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โครงการศึกษาแบบบานเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เกิดขึ้น
จากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับฝายวิชาการพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัย การเคหะแหงชาติ
เล็งเห็นปญหาวาสภาพแวดลอมในพืน้ ทีใ่ นชนบทของประเทศไทยในปจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอม
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพอันเนือ่ งมาจากการหยิบยืมรูปแบบบาน
เรือนในบริบทชุมชนเมืองมากอสรางในชุมชนชนบท โดยไมไดคาํ นึงวาวิถชี วี ติ และบริบทของพืน้ ทีน่ นั้ แตกตาง
กัน และยังสงผลตอการดํารงอยูข องสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ทีถ่ กู ลดทอนลงและถูกมองวาไมสอดคลองกับความ
ตองการใชสอยในบริบทสังคมรวมสมัย
เหตุปจจัยขางตนเปนจุดตั้งตนของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแบบบานที่เหมาะสมกับชนบทในแตละ
พืน้ ทีต่ ามบริบทตางๆ ทัง้ นี้ ไดคดั สรรจังหวัดเพชรบุรเี ปนพืน้ ทีศ่ กึ ษา เพือ่ จัดทําตนแบบบาน และแบบกอสราง
พรอมแบบตอเติมอาคารเมื่อครอบครัวขยายขึ้นเพื่อใหบริการแก ประชาชน ทั้งนี้ ดวยมุงหมายเพื่อยกระดับ
คุณภาพทีอ่ ยูอ าศัยในชนบทอันจะนําไปสูค ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และมีความเขาใจในทองถิน่ และภูมปิ ญ ญาทองถิน่ ของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น โดยสามารถผสมผสานคุณคาดานการใชวัสดุ รูปแบบการอยูอาศัย และอัตลักษณของทอง
ถิน่ ไดอยางสมดุล และสังเคราะหออกมาเปนแบบบานชนบททีม่ เี อกลักษณของความรวมสมัยและสอดคลอง
กับรูปแบบวิถีชีวิตใหม เพื่อใหสถาปตยกรรมพื้นถิ่นยังคงดํารงอยูไดทามกลางสังคมชนบทสมัยใหม
คําสําคัญ:

แบบบานเคหะชนบท | ภาคกลาง | เพชรบุรี

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัยโครงการศึกษาแบบบานเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ผูวิจัยขอขอบคุณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และฝายวิชาการพัฒนาที่อยูอาศัย การเคหะแหงชาติ ที่
ไดเล็งเห็นความสําคัญของการวิจัย และสนับสนุนการวิจัยในโอกาสนี้
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Abstract

Research on Integrated Approach for Rural Housing Design is a research initiated by the National Housing Authority, in conjunction with the Faculty of Architecture,
Silpakorn University. As rural environment of Thailand has dramatically changed due
to transforming ways of lives in rural areas, affecting the needs and requirements for
the construction of houses in different regions of the country. Influenced by urban
housing styles, the construction of new houses in most rural areas have gradually
lost their unique regional and vernacular characters.
This research, thus aims to study and investigate possibilities to create appropriate rural housing, using Petchburi as a case study. It aims to propose different
types of housing prototype that responds to different dwelling demands. Different
housing proposals would then represent today’s dwelling requirements, whether
social, cultural, economic and technical, while taking into account unique characteristics of the vernacular architecture in the region, creating the balance of the past,
the present and the future.
Keywords:

Rural Housing | Housing Prototype | Petchburi
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1. ที่มาของการวิจัย

ในสถานการณปจจุบัน ในพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทยนั้นไดมีการพัฒนาสูความเปนเมืองโดยมีอัตรา
การขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลและเขตผังเมืองรวมของเมืองตางๆ ซึ่งสง
ผลกระทบตอเนือ่ งไปยังพืน้ ทีข่ า งเคียงโดยรอบ อีกทัง้ ยังสงผลกระทบตอเนือ่ งไปยังพืน้ ทีช่ นบทโดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของผูคนชนบทอยางหลีกเลี่ยงไมได กอปรกับในสถานการณปจจุบันมีความ
ตองการมีที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีความตองการยกระดับที่อยูอาศัย ดวยการกอสรางอาคารที่อยู
อาศัยใหม หรือการปรับปรุงตอเติมที่อยูอาศัยเดิม จึงพบวาปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบโดยตรงตอรูปแบบ
บานเรือนที่อยูอาศัยในชุมชนชนบท เนื่องจากรูปแบบบานเรือนแบบชุมชนเมืองไดแพรหลายเขาไป เนื่องจาก
ในชุมชนชนบทนัน้ ขาดตัวแบบบานเรือนทีเ่ หมาะสม กลาวคือ เปนบานเรือนทีส่ ามารถรองชีวติ ความเปนอยูท ี่
มีคุณภาพในบริบทสังคมรวมสมัย แตสอดคลองกับบริบทของชุมชนทองถิ่นในแงมุมตางๆ ไมใชเปนเพียงการ
หยิบยืมรูปแบบบานเรือนจากบริบทเมืองมากอสรางในชุมชนชนบทซึ่งมีบริบทแวดลอมที่แตกตางกันสิ้นเชิง
ดวยความจําเปนเรงดวนดังกลาวมาขางตน การเคหะแหงชาติในฐานะองคกรหลักในการพัฒนา
สนับสนุน สงเสริมความมั่นคงในการอยูอาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดเล็งเห็นความสําคัญ
จึงมอบหมายใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนดําเนินการศึกษาวิจัย ตลอดจนสราง
กระบวนการออกแบบที่อยูอาศัยที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามบริบทตางๆ ตลอดจนจัดทําตนแบบบานและแบบ
กอสรางพรอมแบบตอเติมอาคารเมื่อมีความตองการใชสอยพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อใหบริการแกประชาชน
โดยมีเปาหมายเพื่อยกระดับคุณภาพที่อยูอาศัยในชนบทอันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทวาอยู
บนฐานของความเขาใจในบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยสามารถผสมผสานคุณคา
ดานการใชวัสดุ รูปแบบการอยูอาศัย และอัตลักษณของทองถิ่นไดอยางสมดุล โดยการศึกษาสถาปตยกรรม
พื้นถิ่นที่กอรูปจากความเขาใจตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมและสังคม เพื่อสรางความ
กลมกลืน และบงบอกถึงลักษณะเฉพาะของกลุมคนตางๆ ได ซึ่งลักษณะสําคัญดังกลาวถือเปนหัวใจสําคัญ
อันจะนําไปสู การวิเคราะหหาลักษณะของบานตนแบบที่ดีตอไป ทั้งนี้ ยังคงคุณคาของสถาปตยกรรมหลัก 3
ประการ ไดแก “คุณคาทางศิลปะและสถาปตยกรรม” “คุณคาในการคงอยูในสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น”
และ “คุณคาของการคงอยูในสภาพแวดลอมธรรมชาติเฉพาะทองถิ่น”
2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบบานที่แสดงความเชื่อมโยงกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเพื่อเสริม
สรางเอกลักษณของชุมชน มีพื้นที่ใชสอยในขนาดที่เหมาะสม สะดวกสบายสําหรับผูอยูอาศัยทุกวัย ตลอดจน
มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในชนบท ตามแนวทาง
ทฤษฎีการพัฒนากับความพอเพียง และแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในชนบท
2.2 เพือ่ ใหมแี บบบานทางเลือกใหแกประชาชนผูท ตี่ อ งการสรางบานใหมพรอมแนวทางการตอเติม
2.3 เพือ่ เสริมสรางคุณภาพชีวติ ดานการอยูอ าศัยใหแกประชาชนในชนบทใหมที อี่ ยูอ าศัยทีเ่ หมาะสม
สอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และวัสดุกอสรางในทองถิ่น
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2.4 เพื่อรวบรวมองคความรูทางดานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นซึ่งถือเปนมรดกความรูที่สําคัญของชุมชน
และสังเคราะหเปนรูปแบบบานพื้นถิ่นรวมสมัยที่มีเอกลักษณ สอดคลองกับวิถีชีวิตใหม เพื่อใหความเปนพื้นถิ่น
ยังคงดํารงอยูไดทามกลางสังคมชนบทสมัยใหม
3. ขอบเขตการศึกษา

3.1 คําถามในการวิจัย
แนวทางการประยุกตความรูดานการออกแบบที่มีฐานมาจากการศึกษาอยางเปนระบบเพื่อนําไปสู
กระบวนการออกแบบบานในชนบทใหสามารถคงเอกลักษณและวัฒนธรรมของทองถิ่น ทวาสอดคลองกับการ
ดําเนินชีวิตในบริบทรวมสมัย มีความสบายในการอยูอาศัย และความพอเพียงในการยังชีพ ตลอดจนสอดคลอง
กับ เทคโนโลยีและวัสดุในการกอสราง ควรมีแนวทางอยางไร
ทัง้ นี้ กระบวนการศึกษาจะเนนประเด็นยอยซึง่ ตองการหาคําตอบทีจ่ ะนํามาสูก ารวิเคราะหถงึ พืน้ ฐาน
และที่มาของภูมิปญญาทองถิ่นของบานชนบท ในประเด็นดังตอไปนี้
- ลักษณะขององคประกอบของบานชนบทที่มีความสัมพันธตอระบบนิเวศและสภาพแวดลอมในการ
อยูอาศัย และวิถีชีวิตของชาวบานในชนบท
- เทคโนโลยีการกอสราง และวัสดุทเี่ ลือกใชในการสรา่ งบานเรือนสะทอนภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในการสรา่
งบานเรือนในการอยูอาศัย
- ปจจัยใดมีผลกระทบตอการอยูอาศัยของชาวบานในชนบท มีการปรับตัวตอการอยูอาศัย และการ
สรางบาน เรือนของตนอยางไรในปจจุบัน ปจจัยเหลานั้นสงผลกระทบอยางไรตอองคประกอบและรูปลักษณ
ของเรือนพื้นบาน
3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
3.2.1 เรือนพื้นถิ่นภาคกลาง
ลักษณะของสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ คือ สถาปตยกรรมทีก่ อ รางขึน้ โดยจิตสํานึกของชาวบาน อาจแสดง
ความไมเปนระเบียบในทางทัศนวิสยั แตในความไมเปนระเบียบนัน้ แฝงระบบของการกอรางตามวิถชี วี ติ ทีเ่ ปนอัน
หนึง่ อันเดียวกับสภาพแวดลอมธรรมชาติและระบบนิเวศ ดังนัน้ การศึกษาความเปนมาและความสัมพันธระหวาง
วิถีชีวิตกับสภาพแวดลอมจะพบภูมิปญญาแทรกตัวอยู ทั้งในระดับการวางผังของหมูบาน ผังบริเวณเรือน ตัว
เรือน และองคประกอบตางๆ ของเรือน
สําหรับเรือนพื้นถิ่นภาคกลางในภาพรวมนั้น ผูคนทั่วไปจะมีภาพจําถึงภาพเรือนหมูทรงไทยประเพณี
ที่ยกพื้นสูง ใตถุนโลง มีกลุมเรือนลอมชาน อันเปนเรือนที่มีการใชสอยอยางคลองตัวในหลายทศวรรษที่ผานมา
แตตามขอเท็จจริงนั้น เรือนหมูทรงไทยดังกลาวมีเหลืออยูนอยมากในปจจุบัน อีกทั้งมีความแปรเปลี่ยนไปตาม
ลักษณะของสังคมและการอยูในแบบใหม กลาวคือ ชานกลางคอยๆเลือนหายไปตามการใชสอยที่ปรับเปลี่ยน
โดยกลายเปนโถงที่มีหลังคาคลุมซึ่งใชสอยไดเหมาะสมกวาในปจจุบัน อีกทั้งการกอสรางยังมีราคาคากอสรางที่
สูงมากจนไมสามารถตอบสนองการใชงานในวิถีชีวิตปจจุบันได
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ดังนั้น เพื่อศึกษาพลวัตของเรือนพักอาศัยของคนไทยในภาคกลางซึ่งเปนพื้นที่ที่มีขอบเขตกวางขวาง
ผนวกภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเขาไวดว ยกัน จึงควรศึกษาลักษณะของเรือนชาวบานทีด่ าํ รงอยูใ นปจจุบนั
ทีม่ ใิ ชลกั ษณะเรือนกลุม แบบไทยประเพณีวา ลักษณะของเรือนพืน้ ถิน่ ในพืน้ ทีต่ า งๆ ในภาคกลาง สือ่ ใหเห็นคุณภาพ
ของการอยูอาศัยที่ตอบสนองวิถีการดํารงชีวิตตามสภาพแวดลอมธรรมชาติของบริบทอยางไร เพื่อนําไปสูการ
ออกแบบบานเคหะชนบทแบบบูรณาการที่มีคุณภาพตอไป
3.3 ขอบเขตของการศึกษาดานพื้นที่
การจัดแบงภูมิภาคพื้นที่ “ภาคกลาง” นั้นประกอบดวยพื้นที่กวางขวาง ทวาตามขอเท็จจริงทาง
ภูมศิ าสตรนนั้ สามารถจําแนกออกไดเปนภาคตะวันตกและตะวันออก ทัง้ นี้ ภาคกลางประกอบดวยจังหวัดตางๆ
ดังนี้ คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อางทอง สิงหบุรี
ชัยนาท ลพบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค สวนที่จําแนกเปนภาคตะวันตกประกอบดวยจังหวัดตางๆ ดังนี้ คือ
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม และภาค
ตะวันออกประกอบดวยจังหวัดตางๆ คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ทั้งนี้ พื้นที่ที่จําแนกเปนภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก มีภูมิประเทศและระบบนิเวศที่
คลายคลึงกัน คือ พืน้ ทีส่ ว นใหญเปนทีร่ าบลุม แมนาํ้ ซึง่ มีแมนาํ้ สําคัญไหลผาน ไดแก แมนาํ้ เจาพระยา แมนาํ้ ทาจีน
และแมนาํ้ แมกลองซึง่ ไหลผานจังหวัดนครสวรรคมาจนถึงอาวไทย นอกจากนี้ ยังมีแมนาํ้ สายสัน้ ๆ คือ แมนาํ้ นอย
แมนาํ้ ปาสัก แมนาํ้ นครนายก ในภาคกลาง แมนาํ้ เพชรบุรี และแมนาํ้ ปราณบุรี ในภาคกลางฝง ตะวันตก และแมนาํ้
จันทบุรี ในภาคตะวันออก เปนตน ซึ่งยามที่แมนํ้าสายตางๆ ไหลลงสูอาวไทย ทําใหกระแสนํ้าแปรเปลี่ยนจาก
นํ้าจืด เปนนํ้ากรอย และนํ้าเค็มเมื่อถึงปากแมนํ้า เชน แมนํ้าแมกลอง แมนํ้าเพชรบุรี และแมนํ้าจันทบุรี เปนผล
ใหวิถีชีวิตของผูคนริมฝงแมนํ้าเปลี่ยนแปลงสัมพันธกับทรัพยากรทางชีวภาพของพื้นที่ดวย
3.4 การกําหนดพื้นที่ศึกษา
สําหรับพื้นที่ศึกษานั้น คัดสรรพื้นที่เชิงลึกในภาคตะวันตกซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศหลักแบงเปน 2
ประเภท คือที่ราบลุมนํ้า และที่ดอนหางนํ้า ดังนั้นกรอบของพื้นที่ที่จะลงสํารวจภาคสนามในแตละกลุมพื้นที่
จะใชเกณฑในการ คัดเลือกพื้นที่ศึกษาเชิงลึกเจาะจงดังนี้ คือ
3.4.1 การคัดเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษาเชิงลึกจากตัวแทนกลุม จังหวัดภาคกลางฝง ตะวันตก โดยมีจงั หวัดเพชรบุรี
เปนพื้นที่คัดสรร
3.4.2 การคัดเลือกพื้นที่ศึกษาเชิงลึกจากลักษณะภูมิประเทศ ไดแก ที่ราบลุมนํ้า และที่ดอนหางนํ้า
4 การศึกษาและแนวทางการดําเนินงาน

ในการศึกษาแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษารวบรวมขอมูล และวิเคราะหเกี่ยวกับ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นและการเคหะชนบทในปจจุบัน 2) การมีสวนรวมของประชาชนทั่วไปและในพื้นที่ศึกษา
และ 3) การสังเคราะหและพัฒนารูปแบบบานเคหะชนบท
4.1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
การศึกษาขอมูลพืน้ ฐานของพืน้ ทีก่ ลุม จังหวัดซึง่ เปนพืน้ ทีศ่ กึ ษา และการศึกษารายละเอียดของขอมูล
ในรายจังหวัดของพื้นที่ศึกษา
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หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม

วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

กระบวนการศึกษาบานเคหะชนบทแบบบูรณาการนัน้ เริม่ ตนจากการศึกษาขอมูลพืน้ ฐานของกลุม
จังหวัดในภูมิภาคที่คัดสรร คือ ภาคกลางฝงตะวันตก และการศึกษารายละเอียดของขอมูลในรายจังหวัดของ
ภูมภิ าคโดยรายละเอียดในการศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน จะเนนขอมูลทีม่ คี วามเกีย่ วของกับสภาพการอยูอ าศัยของ
ประชาชนในพื้นที่ ไดแก
- ลักษณะทางภูมิศาสตร
- ลักษณะทางสังคมและประชากร
- ลักษณะทางเศรษฐกิจ
- สภาพแวดลอมของการอยูอ าศัยและลักษณะสําคัญทางสถาปตยกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการอยูอ าศัย
รวมถึง เอกลักษณทางสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ เมือ่ มีการรวบรวมขอมูลพืน้ ฐานแลว จะนําไปสูก ารวิเคราะหกลุม
ลักษณะที่พักอาศัยที่มีความเกี่ยวของกันทางลักษณะทางภูมิศาสตร วิถีชีวิต ตลอดจนลักษณะทางทรัพยากร
ของพื้นที่ เพื่อใหงายตอการกําหนดขอบเขตพื้นที่ ศึกษาและการลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม
4.2 การกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาเชิงลึก
โดยคํานึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร และสภาพแวดลอมในการอยูอาศัยเปนสําคัญ โดยการเลือก
พื้นที่ที่เปน ตัวแทนลักษณะทางภูมิประเทศของภาคกลางในภาพรวม มาเปนพื้นที่ตัวอยางในการศึกษาราย
ละเอียดในเชิงลึกของ ลักษณะบานในชนบทตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
4.3 การสํารวจและขอมูลแบบบานชนบทในพื้นที่ศึกษาเชิงลึก
เนื้อหาสวนนี้เปนการศึกษาลักษณะของบานทั้งในแงการใชงานพื้นที่สวนตางๆ ภายในบาน และ
ปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดการ เปลีย่ นแปลงและแนวโนมการเปลีย่ นแปลงในอนาคต โดยในการศึกษาแบงออกไดเปน
2 สวนคือ
- การศึกษาลักษณะทางกายภาพของบานชนบท เทคโนโลยีการกอสราง และวัสดุทเี่ ลือกใช ภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่น ลักษณะความเชื่อและวิถีชีวิตที่แฝงอยูในสถาปตยกรรมพื้นถิ่น โดยขอมูลจากการศึกษานี้จะไดจาก
การศึกษาเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยตางๆ เปนหลัก และการลงสํารวจภาคสนามเปนการตรวจสอบ
สภาพที่เปลี่ยนไปและเสริมขอมูลในบางสวนใหเปนขอมูลที่ทันสมัย
- การศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคานิยมและองคประกอบทางสถาปตยกรรมของบานชนบท
ในบริบท ของชนบทสมัยใหม ตลอดจนลักษณะความเปนอยูของประชาชนในชนบทในปจจุบัน เพื่อนํามา
ประมวลเพือ่ ใชในการ ออกแบบบานเคหะชนบทแบบใหม โดยการศึกษาเปนการจัดทําแบบสอบถามในพืน้ ที่
ศึกษาเชิงลึก
4.4 การจัดประกวดแบบบานเคหะชนบทสมัยใหม
การจัดประกวดแบบบานเคหะชนบทสมัยใหมจากประชาชนทั่วไปที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา จาก
ทั่วพื้นที่ ภาคกลาง โดยมีการตัดสินจากผูทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้แบบบานที่มีการสงเขาประกวด อาจจะเปนสวน
หนึง่ ของการประมวล ผลรูปแบบบานเคหะชนบทแบบบูรณาการหรือไมกไ็ ด ขึน้ อยูก บั การพิจารณาของผูว จิ ยั
4.5 การจัดเวทีเสวนา และประชุมระดมความคิดเห็นจากประชาชนและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใน พืน้ ทีศ่ กึ ษาเชิงลึก
โดยขอมูลที่ทีมวิจัยนํามาเสนอประกอบดวย ขอมูลสรุปจากการลงพื้นที่สํารวจ และแบบบานที่ไดรับการคัด
เลือกจากการประกวดแบบบานเคหะชนบทสมัยใหม และจัดใหมกี จิ กรรมลงความ คิดเห็นตอแบบบานดังกลาว
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดนิทรรศการ และการจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคา
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นิยมและองคประกอบทางสถาปตยกรรมของบานชนบทในบริบทของชนบทสมัยใหมกบั ผูเ ขามารวมงาน เมือ่
จัดการประชุมระดมความคิดเห็นแลว จึงนําขอมูลสวนหนึง่ จะนําไปรวมกับการประมวลผลรูปแบบบานเคหะ
ชนบทที่นําเสนอในขั้นสุดทาย
4.5 การออกแบบบานเคหะชนบท จํานวน 2 แบบ
เปนแบบบานที่มีความเหมาะสมตอคนทุกเพศทุก วัย หรือผูพิการ และชวยลดพลังงานและภาวะ
โลกรอน สําหรับครอบครัวขนาดกลางและครอบครัวขนาดเล็ก พรอมทั้งแบบสําหรับการตอเติม รวมถึงการ
จัดทํารายละเอียดของแบบกอสราง ไดแก
แบบกอสรางสําหรับตนแบบอาคารขนาดเล็ก
1
แบบ
แบบตอเติมสําหรับตนแบบอาคารขนาดเล็ก
2
แบบ
แบบกอสรางสําหรับตนแบบอาคารขนาดกลาง
1
แบบ
รวม
4
แบบ
พรอมทั้งจัดทําคูมือที่แสดงขั้นตอนการกอสรางดวยตนเอง
4.6 ใหบริการเผยแพรขอมูลรูปแบบบานสูสาธารณะ ทั้งเผยแพรสูประชาชนโดยตรง เผยแพร
ผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนสถาบันการศึกษาตางๆ ดวยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางการกระตุนให
มีการนําไปใชงานที่เหมาะสม
5. นิยามศัพท และความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับเรือนพื้นบานและเคหะชนบท

5.1 ภาคกลางฝงตะวันตกประกอบดวยจังหวัด นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
5.2 สถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ หมายถึง สถาปตยกรรมเฉพาะเจาะจงกับแหลงทีต่ งั้ สรางสรรคโดยคนใน
ทองที่ ซึง่ ไดรบั ความรู ในการปลูกสรางสืบทอดมาจากบรรพบุรษุ มีลกั ษณะเฉพาะแตกตางจากสถาปตยกรรม
แหลงอื่น (Vira Inpuntung. 2002: 17)
5.3 เรือนพื้นบาน และเคหะชนบท
ในการศึกษาเพื่อออกแบบบานตนแบบของชาวชนบท (ในชื่องานวิจัย ใชคําวา เคหะ แทนคําวาที่
อยูอาศัย หรือบานพักอาศัย ซึ่งหมายถึง สถานที่เพื่อการอยูอาศัย) จําเปนตองทําความเขาใจถึงขอบเขตหรือ
คําจํากัดความของ คําวาทีพ่ กั อาศัยหรือบานเรือนของชาวชนบทเพือ่ นําไปสูก ารออกแบบทีส่ ามารถตอบสนอง
ตอการใชงานในปจจุบัน แกปญหาในการอยูอาศัย และสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางบานเรือนตาม
วัตถุประสงคของโครงการไดอยางสัมฤทธิ์ผล
บานหรือเรือนในพื้นถิ่นชนบท นอกจากจะหมายถึงตัวเรือนหรืออาคารสําหรับการอยูอาศัยยัง
หมายรวมไปถึงบริเวณพืน้ ทีร่ อบๆ บานในอาณาเขตของการอยูอ าศัยซึง่ คนในบานใชเพือ่ ประกอบกิจกรรมใน
ครอบครัว หรือเปนสวนหนึ่งของกิจวัตรประจําวัน บางสวนเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง
เมือ่ พิจารณาถึงคําวาชนบท ซึง่ เปนสวนหนึง่ ในการจํากัดขอบเขตทางดานพืน้ ทีแ่ ละเนือ้ หาในการวิจยั
ลักษณะ ของบาน มีขอบเขตหมายถึงพืน้ ทีน่ อกเขตเมืองหรือมีความเปนเมืองนอย พืน้ ทีส่ ว นใหญใชประโยชน
เพื่อเปนพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งในงานวิจัยนี้ใหคําจํากัดความของพื้นที่ชนบทเพื่อใหงายตอการจํากัดขอบเขต
การวิจัยและการกําหนด พื้นที่เพื่อสํารวจภาคสนามวา คือพื้นที่นอกเขตเทศบาล
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จากงานวิจัยเรื่อง เหยาเรือนพื้นบานยานตะวันตก ((Vira Inpuntung. 2002) ไดใหคําจํากัดความ
ของ เรือนพื้นบาน วาเปนลักษณะของเรือนที่เกิดจากการสรางสรรครวมกัันของสังคม และมีลักษณะรวมที่
เกิดจากปจจัยดานสภาพสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมทางภูมศิ าสตรเดียวกัน โดยมีองคประกอบของ
คุณลักษณะสําคัญ ดังนี้
1. เปนสิ่งปลูกสรางสําหรับเปนที่อยูอาศัยถาวร มีนัยที่หมายถึงเรือนยกพื้น
2. ตั้งอยูในทองถิ่นชนบทเปนหลัก และปลูกสรางกันเองโดยชาวบานในชนบทนั้นๆ
3. มีลักษณะเฉพาะของทองถิ่น อันเกิดจากปจจัยแวดลอมจําเพาะของถิ่นที่หนึ่งๆ ทําใหมีรูปแบบ
แปลกแยก จากสิ่งปลูกสรางตางถิ่นตางวัฒนธรรม
4. ปลูกสรางตามรูปแบบที่อยูคูทองถิ่นมานานแลว เปนมรดกที่ผานการพัฒนาและถายทอดจาก
บรรพบุรุษสูคนรุนตอมา (ซึ่งเกิดจากการแกไขขอผิดพลาดและการปรับปรุงเทคนิควิธีการมาอยางตอเนื่อง)
นอกจากนีใ้ นงานวิจยั ดังกลาว ไดกลาวถึงลักษณะของเรือนพืน้ บานตามวิวฒ
ั นาการของการกอสราง และวัสดุ
ที่ใชในการกอสราง และคานิยมในการอยูอาศัย ออกเปน 3 ประเภท ไดแก
- เรือนพื้นบานแบบดั้งเดิม ไดแก เรือนเครื่องผูก เรือนเครื่องสับ หรือเรือนกึ่งเครื่องผูก และเรือน
กึ่งเครื่องสับ ซึ่งใชไมไผหรือไมจริงเปนโครงสราง ฝาขัดแตะ หลังคามุงจาก วัสดุในการกอสรางสามารถหาได
งายในทองถิ่น เรือนมี สัดสวนสวยงามและมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอม
- เรือนพืน้ บานแปลง ไดแก เรือนทีป่ รับรูปแบบไปจากเรือนยกพืน้ สูงกลายเปนเรือนติดดิน มีการกัน้
ฝาผนังเพิม่ เติม ทําใหลกั ษณะการใชสอยของเรือนจากเดิมทีม่ ลี กั ษณะเปดและมีการขยายตอเนือ่ งกับพืน้ ทีร่ อบ
นอกบานกลายเปนเรือนที่มีลักษณะปด ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุการกอสรางที่อิงกับวัสดุจากโรงงาน
มากขึ้น
- เรือนพื้นบานประยุกต ไดแก เรือนที่มีภาพลักษณโดยรวมใกลเคียงกับเรือนพื้นบาน ดูเรียบงาย
ใชหลังคา จั่วทรงสูง มุงดวยจาก ตัวเรือนทั้งพื้นและผนังเลือกใชวัสดุจากธรรมชาติ เชน ไมจริงหรือไมสน แต
มีการกั้นหองหรือ วางผังอาคารตามแบบอยางบานในเมือง ประตูหนาตางติดลูกฟกกระจก
ทั้งนี้ ผูเขียนไดแสดงความเห็นวา เรือนพื้นบานแบบดั้งเดิมนั้นในปจจุบันแทบจะไมพบแลว บาน
ในชนบทสวนใหญกลายเปนบานแบบคนเมืองมากขึ้นโดยลําดับ หรือไมก็เปลี่ยนเปนเรือนพื้นบานแปลงซึ่ง
ไมนิยมใชวัสดุกอสรางจากธรรมชาติ แตเลือกใชวัสดุแบบใหมที่ผลิตขึ้นโดยเครื่องจักรและไมสอดคลองกับ
บริบทที่ตั้ง ในขณะที่เรือนพื้นบานประยุกตถือเปนพัฒนาการทางสถาปตยกรรมที่สอดคลองกับยุคสมัยที่ยัง
เห็นคุณคาของวัฒนธรรมการปลูกสรางเรือนพื้นบานแบบดั้งเดิม และดํารงใหสามารถดําเนินตอไปในสังคม
ปจจุบัน หากพิจารณาถึงลักษณะของเรือนพื้นบานในชนบทดังกลาว จะเห็นวาประกอบดวยเรือนพื้นบาน
3 ประเภท แตจุดมุงหมายในการพัฒนาเคหะชนบทนั้นอยูที่การพัฒนารูปแบบของ เรือนพื้นบานประยุกต
ซึ่งเปนวิวัฒนาการในการปรับเปลี่ยนจากเรือนพื้นบานแบบดั้งเดิม โดยนําเอาลักษณะเดนของเรือนพื้นบาน
แบบดั้งเดิมมาประยุกตใหสอดคลองกับลักษณะการอยูอาศัยและการประกอบอาชีพของประชาชนในชนบท
ในปจจุบัน

ฉบับที่ 33 (มกราคม-ธันวาคม 2561)

8. สรุปผลการศึกษา
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เพือ่ ศึกษาแนวทางการออกแบบบานทีม่ พี นื้ ทีใ่ ชสอยในขนาดทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพพรอม
รูปแบบสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ทีเ่ สริมสรางเอกลักษณของชุมชน รวมถึงประโยชนการใชสอยภายในบานมีความ
นาอยู สะดวกสบาย สําหรับผูอ ยูอ าศัยทุกวัย และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในชนบท ผลทีไ่ ด
จากการศึกษาวิจัยมีรายละเอียด สรุปไดดังนี้
สวนที่ 1 ผลสรุปจากการสํารวจ
- การศึกษาเปรียบเทียบเรือนพืน้ ถิน่ ทีไ่ ดจากการแบงตามกลุม ชุมชนเปนหลักพบวา เรือนในชนบทที่
สํารวจมีขนาดพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ หลังละ 163 ตร.ม. โดยเรือนขนาดใหญทสี่ ดุ พบวามีพนื้ ที่ 450 ตร.ม. และเรือนขนาด
เล็กที่สุดพบวามีพื้นที่ 30 ตร.ม. สวนจํานวนผูอยูอาศัยเฉลี่ยแตละหลังในปจจุบัน มีจํานวน 3.75 คน เรือนที่
มีจํานวนคนอาศัยในปจจุบัน มากที่สุดอยูที่ 7 คน นอยที่สุดคือ 1 คน
สําหรับเรือนขนาดใหญจะมีพนื้ ทีร่ ะหวาง 160-450 ตร.ม. และมีผอู ยูอ าศัยตัง้ แต 4-8 คน สวนเรือน
ขนาดเล็ก ถึงกลางจะมีพื้นที่ระหวาง 50-160 ตร.ม. มีผูอยูอาศัยตั้งแต 1-5 คน
อายุของเรือนจากการสํารวจมีอายุตั้งแต 10-100 ป โดยเรือนที่มีอายุมากกวา 35 ปขึ้นไปจะมีพื้น
ทีใชสอยเฉลีย่ 225 ตร.ม. สวนเรือนทีม่ อี ายุตาํ่ กวา 35 ปลงมาเมือ่ รวมพืน้ ทีส่ ว นทีต่ อ เติมแลวจะมีพนื้ ทีใ่ ชสอย
เฉลี่ย 150 ตร.ม. จะเห็นไดวาขนาดของบานมีขนาดเล็กลงจากอดีตมาสูปจจุบัน
- การเปลี่ยนแปลงของเรือนพื้นถิ่นในชนบทพบวามีปจจัยหลักๆ 3 ประการ คือ
ประการแรก ไดแก การเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากอายุของเรือนและผลกระทบจาก
ธรรมชาติ เชน การที่เรือนผุพังไปตามกาลเวลา หรือจากผลกระทบของพายุฝนหรือนํ้าทวม ซึ่งจะสงผลตอ
การเปลี่ยนวัสดุของเรือนที่อาจทําใหรูปทรงของเรือนเปลี่ยนไป ใหมีความสอดคลองกับวัสดุในปจจุบันที่ใช
แทนที่วัสดุเดิม
ประการทีส่ อง ไดแก การเปลีย่ นแปลงอันเนือ่ งมาจากความกาวหนาของเครือ่ งมือเครือ่ งใช
และสาธารณูปโภคตางๆ ตัวอยางทีเ่ ห็นไดชดั คือ ความกาวหนาในดานสุขอนามัย อันนํามาซึง่ การเพิม่ หองนํา้
และสุขภัณฑตางๆ หรือ ความตองการเพิ่มพื้นที่โรงรถ เปนตน
ประการที่สาม ไดแก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิต ความเชื่อ และคานิยมที่
เปลีย่ นแปลงไป ตัวอยางทีเ่ ห็นไดชดั คือ ความตองการในเรือ่ งของหองนอน ความตองการใชวสั ดุกอ สรางสมัย
ปจจุบนั ความตองการรูปแบบ ของบานทีเ่ หมือนบานในเมือง ทัง้ ทีก่ ารประกอบอาชีพอาจยังคงเปนเกษตรกร
อยู หรือเปลี่ยนไป เปนตน
สวนที่ 2 ผลสรุปจากการศึกษาความตองการการใชพื้นที่
- การศึกษาความตองการการใชพื้นที่อยูอาศัยในปจจุบันและในอนาคตของชาวชนบท พบวาใน
ปจจุบันบานของ ชาวชนบทที่มีลักษณะเปนบานที่ยกพื้นมีใตถุนมี 2 หองนอน และมีหองนํ้าภายในตัวบานมี
ระเบียงหรือชานบานโดย มีสวนประกอบของบานสวนอื่นๆ อีก ไดแก หองครัวซึ่งมีทั้งพื้นที่ประกอบอาหาร
และรับประทานอาหารอยูร วมกัน พืน้ ทีอ่ เนกประสงค หรือพืน้ ทีน่ งั่ เลนซึง่ ไมไดแยกสวนออกมาเปนหองชัดเจน
มีพื้นที่สําหรับไหวพระหรือพื้นที่ผีบรรพบุรุษ มีหองทํางาน หรือพื้นที่เพื่อรองรับการประกอบอาชีพ ซึ่งตาม
ปกติใชพื้นที่หนาบานหรือลานบาน ในสวนมากไมมีหองเก็บของ มีเตาเผาถาน ยุงขาว เลาสัตว และโรงจอด
รถ (สวนใหญเปนลักษณะของที่จอดรถทั่วไป)
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ความตองการในอนาคตของชาวชนบท คือ ตองการบาน 3 หองนอน มี 1 หองนํ้าในตัวบาน มีชาน
ระเบียง หองครัว และหองรับประทานอาหารแยกออกจากกันเปนหองที่ชัดเจน ตองการหองนั่งเลนหรือหอง
อเนกประสงค หองพระหรือหองผีบรรพบุรุษ หองเก็บของ ยุงขาว เลาสัตว โรงจอดรถ โดยหองตางๆ แยก
ออกจากกันเปนสัดเปนสวน มีลกั ษณะการใชงานหองทีช่ ดั เจน ไมตอ งการใชเครือ่ งปรับอากาศ ซึง่ หมายความ
วาบานจะตองมีระบบระบายอากาศที่ดี นอกจากนี้ ชาวชนบทไมไดระบุวาตองการบานที่มีลักษณะยกพื้นสูง
สําหรับประเด็นเรือ่ งของวัสดุกอ สรางและการดําเนินการกอสรางบานในปจจุบนั นัน้ ชาวชนบทนิยม
ที่จะใชวัสดุกอสรางทั่วไปที่มีขายอยูในทองตลาด เนื่องจากมีราคาไมแพงสามารถซื้อไดตามกําลังทรัพยเมื่อ
เทียบกับไม (ซึง่ ยังคงเปนวัสดุทชี่ าวชนบทมีความนิยม ทวาไมมกี าํ ลังทรัพยเพียงพอ) ทัง้ นี้ เมือ่ จะกอสรางชาว
ชนบทในปจจุบนั นิยมจางชางหรือผูร บั เหมามากอสรางบาน โดยสือ่ สารความตองการของตนใหชา งหรือผูร บั
เหมาซึง่ จะทําหนาทีเ่ ปนผูป รับแบบบาน หรือจัดหาแบบบานมาให โดยมากมักเปนแบบบานทีเ่ หมือนกับบาน
ในพื้นที่เมือง และราคาคากอสรางบานใหม หรือตอเติมบานนั้นจะเฉลี่ยอยูที่ไมเกิน 500,000 บาทเปนหลัก
4. การศึกษาทัศนคติตอรูปแบบบานในชนบทซึ่งสํารวจจากชาวชนบทและผูเชี่ยวชาญตางๆ พบวา
ชาวชนบทสวน ใหญชอบบานที่มีลักษณะเหมือนบานในเมือง คือประเภทบานในหมูบานจัดสรรตางๆ บาน
เหลานี้เปนบานกออิฐถือปูน มีผนังทึบ หนาตางนอย สวนใหญชอบบานชั้นเดียว ทั้งยังพบวา ชาวชนบทไม
คอยชอบบานทีม่ ลี กั ษณะเปนเรือนพืน้ ถิน่ ปลูกสรางดวยไมหรือวัสดุจากธรรมชาติ ตรงกันขามกับรูปแบบบาน
ในชนบทที่ผูเชี่ยวชาญเห็นวาเหมาะสม คือ ควรเปนบานยกพื้น และในการกอสรางบานใชวัสดุธรรมชาติหรือ
ไมเปนวัสดุหลัก สวนบานที่มีลักษณะเหมือนบานในเมืองนั้นไมเหมาะสมกับพื้นที่ชนบท
ทั้งนี้ สาเหตุที่ชาวชนบทนิยมบานแบบในเมืองนั้น ผูวิจัยไดรับคําชี้แจงจากผูนําชุมชนวา เมื่อมีการ
สรางบานใหมกต็ อ งการให บานใหมตา งออกไปจากบานในรูปแบบเดิมๆทีเ่ คยอยูม า นอกจากนี้ ชาวชนบทเอง
ยังใหความเห็นวา ถึงแมวาบานแบบในเมืองที่สรางขึ้นใหมอาจไมโลงและโปรงเทาบานพื้นถิ่น แตก็ยังยินดีที่
จะสรางแบบดังกลาว ทัง้ นี้ เวลาทีม่ อี ากาศรอนมากก็จะเลีย่ งไมใชพนื้ ทีใ่ นบานใหม แตจะไปใชพนื้ ทีใ่ นสวนอืน่
ที่โลงและโปรงกวา เชน ใตถุนบานเดิม โรงเก็บของหรือ ทําอาหาร เปนตน ซึ่งเปนพื้นที่ที่มักไมมีฝาผนังแตมี
หลังคาคลุม และอาจมีปจจัยอื่นๆ ประกอบอีก อยางไรก็ดี ผลที่พบบงชี้ถึงคานิยมที่เปลี่ยนไปอยางชัดเจน
สวนที่ 3 ผลสรุปจากการวิเคราะหและการเตรียมการออกแบบ
5. การวิเคราะหและสังเคราะหผลการศึกษาทัง้ หมดเพือ่ นํามาเปนกรอบในการทําการออกแบบบาน
เคหะชนบท แบบ บูรณาการจึงสรุปวา บานเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง กรณีศกึ ษาจังหวัดเพชรบุรนี ี้
ควรเปนบานที่มีผูอาศัย ตั้งแต 2-5 คน มีหองนอนตั้งแต 1-3 หอง มีหองนํ้า 1-2 หอง มีพื้นที่ครัวและรับแขก
และโรงจอดรถ ตัวบานนั้นควร เอื้อตอการตอเติมไดในอนาคต บานควรมีลักษณะโปรง โลง สบาย ซึ่งอาจใช
ลักษณะของผนังเปนตัวกําหนดในสวนนี้ ตัวบานควรยกพื้นขึ้นจากดิน และรอบๆบานควรมีบริเวณใหปลูก
พืชผักสวนครัวได โดยมีพื้นที่ดินปลูกบานประมาณ 100-200 ตารางวา ราคาคากอสรางบานนั้นควรอยูที่
ประมาณ 500,000-700,000 บาท สวนวัสดุที่ใชในการกอสราง ควรเปนวัสดุทั่วไปที่หาไดตามทองตลาด ไม
จําเปนตองเปนวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด
6. การจัดทําการประกวดแบบบานเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง นําขอสรุปจากการสํารวจ
ที่อยูอาศัย เชน จํานวนผูอยูอาศัยที่เหมาะสมกับขนาดของเรือน การขยายตัวของเรือน วิธีการกอสราง
ตําแหนงที่ตั้ง ขนาดที่ดิน และการยกพื้น ประโยชนใชสอยภายในเรือน เปนตน ประกอบกับขอสรุปจาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการอยูอาศัย และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคานิยมมาจัดทําขอกําหนดใน
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การประกวดแบบ ในการนี้ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิและผูชํานาญพิเศษรวมเปนคณะกรรมการตัดสินการประกวด
แบบ ไดแก ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท, รองศาสตรจารย วีระ อินพันทัง และอาจารยปฐมา ห
รุนรักวิทย
รายละเอียดผลงานการประกวดแบบบานเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง มีผเู ขารวมโครงการ
โดยสงผลงานเขาประกวดทั้งสิ้น 54 ผลงาน โดยสามารถจําแนกประเภทของเรือนได 3 ประเภท ไดแก เรือน
พื้นบาน จํานวน 17 ผลงาน, เรือนพื้นบานประยุกต จํานวน 15 ผลงาน และเรือนรวมสมัย จํานวน 17 ผล
งาน และเพื่อใหเกิดการบูรณาการทางความคิด จึงดําเนินการวิเคราะหรายละเอียดของผลงานที่สงเขารวม
ประกวดแบบ ประกอบกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนรวมในทองถิ่นเขตพื้นที่ศึกษาเชิงลึก
เกี่ยวกับผลการประกวดแบบบานเคหะชนบทภาคกลางในประเด็นตางๆ เชน ความเห็นตอลักษณะของแบบ
บานที่สงเขาประกวด และแบบที่ชนะการประกวดแบบบานเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง ประเด็น
ความเห็นตอการจัดทําเอกสารเผยแพรแบบบานเคหะชนบทแบบบูรณาการเพือ่ ใหบริการประชาชน ประเด็น
ความเห็นตอการชักจูงประชาชนใหหนั มาใชแบบบานเคหะชนบทแบบบูรณาการ เปนตน ตลอดจนการศึกษา
ความพึงพอใจรูปแบบ แนวโนม และคานิยมในการอยูอาศัยในปจจุบัน ซึ่งเปนองคความรูสําหรับทิศทางใน
การออกแบบบานชนบทตอไป
สวนที่ 4 ผลสรุปจากการออกแบบ
7. การจัดทําแบบบานเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง เปนการนําองคความรูที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยมาสรุปปจจัย ที่นําไปสูการออกแบบบานเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง ไดแก ปจจัยเรื่อง
ของขนาดชวงเสา ที่มีขนาด 3.8 เมตร สัมพันธกับขนาดของหนวยพิกัด ความกวางของหองขนาดเล็ก ระบบ
ของผนังเบา ปจจัยเรื่องของระดับในเรือนพื้นถิ่น แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับใตถุนเรือน เปนพื้นที่
เอนกประสงค ระดับสวนบริการ พื้นที่หองนํ้า-สวม และหองครัว อยูท่รี ะดับกลางเรือน และระดับสูงที่สุด คือ
ระดับสวนอยูอ าศัย ปจจัยเรือ่ งของโครงสรางและวัสดุ ไดคาํ นึงถึงระบบการ กอสราง ความแข็งแรงคงทนของ
โครงสราง ความประหยัด และความสวยงามของโครงสราง ปจจัยเรื่องของลักษณะ ของผนังเรือน ไดคํานึง
ถึงขนาด-สัดสวนของชุดผนัง และอิสระในการกําหนดรูปแบบ จังหวะชองเปด ที่สอดคลองกับ ลักษณะการ
ใชงานของพื้นที่ ปจจัยเรื่องของการวางผังบริเวณ ตลอดจนปจจัยเรื่องของรูปแบบการตอขยายเรือน
การออกแบบบานเคหะชนบทแบบบูรณาการภาคกลาง จัดทําไวทั้งสิ้น 4 แบบ ไดแก เรือนแบบ A
เปนเรือน ขนาดเล็กเหมาะกับสมาชิก 1-2 คน ขนาดพื้นที่ใชสอย 79.8 ตารางเมตร ประมาณราคาคากอสราง
490,051 บาท สําหรับเรือนแบบ A_1 และเรือนแบบ A_2 เปนเรือนที่มีรูปแบบของการตอขยายมาจากเรือน
แบบ A กลาวคือ เรือน แบบ A_1 เปนเรือนที่มีการตอขยายในทางราบ ดวยการเพิ่มพื้นที่ใชสอยในระดับสวน
อยูอาศัย เนื่องจากการตอขยาย เรือนลักษณะนี้เหมาะกับพื้นที่ดอน และพื้นที่ราบ ที่เกิดอุทกภัยบอยครั้ง
ขนาดพื้นที่ใชสอยรวม 173.3 ตารางเมตร ประมาณราคาคากอสราง 896,766 บาท สําหรับเรือนแบบ A_2
เปนเรือนที่มีการตอขยายในทางดิ่ง ดวยการเพิ่มพื้นที่ ใชสอยในระดับใตถุนเรือน เนื่องจากการตอขยายเรือน
ลักษณะนี้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ราบ และเปนพื้นที่ที่ไมเกิด อุทกภัย ขนาดพื้นที่ใชสอยรวม 108.6 ตาราง
เมตร ประมาณราคาคากอสราง 870,568 บาท และเรือนแบบสุดทาย ไดแกเรือนแบบ B คือเรือนที่สามารถ
รองรับครอบครัวขนาดกลางทีม่ สี มาชิกครอบครัว 2-6 คน ขนาดพืน้ ทีใ่ ชสอย รวม 129.9 ตารางเมตร ประมาณ
ราคาคากอสราง 721,634 บาท
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หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม

วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

9. ประโยชนที่ไดจากการศึกษา

ประโยชนที่ไดจากการศึกษานี้ สามารถแบงไดเปนสองประเภทดวยกัน คือ
1. ประโยชนดานการพัฒนาที่อยูอาศัยในชนบทอยางเปนรูปธรรม
สําหรับประโยชนดา นการพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยในชนบทนัน้ ผลลัพธจากการศึกษาวิจยั คือ การ
ไดมาซึ่งแบบบาน ในขนาดตางๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะดังตอไปนี้
1.1 เปนแบบบานที่เนนความตองการของผูอยูอาศัยในชนบท ทั้งในแงการใชสอย ความ
ตองการพืน้ ที่ วิถชี วี ติ และลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความตองการ
ทางสุนทรียภาพของทองถิ่น
1.2 เปนแบบบานทีส่ ามารถรองรับการตอขยาย และทางเลือกในการตอขยายไดหลากหลาย
รูปแบบ ทวาเหมาะสมกับการอยูอ าศัยของครอบครัวขยายทีป่ ระกอบไปดวยผูอ ยูอ าศัยในสามชวงอายุ
ดวยกัน
1.3 เปนแบบบานที่เหมาะกับสภาพแวดลอมในทองถิ่น ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
1.4 เปนแบบบานทีเ่ หมาะกับการกอสรางในชนบท ทัง้ ในแงวสั ดุ และเทคนิควิธี เทคโนโลยี
การกอสราง และราคาคากอสราง
1.5 เปนแบบบานที่มีรูปแบบและอัตลักษณเฉพาะตัว เปนตัวแทนของสถาปตยกรรมทอง
ถิ่น และในขณะเดียวกันก็เปนตัวแทนของสถาปตยกรรมรวมสมัย ที่สอดคลองกับความคิดเห็น และ
ความตองการของผูอยูอาศัยในทองถิ่น
2. ประโยชนทางดานวิชาการ
นําไปสูการสรางองคความรูในประเด็นตางๆ ดังนี้
2.1 องคความรูเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร สังคมวัฒนธรรมของทองถิ่นที่
สัมพันธกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของงานสถาปตยกรรมในภูมิภาคโดยตรง
2.2 องคความรูเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสถาปตยกรรมในทองถิ่น และเรือนพื้นถิ่นใน
ภูมิภาคที่หาตัวอยางไดยากในปจจุบัน จากการศึกษาเก็บขอมูล การสํารวจตลอดจนการเขียนแบบ
บันทึก เกิดเปนฐานขอมูลดานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่มีคุณคาทางวิชาการ
2.3 องคความรูเกี่ยวกับทัศนคติและความเห็นของผูอยูอาศัยในทองถิ่น ซึ่งนําไปสูความ
เขาใจลักษณะเฉพาะทางสังคม วัฒนธรรมการอยูอาศัยในพื้นที่
2.4 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธที่ซับซอนระหวางความตองการที่
เปลีย่ นแปลงไปของชุมชนในทองทีแ่ ละการพัฒนาเปลีย่ นแปลงของรูปแบบทางสถาปตยกรรมประเภท
ที่อยูอาศัย
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10. ขอเสนอแนะในการศึกษาขั้นตอไป

ขอเสนอแนะในการศึกษาในขั้นตอไปแยกออกไดเปนสองประเด็นดวยกัน
1. การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําเอาแบบบานเคหะชนบทแบบบูรณาการไปใช ซึ่งทางการ
เคหะแหงชาติควรจัด ใหมีการศึกษาและอบรมใหความรูเกี่ยวกับแบบบานนี้ ตลอดจนกระบวนการกอสราง
ที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งแกผูที่เกี่ยวของโดยตรงในทองถิ่นชนบท ไมวาจะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ไดแก เจาหนาที่โยธาธิ
การประจําองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลตางๆ หรือกํานันและผูใ หญบา น หรือเอกชนทัว่ ไป เชน ชาง
และผูรับเหมาในพื้นที่ชนบท ผูนําชุมชน เปนตน อนึ่งทางการเคหะแหงชาติอาจดําเนินการรวมกับโรงเรียน
อาชีวะศึกษา หรือโรงเรียนเทคนิคในพืน้ ทีช่ นบทโดยสนับสนุนใหมกี ารนําแบบบานนีไ้ ปใชในการเรียนการสอน
เพือ่ พัฒนาแบบตางๆ ใหเกิดขึน้ ตอยอดจากแบบเดิมทีท่ าํ ไว ซึง่ จะนําไปสูก ารสรางฐานขอมูลในเรือ่ งของแบบ
บานเคหะชนบทแบบบูรณาการทีม่ คี วามหลากหลาย สอดคลองกับความตองการอันหลากหลายของประชาชน
ในชนบท
2. การศึกษาเพื่อฟนฟูกายภาพหมูบานในชุมชนชนบทในภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและ
การรุกคืบของลักษณะของชุมชนเมือง ทําใหมาตรการตางๆ ที่ชุมชนเมืองมียังไมเกิดขึ้นในชุมชนชนบท เชน
มาตราการดานผังเมือง การแบงกลุม พืน้ ทีใ่ ชสอยหลักๆ (Zoning) และระยะรนตางๆ เปนตน หรือ การศึกษา
เพื่อพัฒนาอาคารสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะของชุมชนเพื่อที่จะสงเสริมใหประชาชนในชนบทมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี สอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงไปของสังคม และวัฒนธรรมในปจจุบนั นอกจากนี้ ยังเปนการวางแผน
เพื่อไมใหเกิดแหลงเสื่อมโทรมในชุมชนชนบทอีกดวย ทั้งนี้ การศึกษาในประเด็นนี้เปนการทําใหเกิดบูรณา
การระหวางการศึกษาแบบบานเคหะชนบทและการศึกษาชุมชนชนบท กอใหเกิดประโยชนในองครวมของ
อัตลักษณของหมูบานชนบท
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