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บทที่ 1
บทนํา
1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เป น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปว า บ า นไทยหรื อ เรื อ นไทยในอดี ต นั้ น คื อ ผลงานการ
สรางสรรคของสถาปตยกรรมไทยประเภทหนึ่งที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวชัดเจนและมีรูปลักษณอัน
งดงาม อีกทั้งบานไทยนั้นยังสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาพื้นบานอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษในการ
ปลู ก สร า งบ า นเรื อ นให เ ข า กั บ สภาพภู มิ อ ากาศและสภาพแวดล อ มได อ ย า งกลมกลื น เป น การ
ผสมผสานของความคิดสรางสรรคกับฝมือเชิงชางอยางมีชั้นเชิง ตลอดจนเผยใหเห็นถึงวิถีชีวิต
ประเพณี และวัฒนธรรมที่เรียบงาย สงบสุขของสังคมเกษตรกรรมในอดีตโดยเฉพาะบริเวณลุมน้ํา
ภาคกลางของประเทศ ดังนั้น บานไทยจึงถือไดวาเปนมรดกทางวัฒนธรรม อันล้ําคาอีกชิ้นหนึ่งของ
ชาติที่ควรแกการอนุรักษ สืบสาน และพัฒนาสืบไป
ในชวงระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและรวดเร็วที่สุดของ
สังคมโลกอยางที่ไมเคยเปนมาก็วาได โดยมีปจจัยทางดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม เปน
แรงขับสําคัญ อันไดแก ปรากฏการณโลกาภิวัตน (Globalization) พัฒนาการของเศรษฐกิจระบบทุน
นิยมขั้นลาสุด (late capitalism) และสภาวะหลังสมัยใหม (postmodern condition) นั่นเอง ซึ่งทั้งสาม
ปรากฏการณนี้ผูกมัดโยงใยกันอยางซับซอนและไดแผอิทธิพลปกคลุมไปยังทุกหยอมหญาทั่วโลก
โดยเฉพาะในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม สังคมไทยเองจึงตกอยูภายใตผลอิทธิพลดังกลาวอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ระบบคิดและวิถีชีวิตในสังคมไทยยุคใหมนี้จึงมีความซับซอนและแตกตางไปจาก
อดีตที่เคยเปน
หากพิจารณาถึงชีวิตความเปนอยูของผูคนในบริบทปจจุบัน เราอาจจะพบวาบานไทยใน
อดีตนั้นไมสามารถตอบสนองวิถีชีวิตสมัยใหมไดครบถวน เนื่องจากปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมอยางรวดเร็ว แตก็คงปฏิเสธไมไดวาบานไทยในอดีตนั้นยังคงเปนรากฐานและแมแบบที่
สําคัญของวัฒนธรรมการอยูอาศัยในสังคมไทย ถาเชนนั้นแลว บานเรือนสําหรับการอยูอาศัยบน
รอยตอของวัฒนธรรมในปจจุบันควรจะเปนอยางไร และมิติใหมของการสรางสรรคบานพักอาศัย
สมั ย ใหม จ ะต อ งคํ า นึ ง ถึ งหลั ก การออกแบบและข อ จํ า กั ด อะไรบ าง จึ ง จะเหมาะสม ดั งนั้ น การ
ออกแบบบานไทยสมัยใหมหรือ “บานไทยรวมสมัย” นี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจถึงความตองการ
และวิถีชีวิตของผูคนในยุคสมัยใหม และจําเปนตองปรับปรุง ปรับเปลี่ยนรูปแบบบานไทยสมัยใหม
1

2
ใหเหมาะสม รวมทั้งการคํานึงถึงกระบวนการออกแบบ และเทคโนโลยีใหม ตลอดจนสภาพการณที่
เปลี่ยนแปลงไปในระดับโลกและในระดับทองถิ่น
เปนที่นาสังเกตวาภายใตกระแสและอิทธิพลของรูปแบบบานอันหลากหลายจาก
ตางประเทศ การออกแบบบานพักอาศัยโดยใชลักษณะไทยในระยะ20 กวาปมานี้เริ่มไดรับความ
สนใจมากขึ้นจากหลายฝายที่เกี่ยวของจนเริ่มกอตัวเปนกระแสความเคลื่อนไหวอยางเปนลําดับ แตก็
ยังไมมากพอเมื่อเทียบกับบานพักอาศัยรูปแบบอื่นๆ ซึ่งผุดเกิดขึ้นมาอยางมากมาย จึงพอสรุปไดวา
ความสนใจและความนิยมตอความเอกลักษณไทยนั้นยังคงเปนกระแสรองอยู จนนักวิชาการ
สถาปตยกรรมบางกลุมมีความวิตกกังวลวาการปลูกสรางอาคารบานเรือนและที่อยูอาศัยในยุคสมัยนี้
กําลังพบกับสับสนและหลงทาง1 รวมทั้งเรือ่ งของเอกลักษณสถาปตยกรรมไทยที่กําลังถูกกลืน
หายไปอยางรวดเร็วในอนาคตอันใกล
ในความสนใจเบื้องตนเกีย่ วกับวิกฤตการณและปญหาเรื่องของเอกลักษณไทยในการ
ออกแบบและปลูกสรางบานเรือนในปจจุบนั นั้นพอทีจ่ ะสรุปไวอยางกวางๆ ไดวามีทมี่ าจากสอง
ปจจัยหลักดังนี้
1.1 อิทธิพลจากภายนอก
เป น ที่ ทราบกัน ดี ว า สภาพการณที่ แปรเปลี่ยนไปของสังคมโลกไดสงผลกระทบตอ
สั ง คมไทยหลายประการอย า งชั ด เจน ประการแรกคื อ กระบวนการโลกาภิวั ตน ที่ส งผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงในมิ ติทางสังคมและวัฒนธรรม โดยความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการสื่อสาร
โทรคมนาคมในโลกยุคนี้ สงผลใหเกิดวัฒนธรรมลูกผสม (hybrid culture) ขึ้น ทั่วโลก กลาวคือ มี
การแลกเปลี่ยนถายเทผสมผสานเขาหากันของวัฒนธรรมตางๆ อยางรวดเร็วซึ่งตัดขามทั้งพื้นที่
(space)และเวลา(time) จนกอใหเกิดความลักลั่นในการปะทะประสานที่สลับซับซอนระหวางกระแส
โลก กระแสสมัยใหม และกระแสชนบท นําไปสูความไมแนนอนมั่นคง และการตอสูขัดแยงระหวาง
เอกลักษณแบบตางๆ ในปจจุบัน2 ยกตัวอยางเชน ภาษา เครื่องแตงกาย อาหาร และอาคารบานเรือน
เปนตน ฉะนั้น ถาหากแบบแผนการสรางสรรคบานเรือนในอดีต เปนตัวสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต

1

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร , “สถาปตยกรรมไทยสมัยใหม (ไทย ร.9),” อาษา (มิถุนายน 2539) :

49.
2

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพวิภาษา, 2542), 399 - 340.

3
และวัฒนธรรมในแตละยุคสมัย3 ฉะนั้น การปลูกสรางบานเรือนรวมสมัยก็ควรที่จะสะทอนใหเห็น
ถึงวิถีชีวิตสมัยใหมและวัฒนธรรมแบบลูกผสมในปจจุบันไดเชนกัน แตการศึกษาทางดานวัฒนธรรม
ในขณะนี้ ยังมีไม มากพอจึงทําให เกิดความเขาใจผิดและเปนปญหาอยูมากในการผสมผสานทั้ง
วัฒนธรรมสากลของมนุษยชาติ ที่มีความเจริญกาวหนาเขากับวัฒนธรรมพื้นบานของไทย 4 และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของวัฒนธรรมการอยูอาศัยในปจจุบัน ซึ่งมีพลวัตรและการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วมาก ดังนั้นเรื่องของวัฒนธรรมศึกษานี้ควรที่จะทําการศึกษาใหมากขึ้นจึงจะลดชองวาง
ระหวางความตางของวัฒนธรรมการอยูอาศัยในปจจุบันไดและทายที่สุด การสรางสรรคบานเรือนใน
ขณะนี้ก็จะเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของยุคสมัยเราไดชัดเจนขึ้น
ในประการต อ มา ผลพวงของความเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มทํ า ให เ กิ ด ผลงาน
สถาปตยกรรมประเภทที่พักอาศัยรูปแบบตางๆ ออกมาอยางมากมายหลากหลาย เปนการตอบสนอง
ทางดานธุรกิจและคํานึง ถึงการขายเปนสําคัญ ดังนั้นการออกแบบบานเรือนสมัยใหมจึงมีการลอก
เลียนรูปแบบจากตางชาติอยูมากจนทําใหสถาปนิกบางกลุมตองใชรูปแบบที่หลากหลายเพื่อการ
ดึงดูดลูกคา5 เพื่อเสริมภาพลักษณในการ “ขาย”งานมากกวาการบริการวิชาชีพ เปนการสนอง
วัฒนธรรมการบริโภคนิยมไดอยางเต็มรูปแบบ ประกอบกับความเฟองฟูของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ในสเกลโลกที่ตอบสนองการบริโภคดวยความหลากหลายทางดานรูปแบบและภาพลักษณที่ดึงดูดใจ
จึงทําใหเกิดการแขงขันกันที่สูงขึ้นตามลําดับ ประเทศไทยเองก็ไดเขารวมในแขงขันกันจนกอเกิดเขต
การคาเสรีขึ้นมา ทําใหมีสํานักงานสถาปนิกตางชาติไดเขามาในแถบบานเรามากขึ้น ในดานหนึ่งก็
เปนการกระตุนใหคุณภาพของการออกแบบมีมาตรฐานขึ้น แตเมื่อเกิดการแขงขันกันในเกือบทุกดาน
ความรีบเรงและความอยูรอดคือหัวใจหลักในโลกการคาเสรี ซึ่งจะทําใหคุณภาพของงานไมได
มาตรฐานตามที่มุงหวังไว เมื่อเทียบกับผลกําไรที่ไดรับ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องของความเปน
ไทยและความเขาใจในบริบทสังคมไทยก็ยังเปนที่ถกเถียงอยูเพราะถามีความเขาใจไมเพียงพอ ก็จะ
สงผลใหเกิดความสับสนและอาจทําใหเกิดความแปลกแยกกับบริบทแวดลอมเสียมากกวา
3

วีระ อินพันทัง, เหยาเรือนพื้นบานยานตะวันตก (กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร,

2544), 5.
4

ฉัตรทิพย นาถสุภา, วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคม (กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 37.
5
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคนอื่นๆ , พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงาน
สถาปตยกรรม อดีต ปจจุบนั และอนาคต (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ, 2536),
378.
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กลาวสรุปอยางรวบรัดคือ ทุนนิยมขั้นลาสุด ไดอาศัยกระบวนการโลกาภิวัตนหยิบยื่น
มาตรฐานการบริโภคบางประการแกสังคมและปูทางใหการออกแบบในเชิงธุรกิจที่มุงเนนการขาย
โดยการหยิบยืมรูปแบบและการขายภาพลักษณตาง และทําใหเกิดความพรามัวตอบรรยากาศการ
สรางสรรคโดยรวม ตลอดจนการสืบสานและพัฒนาเอกลักษณของบานไทยก็กําลังจะเลือนหายไป
ในที่สุด
ในประการสุดทาย คือผลพวงของสภาวะหลังสมัยใหม (postmodern condition) เกิด
ความสับสนและคําถามตอระบบคุณคาที่สังคมเคยยึดถือกันมาชานาน อันเกิดจากการลมสลายของ
“เรื่องเลาแมบท” (metanaratives) ซึ่ งวาดวยความสําคัญของเหตุ ผล เสรีภาพของบุคคล และ
ประโยชนสุข ความแปรปรวนรวนเรดังกลาวแสดงออกใหเห็นรูปของการลบเลือนพรมแดนระหวาง
วัฒนธรรมชั้นสูงกับวัฒนธรรมชั้นลาง ระหวางตนฉบับของแทกับสิ่งลอกเลียน ระหวางอดีตกับ
ปจจุบัน ฯลฯ6 สภาวะหลังสมัยใหม นี้จึงทําใหเกิดความความไมเขาใจตอสภาพการณของสังคมที่
เกิดขึ้น เปนผลใหสังคมมีความตื้นเขิน และฉาบฉวย ผูคนขาดประวัติศาสตร ขาดความเชื่อมโยง และ
ความเขาใจรากเหงา จนเปนวิกฤติทางจิตสํานึกทางประวัติศาสตรและทําใหเกิดการโหยหาอดีต
อยางเลี่ยงไมได ดังนั้น ในบางครั้งภาพลักษณของบานไทยในอดีตไดถูกหยิบฉวยมาใชในการขาย
เชน บานไทยสําเร็จรูป โครงการหมูบานจัดสรรที่ใชรูปแบบบานไทยอยางฉาบฉวย รวมทั้งโรงแรม
และรีสอรต และใชสัญลักษณไทยอยางผิดกาล-เทศะ ที่มุงเนนการเสริมสรางบรรยากาศแกลูกคาและ
ผูมาเยือน ซึ่งเปนความสับสนอยางยิ่งดังเชนที่อาจารยวิวัฒน เตมียพันธ กลาวไว “การหลงใหลงาน
ในอดีตจนลืมศึกษาสภาพและปญหาของสังคมยุคปจจุบัน โดยที่ผูออกแบบในยุคปจจุบันนํารูปแบบ
สถาป ต ยกรรมมาจากอดี ต มาใช อ อกแบบโดยปราศจากความเข า ใจและปราศจากเหตุ ผ ล งาน
สถาปตยกรรมที่สรางขึ้นยอมไมเปนงานที่บรรลุเปาหมายในเชิงคุณคาทางสถาปตยกรรม เพราะเปน
การยอนกลับเขาสูอดีตดวยความหลงใหลและลืมตัว”7
ผลพวงที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณภายนอกนั้นมีความสําคัญตอสังคมและวัฒนธรรมไทย
อยางมาก โดยเฉพาะอยายิ่งเรื่องของวัฒนธรรมการอยูอาศัยและแบบแผนการปลูกสรางบานเรือนที่
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กฤษณะพล วัฒนวันยู บรรณาธิการ, “อานุภาพของทุน: มายาคติ สัญญะ และภาวะหลัง
สมัยใหม,” สเกล 2, 7 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2547):40.
7
วิวัฒน เตมียพันธ, เอกสารวิชาการและสรุปผลการสัมมนา เรื่อง เอกลักษณ
สถาปตยกรรมในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527),88.
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เปลี่ยนไปในปจจุบัน ดังนั้นในการสรางสรรคสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองคํานึงถึงปจจัยและผลพวงของอิทธิพลภายนอกใหมากขึ้นไปอีก
1.2 สมดุลจากภายใน
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงทางดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแลว แบบแผนการปลูก
สรางบานเรือนในปจจุบันถูกพัฒนาตามไปดวย ใชชวงระยะเวลาไมกี่สิบปที่ผานมา มีการศึกษา
คนควาวิจัยองคความรูในการออกแบบสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งนวัตกรรมและเทคนิค
วิ ท ยาการก อ สร า งที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งมาก จึ ง ทํ า ให มี ก ารนํ า หลั ก วิ ช าออกแบบสมั ย ใหม แ ละเทคนิ ค
วิทยาการใหมๆ มาใชในปจจุบันเปนจํานวนมาก และก็มีหลายกรณีที่มีการผสมผสาน ทั้งภูมิปญญา
เดิมกับหลักวิชาใหมและเทคนิควิทยาการใหมออกมาไดอยางนาสนใจ ตรงนี้ก็เปนอีกจุดสมดุลหนึ่ง
ในการกาวไปข า งหน าอย างมีก ารพั ฒนาสื บ สานจากภูมิป ญ ญาเดิม ให เ ขา กับยุ ค สมั ย ได แตยัง มี
ตัวอยางใหเห็นอยูนอยอยูเมื่อเทียบกับการหยิบของใหมมาใชในสัดสวนที่มากหรือเกือบทั้งหมด
ดังนั้นตองหาสัดสวนที่เหมาะสมลงตัว ดังนั้นนอกจากตองคํานึงถึงการรับแลว ควรที่จะปรับใหเขา
กับบริบทสังคมไทยอีกทอดหนึ่งจึงจะพอดี
ในการหาจุดสมดุลตรงนี้ยังมีความแตกตางอยูมาก เนื่องจากการสรางบานในปจจุบันนั้น
เปนเสมือน “บทสนทนา” (dialogue) ระหวางเจาของบานกับสถาปนิกผูออกแบบ ดังคํากลาวโบราณ
“ปลูกเรือนตามใจผูอยู ผูกอูตามใจผูนอน” หมายความวา เรือนที่ปลูกขึ้นนั้นจะตองถูกใจผูอยูอาศัย
และสรางความตองการของเจาของ มิใชสรางตามใจสถาปนิกแตถายเดียว ซึ่งในธรรมชาติของการ
ตอบโจทยแต ละโจทย และขอจํ ากั ดดานตางๆ ที่แตกตางกัน นั้น “บทสนทนา” เหลานี้จึ งมีความ
แตกตางหลากหลายอยู ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตรวมสมัยและความตองการที่ไมเหมือนกันและ
หลากหลายไดชัดเจน ดังนั้นสัดสวนที่เหมาะสมพอดีก็ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน ซึ่งสัดสวนดังกลาวจะ
ขึ้นอยูกับธรรมชาติและเงื่อนไขของ“คูสนทนา” มากกวา และในที่สุดแลว “บทสนทนา” เหลานี้ก็
ยังคงดําเนินตอไปภายใต “การสนทนา”ของผูอยูอาศัยนั่นเอง
หากจะมองตอไปในภาพที่กวางขึ้นของสังคมไทยพบวา ยังไมมีการขยายฐานความรู
ทางดานสถาปตยกรรมไทยไปสูสังคมวงกวางมากนัก เนื่องจากสื่อกระแสหลักที่ทําหนาที่เผยแพร
และนําเสนอองคความรูตรงนี้ยังขาดอยูอีกมาก ประกอบกับสื่อ(เกือบทุกแขนง)สวนใหญมักนําเสนอ
แตเรื่องราวที่เปนเชิงขาวสาร ขอมูล ความเคลื่อนไหว และกระแสที่ไดรับความนิยมในขณะนั้น เสีย
สวนใหญ เปนการใหสารเชิงกวาง และบอยครั้งเปนการนําเสนอในเรื่องของภาพลักษณที่นาเชื่อถือ
ดึงดูดใจ ซึ่งสงผลใหเกิดคานิยมมากมายตามมาอยางที่พบเห็นกันอยูในทุกวันนี้
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หรือหากจะมองไปในแวดวงวิชาการนั้นก็ไมสามารถสงสารออกไปสูสาธารณะไดมาก
นัก เนื้อหาสาระและองคความรูที่เปนประโยชนจากกิจกรรมทางวิชาการกลับไมไดถูกนําเสนอตอ
สังคมวงกวางมากเทาที่ควร เปนการไหลเวียนอยูในวงที่แคบหรือในกลุมคนที่สนใจเทานั้น และ
ประกอบกับสังคมไทยไมใชสังคมแหงการวิจารณ จึงทําใหเกิดชองวางและความเขาใจที่ดีตอการ
สรางสรรคและการวิจารณของสถาปตยกรรมไทยในภาพรวมอยูมาก
ฉะนั้นความสมดุลจากภายในนี้ตองมีการพิจารณาถึงสัด สวนและชองวางดังที่กลาว
มาแลวขางตน จากเหตุปจจัยหลักทั้งสองขางตนนี้ทําให มีรูปแบบบานเรือนอันหลากหลายตางกัน
จนเกิ ด ความไม ชั ด เจนขึ้ น ในวั ฒ นธรรมการอยู อ าศั ย ในป จ จุ บั น ส ง ผลให ก ารสร า งสรรค ง าน
สถาปตยกรรมไทยตกอยูในวิกฤตทางเอกลักษณ ฉะนั้น บานไทยรวมสมัย นาจะเปนอีกแนวทาง
หนึ่งของการสรางสรรคบานพักอาศัยที่สะทอนเรื่องราวของยุคสมัยไดอยางเหมาะสม รวมทั้งยังเปน
การสืบสานภูมิปญญาสรางสรรคของสถาปตยกรรมไทยตอไป
2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาภาพรวมของพัฒนาการบานไทยรวมสมัย ตั้งแตปพ.ศ. 2525 - ปจจุบัน
2. ศึกษาลักษณะไทยรวมสมัยในผลงานการออกแบบของบานกรณีศกึ ษา
3. ศึกษาความเชื่อมโยงของทฤษฎีแนวคิด และรูปแบบบานไทยรวมสมัย
4. ศึกษาปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการออกแบบบานไทยรวมสมัย
3.ขอบเขตของการวิจัย
1. ทฤษฎี แนวคิด ขอคิด ขอเขียน ที่เกีย่ วของกับลักษณะไทยในการออกแบบรวมสมัย
ตั้งแตปพ.ศ. 2525 - ปจจุบัน
2. ประเภทของงานสถาปตยกรรมที่ทําการศึกษาเปนบานพักอาศัยที่มกี ารออกแบบโดย
สถาปนิกเปนหลัก และครอบคลุมในกรุงเทพมหานคร และภาคกลางเปนหลัก
3. กรณีตัวอยางบานไทยรวมสมัยเพื่อศึกษาถึงพัฒนาการแนวคิดจากเรือนไทยภาคกลาง
เปนหลัก โดยมุงหมายใหไดบานกรณีศกึ ษากระจายอยูใ นชวงเวลา ปพ.ศ. 2525 - 2547 จํานวน 10
หลัง (เฉลี่ย 1 หลัง ภายในระยะเวลา 2 - 3 ป โดยประมาณ)
4.สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะไทยรวมสมัยมีการเปลี่ยนแปลงตามคานิยมและความเขาใจของสังคมในแต
ละยุคสมัย
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2. พัฒนาการบานไทยรวมสมัย เปนกระบวนการปรับเปลี่ยนอยางคอยเปนคอยไปและ
เปนกระบวนการที่ตางคนตางทํา
5.ระเบียบวิธีการวิจัย
5.1 การรวบรวมขอมูล
5.1.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัย หนังสือ บทความวิชาการที่เกีย่ วของ
5.1.2 สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูเกีย่ วเนื่อง ลักษณะไทยรวมสมัย
5.1.3 คัดเลือกบานกรณีศกึ ษาจํานวน 10 หลัง เพื่อเก็บขอมูลในขั้นตอไป
5.1.4 เตรียมการวางแผนเก็บขอมูลภาคสนาม ประกอบดวย การสังเกตการณ การ
ถายภาพ และการสัมภาษณ
5.2 การวิเคราะหขอมูล
เมื่อรวบรวมขอมูลไดแลว นํามาวิเคราะหโดยวิธกี ารเชิงคุณภาพในประเด็นที่กําหนดไว
ดังนี้
5.2.1 คุณลักษณะไทยรวมสมัยในบานกรณีศึกษาแตละหลังที่ชัดเจนและจําแนก
หมวดหมูตามลักษณะสัณฐาน
5.2.2 รูปแบบและแนวคิดของบานไทยรวมสมัย
5.2.3 ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการออกแบบบานไทยรวมสมัย
5.2.4 วิถีชีวิตและการอยูอาศัยในสภาพสังคมและวัฒนธรรมรวมสมัย
5.3 การสังเคราะหและสรุปผล
5.3.1 ประมวลลักษณะไทยรวมสมัยในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
5.3.2 ประมวลความเชื่อมโยงของพัฒนาการของบานกรณีศึกษา กับรูปแบบ
แนวคิด และปจจัยแวดลอม
5.3.3 ประมวลภาพรวมของพัฒนาการบานไทยรวมสมัย ในชวงเวลาที่ศึกษา
5.3.4 สรุปผลเชื่อมโยงของทฤษฏีแนวคิดและรูปแบบ
5.3.5 สรุปผลพัฒนาการบานไทยรวมสมัยในชวงเวลาที่ศึกษากับชวงเวลากอนหนา
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6.ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
1. ใหเห็นภาพรวมของพัฒนาการบานไทยรวมสมัย ในชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมาได
พอสังเขป
2. องคความรูที่ชวยเสริมและขยายฐานความรู ความเขาใจในมิติของสังคมและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิง่ ประชาชนทั่วไป
3. สามารถนําแนวคิด/องคความรู ดังกลาวไปปฏิบัติหรืออศึกษาตอได เพื่อเปนการ
พัฒนาสถาปตยกรรมที่มีลักษณะไทยไดอยางเหมาะสมตอไป
7.ขอตกลงเบื้องตน
7.1ในการศึกษาถึงลักษณะไทยรวมสมัยนี้ มุงเนนไปทีส่ ถาปตยกรรมประเภทที่พกั อาศัย
ที่เปนบานเดี่ยวและออกแบบโดยสถาปนิกเปนหลัก
7.2 ลักษณะไทยรวมสมัยเปนลักษณะที่อางอิงเรือนไทยในระบบของภาคกลางเปนหลัก
7.3 เนื่องจากการศึกษาเกีย่ วกับความเปนไทยรวมสมัยยังมีความคลุมเครือและกวางขวาง
อยูมาก จึงขอยอนศึกษาไปแคชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมา
7.4 สืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2539 ซึ่งสงผลใหมีการชะลอตัวและไม
ตอเนื่องของกอสรางอยูบาง บานที่ใชเปนกรณีศึกษาจึงมีการคาเฉลี่ยของชวงเวลาทีก่ อสรางที่หางกัน
2 - 3 ปตอหลัง โดยประมาณ
8.นิยามคําศัพทเฉพาะ
บาน: 1.สิ่งปลูกสรางสําหรับเปนที่อยูอาศัย มีความหมายพองกับคําวาเรือน มักใชคูกัน
เปน บานเรือน, 2.บริเวณที่อยูอาศัย หมายรวมทั้งที่ดินและเรือน 3. หมูบาน เชน บานบางนกแขวก
บานบางแมหมาย บานหนองควายเฒา เปนตน8
เรือน: สิ่งกอสรางสําหรับเปนที่อยูอาศัย9
เอกลักษณไทย: สิ่งประดิษฐหรือผลงานฝมือเชิงชางของไทยที่มีอยูใ นงานศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมไทย มีความเดนชัดและแบบแผนเฉพาะตัว
ลักษณะไทย : ลักษณะเฉพาะที่สะทอนมาจากศิลปะ แบบอยาง ภูมิปญญา วิถี ฯลฯ แบบ
ไทย10
8

วีระ อินพันทัง, เหยาเรือนพื้นบานยานตะวันตก, 15.
9
เรื่องเดียวกัน,16.

9
ลักษณะไทยรวมสมัย: ลักษณะที่ผสมผสานระหวางของไทยและของตางชาติจน
กลมกลืนเปนลักษณะรวมเดียวกันที่สะทอนถึงสภาพสังคมไทยปจจุบนั ได
สถาปตยกรรมไทยสมัยใหม : สถาปตยกรรมที่มีลักษณะไทยทีเ่ หมาะสมกับสภาพการณ
ปจจุบัน โดยไมใชการลอกเลียนรูปแบบเดิม11
พัฒนาการ : การเปลี่ยนแปลงจากโครงหรือสภาพเดิมสูโครงหรือสภาพใหมที่มี
กระบวนการทีช่ ัดเจน แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงใหเหมาะสมกับยุคสมัย
รูปแบบ : ภาพตัวแทนหรือลักษณะทางกายภาพของแนวคิดหรือแนวทางที่เห็นไดอยาง
เปนรูปธรรม
ทฤษฎี : หลักการหรือวิธีคิดในการปฏิบัติใหเกิดผลไปในแนวทางนั้นๆ
วัฒนธรรมการอยูอาศัย : วิธคี ิดและวิถีชีวิตของสังคมในการดํารงชีวิตประจําวันให
เหมาะสมกับสภาพสังคมนัน้ ๆ เปนตัวบงชี้ถึงสภาพความเปนอยูของสังคมได

10

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, “ทะลุมิติการสรางสรรคสถาปตยกรรมไทยสมัยใหม,” Journal
of Architectural Research and Studies , (2545) : 181.
11
เรื่องเดียวกัน, 181.

บทที่ 2
ทฤษฎีและแนวคิดของบานไทยรวมสมัย
1. ความหมายเบื้องตนของบานไทยรวมสมัย
คําวา บานไทยรวมสมัย นั้น เปน คําที่เ พิ่งเกิดขึ้นมาในยุคของสถาปตยกรรมยุคสมัย
รัชกาลที่ 9 นี้เอง ซึ่งยังคงมีความแตกตางหลากหลายในเรื่องของความหมายและกินความกวางอยู แต
หากพิจารณาดูที่รากของคํา นั้นเปนการรวมกันของคําวา บานไทย กับคําวา รวมสมัย
ในความหมายเชิงกวางของ บานไทย นั้น หมายถึง สิ่งปลูกสรางสําหรับเปนที่อยูอาศัย
ออกแบบโดยสถาปนิกไทย มีการปลูกสรางขึ้นในประเทศไทย และมีการนําลักษณะไทยบางประการ
มาจากเรือนไทยหรือบานเรือนพื้นถิ่นในอดีตของภูมิภาคตางๆ มาใช สวนคําวา รวมสมัย นั้น มี
ความหมายที่สัมพันธกับมิติของเวลา เปนการบงชี้วากําลังดําเนินไปหรือกําลังเปนไปและเกิดขึ้นใน
ยุคสมัยปจจุบัน ซึ่งสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตการเปนอยู ตลอดจนสภาพสังคมทั่วไปในปจจุบันได
หากจะสรุปความหมายของบานไทยรวมสมัยที่รวบรัดที่สุด คือ บานพักอาศัยที่ปลูก
สรางขึ้นในประเทศไทย โดยใชแนวคิดและรูปแบบที่ผสมผสานกันของบานไทยในอดีตกับบานไทย
สมัยใหม ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและความเปนอยูที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการประยุกตใชเทคนิค
วิทยาการและการกอสรางสมัยใหมใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมสมัย
รวมทั้งการคํานึงถึงหลักวิชาในการออกแบบสถาปตยกรรมอยางเปนองครวม ตลอดจนคํานึงถึง
สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอมโดยรวมอีกดวย ดังนั้นบานไทยรวมสมัยนี้จึงเปนสื่อกลางที่
สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงของยุ ค สมั ย โดยเฉพาะมิ ติ ท างสั ง คมและวั ฒ นธรรมอั น
สลับซับซอนมากขึ้น รวมทั้งยังบงชี้ใหเห็นถึงคานิยมและทัศนคติของผูคนโดยรวมตอคุณคาของ
สถาปตยกรรมไทยอีกดวย
อยางไรก็ตาม ความหมายของ บานไทยรวมสมัย นั้นมิไดมีความหมายที่แนนอนตายตัว
แตยังคงปรับเปลี่ยนไปตามคานิยม อุดมการณ หรือ ความเขาใจของสังคม ณ ขณะนั้น ดวย
2. ทฤษฎีและแนวคิดบานไทยรวมสมัย
ในการศึกษาทางดานวิชาการสถาปตยกรรมของไทยนั้น คงตองยอมรับวาไดรับอิทธิพล
จากทางตะวันตกอยูมาก ทั้งหลักการพื้นฐานและหลักการชั้นสูง เนื่องจากการศึกษาสถาปตยกรรม
ของตะวันตกนั้น มุงเนนทั้งในเรื่องของหลักการการออกแบบ ทฤษฎีและประวัติศาสตร
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สถาปตยกรรม รวมทั้งการอนุรักษและการวิจารณงานสถาปตยกรรมอยางมีระบบ เปนการศึกษา
เกี่ยวกับศาสตรทางดานสถาปตยกรรมอยางครอบคลุมรอบดาน และมีการรวมรวมไวอยางมากมาย
จนทําใหเกิดพัฒนาการวิชาการสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการนําผลงานการสรางสรรค
ทั้งรูปแบบและทฤษฎีสถาปตยกรรมเหลานั้นมาสํารวจตรวจสอบใหมตามความเหมาะสมของแตละ
ยุคสมัย จนบางครั้ง ไดนําไปสูการเปดมุมมองหรือการสรางความหมายใหมที่กวางขวางขึ้นกวาเดิม1
ดังนั้นการศึกษาและการรวบรวมทางดานทฤษฎีสถาปตยกรรมในโลกตะวันตกจึงมีความสําคัญตอ
พัฒนาการทั้งวงวิชาการและวิชาชีพในภาพรวมอยูมาก ซึ่งพอที่จะสรุปใหเห็นคุณูปการของตัวทฤษฎี
สถาปตยกรรมไดดังนี้
...ทฤษฎี มุ ง นํ า เสนอทางเลื อ กใหม ที่ อ าจเกิ ด จากการวิ เ คราะห / สั ง เกตป ญ หาหรื อ
สถานภาพที่เปนอยูในวงการสถาปตยกรรม หรือแมแตเสนอกระบวนทัศน กระบวนความคิด
ใหม (new thought paradigms) ที่อาจเปดทางเลือกเปดมุมมองในการแกประเด็นปญหานั้นๆ ...
และทฤษฎีมีลักษณะของการคาดเดา คาดหวัง หรือกระตุน ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในโลก
ของสถาปตยกรรมในอนาคต2

หากจะกลาวถึงทฤษฎีสถาปตยกรรมไทยนั้น หลักฐานที่จะใชกลาวอางถึงนั้นคงมีอยู
น อ ยมาก เพราะไมไ ด มี การบั น ทึก ตั ว ทฤษฎี สถาปต ยกรรมไทยไว เ ปน ลายลัก ษณอั ก ษรมากนั ก
เนื่องจากการศึกษาเรื่องราวของสถาปตยกรรมในอดีตของไทยเปนไปอยางผิวเผิน เปนการศึกษาทาง
กวางมากกวาลึก เพราะขาดหลักฐานเอกสาร หรือตําราความรู ซึ่งเปนขอบกพรองประการสําคัญใน
การศึกษาของไทยในอดีตที่ครูชางหวงวิชาไวกับตัว3 และอีกสาเหตุหนึ่งนั้นเปนเรื่องของวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งการถายทอดภูมิปญญาของชางไทยจากรุนสูรุนนั้นถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติผานการจดจํา
และเรียนรูจาก “ครู” ผูชํานาญจนเปนแบบแผนการสรางสรรคใน “สกุลชาง” ตางๆ มากกวาที่จะเปน
การศึกษาผานตําราหรือขอเขียน
ถาหากจะสืบหาทฤษฎีสถาปตยกรรมลงไปในระดับของการปลูกสรางบานเรือนนั้น
โดยเฉพาะเรือนไทยเดิมหรือเรือนพื้นบานนั้น ก็มีนอยมากหรือแทบที่จะไมมีการบันทึกไวเลยอีก
เชนกัน เหตุผลประการหนึ่ง คือการปลูกสรางบานเรือนตามขนบเดิมนั้น เปนการชวยกัน “ลงแขก”
1

ม.ล.ปยลดา ทวีปรังษีพร, พัฒนาวิชาการสถาปตยกรรม (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2547) , 1.13.
2
เรื่องเดียวกัน.
3
ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ , เอกลักษณสถาปตยกรรมไทยกับความเปลีย่ นแปลงของ
สังคม : เอกลักษณสถาปตยกรรมในประเทศไทย (เอกสารวิชาการสรุปผลการสัมมนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2527), 98.
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ของเพื่อนบานในหมูบานนั้นๆ โดยใชเวลาเพียงวันหรือสองวันเทานั้น จึงเปนวัฒนธรรมการปลูก
สรางที่เปนระบบ ไมซับซอนมากซึ่งสามารถจดจําไดโดยไมจําเปนตองทําการบันทึกหรือเขียนไว
และเหตุผลอีกประการหนึ่งนั้นคือ วัฒนธรรมการปลูกสรางในอดีตเปนการสรางสรรคผานการ
ปรับปรุงแกไขครั้งแลวครั้งเลาอยางคอยเปนคอยไปตามการเรียนรูการปลูกสรางเรือนของผูคนใน
ทองถิ่นที่สงผานตอเนื่องจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่งกวาจะบรรลุเปนรูปแบบที่สมบูรณ 4 ฉะนั้น
จะเห็นไดวาในการสืบทอดภูมิปญญาของชางไทยในอดีตนั้นเปนการสืบทอดจากรุนสูรุน จากครูสู
ศิษย เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงมากกวา จึงพอสรุปไดวาทฤษฎีสถาปตยกรรมไทยนั้นไมคอยมี
การเก็บบันทึกไวเปนขอเขียน หรือลายลักษณอักษร
อยางไรก็ตาม แบบแผนการสรางสรรคของสถาปตยกรรมไทยนั้น คงสามารถจําแนก
แจกแจงออกมาไดหลายหมวดหมูและมีเอกลักษณโดดเดนชัดเจน เนื่องจากในอดีต มีการกอสราง
สถาปตยกรรมประเภทสถาบันทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยอยูมาก ที่สะทอนใหเห็น
กระแสจิตวิญญาณการสรางสรรคของเหลามวลชางไทย โดยมีศรัทธาและความเลื่อมใสในพุทธ
ศาสนา5 เปนหลัก ฉะนั้นการศึกษาสถาปตยกรรมไทยจึงตองอางอิงโบราณสถานเหลานี้อยูมากใน
การสืบคนเรื่องราวในอดีต รวมทั้งที่มาและแบบแผนการสรางสรรคงานที่มีทฤษฎีหรือแนวคิดที่แฝง
อยู หรือแมกระทั่งรูปแบบของวัด วัง และบานใตถุนสูง ยังคงเปน “หองสมุดสถาปตยกรรมไทย” ที่
เราสามารถนํามาทบทวนความคิดอันจะนําไปประยุกตกับสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยในปจจุบัน6
ดังนั้น การศึกษามิติการสรางสรรคจาก “หองสมุดสถาปตยกรรมไทย” จึงมีความสําคัญยิ่ง
กระบวนการศึกษายอนกลับจาก“หองสมุดสถาปตยกรรมไทย” ไปสูที่มา/แนวคิดเดิม
เพื่อสรุปเปนทฤษฏีทางสถาปตยกรรมไทยนั้น มีเปาหมายเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและนําไป
ประยุกตตอในการออกแบบบานเรือนรวมสมัย มากกวาการที่จะยึดถือเปนหลักการหรือกฎเกณฑ
ถาวรแตอยางใด และจากการศึกษารวบรวมของนักวิชาการสถาปตยกรรมหลายทาน ในเรื่องของ
เรือนไทยภาคกลางนั้นสามารถจําแนกตามลักษณะทางกายภาพไดเปน 2 กลุมหลัก7 คือ
4

วีระ อินพันทัง, เหยาเรือนพื้นบานยานตะวันตก , 24- 25.
5
นิจ หิญชีระนันท, “สถาปตยกรรมไทย,” อาษา (พฤษภาคม 2539): 105.
6
ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ , เอกลักษณสถาปตยกรรมไทยกับความเปลีย่ นแปลงของ
สังคม : เอกลักษณสถาปตยกรรมในประเทศไทย (เอกสารวิชาการสรุปผลการสัมมนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2527), 100.
7
อรศิริ ปาณินท, ปญญาการสรางสรรคในเรือนพื้นถิ่นอุษาคเนย : กรณีศึกษาไทย ลาว
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ผานที่วาง มวล และชีวิต (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 69.
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1) เรือนคหบดี (เรือนไทยเดิมในระบบกับนอกระบบ)
2) เรือนแบบชาวบาน
ในการศึกษาวิจัยสวนมากนั้นจะเลือกศึกษาเรือนคหบดี ประเภทเรือนไทยเดิมในระบบ
เพราะยังมีจํานวนมากอยู ประกอบกับมีรูปรางลักษณะแบบแผนที่แนนอน คลายคลึงกันเปนสวน
ใหญ และสามารถสรุปเปนองคประกอบและที่มา ตลอดจนปจจัยที่สงผลตอความเหมือนหรือตางกัน
ไดอยางชัดเจน
ดังนั้นในการสรางทฤษฎีและแนวคิดบานไทยรวมสมัย นอกจากจะตองทําการศึกษา
ยอนกลับจาก“หองสมุดสถาปตยกรรมไทย”แลว จะตองผสมผสานทั้งองคความรูเดิมและองคความรู
ใหมใหพอเหมาะอีกดวย ซึ่งถาหากประมวลภาพรวมของทฤษฎีและแนวคิดบานไทยรวมสมัยที่ผาน
มาจนถึงปจจุบัน พอที่จะสรุปไดดังนี้
2.1 ลักษณะไทยเชิงรูปธรรม มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 การจัดกลุมอาคาร
การจัดกลุมอาคารที่มีลักษณะการโอบลอม ที่วางของชานเชื่อมระหวางอาคาร การ
จัดกลุมอาคารที่มีลักษณะเดนชัด มีลักษณะเปนรูปตัวยูแบบมีชานเชื่อม
2.1.2 องคประกอบหลัก
การใช ห ลั ง คา โดยเฉพาะหลั ง คาทรงจั่ ว และหลัง คาทรงจั่ ว ป ก นกประกอบกั บ
ชายคาที่ยื่นยาวปกคลุมตัวอาคารเปนลักษณะที่เดนชัดประการหนึ่ง องคประกอบหลักของอาคารที่มี
ความสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ที่วางที่เชื่อมตอกับภายนอกของอาคาร(in-between space)เชน ชาน
บาน พาไล ระเบียง ทางเดินเชื่อมตอ เปนตนเปนพื้นที่ที่มีความหยืดหยุนในการใชงานสูง และยังเปน
พื้นที่พบปะทางสังคมดวย
2.1.3 องคประกอบรอง
การเจาะชองเปด การใชเสนสายในแนวตั้ง แนวนอน ลวนมีความสัมพันธกันอยางมี
จังหวะ มีความความออนชอย และสอดคลองกับรูปทรงของตัวเรือน
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2.1.4 องคประกอบยอย
กลุมเรือนไทยในอดีตที่มักจะเห็นวามีตนไมปกคลุมบริเวณรอบอาคาร โดยที่ตนไม
ที่ปกคลุมอาคารดังกลาวทําหนาที่เปนสิ่งปกปองตัวเรือนใหพนจากความรอนและฝนสาด ซึ่งจัดได
วาเปนเอกลักษณหนึ่งของงานสถาปตยกรรมไทย
2.2 ลักษณะไทยเชิงนามธรรม มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 ลักษณะเบาและลอยตัว
การยกใตถุนอาคารอันเปนการสรางความโปรงโลงที่สวนลางของอาคารเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหรูปลักษณของอาคารนั้นดูมีลักษณะเบาลอย อยางไรก็ตาม ลักษณะของ
ป น ลมประดั บ จั่ ว ที่ มี ป ลายด า นฐานทั้ ง สองของจั่ ว เป น ตั ว เหงาซึ่ ง ยกปลายตวั ด ขึ้ น ย อ มเป น
องคประกอบที่เสริมใหเรือนยกใตถุนสูงดูเบาลอยอีกทางหนึ่งดวย8
2.2.2 ลักษณะโปรงโลง
การจัดกลุมอาคารแบบมีชานเชื่อมแสดงถึงความตอเนื่องของที่วางในแนวนอน
ประกอบกับลักษณะใตถุนเรือน และชานบานนั้นสามารถมองทะลุไดตอเนื่องกับพื้นที่ภายนอก ทํา
ใหดูโปรง โลงได หรือองคประกอบยอยทางสถาปตยกรรมเชน ศาลา นั้นมีเพียง หลังคาและพื้น เปน
องคประกอบหลัก จึงทําใหมองไมเห็นสิ่งอื่น เพราะ มีแตเสากับความโลง9
2.2.3 ลักษณะรมรื่น
การจัดภูมิทัศนที่มีตนไมปกคลุมบริเวณรอบอาคาร และลักษณะของหลังคามีชายคา
ยื่ น ยาวปกคลุ ม อาคารซึ่ ง เป น ลั ก ษณะที่ ทํ า ให เ กิ ด ร ม เงาแก อ าคาร และมี ส ว นเสริ ม สร า งให เ กิ ด
ความรูสึกรมรื่น
2.2.4 ความออนชอย ออนหวาน
ดวยเสนสายออนโคงตางๆ ไมวาจะเปนตนเสาสอบเรียวเนียนกลมกลึง สวนโคง
ของปนลม เสนสายตวัดของตัวเหงาและความละเอียดออนของฝมือเขาไมชิ้นเล็กชิ้นนอยเปนฝาประ
8

วีระ อินพันทัง, “สถาปตยกรรมไทยพิเคราะห: วาดวยความเบาลอย,” หนาจั่ว, 17

9

นิจ หิญชีระนันทน , “สถาปตยกรรมไทย” อาษา (กันยายน 2539) :116.

(2544) : 39.

15
กนและลวดลายหลากหลายของหยองหนาตาง ลวนแตสื่อถึงลักษณะความออนชอย ออนหวานใน
รูปทรงของเรือน10
2.2.5 ความดึงดูดสูภายใน
ผังบานไทยที่มีคอรตกลาง และระเบียงและชองเปดตางๆ เปนการลดรูปเขาไป
สงผลใหที่วาง คลายจะเคลื่อนตัวในทิศทางที่พุงเขาสูภายในเรือน
3. สถานภาพการศึกษาบานไทยรวมสมัย
ในการศึกษาทางดานเอกลักษณไทยในงานรวมสมัย หรือลักษณะไทยในบานเรือนรวม
สมัยนั้น เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นในชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมา โดยยังคงมุงหมายที่จะคนหาลักษณะไทย
รวมสมัยในงานบานพักอาศัยเพื่อที่จะเปนพื้นฐานสําหรับการสรางสรรคบานไทยรวมสมัยตอไป
ผลงานการวิจัยเรื่อง บานในกรุงเทพฯ : รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200ป (พ.ศ.
2325-2525)โดย ผุสดี ทิพทัส และมานพ พงศทัต ในปพ.ศ. 2525 เปนงานวิจัยที่มีการวิเคราะห
รูปแบบของสถาปตยกรรมประเภทที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ ในรอบ 200 ป ตั้งแตปพ.ศ. 2325-2525 ไว
อยางละเอียด รวมทั้งไดศึกษาถึงอิทธิพลและปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบานยุค
สมัยตางๆ ในชวงเวลาดังกลาว งานชิ้นนี้เปนการเก็บรวบรวมบานพักอาศัยประเภทอื่นๆ ดวย เปน
การเก็บขอมูลที่เปนภาพรวมของรูปแบบไดอยางครอบคลุมแตยังไมมีการลงลึกในรายละเอียดใน
เรื่องของแนวคิดมากนัก
ในชวงปพ.ศ. 2527ที่เกิดวิกฤตการณของเอกลักษณสถาปตยกรรมในประเทศไทย คณะ
สถาป ต ยกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ได ร ะดมนั ก วิ ช าการจั ด สั ม มนาเรื่ อ ง “เอกลั ก ษณ
สถาปตยกรรมในประเทศไทย” และผลิต เอกสารวิชาการและสรุปผลการสัมมนาเรื่อง เอกลักษณ
สถาปตยกรรมในประเทศไทย ออกมาในชวงเวลาตอมา นักวิชาการแกนนําในการสัมมนาดังกลาว
ไดเสนองานวิชาการที่พยายามชี้แนะการประยุกตเอกลักษณไทยในงานสถาปตยกรรมในประเภท
ตางๆ ซึ่งรวบรวมไวเปนขอมูลเบื้องตนและแนวทางในการสรางสรรคอาคารบานเรือนในอนาคตให
มีลักษณะไทยและสืบสานภูมิปญญาไทยตอไป แตก็ยังถือวาเปนกรอบความคิดที่กวางอยูสําหรับการ
พัฒนาสถาปตยกรรมไทย
10

ม.ล.ปยลดา ทวีปรังษีพร , “วาดวยความงามและที่วางในเรือนไทย - มิติทาง
วัฒนธรรม” ใน ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 68.
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นอกจากนี้หนังสือ พัฒนาการบานของคนไทยในภาคกลาง ของประทีป มาลากุล ในป
พ.ศ. 2530 เปนการศึกษาวิจัยภาพรวมของบานพักอาศัยที่เกิดขึ้นในภาคกลาง ในรอบ 215 ป และทํา
ใหเห็นถึงที่มา และพัฒนาการอยางเปนขั้นตอน รวมทั้งไดทําการบันทึกประวัติยอและรูปภาพไว
อยางครอบคลุมทั่วทั้งหมดถึง 28 จังหวัด
ในปพ.ศ. 2530 หนังสือ บานไทยเอกลักษณของชาติ ของนุกูล ชมภูนิช ไดชี้ใหเห็นถึง
เอกลักษณของเรือนไทยในแตละภูมิภาคที่แตกตางกันไป ซึ่งตางก็มีความงดงามและมีคุณคาเชิง
สรางสรรคเหมาะสมกับสภาพดินฟาอากาศและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งไดเสนอแนวทางการประยุกต
เรือนไทยในอดีตใหสอดคลองกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน
งานวิ จั ย ที่ ไ ด ศึ ก ษาพั ฒนาการสถาปตยกรรมในประเทศไทยอยางครอบคลุ ม ในการ
วิเคราะห ไดแก พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปตยกรรม : อดีต ปจจุบัน และ
อนาคต ของวิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคณะในปพ.ศ.2536 ซึ่งไดครอบคลุมสาระดานปจจัยสิ่งแวดลอม
งานอาคาร และรูปแบบสถาปตยกรรม ของทั้งอาคารสาธารณะและอาคารพักอาศัย รวมทั้งไดแยก
วิเ คราะห งานสถาป ต ยกรรมไทยเป น สว นเฉพาะ ทั้งนี้ ไดศึ ก ษาในชว ง 150 ป แ รกของกรุง
รัตนโกสินทรพอสังเขปที่จะนําเขาสูการศึกษาอยางเปนระบบ และในสวนที่เกี่ยวของกับบานพัก
อาศัยของงานวิจัยนี้ ไดเสนอภาพรวมของแนวคิดและรูปแบบของบานพักอาศัยแนวไทยรวมสมัยได
เปนอยางดี โดยเฉพาะในชวง พ.ศ. 2526-2532 ที่มีการตื่นตัวในการนําลักษณะและเอกลักษณไทยมา
ใชในบานพักอาศัยรวมสมัย
ในชวงเวลาไลเลี่ยกัน หนังสือเรื่อง สถาปนิกสยาม : พื้นฐาน บทบาท ผลงาน และ
แนวคิด (พ.ศ. 2475-2537) โดย ศ.ผุสดี ทิพทัส เปนการศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐาน การศึกษา
สถาปตยกรรม บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติวิชาชีพ ผลงานออกแบบ และแนวคิดในการออกแบบ
สถาปตยกรรมอยางครอบคลุมในสวนของการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับบานพักอาศัยชวงที่ 5 ของ
งานวิจัยนี้ (พ.ศ. 2526-2537) มีการวิเคราะหถึงอาคารพักอาศัยที่มีรูปแบบไทยรวมสมัย ที่สะทอนให
เห็นไดทั้งในรูปแบบและบรรยากาศโดยรวม และเปนงานวิชาการที่สะทอนใหเห็นถึงความพยายาม
ของสถาปนิกที่จะสรางสรรคงานสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยที่แสดงเอกลักษณไทย รวมทั้งเปน
แนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพที่เหมาะสมตอไป
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยที่ขยายกวางขึ้นในมิติสภาพแวดลอมและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงจน เมื่อสิ่งแวดลอมของโลกกําลังเผชิญกับสภาวะวิกฤตอยางรุนแรงจึงเกิดการตระหนัก
ถึงประเด็นการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาก เชน ผลงานหนังสือ เทคนิคการออกแบบ
บานประหยัดพลังงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกวา โดย ดร.สุนทร บุญญาธิการในปพ.ศ.2542 เปน
การศึกษาผานการสรางบานที่ใชแนวคิดประหยัดพลังงาน ผสมผสานกับอัจฉริยภาพของบานไทยใน
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อดีต โดยมีกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตรอยางเปนขั้นตอน ซึ่งเปดแงมุมใหมในการออกแบบ
ที่ใชตนแบบการสรางสรรคไทยผสมผสานกับแนวคิดใหมที่คํานึงถึงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
และการใชพลังงานที่จํากัดอยางคุมคา
วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ในหัวขอใกลเคียงกันคือ “ลักษณะไทยสมัยใหมสําหรับ
งานสถาปตยกรรมประเภทบานพักอาศัย” ของประวิช ประทีป ในปพ.ศ. 2540 ซึ่งมีประเด็น
การศึกษาในเรื่องของลักษณะไทยสมัยใหมที่เดนชัด ลักษณะไทยเชิงรูปธรรม ไดแก การจัดกลุม
อาคาร ลักษณะหลังคา ชาน เสาลอย ซุมประตู พื้นที่วางเชื่อมภายนอกอาคาร สัดสวน และการเจาะ
ชองเปด ราวระเบียง ลายหนาจั่ว ค้ํายัน การจัดภูมิทัศน และลักษณะไทยเชิงนามธรรม ไดแก ลักษณะ
เบาและลอยตัว ลักษณะโปรง-โลง ลักษณะรมรื่น
และวิทยานิพนธอีกชิ้นของอภินันท พงศเมธากุล ในปพ.ศ. 2542 ในเรื่อง “ลักษณะไทย
ภาคกลางสมัยใหมในงานออกแบบสถาปตยกรรมประเภทบานพักอาศัยในปจจุบัน” เปนการศึกษาใน
เรื่องของ 1.ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับเอกลักษณไทย 2. คุณคาลักษณะไทยภาคกลางสมัยใหม และ
3. การยอมรับตอการนําลักษณะไทยภาคกลางมาใชในการออกแบบ ซึ่งเปนการเปดมิติสูสังคมวง
กวางขึ้นและผลที่ไดจากการวิจัยนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนางานออกแบบบานพัก
อาศัยใหมีลักษณะไทยภาคกลางสมัยใหมไดอยางเหมาะสม
ในระยะต อ มาเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การศึ ก ษาเรื อ นไทยในฐานะต น แบบการสร า งสรรค มี
การศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกโดย ม.ล.ปยลดา ทวีปรังษีพร A Tradition Rediscovered :
Towards an Understanding of Experiential Characteristics and Meanings of Traditional
Thai House ในป พ.ศ. 2542 เปนการศึกษาวิจัยเรือนไทยในมิติทางวัฒนธรรมที่คนหาความหมาย
และคุณลักษณะที่สําคัญของเรือนไทยในอดีตและพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาสูบานไทยรวมสมัย มีการนํา
ศาสตรและทฤษฎีทางดานอื่นๆ มาศึกษา เปนสหสาขาวิชา เพื่อเผยใหเห็นมิติใหมในเรื่องความงาม
และที่ ว าง ซึ่งมีคุ ณ ลัก ษณะดังนี้ 1)อุ ปมาแหงตน ไม 2)ทิศทางแนวตั้งและความเปน ลํ าดั บชั้น 3)
ลักษณะโอบลอม จังหวะจะโคน ดึงดูดและลึกลับเราใจ 4)ลักษณะออนชอย ออนนอม ออนหวาน
และ 5 )ความลัง รากเหงาและบทกวีแหงความทรงจํา
ในการศึกษาวิจัยในลักษณะใกลเคียงกันนี้ของวันดี พินิจวรสิน ในบทความวิชาการเรื่อง
“ที่วางตอเนื่องของบานพื้นถิ่นไทย” ในป พ.ศ. 2544 ที่เปนสวนหนึ่งของวิจัยในระดับปริญญา เอก
Experiences of well being in Thai Vernacular Houses ที่นําเสนอลักษณะและความแตกตางของที่
วางตอเนื่องในบานพื้นถิ่นไทยใน 4 ภาค โดยศึกษาที่รูปแบบบานพื้นถิ่นในแตละภาครวมทั้งภาค
กลาง ใน 3 ประเด็นหลักคือ 1) ที่วางตอเนื่องที่เปนตัวกลางระหวางภายในและภายนอกอาคาร 2) ที่
วางตอเนื่องที่เชื่อมระหวางพื้นที่และ 3) รูปแบบการจัดวางพื้นที่ของที่วาง ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นเชื่อมโยง
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พื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยไดอยางชัดเจน ซึ่งนาจะทําใหเกิดประโยชนตอการสงเสริมและ
พัฒนาการออกแบบบานรวมสมัยได
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่มุงเนนที่คุณภาพของที่วางของบานเรือนพื้นถิ่นรวมสมัยในเอกสาร
วิชาการของศรีศักดิ์ พัฒนวศิน เรื่อง “ทัศนคติตอที่วาง : อัตลักษณที่ซอนเรนในสถาปตยกรรมพื้น
ถิ่นเอเชียรวมสมัย” ในปพ.ศ.2545 ซึ่งเปนการรวบรวมและวิเคราะหขอสังเกตการณตางๆ เกี่ยวกับ
แนวคิดและทัศนคติตอที่วาง การปดลอมของที่วางกับรูปแบบการดําเนินชีวิต คุณลักษณะเฉพาะของ
มุมมองและแสงสวางตอที่วางทางสถาปตยกรรม โดยการศึกษาเปรียบเทียบรวมไปกับกรณีตัวอยาง
งานสถาปตยกรรมรวมสมัยในกลุมประเทศแถบเอเชียที่ไดสะทอนความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
ของที่วางกับรูปแบบการดําเนินชีวิต คุณลักษณะเฉพาะของที่วางเหลานี้อาจเปรียบเสมือน “อัต
ลักษณที่ซอนเรน” อยูในการดําเนินชีวิตประจําวันของแตละทองถิ่น ดังนั้น บทความนี้จึงไดแสดงถึง
ความสําคัญของการพิจารณาคุณลักษณะของที่วาง ซึ่งสามารถนําไปสูแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
รูป แบบและแนวความคิดของสถาป ตยกรรมพื้น ถิ่น เอเชีย ร วมสมั ย ใหตอเนื่องไปพรอมกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโดยรอบ
จะเห็นไดวา งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการนั้นยังมีนอยอยู ทั้งในเชิงแงมุมของ
ทฤษฎีและในกระบวนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบรวมสมัยเองโดยเฉพาะอยางยิ่งใน 20
กวาปที่ผานมาซึ่งประเด็นความเปนไทยและลักษณะไทย ยังคงเปนเรื่องที่กวางและเกิดขอถกเถียงกัน
อยูมาก ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเพิ่มเติมตอยอดใหเห็นถึงพัฒนาการและบทสรุป
ภาพรวมของพั ฒ นาการของบ า นไทยร ว มสมั ย ในป จ จุ บั น ซึ่ ง น า จะเป น ประโยชน สํ า หรั บ การ
ออกแบบบานเรือนรวมสมัยตอไป

บทที่ 3
กรณีศึกษาบานไทยรวมสมัย
1. เกณฑในการคัดเลือกกรณีศึกษา
ในความหลากหลายของบานเรือนที่ปลูกสรางขึ้นในปจจุบัน บานไทยรวมสมัยที่อยูใน
ความสนใจของการศึกษาครั้งนี้คือบานพักอาศัยของกลุมชนชั้นกลางที่เปนบานเดี่ยวออกแบบโดย
สถาปนิกเปนหลักซึ่งตองมีความสนใจและเขาใจในบริบทสังคมไทยดวยโดยเกณฑในการคัดเลือก
บานกรณีศึกษามีดังนี้
3.1.1 ลักษณะทางกายภาพ (physical characteristic) บานพักอาศัยตองมีลักษณะไทยรวม
สมัยที่สะทอนใหเห็นไดในผลงานออกแบบ
3.1.2 แนวคิดของสถาปนิกผูออกแบบ (concept) ซึ่งมีการกลาวอางของสถาปนิก
ผูออกแบบ ถึงการนําลักษณะไทยมาใช
3.1.3 สถานที่ตั้ง (place) บานพักอาศัยตองปลูกสรางขึ้นในเขตภาคกลางเปนหลัก มี
ตั้งแตในใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ที่หนาแนนไปดวยอาคารบานเรือนสมัยใหมไปจนถึง
ชานเมืองที่มีสภาพแวดลอมตางกัน และบางกรณีปลูกสรางขึ้นในชนบทของบางจังหวัดที่อยูใกลกับ
กรุงเทพมหานคร
3.1.4 ชวงเวลา (period) ซึ่งจะคัดเลือกบานที่ถูกปลูกสรางในระยะเวลา 20 ปที่ผานมา
ทั้งนี้ ไดทําการคัดเลือกบานกรณีศึกษาทั้งหมดจํานวน 10 หลัง เพื่อนําเสนอเปนภาพรวม
ของพัฒนาการของบานไทยรวมสมัยทั้งในเรื่องของทฤษฎีแนวคิด รูปแบบ รวมสะทอนใหเห็นถึง
ปจจัยแวดลอมตางๆ ตอผลการออกแบบ ทามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
2. บานกรณีศกึ ษา 10 หลัง
จากการสํารวจภาพรวมของงานออกแบบบานพักอาศัยที่เกิดขึ้นในชวง 20 กวาปที่ผาน
มา จะพบวาบานไทยรวมสมัยนั้นมีการปลูกสรางในแตละชวงเวลาไมเทากัน ซึ่งปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจเปนตัวแปรหนึ่งที่สําคัญตอจํานวนของบานพักอาศัยที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะแบงชวงเวลาของ
การศึกษาไดเปน 3 ชวงยอย ดังนี้
ชวงที่ 1 พ.ศ. 2525-2537
ชวงที่ 2 พ.ศ. 2538-2541
ชวงที่ 3 พ.ศ. 2542-2547
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จากการแบงชวงเวลาดังกลาว จะมีบานกรณีศึกษา 10 หลัง กระจายตัวไมเทากันในชวงที่
1 คือยุคเริ่มตน มีบานกรณีศึกษาอยูในชวงเวลานี้ 4 หลัง ในชวงยุคตอมา คือยุคที่เศรษฐกิจของ
ประเทศพบกับวิกฤตจนตองกูยืมเงินจากตางประเทศ จึงเปนยุคที่มีการปลูกสรางนอย และมีบาน
กรณีศึกษาอยูในชวงเวลานี้ 2 หลัง และในชวงสุดทาย คือยุคที่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เริ่มฟนตัวกลับมาอีกครั้ง จึงเกิดการสรางงานตางๆ ตอเนื่องมากขึ้น และมีการคัดเลือกบานกรณีศึกษา
ในชวงนี้เพียงอีก 4 หลัง เทานั้น ซึ่งในสภาพการณที่เปนจริงนั้น บานพักอาศัยอีกหลายหลังทีม่ กี ารนํา
แนวความคิดของลักษณะไทยมาใชมาก แตในขอจํากัดของเวลาการศึ กษาจึงจําเปนตองทําการ
คัดเลือกเพียงบางหลังเทานั้น จึงจะเหมาะสมกับเวลาของการวิจัยดังกลาว
ผลการคัดเลือกบานกรณีศึกษาที่เปนตัวแทนในแตละชวงเวลานั้น สามารถสรุปไลเรียง
ตามลําดับเวลาไดดังนี้
1. บานทิพทัส
สถาปนิกผูออกแบบ ศ. ผุสดี - คุณบุญญวัฒน ทิพทัส
ปที่สรางเสร็จ พ.ศ. 2525
2. บานรานคาในชนบทเพชรบุรี “สงวนโพธิ์พระ”
สถาปนิกผูออกแบบ รศ. วีระ อินพันทัง
ปที่สรางเสร็จ พ.ศ. 2529
3. บานพักอาศัยของ รศ. ฤทัย ใจจงรัก
สถาปนิกผูออกแบบ รศ. ฤทัย ใจจงรัก
ปที่สรางเสร็จ พ.ศ. 2530
4. บานตนสน
สถาปนิกผูออกแบบ รศ. ประภาภัทร-คุณธีรพล นิยม
ปที่สรางเสร็จ พ.ศ. 2533
5. บานผนังหายใจได
สถาปนิกผูออกแบบ ผศ. ธนิต จินดาวนิค
ปที่สรางเสร็จ พ.ศ. 2538
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6. บาน U3
สถาปนิกผูออกแบบ คุณกรรณิการ รัตนปรีดากุล
ปที่สรางเสร็จ พ.ศ. 2539
7. บานลอมลาน
สถาปนิกผูออกแบบ บริษัท แอพสแทร็ค จํากัด นําโดยคุณอนุสรณ ภักดิ์สุขเจริญ
ปที่สรางเสร็จ พ.ศ. 2543
8. บานตะวันออก
สถาปนิกผูออกแบบ ผศ. พิรัส พัชรเศวต
ปที่สรางเสร็จ พ.ศ. 2545
9. บานพักตากอากาศของครอบครัว “ภาคอินทรีย”
สถาปนิกผูออกแบบ คุณมานพ ภาคอินทรีย
ปที่สรางเสร็จ พ.ศ. 2545
10. บานพักอาศัยของครอบครัว “ชื่นฤดีมล”
สถาปนิกผูออกแบบ คุณฉัตรพงษ ชื่นฤดีมล
ปที่สรางเสร็จ พ.ศ. 2547
3. ขอมูลพื้นฐานบานกรณีศกึ ษา 10 หลัง
บานกรณีศึกษาหลังที่ 1
ชื่อโครงการ
บานทิพทัส (39 พหลโยธิน 21)
ที่ตั้งโครงการ
บางเขน กรุงเทพฯ
ปที่สรางเสร็จ
พ.ศ. 2525
เจาของ
ศ.ผุสดี-คุณบุญญวัฒน ทิพทัส
สถาปนิก
ศ.ผุสดี-คุณบุญญวัฒน ทิพทัส
การใชสอยหลัก
อยูอาศัย
พื้นที่อาคาร
422 ตร.ม.
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วิธีการกอสราง
วัสดุกอสราง

กอสรางในที่ ผสมกับโครงสรางสําเร็จรูป
โครงสรางทั่วไป เสา : คอนกรีตเสริมเหล็ก
คานและพืน้ : คอนกรีตสําเร็จรูป
โครงหลังคา : พื้นสําเร็จรูป
ผนัง : อิฐมอญ เซลโลกรีตไลปูนบนโครงสรางไม
หลังคา : แผนพื้นสําเร็จรูป ชายคาไมเต็งรัง มุงกระเบื้องเกาะยอ

ภาพที่ 1 บานทิพทัส (มุมมองจากภายนอก แสดงใหเห็นตัวบานและสภาพแวดลอม)
ที่มา : “ภาพถายของบานสถาปนิกผุสดี - คุณบุญญวัฒน ทิพทัส”, ภาพถายสวนบุคคล
แนวความคิดหลัก
คํานึงถึงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของเขตรอนชื้นและสภาพแวดลอม รวมไปถึง
การวางตําแหนงของอาคาร การเปดโลง การเปดชองรับลม และการถายเทของอากาศ รวมทั้งการยื่น
ชายคาบังแดดบังฝน มีการนําเอาลักษณะไทยบางประการมาใช เชน การจัดกลุมอาคาร การใชพื้นที่
กึ่งเปด-ปด คลายชานบานหรือใตถุนเรือนไทย รวมทั้งการเชื่อมตอที่วางในระดับตางๆ
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ภาพที่ 2 ผังพืน้ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2, รูปตัดแนวขวางกับแนวสกัดของบาน
ที่มา : Robert Powell, The new Thai House (Singapore : Select Publish Pte Ltd, 2003), 80 - 81.

ภาพที่ 3 ภาพแสดงรูปดานอาคารและบริเวณใตถุนบานของบานทิพทัส
ที่มา : Robert Powell, The new Thai House (Singapore : Select Publish Pte Ltd, 2003), 82 - 83.
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บานกรณีศึกษาหลังที่ 2
ชื่อโครงการ
บานรานคาในชนบทเพชรบุรี “สงวนโพธิ์พระ”
ที่ตั้งโครงการ
บานวัด ต. โพธิ์พระ อ. เมือง จ. เพชรบุรี
ปที่สรางเสร็จ
พ.ศ. 2529
เจาของ
จรัส-สงวน อินพันทัง
สถาปนิก
รศ. วีระ อินพันทัง
การใชสอยหลัก
อยูอาศัย ทําขนม และคาขาย
พื้นที่อาคาร
390 ตร.ม.
วิธีการกอสราง
กอสรางในที่
วัสดุกอสราง
โครงสรางทั่วไป : คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงหลังคา : ไม
พื้น : คอนกรีต
ผนัง : คอนกรีตบล็อก, ไม
หลังคา : กระเบื้องลอนคู

ภาพที่ 4 บานรานคาในชนบทเพชรบุรี “สงวนโพธิ์พระ”
ที่มา : “ภาพถายของบานสถาปนิกวีระ อินพันทัง”, ภาพถายสวนบุคคล
แนวความคิดหลัก
ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมของที่ตั้งที่อยูในชนบท และเนนความกลมกลืนกับอาคาร
บานเรือนรายลอม ที่มีลักษณะเรือนไทยเดิมเปนสวนใหญ จึงมีการสะทอนรูปแบบลักษณะเรือนไทย
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ไวในรูปแบบปจจุบัน โดยคํานึงถึงการเลือกใชวัสดุทองตลาดและวิธีการกอสรางในขณะนั้น เพื่อให
สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและวิถีชีวิตของผูอยูอาศัย

ภาพที่ 5 ผังพืน้ ชั้นที่ 1, 2 และ 3, รูปดานและรูปตัดของบาน
ที่มา : อาษา 12 ,5 (เมษายน 2530) : 42-47.

ภาพที่ 6 มุมมองภายนอกตัวบานและมุมมองภายในบริเวณบันไดกลางบาน
ที่มา : อาษา 12 ,5 (เมษายน 2530) : 42-47.
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บานกรณีศึกษาหลังที่ 3
ชื่อโครงการ
บานพักอาศัย รศ. ฤทัย ใจจงรัก
ที่ตั้งโครงการ
บางกอกนอย กรุงเทพฯ
ปที่สรางเสร็จ
พ.ศ. 2530
เจาของ
รศ. ฤทัย ใจจงรัก
สถาปนิก
รศ. ฤทัย ใจจงรัก
การใชสอยหลัก
อยูอาศัย
พื้นที่อาคาร
362 ตร.ม.
วิธีการกอสราง
กอสรางในที่ ดวยระบบเสาคานธรรมดา
วัสดุกอสราง
โครงสรางทั่วไป : คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงหลังคา : เหล็ก
พื้น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
ผนัง : อิฐมอญฉาบปูน ทาสี
หลังคา : กระเบื้องคอนกรีต-roof tile

ภาพที่ 7 บานพักอาศัย รศ. ฤทัย ใจจงรัก
ที่มา : อาษา 15 ,6 (พฤษภาคม 2533) : 41
แนวความคิดหลัก
นําลักษณะไทยบางประการของสถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่นมาใชเพื่อใหเกิดความโปรงโลง
เย็นสบายแกการใชงาน ตลอดจนการคํานึงถึงบรรยากาศของความสะอาด สวาง สงบ โดยสราง

27
ความสัมพันธของชองวางและสัดสวนอาคารใหมีจงหวะที่ตอเนื่องและออนชอยดังเชนเรือนไทยเดิม
และคํานึงถึงวัสดุและวิธีการกอสรางที่มีอยูในขณะนั้นเปนหลัก

ภาพที่ 8 ผังพืน้ ชั้นที่ 1 และ 2, รูปดานและรูปตัดของบาน
ที่มา : อาษา 15 ,6 (พฤษภาคม 2533) : 38-39

ภาพที่ 9 รูปดานภายนอกและมุมมองภายในของบาน
ที่มา : อาษา 15 ,6 (พฤษภาคม 2533) : 41
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บานกรณีศึกษาหลังที่ 4
ชื่อโครงการ
บานตนสน
ที่ตั้งโครงการ
ซอยตนสน ชิดลม กรุงเทพฯ
ปที่สรางเสร็จ
พ.ศ. 2533
เจาของ
รศ. ประภาภัทร-คุณธีรพล นิยม
สถาปนิก
รศ. ประภาภัทร-คุณธีรพล นิยม
การใชสอยหลัก
อยูอาศัย
พื้นที่อาคาร
580 ตร.ม.
วิธีการกอสราง
กอสรางในที่
วัสดุกอสราง
โครงสรางทั่วไป : คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงหลังคา : เหล็ก
พื้น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
ผนัง : คอนกรีต ไม กลาสบล็อก กระจก
หลังคา : กระเบื้องคอนกรีต-roof tile

ภาพที่ 10 บานตนสน
ที่มา : Robert Powell, The new Thai House (Singapore : Select Publish Pte Ltd, 2003), 47.
แนวความคิดหลัก
คํานึงถึงภูมิประเทศและวิถีชีวิตในเขตรอนชื้นเปนหลัก โดยนําลักษณะไทยบางประการมา
ใช เชน ชานบาน ที่วางตอเนื่อง/เชื่อมตอ ระหวางภายใน/ภายนอก ผสมกับรูปแบบของบานพัก
ข า ราชการต า งจั ง หวั ด ที่ มี ก ารใช ห ลั ง คาเป น องค ป ระกอบหลั ก ที่ แ ผ ค ลุ ม ตั ว บ า น และสร า ง
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ความสัมพันธระหวางกลุมอาคารของบานพักอาศัยที่อยูในอาณาเขตเดียวกัน โดยชานระเบียงทางเดิน
และภูมิทัศนแบบไทย

ภาพที่ 11 ผังบริเวณและผังพืน้ ชั้น 2, รูปตัดของบาน
ที่มา : Robert Powell, The new Thai House (Singapore : Select Publish Pte Ltd, 2003), 48 - 49.

ภาพที่ 12 ภาพถายซุมประตูทางเขา, รูปดานอาคาร และหลังระแนงบังแดดชัน้ บน
ที่มา : Robert Powell, The new Thai House (Singapore : Select Publish Pte Ltd, 2003), 50.
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บานกรณีศึกษาหลังที่ 5
ชื่อโครงการ
บานผนังหายใจได
ที่ตั้งโครงการ
สุขุมวิท กรุงเทพฯ
ปที่สรางเสร็จ
พ.ศ. 2538
เจาของ
คุณชัยประนิน-จุฑาพร วิสุทธิพล
สถาปนิก
ผศ. ธนิต จินดาวนิค
การใชสอยหลัก
อยูอาศัย
พื้นที่อาคาร
440 ตร.ม.
วิธีการกอสราง
กอสรางในที่
วัสดุกอสราง
โครงสรางทั่วไป : คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงหลังคา : เหล็ก
พื้น : คอนกรีต
ผนัง : คอนกรีต
หลังคา : กระเบื้องซีเมนต

ภาพที่ 13 บานผนังหายใจได
ที่มา : อาษา 19, 6 (กรกฎาคม 2539) : 60
แนวความคิดหลัก
นอกจากการคํานึงถึงที่ตั้งที่แวดลอมไปดวยตึกสูงและพื้นที่ที่จํากัดของที่ตั้ง การนําลักษณะ
ที่เดนของเรือนไทยมาประยุกตใชกับการออกแบบใหสอดคลองกับวิถีชีวิตในปจจุบันและคํานึงถึง
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ความสําคัญในการออกแบบสถาปตยกรรมที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการ
ใชวัสดุและเทคนิคการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงาน

ภาพที่ 14 ผังพืน้ ชั้นที่ 1, 2 และ 3, รูปดานและรูปตัดของบาน
ที่มา : อาษา 19, 6 (กรกฎาคม 2539) : 68-69

ภาพที่ 15 รูปดาน, ชานชั้นบน, ผนังอาคาร และบริเวณใตถุนบาน
ที่มา : อาษา 19, 6 (กรกฎาคม 2539) : 60-64
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บานกรณีศึกษาหลังที่ 6
ชื่อโครงการ
บาน U3
ที่ตั้งโครงการ
เอกมัย กรุงเทพฯ
ปที่สรางเสร็จ
พ.ศ. 2539
เจาของ
ครอบครัวรัตนปรีดากุล
สถาปนิก
คุณกรรณิการ รัตนปรีดากุล
การใชสอยหลัก
อยูอาศัย
พื้นที่อาคาร
400 ตร.ม.
วิธีการกอสราง
กอสรางในที่
วัสดุกอสราง
โครงสรางทั่วไป : คอนกรีตผสมเหล็ก, เหล็ก
โครงหลังคา : เหล็ก
พื้น : คอนกรีต
ผนัง : ผนังมวลเบาแอสบัสทอส ไม กระจก
หลังคา : เมทัล ชีท

ภาพที่ 16 บาน U3
ที่มา : Robert Powell, The new Thai House (Singapore : Select Publish Pte Ltd, 2003), 91.
แนวความคิดหลัก
คํ า นึ ง ถึ ง บริ บ ทที่ ตั้ ง และสภาพภู มิ อ ากาศในเขตร อ นชื้ น เป น สํ า คั ญ สร า งความสั ม พั น ธ
ระหวางภายใน/ภายนอกโดยการวางตัวอาคารแบบบานไทยในอดีต เพื่อใหเกิดชานหรือ courtyard
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ตรงกลางบาน และสรางความเปนสวนตัวสําหรับสมาชิกในครอบครัวทั้ง 3 หลัง แตขณะเดียวกันก็ยงั
มีการเชื่อมตอสัมพันธกันอยู มีการใชวัสดุและวิธีการกอสรางอยางผสมผสานเพื่อสื่อถึงคุณลักษณะ
บางประการของความเบาลอย โปรงโลง อยางชัดเจน

ภาพที่ 17 ผังพืน้ ชั้น 1 และ 2, รูปดานทิศเหนือและทิศตะวันออกของบาน
ที่มา : Robert Powell, The new Thai House (Singapore : Select Publish Pte Ltd, 2003), 90, 94.

ภาพที่ 18 ใตถนุ บาน, ชานเชือ่ มชั้นบน และการใชไมในรายละเอียดของอาคาร
ที่มา : Robert Powell, The new Thai House (Singapore : Select Publish Pte Ltd, 2003), 91, 93.
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บานกรณีศึกษาหลังที่ 7
ชื่อโครงการ
บานลอมลาน
ที่ตั้งโครงการ
ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
ปที่สรางเสร็จ
พ.ศ. 2543
เจาของ
คุณอมรเทพ ดีโรจนวงศ
สถาปนิก
บริษัท แอพสแตร็ค จํากัด (นําโดยคุณอนุสรณ ภักดิ์สุขเจริญ)
การใชสอยหลัก
อยูอาศัย-พักผอนตากอากาศ
พื้นที่อาคาร
1,200 ตร.ม.
วิธีการกอสราง
กอสรางในที่
วัสดุกอสราง
โครงสรางทั่วไป : คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงหลังคา : ไม
พื้น : คอนกรีต
ผนัง : คอนกรีต ไม
หลังคา : กระเบื้องคอนกรีต-roof tile

ภาพที่ 19 บานลอมลาน
ที่มา : Art4d ,62 (กรกฎาคม 2543) : 68
แนวความคิดหลัก
ประยุกตใชเนื้อหาทางนามธรรมของความเปนไทยและตะวันออกใหสอดคลองกับการ
ดําเนินวิถีชีวิตแบบสมัยใหม โดยคํานึงถึงการใชองคประกอบหลักรอง รวมทั้งระบบสัญลักษณของ
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ไทยมาสร า งบรรยากาศที่ มี ก ลิ่ น อายความเป น ไทย โดยเฉพาะการเป ด ที่ ว า งหรื อ ลานโล ง ตรง
กลางบาน เพื่อเอื้อใหเกิดกิจกรรมอันหลากหลาย

ภาพที่ 20 ผังพืน้ ชั้น 1 และ 20, รูปดานทิศเหนือและทิศตะวันออกของบาน
ที่มา : อาษา, 4 (มิถุนายน 2543) : 50 – 51.

ภาพที่ 21 บริเวณลานโลงกลางบานชั้นลาง และศาลาพักผอนชั้นบน
ที่มา : Art4d ,62 (กรกฎาคม 2543) : 65
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บานกรณีศึกษาหลังที่ 8
ชื่อโครงการ
บานตะวันออก
ที่ตั้งโครงการ
บางมด กรุงเทพฯ
ปที่สรางเสร็จ
พ.ศ. 2545
เจาของ
ผศ. พิรัส พัชรเศวต
สถาปนิก
ผศ. พิรัส พัชรเศวต
การใชสอยหลัก
อยูอาศัย
พื้นที่อาคาร
532 ตร.ม.
วิธีการกอสราง
กอสรางในที่ ผสมกับโครงสรางสําเร็จรูป
วัสดุกอสราง
โครงสรางทั่วไป เสา : คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงหลังคา : เหล็ก
พื้น : คอนกรีตสําเร็จรูป
ผนัง : คอนกรีต ไม กระจก
หลังคา : กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ

ภาพที่ 22 บานตะวันออก
ที่มา : Robert Powell, The new Thai House (Singapore : Select Publish Pte Ltd, 2003), 96.
แนวความคิดหลัก
คํานึงถึงสภาพภูมิอากาศในเขตรอนชื้น โดยออกแบบใหมีการปองกันแดดฝน และจัดวาง
กลุมบานเพื่อรับลมและคํานึงถึงหลักการประหยัดพลังงาน และสรางที่วางตอเนื่องแบบกึ่งเปด-ปด
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ระหวางภายใน/ภายนอก รวมทั้งมีการยกพื้นและมีที่วางใตถุนเชนเรือนไทย มีการใชวัสดุกอสรางที่
ทันสมัยเพื่อบงบอกถึงยุคสมัยใหมและตอบสนองกับวิถีชีวิตยุคสมัยใหมดวย

ภาพที่ 23 ผังพืน้ ชั้น 1 และ 2, รูปตัดของบาน
ที่มา : Robert Powell, The new Thai House (Singapore : Select Publish Pte Ltd, 2003), 100 - 101.

ภาพที่ 24 ใตถนุ บาน, ชาน และบันไดเชื่อมตอภายนอกอาคาร
ที่มา : Robert Powell, The new Thai House (Singapore : Select Publish Pte Ltd, 2003), 98 - 100.
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บานกรณีศึกษาหลังที่ 9
ชื่อโครงการ
บานพักตากอากาศของคุณมานพ ภาคอินทรีย
ที่ตั้งโครงการ
บานสราง บางปะอิน อยุธยา
ปที่สรางเสร็จ
พ.ศ. 2545
เจาของ
คุณมานพ ภาคอินทรีย
สถาปนิก
คุณมานพ ภาคอินทรีย
การใชสอยหลัก
พักผอนตากอากาศ
พื้นที่อาคาร
686 ตร.ม.
วิธีการกอสราง
กอสรางในที่
วัสดุกอสราง
โครงสรางทั่วไป : คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงหลังคา : คอนกรีตสแลบ
พื้น : คอนกรีตแฟลตสแลบ
ผนัง : อิฐมอญ คอนกรีต
หลังคา : คอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพที่ 25 บานพักตากอากาศสถาปนิกมานพ ภาคอินทรีย
ที่มา : อมรินทร พริ้นติ้ง , บานกับธรรมชาติ (กรุงเทพฯ: บานและสวน,2544), 103.
แนวความคิดหลัก
คํานึงถึงสภาพภูมิอากาศและที่ตั้ง ที่อยูบนที่ดินน้ําทวมถึง จึงมีการวางกลุมอาคารบานเสา
คลายเสาบานไทยและมีการเปดโลงเปน court กลาง โดยมีบานแตละหลังรายลอมรอบ และสราง
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ความสัมพันธตอเนื่องของที่วางผานระเบียงและทางเดินเชื่อมที่ทําใหเปนบรรยากาศแบบสงบเรียบ
งาย โดยเฉพาะอิฐมอญที่เปนวัสดุหลักสรางความกลมกลืนระหวางตัวอาคารและสภาพแวดลอม

ภาพที่ 26 ผังบริเวณและผังพืน้
ที่มา : Art4d, 57 (กุมภาพันธ 2543) : 31

ภาพที่ 27 ภาพบรรยากาศโดยรวมของบาน
ที่มา : Art4d, 57 (กุมภาพันธ 2543) : 26-31
ที่มา : อมรินทร พริ้นติ้ง , บานกับธรรมชาติ (กรุงเทพฯ: บานและสวน,2544), 110.
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บานกรณีศึกษาหลังที่ 10
ชื่อโครงการ
บานพักอาศัยของครอบครัว “ชื่นฤดีมล”
ที่ตั้งโครงการ
ทองหลอ กรุงเทพมหานคร
ปที่สรางเสร็จ
พ.ศ. 2547
เจาของ
ครอบครัว “ชื่นฤดีมล”
สถาปนิก
คุณฉัตรพงษ ชื่นฤดีมล
การใชสอยหลัก
อยูอาศัย
พื้นที่อาคาร
344 ตร.ม.
วิธีการกอสราง
กอสรางในที่
วัสดุกอสราง
โครงสรางทั่วไป : โครงสรางคอนกรีตผสม ระบบพื้นสําเร็จรูปและ
โครงสรางเหล็ก
โครงหลังคา : โครงสรางเหล็ก
พื้น : ระบบพื้นสําเร็จรูป
ผนัง : concrete frame ผสมอิฐมอญ และโครงสรางเหล็ก
หลังคา : กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ

ภาพที่ 28 บานพักอาศัยของครอบครัว “ชื่นฤดีมล”
ที่มา : “ภาพถายบานของสถาปนิกฉัตรพงษ ชื่นฤดีมล”, ภาพถายสวนบุคคล
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แนวความคิดหลัก
เนื่องจากบริบทที่ตั้งของบานอยูในใจกลางเมือง การออกแบบจึงคํานึงถึงการบังสายตาจาก
อาคารสูงที่รายลอม การนําลักษณะหลักของหลังคาและใตถุนเรือนมาเปนแนวคิดหลักเพื่อแกปญหา
จากขอจํากัดเรื่องของสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดกิจกรรมของการอยูอาศัยภายใตรมและใตถุนเรือน
และการคํานึงถึงการถายเทของลม และมุมมองจากตําแหนงตางๆ ภายในบริเวณบานที่สัมพันธกัน

ภาพที่ 29 ผังพืน้ ชั้น 1 และ 2, รูปตัดทางยาวของบาน
ที่มา : “แบบกอสรางของสถาปนิกฉัตรพงษ ชื่นฤดีมล”, ผลงานสวนบุคคล

ภาพที่ 30 ภาพมุมมองชนหลังบานและมุมมองภายในบาน
ที่มา : “ภาพถายบานของสถาปนิกฉัตรพงษ ชื่นฤดีมล”, ภาพถายสวนบุคคล
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4. สรุปสถานที่ตั้งโครงการ
3.3.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร: มีบานกรณีศึกษาจํานวน 7 หลัง ที่อยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบงยอยไดอีกวา 4 หลัง อยูใจกลางเมือง บริเวณชิดลม สุขุมวิท เอกมัย ทองหลอ
และอีก 3 หลัง อยูชานเมือง บริเวณ บางกอกนอย บางเขน บางมด
3.3.2 นอกเขตกรุงเทพมหานคร: มีบานกรณีศึกษาที่อยูตา งจังหวัด 3 หลัง คือที่จังหวัด
เพชรบุรี ชลบุรี และอยุธยา
ซึ่งในความตางกันในเรื่องของบริบทที่ตั้งนั้น ก็มกี ารสะทอนใหเห็นถึงสภาพแวดลอม
และขอจํากัดทีต่ างกันดวย
5. การโนมนาวการนําลักษณะไทยมาใช
ในการนําลักษณะไทยมาใชในการออกแบบบานพักอาศัยนั้น สถาปนิกจะตองมีการโนม
นําและชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะที่เหมาะสมตางกันไป ซึ่งก็มีความแตกตางสําหรับการออกแบบใหผู
อยูอาศัยที่ไมมีความเกี่ยวของกัน กับผูอยูอาศัยที่เกี่ยวของกันเปนสมาชิกของครอบครัว เนื่องจากการ
ยอมรับในการนําลักษณะไทยมาใชนั้นก็มีหลายระดับ ดังนั้น จึงจําแนกกลุม “บทสนทนา” ที่ตางกัน
ดวย ออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1) บานที่ออกแบบโดยสถาปนิกและสถาปนิกเปนเจาของ
1. บานทิพทัส
สถาปนิกผูออกแบบ ศ. ผุสดี-คุณบุญญวัฒน ทิพทัส
2.บานพักอาศัยของ รศ. ฤทัย ใจจงรัก
สถาปนิกผูออกแบบ รศ. ฤทัย ใจจงรัก
3.บานตะวันออก
สถาปนิกผูออกแบบ ผศ. พิรัส พัชรเศวต
2) บานที่ออกแบบโดยสถาปนิกและมีครอบครัวสถาปนิกเปนเจาของรวม
1.บานรานคาในชนบทเพชรบุรี “สงวนโพธิ์พระ”
สถาปนิกผูออกแบบ รศ. วีระ อินพันทัง
2.บานตนสน
สถาปนิกผูออกแบบ รศ. ประภาภัทร-คุณธีรพล นิยม
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3.บาน U3
สถาปนิกผูออกแบบ คุณกรรณิการ รัตนปรีดากุล
4.บานพักตากอากาศของครอบครัว “ภาคอินทรีย”
สถาปนิกผูออกแบบ คุณมานพ ภาคอินทรีย
5.บานพักอาศัยของครอบครัว “ชื่นฤดีมล”
สถาปนิกผูออกแบบ คุณฉัตรพงษ ชื่นฤดีมล
3) บานที่สถาปนิกเปนผูออกแบบและไมเกี่ยวของกับเจาของบาน
1.บานผนังหายใจได
สถาปนิกผูออกแบบ ผศ. ธนิต จินดาวนิค
2.บานลอมลาน
สถาปนิกผูออกแบบ บริษัท แอพสแทร็ค จํากัด นําโดยคุณอนุสรณ ภักดิ์สุขเจริญ
จากการแบงกลุมขางตน แสดงใหเห็นถึงการยอมรับและการโนมนําลักษณะไทยมาใช
ในบานพักอาศัยในกลุมที่ 3 คือกลุมบานกรณีศึกษาที่มีจํานวนนอยกวา สองกลุมแรก แตเปนกลุมที่
แสดงใหเ ห็น ถึ ง “บทสนทนา” ที่ ชัด เจนระหว า งผูอ ยูอ าศั ย กั บ สถาปนิ ก ผู อ อกแบบ และเป น สื่ อ
สะทอนใหเห็นถึงคานิยมตอสถาปตยกรรมไทยในสังคมวงกวาง
อย า งไรก็ ต าม กลุ ม บ า นในกลุ ม ที่ 2 นั้ น หาใช ข าด“บทสนทนา”ที่ น า สนใจ เพราะ
นอกจากที่จะตอบสนองความตองการที่หลากหลายแลว สถาปนิกยังตองโนมนาวการนําลักษณะไทย
แกสมาชิกทุกคนในครอบครัวดวยเชนกัน
สวนในกลุมแรกนั้น สถาปนิกมีอํานาจเด็ดขาดใกการนําลักษณะไทยมาใชซึ่งอาจจะเกิด
“บทสนทนา”ที่สั้นแตก็สามารถสะทอนลักษณะเฉพาะตัว ( Character ) ของสถาปนิกออกมาใน
ผลงานออกแบบที่ตางกันและตรงไปตรงมาเชนกัน เปนการเนนย้ําถึงความสนใจในการนําลักษณะ
ไทยมาใชในการออกแบบที่ไมตางจากกลุมอื่นเลย
นอกจากการแบงกลุมเจาของอาคารนี้แลว ยังแบงกลุมสถาปนิกออกเปน 2 กลุม เพื่อให
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีและปฏิบัติของสถาปนิก
6. สถานภาพของสถาปนิก
จากการสอบถามขอมูลเบื้องตน สามารถแบงสถานภาพของสถาปนิกไดออกเปน 2 กลุม
ดังนี้
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กลุมแรก เปนสถาปนิกที่ปฏิบัติวิชาชีพเปนหลัก และมีการสอนสถาปตยกรรมเปนสวนเสริม
ไดแก คุณกรรณิการ รัตนปรีดากุล, คุณอนุสรณ ภักดิ์สุขเจริญ, คุณมานพ ภาดอินทรีย, คุณธีรพล
นิยม, คุณบุญวัฒน ทิพทัส และคุณฉัตรพงษ ชื่นฤดีมล
กลุมที่สอง เปนอาจารยสอนสถาปตยกรรมเปนหลัก และมีการปฏิบัติวิชาชีพเปนสวนเสริม
ไดแก ศ. ผุสดี ทิพทัส, รศ. ประภาภัทร นิยม , รศ. ฤทัย ใจจงรัก, ผศ. ธนิต จินดาวนิค, รศ. วีระ
อินพันทัง และผศ. พิรัส พัชรเศวต

บทที่ 4
การวิเคราะหแนวคิดและลักษณะทางกายภาพบานไทยรวมสมัย
ในงานวิจัย ประเด็นความเปนไทยรวมสมัยของบานพักอาศัยในปจจุบัน ไดมุงเนนไปที่
การศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณสถาปนิกผูออกแบบซึ่งเปนที่มาของแนวความคิดและการนํา
ลักษณะไทยมาใช สวนขอมูลที่ไดทําการศึกษาจากลักษณะทางกายภาพของบานกรณีศึกษาเปนการ
สะทอนใหเห็นถึงภาพรวมของลักษณะไทยรวมสมัยวามีคุณลักษณะอยางไรบาง นอกจากนี้ยังมีการ
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานสถาปตยกรรม การศึกษา
สถาปตยกรรม การออกแบบบานพักอาศัยใหมีลักษณะไทย การวิจารณผลงานการออกแบบใน
สังคมไทย รวมทั้งทัศนคติ คานิยม และขอเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนแกการปฏิบัติวิชาชีพ
สถาปตยกรรมและสังคมโดยรวม
1. รายชื่อสถาปนิกผูออกแบบบานกรณีศึกษา
รายชื่อสถาปนิกผูออกแบบบานกรณีศกึ ษา จํานวน 10 ทาน มีดังตอไปนี้
1. สถาปนิก: ศ. ผุสดี-คุณบุญญวัฒน ทิพทัส
โครงการ : บานทิพทัส
ที่ตั้ง : บางเขน กรุงเทพฯ
2. สถาปนิก : รศ. วีระ อินพันทัง
โครงการ : บานรานคาในชนบทเพชรบุรี “สงวนโพธิ์พระ”
ที่ตั้ง : บานวัด ต. โพธิ์พระ อ. เมือง จ. เพชรบุรี
3. สถาปนิก : รศ. ฤทัย ใจจงรัก
โครงการ : บานพักอาศัยของ รศ. ฤทัย ใจจงรัก
ที่ตั้ง : บางกอกนอย กรุงเทพฯ
4. สถาปนิก : รศ. ประภาภัทร-คุณธีรพล นิยม
โครงการ : บานตนสน
ที่ตั้ง : ซอยตนสน ชิดลม กรุงเทพฯ
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5. สถาปนิก : ผศ. ธนิต จินดาวนิค
โครงการ : บานผนังหายใจได
ที่ตั้ง : สุขุมวิท กรุงเทพฯ
6. สถาปนิก : คุณกรรณิการ รัตนปรีดากุล
โครงการ : บาน U3
ที่ตั้ง : เอกมัย กรุงเทพฯ
7. สถาปนิก : บริษัท แอพสแทร็ค จํากัด นําโดยคุณอนุสรณ ภักดิ์สุขเจริญ
โครงการ : บานลอมลาน
ที่ตั้ง : ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
8. สถาปนิก : ผศ. พิรัส พัชรเศวต
โครงการ : บานตะวันออก
ที่ตั้ง : บางมด กรุงเทพฯ
9. สถาปนิก : คุณมานพ ภาคอินทรีย
โครงการ : บานพักตากอากาศของครอบครัว “ภาคอินทรีย”
ที่ตั้ง : บานสราง บางปะอิน อยุธยา
10. สถาปนิก : คุณฉัตรพงษ ชื่นฤดีมล
โครงการ : บานพักอาศัยของครอบครัว “ชื่นฤดีมล”
ที่ตั้ง : ทองหลอ กรุงเทพมหานคร
2. การวิเคราะหแนวคิดบานไทยรวมสมัยจากการสัมภาษณสถาปนิกผูอ อกแบบบานกรณีศึกษา
จากการสัมภาษณสถาปนิกผูออกแบบ ทั้ง 10 ทานขางตน โดยสัมภาษณและสอบถาม
แตละทานในแบบสัมภาษณชุดเดียวกัน สามารถสรุปแนวคิดและประเด็นตางๆ โดยรวม ไดดังนี้
2.1 บรรยากาศโดยรวมของการออกแบบบานพักอาศัยในยุคโลกาภิวตั นในปจจุบัน

47
สถาปนิกผูออกแบบมีความคิดเห็นตอบรรยากาศโดยรวมของการออกแบบบานพัก
อาศัยในยุคโลกาภิวัตนในปจจุบัน ดังนี้
สถาปนิ ก ผู อ อกแบบจะต อ งมี ค วามเข า ใจในความแตกต า งหลากหลาย ความ
สลับซับซอนของวัฒนธรรมรวมสมัยอยางครอบคลุมและลึกซึ้ง จึงจะสรางสรรคงานออกมาได
อยางเหมาะสม
ในโลกยุคโลกาภิวัตน มีการไหลเวียนของขอมูลขาวสารอยางมากมายและรวดเร็ว
สถาปนิกผูออกแบบจะตองมีการปรับตัวใหทันตอทั้งกระแสโลกและกระแสทองถิ่นจะตองหาจุด
สมดุลดังกลาวใหพอดี
ในภาพรวมของการออกแบบบานพักอาศัยในปจจุบัน มีความสับสนอยูมากทั้งในความ
เขาใจรากเหงาของเราเอง และการเด็ดยอดเอาความคิดมาจากที่อื่นโดยขาดการกลั่นกรองอยาง
รอบคอบ ซึ่งกําลังเกิดเปนวิกฤตทางเอกลักษณและการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
การสรางสรรคของไทย
อยางไรก็ตาม ยังมีสถาปนิกบางกลุมที่ใหความสนใจในการสืบสานและสรางสรรคตอ
ยอดจากภู มิ ป ญ ญาเดิ ม แต ก็ ยั ง มี จํ า นวนไม ม ากนั ก เมื่ อ เที ย บกั บ การออกแบบเพื่ อ การสร า ง
ภาพลักษณและการขายเชิงธุรกิจ
2.2 ประเด็นความเปนไทยหรือความเปนไทยรวมสมัยในงานออกแบบบานพักอาศัยใน
ขณะนี้
สถาปนิก ผู ออกแบบมีความคิดเห็นตอประเด็นความเปนไทยหรือไทยรวมสมัย ใน
สภาพการณปจจุบันดังนี้
ความเปนไทยหรือไทยรวมสมัยเปนคําที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยรัชกาลที่ 9 เรานี้เอง และ
ยังมีความหมายที่กวางขวางอยูจนไมอาจสรุปไดชัดเจนเสียทีเดียว แตก็มองเห็นวาเปนสัญญาณที่ดี
ในการสงเสริมใหมีการคํานึงถึงเรื่องดังกลาวในงานออกแบบบานเรือนรวมสมัย เพราะนอกจากจะ
เป น การสื บ สานเอกลั ก ษณ ข องชาติ บ างประการแล ว ก็ ยั ง สามารถสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงในแตละยุคสมัยไดอีกดวย และควรมีการสงเสริมในเรื่องดังกลาวอยางจริงจังมากขึ้น
สถาปนิกบางทานมีความเห็นวาการรับรู ความเขาใจของแตละคนไมเหมือนกัน บางคน
อาจจะมีความรูสึกรวมมากนอยตางๆ กันไป ซึ่งจิตสํานึกรวมตรงนี้ก็คงตองคอยๆ สรางไป และเมื่อ
วันหนึ่งคนสวนใหญเริ่มเห็นคุณคา มันก็จะมีความสําคัญขึ้นมาเอง แตไมควรไปตีกรอบหรือขีดเสน
แบงวาอะไรใชอะไรไมใช เพราะในสังคมยุคใหม เราจะตองยอมรับในความแตกตางเหลานี้
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สถาปนิกหลายทานเห็นดวยวาความเปนไทยหรือไทยรวมสมัย ควรจะมีหลายระดับ ซึ่ง
มีทั้งที่เห็นไดอยางงายดายและชัดเจนในเชิงรูปธรรม หรืออาจจะซอนเรนแอบแฝงอยางลึกซึ้งมาก
จนบางครั้งยากที่จะมองเห็นหรือเขาใจไดในเชิงนามธรรม ดังนั้นควรพิจารณาเจตนารมณของ
ผูออกแบบดวยวาตองการสื่อออกมาในงานระดับใด
สถาปนิกสวนใหญมีความเห็นวา การคํานึงถึงสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดลอม และ
แหล ง ที่ ตั้ ง ของประเทศไทย ที่ อ ยู ใ นเขตร อ นชื้ น นี้ ก็ มี ค วามเป น ไทยแล ว เพราะมั น เป น การ
ตอบสนองกาลเทศะได และสถาปนิกทั้งหมดก็มีความเห็นวา ควรพิจารณาถึงสภาพสังคมและ
วั ฒ นธรรมที่ เ ปลี่ ย นไป ดั ง นั้ น ประเด็ น ของความเป น ไทยก็ น า จะปรั บ ตั ว สอดคล อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
2.3 ลักษณะที่เดนชัดของสถาปตยกรรมไทย
สถาปนิกผูออกแบบมีความคิดเห็นวาลักษณะที่เดนชัดของสถาปตยกรรมไทย มีดังนี้
ลัก ษณะที่ เ ด น ชัด ของสถาปต ยกรรมไทยนั้น สถาปนิ ก โดยสว นใหญแ บง ออกเป น
ลักษณะในเชิงรูปธรรมและลักษณะไทยเชิงนามธรรม ซึ่งพบเห็นได ทั้งในอาคารทางศาสนา วัด วัง
รวมทั้งบานเรือนในภูมิภาคตางๆ ซึ่งลักษณะในเชิงรูปธรรมนี้สามารถแยกออกได ดังนี้ คือ 1. เรื่อง
ของการจัดกลุมอาคาร ทิศ และตําแหนงที่ตั้ง ที่คํานึงถึงสภาพดินฟาอากาศ และมีที่วางตอเนื่อง
(transition space) เชนชานหรือลานโลง เชื่อมตอ 2. เรื่องขององคประกอบทางสถาปตยกรรม เชน
รูปแบบและรูปทรงหลังคา การยื่นชายคา ชาน และลานโลงกลางบาน รวมไปถึงลักษณะของใตถุน
เรือนและเสาลอย 3. เรื่องของการจัดองคประกอบอื่นๆ ทางสถาปตยกรรม เชน การเจาะชองเปด
สัด ส ว น วั สดุ และการก อสราง รวมไปถึงการจัดภูมิทั ศนโดยรอบ ในสวนของลัก ษณะในเชิง
นามธรรมนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 1. ความเบาลอย 2. ความโปรง-โลง และ 3. ความรมรื่นรมเย็น
4. ความออนชอย
นอกจากนี้ สถาปนิกบางทานยังมองวาสถาปตยกรรมไทยนั้นมีลักษณะเดนในเรื่อง
อื่นๆ ดังนี้ เชน เรื่องของที่วางในเรือนไทยที่มีลําดับชั้นและมีการลื่นไหลถายเทไปมาจากขางในสู
นอก และมีความเปนสวนตัวและสวนรวมอยูอยางเปนลําดับเชนกัน ซึ่งถามองใหกวางออกไปอีก
สถาปตยกรรมก็จะมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมและธรรมชาติโดยรอบอีกดวย
สถาปนิกบางทานก็มองในเรื่องของคุณภาพของที่วาง ในมิติของแสงสวาง ความจา
ความมืดสลัว ที่ตัดกันชัดเจน และความก้ํากึ่งพรามัวของแสงธรรมชาติในบางซอกบางมุมของบาน
ไทย รวมทั้งการเผยใหเห็นเนื้อแทของการใชวัสดุที่เปนธรรมชาติอยางดี
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นอกจากนี้ สถาปนิกบางทานที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับสถาปตยกรรมไทยอยางจริงจัง
ยังใหความเห็นตอลักษณะเดนชัดของสถาปตยกรรมไทย คือ เรื่องของรูปทรง (form) ที่ตอบสนอง
วิถีชีวิตความเปนอยูและสภาพภูมิอากาศ ยังมีเรื่องของคุณลักษณะ (character) ที่ตางกันในอาคาร
บ า นเรื อ นแต ล ะประเภท เช น อุโ บสถกั บ ศาลาจัง หวั ด หรื อ ระหว า งพระอุ โ บสถภาคกลางกั บ
ภาคเหนื อ นั้ น ก็ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ตางกั น ดว ย และลัก ษณะเดน อี ก ประการหนึ่ง คือ จัง หวะและ
ความสัมพันธ (rhythm , relationship) ระหวางชองวาง ชองเปด ชองปด (solid/void) ที่มีทั้งความ
สงางาม ทรงพลัง และออนหวาน ไมแข็งทื่อ
ลักษณะอีกอยางที่ชัดเจนของสถาปตยกรรมไทย คือ มีความสอดคลองกับภูมิอากาศ
และภูมิประเทศ โดยเฉพาะในเขตรอนชื้น (Tropical zone) และการตอบสนองกับวิถีชีวิตภายนอก
บาน (outdoor life) มากกวาภายในบาน เห็นไดจากการมีลานโลง ลานวัด ตลาด ชานระเบียง ศาลา
ริมน้ํา เปนตน
ในสวนประเด็นของลักษณะดังกลาวที่พบเห็นในอาคารบานเรือนปจจุบันนั้น สถาปนิก
สวนใหญมีความเห็นวาลักษณะในเชิงรูปธรรมนั้นจะมีความชัดเจนกวาและสะทอนออกมาในงาน
ไดตรงไปตรงมามากกวา ประกอบกับการปรับเปลี่ยนการใชงานที่เหมาะสมขึ้น แตก็ตองพิจารณา
เปนรายๆ ไป เพราะลวนมีขอจํากัดหรือความตองการของผูใชงานที่ตางกัน
2.4 ความเหมาะสมสําหรับการออกแบบบานเรือนในปจจุบันใหมีลักษณะไทยสมัยใหม
สถาปนิกผูออกแบบสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบที่มาจากงานประเพณี
หรือจากรากเหงาของเราเองเปนสิ่งที่ดี คือรูวาวัฒนธรรมการปลูกสรางของเรามีคุณคาและควรสืบ
สานตอ ประกอบกับรูปแบบและลักษณะไทยในอดีตนั้น เปนการสั่งสมองคความรู และผานการ
ลองผิดลองถูกจนตอบสนองกับสภาพดินฟาอากาศของเราไดเปนอยางดี
ในสวนของความเหมาะสมนั้น สถาปนิกสวนใหญมีความเห็นวาตองคํานึงถึงวิถีชีวิต
ในยุคนี้เปนสําคัญ เพราะตอนนี้เรากําลังอยูในวัฒนธรรมผสม หรือการเปนครอบครัวเดี่ยวและมี
ความเปนปจเจกบุคคล ตองการความเปนสวนตัวกันมากขึ้น และควรคํานึงถึงองคความรูใหม วัสดุ
และวิธีการกอสราง ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ดังนั้น การนําลักษณะไทยมาใช
ในบานเรื อนปจ จุ บัน จะตองใหความสําคัญกับปจจั ยที่เปลี่ยนแปลงขางต นและการผสมผสาน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหสอดคลองกับสภาพการณดังกลาวจึงจะเหมาะสม
นอกจากนี้ สถาปนิ ก บางคนมี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การนํ า ลั ก ษณะไทยมาใช ใ นการ
ออกแบบนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงความพยายามและความทาทายที่จะแสวงหาจิตวิญญาณในการ
สรางสรรคแบบไทย ซึ่งก็มีความยากไมตางจากการสรางสรรคแบบอื่นๆ
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2.5 แนวคิดหลักในการออกแบบบาน
สถาปนิกผูออกแบบบานกรณีศึกษา สวนใหญมีแนวคิดในการออกแบบดังนี้
แนวคิดที่คํานึงถึงสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศของบานพักอาศัยที่อยูในเขตรอนชื้น
(Tropical zone) จึงออกแบบใหตัวบานพักอาศัยมีความเหมาะสมกับการปองกันแดดฝน การถายเท
และระบายอากาศ รวมทั้งการคํานึงถึงที่ตั้งในบริบทที่ตางกัน
การสะทอนรูปแบบลักษณะไทยทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรมไวในรูปแบบปจจุบัน
โดยการคํานึงถึงการเลือกใชวัสดุและเทคโนโลยีการกอสรางที่ทันสมัย รวมทั้งการแสดงถึงลักษณะ
ของบานเรือนพื้นถิ่นในบางภูมิภาคที่มีความสบาย ความเรียบงายเปนสําคัญ
การคํานึงถึงวิถีชีวิตความเปนอยูในปจจุบันที่มีความตองการอันหลากหลายที่ตางไป
จากอดีต รวมถึงการคํานึงถึงความสัมพันธกันระหวางสมาชิกภายในครอบครัวของผูอยูอาศัยและ
ความเปนสวนตัวในการประกอบกิจกรรมที่แตกตาง
แนวคิดที่คํานึงถึงเรื่องของการสรางบรรยากาศโดยรวมใหมีความรมรื่นรมเย็น โดยการ
จัดภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของบานพักอาศัยใหสื่อถึงบรรยากาศไทย
นอกจากนี้ ยังมีการคํานึงถึงหลักวิชาในการออกแบบสมัยใหมและเทคโนโลยีสมัยใหม
เชน การออกแบบที่คํานึงถึงหลักการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน และใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
จํ า กั ด รวมถึ ง การคิ ด ถึ ง วั ส ดุ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น ให เ หมาะสมกลมกลื น กั บ
สภาพแวดลอม
2.6 การนําลักษณะไทยของเรือนไทยมาใชในงานออกแบบที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
ปจจุบัน
สถาปนิกผูออกแบบสวนใหญนําลักษณะไทยของเรือนไทยมาใชในงานออกแบบดังนี้
การออกแบบโดยใชลักษณะไทยในเชิงรูปธรรมที่ยังตอบสนองสภาพภูมิอากาศและวิถี
ชีวิตสมัยใหมไดดี เชน การจัดวางกลุมอาคาร การใชชานเชื่อมตอระหวางอาคารหรือการเปดลาน
โลงหรือ courtyard กลางกลุมอาคาร การใชหลังคาทรงสูงและการยื่นชายคา สามารถปองกันแดด
และฝนอยางเหมาะสม รวมทั้งการเปดโลง การเปดรับชองลม และการระบายอากาศ และความรอน
รวมทั้งการยกตัวบานใหลอยจากพื้นก็ยังทําใหเกิดความโปรงโลงเย็นสบายอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ
สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนรวนเรขึ้นทุกวันไดเปนอยางดี
ลักษณะไทยบางประการ เชน ความโปรงโลงและรมรื่นนั้นสามารถนํามาปรับใหสอด
รับกับสภาพการณของสังคมปจจุบันได ที่สภาพการอยูอาศัยในเมืองใหญนั้นนับวันมีแตความ
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แออัดหนาแนนและทึบตัน แหงแลง ซึ่งถาประยุกตใหเหมาะสมก็นาจะทําใหสภาพความเปนอยู
และสภาพแวดลอมนาอยูขึ้น ประกอบการใชชีวิตและทํางานที่บานมีความตองการเพิ่มขึ้น
2.7 การนําเทคโนโลยี วัสดุ และวิธีการกอสรางสมัยใหม มาใชในงานออกแบบที่แสดงให
เห็นลักษณะไทย
สถาปนิกผูออกแบบมีวิธีการนําเทคโนโลยี และวัสดุและวิธีการกอสรางสมัยใหม มาใช
ในงานออกแบบดังนี้
ภูมิปญญาเชิงชางและวัฒนธรรมการปลูกสรางของไทยเรานั้นมีความพิเศษเฉพาะตัวที่
เปนตนแบบใหประยุกตใชกับเทคโนโลยีและวัสดุกอสรางสมัยใหมไดอยางสอดคลอง สถาปนิก
สวนใหญมีความเห็นวาลักษณะไทยบางประการนั้นยังมีประสิทธิภาพอยูมากและตอบสนองสภาพ
ภูมิอากาศในแถบนี้ไดอยางตรงไปตรงมาและเปนการชวยบรรเทาและการลดการใชพลังงานอยาง
เหมาะสม เชน รูปทรงของหลังคาที่ชวยเปนการชวยกําบังแดด ลดความรอนเขาสูภายในตัวบานได
การมีที่วางโลงและเปดชองลมระบายอากาศใตหลังคา ชวยถายเทความรอนออกจากตัวบานไดอีก
ทางหนึ่งประกอบกับการยกตัวบานขึ้นลอยจากพื้น ก็จะทําใหลมพัดผานและทําใหโปรงโลงเย็น
สบาย ซึ่งสถาปนิ กสวนใหญมีความเห็น วา หากนําหลักการพื้นฐานดังกลาวมาประยุกตใชกับ
เทคโนโลยี และวัสดุการกอสรางสมัยใหมก็สามารถชวยสงเสริมใหเกิดการลดการใชพลังงานขึ้น
ไปอีก เชน การใชวัสดุที่เปนหลังคา ผนัง และพื้นที่ชวยกันความรอนและถายเทความรอนไดดี ก็จะ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเปนการผสมผสานภูมิปญญาพื้นบานกับเทคนิควิทยาการสมัยใหมอยาง
เหมาะสมขึ้น
สถาปนิกบางทานไดพิจารณาถึงระบบการกอสรางในปจจุบันที่มีการใชวัสดุโครงสราง
และวัสดุสําเร็จรูปซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของโครงสรางสถาปตยกรรมแบบถอด
ประกอบไดของบานเรือนพื้นถิ่น นอกจากนี้ การนําเทคโนโลยีและวัสดุการกอสรางสมัยใหมมาใช
แทนวัสดุบางประเภท เชน ไม ก็ทําใหเกิดความเหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น และทั้งนี้ การเลือกใช
เทคโนโลยีและวัสดุกอสรางที่มีอยูในทองตลาดก็ควรคํานึงถึงโครงสรางและกิจกรรมการใชงาน
ประเภทตางๆ ที่จะตองเอื้อใหเกิดความสะดวกสบายเปนหลัก
2.8 ความสอดคลองของผลการออกแบบกับแนวคิดที่วางไว
สถาปนิกผูออกแบบมีความคิดเห็นวาผลงานออกแบบมีความสอดคลองกับแนวคิดที่
วางไวดังนี้

52
สถาปนิกสวนใหญมีแนวคิดตอการออกแบบบานพักอาศัยคลายกันในเรื่องของสภาพ
ภูมิอากาศ บริบทที่ตั้ง และการใชลักษณะไทยบางประการมาประยุกตใช ซึ่งไดผลออกมาใกลเคียง
กับแนวคิดดังกลาวที่วางไวในตอนแรก และในสวนขอจํากัดและความตองการของผูอยูอาศัยที่
ตางกันก็เปนตัวแปรที่สะทอนใหเห็นถึงความแตกตางในการแกปญหาและปรับใหเหมาะสมกับ
ความตองการของผูอยูอาศัยแตละหลังไป
ผลงานการออกแบบสวนใหญสถาปนิกบางทานมีความเห็นวาลักษณะทางรูปธรรม
สะทอนออกมาไดชัดเจนกวา เพราะมีการตอบสนองในดานประโยชนใชสอยเปนพื้นฐาน และ
สามารถนําไปสูลักษณะทางนามธรรมที่เขาใจยากกวาไดดวย และสถาปนิกสวนใหญก็มีความเห็น
ตรงกัน วาทั้ งรูปธรรมและนามธรรมนั้น มีความสําคัญ รวมทั้ ง การหลอมรวมชีวิ ตผู คนกั บ งาน
สถาปตยกรรมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
นอกจากนี้ สถาปนิ ก หลายท า นได พ ยายามทดลองในเรื่ อ งแนวคิ ด อื่ น ที่ สั ม พั น ธ
เชื่อมโยงกับมิติทางวัฒนธรรมและจิตใจที่สะทอนออกมาในรูปทรงที่วาง แสงเงา ระบบสัญลักษณ
และประโยชนใชสอยใหม ซึ่งเปนการใหความสําคัญกับกระบวนการสรางสรรคมากกวาผลงานที่
ปรากฏออกมา แตสวนใหญก็ยอมรับวามีความยากมากและตองมีความพยายามอยางตอเนื่อง ซึ่ง
เปนกระบวนการการเรียนรูในแตละคน
2.9 นิยามของ “บานไทยรวมสมัย”
สถาปนิกผูออกแบบมีความเขาใจหรือมีนิยามของ “บานไทยรวมสมัย” ดังนี้
บ า นพั ก อาศั ย ในยุ ค ป จ จุ บั น ที่ มี ก ารนํ า ลั ก ษณะไทยของบ า นไทยในอดี ต มาใช โ ดย
ปรับเปลี่ยนใหเขากับวิถีชีวิตและความเปนอยูในปจจุบัน โดยที่สถาปนิกสวนใหญเห็นดวยกับการ
นําลักษณะทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรมมาใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยีและวัสดุกอสราง
สมัยใหมที่มีอยูในทองตลาดขณะนี้
สถาปนิ ก บางท า นมี ค วามเห็ น ว า “บ า นไทยร ว มสมั ย ” คื อ งานสถาป ต ยกรรมที่ อ ยู
ระหวาง 2 ขั้ว หนึ่งคือ ไทยประเพณี และอีกอันคือ ไทยสมัยใหมที่ไดรับอิทธิพลจากตางชาติ บาน
ไทยรวมสมัย คือ บานที่มีลักษณะอยูระหวาง 2 ขั้วนี้ คือ จะตองมีลักษณะจากไทยประเพณีติดมา
ตอมาก็ตองมีความเปนสมัยใหมเขามาผสมผสานกัน
สถาปนิกบางทานก็ไมไดใหความสําคัญกับ “บานไทยรวมสมัย” มากนัก เพราะคํานี้
เปนคําใหมที่เพิ่งมีการสรางคําและความหมายขึ้นมา โดยมีความเห็นวาในการออกแบบนั้น ถามีการ
คํานึงถึงสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป และเทคนิควิทยาการสมัยใหม
ก็มีความเหมาะสมและคุณภาพพอที่จะทําหนาที่เปนบานพักอาศัยในยุคนี้ได
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ในขณะที่สถาปนิกบางทานมีความเห็นวา บานไทยรวมสมัยนั้น จะตองทําความเขาใจ
กับความเหมาะสมของสิ่งที่จะนํามาเปนวัสดุกอสราง ความหลากหลายของวัสดุกอสรางและวิธีการ
กอสรางในปจจุบัน
ความเปนบานไทยรวมสมัยนั้น สถาปนิกบางทานมีความเห็นวาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ความเขาใจของอัตบุคคล การรับรู และการตีความตอเรื่องนี้ไมเหมือนกัน และมีความแตกตางกัน
ไปในหลายระดับ
สถาปนิ ก บางท า นก็ มี ค วามเห็ น ว า บ า นไทยร ว มสมั ย นั้ น ความสํ า คั ญ ไม ใ ช อ ยู ที่
ประโยชนใชสอย ไมไดอยูที่การตอบสนองตอบริบท ไมตองอางถึงรายละเอียดของรูปทรง ขนาด
สัดสวน วัสดุ และเทคนิคการกอสราง หากแตตองคํานึงถึงสิ่งที่หายไป นั่นคือจิตวิญญาณของความ
เปนไทยนั่นเอง
2.10 ความสนใจในงานสถาปตยกรรมไทย และอิทธิพลอื่นที่สงผลตอผลงานการ
ออกแบบ
สถาปนิกผูออกแบบมีความสนใจตองานสถาปตยกรรมไทยดังนี้
กลุมแรก เปนกลุมทีมีความสนใจสถาปตยกรรมไทยมานาน โดยเริ่มตั้งแตเมื่อครั้งที่
ไดรับการศึกษาทางสถาปตยกรรมในสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือบางทานไดมีโอกาสใชชีวิต
ในบานไทยในอดีตจนเกิดเปนความซึมซับมาตั้งแตวัยเยาว หรือบางทานไดมีโอกาสทําการศึกษา
การวิจัยเพิ่มเติมตอเนื่องจนเกิดความเขาใจที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นจนเห็นคุณคาของสถาปตยกรรมไทย
ในระดับตางๆ
กลุ มที่ สอง เปน กลุมที่ไ ดรับการศึกษาทางสถาปตยกรรมในสถาบันการศึ ก ษาจาก
ตางประเทศ และเมื่อจบการศึกษาแลวจึงกลับมาทํางานในประเทศไทย และไดมีโอกาสศึกษา
เพิ่มเติมในบางแงมุมที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทยตามความเหมาะสม
กลุมที่สาม เปนกลุมที่มีความสนใจตอสถาปตยกรรมไทยอยางตอเนื่องเชนเดียวกับ
กลุ ม แรก แต ไ ด ไ ปศึ ก ษาต อ ต า งประเทศ เมื่ อ กลั บ มาเมื อ งไทยก็ ไ ด ศึ ก ษาควบคู ไ ปกั บ ทั้ ง
สถาปตยกรรมไทยและสากล
แตสถาปนิกทั้งสามกลุมนี้ ก็ลวนแลวแตมีความสนใจตอสถาปตยกรรมสากลอยูอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่งสถาปนิกสวนใหญยอมรับวาไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมสากล และ
กระแสความเคลื่อนไหวตางๆ ที่เกิดขึ้นในวงการสถาปตยกรรมทั่วโลกตลอดเวลา เชน กระแสใน
ยุค Modernism หรือ Postmodernism เปนตน และบางครั้งอิทธิพลของความสนใจในสวนตัวของ
สถาปนิกบางเรื่องบางประเด็นในขณะนั้นก็สงผลตอความคิดในการออกแบบไดเชนกัน
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2.11 อิทธิพลของพุทธศาสนาหรือปรัชญาแบบตะวันออก ตอการออกแบบบานพัก
อาศัยในปจจุบัน
สถาปนิกผูออกแบบมีความเห็นวาพุทธศาสนาหรือปรัชญาตะวันออก มีอิทธิพลตอการ
ออกแบบบานพักอาศัยในปจจุบันดังนี้
สถาปนิ ก หลายท า นมี ค วามเห็ น ว า พุ ท ธศาสนานั้ น ส ง ผลต อ การสร า งสรรค
สถาปตยกรรมไทยมาก โดยเฉพาะในอาคารทางศาสนาและวัดวาอารามตางๆ รวมทั้งวิถีชีวิตที่
สัมพันธกับพุทธศาสนาและคติความเชื่อตางๆ ในสังคมตะวันออก และสําหรับคนไทย พุทธศาสนา
ก็แฝงอยูในวิถีของเราดํารงอยูในตัวตนเลยทีเดียวจนกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน เชน ประเพณีโบราณ
จะมีความเชื่อมโยงกับวัดและการสรางกุศลกันมาก หรือแมแตในชีวิตความเปนอยู บานเรือน
ชาวบานก็จะมีหิ้งพระหรือมีหองพระไดกราบไหวบูชา ซึ่งสงผลทางดานจิตใจอยางยิ่ง ไมวาจะเปน
เรื่องของความสงบ รมเย็น นิ่ง สมถะ เรียบงาย หรือการหลุดพน ดังนั้น สถาปตยกรรมไทยจึงมี
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับความสงบนิ่ง เบาลอย โปรงโลง เรียบงาย และสงางามทรงพลังอยางที่
เห็นไดชัด
สถาปนิกบางทานก็มีความเห็นตอปรัชญาตะวันออกวามีความสัมพันธกับธรรมชาติอยู
มาก มีความเขาใจในปาเขาลําเนาไพร แมน้ําลําคลอง และมีความเคารพในสรรพสิ่งตางๆ ที่เปนคติ
ความเชื่อมาแตโบราณกาล จนบางครั้งก็ยากที่จะอธิบายใหเขาใจไดในทางวิทยาศาสตร เพราะ
ความคิดความเชื่อของตะวันออกนั้น เชื่อมโยงเกี่ยวของกับทางดานจิตใจอยูมาก เห็นไดชัดจากวิถี
ชีวิตชาวบานที่มีการใครครวญตรึกตรองเรื่องราวตางๆ ในชีวิต ผานการมองแสงจันทร ผานการ
มองธรรมชาติ เปนตน รวมทั้งความพอใจและพอเพียงในสิ่งที่มีและเปนนั้น เปนพื้นฐานของสังคม
ชาวตะวันออก ที่สะทอนใหเห็นในผลงานการสรางสรรคในศิลปะแขนงตางๆ อยางมากมาก
หากกลาวโดยสรุปแลว สถาปนิกสวนใหญมีความเห็นวา ในสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและรุนแรงนี้ สังคมไทยกําลังเปนไปตามสภาพและพุทธศาสนาและปรัชญาตะวันออก
นี้ ก็เริ่มจางหายไปจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมรวมสมัยมากขึ้น
2.12 แนวทางในการพัฒนาการออกแบบบานพักอาศัยใหมีลักษณะไทยในปจจุบัน และ
แนวโนม
สถาปนิกผูออกแบบมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการออกแบบบานพัก
อาศัยใหมีลักษณะไทยดังนี้
สถาปนิกหลายทานมีความเห็นตอเรื่องวัฒนธรรมการปลูกสรางของเราวาควรมีการสืบ
สานและพัฒนาจากเดิม ซึ่งจะยังคงสภาพดังเดิมนั้นคงไมได ดังนั้น ในการสืบสานนี้ตองสรางสรรค
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ใหมดวย กลาวคือ ตองใชขอมูลเดิมจากโบราณ แลวนํามาวิเคราะหออกมาเปนหมวดหมูจนไดเปน
ขอดีขอเสียตางๆ จนจะแยกแยะไดวาสิ่งใดที่ใชได สิ่งใดที่ใชไมได เปนการสังเคราะหออกมาใหม
ไมเหมือนเกา
สถาปนิกบางทานมีความคิดวาสิ่งที่จําเปนและสําคัญที่สุดคือ การคํานึงถึงสภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ที่อยูในเขตรอนชื้น ซึ่งเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ในการออกแบบตองทําให
สอดคลองกับภูมิอากาศ ตองเขาหาสัจจะ ดังเชน สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ที่ไดแสดงใหเราเห็นอยาง
ชัดเจนและอยางตรงไปตรงมา
และนอกจากความงามที่เรามองเห็นไดนั้น ตองมีความงามทางดานความรูสึกและจิตใจ
และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือบานมันตองรมเย็นเหมือนคําโบราณ “อยูเย็นเปนสุข”
การสรางสรรคสถาปตยกรรมไทยนั้น ตองสรางความตระหนักรูถึงคุณคาทั้งในเรื่อง
ของเนื้อหาเปนหลัก เพราะถาเราไมรูคุณคาของเนื้อหาแลว เราก็จะทําไปเพื่ออวดอางความเปนไทย
ซึ่งเนนแครูปแบบ ถาเราไมรูคุณคาของเนื้อหาและไมตระหนักรูสิ่งที่เราทํามันก็ไมมีความหมาย ซึ่ง
เนื้อหาที่วานี้ คือความสงบนิ่ง เรียบงาย และการอยูกันอยางปกติกับธรรมชาติ ดังนั้น บานเรือนและ
สถาปตยกรรม ถาตอบสนองเนื้อหา ก็จะมีความหมายและคุณคา
แนวทางในการออกแบบบานเรือนใหมีลักษณะไทยนั้น มีอยูหลายทางดวยกัน บางกลุม
เนนเรื่องรูปธรรม บางกลุมเนนเรื่องนามธรรม บางกลุมเนนการสรางบรรยากาศโดยรวมใหมี
ลักษณะไทย บางกลุมเนนที่วิถีชีวิตวัฒนธรรมรวมสมัย บางกลุมเนนที่เทคโนโลยีสมัยใหม เปนตน
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีความสําคัญเทาๆ กันในทุกเรื่อง เพราะจะตองมีการคิดแบบเปนองครวมที่มีความ
สัมพันธเชื่อมโยงกัน หรือถาขาดดานใดดานหนึ่งจะทําใหไมสมบูรณ ดังนั้นจะตองมีจุดรวมหรือจุด
สมดุลในการสืบสานตอไป
3. การวิเคราะหลักษณะสัณฐาน (morphological characteristics) ของบานกรณีศึกษา
ในการวิ เ คราะห ลั ก ษณะสั ณ ฐานของบ า นกรณี ศึ ก ษานั้ น จํ า เป น ต อ งศึ ก ษาทั้ ง ใน
ภาพรวม ลักษณะทางสถาปตยกรรม และองคประกอบสถาปตยกรรม รวมทั้งการศึกษาลักษณะใน
เชิงรูปธรรม และนามธรรม โดยใชกลุมวิทยา (typology) หรือการจัดกลุมเปนวิธีการวิเคราะหเพื่อ
ศึกษาภาพรวม และความสัมพันธของคุณลักษณะตางๆ เชน ลําดับขั้นของที่วาง (gradation of
space),ความตอเนื่องของที่วาง (continuity), การพุงเขาสูภายใน (inward focus), ความก้ํากึ่งพรามัว
(ambiguity)เปนตนโดยจะแบงออกไดเปนหัวขอยอย ดังนี้
3.1 การจัดกลุมอาคาร และการวางผัง (configuration of building)
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3.1.1 การจัดกลุมอาคาร
1) การจัดกลุมอาคารแบบกระจายตัวลอมชานบานหรือ court กลางบาน
บานกรณีศึกษาที่มีลักษณะการจัดกลุมอาคารแบบนี้คือ บานทิพทัส, บาน
ตนสน และบานพักตากอากาศครอบครัว ภาคอินทรีย (แผนภาพที่ 1)โดยมีการวางตัวอาคารโอบ
ลอมชานบานหรือลานโลงคลายลักษณะกลุมเรือนกลุมของเรือนไทยในอดีต การจัดกลุมอาคารใน
แบบนี้มีการแผราบกินเนื้อที่ไปในที่ตั้งโครงการมาก เพื่อกระจายตัวอาคารออกไปรอบๆ อยาง
หลวมๆ กลุมอาคารจึงไมอัดแนนจนเกินไป
นอกจากนี้ ก ารจั ด กลุ ม อาคารแบบกระจายตั ว นี้ ยั ง ผลให เ กิ ด ลํ า ดั บ ขั้ น ของที่ ว า ง
(gradation of space) อยางเปนลําดับ กลาวคือ มีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ปดลอมมาก(ภายในบาน)
สูพื้นที่ ปดลอมนอย(ชานบาน)และนอยกวา (ภายนอกบาน) อยางคอยเปนคอยไป และในทาง
กลับกัน การเขาถึงจากพื้นที่โลงมาสูพื้นที่ปดลอมมากกวาและมากที่สุด นั้นก็เชนเดียวกัน ซึ่งมี
ลักษณะคลายลําดับขั้นของที่วาง เรือนไทยดวย
การเปดพื้นที่โลงและระดับการปดลอมของการวางผังแบบกระจายตัวอาคารนี้ทําให
เกิดความยืดหยุน ในการใชงาน เอื้อใหเกิดกิจกรรมที่หลากหลายและการพบปะระหวางสมาชิก
ภายในครอบครัวโดยบังเอิญเปนการสะทอนใหเห็นถึงสภาพภูมิอากาศของถิ่นฐานที่ตั้งและสังคม
ตะวันออกที่มีสัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายนอกอาคารคอนขางมาก

แผนภาพที่ 1 แสดงการจัดกลุมอาคารแบบกระจายตัวลอมชานบาน
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2) การจัดกลุมอาคารเปนรูปตัว U
บานกรณีศึกษาที่มีลักษณะการจัดกลุมอาคารแบบนี้คือ บานผนังหายใจได,
บาน U3 และบานลอมลาน (แผนภาพที่ 2) ซึ่งเปนการอางอิงลักษณะการจัดวางตัวอาคารแบบเรือน
ไทยในอดีตที่มีการวางตัวอาคารโอบลอมชานบาน หรือลานโลง เชนเดียวกับแบบที่ 1 แตกินเนื้อที่
ในการวางผังนอยกวาแบบที่ 1 และมีการกระจุกตัวของอาคารที่แนนหนากวา ซึ่งการวางผังในแบบ
ดังกลาวเปนการสะทอนลักษณะของครอบครัวเดี่ยวในปจจุบัน
การจัดกลุมอาคารแบบเปนรูปตัว Uนี้ ยังผลใหเกิดลําดับขั้นของที่วาง (gradation of
space) อยางเปนลําดับและคอยเปนคอยไป เชนเดียวกับแบบที่ 1 ซึ่งมีลักษณะคลายลําดับขั้นของ
ที่วาง เรือนไทยดวย และเปนที่นาสังเกตวา การจัดวางอาคารแบบตัว U นี้ เกิดลักษณะที่วางคลาย
กับเรือนไทยประการหนึ่งคือ คือลักษณะการพุงเขาสูภายใน (inward focus) เชนเดียวกับแบบที่ 1
แตชัดเจนกวา กลาวคือ ชานบานหรือลานโลงเปนตัวเชื่อมระหวางภายในกับภายนอก และบอยครั้ง
สร า งบรรยากาศก้ํ า กึ่ ง พร า มั ว (ambiguity)ระหว า งข า งนอกกั บ ข า งในบ า น และระหว า งพื้ น ที่
สาธารณะกับพื้นที่สวนตัว และยังมีความยืดหยุนสูงในการปรับเปลี่ยนการใชงานเพื่อใหเกิดการ
รวมตัวกันหรือทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิกในครอบครัวภายในบริเวณพื้นที่ดังกลาวได
แตเปนที่นาสังเกตวา การนําชานบานมาใชในปจจุบันก็แปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขและ
ความตองการของผูอยูอาศัยดวย ซึ่งความสําคัญของชานบานมีบทบาทลดลงกวาเดิม และมีการใช
ลานโลงชั้นลางมากขึ้น

แผนภาพที่ 2 แสดงการจัดกลุมอาคารเปนรูปตัว U
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3) การจัดกลุมอาคารเปนรูปตัว L
บานกรณีศึกษาที่มีการจัดกลุมแบบนี้คือ บานตะวันออก และบานพักอาศัย
ครอบครัวรื่นฤดีมล (แผนภาพที่ 3) ซึ่งการวางผังแบบนี้ก็ยังมีการอางอิงเคาโครงเรือนไทยเดิมคลาย
แบบที่ 2 โดยมีการปดลอมชานบานหรือลานโลงเพียงแค 2 ดาน เปนผลใหการปดลอมในลักษณะ
การจัดวางกลุมอาคารแบบนี้มีนอยกวาสองแบบแรก จึงมีลําดับขั้นของที่วางและความตอเนื่องที่
ตางไปในระดับที่เบาบางกวา และลักษณะของการพุงเขาสูภายใน(inward focus) ก็ไมเดนชัดเทา
แบบที่ 2 แตยังคงมีลักษณะดังกลาวอยู
การใชลานโลงเปนตัวเชื่อมตอตัวอาคารที่โอบลอมในรูปตัว L แสดงใหเห็นวามีการ
เปดสู บริบทภายนอกตัวอาคารมากขึ้น เห็นไดวาการใชสอยลานและชานเพื่อกิ จกรรมรวมกัน
ระหวางสมาชิกในครอบครัวยังมีอยู แตการใชพื้นที่ภายในก็มีมากขึ้นดวย เปนการตอบสนองกับ
ลักษณะครอบครัวเดี่ยวในสภาพสังคมเมืองและรูปแบบการใชชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน

แผนภาพที่ 3 แสดงการจัดกลุมอาคารเปนรูปตัว L

4) การจัดกลุมอาคารแบบมวลหลักหลังเดียว
บ า นกรณี ศึ ก ษาที่ มี ก ารจั ด กลุ ม อาคารแบบนี้ คื อ บ า นร า นค า ในชนบท
“สงวนโพธิ์พระ” และบานพักอาศัยของรศ. ฤทัย ใจจงรัก (แผนภาพที่ 4)การจัดกลุมอาคารแบบนี้
เปนการสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป กลาวคือ มีการตอบสนองประโยชนใชสอยใหม
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และขอจํากัดของขนาดที่ตั้งอาคาร ดังนั้นการอางอิงลักษณะชานบานไทยนั้น ยังคงเห็นได แตอยูใน
รูปแบบที่เปลี่ยนไป คือมีขนาดกะทัดรัดขึ้น เนื่องจากไมมีประโยชนใชสอยจากชานบานมากเทาใน
อดีต แตยังคงใชชานระเบียง เปนตัวเชื่อมตอระหวางพื้นที่อื่นๆ ในบาน และยังคงเปนตัวสําคัญที่
เชื่อมตอระหวางขางนอกกับขางในบาน ซึ่งลําดับขั้นของที่วางและลักษณะของการพุงเขาสูภายใน
นั้นยังมีอยูเชนกัน แตก็แปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขและประโยชนใชสอยใหม
ดังนั้น การจัดผังในแบบนี้นาจะเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับบานในสังคมเมือง
ปจจุบัน ซึ่งมีความหนาแนนมากขึ้นตามลําดับ

แผนภาพที่ 4 แสดงการจัดกลุมอาคารแบบมวลหลักหลังเดียว
3.1.2 การใชที่วางตอเนื่อง (transitional space)
การใชที่วางตอเนื่องนั้นเปนองคประกอบสําคัญอีกประการในการนํามาใช
รวมกับการวางผังอาคารซึ่งทําใหเกิดคุณลักษณะที่ชัดเจนของเรือนไทยในอดีต เชน ลักษณะลําดับ
ขั้นของที่วาง (gradation of space) ความตอเนื่องของที่วาง (continuity) ในแนวนอนและแนวตั้ง
ลักษณะของการพุงเขาสูภายใน(inward focus) และความก้ํากึ่งพรามัว (ambiguity) ซึ่งสะทอน
ออกมาในรูปแบบการใชชาน พาไล ระเบียง ลานโลง และทางเดินเชื่อม โดยในการจัดกลุมของการ
ใชที่วางตอเนื่องแบงไดดังนี้
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1) ชานบาน ระเบียง อยูชั้นบน
ยังคงเห็นไดชัดวาทามกลางความเปลี่ยนแปลงนั้น ชานบาน
และระเบีย งยั งคงถูกนํามาใชในบานพัก อาศัยในปจจุบัน ซึ่งขึ้นอยูกั บความตองการและความ
เหมาะสมของผูอยูอาศัย การใชชานในชั้นบนนี้ ก็สื่อถึงลักษณะไทยไดดี และยังคงตอบสนองการ
ใชงานในปจจุบันได และมีคุณลักษณะสัมพันธกันทั้งในเรื่องของลําดับขั้นของที่วางของชานนั้น
เปนแบบคอยเปนคอยไประวางภายนอกสูภายใน ความตอเนื่องของที่วางทั้งในแนวนอนและ
แนวตั้งนั้นยังชัดเจน ลักษณะของการพุงเขาสูภายในมีอยูมากเชนกัน และการสรางความก้ํากึ่งพรา
มัวก็สะทอนออกมาไดผานการใชชานบาน ระเบียง อยูชั้นบน (แผนภาพที่ 5)

แผนภาพที่ 5 ตัวอยางของการใชชานบาน ระเบียงอยูชั้นบน
2) ลานโลง หรือ courtyard ชั้นลาง
มีการนําลานโลงหรือ courtyard มาใชรวมกับการวางผังอาคาร
มากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป การใชงานของชานบานนั้นลดความสําคัญลงไป แต
ในการสื่อถึงลักษณะไทยดังกลาวจึงมีการเปด courtyard กลางบานเพื่อใหคลายกับบรรยากาศเรือน
ไทยที่มีลําดับขั้นของที่วางเปนแบบคอยเปนคอยไป ความตอเนื่องของที่วางทั้งในแนวนอนและ
แนวตั้งนั้นยังชัดเจนเชนกัน ลักษณะของการพุงเขาสูภายในมีอยูมากเชนกัน และการสรางความ
ก้ํากึ่งพรามัวก็สะทอนออกมาไดผานการใชลานโลง หรือ courtyard ชั้นลาง (แผนภาพที่ 6)
นอกจากนี้ยังสื่อใหเห็นถึงการใชที่วางภายนอกของสังคมไทยในอดีตในรูปแบบใหม
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แผนภาพที่ 6 ตัวอยางการใชลานโลงชั้นลาง
3) ทางเดินหรือสะพานเชื่อมระหวางอาคาร
มีการนําทางเดินหรือสะพานเชื่อมระหวางอาคารมาใชเพื่อสื่อ
ถึงลักษณะของการใชที่วางภายนอก และยังสงเสริมคุณลักษณะของลําดับขั้นของที่วางภายนอก
บานสูภายในอาคาร(แผนภาพที่ 7) เปนการเชื่อมตอภายในกับภายนอกอาคารได และเปนการสื่อถึง
สภาพภูมิอากาศในเขตรอนชื้นได เนื่องจากเปนการเปดโลงเพื่อรับลม และนอกจากนี้ยังเอื้อใหเกิด
การพบปะกันของสมาชิกครอบครัวในที่วางตอเนื่องอยางบังเอิญได

แผนภาพที่ 7 ตัวอยางการใชทางเดินหรือสะพานเชื่อมระหวางอาคาร
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3.2 มวล ปริมาตร และรูปทรงของอาคาร ( mass, volume and form of building)
3.2.1 การยกมวลอาคาร การมีใตถุน และการใชเสาลอย
การยกตัวอาคารลอยขึ้นจากพื้นดินและเกิดเปนที่วางใตอาคารหรือใตถุนเรือน
พรอมกับการใชเสาลอย ซึ่งเปนการอางอิงลักษณะไทยจากเรือนไทยเดิมอยางเห็นไดชัด (แผนภาพ
ที่ 8) และทําใหรูปทรงของบานนั้นดูเบาลอย โปรงโลง และรมรื่นดวย และการยกมวลอาคารนี้ก็มี
ทั้งแบบที่ยกแลวใหเกิดใตถุนเรือนที่มีการใชสอย หรือยกลอยแตไมเกิดพื้นที่ใชสอย เนื่องจากเปน
การแกปญหาเรื่องสภาพที่ตั้งอาคาร แตโดยรวมแลวพบวามีความพยายามอางอิงลักษณะดังกลาว
อยางเห็นไดชัด

แผนภาพที่ 8 ตัวอยางการยกมวลอาคารลอยจากพืน้
การมีใตถุนเรือนนั้นเปนการสรางที่วางตอเนื่องแบบหนึ่งดวย คือมีทั้งประโยชนใชสอย
และเปนตัวเปลี่ยนถายระดับการปดลอม และการเขาถึงภายในอาคารดวย (แผนภาพที่ 9) และมี
ความตอเนื่องของที่วางทั้งในแนวนอนและแนวตั้งนั้นยังชัดเจน
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แผนภาพที่ 9 ตัวอยางการมีใตถุนเรือน
นอกจากนี้ ยังมีการใชเสาลอยเพื่อถึงการยกมวลอาคารเพื่อใหเกิดความเบาลอย เปนการ
เสริมภาพรวมของอาคารใหดูเบาลอยขึ้น โดยเปนทั้งสวนรับโครงสรางหลักของอาคารหรือทั้งเปน
สวนรับโครงสรางเสริม ซึ่งมีทั้งแบบเสากลม และเสาเหลี่ยม (ภาพที่ 31) รวมทั้งการใชเสาลอยใน
ชั้นลางหรือทั้งสองระดับ เปนการชี้นําสายตาใหพุงขึ้นไป สรางความตอเนื่องในแนวตั้งมากขึ้น

ภาพที่ 31 ตัวอยางการใชเสาลอยแบบตางๆ
3.2.2 การแตกมวลและปริมาตรของอาคาร
มี ก ารแตกมวลและปริ ม าตรของอาคารเพื่ อ ทํ า ให มี ข นาดสั ด ส ว นที่ ไ ม
ใหญ โ ตเกิ น ไป และการยื่ น และหดของปริ ม าตรทํา ใหมี มิติ ค วามลึ ก ของรู ป ทรงโดยรวม และ
นอกจากนี้ การแตกมวลนี้ยังชวยใหอาคารดูเบาและโปรงขึ้น(ภาพที่ 32)
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ภาพที่ 32 ตัวอยางของแตกมวลและปริมาตรของอาคาร
3.2.3 รูปทรงของหลังคา
1) หลังคาทรงจั่วสูง
มีการใชหลังคาทรงจั่วสูงอยู นอกจากจะเปนการอางอิงรูปทรงหลังคาเรือน
ไทยเดิมอยู ซึ่งตอบสนองตอสภาพภูมิอากาศในเขตรอนชื้นอยางเหมาะสม ผสมกับการแตกระนาบ
ของหลังคาไมใหดูเปนระนาบใหญโตเกินไป (ภาพที่ 33)

ภาพที่ 33 ตัวอยางหลังคาทรงจั่วสูง
2) หลังคาซอนชั้นและไลระดับ
การซอนชั้นผสมกับการแตกระนาบของหลังคาที่นอกจากทําใหดูไมเปน
ระนาบผืนใหญ แลว ยังแสดงใหเห็นถึงการพุงทะยานในทิศทางตั้งและความเบาลอยในระดับหนึ่ง
ดวย การใชรูปทรงหลังคาเดิมนั้นสะทอนถึงเอกลักษณของบานไทยที่ชัดเจนประการหนึ่งดวย
(ภาพที่ 34)
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ภาพที่ 34 ตัวอยางของหลังคาซอนชั้นและไลระดับ
3) หลังคาแบนผสมการยื่นชายคา
พบว า มี ค วามพยายามผสมผสานเทคโนโลยี ก ารก อ สร า งสมั ย ใหม ใ น
รูปแบบหลังคาที่มีลักษณะแบนราบหรือลาดเอียงต่ําลง แตก็ยังคงคํานึงถึงการบังแดดลมฝนอยู โดย
การยื่นชายคา (ภาพที่ 35)

ภาพที่ 35 ตัวอยางหลังคาแบนและลาดต่ําขึน้ ผสมการยื่นชายคา
3.3) การจัดการรูปดานและพื้นผิว และรายละเอียดทางสถาปตยกรรม (surface
treatment and architectural details)
3.3.1การใชเสนสายที่เรียบงาย
มีการอางอิงโครงรางจากเรือนไทยเดิมโดยประยุกตใชเสนสายที่เรียบงายขึ้น เพื่อ
สื่อถึงลักษณะไทยในมิติตางๆ เชน หลังคา รูปทรงอาคาร ชองเปด รายละเอียดประดับประดา ที่มี
ความเรียบงายขึ้น(ภาพที่ 36)

ภาพที่ 36 ตัวอยางรูปดานอาคารที่ใชเสนสายเรียบงาย
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3.3.2 การใชเสนสายในแนวตั้งและแนวนอน
การจัดองคประกอบและใชวสั ดุกอสรางสมัยใหม เพื่อสือ่ ถึงความพวยพุงในแนวตั้งและ
ความเชื่อมตอของที่วางภายในภายนอกในแนวนอน(แผนภาพที่ 10)

แผนภาพที่ 10 การใชเสนสายในแนวตั้งและแนวนอน
3.3.3 การยื่นชายคา การใชคา้ํ ยัน ระแนง (ภาพที่ 37)
การใชองคประกอบที่สื่อถึงลักษณะไทย เพื่อบังแดดลมฝน และการใหความรมรื่น เชน
การยื่นชายคายาวผสมการใชค้ํายันที่เรียบงาย หรือการยื่นชายคายาวแบบไมมีค้ํายันและนอกจากนี้มี
การใชระแนงและแผงกันแดดที่ผสมผสานทําใหเกิดแสงเงาที่สื่อถึงบรรยากาศของเรือนไทยเดิมได

ภาพที่ 37 การแสดงรายละเอียดของการยืน่ ชายคา การใชค้ํายัน และระแนง
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3.3.4 การเจาะชองเปด และสัดสวนในการเจาะชองเปด
การเจาะชองเปดทั้งในแนวผนัง หนาตาง และชองแสง ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อ
สื่อถึงลักษณะไทยของการใชชองเปดแบบเรือนไทยเดิม(ภาพที่ 38) นอกจากนี้ยังเกิดการตอเนื่อง
ภายในภายนอกคลายเดิม กลาวคือ เปนการเสริมการนําสายตาทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เปนการ
กั้นระหวางภายในภายนอกแตยังมองทะลุผานกันได และชวยทําใหรูปดานดูโปรงโลงขึ้นดวย ไม
ทึบตัน และสัดสวนที่สัมพันธกันระหวางผนังอาคาร ชองหนาตาง ชองแสง ประตู รวมทั้ง รั้วบาน
มีจังหวะที่เรียบงายขึ้น(ภาพที่ 38)

ภาพที่ 38 การเจาะชองเปดของรูปดานอาคารและสัดสวนในการเจาะชองเปด
3.3.5ซุมประตูทางเขา
เป น การสื่ อ ถึ ง การเปลี ย นถ า ยพื้ น ที่ ร ะหว า งภายนอกบ า นสู ภ ายในบ า น และใช เ ป น
สัญลักษณที่สื่อถึงบรรยากาศบานไทยได (ภาพที่ 39) ซึ่งปจจุบันมีการนํามาใชนอยลงโดยมักจะ
รวมไวที่เดียวกับรั้วบาน
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ภาพที่ 39 การใชซุมประตูทางเขา
3.3.6ราวระเบียงกันตกที่เรียบงาย
ระเบียงและชานบานเปนองคประกอบที่พบไดมาก การสรางขอบเขตและปองกันการตก
นั้น มีความเรียบงายขึ้น แตยังสามารถมองทะลุผานไดอยางชัดเจน และมีจังหวะที่สัมพันธกับ
องคประกอบทางสถาปตยกรรมอื่น(ภาพที่ 40)

ภาพที่ 40 การใชราวระเบียงกันตกที่เรียบงาย
3.3.7วัสดุธรรมชาติ
มีการนําวัสดุธรรมชาติมาใชเพื่อสื่อถึงบรรยากาศธรรมชาติ (ภาพที่ 41) แตขณะเดียวกันก็
สรางความตอเนื่องของที่วาง และสรางองคประกอบในแนวนอนและแนวตั้งไดอยางสัมพันธกัน
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ภาพที่ 41 ตัวอยางการใชวัสดุธรรมชาติ
3.3.8 การจัดภูมิทัศน
1) การใชตนไม
การใช ต น ไม เ ป น องค ร ะกอบหนึ่ ง เพื่ อ ให เ กิ ด ร ม เงาและ สื่ อ ถึ ง ความร ม รื่ น
ความสั ม พั น ธ กั บ ธรรมชาติ อ ย า งแนบชิ ด (ภาพที่ 42) รวมทั้ ง แสงเงาที่มี ค วามมื ด สลั ว อั น เป น
คุณลักษณะสําคัญของบรรยากาศบานไทย

ภาพที่ 42 การใชตนไมเพื่อสรางความรมรื่น
2) การใชน้ํา
การใชน้ําเปนองคประกอบที่สื่อถึงความสัมพันธที่ฝงลึกในวัฒนธรรมน้ําและ
สังคมเกษตรในอดีต และขณะเดียวกันก็สื่อถึงความเบาลอย ความสงบเย็น (ภาพที่ 43) ซึ่งปจจุบันมี
การใชน้ําเปนองคประกอบนอยลง

ภาพที่ 43 การใชน้ําเพื่อชวยเสริมสรางบรรยากาศสงบเย็น
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3) การใชศาลา
การใชศาลา เปนสัญลักษณที่สําคัญในการสื่อถึงวัฒนธรรมไทยที่ความสัมพันธกับ
ภายนอกบาน และเปนพื้นทีข่ องการพบปะและชุมนุมของผูคน และยังสื่อถึงความโปรงโลงได
(ภาพที่ 44)

ภาพที่ 44 การใชศาลาทั้งในชั้นลางและชัน้ บน
4. การวิเคราะหลักษณะทางนามธรรมของบานกรณีศึกษา
4.1 ความเบาลอย
ความเบาลอยนี้เปนลักษณะนามธรรมที่เกิดขึ้นจากการรับรูวาอาคารหรือบานเรือนนั้น
เบาลอยอยูในอากาศ ดูเหมือนไมหนัก ซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตและความเชื่อของสังคมพุทธ นั่นคือ
ความเบาลอยนี้มีผลมาจากการสรางสรรคบานเรือนของคนไทยใหสอดคลองกับปจจัยแวดลอมทั้ง
ทางดานธรรมชาติของถิ่นที่อยูอาศัยและวิถีชีวิตของผูคน1 ซึ่งโดยปกติในการยกใตถุนเพื่อใหเกิดที่
วางที่เหมาะสมสําหรับกิจกรรมตางๆ จะอยูที่ประมาณ 2.00 เมตร หรือระดับศรีษะ ภูมิปญญาแบบนี้
มีความสําคัญตอวัฒนธรรมการอยูอาศัยในอดีต ไมวาจะเปนการปองกันภัยจากส่ําสัตว หรือภัยจาก
น้ําทวม ความสําคัญอีกประการหนึ่งคือสามารถมองทะลุไปยังอาณาบริเวณรอบตัวบานได และยัง
สัมพันธกับสัดสวนของมนุษยคือ สามารถเดินลอดใตถุนผานไปได นอกจากนี้ยังรับลมไดและเกิด
เปนพื้นที่ทางสังคมแบบหนึ่งที่เอื้อใหเกิดกิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลายไดอีกดวย ซึ่งสาเหตุหลัก
ทั้งหมดนี้ ทําใหความเบาลอยมีความสําคัญและสอดคลองกับรูปลักษณและวิถีชีวิตการใชสอยอยาง
เหมาะสม
การสะทอนใหเห็นถึงความเบาลอยนั้น มีดังนี้
1) การยกมวลอาคารใหลอยพนจากพืน้
วีระ อินพันทัง, “สถาปตยกรรมไทยพิเคราะห: วาดวยความเบาลอย,” หนาจั่ว,17
(2544) : 39-40.
1

71
2) การใชเสาลอย และการเกิดลักษณะใตถุนเรือน
3) การแตกมวลและปริมาตรของอาคาร
4) การใชหลังคาจั่วทรงสูงที่พุงทะยาน
5) การใชเสนสายในแนวตั้งที่ชวยเสริมเนนรูปดาน
6) การใชวัสดุที่ชวยเนนเสนทางตั้งและวัสดุที่สื่อถึงความเบา
7) การใชน้ําในการจัดภูมิทศั น
4.2 ความโปรงโลง
ลักษณะความโปรงโลงเกิดจากการรับรูเชนกันวาภายในที่วางนั้นดูโปรงและโลงสบาย
ตา เปนลักษณะของการจัดที่วางใหสัมพันธกับองคประกอบทางสถาปตยกรรม เชน การปดลอม
การเจาะชองเปด หรือแมกระทั่งการจัดวางสิ่งของในที่วางนั้นๆ ความโปรงโลงนี้มีความสําคัญใน
หลายมิติ เชนในมิติของจิตวิทยานั้น ถาที่วางดูโปรงโลงมองเห็นรอบดานมากที่สุด เปนการควบคุม
มุมมองซึ่งเกี่ยวของกับความปลอดภัย ผูอยูอาศัยภายในจะมีความมั่นใจวาปลอดภัยเพราะเรามอง
ออกไปขางนอกได แตเขามองเขามาไมเห็นเรา เปนตน หรือในแงประโยชนใชสอย ถาที่วางหรือ
หองมีความโปรงโลงนั้นก็สามารถเอื้อใหเกิดกิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลายได เปนพื้นที่รวมตัวพบปะ
ของสมาชิกได หรือในแงของการรับลม ความโปรงโลงจะนําพาลมพัดผานทําใหเกิดภาวะนาสบาย
ในการอยูอาศัยไดมากขึ้น รวมทั้งอากาศก็จะหมุนเวียนถายเทไดดีกวาหองหรือที่วางที่ปดทึบ ความ
โปรงโลงนี้จึงสอดคลองกับรูปลักษณเรือนที่มีการยกใตถุนและเปดสวนกลางบาน ใหสัมพันธกับ
วิถีชีวิตอยางกลมกลืนดวย
การสะทอนใหเห็นถึงความโปรงโลง มีดังนี้
1) การใชทวี่ างตอเนื่องแบบชานบาน พาไล ระเบียง
2) กาใชเสาลอย เพื่อเปนการเนนมุมมองดวยกรอบสายตา
3) การใช court กลางบาน และการเปดใตถุนเรือน
4) ลักษณะการเจาะชองเปดในแนวตั้งและแนวนอน
5) การเนนเสนสายความตอเนื่องในแนวตัง้ ที่เปดโลงสูทองฟา
6) การใชวัสดุที่โปรงใส
4.3 ความรมรื่น และสัมพันธกับธรรมชาติ
ความรมรื่นนี้เปนลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาวะจิตใจเชนกัน กลาวคือเปนลักษณะของ
การจัดสภาพแวดลอมทั้งของตัวบานและบริเวณรอบๆ ใหบังแดด ลม ฝนได ซึ่งจะกอใหเกิดภาวะ
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นาสบายทั้งทางกายและทางใจ ความสําคัญของความรมรื่นคือการสรางความสัมพันธกับธรรมชาติ
และตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติ ไมวาจะเปนตนไม น้ํา ลม ฝน อากาศ ซึ่งกุศโลบาย
อันหนึ่งของบรรพบุรุษคือการนั่งไตรตรองใหเวลากับตนเอง ซึ่งจะทําใหเห็นปญหาและขอเท็จจริง
แลวสงผลตอจิตใจและการดํารงชีวิตตอไป โดยสวนใหญสังคมเกษตรในอดีตจะเปนอยางนี้ คือมี
ความเรียบงาย มีความรมเย็นและรื่นรมยกับชีวิต ซึ่งความรมรื่นนี้ก็สอดคลองกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะ
ในชีวิตที่รีบเรงในสังคมปจจุบัน ความสัมพันธกับธรรมชาตินี้จะชวยใหมีความสงบและความสบาย
ใจมากขึ้น
การสะทอนใหเห็นถึงความรมรื่น มีดังนี้
1) การใชรมเงาจากตนไม
2) การใชรมเงาจากตัวบาน
3) การใชหลังคายื่นชายคายาว
4) ลักษณะการเจาะชองเปดในแนวตั้งและแนวนอน
5) การใชน้ําในการจัดภูมิทศั น
4.4 ความออนชอยและจังหวะ
ความอ อ นช อ ยนี้ เ ป น ลั ก ษณะของการใช เ ส น สาย การใช อ งค ป ระกอบทาง
สถาปตยกรรมและศิลปกรรมที่มีความประณีตละเอียดออนไดอยางเปนจังหวะ ซึ่งมีความสําคัญใน
แง ข องความสุ น ทรี ย ที่ ม องดู แ ล ว มี ค วามเพลิ ด เพลิ น สวยงามสบายตา และในอี ก แง ห นึ่ ง ก็ คื อ
ความสัมพันธของจังหวะและองคประกอบทางสถาปตยกรรมเหลานี้ก็อางอิงกับสัดสวนมนุษยและ
การใชงาน เชนในเรื่องของการเจาะชองเปดหรือระยะหางของชวงเสา
การสะทอนใหเห็นถึงความออนชอน มีดังนี้
1) การใชองคประกอบรูปดานโดยใชเสนสายที่เรียบงาย
2) การใชชองเปดทั้งแนวตั้งและแนวนอนอยางสัมพันธเปนจังหวะ
3) การใชสัดสวนขององคประกอบที่สัมพันธกัน
4.5 ความก้ํากึง่ พรามัว
ความก้ํากึ่งพรามัวเปนลักษณะของความไมชัดเจน ไมแนใจในเรื่องของที่วางและการ
รั บ รู ซึ่ ง เป น คติ ห รื อ พื้ น ฐานทางความคิ ด ของปรั ช ญาตะวั น ออก ซึ่ ง ถื อ ได ว า เป น เสน ห ห รื อ
เอกลักษณที่ชัดเจน ความสําคัญดังกลาวเปนการตอกย้ําตอ “ความไมแนนอน” ที่แนนอนในวิถีชีวิต
ชาวพุทธและชาวตะวันออก ก็คือการเปลี่ยนแปลง ไมคงที่ และไมยึดติด เชนความมืด - ความสวาง
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ความกวาง - ความแคบ ขางนอก - ขางใน ความปดลอม - ความเปดโลง เปนตน ซึ่งคุณลักษณะ
ของความก้ํากึ่งพรามัวนี้ทําใหมันมีความยืดหยุนสูง และปรับเปลี่ยนไปไดตามความเหมาะสม และ
ไมมีการฟนธงแนนอนตายตัว ซึ่งบางครั้งจะตองมีการคิดตามตลอดเวลาเกือบทุกขณะก็วาได ความ
ก้ํากึ่งพรามัวนี้จึงสัมพันธกับลักษณะการจัดวางที่วาง และการรับรู ตลอดจนการใชงานในที่วาง
นั้นๆ
การสะทอนใหเห็นถึงความก้ํากึ่งพรามัว
1) การใชทวี่ างตอเนื่อง เชน ชาน ลานโลง ทางเดินเชื่อมตอ
2) การปดลอมของใตถุนเรือน
3) การใชบันไดอยูภายนอกบาน
4) การตกทอดของแสงเงา จาก ตนไม อาคาร ชายคา ระแนง
4.6 ความดึงดูดสูภายใน
เปนลักษณะที่ทําใหเกิดการจัดกลุมอาคารลอมลานหรือที่วางตรงกลาง เปนการสราง
ศูนยกลางหรือที่ทางที่เปนศูนยรวมของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีผลตอการเกิดกิจกรรมระหวาง
สมาชิก หรือเปนการไมปฏิสัมพันธกับภายนอกมากเทาภายใน ความสําคัญก็คือการอยูรวมกันของ
สมาชิกและมีสิ่งยึด เกาะเกี่ยวสายใยของครอบครัวไวโดยสัมพันธกับกิจกรรมภายในครอบครัว
และรวมทั้งบริบทแวดลอม
ความดึงดูดสูภายในมีหลักการทําดังนี้
1) การใชการจัดกลุมอาคารลอมชาน หรือลาน
2) การใชเสนสายในแนวตั้งและแนวนอน
3) การใชองคประกอบทางสถาปตยกรรมนําสายตา
4) การปดลอมที่มากกวาในดานนอก
5. ความคิดเห็นทั่วไปที่ไดจากการสัมภาษณสถาปนิกผูออกแบบบานกรณีศึกษา
จากการสั มภาษณสถาปนิ ก ผูออกแบบบา นพั กอาศั ย ตัว อย างที่ศึ ก ษานั้น ยังมีค วาม
คิดเห็นทั่วไปที่มีประโยชนตอการศึกษาวิจัยดังนี้
5.1 การอนุรักษและสืบสานสถาปตยกรรมไทย
สถาปนิกผูออกแบบสวนใหญมีความเห็นวา เราจะตองมีความเขาใจในรากเหงาและ
ตระหนักถึงคุณคาของสถาปตยกรรมไทย และการอนุรักษนั้นจะตองเปนการทํางานรวมกันจากทุก
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ฝาย ทั้งสถาปนิกและประชาชนทั่วไป จะตองเปดรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันมากขึ้น ในสวน
บทบาทของสถาปนิกที่เกี่ยวของนั้น ควรอนุรักษไมเพียงเพื่อสงวนรักษา แตตองปรับปรุงจนสืบ
สานรากเดิมมาสูปจจุบัน และพัฒนาสรางสรรคสิ่งใหมสูอนาคตได จึงจะครบถวน
5.2 การสรางสรรคผลงานสถาปตยกรรมไทย
สถาปนิกผูออกแบบมีความเห็นตอการสรางสรรคผลงานสถาปตยกรรมไทยดังนี้
1) สถาปตยกรรมไทยเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมของไทยที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต
วิธีคิด และวิธีการปลูกสรางอาคารบานเรือนในยุคสมัยตางๆ ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่สัมพันธกับ
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศไดดี
2) มิติการสรางสรรคสถาปตยกรรมไทยนั้น ควรพินิจพิเคราะหถึงความสัมพันธของ
รูปแบบและเนื้อหา ความเชื่อมโยงของรูปธรรมและนามธรรม ความตอเนื่องระหวางภายในกับ
ภายนอก และความกลมกลืนของชีวิตกับธรรมชาติ
3) การสรางสรรคสถาปตยกรรมไทยนั้น จะตองใหเขาถึงจิตวิญญาณไทย ตองมีความ
ลึกซึ้งกับประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ตองมีความรูจริงตอวัฒนธรรม และใหความสําคัญกับสังคม
5.3 การปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกไทย
สถาปนิกผูออกแบบมีความเห็นตอการปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกไทยดังนี้
1) สถาปนิกควรจะเปนผูที่กระตุนและสงเสริมจิตสํานึกรวมตอผลประโยชนของสังคม
โดยรวม มากกวาผลกําไรเชิงพาณิชยและการบริการลูกคามากไปหรือการสนองความตองการสวน
ตน
2) สถาปนิกจะตองมีความเปดกวางและปรับตัวใหทันตามความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
และสลับซับซอนในโลกยุคโลกาภิวัตน และจะตองมีวิจารณญาณในการกลั่นกรองและคัดสรรสิ่งที่
เปนประโยชนและเหมาะสมตอการพัฒนาทางดานสถาปตยกรรม ตลอดจนตองตระหนักถึงการ
แขงขันที่เปดเสรีในตลาดโลก และผลกระทบที่จะมีตอประเทศไทยดวย
3) สถาปนิกจะตองใหความสําคัญกับการศึกษาหรือวิจัย และองคความรูหลักวิชาการ
ออกแบบสมัยใหม เพื่อการผสมผสานและบูรณาการที่เปนองครวมขึ้น
4) สถาปนิกควรเปดรับและเรียนรูกับความหลากหลายของมิติทางวัฒนธรรม สังคม
และเทคโนโลยีสมัยใหม ไมควรยึดติดในเรื่องรูปแบบหรือแนวทางใดมากจนเกินไป
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5) สถาปนิกควรตระหนักถึงความสําคัญของหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอสังคมใน
ฐานะผูสรางสรรคสภาพแวดลอมใหม เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และความพอใจของผูใชสอยใน
งานสถาปตยกรรม
5.4 แนวทางการออกแบบของสถาปนิกไทย
สถาปนิกผูออกแบบมีความเห็นวาแนวทางการออกแบบในปจจุบันมีความหลากหลาย
อยูมาก และสรุปเปนความคิดเห็นดังนี้
1) สถาปนิ ก ไทยควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ กระแสความเคลื่ อ นไหวในแวดวง
สถาปตยกรรมในระดับสากลสูงมาก รวมทั้งในเรื่องรูปแบบและสไตลที่ไดรับอิทธิพลมาจากสื่อ
ตางๆ
2) สถาปนิกไทยควรใหความสําคัญกับประวัติศาสตรสถาปตยกรรมและการอนุรักษ
สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมมากขึ้น
3) สถาปนิกไทยควรใหความสนใจกับสภาพแวดลอม สภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น
มากขึ้น รวมทั้งพยายามสืบสานและพัฒนาลักษณะไทยในงานออกแบบรวมสมัยมากขึ้น
4) สถาปนิกไทยบางกลุมเริ่มใหความใสใจในมาตรฐานและคุณภาพของงานออกแบบ
มากขึ้น รวมทั้งพยายามสืบสานและพัฒนาลักษณะไทยในงานออกแบบรวมสมัยมากขึ้น
5) สถาปนิกไทยตองมุงแสวงหาและเสนอทางเลือกใหมๆ ในวิถีชีวิตสมัยใหมอยาง
เหมาะสม ซึ่งควรที่จะมีความเขาใจทั้งเชิงกวางและลึกตอมิติทางวัฒนธรรมรวมสมัย
5.5 การศึกษาสถาปตยกรรมในประเทศไทย
สถาปนิกผูออกแบบมีความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาสถาปตยกรรมในประเทศไทยดังนี้
1) การศึกษาสถาปตยกรรมในประเทศไทยในระดับอุดมศึกษาสวนใหญ มีรากฐานจาก
สถาปตยกรรมตะวันตกเปนสวนใหญ และมุงเนนไปที่สถาปตยกรรมสากลมากกวาสถาปตยกรรม
ไทย จะเห็นไดวามีการเรียนการสอนวิชาสถาปตยกรรมไทยเพียงแคไมกี่ภาคการศึกษาเทานั้น และ
ไมไดมีการลงลึกในรายละเอียดเพียงพอ
2) นักศึกษารุนใหมใหความสําคัญกับสถาปตยกรรมตะวันตก ความเคลื่อนไหวทาง
สถาปตยกรรมในกระแสหลักเทานั้น ประกอบกับความไมใสใจในการศึกษาสถาปตยกรรมไทย
และสถาปตยกรรมพื้นถิ่นอื่นๆ จึงขาดความเขาใจอยางลึกซึ้งในการออกแบบสถาปตยกรรมไทย
3) นักศึกษาสถาปตยกรรมโดยสวนใหญใหความสําคัญกับรูปแบบและเทคนิควิธีการ
นําเสนอที่ดี ตื่นตาตื่นใจ มากกวาเนื้อหาและกระบวนการออกแบบ
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4) ในหลักสูตรการเรียนการสอนในหลายสถาบันนั้น ยังขาดการสรุปปูพื้นฐานมิติ
ทางดานประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธเชื่อมโยงกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง
ในปจจุบัน
5) การศึกษาและวิจัยในทางวิชาการและทฤษฎีสถาปตยกรรม มักจะมีการศึกษาแบบ
แยกสวน เพื่อมุงอธิบายใหเกิดความประจางชัดในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในความเปนจริงนั้น มันเปนเนื้อ
เดียวกันอยู และบางครั้งของการศึกษานั้น สถาปตยกรรมก็หลุดลอยออกจากชีวิตของผูคน ซึ่งมันมี
ความเกี่ยวพันกันอยูแนบแนน
5.6 ผลงานการออกแบบบานพักอาศัยทั่วไปในปจจุบัน
สถาปนิกผูออกแบบมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานการออกแบบบานพักอาศัยทั่วไปใน
ปจจุบันดังนี้
1) การออกแบบบานพักอาศัยทั่วไปในปจจุบันไดรับอิทธิพลจากตางประเทศอยูมาก
โดยเฉพาะการนําเอารูปแบบและสไตลมาอยางตรงไปตรงมา เปนการออกแบบที่ผิดกาลเทศะ จน
สงผลใหเกิดวิกฤตทางเอกลักษณของสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย
2) บานพักอาศัยในปจจุบันมุงเนนไปที่ภาพลักษณภายนอกมากกวา เพื่อตอบสนองการ
ใชงานและการทําหนาที่พื้นฐานของบานที่เอื้อใหเกิดกาอยูอาศัยภายในอยางสะดวกสบาย และยัง
สิ้นเปลืองทรัพยากรและพลังงานธรรมชาติอยางไมจําเปน
3) ด วยเทคนิควิทยาการและวัสดุการกอสรางที่หลากหลายในป จจุบัน ทําใหมี การ
พยายามและการทดลองใหมๆ ในการออกแบบบานพักอาศัยใหสอดคลองกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
รวมทั้งทางเลือกรูปแบบตางๆ ในการออกแบบที่อยูอาศัยในอนาคตอีกดวย แตยังไมมีขอสรุปที่
ชัดเจน
4) ดวยองคความรูและหลักวิชาการออกแบบสมัยใหม ทําใหการออกแบบบานพักอาศัย
ในปจจุบันมีการคํานึงถึงการบูรณาการ การผสมผสาน ทั้งสิ่งใหมและสิ่งเกาใหเหมาะสม รวมทั้ง
จิตสํานึกในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางจํากัดขึ้น และทําลายสภาพแวดลอมนอยลง
5.7 การออกแบบบานพักอาศัยใหมีเอกลักษณหรือลักษณะไทย
สถาปนิ ก ผู อ อกแบบมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การออกแบบบ า นพั ก อาศั ย ในป จ จุ บั น ให มี
ลักษณะไทยดังนี้

77
1) การนํ า ลั ก ษณะไทยมาใช ใ นงานออกแบบบ า นพั ก อาศั ย ในปจ จุ บั น นั้น มีทั้ ง เชิ ง
รูปธรรมและนามธรรม ซึ่งจะสะทอนออกมาเดนชัดอยางไรนั้นขึ้นอยูกับความเขาใจ ความสนใจ
ของความชํานาญของสถาปนิกผูออกแบบ
2) การให ค วามสํ า คั ญ กับ การพยายามในการทดลองการออกแบบที่ มุง เน น เนื้ อ หา
นามธรรมเชิงลึกนั้น จะสงผลตอคุณคาของลักษณะไทยในงานออกแบบบานพักอาศัยรวมสมัยที่
มากขึ้น
3) ควรใหความสนใจตอพฤติกรรมความเปนอยูและประโยชนใชสอยของผูอยูอาศัยใน
ยุคปจจุบันที่มีความหลากหลายซับซอนขึ้นกวาเดิม ตลอดจนมิติทางดานจิตใจของผูอยูดวย
4) สถาปนิกผูออกแบบตองหาจุดรวมระหวางความเปนไทยและความเปนสากลอยาง
พอดีและสะทอนออกมาในทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรมใหเหมาะสม
5) ในความกาวหนาทางเทคโนโลยี สถาปนิกจะตองนําเทคโนโลยีสมัยใหมเหลานี้มา
ทําใหมนุษยกับธรรมชาติเขาใกลกันเหมือนที่เคยเปนในอดีต บานพักอาศัยในปจจุบันตองทําหนาที่
นี้ในการสรางปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
6) การออกแบบบานพักใหมีลักษณะไทยนั้น สถาปนิกหลายทานมีความเห็นตรงกันวา
คํานึงถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดลอมนั้นเปนพื้นฐานที่สําคัญอยางยิ่ง
5.8 การวิจารณผลงานสถาปตยกรรมในประเทศไทย
สถาปนิกผูออกแบบมีความคิดเห็นตอการวิจารณผลงานสถาปตยกรรมในประเทศไทย
ดังนี้
1) สังคมไทยไมใชสังคมแหงการวิจารณ ดังนั้นทั้งผูวิจารณและผูถูกวิจารณจะตองมี
ความเปนกลาง และเปดกวางตอความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลาย จึงจะเสริมสรางสังคมแหงการ
วิจารณได
2) นั ก วิ จ ารณ แ ละสื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการวิ จ ารณ นั้ น มี จํ า นวนอยู น อ ยมากและไม มี
พัฒนาการที่ดีในการวิจารณและนําเสนอคุณคาของผลงานที่เกิดขึ้น จึงทําใหสังคมขาดความเขาใจ
ตองานที่เกิดขึ้น
3) หัวใจของการวิจารณนั้นคือ การชี้แนะและชี้นําเพื่อปรับปรุงในคุณภาพและคุณคา
ของงานสถาปตยกรรมและควรมีวิธีการวิจารณอยางสรางสรรค ครอบคลุม และลึกซึ้ง จึงจะมี
ความหมาย และปจจัยประการสําคัญประการหนึ่งคือ ความเขาใจตอคุณคาของสถาปตยกรรม
ระหวางสถาปนิก ผูอยูอาศัย นักวิจารณ และสังคม
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5.9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคานิยมในงานออกแบบสถาปตยกรรม
สถาปนิกผูออกแบบมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคานิยมในงานออกแบบสถาปตยกรรมดังนี้
1) คนไทยเราโดยทั่วไปแลวไมคอยตระหนกและเห็นคุณคาของสิ่งที่เรามีและเปน
สังคมที่เปดเอาวัฒนธรรมอื่นเขามางาย และมีทัศนคติที่ไมดีกับสิ่งเกา เห็นวาเปนเรื่องลาสมัย
2) การตระหนักถึงคุณคาของสถาปตยกรรมไทยนั้นมีความแตกตางกันไป และถาเรารู
วาอะไรคือคุณคาของไทยอยางแทจริง มันก็ทําใหชีวิตเรามีความหมาย ไมเชนนั้นก็เปนเพียงการ
กระทําที่อวดอางและหยิบยกเอาผลประโยชนเปนที่ตั้ง และจะสงผลเสียในระยะยาว
3) คนไทยถูกปลูกฝงคานิยมที่วาเรารับเอาของตะวันตกแลวจะดูเปนคนทันสมัย มี
รสนิยม และมีหนามีตาในสังคม และเราก็ถูกสั่งสอนใหดูถูกในตัวเราเองวายังไมพัฒนาและลาหลัง
ในทางตรงกันขาม ชาวตางชาติกลับมีความประทับใจในความเปนไทยเสียมากกวา
4) ในสังคมบริโภคนิยมขณะนี้ ผูคนทั่วไปไมนิยมในบานพักอาศัยที่มีลักษณะไทย
ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตสมัยใหม สถาปนิกนักออกแบบจึงตองออกแบบเพื่อ
สนองตอความตองการของผูอยูอาศัยเปนหลัก จึงเปนเหตุผลประการหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหขาดความ
ตอเนื่องในการพัฒนาลักษณะไทยในงานออกแบบ
5.10 ขอเสนอแนะอื่นๆ
สถาปนิกผูออกแบบมีขอเสนอแนะดังนี้
1) สําหรับสถาปนิกและนักออกแบบที่คิดจะออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย ตอง
รักความเปนไทยและวิถีไทยเปนอันดับแรก เราอาจศึกษาจากตะวันตก แตควรนํามาผสมผสานกับ
ตัวเราใหลงตัวเหมาะสม ใหอยูรวมกับสังคมและสภาพแวดลอมได
2) วิกฤตการณทางวัฒนธรรมที่กระทบตอรากเหงาเรานั้น เกิดจากความจริงที่วา การ
เรียนการสอนเรืองประวัติศาสตรของเรานั้นลมเหลวในการสรางจิตสํานึกแกลูกหลานของเราให
ซาบซึ้งกับความเปนไทยในอดีต รวมทั้งความลมเหลวในการเตรียมทรัพยากรบุคคลใหรับมือกับ
ความซับซอนตางๆ ของสังคมแบบโลกาภิวัตนนั่นเอง
3) วั ฒนธรรมของเรานั้ น มีก ารเคลื่อ นไหลอยูต ลอดเวลา เราควรทํ าความเข า ใจใน
วั ฒ นธรรมร ว มสมั ย ให ลึ ก ซึ้ ง ซึ่ ง จะส ง ผลต อ งานออกแบบสถาป ต ยกรรมให มี ลั ก ษณะหรื อ
เอกลักษณไทย ก็คือการแกปญหาหรือตอบสนองประโยชนใชสอยของวัฒนธรรมรวมสมัยดังกลาว
นั่นเอง
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4) ถาจะออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยนั้น เราจะตองเขาใจตัวเรา เขาใจความ
เปนพุทธ และควรศึกษางานตัวอยางชั้นครูที่มีอยูมากมาย หรืองานพื้นบานที่มีภูมิปญญาแอบแฝงอยู
เชนกัน เราตองมีความเขาใจ มีศรัทธา และตองซึมซับใหมากพอ มันถึงมีจิตวิญญาณในแบบของเรา
5) เราจะตองตระหนักรูในความสําคัญของสิ่งที่เรามี เราเคยทําหลายอยางมากอนหนา
ตะวันตก แตไมเห็นคุณคากันเอง พอตะวันตกหยิบจับไปพัฒนาตอเราก็หันหลังกลับมาควานหากัน
เหมือนการวิ่งตามเคาไปเรื่อยตลอดเวลา เราควรที่จะหยุดเดินตามในหลายเรื่อง และควรมีความ
มั่นใจในตัวเราและตองพึ่งพิงตัวเราเอง
6) เราควรมีวิจารณญาณที่ดีพอในการเลือกรับและเลือกใชสิ่งที่มาจากที่อื่น และมีความ
กลาพอในการชี้นําทางความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย จึงจะเกิดการพัฒนาขึ้น
อยางเปนระบบ
7) ในการตีความประเด็นความเปนไทยนั้น มีความหลากหลายและแตกตางกันอยูมาก
ดังนั้ น การนํ าลักษณะไทยมาออกแบบในปจ จุบัน ก็ควรที่จ ะพึ่งพิจารณาถึงป จจัย แวดล อ มให
ครอบคลุม จึงจะเหมาะสมแกยุคสมัย
8) ควรส ง เสริ ม ทั้ ง แนวคิ ด และแนวทางในการปฏิ บั ติ อ ย า งจริ ง จั ง ต อ การบริ โ ภค
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดในปจจุบัน
9) การสร า งสรรค ส ถาป ต ยกรรมนั้ น ควรมองให ก ว า งไกลขึ้ น เพราะผลงาน
สถาปตยกรรมในขั้นสุดทายที่ผานการกลั่นกรองและปรับเปลี่ยนจากทั้งผูอยูอาศัยและสถาปนิกแลว
นั้น มิใชแคเปนเพียงสมบัติของเจาของหรือผูอยูอาศัยเทานั้น แตยังเปนสมบัติของประเทศชาติใน
ระยะยาวอีกดวย

บทที่ 5
พัฒนาการบานไทยรวมสมัย
ในการศึ ก ษาถึ งพั ฒ นาการบ า นไทยรวมสมัย ไดนํ าผลการวิ เ คราะห ม าประมวลผล
เชื่อมโยงแนวคิดของสถาปนิกผูออกแบบ กับความตองการของผูอยูอาศัยและรวมทั้งปจจัยแวดลอม
ในชวงระยะเวลาของการศึกษาที่สงผลตอรูปแบบที่เกิดขึ้น ในการวิเคราะหภาพรวมของพัฒนาการ
นั้ น มี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร เ พิ่ ม เติ ม พอสั ง เขป เพื่ อ เชื่ อ มโยงให เ ห็ น ความต อ เนื่ อ งของ
พัฒนาการกอนหนากับพัฒนาการในชวงเวลาที่ทําการศึกษา อยางครอบคลุมขึ้น
นอกจากนี้ ใ นการศึ ก ษาถึงการเปลี่ย นแปลงและพั ฒนาการนั้น จํา เปน จะต องมีก าร
วิเคราะหวาในภาพรวมที่เกิดขึ้นนั้น ลักษณะไทยที่ยังคงปรากฏเดนชัดอยูนั้นมีอะไรบาง มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร ลักษณะอะไรบางที่หดหาย หรือมีลักษณะใหมเพิ่มเติมขึ้นมาบาง (แผนภาพที่
11) แลวมีปจจัยอะไรที่เปนตัวแปรสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมทั้งลักษณะไทยรวมสมัย
จะมีลักษะอยางไร และจะสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมปจจุบันออยางไร

แผนภาพที่ 11 แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของลักษณะไทยวามีความคงเดิม ลดลง หรือเพิ่มขึ้น
1. พัฒนาการในปจจุบัน: เปรียบเทียบกับตนฉบับ
ในการศึกษาถึงพัฒนาการบานไทยรวมสมัยในชวงเวลาดังกลาว จําเปนที่จะตองทําการ
วิเคราะหในเชิงประวัติศาสตรเพิ่มเติมเพื่อประมวลผลเปรียบเทียบลักษณะไทยที่ปรากฏในบาน
กรณีศึกษาทั้ง 10 หลัง กับเรือนไทยเดิม ซึ่งเปนแมแบบของการสรางสรรควัฒนธรรมการปลูกสราง
ในอดีต (แผนภาพที่ 12) เพื่อที่จะศึกษาถึงการนําเอาลักษณะไทยที่มีเคาโครงเดิม จากเรือนไทย
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ประเพณี (tradition) มาสูบานพักอาศัยที่มีการแปลงเปลี่ยนรูปแบบ (transformed) ในปจจุบัน อันจะ
เปนประโยชนตอการประมวลผลลักษณะไทยและพัฒนาการในภาพรวมดังกลาวได

แผนภาพที่ 12 แสดงถึงพัฒนาการลักษณะไทยจากเคาโครงเดิมสูเคาโครงใหม
1.1 พัฒนาการทางดานลักษณะ
1.1.1 การจัดกลุมอาคารและการวางผัง
การจัดกลุมอาคารและการวางผังในรูปแบบปจจุบันพบวามีการอางอิงรูปแบบ
จากเรือนไทยเดิม โดยปรับเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตและประโยชนใชสอยใหม ซึ่งแบงออกไดเปน 4
แบบ คือ แบบที่ 1) การจัดกลุมอาคารแบบกระจายตัวแยกกัน แบบที่ 2 ) การจัดกลุมอาคารเปนรูป
ตัว U แบบที่ 3) การจัดกลุมอาคารเปนรูปตัว L และ แบบที่ 4 ) การจัดกลุมอาคารแบบมวลหลัง
เดียว จะเห็นไดวา การจัดกลุมอาคารในแบบที่ 2, 3 และ 4 นั้น เปนการตอบสนองตอเรื่องของ
ขอจํากัดทางดานพื้นที่ตั้งซึ่งในสังคมเมืองปจจุบัน ที่ดินมีราคาสูงขึ้นมาก และมีความหนาแนน
ของอาคารบานเรือนสูง รูปแบบที่ 2, 3 และ 4 ของการวางผังจึงมีความเหมาะสมกวา แตถาที่ตั้ง
ของบ า นอยู ใ นย า นชานเมื อ ง หรื อ ต า งจั ง หวั ด ที่ มี ร าคาที่ ดิ น ไม สู ง เท า กั บ ย า นใจกลางเมื อ ง
ประกอบกับยังมีความหนาแนนของสภาพแวดลอมนอยกวา การออกแบบวางผังในแบบที่ 1 นั้นก็
นาจะยังทําไดอยู และเทาเทียมกับแบบอื่นๆ ดังนั้น บริบทที่ตั้งก็เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่งตอ
การกําหนดรูปแบบของการจัดกลุมอาคารและการวางผังเพื่อใหไดลักษณะไทยหรือบรรยากาศ
ไทยบางประการ
1.1.2ที่วางตอเนื่อง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและการใชสอยกิจกรรมที่ตางไปจาก
เดิมนั้นทําใหเห็นถึงพัฒนาการของการนําที่วางตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบชานบาน และทางเดิน
เชื่อมมาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งไดประมวลผลการนําที่วางตอเนื่องมาใชในรูปแบบ
ปจจุบันพบวา
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1) ชานบานนั้นยังคงมีความสําคัญในฐานะ เปนพื้นที่สาธารณะสวนกลาง (public space)
เพื่ อ การพบปะและทํ า กิ จ กรรมบางอยา งระหว า งสมาชิก ในครอบครั ว และ มี ค วามยืด หยุ น ต อ
กิจกรรมที่หลากหลาย และเชื่อมโยงพื้นที่ตางๆ เขาดวยกัน
2) ชานบานเปนพื้นที่เชื่อมตอระหวางภายในและภายนอก (intermediate หรือ inbetween space) เปนตัวกลางสงตอระหวางภายในสูภายนอก สรางความรูสึกระหวางความเปน
สวนตัวสูความเปนสาธารณะ1
3 ) ชานบานมีความตอเนื่องในลําดับขั้นในแนวนอน และขณะเดียวกันก็ มีลักษณะพุง
ทะยานเปดโลงขึ้นสูฟา(open to sky)ไปในทิศทางตั้ง2 ลักษณะดังกลาวยังคงปรากฏอยู แตใน
ปจจุบันพบวามีการอยูอาศัยทั้ง 2 ระดับที่เทาๆ กัน ที่วางตอเนื่องหรือชานบานนั้น ไดเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากความตอเนื่องในแนวนอนแผกวาง มาสูความตอเนื่องทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
เทาๆ กัน
4 ) ชานบานไดลดบทบาททางกายภาพลง ซึ่งในปจจุบันมีบทบาทเปนสัญลักษณเชิง
นามธรรมที่สะทอนวิธีคิดและวิถีชีวิตของการอยูอาศัยในสังคมไทยในอดีต3 ที่มีการใชชีวิตขางนอก
มากกวามาสูการใชชีวิตขางในมากขึ้นในปจจุบัน
5) ชานบานและลานโลงยังมีคุณลักษณะของการดึงดูดหรือพุงเขาสูภายใน (inward
focus) 4เปนการสอดรับตอกระแสภูมิภาคนิยมและ สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ไมวาจะเปนจากจีน ญี่ปุน
อินเดีย ศรีลังกา บาหลี เปนตน ลวนสงผลใหเกิดการเปด court หรือลานโลงกลางบานมากขึ้น จะ
เห็นไดวามีการใชทั้งชานบานในชั้นบนและเปด court โลงกลางบานชั้นลางดวย หรือเปนการ
ผสมผสานระหวางทั้งสองรูปแบบ นอกจากนี้ การสรางที่วางใหมีลักษณะพุงสูภายในนั้น นอกจาก
จะเปนการสรางที่ วางที่เอื้ อตอการอยูรว มกัน ระหวางสมาชิกภายในครอบครัวแลว ยั งเปนการ
แก ป ญ หาที่ เ หมาะสมต อ สภาพการณ ใ นสั ง คมเมื อ งป จ จุ บั น โดยเฉพาะข อ จํ า กั ด ในเรื่ อ งของ

1

วันดี พินิจวรสิน, “ที่วางตอเนื่องของบานพื้นถิ่นไทย,” ระแนง 2,1 (2544) : 64
ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน, “ทัศนคติตอที่วาง: อัตลักษณที่ซอนเรนในสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
เอเชียรวมสมัย,” Journal of Architectural Research and Studies , 1 (2545) : 145
3
สัมภาษณ อนุสรณ ภักดิ์สุขเจริญ,สถาปนิก บริษัท แอพสแทร็ค จํากัด,3 ธันวาคม 2545.
4
ม.ล.ปยลดา ทวีปรังษีพร, “Rethinking Tradition-Another Look at the Essential
Characteristics and Meannings of Ruan Thai” ใน พัฒนาวิชาการสถาปตยกรรม (กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 1.29.
2
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สภาพแวดลอมและขนาดที่ตั้ง ขณะเดียวกันก็สามารถปดบังการมองผานจากภายนอกบานมาสู
ภายในได5
1.2พัฒนาการทางดานรูปทรง
ปจจัยหลักในเรื่องของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน มีการใชสอยพื้นที่บริเวณชั้น
ลางมากขึ้น ซึ่งมีผลมาจากปจจัยดานเศรษฐกิจ โดยมีการใชสอยพื้นที่ชั้นลางอยางคุมคา จึงทําใหการ
พัฒนาทางดานรูปทรงดังกลาวไดชัดเจน เมื่อเทียบกับรูปทรงของบานไทยในอดีตซึ่งสรุปไดดังนี้
1.2.1 การยกมวลและปริมาตรของอาคาร
จะเห็นไดวายังมีการอางอิงในเรื่องของรูปทรงในแงของการยกมวลอาคารใหลอย
โดยใชเสาลอย และมีพื้นที่ใตถุนเรือน ซึ่งยังพบเห็นเคาโครงเดิมอยู ในบานกรณีศึกษาทุกหลังนัน้ จะ
เห็น วามีก ารเพิ่มมวลหรื อการป ด ลอมบางสวนของพื้ น ที่ใ ตถุน เรื อ นหรือทั้งหมด ที่ตอบสนอง
ประโยชน ใชสอยมากขึ้ น แตยังคงคํานึงถึงภาพรวมของความเบาลอยดังกลาวอยู6 หรือในบาง
กรณี ศึกษามี การวางอาคารทั้งหมดบนเสาลอย ซึ่งไมสามารถใชพื้นที่ใตอาคารไดเลย เปนการ
แกปญหาทางดานสภาพที่ตั้งของอาคาร แตยังคงเห็นถึงการยกมวลทั้งหลังไดชัดเจนอยู
จึงพอสรุปไดวา มวลอาคารโดยรวมนั้นมีการปดกั้นที่วางใตถุนเรือนมากขึ้น เพื่อความ
เหมาะสมของการใชงานในปจจุบัน แตยังคงพยายามแสดงใหเห็นถึงการยกลอยของมวลในลักษณะ
ตางๆ อยู
1.2.2 การแตกมวลและปริมาตร
เนื่องจากเนื้อที่ของการใชงานในปจจุบันเพิ่มมากขึ้น สถาปนิกมีความพยายามที่
จะทําใหอาคารดูไมใหญโตจนเกินไป จึงไดแตกมวลของอาคารเปนมวลยอย หรือผลักมวลอาคาร
ใหมีชั้นทางตั้งมากขึ้น แตในการแตกปริมาตรดังกลาวเปนการลดขนาดและสัดสวนของอาคารให
สอดคลองกับภาพรวมของอาคารและบริบทแวดลอมจึงทําใหกลมกลืนขึ้น และยังทําใหอาคารดู
โปรงเบาขึ้นอีกดวย7 ซึ่งสามารถสรุปไดวาการแตกมวลและปริมาตรนี้เปนการแกปญหาในเรื่องของ
ขนาดและสัดสวนของอาคารในบริบทแวดลอมใหมได

5

สัมภาษณผุสดี ทิพทัส, สถาปนิกและอาจารย, 6 มีนาคม 2546
66
วีระ อินพันทัง, “สถาปตยกรรมไทยพิเคราะห: วาดวยความเบาลอย,” หนาจั่ว, 17
(2544) : 39-40.
7
เรื่องเดียวกัน.
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1.2.3 การแตกผืนหลังคาและการใชหลังคาซอนชั้น
ในภาพรวมของการใชองคประกอบของหลังคาที่อางอิงของเดิมนั้น พบวาใน
ปจจุบันมีคลายเดิมอยู ที่พบเห็นก็คือการแตกผืนหรือระนาบหลังคาออกเปนสวนยอย ทําใหสวน
หลังคาดูไมใหญโตจนเกินไป8 ซึ่งจะสัมพันธกับการจัดกลุมอาคารและสัดสวนโดยรวมอีกดวย
นอกจากนี้ พบวามีพัฒนาการที่ชัดเจนในการทดลองเรื่องรูปแบบของหลังคา ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับ
ปจจัยทางดานเทคโนโลยีเปนสําคัญ แตก็อยูภายใตการคํานึงถึงสภาพภูมิอากาศ เปนสําคัญ จึงพอ
สรุปได วายังมี ก ารใช รูปทรงหลังคาในลักษณะจั่ว สูงและมีการแบ งระนาบและซ อนชั้ น อยู แต
ขณะเดียวกันก็จะมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการทดลองในรูปแบบที่ผสมผสานกัน
มากขึ้น
1.3 พัฒนาการรูปดาน
ปจจัยหลักในเรื่องของการจัดองคประกอบทางสถาปตยกรรมและวัสดุที่หลากหลายใน
ปจจุบันนั้น เปนตัวแปรสําคัญตอพัฒนาการทางรูปดานของบานไทยรวมสมัย รวมทั้งอิทธิพลของ
แนวคิด modernism, postmodernism และการคํานึงถึงถิ่นฐานที่ตั้ง place และการสื่อความหมายของ
สถาป ต ยกรรมใหม นั้น ล ว นเป นองคป ระกอบที่ ชว ยสง ผลตอการเปลี่ ย นแปลงทางรู ปดา นดว ย
สามารถสรุปไดดังนี้
1.3.1 การใชเสนสายที่เรียบงาย
จากการประมวลผลการวิเคราะหในเรื่องรูปดานและการใชองคประกอบยอย
และรายละเอียดทางสถาปตยกรรมพบวามีการใชเสนสายที่เรียบงายและตัดทอนรายละเอียดมากกวา
บานไทยในอดีตที่มีความออนชอยและประณีต
มีการประยุกตใชเสนสายที่เรียบงายในองคประกอบยอย เชน การยื่นชายคา ค้ํายัน และ
ระแนงบังแดด ซึ่งไดรับอิทธิพลของกระแสความคิด modernism ในเรื่องของความเรียบงายและ
สัจจะของวัสดุอยางเห็นไดชัด รวมทั้งอิทธิพล postmodernism มีการผสมผสานของวัสดุอยูมาก เชน
เหล็ก คอนกรีต กระจก อิฐ ไม และวัสดุสังเคราะหอื่นๆ
นอกจากนี้ การขับเนนของเสนสายในแนวตั้งและแนวนอนซึ่งก็เนนการใชเสนสายไทย
ในแบบใหมที่ยังสะทอนใหเห็นลักษณะบางประการของบานไทยเดิมได เชน เสนตั้งพุงทะยาน
เสริมดวยความเบาลอย เสนนอนที่เชื่อมตอที่วางตางๆ

8

นิช หิญชีระนันทน , “สถาปยกรรมไทย” อาษา (เมษายน 2539) : 115-116.
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1.3.2 การปดลอมและการเจาะชองเปด
ในป จ จุ บั น ชั้ น ล า งหรื อ ใต ถุ น เรื อ นนั้ น มี ก ารป ด ล อ มมากขึ้ น จึ ง ส ง ผลต อ
พัฒนาการของรูปดานอีกอยางที่ชัดเจน เนื่องจากมีการอยูอาศัยและใชงานในชั้นลางเพิ่มขึ้น ดังนั้น
จึงมีการเจาะชองเปดที่สัมพันธกับรูปดานโดยรวม และการคํานึงถึงการถายเทของอากาศ มิติการ
มองเห็นจากภายในสูภายนอก รวมทั้งการใชงานและกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งปจจัยเหลานีล้ ว นสงผล
ตอรูปดานอาคาร
การเจาะชองเปดนั้นเปนไปทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งมีการนําวัสดุสมัยใหมและ
วัสดุธรรมชาติมาผสมผสานใหเกิด “การสื่อความหมาย” บางประการ9 เชน เรื่องของวัฒนธรรม
แนวคิด หรือบริบทแวดลอมและถิ่นฐานที่ตั้ง (place, contextualism) ก็มีอิทธิพลสําคัญตอรูปดาน
อาคาร เชน บาน ที่อยูในชนบทนั้นก็มีรูปดานที่คํานึงถึงสภาพแวดลอมตางจากบานที่อยูในใจกลาง
เมืองอยางชัดเจน ซึ่งพอจะสรุปไดวานอกจากประโยชนใชสอยใหมและวัสดุกอสรางแลว บริบท
สภาพแวดลอมทางที่ตั้งโครงการนั้นสงผลตอรูปดานของอาคาร
1.4 สรุปการประมวลผลพัฒนาการทางดานลักษณะสัณฐาน
1.4.1 ลักษณะไทยที่ปรากฏอยูในปจจุบัน
-การจัดกลุมและวางผังอาคาร
-การใชทวี่ างตอเนื่อง
-การจัดภูมิทัศน
-การยกมวลอาคารลอยจากพืน้
-การมีใตถุนเรือน และการใชเสาลอย
-การใชหลังคาทรงจั่วสูง และจัว่ ซอนชั้น
-การยืน่ ชายคา การใชค้ํายัน การใชราวระเบียงกันตก การใชซุม
ประตู
-การใชเสนสายในแนวตั้งและแนวนอน
-การใชวัสดุธรรมชาติ

9

วิวัฒน เตมียพันธ, “สถาปตยกรรมพื้นถิ่น: ฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมกับการ
ออกแบบปจจุบัน และความหมายของที่อยูอาศัยตามโลกทัศนลานนาโบราณ” ใน ความหลากหลาย
ของเรือนพื้นถิ่นไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543),7.
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1.4.2 ) ลักษณะไทยที่เริ่มหดหายลง
-ชานบานและการเปดโลง
-ความโลงของใตถุน
-เสนสายที่ออนชอย
-รายละเอียดประดับประดา
-การใชน้ํา และตนไม
-การใชซุมประตู และศาลา
2. พัฒนาการในปจจุบัน : เปรียบเทียบระหวางบานกรณีศึกษา
จากการประมวลผลในเรื่องลักษณะไทยที่ปรากฏเดนชัดของบานกรณีศึกษาทั้ง 10 หลัง
นั้น สามารถสรุ ปการนําลั ก ษณะไทยดัง กลา วมาใชในการออกแบบได และเชื่ อมโยงที่ ม าของ
แนวคิดและปจจัยแวดลอมที่สงผลตอรูปแบบโดยรวมที่เกิดขึ้น และพบวาในชวงเวลา 20 ปนี้ มี
ความไมชัดเจนมากนักสําหรับพัฒนาการในชวงเวลานี้ กลาวคือ ถาพิจารณาเปนความตอเนื่องจาก
ชวงเวลาหนึ่งสูชวงเวลาตอมาผานบานกรณีศึกษาแตละหลังนั้น ไมสามารถสรุปเปนพัฒนาการแบบ
เสนตรงที่มีการสงผานพัฒนาการจากบานกรณีศึกษาหลังหนึ่งบานกรณีศึกษาสูหลังหนึ่งตามลําดับ
เวลาได (แผนภาพที่ 13)

แผนภาพที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการในชวงลําดับเวลาของบานกรณีศกึ ษา
เหตุ ผ ลหลั ก ประการหนึ่ ง คื อ การออกแบบบ า นกรณี ศึ ก ษาทุ ก หลั ง เป น การอ า งอิ ง
ลักษณะไทยจากเรือนไทยตนแบบมากกวาการอางอิงจากบานกรณีศึกษาหลังที่สรางขึ้นกอนหนาใน
ชวงเวลาดังกลาว
เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ในชวงเวลานี้ไดรับอิทธิพลของกระแสโพสตโมเดิรนอยู
มาก การออกแบบบานจึงเปนเหมือน “บทสนทนา” ระหวางสถาปนิกและผูอยูอาศัย ซึ่งสาระสําคัญ
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หนึ่งคือเรื่องของ “การสื่อความ” และ “การคนหาความหมายใหม” ที่เผยใหเห็นนัยยะที่แอบแฝง
ซอนเรนอยูจนเปนความหมายใหมแตกตางหลากหลาย
3. กระบวนการในการพัฒนาปรับเปลี่ยนสูร ูปแบบไทยรวมสมัย
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญของพัฒนาการทางสถาปตยกรรมใน
กรุงเทพฯ ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสรุปความคิดที่ทําบานเรือนตางๆไวไดรวบรัด
เปน 3 ยุค10 ดังนี้
ยุคที่ 1 ทําตามเดิม
ยุคที่ 2 อยางผสม
ยุคที่ 3 เปลี่ยนเปนอยางใหม
หากมองพัฒนาการดังกลาวในมิติที่กวางขึ้น คือมองชวงเวลาดังกลาว เปนเสมือนภาพ
ตัวแทนของบานกรณีศึกษา เปนเสมือนตัวแทนของการออกแบบแนวทางที่คํานึงถึงการนําลักษณะ
ไทยมาใช ในการออกแบบ จะเห็นวาแนวทางนี้เปนแนวทางที่เริ่มมีพัฒนาที่เดนชัดขึ้น เริ่มไดรับ
ความสนใจขึ้นอยางจริงจัง ซึ่งบานกลุมกรณีศึกษาก็เปนตัวแทนของการคนหาคุณลักษณะของ
“เอกลักษณไทยรวมสมัย” ที่สะทอนใหเห็นถึงแนวทางหนึ่งที่ชัดเจน
การประมวลที่ จ ะทํ า ให เ ห็ น ภาพพั ฒ นาการที่ ชั ด เจนนั้ น ต อ งมองย อ นกลั บ ไปใน
ชวงเวลากอนหนานี้ จึงทําใหเห็นถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได เนื่องจากเห็นวารูป
แบบเดิมนั้นคอยๆ แปรเปลี่ยนไปตามอิทธิพลตางๆ อยางไรบาง (แผนภาพที่ 14)

พัฒนาการเสนที่ 1 การนําเคาโครงเดิมจากตนฉบับมาประยุกตเปนรูปแบบปจจุบัน
พัฒนาการเสนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงจากเคาโครงสูรูปแบบที่ดัดแปลงไปสูรูปแบบปจจุบัน
พัฒนาการเสนที่ 3 รูปแบบจากภายนอกที่มีอิทธิพลในชวงเวลาปจจุบันผสมผสานกับพัฒนาการเสนที่1และ 2

แผนภาพที่ 14 แสดงพัฒนาการของลักษณะไทยจาก 3 แนวทาง
10

นิช หิญชีระนันทน , “สถาปยกรรมไทย” อาษา (พฤษภาคม 2539) :107
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พัฒนาการบานไทยรวมสมัยในชวงเวลาที่ศึกษา(T2 )เปนพัฒนาการเกิดขึ้นตาม 3
แนวทางนี้ ซึ่งจะตองประกอบไปดวย 1, 2 และ 3 ฉะนั้น การศึกษาพัฒนาการในชวงเวลาT2
ดังกลาว สวนหนึ่งเปนการศึกษาถึงลักษณะไทยรวมสมัยของบานพักอาศัยที่เกิดขึ้นในชวงเวลานี้
กับอีกสวนหนึ่งเปนการศึกษาถึงที่มาของคุณลักษณะไทยรวมสมัยบางประการ ที่เชื่อมโยงตอเนื่อง
กับ T1b เพื่อใหเห็นพัฒนาการอยางครอบคลุมขึ้น ในการประมวลจึงมีการเชื่อมโยงทั้งพัฒนาการที่
1 และ 2, 3 ดวยบานไทยรวมสมัยมีการเดินทางของพัฒนาการเสน เสนที่ 1, 2, และ 3 ประกอบกัน
เปนการมองกลับไปวามีการเปลี่ยนแปลงมาจากสิ่งใด ยุคใด จากของเกาดั้งเดิม จากของที่เริ่มกลาย
สภาพกอนหนาจึงจะเห็นพัฒนาการไดชัดเจนขึ้นดังเชนตัวอยางตอไปนี้
3.1การใช courtyard แบบจีน
คือพัฒนาการเสนที่ 2 และ 3พัฒนาการเสนที่ 2 ซึ่งเคยมีการนํามาประยุกตใชแลวในยุค
ร.๓ และ ร.๔ ซึ่งเปนชวงเวลาที่ไดรับอิทธิพลจากการคาขายกับจีนและคนไทยเชื้อสายจีนไดเริ่ม
สรางรากฐานธุรกิจในชวงเวลานั้น (ภาพที่ 45) สวนพัฒนาการเสนที่ 3 คือ รูปแบบและแนวคิดแบบ
regionalism หรือ critical vernacular ที่ไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นในปจจุบันจาก อินเดียใต และใน
อินโดนีเซีย เปนตน

ภาพที่ 45 ผังพืน้ แบบบานจีนมีการใช courtyard
ที่มา : ผุสดี ทิพทัส และมานพ พงศทัต, บานในกรุงเทพฯ: รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200
ป (พ.ศ. 2325-2525) (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกณมหาวิทยาลัย, 2525),91.
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3.2 การใชบานรูปแบบตะวันตก
คือพัฒนาการเสนที่ 2 และ 3พัฒนาการเสนที่ 2 ซึ่งเคยมีการนํามาประยุกตใชแลวในยุค
ร.๑ -ร.๓ ซึ่งเปนชวงเวลาที่ไดรับอิทธิพลตะวันตก สวนพัฒนาการเสนที่ 3 คือ รูปแบบและแนวคิด
แบบ regionalismที่คํานึงถึงสภาพภูมิอากาศ และไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นในปจจุบัน (ภาพที่ 46)

ภาพที่ 46 รูปแบบบานตะวันตก
ที่มา : ผุสดี ทิพทัส และมานพ พงศทัต, บานในกรุงเทพฯ: รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200
ป (พ.ศ. 2325-2525) (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกณมหาวิทยาลัย, 2525), 113, 300.
3.3 การใชเสนสายที่เรียบงาย
การใชเสนสายที่เรียบงายในรูปทรงอาคารและหลังคารวมทั้งการใชผนังกันแดดใน
แนวตั้ง ก็คือ พัฒนาการเสนที่ 2 และ 3 เชนกันพัฒนาการเสนที่ 2 คือ เคยมีแลวในยุค Modernism
สวนพัฒนาการเสนที่ 3 คือ รูปแบบและแนวคิดแบบ regionalism หรือ minimalism ที่ไดรับความ
สนใจเพิ่มขึ้นในปจจุบัน (ภาพที่ 47)

ภาพที่ 47 การใชเสนสายที่เรียบงายในยุค Modernism
ที่มา : ผุสดี ทิพทัส และมานพ พงศทัต, บานในกรุงเทพฯ: รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200
ป (พ.ศ. 2325-2525) (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกณมหาวิทยาลัย, 2525), 392.
3.4 การสื่อความหมายทางสัญลักษณ
คือการสื่อความหมายทางสัญลักษณ โดยองคประกอบทางสถปตยกรรม เปนพัฒนาการ
เสนที่ 2 ซึ่งไดรับอิทธิพลจากแนวคิดและรูปแบบ Postmodern ขณะนั้น ประกอบกับพัฒนาการเสน
ที่ 3 คือการคนหาความหมายใหมและสื่อการความหมาย ในปจจุบัน (ภาพที่ 48)
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ภาพที่ 48 การใชสัญลักษณทางสถาปตยกรรมในการสื่อความหมาย
ที่มา : วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคนอื่นๆ, พัฒนาการแนวคิดและรูปแบบของงานสถาปตยกรรม อดีต
ปจจุบัน และอนาคต (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2536),223,338.
3.5 การนํารูปแบบไทยประเพณีมาใชอยางจงใจ
เปนการนําเอารูปแบบไทยประเพณีมาใชอยางจงใจ เพื่อสื่อถึงเอกลักษณของบานไทย
เปนพัฒนาการเสนที่ 2 ในเรื่องวิกฤตทางเอกลักษณ ในยุคเริ่มตน และบงชี้ถึงรสนิยมและฐานะของ
ผูครอบครองได (ภาพที่ 49) ประกอบกับพัฒนาการเสนที่ 3 ที่มีชาวตางชาตินิยมนํารูปแบบไทย
ประเพณีมาใชสําหรับเปนบานพักอาศัยในเมืองไทยที่บงบอกความเปนถิ่นที่ (place)

ภาพที่ 49 การนํารูปแบบไทยประเพณีมาใช
ที่มา : ผุสดี ทิพทัส และมานพ พงศทัต, บานในกรุงเทพฯ: รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200
ป (พ.ศ. 2325-2525) (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกณมหาวิทยาลัย, 2525),395.
3.6 การเนนธรรมชาติแวดลอมสัมพันธ
เปนการนําเอารูปแบบไทยมาประยุกตกับรูปแบบภูมิภาคนิยม Tropical and regionalism
เปนพัฒนาการเสนที่ 2 และประกอบกับพัฒนาการเสนที่ 3 ที่มีการนําเอาลักษณะไทยเชิงนามธรรม
มารวมออกแบบ (ภาพที่ 50)
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ภาพที่ 50 การเนนธรรมชาติแวดลอมสัมพันธ
ที่มา : วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และคนอื่นๆ, พัฒนาการแนวคิดและรูปแบบของงานสถาปตยกรรม อดีต
ปจจุบัน และอนาคต (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2536),414, 416.
ดังนั้น การศึกษาพัฒนาการในชวงเวลาดังกลาว สวนหนึ่งจึงเปนการศึกษาเชื่อมโยงกับ
พัฒนาการที่เกิดขึ้นในภาพใหญ และอีกสวนหนึ่งคือ ศึกษาถึงลักษณะไทยรวมสมัยที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลานี้ และเปนสะทอนใหเห็นวา มีการรับรูปแบบตางชาติมากอนหนาโดยตลอด แตมีการ
ดัดแปลงปรับเปลี่ยน ใหเขากับสภาพภูมิอากาศและวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยอยางเสมอมา
(แผนภาพที่ 15 )และลักษณะดังกลาวไดพัฒนาตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันซึ่งชี้ใหเห็นวาพัฒนาการใน
ชวงเวลาดังกลาวนั้นมาจาก1) การนําลักษณะไทยในอดีตมาประยุกตใช 2) การนํารูปแบบจาก
ภายนอกที่ถูกปรับใหเขากับวิถีชีวิตไทยแลว และ3) รูปแบบสมัยใหมในปจจุบัน

แผนภาพที่ 15 ตัวอยางการปรับรูปแบบจากตางชาติใหเขากับสภาพภูมอิ ากาศไทยที่มมี าอยางตอเนือ่ ง
4. ความสอดพองของลักษณะไทยรวมสมัยกับลักษณะสากลรวมสมัย
จากการวิเคราะหลักษณะบานไทยรวมสมัย พบวามีความคลายคลึงกันในหลายประการ
ประการแรก ธรรมชาติ ของคุณ ลั ก ษณะไทยรวมสมัย นั้น เปนการผสมผสานลัก ษณะเฉพาะใน
ทองถิ่นหรือในประเทศกับลักษณะเฉพาะในภูมิภาคใหญหรือในระดับสากลเสมอมา กลาวคือ
จะต องมีองค ประกอบของทั้ งในระดั บท องถิ่น ที่เ ปน ของเกาดั้งเดิมกับทั้งในระดับสากลที่เ ปน
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ของใหม โดยมีสัดสวนที่เหมาะสม ฉะนั้นจึงทําใหเกิดเปนคุณลักษณะไทยรวมสมัยที่มีทั้งรากเหงา
เดิมกับความสอดพองกับสิ่งใหม
ประการถัดมาคือ ธรรมชาติของการปลูกสรางบานเรือนและผลงานการสรางสรรค
สถาปตยกรรมนั้นมีความ “เปนสากล” เนื่องจากสถาปตยกรรมที่เปนผลผลิตของสังคมใดก็ตามนั้น
จะตองตอบสนองมิติพื้นฐานของการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาปตยกรรมประเภทบานเรือน
จึงทําใหเกิดความสอดพองกันในเรื่องรูปลักษณเรือนตั้งแตอดีตกาล เชน บานของกลุมชาติพันธุ
เดียวกันในเขตประเทศไทย หรือในแถบภูมิภาคนั้นพบวาถึงแมเขตแดนของภูมิศาสตรจะคนละแหง
แตคุณลักษณะและรูปลักษณของเรือนนั้นมีความเหมือนกันอยางมาก ดังนั้นหากมองในระดับสากล
ปจจัยดังกลาวของการสรางสรรคนั้นคงจะมีความสอดพองกันอยูมาก แตเมื่อมีวิวัฒนาการของการ
สร า งชาติแ ละวั ฒ นธรรมก็ จ ะเกิด คามแตกต า งกั น ขึ้ น มาเป น ลํ าดั บ จนเห็ น เป น วัฒ นธรรมและ
เอกลักษณประจําชาติที่ตางกันมากในปจจุบัน
ดังนั้นจึงสรุปไดวา “ลักษณะรวม” ของทั้งลักษณะไทยและลักษณะสากลนี้เปนปจจัย
หนึ่งตอ “ลักษณะไทยรวมสมัย” และสุดทายจะสงผลตอการยอมรับและคานิยมในสังคมนั่นเอง
5 ทฤษฎีบานไทยรวมสมัย
5.1 การกอรางสรางตัวของทฤษฎีบานไทยรวมสมัยใน 20 ป
รู ป แบบของบ า นพั ก อาศั ย ในช ว งเวลาที่ ศึ ก ษาจึ ง เป น ผลผลิ ต ของอิ ท ธิ พ ลของ
Postmodernism และ Late Modernism อยางปฏิเสธไมได มีความหลากหลายในแนวทางของการ
ออกแบบอยูมาก จากการประมวลผลของแนวคิดของสถาปนิกทั้ง 10 ทาน ประกอบกับการ
สอบถามเพิ่มเติมกับนักวิชาการสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของนั้น พอสรุปไดวาทฤษฎีบานไทยรวมสมัย
นี้ เพิ่งเริ่มกอรางสรางตัวขึ้นมาเปนรูปเปนรางไดไมนานและเริ่มชัดเจนขึ้นในชวงระยะเวลา 20 กวา
ปที่ผานมา เปนผลสืบเนื่องมาจากแนวคิดธรรมชาติแวดลอมสัมพันธและภูมิภาคนิยมประกอบการ
เริ่มนําเอาลักษณะไทยมาใชออกแบบ เพิ่มขึ้น ในชวง พ.ศ. 2515-2525
ทฤษฎีและแนวคิดดังกลาว ไมไดมีกฎเกณฑที่ตายตัว หากแตมีการจัดกลุมแนวคิดที่
คลายกัน กลาวคือ มีการนําลักษณะไทยมาผสมผสานกับรูปแบบสมัยใหมจนสะทอนคุณลักษณะ
ไทยสมัยใหม หรือลักษณะไทยรวมสมัยที่เดนชัดบางประการออกมาในผลงานการออกแบบใน
ภาพรวมของบานกรณีศึกษาทั้ง 10 หลัง ซึ่งในการศึกษาและวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและ
ลักษณะสัณฐานโดยรวมของบานกรณีศึกษาทั้งหมด ประกอบกับการเชื่อมโยงกับแนวความคิดหลัก
ของสถาปนิกทุกทาน ก็จะเห็นความเชื่อมโยงของแนวคิดและผลลัพธของการออกแบบไดเปนอยาง
ดี จนสามารถสรุปเปน“รูปแบบบานไทยรวมสมัย” ซึ่งรูปแบบดังกลาวก็สงผลสะทอนกลับมาสู
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“ทฤษฎีบานไทยรวมสมัย” นั่นเอง จึงพอสรุปไดวา ภาพตัวแทนของบานไทยรวมสมัยทั้ง 10 หลังนี้
เปนจุดเริ่มตนของการกอรางสรางตัวอยางหลวมๆ ของทฤษฎีแนวคิดบานไทยรวมสมัยก็วาได
การก อร างสร างตัว ของทฤษฎีแ นวคิ ด บา นไทยร วมสมั ย นี้ เ ป น ไปตามเหตุป จ จัย ใน
ขณะนั้น คือในยุคที่มีกระแสและอิทธิพลของตางชาติรุกรานเขามาอยางรุนแรงนั้น มีนักวิชาการ
สถาปตยกรรมและสถาปนิกบางกลุมเริ่มตระหนักเห็นถึงวิกฤตทางดานเอกลักษณและวัฒนธรรม
การปลูกสรางบานเรือนของชาติจึงเกิดเปนกระแสของการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมไทยขึ้นมา
เห็ น ได ชั ด ว า หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เริ่ ม มี ก ารตื่ น ตั ว กั น มากขึ้ น ต อ ประเด็ น ดั ง กล า ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาบันการศึกษานั้น มีการจัดประชุมเสวนาทางวิชาการ เชน ในป พ.ศ. 2527
คณะอนุกรรมการสงเสริมสถาบันชาติรวมกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได
จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เอกลักษณสถาปตยกรรมในประเทศไทย” เปนตน รวมทั้งนักวิชาการ
สถาป ต ยกรรมได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การศึ ก ษาและวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สถาป ต ยกรรมไทยและ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นอยางจริงจัง จนในระยะตอมาทําใหมีผลงานทางวิชาการออกมาเกี่ยวเนื่องกับ
เรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ และสงผลใหเกิดการตื่นตัวในการศึกษาถึงรากเหงาและตัวตนของเรา
อยางเพิ่มพูน และสงผลใหสถาปนิกที่ปฏิบัติวิชาชีพในขณะนั้น ไดนําองคความรูที่ไดจากการสืบคน
และเรี ย บเรี ย งขึ้ น มาใหม ม าประกอบกั บ การออกแบบร ว มสมั ย ขึ้ น แต เ มื่ อ มี นั ก วิ ช าการ
สถาปตยกรรมบางกลุมใหความสําคัญกับคุณคาของสถาปตยกรรมไทยและสถาปตยกรรมพื้นถิ่นใน
แต ล ะภู มิ ภ าคนั้ น จึ ง เกิ ด ผลงานการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ แก ก ารศึ ก ษาและการออกแบบ
สถาปตยกรรมรวมสมัยขึ้น ดังนั้น การออกแบบโดยคํานึงถึงลักษณะไทยและสภาพภูมิอากาศนั้นจึง
เริ่ มมี ค วามชั ด เจน และเริ่ ม ปรากฏผลงานการออกแบบบ า นไทยร ว มสมั ย ในยุคเริ่มต น ได การ
ศึ ก ษาวิ จั ย ในวิ ชาการสถาป ตยกรรม ไดเ ปด ประเด็น ต อ คํา ถามและเผยให เ ห็น มิติ ใ หมข องการ
สรางสรรค สถาป ต ยกรรมร วมสมัย ได อยา งชัด เจน เปน ช ว งเวลาของการพัฒ นาที่ตอเนื่อ งของ
วัฒนธรรมการปลูกสรางบานเรือนของเรา นับเปนชวงเวลาที่ชัดเจนทามกลางกระแสและอิทธิพล
ของแนวคิดตางชาติ
ถาหากประมวลผลการวิเคราะหแนวคิดนั้นจะเห็นวา พัฒนาการของแนวคิดดังกลาวนัน้
คอนขางที่จะตัดขาดจากมิติเวลา คือไมเห็นเปนพัฒนาการที่ตอเนื่อง หากแตเปนการออกแบบโดย
นําแนวคิดที่อางอิงจากบานไทยเดิมมาผสมผสานกับแนวคิดปจจุบันขณะนั้น รวมทั้งกระบวนการ
ออกแบบที่แตกตางในสถาปนิกแตละคน จึงไมสรุปเปนภาพรวมของพัฒนาการทางดานทฤษฎีและ
แนวคิดไดชัดเจนนัก และอีกเหตุผลคือ สถาปนิกผูออกแบบไดอางอิงลักษณะไทยบางประการมาใช
ในรูปแบบปจจุบัน ซึ่งขึ้นอยูกับความสนใจ ความเขาใจในลักษณะไทย รวมทั้งการตีความและ
ถายทอดออกมาในรูปแบบรวมสมัยในหลายระดับที่ตางกัน จึงไมสามารถสรุปใหเห็นพัฒนาการที่
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เปนลําดับเวลาของแนวคิดบานไทยรวมสมัยดังกลาว แตหากจะพิจารณาภาพรวมในแงของการนํา
ลักษณะไทยมาใชในการออกแบบบานเรือนในปจจุบันนั้นมีความชัดเจน และเพิ่มจํานวนมากขึ้น
อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะรูปแบบบานไทยรวมสมัยนั้น ไดรับความสนใจและความนิยมเพิ่มขึ้น
เห็นไดจากชวงปลายและชวงเวลาที่ศึกษา ปรากฏวาโครงการบานจัดสรร และอสังหาริมทรัพย
ประเภทที่อยูอาศัย ไดนําลักษณะไทยมาออกแบบมากขึ้น ทั้งในระดับกลางและระดับลาง ซึ่งทําให
เห็นไดวา รูปแบบบานไทยรวมสมัยนั้นเปนที่ยอมรับกันในสังคมวงกวาง อยางตอเนื่องมากขึ้นทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีการจัดตั้งหลักสูตรที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมไทย และการอนุรักษ
ประวัติศาสตรขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อยางจริงจัง ทําใหแนวคิดบานไทยดังกลาวไดรับการ
ยอมรับมากขึ้น ตลอดจนความหมายของบานไทยรวมสมัยนั้นเริ่มมีการใชกรอบความคิดที่คลายกัน
มากขึ้นจนมีแนวโนมวาจะมีความชัดเจนขึ้น ดังนั้นจึงพอสรุปไดวาทฤษฎีบานไทยรวมสมัยนั้นได
เริ่มกอรางสรางตัวจนเปนภาพรวมที่ชัดเจนในชวง 20 กวาปที่ผานมา
6. องคประกอบและสาระสําคัญของทฤษฎีบานไทยรวมสมัย
จากการประมวลผลการวิเคราะหในเรื่องแนวความคิดของสถาปนิกทั้ง 10 ทาน
สามารถสรุปไดวาทฤษฎีบานไทยรวมสมัยนั้นประกอบไปดวยแนวคิดที่มาจากการอางอิงลักษณะ
ไทยของบานไทยในอดีต ซึ่งไดแก ลักษณะไทยเชิงรูปธรรม ลักษณะไทยนามธรรม และลักษณะ
การเนนบรรยากาศโดยรวม ประกอบกับแนวคิดที่มีอิทธิพลในชวงเวลานั้น อันไดแก แนวคิดสากล
นิยม ภูมิภาคนิยม สภาพแวดลอมนิยม modernism postmodernism เปนตน โดยทฤษฎีแนวคิดบาน
ไทยรวมสมัยจะมีองคประกอบทั้งสองขางตน เปนหลัก ซึ่งพอจะสรุปไดวาสัดสวนระหวางแนวคิด
ที่อางอิงลักษณะไทยกับแนวคิดอื่นนั้น เปนสิ่งที่สะทอนปรากฏออกมาเปนผลงานการออกแบบได
(แผนภาพที่ 16)
ความสนใจในรูปแบบ +
ลักษณะไทย
ความสนใจอื่นๆ

ที่มาของแนวคิด

แผนภาพที่ 16 แสดงที่มาของแนวคิดที่มาจากทั้งไทยและอืน่ ๆ

รูปแบบ + ลักษณะ
ไทยรวมสมัย

ลักษณะกายภาพ
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ดังนั้น จากการประมวลผลลักษณะทางกายภาพและลักษณะสัณฐานของบานกรณีศกึ ษา
สามารถสรุปไดวา เปนการพัฒนารูปแบบบานไทยรวมสมัยที่มีผลจากทฤษฎีบานไทยรวมสมัย
นั่นเอง
ถาหากจะสรุปสาระสําคัญของแนวคิดการอางอิงลักษณะไทยที่สะทอนในงานรวมสมัย
แบงไดดังนี้
6.1 คุณลักษณะไทยเชิงรูปธรรม
-การจัดกลุมและวางผังอาคารอางอิงเรือนไทยเดิม แบงไดเปน 4 แบบ
-การใชทวี่ างตอเนื่องแบบชานบานไทย พาไล ระเบียง ทางเดินเชื่อมตอและ
สะพาน
-การจัดภูมิทัศนใหเกิดความรมรื่นและสงบนิ่ง เบาลอย โดยการใชน้ํา ตนไม
ศาลา
-การยกมวลลอย และมีทวี่ างใตถุนเรือนและเสาลอย
-การใชหลังคาทรงจั่วสูง และจัว่ ซอนชั้น
-การใชเสนสายที่เรียบงายโดยเนนเสนสายในแนวตั้งและแนวนอน
-การใชองคประกอบยอยและรายละเอียดของสถาปตยกรรม เชน การยืน่ หลังคา
-การใชค้ํายัน ระแนง แผงกันแดด ราวระเบียงกันตก ซุมประตู เปนตน
-การใชวัสดุธรรมชาติและวัสดุทองถิ่น
6.2 คุณลักษณะไทยเชิงนามธรรม
-ความเบาลอย
-ความโปรงโลง
-ความรมรื่น
-ความออนชอยของรูปดาน เสนสาย จังหวะของชองเปด
-ความก้ํากึ่งพรามัวของอาณาเขตภายใน ภายนอก แสงสลัว
-ความดึงดูดสูภ ายใน
7. สรุปพัฒนาการบานไทยรวมสมัย
โดยสรุปแลว พัฒนาการในชวง 20 ป หรือชวงเวลาที่ศึกษานั้น ไมมีพัฒนาการ
ตามลําดับเวลาที่ชัดเจนและมีความตอเนื่องกันนอยจากบานหลังหนึ่งสูบานหลังอื่นๆ ตามชวงเวลา
ที่เกิดขึ้น แตสิ่งที่เปนขอสรุปในภาพรวมของชวงเวลา 20 ปดังกลาว คือ เปนพัฒนาการโดยรวมของ
การนํารูปแบบและทฤษฎีแนวคิดบานไทยรวมสมัยมาใชกันมากขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะหาก
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เชื่อมโยงยอนกลับไปยังชวงเวลากอนหนาประมาณเกือบ 100 ปกอน จะเห็นภาพที่ตอเนื่องขึ้น และ
เห็นลําดับของการพัฒนาที่เขมขนขึ้นในชวงระยะเวลา 20 ปนี้ ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาโดย
ภาพรวมนั้น พัฒนาการบานไทยรวมสมัยในปจจุบัน เริ่มมีพัฒนาการที่ตอเนื่องจากอดีต และเริ่ม
คลี่คลายเปนภาพที่ชัดขึ้นตามลําดับทั้งในเรื่องของรูปแบบและแนวคิด
8. แนวโนมของพัฒนาการบานไทยรวมสมัย
จากผลการประมวลผลของพัฒนาการขางตนพบวา ลักษณะสัณฐานของบานไทยรวม
สมั ย มี พั ฒ นาการเปลี่ ย นแปลงไปอย า งเห็น ไดชัด ดั งนั้ น จึง มี ค วามสํ า คัญยิ่ งที่ จ ะคํานึ งถึ ง ปจ จั ย
แวดลอมตางๆ อยางเปนองครวมมากขึ้น องคประกอบทางสถาปตยกรรมบางอยางที่ยังปรากฏเห็น
ไดชัดนั้นจะยังคงมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เชน การจัดกลุมและการวางผังแบบบานไทยในอดีตจะ
ถูกนํามาแปลงใหเขากับประโยชนใชสอยใหมที่เพิ่มขึ้น ความโปรงโลงสบายที่ตอบสนองกับสภาพ
ภูมิอากาศในเขตรอนชื้นนั้น คงเปนอีกคุณลักษณะที่พบเห็นได รวมทั้ง ลักษณะทางกายภาพ เชน
การมี ห ลั ง คาทรงสู ง การซ อ นชั้ น ของหลั ง คา ตลอดจนการยื่ น ชายคาปกคลุ ม แดดลมฝนอย า ง
เหมาะสม ซึ่งคงมีการนําองคประกอบเหลานี้มาใชอยางตอเนื่อง ในขณะที่องคประกอบที่สําคัญคือ
เรื่องของที่วางตอเนื่องที่เปนชานบานนั้น เริ่มจะเห็นบทบาทเชิงกายภาพและการใชสอยลง คงเหลือ
แคในมิติทางที่วางตอเนื่องที่เปดสูภายนอกและเชื่อมตอภายใน หรือเปนเสมือนการเชื่อมตอระหวาง
พื้นที่หนึ่งสูพื้นที่หนึ่ง ซึ่งในทางตรงขาม การเปดลานโลงหรือ court กลางบานนั้น เริ่มไดรับความ
นิยมมากขึ้น และในสภาพสังคมเมืองที่มีความหนาแนน และที่ดินมีราคาสูงขึ้นนั้น นาจะสงผลใหมี
ขนาดที่กะทัดรัดและการใชประโยชนเต็มที่จากที่ตั้ง ซึ่งถาเปนขอจํากัดดังกลาวนั้นนาจะสงผลตอ
ทิศทางการขยายตัวในแนวตั้งมากขึ้น นอกจากนี้ ประเด็นของทรัพยากรธรรมชาติที่จํากัดขึ้น และมี
การคํานึงถึงการประหยัดพลังงานมากขึ้น จะมีการบูรณาการแนวคิดดังกลาวเขาเปนเนื้อเดียวกัน
มากขึ้น ตั้งแตในเรื่องแนวคิด รูปแบบ เทคโนโลยี และวัสดุการกอสราง เปนตน ดังนั้น ในอนาคต
อัน ใกล นั้ น ท ามกลางวิ ก ฤตทางเอกลั ก ษณไทย มี แ นวโนมวา จะมี การนําลัก ษณะไทยมาใช ใ น
บ า นพั ก อาศั ย เพิ่ ม ขึ้ น ตามลํ า ดั บ รวมทั้ ง แนวคิ ด รู ป แบบ การวางผั ง และองค ป ระกอบทาง
สถาปตยกรรม โดยมีการคํานึงถึงลักษณะสภาพภูมิอากาศ บริบทที่ตั้ง ความตองการประโยชนใช
สอยใหม และสภาพสังคมและวัฒนธรรมรวมสมัย เพื่อเป นการสืบสานจิตวิ ญญาณไทยตอไป

บทที่ 6
บทสรุปและขอเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 สาระสําคัญของการวิจัย
การวิจัยพัฒนาการบานไทยรวมสมัยนี้ มุงศึกษาถึงภาพรวมของการปลูกสรางบานเรือน
ในยุคปจจุบันซึ่งสะทอนลักษณะวัฒนธรรมการอยูรวมสมัย ทามกลางการไหลบาของกระแสโลกา
ภิวัตนที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายตอรูปแบบของบานพักอาศัย ในมวลหมูของความ
หลากหลายและความสับสนของรูปแบบบานพักอาศัยที่เกิดขึ้น บานไทยรวมสมัยเริ่มปรากฏตัวเปน
อีกแนวทางหนึ่งขึ้นมาในระยะเวลา 20 กวาปที่ผานมา พรอมๆ กับการเริ่มหันกลับมาสูรากเหงาเดิม
ของสังคมไทย ภายใตภาวะวิกฤตทางเอกลักษณไทยที่เกิดขึ้นนี้ บานไทยรวมสมัยไดสะทอนใหเห็น
ถึ ง การสืบ สานภู มิป ญ ญาและวั ฒ นธรรมการปลูก สร างบ า นเรือ นในอดี ต มากกวา การลอกเลีย น
ของเดิม นับเปนการกาวเดินไปสูอนาคตอยางคอยเปนคอยไป สิ่งที่นาสนใจคือในชวงระยะเวลา 20
กวาปนี้ บานไทยรวมสมัยมีการคลี่คลายตัวเองไดอยางไรบาง มีการปรับเปลี่ยนผสมผสานจนเปน
รูป แบบใหม เ พื่อตอบสนองวิ ถีชีวิ ต ในยุคสมัย ปจ จุบั นอยา งไร โดยไดทํ าการคัด เลื อ กบ า นเรื อน
กรณีศึกษาที่สรางขึ้นในสภาพแวดลอมของเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานคร และในบางจังหวัดของ
ภาคกลางเปนสําคัญเพื่อนํามาศึกษาใหครอบคลุมในประเด็นอันเปนวัตถุประสงคหลักของการวิจัย
ประกอบดวย
-พัฒนาการบานไทยรวมสมัย
-รูปแบบบานไทยรวมสมัย
-ทฤษฎีบานไทยรวมสมัย
-คุณลักษณะสําคัญของบานไทยรวมสมัย
นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษายอนกลับไปในพัฒนาการของบานไทยรวมสมัยกอนหนา
โดยสังเขป เพือ่ ทําการเชื่อมโยงกับพัฒนาการที่เกิดขึ้นกอนหนาและจะไดภาพรวมทีค่ รอบคลุมและ
ชัดเจนขึ้น ทั้งในเรื่องของทีม่ า กระบวนการ และปจจัยแวดลอมที่สงผลใหบานไทยรวมสมัยมี
พัฒนาการและเปลี่ยนแปลงมาสูปจจุบันนี้
1.2 แนวทางการดําเนินงานวิจัย
เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive) ที่มุงเนนการศึกษาถึง
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ความสัมพันธระหวางรูปแบบและแนวคิดของบานไทยรวมสมัย ประกอบกับปจจัยแวดลอมตางๆ
ที่เกี่ยวของ จึงเนนการเก็บขอมูลจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพเปนหลัก จากเอกสารวารสารและ
ขอมูลจากแหลงอื่นๆ ประกอบกับการสัมภาษณสถาปนิกผูออกแบบ และนักวิชาการสถาปตยกรรมที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการเก็บขอมูลจากภาคสนามดวยการบันทึกภาพ เพื่อใหไดความเขาใจตอปจจัยและ
ขอจํากัดที่จะนําไปทําการวิเคราะหในขั้นถัดไป
การดํ า เนิ น การวิ จั ย เริ่ ม ต น ด ว ยการรวบรวมข อ มู ล ภาคเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ เป น
ฐานความรูเกี่ยวกับทฤษฎีแนวคิด และปจจัยแวดลอมที่สงผลตอรูปแบบของบานไทยรวมสมัยใน
ชวงเวลาที่ศึกษา พรอมกันนี้ไดสัมภาษณนักวิชาการสถาปตยกรรมในประเด็นเรื่องเอกลักษณไทยใน
สถาปตยกรรมประเภทบานพักอาศัยเพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนตอประเด็นการศึกษาและเกณฑใน
การคัดเลือกบานกรณีศึกษาตอไป จากนั้นไดทําการคัดเลือกบานพักอาศัยในชวงเวลา 20 ปที่ผานมา
จํานวนหนึ่ง โดยไดทําการศึกษาอยางลงลึกขึ้นจนไดทําการคัดเลือกบานกรณีศึกษาทั้งหมด 10 หลัง
ประกอบกับการสั มภาษณสถาปนิกที่ ออกแบบทั้ง 10 ทาน เพื่ อนํามาประกอบการศึกษาถึง
ความสัมพันธของแนวคิดและรูปแบบบานไทยรวมสมัย จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหใน
วิธีเชิงคุณภาพตามหลักการทางสถาปตยกรรม ประกอบไปดวยลักษณะสัณฐานอาคาร ที่วาง รูปทรง
รูปดาน การจัดองคประกอบทางสถาปตยกรรม และรวมทั้งทฤษฎีแนวคิด แลวจึงทําผลการวิเคราะห
มาประมวลผล เพื่อหาขอสรุปโดยอิงขอมูลเชิงประวัติศาสตร เพื่อเชื่อมโยงใหเห็นถึงพัฒนาการของ
บานไทยรวมสมัยไดครอบคลุมขึ้น
1.3 สรุปผลการวิจัย
1) พัฒนาการบานไทยรวมสมัย
ภาพตัวแทนของบานกรณีศึกษาทั้ง10 หลัง เมื่อนํามาเปรียบเทียบในชวง 20 ปตาม
ลําดับเวลา สรุปไดวาไมมีพัฒนาการตามลําดับเวลาและความตอเนื่องกันที่ชัดเจน เปนการเกิดขึ้น
แบบกระจายกระจายหรือตางคนตางทํามากกวา แตก็พอเห็นความเชื่อมโยงระหวางกันบางซึ่งก็เปน
กรณีๆ ไป มิอาจสรุปเปนภาพรวมของทั้งชวงเวลาได แตเมื่อเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับชวงเวลากอน
หนา จะเห็นภาพรวมของพัฒนาการจากอดีตมาสูปจจุบันอยางคอยเปนคอยไป จนสามารถสรุปไดวา
ณ ชวงเวลาปจจุบันเปนชวงที่มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของพัฒนาการจากเรือนไทยดั้งเดิมมาสู
บานเรือนรวมสมัยจนกลายเปนบานไทยรวมสมัยในปจจุบัน
2) รูปแบบทางสถาปตยกรรมของบานไทยรวมสมัย
รูปแบบทางสถาปตยกรรมของบานไทยรวมสมัยนั้น เปนการอางอิงรูปแบบของ
บานไทยในอดีตทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม ผสมผสานกับรูปแบบของสถาปตยกรรมสมัยใหม
ซึ่งปรากฏเห็นชัดในการจัดกลุมอาคาร การวางผัง ที่วาง รูปทรง และองคประกอบทางสถาปตยกรรม
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โดยรูปแบบดังกลาวมีความหลากหลายในเรื่องของการนําลักษณะไทยมาใชในระดับที่แตกตาง
กันดวย
3) คุณลักษณะที่สําคัญของบานไทยรวมสมัย
คุณลักษณะไทยเชิงรูปธรรม
-การจัดกลุมและวางผังอาคารอางอิงเรือนไทยเดิม แบงไดเปน 4 แบบ
-การใชทวี่ างตอเนื่องแบบชานบานไทย พาไล ระเบียง ทางเดินเชื่อมตอและ
สะพาน
-การจัดภูมิทัศนใหเกิดความรมรื่นและสงบนิ่ง เบาลอย โดยการใชน้ํา ตนไม
ศาลา
-การยกมวลลอย และมีทวี่ างใตถุนเรือนและเสาลอย
-การใชหลังคาทรงจั่วสูง และจัว่ ซอนชั้น
-การใชเสนสายที่เรียบงายโดยเนนเสนสายในแนวตั้งและแนวนอน
-การใชองคประกอบยอยและรายละเอียดของสถาปตยกรรม เชน การยืน่
หลังคา การใชค้ํายัน ระแนง แผงกันแดด ราวระเบียงกันตก ซุมประตู เปนตน
-การใชวัสดุธรรมชาติและวัสดุทองถิ่น
คุณลักษณะไทยเชิงนามธรรม
-ความเบาลอย
-ความโปรงโลง
-ความรมรื่น
-ความออนชอยของรูปดาน เสนสาย จังหวะของชองเปด
-ความก้ํากึ่งพรามัวของอาณาเขตภายใน ภายนอก แสงสลัว
-ความดึงดูดสูภ ายใน
4) ทฤษฎีบานไทยรวมสมัย
ทฤษฎีและแนวคิดบานไทยรวมสมัยนั้นมีพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้นตามลําดับเวลา
ซึ่งกอตัวขึ้นในชวงเวลา 20 กวาปที่ผานมาซึ่งสามารถสรุปสวนประกอบที่สําคัญคือ แนวคิดที่อางอิง
จากลักษณะไทยในอดีต ไดแก ลักษณะไทยเชิงรูปธรรม ลักษณะไทยเชิงนามธรรม และการเนน
บรรยากาศไทยโดยรวม และมีสวนผสมกับลักษณะสากลหรือแนวคิดจากตางประเทศในชวงเวลา
ดังกลาวดวย เชน แนวคิดของ modernism, postmodernism, regionalism หรือ sustainability เปนตน
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2 ความรูสําคัญของบานไทยรวมสมัย
2.1 บานไทยรวมสมัย : บทสนทนาแหงความหลากหลาย
บานไทยรวมสมัยเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตและความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการ
อยูอาศัยหลายประการ เรื่องราวและความเปนอยูในยุคสมัยปจจุบนั ถูกเลาผาน “บทสนทนา” อันหลาก
หลายซึ่งเกิดมาจากเงื่อนไขและธรรมชาติของการสรางสรรค ประกอบดวยทั้งความตองการของผูอยู
อาศัยและความคิดของผูออกแบบ ซึ่งจากการศึกษาบานกรณีศึกษาทั้งหมดนัน้ ถึงแมมีความคลายคลึง
กันในบทสนทนาเหลานี้ แตก็เปนบทสทนาปลายเปดทีร่ อคอยการเติมแตงตอไป เอกลักษณของบท
สนทนาเหลานี้จึงกอตัวขึ้นมาไดทามกลางความหลากหลายนั่นเอง เพราะเอกลักษณเปนเรื่องความตาง
มากกวาความเหมือน ดังนัน้ เอกลักษณของบานไทยรวมสมัยเหลานี้จึงเกิดขึ้นมาไดบนความแตกตาง
หลากหลายนี้เอง
2.2 บานไทยรวมสมัย : การยอมรับในตัวตน
ในกระบวนการออกแบบหนึง่ ๆ มักจะมีการคัดสรรที่เขามาในสวนใดสวนหนึ่งของ
กระบวนการออกแบบ รวมทัง้ การเลือกใชสิ่งใดหรือไมใชสิ่งนั้นก็ขึ้นอยูกับแนวคิด กระบวนการ และ
ผลลัพธของผลงานที่ผูออกแบบไดพนิ ิจพิจารณาอยางรอบดาน ในบรรดาบานกรณีศึกษาทั้งหมดนี้
พบวา นอกจากเงื่อนไขของโจทยที่ตองตอบสนองใหไดแลว ยังมีมิตอิ ื่นๆ ที่จะตองคํานึงถึงไมแพกัน
อาทิเชน มิติทางดานสุนทรียศาสตร ทางดานสัญลักษณ หรือแมกระทั่งมิติทางดานอัตลักษณหรือตัวตน
ที่สะทอนออกมาอยางตรงไปตรงมา
กลาวสรุปคือ ในกระบวนการออกแบบที่วา นี้ สถาปนิกมิไดปฏิเสธ “ตัวตน” ของเราไปได
ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้กไ็ ดคลีค่ ลายตัวเองในผลงานออกแบบที่ผสานทั้งรูปธรรมและนามธรรม เปน
“ตัวตน” อันมีรากเหงาและทีม่ าของเรานั่นเอง
2.3 บานไทยรวมสมัย : กระบวนการปรับเปลี่ยนใหเปนไทย
ในการสืบยอนจากลักษณะกายภาพของบานกรณีศกึ ษาไปสูที่มาของแนวคิดนั้นพบวา มีทั้ง
แนวคิดที่มาจากลักษณะไทย (นามธรรมและรูปธรรม) กับแนวคิดที่มาจากที่อื่นที่สนใจประเด็นอื่นเปน
หลักในตอนตน
จากแนวทางทีแ่ ตกตางกันของแนวคิดในตอนตนนั้น ไดพบ “ลักษณะรวม” ในทางกายภาพ
ของบาน ซึ่งสามารถสรุปไดวามีกระบวนการปรับเปลี่ยนใหเปนไทยโดยธรรมชาติ กลาวคือ การพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบรวมสมัยนี้ เปนไปตามความเหมาะสมกับมิติตางๆ นัน่ เอง
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2.4 บานไทยรวมสมัย : วาดวยความเปลี่ยนแปลง
บานไทยรวมสมัยนี้เปนตัวสะทอนถึงความเปลี่ยนแปลงในหลายประการ ประการแรก
เปนการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพที่ตอบสนองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมรวมสมัย เหตุเพราะวัฒนธรรมนั้น เปนสิ่งที่ไมหยุดนิง่ มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ประการทีส่ อง ความเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องเทคนิคและวิทยาการกอสราง ซึ่งพัฒนาตามเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม เปนผลใหรูปลักษณและ
กรรมวิธีการกอสราง ตลอดจนวัสดุตกแตงตางๆ มีความแตกตางไปจากเดิม ประการถัดมา คือเรื่อง
ของคุณคาและความหมาย ซึ่งความเปลี่ยนแปลงในประเด็นนี้ สะทอนถึงคานิยม วิธีคิด และความ
เขาใจของสังคมทั่วไป ซึ่งประเด็นความเปนไทยหรือเอกลักษณไทยรวมสมัยนี้ จะแปรผันตามคานิยม
วิธีคิด และความเขาใจของสังคมในแตละยุค ดังนั้น คุณคาและความหมายนี้ จึงขึ้นอยูก ับ “วาทกรรม”
ของสังคม ในประเด็นดังกลาวนั่นเอง และในประการสุดทาย หากเรายึดหลักพุทธปรัชญาในเรื่อง
ความเปลี่ยนแปลงและความไมเที่ยงวาคือความแนนอนแลว บานไทยหรือเอกลักษณไทยในอดีตที่
เราเห็นวากําลังสูญหายไปอยางรวดเร็วก็คงเปนไปตามหลักพุทธปรัชญาดังกลาวอยางปฏิเสธไมได
และถายอมรับกันได ก็คงพอจะสรุปไดวา เอกลักษณดังกลาวไมไดสูญหายไปไหน แตกําลังคลี่คลาย
ไปสูเอกลักษณใหม ซึ่งมีความผิดแผกแตกตางไปจากเดิมมากบางนอยบางตามแตกรณี และหากไม
ยึดติดและเสียดายกันมากจนเกินไปนัก ความเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะเผยใหเห็นจิตวิญญาณใหมบนวิถี
ทางของมันเอง
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย
3.1 การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1. สามารถนําความรูในพัฒนาการชวงเวลาที่ศึกษาไปเชือ่ มโยงกับพัฒนาการของ
บานไทยรวมสมัยในชวงกอนหนา เพื่อทําใหเห็นภาพรวมที่ครอบคลุมและตอเนื่องขึน้ อันจะเปน
ผลดีตอการศึกษาถึงพัฒนาการไทยรวมสมัยตอไป และเปนการขยายฐานความรู ความเขาใจในสังคม
วงกวางไดอกี ดวย
2. สามารถนําผลสรุปของลักษณะไทยไปใชในงานออกแบบบานพักอาศัยใน
ปจจุบันและในอนาคตได พรอมทั้งยังเปนการสืบสานเอกลักษณสถาปตยกรรมไทยตอไป
3. สามารถนําลักษณะไทยทีไ่ ดไปประยุกตใชรวมออกแบบกับสถาปตยกรรมรวม
สมัยประเภทอืน่ ได
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3.2 ขอเสนอแนะและการวิจัยในขั้นตอไป
1. ในการศึกษาถึงพัฒนาการในชวงเวลาดังกลาว พบวาในระยะเวลาชวงปลายนั้นมี
บานพักอาศัยที่มีลักษณะที่เขาขายอยูเปนจํานวนมาก แตจําเปนตองคัดเลือกตามความเหมาะสมของ
ชวงเวลาและระยะเวลาทีจ่ ํากัด จึงเปนการศึกษาภาพรวมกวางๆ เทานั้น ดังนั้น นาจะมีการศึกษาวิจยั
ในเชิงปริมาณและเชิงลึกมากขึ้น
2. ขอจํากัดในเรื่องของบานที่มีลักษณะไทยนั้น สวนใหญจะเปนบานของสถาปนิก
หรือครอบครัวของสถาปนิก ทําใหไมไดศึกษาเรื่อง “บทสนทนา” ระหวางสถาปนิกและผูอยูอาศัยได
มากนัก
3. เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องของเวลาในการศึกษา จึงทําใหศึกษาภาพรวมของ
พัฒนาการและลักษณะทางกายภาพและภาพรวมภายนอกเปนสวนใหญ จึงยังขาดมิติของเรื่องภายใน
(interior) ที่เกี่ยวของกับความตองการที่ซับซอนและแตกตางกันมากของผูอยูอาศัยแตละครอบครัว
จึงแสนอแนะวาควรจะศึกษามิติดังกลาวตอเนื่องเชื่อมโยงใหครอบคลุมขึ้น
4. ในการศึกษาบานพักอาศัยทั่วไปนัน้ พบวามีการนําลักษณะไทยภาคกลางไปใช
ในภูมภิ าคอื่นทั่วประเทศ ซึง่ มีความตางกันไปในระดับทองถิ่นนั้นๆ ในรายละเอียด จึงมีความ
นาสนใจในประเด็นการไดรบั อิทธิพลของลักษณะไทยภาคกลางตอภูมภิ าคอื่นดวย
5. มีการนําลักษณะไทยไปใชในงานออกแบบบานพักอาศัยในระดับโครงการ
หมูบานจัดสรรดวย ซึ่งเปนการผลิตเพื่อรองรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยทขี่ ยายตัวอีกครัง้ การนํา
ลักษณะไทยดังกลาวไปใชไมวาจะตั้งใจหรือไมก็ตาม มีความนาสนใจที่ควรจะศึกษาเพิ่มเติมวาใน
งานบานพักอาศัยในสเกลใหญนั้น มีการสะทอนคุณลักษณะไทยมากนอยเพียงใด
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ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ
ขอที่ 1 : ทานมีความคิดเห็นตอบรรยากาศโดยรวมของการออกแบบบานพักอาศัยในยุคโลกิภวัตน
ในปจจุบนั ทีม่ ีความผสมผสานและหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้อยางไร
ขอที่ 2 : สืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันทานมีความคิดเห็น
อยางไรกับความสนใจที่เพิ่มขึ้นกับประเด็นความเปนไทยหรือความเปนไทยรวมสมัยในงาน
ออกแบบบานพักอาศัยในขณะนี้
ขอที่ 3 : ทานคิดวา ลักษณะที่เดนชัดของสถาปตยกรรมไทยคืออะไร และปจจุบันยังคงพบเห็น
ลักษณะดังกลาวมากนอยเพียงไร
ขอที่ 4 : การออกแบบบานเรือนในปจจุบันใหมีลักษณะไทยสมัยใหมนนั้ มีความเหมาะสมหรือไม
อยางไร
ขอที่ 5 : ทานมีแนวคิดในการออกแบบบาน (กรณีศึกษา) ของทานอยางไร
ขอที่ 6 : ทานไดนําลักษณะไทยของเรือนไทยมาใชในงานออกแบบที่สอดคลองกับวิถีชีวิตปจจุบัน
ขอที่ 7 : ทานไดนําเทคโนโลยี วัสดุ และวิธกี ารกอสรางสมัยใหม มาใชในงานออกแบบที่แสดงให
เห็นลักษณะไทยในปจจุบันไดอยางไร
ขอที่ 8 : ทานคิดวาผลงานการออกแบบของทานมีความสอดคลองแนวความคิดทีว่ างหรือไม
อยางไร
ขอที่ 9 : ทานมีความเขาใจหรือมีนิยามของ “บานไทยรวมสมัย” อยางไร
ขอที่ 10 : ความสนใจในงานสถาปตยกรรมไทยของทานมีมาตั้งแตเมื่อไหร มีความตอเนื่องอยางไร
และมีอิทธิพลอื่นที่สงผลตองานออกแบบของทานหรือไม อยางไร
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ขอที่ 11 : ในสังคมตะวันออก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีพุทธศาสนาเปนแกนของสังคมและ
วัฒนธรรม ทานคิดวาพุทธศาสนาหรือปรัชญาแบบตะวันออกนั้น มีอทิ ธิพลตอการออกแบบบานพัก
อาศัยในปจจุบนั อยางไร
ขอที่ 12 : แนวทางในการพัฒนาการออกแบบบานพักอาศัยใหมีลกั ษณะไทยในปจจุบนั และ
แนวโนมในอนาคต
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