งหมูบ่ ้ านชาวประมง 1
แผนที่แสดงตาแหน่งหมูบ่ ้ านชาวประมง 2
แสดงบริเวณการตังถิ
้ ่นฐานการอยูอ่ าศัย
แสดงลักษณะการอยูอ่ าศัยของหมูบ่ ้ านชาวประมง
แผนภาพการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบหมูบ่ ้ านของหมูบ่ ้ านชาวประมง
แสดงผังพื ้นของกรณีศกึ ษาบ้ านแม่สามแลบ
แสดงผังพื ้นของกรณีศกึ ษาบ้ านไตลื ้อ
เแสดงผังพื ้นของกรณีศกึ ษารื อนไทดา (ดังเดิ
้ ม)
แสดงผังพื ้นของกรณีศกึ ษาเรื อนไทดา (พัฒนาจากดังเดิ
้ ม)
แสดงผังพื ้นของกรณีศกึ ษาบ้ านลัวะ
แสดงผังพื ้นของกรณีศกึ ษาหมูบ่ ้ านชาวประมง
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านไทดา
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านไทดา และ ขนาดที่ตงั ้
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านลัวะ
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านลัวะ และ ขนาดที่ตงั ้
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านเรื อนแพสะแกกรัง
ผังพื ้นบ้ านไทดา ดังเดิ
้ ม
แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านไทดา ดังเดิ
้ ม
แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านไทดาสมัยใหม่
แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านไทดา สมัยใหม่
แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านไทดาสมัยใหม่
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27
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102
103
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113
114
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116
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122
123
124
125
126
127

แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านไทดา สมัยใหม่
แผนภาพแสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านไทดา
แสดงลาดับการปิ ดล้ อม(Enclosure) จากภายนอกสูภ่ ายในของบ้ านไทดา
แผนภาพแสดงระบบความสัมพันธ์แบบกลุม่ ของบ้ านไทดา
ผังพื ้นบ้ านลัวะ แบบดังเดิ
้ ม
ผังพื ้นบ้ านลัวะ แบบดังเดิ
้ มและต่อขยาย
ผังพื ้นบ้ านลัวะ แบบต่อขยาย
แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านลัวะดังเดิ
้ ม
แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านลัวะดังเดิ
้ มและต่อขยาย
แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านลัวะแบบต่อขยาย
แผนภาพแสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านลัวะ
แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านลัวะดังเดิ
้ มและต่อขยาย
แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านลัวะแบบต่อขยาย
แผนภาพแสดงระบบความสัมพันธ์แบบกลุม่ ของบ้ านลัวะ
ผังพื ้นบ้ านสะแกกรัง ดังเดิ
้ ม
ผังพื ้นบ้ านสะแกกรัง ดังเดิ
้ มและต่อขยาย
ผังพื ้นบ้ านสะแกกรัง สมัยใหม่
ผังพื ้นบ้ านสะแกกรัง สมัยใหม่
แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านสะแกกรังดังเดิ
้ ม
แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านสะแกกรังดังเดิ
้ มและต่อขยาย
แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านสะแกกรังสมัยใหม่
แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านสะแกกรังดังเดิ
้ ม
แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านสะแกกรังดังเดิ
้ มและต่อขยาย
แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านสะแกกรังสมัยใหม่
แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านสะแกกรังดังเดิ
้ ม
แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านสะแกกรังดังเดิ
้ มและต่อขยาย
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หน้ า
แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านสะแกกรังสมัยใหม่
54
แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านสะแกกรังสมัยใหม่
55
แผนภาพแสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านสะแกกรัง
55
แสดงลาดับการปิ ดล้ อม(Enclosure) จากภายนอกสูภ่ ายในของบ้ านสะแกกรัง
56
แสดงผังพื ้นบ้ านสัดสรร(บ้ านร่วมสมัย)
56
แสดงระดับการปิ ดล้ อมบ้ านจัดสรร(บ้ านร่วมสมัย)
57
แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านจัดสรร(บ้ านร่วมสมัย)
57
แสดงความสัมพันธ์ของที่วา่ งในเชิง 3 มิติ
58
แผนภาพแสดง ผังความคิดของความเป็ นบ้ านแบบเป็ นกลาง(International)
59
แผนภาพแสดง ผังความคิดจากเครื่ องมือ ความเป็ นบ้ านที่เป็ นกลาง(International) 59
แสดงไดอะแกรมขันตอนการทดลองกั
้
บกริดเก้ าช่อง
60
แสดงไดอะแกรมการปรับเปลี่ยนได้ ของผนัง ในหุ่นจาลอง กริด เก้ าช่อง
60
ภาพถ่ายหุ่นจาลองบ้ าน(International)กับกริดเก้ าช่อง
61
แสดงไดอะแกรมขันตอนการทดลอง
้
ความเป็ นบ้ านไทดากับกริดเก้ าช่อง
62
ภาพหุน่ จาลองการทดลอง ความเป็ นบ้ านไทดากับกริดเก้ าช่อง
62
แสดงไดอะแกรมขันตอนการทดลอง
้
ความเป็ นบ้ านลัวะกับกริดเก้ าช่อง
63
ภาพหุน่ จาลองการทดลอง ความเป็ นบ้ านลัวะกับกริดเก้ าช่อง
64
แสดงไดอะแกรมขันตอนการทดลอง
้
ความเป็ นบ้ านสะแกกรังกับกริดเก้ าช่อง
65
ภาพหุน่ จาลองการทดลอง ความเป็ นบ้ านสะแกรังกับกริดเก้ าช่อง
65
ผังพื ้นบ้ านจัดสรรกรณีศกึ ษาตัวอย่างที่นามาใช้ ในการทดลอง
66
แสดงเครื่ องมือระดับการปิ ดล้ อม ที่ใช้ ในการทดลอง
67
ผังพื ้นบ้ านจัดสรรปรับ Enclosure ให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบบ้ านไทดา
68
ภาพโมเดลการทดลองบ้ านจัดสรรค์ปรับ Enclosure ให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบ
บ้ านไทดา
68
151 ผังพื ้นบ้ านจัดสรรปรับ Enclosure ให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบบ้ านลัวะ
69
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ภาพที่
หน้ า
152 ภาพโมเดลการทดลองบ้ านจัดสรรปรับ Enclosure ให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบ
บ้ านลัวะ
69
153 ผังพื ้นบ้ านจัดสรรปรับ Enclosure ให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบบ้ านสะแกกรัง 70
154 ภาพโมเดลการทดลองบ้ านจัดสรรปรับ Enclosure ให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบ
บ้ านลัวะ
70
155 ผังการปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านไทดา
71
156 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของผังปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ าน
ไทดา
71
157 ภาพโมเดลการทดลองบ้ านจัดสรรปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ าน
ไทดา
72
158 ผังการปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านลัวะ
72
159 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของผังปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ าน
ลัวะ
73
160 ภาพโมเดลการทดลองบ้ านจัดสรรปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านลัว 73
161 ผังการปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านสะแกกรัง
74
162 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของผังปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ าน
สะแกกรัง
74
163 ภาพโมเดลการทดลองบ้ านจัดสรรปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ าน
สะแกกรัง
75
164 การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านไทดา
75
165 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ าน
ไทดา
76
166 ภาพโมเดลการปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านไทดา
76
167 การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านลัวะ
77
168 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ าน
ลัวะ
77
ณ

ภาพที่
หน้ า
169 ภาพโมเดลการปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านลัวะ
78
170 การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านสะแกกรัง
78
171 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ าน
สะแกกรัง
79
172 ภาพโมเดลการปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านสะแกกรัง
79
173 ผังพื ้นและภาพตัด การออกแบบไทดา ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นพื ้นถิ่นที่สดุ ) 80
174 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพื ้นที่และที่วา่ งการออกแบบไทดา ในบริบทร่วมสมัย
(มีความเป็ นพื ้นถิ่นที่สดุ )
81
175 ภาพโมเดลบ้ านไทดา ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นพื ้นถิ่นที่สดุ )
81
176 ผังพื ้นการออกแบบไทดาในบริบทร่วมสมัย(มีความเป็ นพื ้นถิ่นร่วมกับความร่วมสมัย) 82
177 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพื ้นที่และที่วา่ งการออกแบบไทดา ในบริบทร่วมสมัย
(มีความเป็ นพื ้นถิ่นร่วมกับความร่วมสมัย)
82
178 ภาพโมเดลบ้ านไทดามีความเป็ นพื ้นถิ่นร่วมกับความร่วมสมัย
83
179 ผังพื ้นบ้ านไทดาในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นบ้ านร่วมสมัยที่สดุ )
85
180 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพื ้นที่และที่วา่ งการออกแบบไทดา ในบริบทร่วมสมัย
(มีความเป็ นบ้ านร่วมสมัยที่สดุ )
84
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของกำรศึกษำ
บ้ าน คฤหาส วัง กระต๊ อบ กระท่อม เพิง คาทุกคาที่กล่าวมาล้ วนเป็ นที่อยูอ่ าศัยของ
มนุษย์ทงสิ
ั ้ ้น ที่อยูอ่ าศัยที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดที่สดุ กับมนุษย์ ในชีวิตประจาวัน ทุกๆวัน
ตังแต่
้ ตื่นลืมตา รับประทานอาหาร อาบน ้า พักผ่อน จนกระทัง่ เข้ านอน บ้ านทาหน้ าที่ของมันร่วมกับ
มนุษย์ ได้ อย่างสอดคล้ องและสมบูรณ์ อย่างที่เราไม่เคยรู้ตวั การใช้ งานของบ้ านนัน้ บ้ านเป็ น
ประเภทของอาคารที่มีการใช้ งานแตกต่างจากอาคารอื่นๆ โดยสิ ้นเชิง ไม่วา่ จะเป็ น ในแง่ของความ
เป็ นส่วนตัว ความเป็ นเจ้ าของ หรื อแม้ แต่ความสัมพันธ์ตา่ งๆ และเวลาในการใช้ งาน
แรกเริ่มในการตังถิ
้ ่นฐานการอยูอ่ าศัยของมนุษย์ ในแต่ละชนชาติ หรื อในแต่ละ
ท้ องถิ่นนัน้ ล้ วนเกิดขึ ้นจากความต้ องการพื ้นฐานที่สดุ ในการอยูอ่ าศัย ในการปกป้องตนเองจาก
ธรรมชาติดงั ที่ปรากฎในข้ อเขียนของ Abbé-Marc-Antoine Laugier (1713-1796) ที่วา่ ด้ วยการทา
ความเข้ าใจในการจาแนกประเภทของสถาปั ตยกรรมผ่านพื ้นฐานของธรรมชาติ

ภาพที่ 1 Laugier’s primitive hut พื ้นฐานธรรมชาติสถาปั ตยกรรมพบในรูปแบบกระท่อมดังเดิ
้ ม
ที่มา: March-Antoine Laugier, An Essay on Architecture, (London: T. Osborne and
Shipton, 1997), 7.
1
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ต่อมาในทฤษฎีสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่มีแนวคิดเกี่ยวกับการจาแนกประเภททาง
สถาปั ตยกรรมที่แตกต่างออกไปกล่าวคือ ประเภทของสถาปั ตยกรรมขึ ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม โครงสร้ างและความจาเป็ นในระบบอุตสาหกรรม องค์ประกอบพื ้นฐานในแต่ละประเภท
ของสถาปั ตยกรรมมาจาก หลักเกณฑ์ ความต้ องการของชีวิตมนุษย์ (Le Courbusier)
จากทฤษฎีการจาแนกประเภทสถาปั ตยกรรมข้ างต้ น ที่เริ่มต้ นจากธรรมชาติ มาจนถึง
ทฤษฎีสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ ที่หยิบยกเรื่องสังคมและความต้ องการในระบบอุตสาหกรรมเข้ ามา
แสดงให้ เห็นว่าจากแรกเริ่มที่สถาปั ตยกรรมถูกมองผ่าน ลักษณะพื ้นฐานของธรรมชาติ จนกระทัง่
การมองประเภทของสถาปัตยกรรมผ่านหน้ าที่การใช้ งาน จากความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์ ที่
ตอบรับกับลักษณะสังคมต่างๆ ที่แตกต่างกัน บ้ านเป็ นประเภททางสถาปั ตยกรรม อันดับต้ นๆ ใน
การศึกษา การจัดประเภทอาคารเหล่านี ้จะทาให้ ความเป็ นบ้ าน ในมิตติ า่ งๆ หล่นหายไปหรื อไม่ มี
ด้ านใดที่ถกู หลงลืมไปผ่านช่วงเวลาหรื อยุคสมัย ที่เนื ้อแท้ ของบ้ านอาจถูกมองข้ าม และไม่ได้ ถกู
พิจารณาอย่างจริงจัง
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
วิทยานิพนธ์นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาและหา เนื ้อแท้ ของบ้ าน ในประเด็นต่างๆ
ทัง้ องค์ประกอบทางกายภาพและความหมายของบ้ าน ในระบบสังคมที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
รูปแบบของบ้ านถูกใช้ ผา่ นกรอบของการจัดประเภทผ่านระบบต่างๆ ผ่านช่วงเวลาที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมมามากมาย ความเป็ นบ้ านที่แท้ จริงอาจหล่นหายไป โดยมุง่ เน้ นทาความ
เข้ าใจและค้ นหาเนื ้อแท้ ของบ้ าน รวมไปถึงความเป็ นบ้ านและเนื ้อแท้ ของบ้ านในบริบททาง
วัฒนธรรมพื ้นถิ่นที่แตกต่างกัน ผ่านเครื่ องมือในการออกแบบสถาปั ตยกรรมในรูปแบบของ
สถาปั ตยกรรมร่วมสมัย
3. สมมุตฐิ านของการศึกษา
บ้ าน เป็ นสถาปั ตยกรรมที่มีองค์ประกอบอยูม่ ากมาย ทังในทางกายภาพ
้
และในมิติ
อื่นทางระบบสังคม เมื่อพิจารณาองค์ประกอบเหล่านันที
้ ่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั การที่บ้าน
เปลี่ยนแปลงไปตามระบบสังคมที่เปลีย่ นแปลง และเวลาหรื อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
องค์ประกอบต่างๆของบ้ านจะเปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่ แล้ วองค์ประกอบอะไร เป็ นองค์ประกอบ
พื ้นฐานที่สดุ ของบ้ านอย่างแท้ จริ ง
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จากการตังค
้ าถามข้ างต้ นนัน้ ทาให้ เกิดคาถามขึ ้นว่า บ้ านในแต่ละบริบททาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน องค์ประกอบจะแตกต่างกันหรือไม่ แล้ วองค์ประกอบที่เป็ นพื ้นฐานหรื อ
แก่นแท้ ของบ้ านนันคื
้ ออะไร มีอะไรบ้ าง เราสามารถเรี ยนรู้ระบบสังคม มนุษย์ และการใช้ ชีวิตที่
แตกต่างกันผ่านการศึกษาเนื ้อแท้ ของบ้ าน ได้ หรื อไม่ เพื่อจะเป็ นประโยชน์ในการออกแบบบ้ าน
ในบริบททางวัฒนธรรมพื ้นถิ่น ให้ สอดคล้ องกับการอยูอ่ าศัยในบริบทของความร่วมสมัย
4. ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาเนื ้อแท้ ของบ้ านและความเป็ นบ้ านผ่านองค์ประกอบทางกายภาพ และ
ความหมายเพื่อนาไปสูก่ ารออกแบบทดลองสถาปั ตยกรรมที่มีความเป็ นบ้ านด้ วยองค์ประกอบที่
สาคัญที่สดุ ทาความเข้ าใจการออกแบบบ้ านที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเนื ้อแท้ ของบ้ านในระบบ
สังคมที่ตา่ งกัน กับ ลักษณะของสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย
5. ขัน้ ตอนและวิธีการศึกษา
5.1 ศึกษานิยามและความหมายของบ้ าน ด้ วยการตังค
้ าถามถึงความแตกต่างกัน
ของลักษณะทางกายภาพ เพื่อค้ นหา ปั จจัยและองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมที่ทาให้ บ้าน
แตกต่างกัน
5.2 ค้ นหาแนวคิด และเครื่ องมือของบ้ านพื ้นถิ่นและบ้ านร่วมสมัย ผ่านการศึกษา
กรณีศกึ ษา ลักษณะทางกายภาพของบ้ าน ทังสองด้
้
าน เพื่อสรุปเนื ้อหาและเครื่ องมือของบ้ านพื ้น
ถิ่นและบ้ านร่วมสมัย
5.3 ออกแบบทดลองเพื่อค้ นหาแนวทางและความเป็ นไปได้ ในการออกแบบบ้ านพื ้น
ถิ่นในบริบทร่วมสมัย ภายใต้ เงื่อนไขของการทางานร่วมกันระหว่าง เนื ้อแท้ ของบ้ านพื ้นถิ่น และ
ความเป็ นบ้ านในบริบทร่วมสมัยเพื่อทาความเข้ าใจเนื ้อแท้ ของบ้ าน ตามเป้าหมายของวิทยานิพนธ์
6. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
เนื ้อแท้ ของบ้ าน ความหมาย องค์ประกอบ ความแตกต่างกัน ได้ ถกู ศึกษาให้ ชดั เจน
มากขึ ้นสาหรับเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการศึกษา เพื่อนาไปต่อยอดในการออกแบบ และการศึกษา
เรื่ องบ้ าน และเนื ้อแท้ ของบ้ านต่อไป

บทที่ 2
นิยามและความหมาย
“บ้าน” คือ พื ้นที่ซงึ่ กันไว้ ปลูกเรื อนสำหรับอยู่ มีบริ เวณเป็ นเขตโดยรอบเพรำะ
ฉะนันบ้
้ ำน จึงเป็ นที่อยู่อำศัยทังหมดรวมทั
้
งตั
้ วเรื อน และสิง่ ปลูกสร้ ำงอื่นๆด้ วย นี่พดู เฉพำะ
รำยครัวเรื อน ถ้ ำหลำยครัวเรื อนรวมกันอยูเ่ ป็ นหมู่ เป็ นเรื อนมำกหลัง เป็ นบ้ ำนเหมือนกัน
หรื อเรี ยกให้ เต็มอย่ำงที่ใช้ กนั อยูใ่ นเวลำนี ้ว่ำ หมู่บ้ำน1

จะเห็นว่ำกำรให้ ควำมหมำยของบ้ ำน ในอดีต และปั จจุบนั แตกต่ำงกันมำก มีนยั ยะ
ทำงกำยภำพละทำงควำมหมำย ซึง่ แตกต่ำงกันโดยสิ ้นเชิง ทำให้ นำมำสูค่ วำมเข้ ำใจใหม่ เกี่ยวกับ
บ้ ำน ในปั จจุบนั ซึง่ เข้ ำใจว่ำ บ้ ำน คนละคำ กับหมูบ่ ้ ำน และควำมเข้ ำใจใหม่คือ บ้ ำน คือ เรื อน ส่วน
หมูบ่ ้ ำน คือ กลุม่ ของเรื อนที่พกั อำศัยซึง่ ตังอยู
้ ใ่ กล้ ชิดกัน เช่นเดียวกับบ้ ำน ในภำษำอังกฤษ ที่มี
ควำมหมำยเชิงนัยยะ แตกต่ำงกัน คือ House2 กับ Home House คือ เรื อนตำมควำมหมำยที่วำ่
อำคำรสำหรับกำรอยูอ่ ำศัยของมนุษย์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่ประกอบด้ วยชันล่
้ ำงหรื อชันบน
้
และ
Home คือ บ้ ำน ตำมควำมหมำยที่วำ่ สถำนที่ที่หนึง่ ที่อำศัยอยูอ
่ ย่ำงถำวรโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ใน
ฐำนะสมำชิกคนหนึง่ ของครอบครัวหรื อในครัวเรื อน

ภำพที่ 2 กำรเปรี ยบเทียบบ้ ำนตำมควำมหมำยในอดีตและปั จจุบนั
1

บัณฑิต จุลำลัย, บ้ านไทย, (กรุงเทพ: โรงพิมพ์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2540), 2-4.
2
Oxford Advanced Learner's Dictionary, เข้ ำถึงเมื่อ 1 ธันวำคม 2558, เข้ ำถึงได้ จำก
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/home
4
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ในความแตกต่างของ บ้ าน ในด้ านภาษาศาสตร์ ทาให้ เกิดการตังค
้ าถามถึง ความเป็ น
บ้ านที่แท้ จริง บ้ าน มีนยั ยะอะไรที่ซอ่ นอยูอ่ ีก คาว่า บ้ าน กับ เรื อน ที่มีนยั ยะทางกายภาพที่
แตกต่างกันมาก ทังการใช้
้
งานจริงในอดีตและปั จจุบนั ก่อให้ เกิดคาถามต่อมา ถึงแรกเริ่มการสร้ าง
ที่อยูอ่ าศัยของมนุษย์ และลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันของบ้ าน เหตุ ปั จจัยอะไรที่ทาให้ บ้าน
แตกต่างกัน
การตังค
้ าถามข้ างต้ นนี ้ นามาสูก่ ารศึกษา เหตุ ปั จจัยที่ทาให้ ลกั ษณะทางกายภาพ
ของบ้ านแตกต่างกัน สรุปได้ ดงั นี ้
1. ลักษณะภูมิอากาศ
2. ลักษณะภูมิประเทศ
3. วัสดุในท้ องถิ่น เทคนิคการก่อสร้ าง
4. ลักษณะอาชีพ ฐานะทางสังคม
5. วัฒนธรรม ความเชื่อ
1. ลักษณะภูมิอากาศ แรกเริ่มการสร้ างสิง่ กาบังสาหรับการอยูอ่ าศัย มาจากการ
ปกป้องกันตัวเองจากธรรมชาติ ซึง่ ในสมัยนัน้ สามารถทาได้ ยาก สภาพภูมิอากาศจึงเป็ นปัจจัย
แรกๆ ในการเกิดลักษณะทางกายภาพของบ้ าน มนุษย์สรรหาวัสดุตา่ งๆ ที่ตนเองสามารถหาได้ มา
เพื่อสร้ างสิง่ กาบังโดยเดิม เป็ นการอยูอ่ าศัยแบบชัว่ คราวและเปลีย่ นแปลงไปเรื่ อยๆ ยังไม่มีการลง
หลักปั กฐานที่ใดอย่างฐาวร ลักษณะที่อยูอ่ าศัยจึงเป็ นการสร้ างแบบง่ายๆ ไม่คงทนถาวร และไม่
ซับซ้ อน

ภาพที่ 3 Wigwam Homes

ภาพที่ 4 Longhouses
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ภาพที่ 5 Tepees

ภาพที่ 6 Grass Houses

ภาพที่ 7 Wattle and Daub Houses

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

ภาพที่ 10 Earthen Houses

ภาพที่ 11 Plank Houses

ภาพที่ 12 Igloos

ภาพที่ 13 Brush Shelters
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2. วัสดุ และ เทคนิคการก่อสร้ าง ปั จจัยต่อมาคือ วัสดุ ที่มนุษย์สามารถหามาสร้ างที่
อยูอ่ าศัยได้ ซึง่ ทาให้ ลกั ษณะของบ้ านแตกต่างกัน รวมไปถึงเทคนิคในการก่อสร้ างด้ วย ซึง่ ล้ วนแต่
เป็ นวัสดุธรรมชาติ ลักษณะย่อยๆ ของวัสดุที่นามาสร้ างนันท
้ าให้ เกิดรูปทรงเฉพาะขึ ้น ซึง่ เป็ น
รูปทรงพื ้นฐานของเรขาคณิต ในลักษณะโค้ งกลม และ รูปสี่เหลี่ยม ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี ้
2.1 ลักษณะโค้ ง,กลม (Circular form)
มักทามาจากวัสดุ หญ้ า,ไม้ , ดินโคลน, และน ้าแข็ง

ภาพที่ 14 Algonquian Indians

ภาพที่ 15 Native American homes

ภาพที่ 16 Beehive Mud House

ภาพที่ 17 Igloos (Eskimos)

ภาพที่ 18 (Bhunga) in Kutch

ภาพที่ 19 Mongol Yurt
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ภาพที่ 20 Masai Dwelling (Africa)

ภาพที่ 21 Bodrifty Iron Age

ภาพที่ 22 The Marsh Arabs – IRAQ
2.2 ลักษณะทรงเหลี่ยม (Rectangular form)

ภาพที่ 23 Mardin Stone Houses Turkey

ภาพที่ 24 Houses in Amran, Yemen
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ภาพที่ 25 Arge Bam, Bam, Iran

ภาพที่ 26 Pueblos, southwestern,USA

ภาพที่ 27 Uru dwelling, lake Titicaca

ภาพที่ 28 Leaf house in Solomon Islands

ภาพที่ 29 Northern Ghana

ภาพที่ 30 Log Cabin House, USA
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ภาพที่ 31 The Marsh Arabs – IRAQ

ภาพที่ 32 Yagua dwelling, Amazon

3. ลักษณะสัณฐานภูมิประเทศ ลักษณะสัณฐานภูมิประเทศในที่นี ้กล่าวถึงที่
ราบ หุบเขา ที่ราบบนภูเขาสูง หน้ าผา รวมไปถึง ในน ้าด้ วย การเกิดลักษณะทางกายภาพของบ้ าน
ตอบสนองต่อลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี ้
3.1 ที่ราบ,ที่ราบสูง,ที่ราบบนภูเขา

ภาพที่ 33 Nuba village ,Sudan

ภาพที่ 35 Navajo house,Southweatern

ภาพที่ 34 Italian Hippie Hill Town
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3.2 ภูเขา ลักษณะการสร้ างที่อยูอ่ าศัยที่ภเู ขา มีทงั ้ สร้ างเกาะติดกับภูเขาหรื อหน้ า
ผา และสร้ างภายในภูเขา

ภาพที่ 36 Steep hillsides House, India

ภาพที่ 37 Cave dwelling ,Chihuahua, Mexico, North AmericaCAVE DWELLINGS
3.3 น ้า การสร้ างที่อยูอ่ าศัยในบริเวณน ้า ทังแม่
้ น ้าลาคลองหรื อ แม้ กระทัง่ ใน
ทะเล มีทงลั
ั ้ กษณะที่ลอยอยูใ่ นน ้าทังหมด
้
และมีบางส่วนที่ยื่นไปในน ้า เป็ นกรณีศกึ ษาที่คล้ ายคลึง
และใกล้ ชิดกับการอยูอ่ าศัยกับคนไทยเป็ นอย่างมาก ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี ้

13

ภาพที่ 38 Gilbert and Ellice islands -

ภาพที่ 39 บ้ านเรื อนแพ,ประเทศไทย

, The solomon islands
4. ลักษณะอาชีพ ฐานะทางสังคม ลักษณะอาชีพและฐานะทางสังคม ก็ถือเป็ น
อีก หนึง่ ปั จจัย ที่ทาให้ บ้าน มีเอกลักษณ์ ลักษณะทางกายภาพ ที่เฉพาะเจาะจงขึ ้น และได้ มี
องค์ประกอบอื่นๆ เพิม่ ขึ ้นมาเพื่อตอบสนองต่อ สัมมาอาชีพที่แตกต่างกันออกไป เช่น ยุ้งข้ าว(เล้ า
ข้ าว) คอกสัตว์ ไซโลเก็บผลผลิต ซึง่ มีการเชื่อมต่ออยูก่ บั บริเวณที่พกั อาศัย มักจะไม่แยกอกจากกัน

BARN

COWS DWELLING

YARD

TOOL

ภาพที่ 40 Diagrammatic plan of a typical french farm with yard
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ภาพที่ 40 แสดงให้ เห็นองค์ประกอบของที่อยูอ่ าศัยและฟาร์ ม ในฝรั่งเศส มีองค์ประกอบ
คือคอกสัตว์ ที่อยูอ่ าศัย โรงนา โรงเก็บอุปกรณ์ ล้ อมรอบส่วนที่เป็ นลานหรื อทุ่ง

COWS

HOUSE

BARN

YARD

HOUSE

TOOL

CHICKENS

ภาพที่ 41 Diagrammatic plan of a typical Italian farm with yard
เช่นเดียวกับภาพที่ 40 ในภาพที่41 แสดงแผนภาพของที่อยูอ่ าศัยและฟาร์ มในอิตาลี มี
ลักษณะปิ ดล้ อมด้ วยองค์ประกอบต่างๆ แต่มีการแยกที่อยูอ่ าศัยเป็ นบ้ านอย่างชัดเจน
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HOUSE

KITCHEN

STORAGE
&
CIRCULATION

BARN

INCA MARCA

NEW ENGLAND FARM

ภาพที่ 42 Clustering within free outline (additive)
ภาพที่ 42 แสดง ที่อยูอ่ าศัยและฟาร์ ม ของชาวอินคา และ นิวอิงแลนด์ ที่มีการเพิ่ม
องค์ประกอบไปเรื่ อยๆ โดยไม่มีการกาหนดเส้ นกรอบที่ชดั เจน

WORK

STORAGE

WORK

STORAGE

LIVING
LIVING

ภาพที่ 43 Two basic patterns of the division of elements in farm dwellings.
( Adapted from Weiss, Hauser und Landschaften der Schweiz.)
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ภาพที่43 เป็ นแผนภาพแสดงองค์ประกอบพื ้นฐานของที่อยูอ่ าศัยในฟาร์ ม ซึง่ ประกอบด้ วย
ที่ทางานต่างๆ ส่วนเก็บของ และ ส่วนอยูอ่ าศัย ซึง่ อาจอยูต่ ิดกันหรื อ แยกส่วนกันก็ได้

ANCIENT GREECE

AUSTRIAN FARM (TYROL)

ภาพที่ 44 Internal division within fixed outline (subtractive) as a method of providing
space differentiation in dwellings and farm
ภาพที่ 41 แสดงแผนภาพที่อยูอ่ าศัยภายใต้ เส้ นกรอบเดียวของชาวกรี กโบราณ และฟาร์ ม
ของชาวออสเตรี ย
5.วัฒนธรรม ความเชื่อ ความแตกต่างของเชื ้อชาติ ความเป็ นอยู่ ถิ่นที่อยูท่ ี่
แตกต่างกัน ก่อให้ เกิดวัฒธรรมที่แตกต่างกัน ซึง่ ปรากฎในการอยูอ่ าศัย ที่จะกาหนดองค์ประกอบ
รูปทรง ลักษณะทางกายภาพของบ้ านให้ แตกต่างกัน

ภาพที่ 45 Ondol (Heated Floor during Winer) ภาพที่ 46 Gel South Gobi Desert, Mongolia
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ภาพที่ 47 Stone Houses of Miao Tribe
Guizhou, China

ภาพที่ 49 Houses on the Water Sabah,
Malaysia

ภาพที่ 48 Complex Houses of Hakka Fanmily
Fujian, China

ภาพที่ 50 House of Lafu Tribe Norhern

ภาพที่ 51 Sun Dried Brick House of Berber ภาพที่ 52 Anuak Tribe Village Omo Valley,
Ethiopia
Tribe Merzouga, Sahara Desert, Morocco
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ภาพที่ 53 Nomad Dome-shaped House
of Atr Tribe Eritrea

ภาพที่ 54 Old Town
Sana'a, Yemen

ภาพที่ 55 Tree House of Bagobo Tribe

ภาพที่ 56 Tepee Alberta, Canada

Mindanao Island,Philippines

ภาพที่ 57 Ndebele Tribe Doorway
South Africa

ภาพที่ 58 Reed Houses of Uros Tribe
Titicaca Lake, Peru
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ภาพที่ 59 White Houses ภาพที่ 6 Sami ภาพที่ 61 Mud-Walled House African City
Santorin Island, Greece (Lap Tribe) House
of Djenne, Mali
Rovaniemi, Finland

ภาพที่ 62 Wooden Frame Houses
Rheinland-Pfalz, Germany

ภาพที่ 63 Cueba (Underground Houses)
Andalucia, Spain

เห็นได้ วา่ ลักษณะการอยู่อาศัย และลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน มีได้ มากมาย
หลากหลาย ทังแบบอยู
้
ร่ ่วมกันหมดภายใต้ อาคารเดียวกัน เช่น Complex Houses ที่ฟเู จี ้ยน
ประเทศจีน หรื อการอยูอ่ าศัยที่แยกส่วนกันโดยสิ ้นเชิง การตังที
้ ่อยูอ่ าศัยในน ้า ที่ทกุ คนต้ องเดินผ่าน
หน้ าบ้ านกันหมด หรื อแม้ แต่การลงไปอยูอ่ าศัยใต้ ดิน ล้ วนแต่มีเหตุ ปัจจัย ในการสร้ างที่อยูอ่ าศัย
ทังสิ
้ ้น ทาให้ เห็นถึง การอยูร่ ่วมกันของกลุม่ บ้ าน จนไปถึงชุมชน และลักษณะความเป็ นส่วนตัว
เฉพาะของวัฒนธรรมต่างๆ

บทที่ 3
การศึกษา และทดลอง
จากการศึกษาเรื่ องบ้ าน รวมไปถึงเนื ้อแท้ ของบ้ าน ในหลายมิติเพื่อค้ นหานัยยะ
ความหมายของบ้ าน ซึง่ กว้ างมาก และมีทิศทางในการศึกษา ได้ หลากหลายทิศทาง และสามารถ
ทาได้ หลายรูปแบบ
จึงเริ่มด้ วยการศึกษา บ้ านในแต่ละท้ องถิ่นซึง่ มี เชื ้อชาติ ลักษณะสัณฐานของพื ้นที่ ที่
แตกต่างกันเพื่อหา เนื ้อแท้ ที่สาคัญของความเป็ นบ้ าน ในแต่ละท้ องถิ่น เพื่อค้ นหาทิศทางใน
การศึกษาเพื่อการออกแบบต่อไป

ภาพที่ 64 แผนภาพแสดงโครงสร้ างการตังข้
้ อกาหนดในการศึกษาบ้ าน
จากภาพที่ 64 เป็ นขันตอนในการวิ
้
เคราะห์และตังข้
้ อกาหนดในการศึกษาบ้ าน ซึง่
ข้ อกาหนดนันประกอบด้
้
วย
1.เชื ้อชาติ
2.ลักษณะภูมปิ ระเทศ
3.ลักษณะอาชีพ
ซึง่ ข้ อกาหนดเหล่านี ้นามาซึง่ การศึกษากรณีศกึ ษาตัวอย่าง ในด้ าน องค์ประกอบ ที่
ว่าง และ การจัดระบบผัง ซึง่ มีการศึกษาดังต่อไปนี ้
1. การศึกษาหมู่บ้านในแต่ ละพืน้ ถิ่น
การศึกษาหมูบ่ ้ านในแต่ละพื ้นถิ่นนัน้ ได้ เลือกจาก หมูบ่ ้ านที่มีเชื ้อชาติที่แตกต่างกัน สภาพภูมิ
ประเทศที่แตกต่างกัน โดยแยกผ่านองค์ประกอบของหมูบ่ ้ าน ได้ แก่ หมูบ่ ้ าน
1.1 บ้ านลัวะ ,อาเภอแม่ละอูบ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
20
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1.2 บ้ านไตลื ้อ, อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
1.3 บ้ านแม่สามแลบ, อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.4 บ้ านไทดา, อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
1.5 หมูบ่ ้ านชาวประมง, อาเภอบ้ านสะพาน จังหวัดชลบุรี
1.1 บ้ านแม่ สามแลบ, สบเมย แม่ ฮ่องสอน
1.1.1 ลักษณะที่ตงทางกายภาพ
ั้
ด้ านตะวันตก เป็ นป่ าหุบเขาด้ านตะวันออก ติด
แม่น ้าสาละวิน
1.1.2 เชื ้อชาติ กะเหรี่ ยงมุสลิม กะเหรี่ ยงไทยใหญ่ กะเหรี่ ยงขาว
1.1.3 ศาสนา พุทธ, คริสต์, อิสลาม
1.1.4 ลักษณะกลุม่ ที่อยูอ่ าศัย เกาะติดกันตามแนวเนินเขา หันด้ านหน้ าออกแม่น ้า
สาละวินเกาะเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์

ภาพที่ 65 แผนที่แสดงตาแหน่งหมูบ่ ้ านแม่สามแลบ

ภาพที่ 66 ลักษณะการอยูอ่ าศัยของหมูบ่ ้ านแม่สามแลบ
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โบสถ์คริ สต์

สา์นก์สั งฆ์์
กลม์์ุ บ่ ์าน้ ไทย
และไทยใหญ่

กลม์์ุ บ่ ์าน้ มส์ุลม์ิ

พระธาตุ

ภาพที่ 67 การตังถิ
้ ่นฐานกลุม่ การอยูอ่ าศัยของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ
กลุม่ บ้ านเรื อนมี 3 กลุม่
1. กลุม่ กะเหรี่ ยง 2. กลุม่ ไทยและไทยใหญ่3. กลุม่ มุสลิม
การวิเคราะห์ แยกองค์ ประกอบหมู่บ้าน
โบสถ์คริสต์

สา์นก์สั งฆ์์
กลบ้ม์์ุาบ่ นไทยและ
์าน้ ไทย
และไทยใหญ่
ไทยใหญ่

กลม์์ุ บ่ ์าน้ มส์ุลม์ิ

บ้ านไทยมุสลิม

มส์ยั ์ดิ

ภาพที่ 68 แผนภาพแสดงการแยกองค์ประกอบของหมูบ่ ้ าน

พระธาตุ
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1.2 บ้ านไตลือ้ ,ท่ าวังผา น่ าน
1.2.1 ลักษณะที่ตงทางกายภาพ
ั้
เนินท่ามกลางหุบเขา มีลาน ้า 3 สายตัดผ่าน
1.2.2 เชื ้อชาติ ไตลื ้อ (ไทลื ้อ)
1.2.3 ศาสนา พุทธ
1.2.4 ลักษณะกลุม่ ที่อยูอ่ าศัย ปลูกบ้ านเรื อนแบบผสมระหว่าง หมูบ่ ้ านบนที่ราบและ
บนเนินเขา ในที่เดียวกัน

ภาพที่ 69 แผนที่แสดงตาแหน่งหมูบ่ ้ านไตลื ้อภาพที่ 67 ภาพแสดงลักษณะการอยูอ่ าศัยของ
หมูบ่ ้ านไตลื ้อ

ภาพที่ 70 ภาพแสดงลักษณะการอยูอ่ าศัยของหมูบ่ ้ านไตลื ้อ
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ภาพที่ 71 แสดงการตังถิ
้ ่นฐานการอยูอ่ าศัยของหมูบ่ ้ านไตลื ้อ
กลุกลม่ ม์์ุบ้บ่ ์าาน้ น

กลุกลม่ ม์์ุบบ้่ ์าาน้ น
บ์าน้าน
ข่ขว์วง่งบ้
เสาใจบ้าน

กลุกลม่ ม์์ุบบ้่ ์าาน้ น

กลม์์ุม
กลุ
่ บ่ บ้์านา้ น
กลม์์ุม
กลุ
่ บ่ บ้์านา้ น

กลม์ม
์ุ่ บ่ บ้์านา้ น
กลุ

กลุกลม่ ม์์ุบบ้่ ์าาน้ น
บ์าน้ าน
ข่ขว์วง่ งบ้

กลุกลม่ ม์์ุบ้บ่ ์าาน้ น
่ บ์านา้ น
ข่ขวว์งงบ้

เสาใจบ้าน
กลม
กลุ
่ ์์ุบ่บ้์าาน้ น

กลุกลม่ ม์์ุบบ้่ ์าาน้ น

กลุกม่ ลม์์ุบ้บ่ า์านน้

เสาใจบ้าน
กลม
กลุ
่์์ุบ่ บ้์านา้ น

กลม์์ุม
กลุ
่ บ่ บ้์าน้าน

กลม์์ุม
กลุ
่ บ่ บ้์านา้ น
กลม์์ุม
กลุ
่ บ่ บ้์าน้าน

ภาพที่ 72 แผนภาพแสดงการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบหมูบ่ ้ านไตลื ้อ
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1.3 เรือนไทดา ,อาเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุรี
1.3.1 ลักษณะที่ตงทางกายภาพ
ั้
เนินท่ามกลางป่ าเขา ริมลาห้ วยแม่ประจันต์
1.3.2 เชื ้อชาติ ไทดา (ไทน้ อย)
1.3.3 ศาสนา พุทธ
1.3.4 ลักษณะกลุม่ ที่อยูอ่ าศัย ปลูกบ้ านเรื อนบนที่ราบ มีป่าเขาล้ อมรอบ

ภาพที่ 73 แผนที่แสดงตาแหน่งหมูบ่ ้ านไทดา

ภาพที่ 74 ลักษณะโดยทัว่ ไปของหมูบ่ ้ านไทดา
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ภาพที่ 75 แสดงการตังถิ
้ ่นฐานของกลุม่ บ้ านหมูบ่ ้ านไทดา

กลม์์ุบ่ ์าน้
นาข้าว
ศาลผี

ป่ าแฮ้ว

กลม์์ุบ่ ์าน้

ศาลผี
ศาลผี

กลม์์ุบ่ ์าน้

กลม์์ุบ่ ์าน้

ป่ าแฮ้ว

ภาพที่ 76 แผนภาพการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบหมูบ่ ้ านไทดา
1.4 หมู่บ้านลัวะ ,แม่ ละอูบ แม่ ฮ่องสอน
1.4.1 ลักษณะที่ตงทางกายภาพ
ั้
ที่ราบบนภูเขาสูง
1.4.2 เชื ้อชาติ ลัวะ
1.4.3 ศาสนา พุทธ
1.4.4 ลักษณะกลุม่ ที่อยูอ่ าศัย ปลูกบ้ านเรื อนบนที่ราบของภูเขา สูงเกาะกลุม่ กัน
ผสม กับตังบนเนิ
้
นเขาเตี ้ยๆ
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ภาพที่ 77 แผนที่แสดงตาแหน่งหมูบ่ ้ านลัวะ

ภาพที่ 78 ลักษณะโดยทัว่ ไปการตังถิ
้ ่นฐานการอยูอ่ าศัย

ภาพที่ 79 แสดงการตังถิ
้ ่นฐานของหมูบ่ ้ านลัวะ
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บ้าน

บ้าน
ลานบ้าน
(เลก์)็

บ้าน

บ้าน

บ้าน

ลานบ้าน
(ใหญ่)
บ้าน

บ้าน
ลานบ้าน
(เลก์)็

บ้าน

บ้าน

บ้าน
ลานบ้าน
(เลก์)็

บ้าน

บ้าน

หมบ์์ู์า่ น้

ป์าช่ ม์ชุ น

ไร่นา

ภาพที่ 80 แผนภาพการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบหมูบ่ ้ านลัวะ
1.5 หมู่บ้านชาวประมง ,บ้ านสะพาน ชลบุรี
1.5.1 ลักษณะที่ตงทางกายภาพ
ั้
เป็ นทะเลน ้าลึก สร้ างบนพื ้นที่ๆ น ้าขึ ้นถึงตลอด
1.5.2 เชื ้อชาติ ไทย
1.5.3 ศาสนา พุทธ

ภาพที่ 81 แผนที่แสดงตาแหน่งหมูบ่ ้ านชาวประมง 1
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ภาพที่ 82 แผนที่แสดงตาแหน่งหมูบ่ ้ านชาวประมง 2

ภาพที่ 83 แสดงบริเวณการตังถิ
้ ่นฐานการอยูอ่ าศัย

ภาพที่ 84 แสดงลักษณะการอยูอ่ าศัยของหมูบ่ ้ านชาวประมง
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ภาพที่ 85 แผนภาพการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบหมูบ่ ้ านของหมูบ่ ้ านชาวประมง
ตัวอย่ างองค์ ประกอบของบ้ าน
บ้ านแม่สามแลบ ,สบเมย แม่ฮ่องสอน
ยุย้ ง์
ง์ุข้ข้ ์าาวว้

นอน

ครัว

ยุ้งข้ าว
ย์ง์ุข้ ์าว้

สส่ว์วน่ นต่
ตอ์อเ่ ตม์ิ
นค้าา
เป็เตินมร้ร้าานค้
ชาน

ภาพที่ 86 แสดงผังพื ้นของกรณีศกึ ษาบ้ านแม่สามแลบ

นอน

เก็บของ
ครัว
ชาน
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ตัวอย่ างองค์ ประกอบของบ้ าน
บ้ านไตลื ้อ ,ท่าวังผา น่าน

เก็บของ / เก็บฟื น

ครัว

*ถุน 1.80-2.0 ม.เลี ้ยงสัตว์
/ เก็บของม. เก็บของ / เก็บฟืน
1.00-1.50
ภาพที่ 87 แสดงผังพื ้นของกรณีศกึ ษาบ้ านไตลื ้อ
ตัวอย่ างองค์ ประกอบของบ้ าน
เรื อนไทดา, ท่ายาง เพรชบุรี

ภาพที่ 88 เแสดงผังพื ้นของกรณีศกึ ษารื อนไทดา (ดังเดิ
้ ม)

นอน

ยุย้ ง์ง์ุข้ขา้ ์าวว้

ยุ้
ง
ข้
า
ว
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ภาพที่ 89 แสดงผังพื ้นของกรณีศกึ ษาเรื อนไทดา (พัฒนาจากดังเดิ
้ ม)
ตัวอย่ างองค์ ประกอบของบ้ าน
หมูบ่ ้ านลัวะ ,แม่ละอูบ แม่ฮอ่ งสอน

หิ ้งผีปยู า่

นอน
แม่เตาไฟ
ชาน

ชานนอกชายคา

ภาพที่ 90 แสดงผังพื ้นของกรณีศกึ ษาบ้ านลัวะ
ตัวอย่ างองค์ ประกอบของบ้ าน
หมูบ่ ้ านชาวประมง ,บ้ านสะพาน ชลบุรี

กระเดือ่ งตตตข้
่องตาข้ าว
กระเดื
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นอน

ครัว

รับแขก

เก็บของ

ส้วม

สะพานย่อยเชือ่ มต่อกัน
ภาพที่ 91 แสดงผังพื ้นของกรณีศกึ ษาหมูบ่ ้ านชาวประมง
ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปการศึกษากรณีศึกษาหมู่บ้านและบ้ าน โดยการแยกองค์ ประกอบ

ตารางสรุปหัวข้ อในการศึกษาบ้ าน ตามปั จจัยต่างๆ และการวิเคราะห์แยก
องค์ประกอบ จะเห็นได้ วา่ การที่หมูบ่ ้ านแต่ละหมูบ่ ้ านนันอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ (Topography) ที่แตกต่างกัน
เชื ้อชาติ (Extraction) ที่แตกต่างกัน การดารงชีวิต สัมมาอาชีพแตกต่างกันนัน้ ทาให้ องค์ประกอบ
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ของหมูบ่ ้ านแตกต่างกันไปด้ วย ซึง่ องค์ประกอบนี ้แสดงให้ เห็นถึงวัฒนธรรมรูปแบบเฉพาะ ในแต่ละ
หมูบ่ ้ านเอง ซึง่ ส่งผลไปถึง องค์ประกอบของบ้ าน ในแต่ละที่ด้วย
2 การเลือกที่ตงั ้
การศึกษาดังกล่าวนามาสูก่ ารเลือกที่ตงั ้ เพื่อทาการทดลองและออกแบบต่อไป ซึง่
เกณฑ์ในการเลือกที่ตงั ้ มาจากข้ อกาหนดในการศึกษาหมูบ่ ้ าน ที่ต้องมีลีกษณะเด่นและเฉพาะ
ตามข้ อกาหนด ซึง่ ข้ อกาหนดนันประกอบด้
้
วย
1.เชื ้อชาติ
2.ลักษณะภูมปิ ระเทศ
3.ลักษณะอาชีพ
ที่ตงที
ั ้ ่เลือกมาทัง้ 3 ที่ มีลกั ษณะ ดังนี ้
2.1 หมู่บ้านไทดา ท่ ายาง,เพชรบุรี
2.1.1 ลักษณะทางกายภาพ ที่ราบลุม่ ริมห้ วยแม่ประจันต์
2.1.2 เชื ้อชาติ
ไทดา
2.1.3 อาชีพหลัก
ทานา และเกษตรกรรม

ภาพที่ 92 แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านไทดา
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21 m.

24 m.

19 m.

20 m.

ภาพที่ 93 แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านไทดา และ ขนาดที่ตงั ้
2.2 หมู่บ้านลัวะ ,แม่ ละอูบ แม่ ฮ่องสอน
2.2.1 ลักษณะทางกายภาพ บนที่ราบสูงบนภูเขา
2.2.2 เชื ้อชาติ
ลัวะ
2.2.3 อาชีพหลัก
เกษตรกรรมที่ราบสูง

ภาพที่ 94 แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านลัวะ
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15.30 m.
20 m.

25 m.
21 m.

ภาพที่ 95 แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านลัวะ และ ขนาดที่ตงั ้
2.3 หมู่บ้านเรือนแพ,สะแกกรัง อุทยั ธานี
2.3.1 ลักษณะทางกายภาพ
ริมน ้าและในแม่น ้าสะแกกรัง
2.3.2 เชื ้อชาติ
ไทย
3.2.3 อาชีพหลัก
การประมงน ้าจืด ค้ าขาย

ภาพที่ 96 แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านเรื อนแพสะแกกรัง
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3. การศึกษาระบบความสัมพันธ์ ของบ้ าน หมู่บ้านพืน้ ถิ่น
การศึกษาต่อมาจะศึกษาไปถึงลักษณะเฉพาะของบ้ านพื ้นถิ่นแต่ละหมูบ่ ้ านซึง่ ได้ แก่
หมูบ่ ้ านไทดา หมูบ่ ้ านลัวะ และหมูบ่ ้ านสะแกกรัง
มีแนวทางการศึกษา จากกรณีศกึ ษาบ้ านตัวอย่าง จากบ้ านพื ้นถิ่นเดิม ในประเด็นของ
ระบบความสัมพันธ์ของผัง , ระบบความสัมพันธ์ของที่วา่ ง ทังใน
้ 2 มิติ และ 3 มิติ
3.1 การศึกษาระบบความสัมพันธ์ ของบ้ านไทดา
3.1.1 แสดงผังพื ้นบ้ านไทดา
3.1.2 แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านไทดา
3.1.3 แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านไทดา

ภาพที่ 97 ผังพื ้นบ้ านไทดา ดังเดิ
้ ม
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ภาพที่ 98 แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านไทดา ดังเดิ
้ ม

LIVING [HALL]

ชาน

SERVICE/ WC

KITCHEN

ห้ องผี

BEDROOM

เล้ าข้ าว

ภาพที่ 99 แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านไทดา ดังเดิ
้ ม
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ชั ้น 1

ภาพที่ 100 ผังพื ้นบ้ านไทดา สมัยใหม่

ภาพที่ 101 แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านไทดาสมัยใหม่

ชั ้น 2
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LIVING [HALL]

ชาน

SERVICE/ WC

KITCHEN

ห้ องผี

BEDROOM

เล้ าข้ าว

ภาพที่ 102 แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านไทดา สมัยใหม่
สรุ ปลักษณะการอยู่อาศัยบ้ านไทดา
ลักษณะร่ วมบ้ านไทดา
Plan organization
1. one big room
2. กระจายเข้ าหาศูนย์กลาง
3. 2 entrance แยกชาย , หญิง
4. 4 elements

โถง

ห้ องผี

ชาน

โถง

EN

กว้ าน

EN

ชาน

โถง

EN

ภาพที่ 103 แผนภาพแสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านไทดา

กว้ าน

EN
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ภาพที่ 104 แสดงลาดับการปิ ดล้ อม(Enclosure) จากภายนอกสูภ่ ายในของบ้ านไทดา
ลักษณะร่ วมแบบกลุ่ม
ชาน,กว้ าน ทาหน้ าที่เหมือนกัน เป็ นส่วนที่เปิ ด เชื่อมต่อ กับกลุม่ บ้ านหลังอื่นๆ
กว้ าน

กว้ าน

ชาน

กว้ าน

ชาน

ชาน
ชาน

กว้ าน

ชาน

กว้ าน

ภาพที่ 105 แผนภาพแสดงระบบความสัมพันธ์แบบกลุม่ ของบ้ านไทดา
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป
Plan organization
1. มีการซ้ อนชันของฟั
้
งก์ชนั่ เดิมให้ มีกระชับมากยิ่งขึ ้น
2. เกิดลาดับของ enclosure ภายใน
Form

1.

2.

เป็ น
เป็ น
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3. ความลาดของหลังคาจะมีมมุ ป้านมากขึ ้น

3.2 การศึกษาระบบความสัมพันธ์ ของบ้ านลัวะ
3.2.1 แสดงผังพื ้นบ้ านลัวะ
3.2.2 แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านลัวะ
3.2.2 แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านลัวะ

ภาพที่ 106 ผังพื ้นบ้ านลัวะ แบบดังเดิ
้ ม

ภาพที่ 107 ผังพื ้นบ้ านลัวะ แบบดังเดิ
้ มและต่อขยาย
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ภาพที่ 108 ผังพื ้นบ้ านลัวะ แบบต่อขยาย

ภาพที่ 109 แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านลัวะดังเดิ
้ ม

ภาพที่ 110 แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านลัวะดังเดิ
้ มและต่อขยาย
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ภาพที่ 111 แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านลัวะแบบต่อขยาย

ภาพที่ 112 แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านลัวะดังเดิ
้ ม

ภาพที่ 113 แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านลัวะดังเดิ
้ มและต่อขยาย
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LIVING [HALL]

ชาน

BEDROOM

ภาพที่ 114 แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านลัวะแบบต่อขยาย
สรุ ปลักษณะการอยู่อาศัยบ้ านลัวะ
ลักษณะร่ วมบ้ านลัวะ
Plan organization
one big room
ชานร่ม
กระจายออกจากศูนย์กลาง
เกิดลาดับของความสัมพันธ์ของบ้ าน จาก ภายในสูภ่ ายนอก
Entrance
2 Entrance
Elements
4 elements

โถง

EN

ชานร่ม

โถง

EN

ชานแดด
ภาพที่ 115 แผนภาพแสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านลัวะ

ชานร่ม

ชานแดด
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ภาพที่ 116 แสดงลาดับการปิ ดล้ อม(Enclosure) จากภายนอกสูภ่ ายในของบ้ านลัวะ
ลักษณะร่ วมแบบกลุ่ม
ส่วนที่เปิ ดโล่ง มีการใช้ งานเดียวกัน (วัตถุประสงค์เดียวกัน) กลุม่ บ้ านทีความสัมพันธ์แบบ
เครื อญาติ หันหน้ าบ้ านออกมาเจอกัน สูล่ านบ้ าน

ชานแดด

ชานแดด

ลานบ้ าน

ชานแดด

ภาพที่ 117 แผนภาพแสดงระบบความสัมพันธ์แบบกลุม่ ของบ้ านลัวะ
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป
Plan organization

1. การขยายตัว ออกในแนวราบ ไม่มีการซ้ อนชันเพิ
้ ่ม

2. มี elements เพิ่ม (แต่สว่ นประกอบเดิมก็คงอยู)่
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3.3 การศึกษาระบบความสัมพันธ์ ของบ้ านสะแกกรัง
3.3.1 แสดงผังพื ้นบ้ านสะแกกรัง
3.3.2 แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านสะแกกรัง
3.3.3 แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านสะแกกรัง

ภาพที่ 118 ผังพื ้นบ้ านสะแกกรัง ดังเดิ
้ ม
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ภาพที่ 119 ผังพื ้นบ้ านสะแกกรัง ดังเดิ
้ มและต่อขยาย

ภาพที่ 120 ผังพื ้นบ้ านสะแกกรัง สมัยใหม่
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ภาพที่ 121 ผังพื ้นบ้ านสะแกกรัง สมัยใหม่

ภาพที่ 122 แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านสะแกกรังดังเดิ
้ ม
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ภาพที่ 123 แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านสะแกกรังดังเดิ
้ มและต่อขยาย

ภาพที่ 124 แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านสะแกกรังสมัยใหม่
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ภาพที่ 125 แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านสะแกกรังสมัยใหม่

ภาพที่ 126 แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านสะแกกรังดังเดิ
้ ม
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ภาพที่ 127 แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านสะแกกรังดังเดิ
้ มและต่อขยาย

ภาพที่ 128 แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านสะแกกรังสมัยใหม่

53

LIVING [HALL]

KITCHEN

ห้ องผี

ชาน

SERVICE/ WC

BEDROOM

ภาพที่ 129 แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านสะแกกรังสมัยใหม่
สรุ ปลักษณะการอยู่อาศัยบ้ านสะแกกรัง
ลักษณะร่ วมบ้ านสะแกกรัง
Plan organization
แบบกระจาย (network)
Entrance
หลายๆทาง รอบๆ บ้ าน
Elements
4 elements
Void
มีช่องเปิ ดเยอะมาก บางส่วนเป็ นลักษณะบานเฟี ย้ ม มีการใช้
งานแบบปรับเปลี่ยนได้
Enclosure
มีการแบ่งกันห้
้ องส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน
โถง

ห้ องนอน

โถง

ห้ องนอน

ครัว

ภาพที่ 130 แผนภาพแสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านสะแกกรัง
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ภาพที่ 131 แสดงลาดับการปิ ดล้ อม(Enclosure) จากภายนอกสูภ่ ายในของบ้ านสะแกกรัง
ลักษณะร่ วมแบบกลุ่ม
Entrance
เข้ าได้ จากทุกทาง
Void
ทุกทิศทาง เจาะทะลุ ตรงกัน
ซึง่ ทัง้ 2 ข้ อนี ้มีการเชื่อมต่อกันของกลุม่ บ้ าน ทังในทางกายภาพและทางสายตา
้
จากการศึกษา บ้ านไทยพื ้นถิ่นทังสามที
้
่นนั ้ พบว่าความเป็ นบ้ านหรื อเนื ้อแท้ ของบ้ าน
ของแต่ละท้ องถิ่นนันแตกต่
้
างกันออกไป บ้ านไทดา มีความเป็ นลาดับของระดับความเป็ นส่วนตัว
บ้ านลัวะ คือระดับความสัมพันธ์ของภายในและภายนอก ส่วนบ้ านเรือนแพสะแกกรัง คือ ความ
เป็ นบ้ านที่ตอบรับสภาพอากาศและภาพแวดล้ อมภายนอกโดยมีการปรับปลี่ยนได้
ต่อมาการศึกษาถึงความเป็ นบ้ านร่วมสมัย ซึง่ มีแนวทางการทดลองในเกณฑ์
เดียวกับบ้ านพื ้นถิ่น คือ การศึกษาองค์ประกอบ ระดับการปิ ดล้ อม และ ระบบความสัมพันธ์ของที่
ว่าง โดยมีการนา บ้ านตัวอย่าง 1 หลัง เป็ นลักษณะบ้ านจัดสรรค์ทวั่ ไป เพื่อนามาศึกษา
3.4 การศึกษาระบบความสัมพันธ์ ของบ้ านจัดสรร(บ้ านร่ วมสมัย)
3.4.1 แสดงผังพื ้นบ้ านจัดสรร(บ้ านร่วมสมัย)
3.4.2 แสดงระดับการปิ ดล้ อม (Enclosure) ของบ้ านจัดสรร(บ้ านร่วมสมัย)
3.4.3 แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านจัดสรร(บ้ านร่วมสมัย)
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ภาพที่ 132 แสดงผังพื ้นบ้ านสัดสรร(บ้ านร่วมสมัย)

ภาพที่ 133 แสดงระดับการปิ ดล้ อมบ้ านจัดสรร(บ้ านร่วมสมัย)
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SERVICE
BEDROOM
WC

KITCHEN

WC

LIVING [HALL]

WC

BEDROOM
BEDROOM

GARAGE
BALCONY
EN

LIVING [HALL]

LIVING [HALL]

ภาพที่ 135 แสดงความสัมพันธ์ของที่วา่ งในเชิง 3 มิติ
3.5 สรุ ปลักษณะการอยู่อาศัยบ้ านจัดสรร(บ้ านร่ วมสมัย)
3.5.1 Plan organizationเป็ นแบบหน่วยย่อย(Cell)
3.5.2 Entrance 2 Entrance
3.5.3 Elements 6 elements
3.5.3.1. LIVING [HALL]
3.5.3.2. KITCHEN

BEDROOM

GARAGE

BEDROOM

WC

SERVICE

BEDROOM

KITCHEN

BEDROOM

BALCONY

ภาพที่ 134 แสดงระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบบ้ านจัดสรร(บ้ านร่วมสมัย)
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3.5.3.3. BEDROOM
3.5.3.4. WC+SERVICE
3.5.3.5. BALCONY
3.5.3.6. GARAGE
3.5.4 Enclosure มีการแบ่งกันห้
้ องส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน
จากการศึกษาบ้ านไทยร่วมสมัยพบว่า ความเป็ นบ้ านของบ้ านจัดสรรหรือบ้ านไทย
ร่วมสมัยนัน้ คือ ความเป็ นส่วนตัวมากขึ ้น มีการแบ่งกันห้
้ องที่ชดั เจน ในทุกๆห้ อง มีระดับความเป็ น
ส่วนตัวเป็ นอย่างมาก แทบจะมีแค่ 2 ระดับคือ ความเป็ นห้ องต่างๆ กับพื ้นที่ โถง ซึง่ แตกต่างจาก
ไทยพื ้นถิ่นอย่างสิ ้นเชิง ที่ไม่มีความเป็ นห้ อง อยูอ่ าศัยแบบนอนรวมกันทังหมด
้
จากการศึกษา บ้ านไทยพื ้นถิ่นทังสามที
้
่ และบ้ านไทยร่วมสมัย พบว่าความเป็ นบ้ าน
หรื อเนื ้อแท้ ของบ้ าน ของแต่ละท้ องถิ่นนันแตกต่
้
างกันออกไป บ้ านไทดา มีความเป็ นลาดับของ
ระดับความเป็ นส่วนตัว บ้ านลัวะ คือระดับความสัมพันธ์ของภายในและภายนอก ส่วนบ้ านเรื อนแพ
สะแกกรัง คือ ความเป็ นบ้ านที่ตอบรับสภาพอากาศและภาพแวดล้ อภายนอกโดยมีการปรับเปลีย่ น
ได้ ความเป็ นบ้ านของบ้ านจัดสรร(บ้ านร่วมสมัย) คือ ความเป็ นบ้ านที่มีระดับความเป็ นห้ องและ
ความเป็ นส่วนตัวสูง ความเป็ นบ้ านเหล่านี ้ ได้ นามาใช้ ในการออกแบบและการสร้ างโปรแกรม
สาหรับการออกแบบในขันต่
้ อไป

บทที่ 4
การออกแบบสถาปั ตยกรรม
จากการศึกษาความเป็ นบ้ านจากรณีศกึ ษาบ้ านพื ้นถิ่น
ได้ มีแนวทางในการศึกษา
ทดลองมาเป็ นลาดับ จากการศึกษา องค์ประกอบ ระดับของการปิ ดล้ อม และ ความสัมพันธ์เชิง
พื ้นที่ ทาให้ นามาสูก่ ารสร้ างโจทย์สาหรับการออกแบสถาปั ตยกรรม ซึง่ มีแนวทาง คือ การสรุปโจทย์
การออกแบบ กาหนดโปรแกรม กาหนดกระบวนการและวิธีทดลอง การออกแบบขันต้
้ น การ
พัฒนาการออกแบบ การออกแบบขันสุ
้ ดท้ าย และสรุปผลการทดลอง
1. การสร้ างโจทย์ การออกแบบ
ในขันตอนการสร้
้
างโจทย์ในการออกแบบนัน้ ได้ นามาจากการศึกษาความเป็ นบ้ านใน
แง่มมุ ต่างๆ ซึง่ บ้ านที่นามาศึกษา มีการเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาตาม เส้ นทางของเวลาจึงนามาสูก่ ารสร้ าง
โจทย์ที่เป็ นการผสมผสานของความเป็ นบ้ าน ในบริบทของ เวลาใหม่ๆ หรื อ ความร่วมสมัย นัน่ เอง
2. สรุปโปรแกรม
สรุปโปรแกรมคือ การออกแบบบ้ านไทยพื ้นถิ่นในบริบทเวลาปั จจุบนั ได้ แก่ บ้ านไทดา
บ้ านลัวะและ บ้ านสะแกกรัง โดยมี รายละเอียดโปรแกรมดังนี ้
บ้ านพักอาศัยครอบครัวขยาย 3 รุ่น (Generation) ประกอบด้ วย
1. รุ่นเก่า (ปู่ -ย่า)
2. รุ่นผสม (พ่อ-แม่)
3. รุ่นใหม่ (ลูก)
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ภายใต้ การอยูอ่ าศัยแบบบ้ านซึง่ เป็ นบ้ านพื ้นถิ่นที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นท้ องถิ่นนันๆ
้ ได้ แก่ บ้ านไทดาจังหวัดเพชรบุรี
บ้ านลัวะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบ้ านสะแกกรัง จังหวัดอุทยั ธานี โดยบริบทแห่งความร่วมสมัย
3. กระบวนการและวิธีการทดลอง
3.1 การทดลองความเป็ นบ้ านพืน้ ถิ่น กับ ระบบกริดเก้ าช่ อง
แรกเริ่มการทดลอง ต้ องมีบ้านที่เป็ นกลาง ที่มีความเป็ นบ้ านพื ้นฐานอยูก่ ่อน เพื่อเริ่มการทดลองและ
ต่อมา เริ่มการทดลองด้ วย นาบ้ านที่เป็ นกลางพื ้นฐานนันมาทดลองด้
้
วย เครื่ องมือ กริดเก้ าช่อง

ภาพที่ 136 แผนภาพแสดง ผังความคิดของความเป็ นบ้ านแบบเป็ นกลาง(International)

ภาพที่ 137 แผนภาพแสดง ผังความคิดจากเครื่ องมือ ความเป็ นบ้ านที่เป็ นกลาง(International)
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ภาพที่ 138 แสดงไดอะแกรมขันตอนการทดลองกั
้
บกริดเก้ าช่อง

ภาพที่ 139 แสดงไดอะแกรมการปรับเปลีย่ นได้ ของผนัง ในหุน่ จาลอง กริด เก้ าช่อง
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ภาพที่ 140 ภาพถ่ายหุน่ จาลองบ้ าน(International)กับกริดเก้ าช่อง
3.2 การทดลองความเป็ นบ้ าน ของบ้ านไทดา กับ กริดเก้ าช่ อง
3.2.1 Plan organization เป็ นแบบ one big room,เข้ าหา center
3.2.1 Entrance 2 entrance
3.2.1 Elements 4 elements
3.2.1.1 ชาน
3.2.1.2 กว้ าน
3.2.1.3 โถง (ห้ องกลาง)
3.2.1.4 ถุน
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บ้ านไทดา + กริดเก้ าช่ อง

ภาพที่ 141 แสดงไดอะแกรมขันตอนการทดลอง
้
ความเป็ นบ้ านไทดากับกริดเก้ าช่อง

ภาพที่ 142 ภาพหุ่นจาลองการทดลอง ความเป็ นบ้ านไทดากับกริดเก้ าช่อง
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3.3 การทดลองความเป็ นบ้ าน ของบ้ านลัวะกับ กริดเก้ าช่ อง
3.3.1 Plan organization one big room,กระจายออกจาก center เกิดลาดับของ
ความสัมพันธ์ของบ้ าน จาก ภายในสูภ่ ายนอก
3.3.2 Entrance 1 entrance
3.3.3 Elements 4 elements
3.3.3.1 ชานแดด
3.3.3.2 ชานร่ม
3.3.3.3 ห้ องกลาง
3.3.3.4 ถุน
บ้ านลัวะ +กริดเก้ าช่ อง

ภาพที่ 143 แสดงไดอะแกรมขันตอนการทดลอง
้
ความเป็ นบ้ านลัวะกับกริดเก้ าช่อง
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ภาพที่ 144 ภาพหุ่นจาลองการทดลอง ความเป็ นบ้ านลัวะกับกริดเก้ าช่อง
3.4 การทดลองความเป็ นบ้ าน ของบ้ านสะแกกรังกับกริดเก้ าช่ อง
3.4.1 Plan organizationเป็ นแบบกระจาย (network)
3.4.2 Entrance หลายๆทาง รอบๆ บ้ าน
3.4.3 Elements 4 elements
3.4.3.1 นอน
3.4.3.2 โถง
3.4.3.3 ครัว
3.4.3.4 service
3.4.4 Enclosure มีการแบ่งกันห้
้ องสาวนต่างๆ อย่างชัดเจน
3.4.5 Void มีช่องเปิ ดจานวนมากเป็ นลักษณะบานเฟี ย้ ม มีการใช้ งานแบบปรับเปลี่ยน
ได้
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เรือนแพ สะแกกรัง + กริดเก้ าช่ อง

ภาพที่ 145 แสดงไดอะแกรมขันตอนการทดลอง
้
ความเป็ นบ้ านสะแกกรังกับกริดเก้ าช่อง

ภาพที่ 146 ภาพหุ่นจาลองการทดลอง ความเป็ นบ้ านสะแกรังกับกริดเก้ าช่อง
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3.5 การทดลองความเป็ นบ้ านพืน้ ถิ่นร่ วมกับ บ้ านร่ วมสมัย (บ้ านจัดสรร)
ลักษณะร่ วมบ้ านจัดสรร (บ้ านร่ วมสมัย)
3.5.1 Plan organization เป็ นหน่วยย่อย (Cell)
3.5.2 Entrance 2 Entrance
3.5.3 Elements 6 elements
1. LIVING [HALL] 2. KITCHEN 3. BEDROOM
4. WC+SERVICE 5. BALCONY 6. GARAGE
3.5.4 Enclosure มีการแบ่งกันห้
้ องส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน

ภาพที่ 147 ผังพื ้นบ้ านจัดสรรกรณีศกึ ษาตัวอย่างที่นามาใช้ ในการทดลอง
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ภาพที่ 148 แสดงเครื่ องมือระดับการปิ ดล้ อม ที่ใช้ ในการทดลอง
การทดลองเรื่ องระดับการปิ ดล้ อม ที่ใช้ กบั บ้ านพื ้นถิ่นทัง้ 3 แห่งโดยใช้ พื ้นฐานการทดลอง
จาก ผังบ้ านจัดสรรค์และค่อยๆ ปรับเปลี่ยนรูปร่างไป ตามลาดับดังนี ้
1. การปรับ Enclosure ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบบ้ านพื ้นถิ่น
2. การปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านพื ้นถิ่น
3. การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านพื ้นถิ่น

68

3.6 การทดลองบ้ านจัดสรรปรับ Enclosure ให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบบ้ านไทดา

ภาพที่ 149 ผังพื ้นบ้ านจัดสรรปรับ Enclosure ให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบบ้ านไทดา

ภาพที่ 150 ภาพโมเดลการทดลองบ้ านจัดสรรค์ปรับ Enclosure ให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบบ้ าน
ไทดา
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3.7 การทดลองบ้ านจัดสรรค์ ปรับ Enclosureให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบบ้ านลัวะ

ภาพที่ 151 ผังพื ้นบ้ านจัดสรรปรับ Enclosure ให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบบ้ านลัวะ

ภาพที่ 152 ภาพโมเดลการทดลองบ้ านจัดสรรปรับ Enclosure ให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบบ้ าน
ลัวะ
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3.8 การทดลองบ้ านจัดสรรปรับ Enclosure ให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบบ้ าน
สะแกกรัง

ภาพที่ 153 ผังพื ้นบ้ านจัดสรรปรับ Enclosure ให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบบ้ านสะแกกรัง

ภาพที่ 154 ภาพโมเดลการทดลองบ้ านจัดสรรปรับ Enclosure ให้ เป็ นลักษณะการปิ ดล้ อมแบบบ้ าน
ลัวะ
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3.9 การปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านไทดา

ภาพที่ 155 ผังการปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านไทดา

EN

1 st

2 nd

ภาพที่ 156 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของผังปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านไทดา
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ภาพที่ 157 ภาพโมเดลการทดลองบ้ านจัดสรรปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านไทดา
3.10 การปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านลัวะ

ภาพที่ 158 ผังการปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านลัวะ

73

EN

1 st

2 nd

ภาพที่ 159 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของผังปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านลัวะ

ภาพที่ 160 ภาพโมเดลการทดลองบ้ านจัดสรรปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านลัวะ

74

3.11 การปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านสะแกกรัง

ภาพที่ 161 ผังการปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านสะแกกรัง

EN

ภาพที่ 162 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของผังปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านสะแก
กรัง
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ภาพที่ 163 ภาพโมเดลการทดลองบ้ านจัดสรรปรับ Organization ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านสะแก
กรัง
3.12 การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านไทดา

ภาพที่ 164 การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านไทดา

76

EN

1 st

2 nd

section

ภาพที่ 165 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านไท
ดา

ภาพที่ 166 ภาพโมเดลการปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านไทดา
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3.13 การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านลัวะ

ภาพที่ 167 การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านลัวะ

EN

1 st

2 nd

section

ภาพที่ 168 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านลัวะ
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ภาพที่ 169 ภาพโมเดลการปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านลัวะ
3.14 การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านสะแกกรัง

ภาพที่ 170 การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านสะแกกรัง
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EN

1 st

section

ภาพที่ 171 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านสะแก
กรัง

ภาพที่ 172 ภาพโมเดลการปรับ Volume of Space ของบ้ านจัดสรรให้ เป็ นบ้ านสะแกกรัง
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ต่อมาเป็ นการออกแบบสถาปั ตยกรรม ซึง่ เป็ นบ้ านพักอาศัย ของ 3 generation ในพื ้นถิ่น
ต่างๆ 3 แห่ง คือ หมูบ่ ้ านไทดา จังหวัดเพชรบุรี หมูบ้านลัวะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมูบ่ ้ านสะแกกรัง
จังหวัดอุทยั ธานี
ซึง่ มีแนวทางการออกแบบ โดย การออกแบบความเป็ นบ้ านแต่ละพื ้นถิ่นต่างๆ ให้
ผสมผสานกันระหว่างความเป็ นพื ้นถิ่นและความร่วมสมัย
4. การออกแบบขัน้ ต้ น
การออกแบบโดยให้ ความเป็ นบ้ านพื ้นถิ่นและบ้ านร่วมสมัย มีความกลมกลืน สัมพันธ์กนั
ในด้ านการใช้ งาน ความเป็ นส่วนตัว การจัด Organization และ ความสัมพันธ์ของที่วา่ ง ซึง่ มีการ
ออกแบบ เพื่อเทียบเคียงกัน ใน 3 ระดับ เรี ยงจากความเป็ นพื ้นถิ่นที่สดุ ความเป็ นกลางระหว่างพื ้นถิ่น
และร่วมสมัย และ ความเป็ นบ้ านร่วมสมัยที่สดุ เพื่อเทียบเคียงกัน
4.1 การออกแบบบ้ านไทดา ในบริบทร่ วมสมัย (มีความเป็ นพืน้ ถิ่นที่สุด)

ภาพที่ 173 ผังพื ้นและภาพตัด การออกแบบไทดา ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นพื ้นถิ่นที่สดุ )
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1 st

section

ภาพที่ 174 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพื ้นที่และที่วา่ งการออกแบบไทดา ในบริบทร่วมสมัย (มี
ความเป็ นพื ้นถิ่นที่สดุ )

ภาพที่ 175 ภาพโมเดลบ้ านไทดา ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นพื ้นถิ่นที่สดุ )
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4.2 การออกแบบไทดา ในบริบทร่ วมสมัย (มีความเป็ นพืน้ ถิ่นร่ วมกับความร่ วมสมัย)

ภาพที่ 176 ผังพื ้นการออกแบบไทดา ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นพื ้นถิ่นร่วมกับความร่วมสมัย)

ภาพที่ 177 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพื ้นที่และที่วา่ งการออกแบบไทดา ในบริบทร่วมสมัย(มี
ความเป็ นพื ้นถิ่นร่วมกับความร่วมสมัย)
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ภาพที่ 178 ภาพโมเดลบ้ านไทดามีความเป็ นพื ้นถิ่นร่วมกับความร่วมสมัย
4.3 การออกแบบไทดา ในบริบทร่ วมสมัย (มีความเป็ นบ้ านร่ วมสมัยที่สุด)

ภาพที่ 179 ผังพื ้นบ้ านไทดาในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นบ้ านร่วมสมัยที่สดุ )
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ภาพที่ 180 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพื ้นที่และที่วา่ งการออกแบบไทดา ในบริบทร่วมสมัย(มี
ความเป็ นบ้ านร่วมสมัยที่สดุ )

ภาพที่ 181 ภาพโมเดลบ้ านไทดา ในบริบทร่วมสมัย(มีความเป็ นบ้ านร่วมสมัยที่สดุ )
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4.4 การออกแบบบ้ านลัวะ ในบริบทร่ วมสมัย (มีความเป็ นพืน้ ถิ่นที่สุด)

ภาพที่ 182 ผังพื ้นและภาพตัด การออกแบบลัวะ ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นพื ้นถิ่นที่สดุ )

1 st

2 nd

section

ภาพที่ 183 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพื ้นที่และที่วา่ งการออกแบบบ้ านลัวะในบริบทร่วมสมัย
(มีความเป็ นพื ้นถิ่นที่สดุ )

86

ภาพที่ 184 ภาพโมเดลบ้ านลัวะ ในบริบทร่วมสมัย(มีความเป็ นบ้ านพื ้นถิ่นที่สดุ )
4.5 การออกแบบลัวะ ในบริบทร่ วมสมัย (มีความเป็ นพืน้ ถิ่นร่ วมกับความร่ วมสมัย)

ภาพที่ 185 ผังพื ้นบ้ านลัวะ ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นพื ้นถิ่นร่วมกับความร่วมสมัย)

1 st

2 nd

section

ภาพที่ 186 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพื ้นที่และที่วา่ งการออกแบบบ้ านลัวะในบริบทร่วมสมัย
(มีความเป็ นพื ้นถิ่นร่วมกับความร่วมสมัย)
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ภาพที่ 187 ภาพโมเดลพื ้นบ้ านลัวะ ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นพื ้นถิ่นร่วมกับความร่วมสมัย)
4.6 การออกแบบลัวะ ในบริบทร่ วมสมัย (มีความเป็ นความร่ วมสมัยที่สุด)

ภาพที่ 188 ผังพื ้นการออกแบบลัวะ ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นความร่วมสมัยที่สดุ )

1 st

2 nd

section

ภาพที่ 189 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพื ้นที่และที่วา่ งการออกแบบบ้ านลัวะในบริบทร่วมสมัย
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ภาพที่ 190 โมเดลบ้ านลัวะ ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นความร่วมสมัยที่สดุ )

ภาพที่ 191 ภาพเครื่ องมือการออกแบบ ของช่องเปิ ด จากที่มีความถี่มากที่สดุ ไปยังน้ อยที่สดุ
4.7 การออกแบบสะแกกรัง ในบริบทร่ วมสมัย (มีความเป็ นพืน้ ถิ่นที่สุด)

ภาพที่ 192 ผังพื ้นการออกแบบสะแกกรัง ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นพื ้นถิ่นที่สดุ )
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section
1 st

ภาพที่ 193 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพื ้นที่และที่วา่ งการออกแบบบ้ านสะแกกรัง(มีความเป็ น
พื ้นถิ่นที่สดุ )

ภาพที่ 194 ภาพถ่ายโมเดลการออกแบบสะแกกรัง ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นพื ้นถิ่นที่สดุ )
4.8 การออกแบบสะแกกรัง ในบริบทร่ วมสมัย (มีความเป็ นพืน้ ถิ่นร่ วมกับความร่ วม
สมัย)
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ภาพที่ 195 ผังพื ้นบ้ านสะแกกรัง ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นพื ้นถิ่นร่วมกับความร่วมสมัย)

1 st

section

ภาพที่ 196 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพื ้นที่และที่วา่ งการออกแบบบ้ านสะแกกรัง(มีความเป็ น
พื ้นถิ่นกับความร่วมสมัย)

ภาพที่ 197 ภาพโมเดลบ้ านสะแกกรัง(มีความเป็ นพื ้นถิ่นกับความร่วมสมัย)
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4.9 การออกแบบสะแกกรัง ในบริบทร่ วมสมัย (มีความเป็ นร่ วมสมัยที่สุด)

ภาพที่ 198 ผังพื ้นบ้ านสะแกกรัง ในบริบทร่วมสมัย (มีความเป็ นร่วมสมัยที่สดุ )

ภาพที่ 199 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพื ้นที่และที่วา่ งการออกแบบบ้ านสะแกกรัง(มีความเป็ น
ร่วมสมัยที่สดุ )

92

ภาพที่ 200 ภาพโมเดลบ้ านสะแกกรัง(มีความเป็ นร่วมสมัยที่สดุ )

ภาพที่ 201 ภาพเครื่ องมือการออกแบบบ้ านสะแกกรัง ของช่องเปิ ด จากที่มีความถี่มากที่สดุ ไปยังน้ อย
ที่สดุ
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ภาพโมเดลการเปรียบเทียบการออกแบบบ้ านพืน้ ถิ่นในบริบทร่ วมสมัย เรียงจากความเป็ น
พืน้ ถิ่นที่สุดไปยัง ร่ วมสมัยที่สุดจากซ้ ายไปขวา

ไทดา

ลัวะ

สะแกกรัง

พื ้นถิ่น
ภาพที่ 202 โมเดลการเปรี ยบเทียบการออกแบบบ้ านพื ้นถิ่นในบริบทร่วมสมัย

ร่วมสมัย
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4.10 การให้ ค่านา้ หนักและการเลือกบ้ านในการออกแบบขัน้ สุดท้ าย

ลัวะ

ไทดา

สะแกกรัง

ภาพที่ 203 แสดงการให้ คา่ น ้าหนักและการเลือกบ้ านในการออกแบบขันสุ
้ ดท้ าย
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5. การพัฒนาแบบและการออกแบบขัน้ สุดท้ าย

ภาพที่ 204 ภาพโมเดลการพัฒนาแบบร่างการออกแบบบ้ านไทดา

ภาพที่ 205 ภาพโมเดลการพัฒนาแบบร่างการออกแบบบ้ านลัวะ
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ภาพที่ 206 ภาพโมเดลการพัฒนาแบบร่างการออกแบบบ้ านสะแกกรัง

ภาพที่ 207 แสดงผังพื ้นชัน้ 1 บ้ านไทดา
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ภาพที่ 208 แสดงผังพื ้นชัน้ 2 บ้ านไทดา
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ภาพที่ 209 โมเดลการพัฒนาแบบขันสุ
้ ดท้ ายบ้ านไทดา

ภาพที่ 210 ภาพตัดแสดงการเชื่อมต่อของที่วา่ งบ้ านไทดา
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ภาพที่ 211 แสดงผังพื ้นชัน้ 1

ภาพที่ 212 แสดงผังพื ้นชัน้ 2 การพัฒนาแบบขันสุ
้ ดท้ ายบ้ านลัวะ
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ภาพที่ 213 แสดงภาพโมเดลการพัฒนาแบบขันสุ
้ ดท้ ายบ้ านลัวะ

ภาพที่ 214 ภาพตัดแสดงการเชื่อมต่อของที่วา่ งบ้ านลัวะ
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1

ภาพที่ 215 แสดงผังพื ้นการพัฒนาแบบขันสุ
้ ดท้ ายบ้ านสะแกกรัง

102

ภาพที่ 216 แสดงภาพโมเดลการพัฒนาแบบขันสุ
้ ดท้ ายบ้ านสะแกกรัง

ภาพที่ 217 ภาพตัดแสดงการเชื่อมต่อของที่วา่ งบ้ านสะแกกรัง
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สรุ ปการวิเคราะห์ และ การออกแบบ บ้ านไทดาร่ วมกับความร่ วมสมัย
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สรุ ปการวิเคราะห์ และ การออกแบบ บ้ านลัว้ ะร่ วมกับความร่ วมสมัย

105

สรุ ปการวิเคราะห์ และ การออกแบบ บ้ านลัว้ ะร่ วมกับความร่ วมสมัย

บทที่ 5
สรุ ปการศึกษาวิทยานิพนธ์
บ้ าน เป็ นสถาปั ตยกรรมที่มีองค์ประกอบอยูม่ ากมาย ทังในทางกายภาพ
้
และในมิติอื่นทาง
ระบบสังคม เมื่อพิจารณาองค์ประกอบเหล่านันที
้ ่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั การที่บ้านเปลี่ยนแปลง
ไปตามระบบสังคมที่เปลีย่ นแปลง และเวลาหรื อยุคสมัยที่เปลีย่ นแปลงไปองค์ประกอบต่างๆของบ้ าน
จะเปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่ แล้ วองค์ประกอบอะไร เป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานที่สดุ ของบ้ านอย่างแท้ จริง
จากการตังค
้ าถามข้ างต้ นนัน้ ทาให้ เกิดคาถามขึ ้นว่า บ้ านในแต่ละบริบททางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน องค์ประกอบจะแตกต่างกันหรือไม่ แล้ วองค์ประกอบที่เป็ นพื ้นฐานหรื อแก่นแท้ ของบ้ านนัน้
คืออะไร มีอะไรบ้ าง เราสามารถเรี ยนรู้ระบบสังคม มนุษย์ และการใช้ ชีวิตที่แตกต่างกันผ่านการศึกษา
เนื ้อแท้ ของบ้ าน ได้ หรื อไม่ เพื่อจะเป็ นประโยชน์ในการออกแบบ บ้ าน ในบริบททางวัฒนธรรมพื ้นถิ่น ให้
สอดคล้ องกับการอยูอ่ าศัยในบริบทของความร่วมสมัย จากการศึกษาเรื่ องบ้ าน รวมไปถึงเนื ้อแท้ ของ
บ้ าน ในหลายมิตเิ พื่อค้ นหานัยยะ ความหมายของบ้ าน ซึง่ กว้ างมาก และมีทิศทางในการศึกษา ได้
หลากหลายทิศทาง และสามารถทาได้ หลายรูปแบบ จึงเริ่มด้ วยการศึกษา บ้ านในแต่ละท้ องถิ่นซึง่ มี
เชื ้อชาติ ลักษณะสัณฐานของพื ้นที่ ที่แตกต่างกันเพื่อหา เนื ้อแท้ ที่สาคัญของความเป็ นบ้ าน ในแต่ละ
ท้ องถิ่น เพื่อค้ นหาทิศทางในการศึกษาเพื่อการออกแบบ โดยผ่านการศึกษา กรณีศกึ ษาตัวอย่าง ใน
ด้ าน องค์ประกอบ ที่วา่ ง และ การจัดระบบผัง
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จากการทดลองพบว่า สถาปัตยกรรมประเภทบ้ านนัน้ เมื่อถูกออกแบบให้ มีความเป็ นบ้ าน
ตามแบบแผนของแต่ละวัฒนธรรมหรื อท้ องถิ่นนัน้ เมื่อถูกนามาร่วมกับ ความร่วมสมัย ในประเด็นที่
เทียบเคียงกันได้ คือ ความเป็ นส่วนตัว องค์ประกอบ ระดับการปิ ดล้ อม และ ระบบความสัมพันธ์ของ
ที่วา่ ง พบว่าบ้ านพื ้นถิ่นในบริบทร่วมสมัยนัน้ เป็ นบ้ านที่มีความเป็ นส่วนตัวระดับหนึง่ แต่ไม่มีการปิ ด
ล้ อมที่ชดั เจน ทาให้ เกิดการเชื่อมต่อกันทางด้ านความสัมพันธ์ของการอยูอ่ าศัยและที่เห็นได้ ชดั ที่สดุ คือ
ด้ านความสัมพันธ์ของที่วา่ ง โดยผ่านเครื่ องมือในการออกแบบต่างๆ ตามแต่ความเป็ นบ้ านนันๆ
้ จะ
เป็ น กล่าวคือ ความเป็ นบ้ านแบบไทดา คือลาดับความเป็ นส่วนตัวเรี ยงจากภายนอกสูภ่ ายใน เครื่องมือ
คือ ระดับการปิ ดล้ อม ความเป็ นบ้ านลัวะ คือ ลาดับของปฎิสมั พันธ์ของบ้ านระหว่างภายในและ
ภายนอก เครื่ องมือในการออกแบบคือ ช่องเปิ ด และความเป็ นบ้ านสะแกกรัง คือ การที่บ้านปรับเปลี่ยน
ต่อสภาพอากาศและยินยอมให้ ธรรมชาติ เข้ าถึงได้ โดยมาก เครื่ องมือในการออกแบบคือ ระบบผนังที่
โปร่งและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ทังต่
้ อสภาพอากาศและกิจกรรมที่รองรับพื ้นที่นนๆ
ั้
ทังนี
้ ้ การศึกษา และออกแบบบ้ านพื ้นถิ่นในบริบทร่วมสมัยนี ้จะสามารถตอบคาถามของ
สมมุติฐานวิทยานิพนธ์ได้ ในการออกแบบวิทยานิพนธ์นี ้ไม่ได้ เป็ นแบบฉบับของการร่วมกันของความ
เป็ นพื ้นถิ่นในบริบทร่วมสมัยที่ถกู ต้ องที่สดุ เพราะแม้ วา่ การออกแบบมีบ้านพื ้นถิ่นตังต้
้ นนันที
้ ่แข็งแรง
นัน้ ความร่วมสมัยของวัฒนธรรม คน และการอยูอ่ าศัย ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป ซึง่ วิทยานิพนธ์นี ้ได้ ให้ ถึง
ข้ อมูลและข้ อสังเกตในการมองบ้ านผ่านปั จจัยและองค์ประกอบต่างๆ ซึง่ เป็ นข้ อพิสจู น์คาถามที่วา่ บ้ าน
แตกต่างกัน ซึง่ สามารถนาไปศึกษาต่อยอดในการศึกษาสถาปั ตยกรรมประเภทการอยูอ่ าศัย ที่ใหม่และ
หลากหลาย ในการศึกษาวิทยานิพนธ์นี ้
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