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บทคดัย่อ 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบแนวทางการปรับใชไ้มไ้ผ่ในงานสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินในชุมชนภาคเหนือของไทย

ตามแนวคิดสถาปัตยกรรมเทคทอนิก เป็นการศึกษาวสัดุก่อสร้างท่ีทาํมาจากไม้ไผ่ในงานสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน

โดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศไทยซ่ึงไมไ้ผ่เป็นพืชท่ีมีมากและเป็นโครงสร้างท่ีถูกนาํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 

สถาปัตยกรรมท่ีปลูกสร้างจากไมไ้ผใ่นอดีตไดรั้บอิทธิพลจากค่านิยมทาํใหมี้การปรับเปล่ียนเป็นสถาปัตยกรรมยคุใหม่

มากข้ึน บทความน้ีจึงเลือกศึกษาแนวทางการเพ่ือหากระบวนการและองคค์วามรู้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน

โดยใช้ไม้ไผ่ให้มีรูปแบบทันสมัยรวมถึงการใช้สอยสมัยใหม่และเอกลักษณ์ท้องถ่ินเข้าไวด้้วยกันตามแนวคิด

สถาปัตยกรรมเทคทอนิก  กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีชุมชนภาคเหนือ 3 พ้ืนท่ี อาทิ ชุมชนบา้นผาบ่อง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ชุมชนบา้นบ่อหลวง จงัหวดัน่าน และชุมชนบา้นผาฮ้ี จงัหวดัเชียงราย โดยสาํรวจและเก็บขอ้มูลเพ่ือนาํมาวิเคราะห์เชิง

เปรียบเทียบเพ่ือการหาแนวทางพฒันางานออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างย ัง่ยืนให้กบัชุมชน จากการศึกษาวิจยัพบวา่

แนวคิดสถาปัตยกรรมเทคทอนิกของการนาํไมไ้ผม่าเป็นวสัดุนั้นมีขอ้แตกต่างกนัแต่ละพ้ืนท่ีชุมชน ส่วนใหญ่มกัข้ึนอยู่

กบัสภาพแวดลอ้มทอ้งถ่ิน สภาพภูมิประเทศ  ความเช่ือพ้ืนเมืองและศาสนา สภาพเศรษฐกิจ  อิทธิของวสัดุและอุปกรณ์

การก่อสร้าง เป็นตน้ อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ยงัพบว่างานสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินของแต่ละพ้ืนถ่ินมีจุดเด่น

เหมือนกนัของการออกแบบงานสถาปัตยกรรมโดยมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอย (Function) เป็นหลกั ซ่ึงส่งผลให้เกิด

รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัแมว้า่อยูค่นละพ้ืนท่ีก็ตาม อยา่งไรก็ตามความน่าสนใจทั้งกระบวนการออกแบบท่ี

ชุมชนมีส่วนร่วม สามารถนาํไปสู่การสร้างสรรคง์านออกแบบสถาปัตยกรรมปรับปรุงใหมี้อตัลกัษณ์พ้ืนถ่ินมากข้ึน 

 

คาํสําคญั: เทคทอนิก  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน ไม้ไผ่ 
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Abstract 

This study aims to study Bamboo wood which has long been a material solution in vernacular architecture. 

In Northern Thailand bamboo plant are abundant and dominate vernacular structures in various local villages. 

Recently, the vernacular structure with bamboo wood has been influenced by modern values, transformed into a more 

modernized and civilized structure.  Increasingly become more modern. This paper aims to investigate procedures as 

well as bodies of knowledge of vernacular architectural design based on tectonic architecture through an application 

of bamboo wood for more modernized architectural design that still embraces the local uniqueness. T h e  study 

emphasized in Northern Thailand as the study cases: Ban Pha Bong Community, Mae Hong Son Province; Ban Bo 

Luang Community, Nan Provice; and Pha Hi Cummunity, Chiang Rai Province,  The collected data were analyzed to 

discover the approach for the sustainable development of their living condition by cultivating their wisdom with more 

environmental concern based on  tectonic architecture. The result showed that bamboo wood as a local material was 

differently applied in vernacular architecture depending on difference in topography, local wisdom, religion, 

economy, influences caused by available materials. In all communities, the function of  the design was similarly 

emphasized in vernacular  architecture with bamboo wood. However, the design were interesting  due to the 

collaboration among people in their communities and the creation of a local identity which could lead to the 

development of a new Thai vernacular design with different forms. 

 

Keywords: Tectonic, local wisdom, vernacular architecture, bamboo 

 

1. บทนํา 

  บทความวิจัยน้ีมีข้อมูลพ้ืนฐานจากโครงการ 4+1 สํานึกรักบ้านเกิด โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

จบักลุ่มเพ่ือเรียนร่วมกนั ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจชุมชนท่ีนักศึกษาในกลุ่มสนใจ หาขอ้มูลพ้ืนฐานและขอ้มูลเฉพาะของ

ชุมชน เพ่ือมาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ตั้งคาํถามและสร้างโจทยเ์พ่ือออกแบบปรับปรุงทั้งผงัชุมชน ภาพรวมสภาพแวดลอ้ม 

และสถาปัตยกรรมโดยปรัชญาของโครงการ 4+1 นั้นเนน้การออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีต่อยอดและสานต่อรากเหงา้

สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน เพ่ือสร้างให้นักศึกษาสถาปัตยกรรมท่ีจะกลายเป็นสถาปนิกในอนาคตได้มีจิตสํานึกต่อ

ศิลปวฒันธรรมของชนชาติ  

  ในการลงสํารวจชุมชนและสถาปัตยกรรมในพ้ืนท่ี บ่อยคร้ังท่ีพบว่ามีสถาปัตยกรรมท่ีสร้างจากไมไ้ผ่ใน

ชุมชนเป็นสถาปัตยกรรมท่ีพบไดท้ัว่ไป จากวสัดุ คือ “ไมไ้ผ่” ท่ีหาได้ง่ายในพ้ืนท่ี ราคาถูก และทักษะท่ีใช้ในการ

ก่อสร้างสถาปัตยกรรมไมไ้ผก็่เป็นภูมิปัญญาของชาวบา้นในพ้ืนท่ีอยูแ่ลว้ แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ลกัษณะท่ีแตกต่าง

ในการใชไ้มไ้ผใ่นงานสถาปัตยกรรมชุมชนนั้นๆ อนัเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ลกัษณะความชาํนาญในทกัษะท่ีแตกต่าง

กนั ประโยชน์ใชส้อยอนัเก่ียวเน่ืองจากขนาดพ้ืนท่ีและลกัษณะท่ีวา่งและกิจกรรมท่ีแตกต่างกนั วสัดุท่ีใชร่้วมกนักบัไม้

ไผใ่นการก่อสร้าง เป็นตน้ 
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  หน่ึงในแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรม ท่ีทางกลุ่มผูส้อนนาํเสนอเพ่ือเป็นทฤษฎีพ้ืนฐานในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีใชว้สัดุไมไ้ผ่เป็นหลกัในชั้นเรียนโครงการ 4+1 ตามเป้าหมายของโครงการคือ แนวคิดเร่ือง Tectonic 

ซ่ึงเป็นแนวคิดทางสถาปัตยกรรมของตะวนัตกท่ีสาํคญัในการอธิบายการเกิดข้ึนของรูปทรงทางสถาปัตยกรรม โดยมี

ปัจจยัสาํคญัท่ีเนน้การเกิดข้ึนของสถาปัตยกรรมอนัเกิดจากการประกอบกนัเขา้ของวสัดุ มาประสานหรือก่อรูปก่อร่าง

จากทกัษะความชาํนาญ ความรู้ของช่างฝีมือในพ้ืนท่ี เกิดเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสะทอ้นถึงสัจจะของวสัดุและความงาม 

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยแนวความคิดน้ีมีพฒันาการทางความคิดมาอยา่งต่อเน่ือง และมีการปรับใชแ้นวคิดน้ีกบัการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยคุสมยัตลอดมา 

  Tectonic รากศพัท์ของคาํน้ีในภาษากรีกคือ Tekton ท่ีแปลว่า ช่างไมห้รือช่างก่อสร้าง เดิมความหมายของ 

Tectonic มีความหมายแค่เพียงทางกายภาพ แต่หลงัจากท่ีคาํน้ีได้ปรากฏในงานของ Sappho กวีในสมยักรีกโบราณ 

ความหมายก็ไดข้ยายกวา้งครอบคลุมไปถึงมิติทางศิลปะและสุนทรียภาพ เม่ือเขาเปรียบเทียบช่างไมก้บักวี  Tectonic 

นั้นมีความหมายท่ีชดัเจนมากข้ึน เม่ือ Karl Ottfried Müller ตีพิมพห์นงัสือเร่ือง Handbuch der Archaologie เม่ือปี 1830 

ท่ีกล่าวถึงความหมายของคาํน้ีท่ีครอบคลุมรวมไปถึงงานฝีมือและงานศิลปะอ่ืนๆดว้ยมิใช่เพียงแต่ในงานสถาปัตยกรรม

เท่านั้น เช่น การผลิตขา้วของเคร่ืองใชใ้นชีวติประจาํวนั ภาชนะ ไปจนถึงท่ีพกัอาศยัและพ้ืนท่ีชุมนุมชน โดยท่ี Tectonic 

นั้นคือการเกิดข้ึนของรูปทรงโดยมีจุดประสงคเ์พ่ือแสดงออกถึงประโยชน์ใชส้อยและความงาม (Karl Ottfried Müller, 

1830) 

  พฒันาการของแนวคิดน้ีมีจุดสาํคญัในศตวรรษท่ี 19 เม่ือสองนกัทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมไดก้ล่าวถึงแนวคิด

น้ี คนแรกคือ Karl Botticher เม่ือปี 1843 ในหนังสือ Die Tektonik der Hellenen (Greek Tectonics) ว่า สถาปัตยกรรม

กรีกนั้นมีลกัษณะ Tectonic ท่ีสําคญัสองประการประกอบกัน คือ Core Form และ Art Form โดย Core Form นั้นมี

จุดประสงค์และประโยชน์ในด้านโครงสร้าง ส่วน Art Form นั้ นมีหน้าท่ีส่งเสริม Core Form เพ่ือแสดงออกเชิง

สัญลกัษณ์และความงาม ทั้ งสององค์ประกอบน้ีทาํให้สถาปัตยกรรมกรีกนั้นมีความสมบูรณ์ ในขณะท่ี Gottfried 

Semper นั้นมีความเห็นท่ีต่างกนัออกไป โดยในหนงัสือ Der Stil (1860)  นั้น Semper ไม่คิดวา่ Tectonic ของกรีกนั้นจะ

แยกออกเป็น Core Form และ Art Form โดยนาํเสนอบทวิเคราะห์ท่ีกล่าวว่าสถาปัตยกรรมกรีกเป็นสถาปัตยกรรมท่ี

แสดงออกถึงลกัษณะอนัสําคญัของวสัดุและทกัษะ และการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์มากกว่าจุดประสงค์ในแง่ของ

โครงสร้างและการใชส้อย โดยกล่าวว่า Tectonic นั้นเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของทกัษะฝีมือ วสัดุ และการตอบสนองกฎ

พ้ืนฐานของธรรมชาติ และก่อนหน้านั้น Semper ก็ตีพิมพ์บทความสําคญัช่ือ The Four Elements of Architecture ท่ี

กล่าวถึงองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีสาํคญั 4 อยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัววิฒันาการของสถาปัตยกรรม โดยองคป์ระกอบ

ทั้งส่ีนั้นก็เช่ือมโยงไปถึง Tectonic ท่ีมีเง่ือนไขจากวสัดุและทกัษะหรือวธีิการใชว้สัดุ และยงัมีการแบ่งแยกประเภทของ 

Tectonic อยา่งชดัเจนอีกดว้ย 

  พฒันาการของแนวคิด Tectonic ท่ี Semper เสนอไดก้ลายเป็นพ้ืนฐานสาํคญัท่ีทาํเกิดแนวคิดเร่ือง Space อนั

เป็นทฤษฎีสําคญัของสถาปัตยกรรมโมเดิร์นในตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยหลงัจากนั้นแนวคิดเร่ือง Tectonic ไดก้ลบัมามี

บทบาทอีกคร้ัง เม่ือ Kenneth Frampton รวบรวมและนําเสนอแนวคิดเร่ือง Tectonic ว่าเป็นแนวคิดท่ีสําคัญผ่าน

บทความเร่ือง “Towards a Critical Regionalism : Six Points for an Architecture of Resistance (1983)” ซ่ึงเขาไดเ้สนอ

ว่า Tectonic เป็นประเด็นหน่ึงท่ีจะช่วยให้สถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นท่ีแพร่ขยายไปทัว่โลก และดูเหมือนจะเป็น
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สถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบท่ีแปลกแยกกบัพ้ืนท่ีนั้นๆ สามารถปรับตวัเขา้กบัอตัลกัษณ์ของแต่ละถ่ินท่ีได ้และในปี 1995 

ก็ตีพิมพห์นงัสือ “Studies in Tectonic Culture” เป็นหนงัสือท่ีรวบรวมความหมายและแนวคิดทฤษฎี เร่ือง Tectonic ท่ี

สาํคญั ผา่นกรณีศึกษาจากผลงานของสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงหลายๆคน 

  จากขอ้สังเกตท่ี Frampton พูดถึงไวใ้นหนงัสือขา้งตน้นั้นเอง จะเห็นไดว้า่ แนวคิดเร่ือง Tectonic เก่ียวเน่ือง

และสมควรท่ีจะนาํมาเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรมของนกัศึกษาในโครงการ 4+1 ท่ีมีปรัชญาและ

โจทยใ์นการสาํรวจพ้ืนท่ี และการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสามารถปรับเขา้กบัอตัลกัษณ์ของชุมชนได ้เพราะ Tectonic 

เป็นแนวคิดท่ีเนน้เร่ืองการสร้างรูปทรงหรือรูปแบบการปิดลอ้มท่ีวา่ง อนัเกิดมาจากการประสานสอดคลอ้งกนัระหวา่ง 

วสัดุ ทกัษะหรือวธีิการใชว้สัดุ มิติทางความงามและสุนทรียภาพ จนกลายเป็นสถาปัตยกรรมท่ีเรียกไดว้า่ เป็น Tectonic 

Form โดยภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ทางกลุ่มนกัศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และเนน้ไปท่ีการใชว้สัดุ ประเภท

ไมไ้ผ่เน่ืองจากเป็นวสัดุพ้ืนฐานท่ีใช้ในงานสถาปัตยกรรมทั่วไปในภูมิภาคน้ี แต่มีรูปแบบและรายละเอียดในการ

ออกแบบท่ีแตกต่างกันออกไป โดยมีกรณีศึกษาเปรียบเทียบ อันเกิดจากขนาดของพ้ืนท่ีซ่ึงมีผลต่อรูปแบบ

สถาปัตยกรรมไมไ้ผ่ในชุมชนเป็นนัยยะสําคญั การวิจยัเน้นให้ความสําคญัต่อ “การปรับใชไ้มไ้ผ่ในสถาปัตยกรรม

ปัจจุบนัของชุมชน”  มากกวา่การมองหาประเด็นในการอนุรักษ ์โดยมีการเปรียบเทียบลกัษณะการปรับใชว้สัดุไมไ้ผ่

โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) กบัสถาปัตยกรรมในปัจจุบนัของชุมชนวา่มีการปรับใชใ้นการออกแบบกบั

สถาปัตยกรรมในแต่ละชุมชนนั้นมีประเด็นท่ีเน้นแตกต่างกันอย่างไรบ้าง นําไปสู่การวิเคราะห์และสรุปเพ่ือเป็น

แนวทางพ้ืนฐานในการออกแบบท่ีแต่ละกลุ่มได ้ และถึงแมว้า่ โจทยใ์นการออกแบบอาจจะมีประเด็นร่วมกนั คือเพ่ือ

เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเกิดจากการปรับใชไ้มไ้ผใ่หร่้วมสมยัในแต่ละชุมชนทั้งสามชุมชน แต่แตกต่างกนัใน

ประเด็นต่างๆ เช่น ความตอ้งการของกิจกรรมท่ีแตกต่างกนั ทกัษะและวธีิการใชว้สัดุและรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั การ

ตอบสนองต่อความคาดหวงัในมิติของความงามท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเภทของอาคาร เป็นตน้ โดยมีเป้าหมายท่ีจะ

ออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสะทอ้นถึงแนวคิดเร่ือง Tectonic  และ อตัลกัษณ์ของชุมชน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 1. ศึกษาการปรับใช้ไมไ้ผ่ในการออกแบบอาคารแต่ละประเภท อาทิ เรือนพกัชั่วคราว อาคารสาธารณะ 

ร้านคา้ขนาดเลก็ เรือนโฮมสเตย ์เพ่ือศึกษารูปแบบการใชง้านไมไ้ผ ่ใหเ้หมาะสมกบัการใชส้อย 

 2. ศึกษาเปรียบเทียบข้อดี และข้อจํากัด ท่ี เกิดจากการออกแบบโดยใช้ไม้ไผ่เป็นองค์ประกอบใน

สถาปัตยกรรม 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การพฒันาภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินโดยการเร่ิมตน้จากวสัดุ ในถ่ินท่ีจะสามารถพฒันาเป็นแนวทาง ท่ีนาํมาใชใ้น

ปัจจุบนัไดอ้ยา่งแพร่หลายและง่ายในการก่อสร้างต่อชุมชนภาคเหนือ 
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3. วธีิดาํเนินการวจิยั 

 3.1 ดาํเนินการเก็บขอ้มูลเชิงสังคมศาสตร์ โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยการลงชุมชน และสัมภาษณ์คนใน

ชุมชน เพ่ือหาขอ้มูลชุมชนเพ่ือหาแนวทางการพฒันาต่อไป  

 3.2  การเลือกพ้ืนท่ีทั้ง 3 พ้ืนท่ีเกิดจากประเด็นความสนใจในชุมชนชนบทภาคเหนือท่ีเป็นชุมชนเก่าแก่ และมี

สถาปัตยกรรมท่ีใชไ้มไ้ผม่าเป็นวสัดุในการก่อสร้างคงเหลืออยู ่อีกทั้งยงัเป็นชุมชนท่ีมีไมไ้ผใ่นพ้ืนท่ีทั้ง 3 พ้ืนท่ี  และลง

พ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561 (ภาคการศึกษาท่ี 2/2560) โดยสมัภาษณ์คน

ในชุมชน ถ่ายภาพ เพ่ือหาแนวทางการพฒันาของชุมชน โดยการศึกษาวจิยัน้ีเป็นการเปรียบเทียบจากกรณีศึกษา 3 พ้ืนท่ี

เพ่ือมองหาความเป็นไปไดใ้นการก่อสร้างโครงการ โดยใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินในปัจจุบนั อนัไดแ้ก่ 

  3.2.1 ชุมชนบา้นผาบ่อง หมู่ท่ี 1 ตาํบลผาบ่อง อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย 

  3.2.2 ชุมชนบา้นบ่อหลวง หมู่ท่ี  1 ตาํบลบ่อเกลือใต ้อาํเภอบ่อหลวง จงัหวดัน่าน ประเทศไทย 

  3.2.3 ชุมชนบา้นผาฮ้ี หมู่ท่ี 10 ตาํบลโป่งงาม อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ประเทศไทย 

3.3 นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ และสรุปประเด็นในการพฒันาชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางท่ีสามารถ

พฒันางานออกแบบสถาปัตยกรรมลงในชุมชน โดยมีจุดร่วมของการออกแบบงานสถาปัตยกรรมโดยมุ่งเนน้ประโยชน์

ใชส้อย (Function) เป็นหลกั นาํไปสู่การสร้างสรรคง์านออกแบบสถาปัตยกรรมปรับปรุงใหมี้อตัลกัษณ์พ้ืนถ่ินมากข้ึน 

  

4. ผลการวจิยั 

 4.1 กรณีศึกษาพ้ืนท่ีชุมชนบา้นผาบ่อง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

  ชุมชนบ้านผาบ่อง หมู่ท่ี 1 ตาํบลผาบ่อง อาํเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน เดิมอพยพมาตั้งถ่ินฐานเพ่ือทาํ

การเกษตรและคา้ขายในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยมีการคา้ขายไมก้บัพม่าเป็นส่วนใหญ่ จึงทาํให้เกิดวิถี 2 วฒันธรรม 

ไทย-พม่า ต่อมามีการเปล่ียนมาคา้คา้ขายกบัคนไทยเป็นส่วนใหญ่จึงทาํให้เกิดเป็นชุมชนบา้นผาบ่อง ปัจจุบนัชุมชน

บา้นผาบ่องไดเ้ติบโตข้ึนเกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตน้แบบในการ

พฒันาชุมชนให้มีความสุขอยา่งย ัง่ยืน โดยในชุมชนมีความหลากหลายของชาติพนัธ์ุอยูร่่วมกนั ส่วนใหญ่เป็นชาวไต 

และปะกากะญอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เรือนไตใหญ่จัว่แฝดท่ีแม่ฮ่องสอน 

ท่ีมา: อรศิริ ปาณินท,์ 2543 
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  รูปแบบของบา้นท่ีพบเห็นท่ียงัคงอตัลกัษณ์ไว ้คือ บา้นไตใหญ่ (รูปท่ี 1) กบัเรือนไมบ้ัว่ (รูปท่ี 2) ซ่ึงเป็นเรือน

พกัชัว่คราวของคนในภาคเหนือ จะเห็นไดว้า่รูปแบบบา้นทั้งสองหลงัมีความคลา้ยคลึงกนัหลายดา้น อีกทั้งวสัดุในการ

ก่อสร้างยงัทาํมาจากวสัดุท่ีหาไดง่้ายในชุมชน โดยทั้งคู่จะมีการใชไ้มไ้ผ่เป็นส่วนประกอบ การก่อสร้างก็แบบพ้ืนบา้น 

วสัดุนาํมาสร้างอาคาร โดยมาก คือ ไมเ้น้ือแขง็จากป่าเบญจพรรณ ใบตองตึง ไมไ้ผ่  วสัดุท่ีสามารถหาไดง่้ายในพ้ืนถ่ิน 

และมีการปลูกแทนเพ่ือนาํมาใชว้นไดร้วดเร็ว เน่ืองจากตอ้งการใหค้งรูปแบบอาคารไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ผงัเรือนไมบ้ัว่  

ท่ีมา: สืบพงศ ์จรรยสื์บศรี, 2559 

 

  จากขอ้มูล นํามาทดลองประยุกต์การออกแบบอาคารสาธารณะให้เหมาะสมกบัชุมชนทั้งในแง่วสัดุ และ

เทคนิคในการก่อสร้าง โดยนาํฮา้นนํ้ า ชาน และเต๋ิน มาใชเ้น่ืองจากเป็นอาคารสาธารณะ โดยจะมีการใชง้านคือเป็น

พ้ืนท่ีประชาสมัพนัธ์ของหมู่บา้น  

 

  



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๒  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 งานออกแบบศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว  

ตวัอยา่งผลงานของนกัศึกษาในรายวิชา “Architectural Design 6 (Tectonics form)”  รวบรวมโดยผูวิ้จยั   

 

  จากผลงานช้ินน้ี ท่ีออกแบบมาเป็นอาคารสาธารณะ ไดเ้ช่ือมโยงแนวคิดจาก ชาน และ เต๋ิน ผนวกกบัการใช้

ไมไ้ผ่มาเป็นส่วนปิดลอ้มและ พ้ืน สามารถถ่ายเทอากาศไดดี้และเหมาะกบัเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีตอ้งการการรองรับ

กิจกรรมหลากหลาย งานออกแบบช้ินน้ีคาํนึงถึงรายละเอียดต่อการใช้สอยของผูค้นท่ีมารับบริการ จึงพิจารณาถึง

รายละเอียดของความแข็งแรงท่ีช่วงฐานอาคาร การถ่ายเทอากาศ โดยใชห้นา้ต่างผา้ใบเป็นวสัดุ และระเบียงท่ีใชไ้ผม่า

สานโปร่ง ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเทคทอนิก โดยการนําไมไ้ผ่มาเป็นวสัดุมีการนาํทักษะฝีมือ วสัดุ และการ

ตอบสนองกฎพ้ืนฐานของธรรมชาติ ท่ีเนน้เนน้สร้างรูปทรงหรือรูปแบบการปิดลอ้มท่ีวา่ง อนัเกิดมาจากการประสาน

สอดคลอ้งกนัระหว่างวสัดุ โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom)  มาปรับใชใ้นการออกแบบ ทาํให้อาคารมีอตั

ลกัษณ์และมีความร่วมสมยัเกิดข้ึน 

 

 4.2 กรณีศึกษาชุมชนบา้นบ่อ จงัหวดัน่าน  

   ชุมชนบ้านบ่อจังหวัดน่าน  ตั้ งอยู่หมู่ท่ี  1 ต ําบลบ่อเกลือใต้ อําเภอบ่อหลวง จังหวัดน่าน รูปแบบ

สถาปัตยกรรมในพ้ืนท่ีเป็นอาคารขนาดเล็กถึงปานกลาง รูปแบบการใชพ้ื้นท่ีเป็นอาคารประเภทมีลกัษณะท่ีวา่งแบบ 

อเนกประสงค ์และเรียบง่าย โดยเลือกใชว้สัดุและเทคนิคในการก่อสร้างท่ีก่อสร้างง่าย 

  จากความรู้ความสามารถของคนในพ้ืนท่ี รูปแบบอาคารสามารถปรับเปล่ียนการใชง่้ายไดอ้ยา่งหลากหลาย 

วธีิการก่อสร้างเป็นแบบแหง้โดยใชก้ารยดึและผกูเป็นส่วนใหญ่ 

 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๒  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

555 

 
 

รูปที่ 4 รูปภาพภายในชุมชน บา้นบ่อหลวง รวบรวมโดยผูวิ้จยั 

 

 
รูปที ่5 งานออกแบบร้านคา้ในชุมชน  

ตวัอยา่งผลงานของนกัศึกษาในรายวิชา “Architectural Design 6 (Tectonics form)” รวบรวมโดย ผูวิ้จยั 

 

 จากการลงพ้ืนท่ีมองหาแนวทางในการออกแบบเพ่ือให้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตในชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชน

สามารถก่อสร้างไดโ้ดยง่ายและเคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งง่ายและสะดวก  การออกแบบนาํเสนอถึงพ้ืนท่ีการคา้เพ่ือสามารถ

ดดัแปลงสาํหรับการขายไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสินคา้ จึงทาํการออกแบบร้านคา้ขนาดเล็ก โดยใชไ้มไ้ผ ่และวสัดุท่ีหาได้

ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเทคทอนิก ในการออกแบบฐานดิน (Earthwork) เตาไฟ (Hearth) โครงอาคารและ

หลงัคา (Framework/Roof) และผนงัปิดลอ้ม (Light-Weight enclosing membrane) ท่ีใชอ้งคป์ระกอบเชิงเสน้เป็นตาราง 
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ระบบตาราง (Grid System)  ลกัษณะพิเศษท่ีน่าสนใจในชุมชนน้ีคือเร่ืองการทาํอาชีพท่ีผลิตและจาํหน่ายเกลือ การ

คิดถึงเทคนิคการก่อสร้างท่ีมีความสะดวก เป็นประเด็นท่ีเช่ือมโยงกบัวสัดุท่ีมีนํ้ าหนกัเบา สามารถร้ือถอนเพ่ือยา้ยท่ีตั้ง

ไดง่้าย อีกทั้งจุดเด่นคือการออกแบบใหผ้นงัในส่วนต่าง ๆ ท่ีทาํจากผนงัสานไมไ้ผมี่การปรับเปล่ียนรูปแบบการใชง้าน

ได้อย่างเหมาะสมกับผลิตภณัฑ์ และขอ้เสียในส่วนของอาคารท่ีมีการตม้เกลือภายใน การใช้ไมไ้ผ่มีอายุไม่คงทน

เน่ืองจากตอ้งทนอุณหภูมิสูง ตลอดเวลา ฉะนั้นการผนวกกบัการใชดิ้นมาทาํเป็นผนงัในบางส่วนท่ีตอ้งปะทะกบัความ

ร้อนสามารถจะยดือายไุผท่ี่ใชร่้วมกนัในอาคารได ้(ธญัพิสิษฐ ์พวงจิก, 2556) 

 

 4.3 กรณีศึกษาชุมชนบา้นผาฮ้ี จงัหวดัเชียงราย  

  ชุมชนบา้นผาฮ้ี  จงัหวดัเชียงราย  หมู่ท่ี 10 ตาํบลโป่งงาม อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ชาวบา้นมีอาชีพปลูก

กาแฟ และแปรรูปกาแฟ รวมถึงการทาํการเกษตร และคา้ขาย ทาํให้ชุมชนเกิดความสนใจของกลุ่มนักท่องเท่ียวเพ่ือ

เยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตกาแฟ และเพ่ือพฒันารูปแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วฒันธรรมให้กบั

ชุมชน  ประเด็นในส่วนการหยบิยมืเทคนิควธีิการก่อสร้างรูปแบบทั้งแบบอาคารพกัอาศยัชัว่คราวและถาวร อาทิ ยุง้ขา้ว 

โรงเก็บของ โรงสี โรงป้ันหมอ้ ฯลฯ แมก้ระทัง่รูปแบบอาคารสาธารณะ ศาลากลางบา้น ศาลาท่านํ้ า ศาลาริมทาง ฯลฯ 

เป็นตน้ มาพฒันาให้เกิดเป็นสถาปัตยกรรมในปัจจุบนั ให้เหมาะสมท่ีสามารถจะก่อสร้างดว้ยคนในทอ้งถ่ิน จึงพฒันา

มาเป็นอาคารพกัอาศยัสาํหรับนกัท่องเท่ียว  

 
 

รูปที่ 6 งานทดลองออกแบบเรือนโฮมสเตยใ์ห้ชุมชนบา้นผาฮ้ี 

ตวัอยา่งผลงานของนกัศึกษาในรายวิชา “Architectural Design 6 (Tectonics form)” รวบรวมโดย ผูวิ้จยั 

 

 
รูปที่ 7 รายละเอียดการออกแบบเรือนโฮมสเตยใ์ห้ชุมชนบา้นผาฮ้ี  

ตวัอยา่งผลงานของนกัศึกษาในรายวิชา “Architectural Design 6 (Tectonics form)” รวบรวมโดย ผูวิ้จยั   
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 แนวคิดในการออกแบบนั้นและเลือกใชว้สัดุมาจากรูปแบบการรองรับกิจกรรม สาํหรับนกัท่องเท่ียวเป็นหลกั 

การเลือกใชว้สัดุในการทาํโครงสร้างเลือกใชไ้มเ้น้ือแขง็ การใชไ้มไ้ผใ่นโครงการน้ีใชใ้นลกัษณะส่วนปิดลอ้ม เช่นการ

ใชท้าํร้ัว การนาํมาสานเป็นทางเดินไมไ้ผ่ และการใชว้สัดุสมยัใหม่ร่วมกบัไมไ้ผ่เพ่ือยืดอาย ุและให้ตอบสนองรูปทรง

อาคารในส่วนท่ีตอ้งการความแข็งแรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเทคทอนิก โดยสร้างจากเทคนิคพ้ืนฐาน 2 ระบบ คือ 

ระบบเทคทอนิคส์ (Tectonics of Frame) ท่ีใชอ้งคป์ระกอบเชิงเส้นเป็นโครงสร้าง และระบบก่อหรือผนงัรับนํ้ าหนกั 

(Stereotomics of the Earthwork) ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นฐานรองรับนํ้ าหนกัของอาคาร โดยบูรณาการระหว่างงานวิศวกรรม

โครงสร้างกบัการออกแบบในสถาปัตยกรรมยคุโมเดิร์นเพ่ือการมองเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในงานสถาปัตยกรรม

พ้ืนถ่ินท่ีเช่ือมโยงกบัประเด็นดา้นสงัคม วฒันธรรม  

 

5. การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาสามารถแยกพิจารณาดงัน้ี 

ตารางที ่1 ตารางเปรียบเทียบอาคาร 3 รูปแบบ 

ประเภทอาคาร ขนาด การนํามาใช้ จุดเด่นในการใช้ไม้ไผ่ 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารขนาดกลาง-

ใหญ่ 

โครงสร้างหลกั ผนงั  ช่องเปิด 

และพ้ืน 

ทาํให้แข็งแรง และเป็นส่วนโครงสร้าง

หลกั และใชใ้นหลายองคป์ระกอบ 

ร้านค้า อาคารขนาดเล็ก โครงสร้างและ ส่วนประกอบ

ต่างๆ 

ก่อสร้างได้ง่าย สามารถถอดประกอบได้

และ จดัสรรไดส้ะดวก 

บ้านพกันักท่องเที่ยว อาคารขนาดกลาง ผนงั และ ทางเดิน ใช้เป็นส่วนประกอบท่ีแข็งแรงสาํหรับพ้ืน

ทางเดิน 

 

  จากตารางท่ี 1 มีขอ้สงัเกตดงัน้ี 

  5.1 เทคนิควธีิในการออกแบบโดยการปรับใชไ้มไ้ผข่องอาคาร 3 ขนาด ทั้ง 3 รูปแบบอาคาร มีความแตกต่าง

กนัตามวตัถุประสงคข์องการออกแบบและประโยชน์ใชส้อย  

 อาคารแบบแรก มีลกัษณะเป็นรูปแบบอาคารขนาดเล็ก ร้านคา้ ใชไ้มไ้ผ่มาออกแบบก่อสร้างอาคารในเกือบ

ทุกองค์ประกอบของอาคาร ตั้้งแต่ส่วนโครงสร้างหลงั ส่วนปิดลอ้ม และส่วนรายละเอียดต่างๆ การใชไ้มไ้ผ่อยาก

หลากหลาย เน่ืองจากเป็นอาคารขนาดเล็ก การก่อสร้างด้วยวสัดุท่ีมีนํ้ าหนักเบา และสามารถก่อสร้างได้สะดวก 

เน่ืองจากการก่อสร้างเป็นระบบประกอบภายหลงั จากการทาํช้ินส่วนต่าง ๆ ไวก่้อนหนา้  

 อาคารแบบท่ีสอง มีลกัษระเป็นอาคารขนาดกลาง โฮมสเตย ์ การออกแบบคาํนึงถึงการอยูอ่าศยั ความแขง็แรง 

มัน่คง และ การออกแบบให้เหมาะสมและยืดหยุน่ กบัพฤติกรรมการอยู่อาศยั เช่นการคาํนึงถึงการถ่ายเทอากาศ โดย

ออกแบบโดยใชไ้ผใ่นส่วนปิดลอ้ม ให้ผนงัสามารถระบายอากาศไดดี้โดยใชผ้นงัไมไ้ผ่สาน ร่วมกบัการใชไ้มเ้น้ือแขง็

มาทาํในส่วนโครงสร้าง 

 อาคารแบบท่ีสาม มีลกัษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว วธีิการออกแบบก่อสร้าง คลา้ยกบั

อาคารขนาดกลาง แต่อาคารน้ีมีความแตกต่างเร่ืองการใชไ้ผ่มาออกแบบเป็นโครงสร้างประกอบ ในหลายๆส่วน เช่น 
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เสาประกอบ คาน และส่วนหลงัคา เพ่ือให้แข็งแรงมากข้ึน เน่ืองจากเป็นอาคารสาธารณะ และการออกแบบส่วนช่อง

เปิด โดยใชไ้ผเ่รียงเพ่ือใหเ้กิดร่องระบายอากาศ ส่วนการออกแบบส่วนปิดลอ้มคลา้ยๆกบัอีก 2 โครงการ คือการใชผ้นงั

ไผส่าน  

 5.2 การปลูกเรือน อาคารในอดีตสามารถเช่ือมโยงกบัการพฒันาแนวคิดแบบเทคทอนิก ในการก่อสร้างอาคาร

ในปัจจุบนัเช่นการก่อสร้างส่วนปิดลอ้มท่ีเกิดจากการทาํส่วนผนงัเป็นผนงัสาํเร็จก่อน แลว้จึงค่อยนาํไปประกอบ หรือ

การพฒันาการต่อประสานรอยขอ้ต่อต่างๆ โดยใชเ้ทคนิคการ เขา้ล่ิม การบาก การเขา้เดือย เป็นตน้ การออกแบบมีการ

คาํนึงถึงกรรมวิธีทางวฒันธรรมดั้งเดิมซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตการอยู่อาศยัของคนในชุมชน

ดังกล่าว ดังนั้นงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมของแต่ละอาคาร จาํเป็นตอ้งดาํรงคงไวไ้ม่ว่าจะเป็นวิถีความเช่ือ 

กรรมวธีิของการออกแบบ เสมือนเป็นตวัแทนทางอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนนั้นได ้

  

6. บทสรุป 

การพฒันาภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินโดยการเร่ิมตน้จากวสัดุในทอ้งถ่ินท่ีสามารถพฒันาเป็นแนวทางและนาํมาใช้

ควบคู่กบัการพฒันางานออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยักบัปัจจุบนัได ้และง่ายต่อการเขา้ใจของนกัออกแบบ งาน

ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในชุมชนภาคเหนือของแต่ละท้องถ่ิน จากการศึกษาสํารวจและทดลองพบว่า การออกแบบ

ประเภทอาคารสามารถนาํไมไ้ผ่ซ่ึงเป็นวสัดุทอ้งถ่ินมาเป็นวสัดุหลกั  ผนวกกับวสัดุสมยัใหม่ในการก่อสร้างทั้ง 3 

ประเภทอาคาร อาทิ ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวท่ีมีขนาดกลาง-ใหญ่สามารถสร้างความแขง็แรง และสามารถทาํใหอ้าคาร

อาคารระบายอากาศไดดี้ การใชผ้นังสานจากไผ่ (การสับฟาก) ขณะท่ีอาคารขนาดเล็กอย่างงานออกแบบร้านคา้ใน

ชุมชนเน้นการใช้ไผ่ในการก่อสร้างท่ีง่าย มีนํ้ าหนักเบา ความแข็งแรงทนทานน้อย เพ่ือลองรับการร้ือถอน หรือ

เคล่ือนยา้ยภายหลงั ลกัษณะงานออกแบบน้ีทาํใหเ้ห็นมิติขั้นตอนของรูปแบบการเช่ือมต่อของ ไม่ไผ่ วสัดุต่าง ๆ ท่ีไม่

ซํ้ าซอ้น เป็นการก่อสร้างแบบชัว่คราว ส่วนโครงการออกแบบอาคารแบบโฮมสเตย ์อาคารขนาดกลาง การออกแบบจะ

เนน้การนาํไมไ้ผ ่ทาํเป็นส่วนท่ีใชปิ้ดลอ้ม อาทิ ผนงั ร้ัว และส่วนท่ีรับแรง คือทางเดิน ท่ีมัน่คง การออกแบบจะมีความ

ซบัซอ้นมากกวา่เพ่ือรองรับประโยชน์ใชส้อยของตวัอาคารเป็นหลกั 

 อยา่งไรก็ตามทั้ง 3 รูปแบบอาคารแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างของขนาดอาคาร ประเภทหรือรูปแบบอาคารก็

ตาม แต่ยงัคงใช้ไผ่เป็นวสัดุในการก่อสร้าง และท่ีสําคัญเน้นการออกแบบท่ียึดวฒันธรรมของตนเป็นหลัก การ

ออกแบบมีจุดเด่นร่วมกนัในเชิงวสัดุ ดงันั้นการนาํไมไ้ผม่าพฒันาประเด็นทางเทคทอนิกเพ่ือการออกแบบร่วมสมยั นกั

ออกแบบตอ้งมองเห็น ขอ้จาํกดัต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมทางสถาปัตยกรรม ขอ้จาํกดัทางการใชส้อยในโครงการดว้ย  การ

ออกแบบสถาปัตยกรรม โดยใชว้สัดุทอ้งถ่ิน จึงจะมีความยั้งยนืเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี แนวคิดในการออกแบบพ้ืนฐานของ

สถาปัตยกรรม ท่ีเหมาะสมกบัเง่ือนไขของวสัดุ จะสามารถพฒันารูปแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างไดอ้ย่างมี

เอกลกัษณ์ เหมาะสมเขา้กับบริบทของชุมในแต่ละพ้ืนท่ี หากพิจารณาประเด็นทางเทคทอนิก อย่างเขา้ถึงบริบท

แวดลอ้มของชุมชนแลว้ จะเขา้ใจถึงรูปแบบเทคนิคการก่อสร้าง และวิถีการอยู่อาศยัของคนในพ้ืนท่ีนั้น ๆไดอ้ย่าง

เป็นอตัลกัษณ์ และจะสามารถต่อยอดในการออกแบบไดห้ลากหลายในอนาคต  
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7. กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณชาวบา้นในชุมชนผาฮ้ี หมู่ท่ี 10 ตาํบลโป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงรายท่ีใหก้ารตอ้นรับและยินดี 

ท่ีจะใหข้อ้มูลเพ่ือนาํไปศึกษาต่อไป 

 ขอขอบพระคุณคุณสาโรจน์ อุปจกัร(ผูใ้หญ่บา้นบ่อหลวง) ท่ีช่วยแนะนาํขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัหมู่บา้นหลวง 

 ขอขอบพระคุณนายอมร ศรีตระกูล กาํนันบ้านผาบ่องท่ีช่วยให้ขอ้มูลเก่ียวกับหมู่บา้น และอาํนวยความ

สะดวก ในการลงพ้ืนท่ีสาํรวจ 

 ขอขอบคุณนกัศึกษาคณะสถาปัตยกรรมชั้นปีท่ี4 สตูดิโอดีไซน์แลป ในการศึกษาประเด็นทางเทคทอนิก เพ่ือ

ทาํการออกแบบในวชิา Architectural Design 6 

 ขอขอบพระคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต กบัโครงการ4+1 สาํนึกรักบา้นเกิด ท่ีทาํใหเ้กิด

การต่อยอดมาเป็นวจิยัฉบบัน้ี 
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