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บทคัดยอ

บทความนี้มุงหมายเพื่ออธิบาย ความเปนมาของแนวทางการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทย
ผานกลุมงานวิชาการตาง ๆที่เผยแพร พ.ศ.2482 (ค.ศ.1939)-2549 (ค.ศ.2006) เพื่อแสดงถึงสถานภาพความรู และ
ทัศนะที่มีตอองคความรูดานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเทียบเคียงกับบริบทสากล ในที่นี้
จึงจําแนกพัฒนาการออกเปน 3 ระยะคือ 1.จุดเริ่มตน: การสํารวจและสั่งสมองคความรู 2.การตอยอดองคความรู
สูการพัฒนา โดยเปรียบเทียบกับสากลและการกําเนิดคํา “สถาปตยกรรมพื้นถิ่น” 3.การขยายผลแนวทางการศึกษา
ดวยการศึกษาขามศาสตรและศึกษาเปรียบเทียบนอกประเทศ
หลังจากมีการศึกษาเปรียบเทียบกับบริบทสากล ทําใหมกี ารปรับตัวจากชวงเริม่ ตนทีเ่ คยมุง ศึกษาตัวอาคาร
เปนหลัก ไปสูการศึกษาสภาพแวดลอมโดยรอบและมีความเปนสหวิทยาการเพิ่มขึ้น โดยศึกษารวมกับศาสตรตาง ๆ
โดยเฉพาะอยาง ดานมานุษยวิทยา อีกทั้งพบจุดเปลี่ยนสําคัญทางการศึกษา โดยแนวทาง “นิเวศวัฒนธรรม” ทั้งนี้
การศึกษาที่ผานยืนยันถึงความใหความสนใจกับสถาปตยกรรมและเรื่องราวของสามัญชนคนธรรมดา ในอนาคตการ
ศึกษาสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ กับสภาพการเปลีย่ นแปลงของโลกในปจจุบนั ทีเ่ ผชิญประเด็นการศึกษาทีห่ ลากหลายมาก
ขึน้ ทําใหการคนหาแนวทางการศึกษาและการนําไปสูค วามเปนหลักการและทฤษฎีนนั้ มีความตองการทบทวน วิพากษ
อยางครอบคลุมในสวนของผูศึกษาและเกี่ยวของตอไป
คําสําคัญ: สถาปตยกรรมพื้นถิ่น

* บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับดุษฎีนิพนธ สถาปตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร “สิ่ง
แวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่นในวัฒนธรรมเกลืออีสาน”
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Abstract

This article aims at explaining the chronology of vernacular architecture study in Thailand
through academic studies during 1939-2006 in order to signify the status of the knowledge and attitudes towards bodies of knowledge in Thailand and to compare with the international contexts.
There are three categories of periodical development which are 1.) the beginning: exploration and
collection of bodies of knowledge; 2.) further studies to development by comparing with international contexts and the derivation of “vernacular architecture”; and 3.) guidelines for further
studies.
When the studies were compared under international contexts, the adaptation was figured
out, from only structural construction to its surroundings, along with interdisciplinary approaches,
especially in terms of anthropology. There were also important aspects to be focused on. In other
words, cultural landscapes, comprising ordinary ways of life and the architecture, were more focused. For further studies in the future, aspects about vernacular architecture need to relate to
issues which vary through the changing world. In addition, theories, principles, and guidelines need
to be revised with critical discourse analyses to cover all related aspects.
Key Words:
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1. เกริ่นนํา

“สถาปตยกรรมพื้นถิ่น” มีความหมายเมื่อครั้งแรกเริ่มวา เปนอาคารที่สรางโดยชาวบาน
ในแตละพื้นที่ สรางตามลักษณะดินฟาอากาศ ที่สอดคลองกับความเปนอยูของกลุมชนนั้น ๆ
สถานะของอาคารที่สรางโดยชาวบานยังไมเปนที่ยอมรับในระยะแรกๆ อาคารที่มีคุณคาที่นับวาเปน
สถาปตยกรรมนั้นตองออกแบบโดยสถาปนิก (Oliver, 1969:10-12) จนกระทั่งถึงชวงหลังสมัยใหม
(Post-Modern ) สถาปตยกรรมพื้นถิ่นจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเปนที่รูจักในวงกวาง
ในสวนของประเทศไทยกวา36ปทวี่ งการวิชาการไทยผนวกเอาแนวทางการศึกษาสถาปตยกรรม
พื้นถิ่นในบริบทสากลใชในการเรียนการสอน และนํามาประยุกตใชในงานวิชาการอยางตอเนื่อง จาก
การทบทวนสถานภาพผลงานทางวิชาการสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ในประเทศไทยเบือ้ ง
ตนจากการศึกษาของวิมลสิทธิ์ และคณะ (2536) อรศิริ และคณะ (2545) ธนิศร และนพดล (2557)
โดยทําใหเห็นภาพสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกี่ยวของกับ ศาสนาคาร บานพักอาศัย สภาพแวดลอมและ
ชาติพันธุ โดยพบวาการศึกษาดังกลาวยังไมไดกลาวถึงประเด็นลําดับเวลา พัฒนาการและจุดเปลี่ยน
สําคัญในการศึกษา ดังนั้นในบทความนี้ตองการทบทวนและชี้ประเด็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการศึกษา
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยโดยเทียบเคียงกับบริบทสากล โดยใชกรอบชวงเวลาจากพ.ศ.
2482 ถึง พ.ศ.2549 เนื่องจากเปนจุดเริ่มตนการตั้งสถาบันการศึกษาสถาปตยกรรมในประเทศไทย
เพือ่ เชือ่ มโยงความสัมพันธกอ นจะคลีค่ ลายมาเปนสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ จนกระทัง่ ถึงจุดเปลีย่ นสําคัญ
ที่ศึกษาขามศาสตรใน “แนวทางนิเวศวัฒนธรรม” และเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น โดยศึกษาทบทวนจากเอกสารทางวิชาการและการสัมภาษณนักวิชาการ
ที่เกี่ยวของเพื่อทบทวนและสรุปประเด็นที่แสดงนัยสําคัญตาง ๆตอไป
2. แนวคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในบริบทสากล

ชวงหลังสมัยใหมหรือโพสโมเดิรน ตั้งแตประมาณกลางศตวรรษที่ 20-สิ้นศตวรรษที่ 20
ภายหลังจากโลกเผชิญสภาวะสงครามโลกและเสร็จสิ้นลงในป ค.ศ.1945
“สิง่ แรกทีร่ สู กึ ไดเมือ่ มองดูทฤษฎีในชวงนีค้ อื ความหลากหลายจากเดิมทีท่ ฤษฎีเคยมุง ทีต่ วั
สถาปตยกรรมเปนหลักก็กลับแตกเปนประเด็นที่เชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆมากมาย เชน ปรัชญาและ
ภาษาศาสตรเปนตน” (Tewakul Taweepransiporn, 2014:34)
ชวงเวลานีเ้ อง สถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ เปนทีร่ จู กั ในวงกวางและถูกกลาวถึงแกชาวโลกอยางเปน
ทางการ ในการจัดนิทรรศการภาพถายชือ่ วา “Architecture Without Architects” ในป ค.ศ.1964
โดย Bernard Rudofskyในงานไดจัดแสดงนิทรรศการภาพถายอาคารของชาวบานในภูมิภาคตางๆ
ของโลกจากเหตุที่วา “ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมมักจะกลาวในสวนของโลกตะวันตกและเลือกที่
จะหยิบยกมาอธิบาย โดยละเลยงานออกแบบตามทองถิ่นตาง ๆ นิทรรศการครั้งนี้พยายามที่จะตีแผ
ใหเห็นถึงความงามของอาคารที่มีลักษณะเฉพาะตัวและยังมิไดจัดอยูในสารบบในวงสถาปตยกรรม
(Non-pedigreed Architecture)” (Rudofsky, 1964) ภายหลังจากการจัดนิทรรศการนี้ ทําใหมี
การขยายผลทางวิชาการดานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นตอมา

A-4

หนาจั่ววาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม

วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในป ค.ศ.1990 Amos Rapoport ตอยอดและเสนอแนวทางสถาปตยกรรมในประเด็นมนุษยกบั
สิ่งแวดลอมที่ถูกละเลยแยกสวนในวงการวิชาการและการออกแบบทางสถาปตยกรรมที่ผานมา ได
เสนอแนวทาง “สภาพแวดลอมสรรคสราง (Built Environment)” ที่นําศาสตรตางๆ มาผสมผสาน
กันทัง้ มานุษยวิทยา ภูมศิ าสตร โบราณคดีและคติชน เพือ่ จะอธิบายการสือ่ ความหมายสภาพแวดลอม
แบบเปนองครวม (Rapoport, 1990: 10) ถัดมาในป ค.ศ.1999 ICOMOS หนวยงานดานอนุรักษ
นานาชาติ ไดเพิ่มกฏบัตรเกี่ยวกับ “มรดกวัฒนธรรมพื้นถิ่น (Charter on The Built Vernacular
Heritage)” ที่ขยายผลครอบคลุม “สถาปตยกรรมพื้นถิ่น สภาพแวดลอมธรรมชาติ ระบบนิเวศน
และวัฒนธรรมชุมชน” จากที่ไมไดกลาวถึงมากอนหนานั้น (Panin, 2006: 64) ชวงเวลาดังกลาวมี
ประเด็นเรื่องการเคลื่อนยายของคนชนบทเขาสูเมืองใหญ ทําใหHayward (1981) ไดเสนอแนวทาง
การศึกษา “สถาปตยกรรมพื้นถิ่นในเมือง (Urban Vernacular Architecture)” โดยศึกษารูปแบบ
สถาปตยกรรมของชนชั้นแรงงานที่อพยพมาจากชนบท ที่ออกแบบที่อยูอาศัยมีลูกผสมกับวัฒนธรรม
เมือง ในงานศึกษา Urban Vernacular Architecture in Nineteenth-Century, (Baltimore)
เหตุการณสําคัญในแวดวงวิชาการสถาปตยกรรมพื้นถิ่นโลกเกิดขึ้นในป ค.ศ.1997 เมื่อ
Paul Oliver ไดรวบรวมและเรียบเรียง จัดทําสารานุกรมสถาปตยกรรมพื้นถิ่นโลกซึ่งมีเนื้อหาของ
ทฤษฎีและหลักการในวัฒนธรรมการอยูอาศัย โดยสารานุกรมเลมนี้แสดงตัวตนของสถาปตยกรรม
พื้นถิ่นหรืออาคารของชาวบานที่ถูกละเลยในวงวิชาการและสรางแนวทางสูการศึกษาวิจัยในอนาคต
โดยไดจําแนกแนวทางประเด็นการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในประเด็นหลัก 9 แนวทาง ไดแก 1.
แนวทางและแนวคิด (Approach and Concept) เปนการหยิบยกรวบรวมจากงานวิจัยในอดีตที่
ผานมา โดยมิไดเปนขอสรุปตายตัวหมดจด และเปดโอกาสใหแนวทางอืน่ เขามาเติมเต็มไดตลอด โดยมี
แนวทางและแนวคิดนํารอง 20 แนวทางกวางๆ 2. คุณลักษณะทางวัฒนธรรม และคุณลักษณะทั่วไป
(Cultural Traits and Attributes) โดยรองรับปรากฏการณทางสังคมเศรษฐกิจที่สงผลตอตัวอาคาร
โดยกลาวถึงความสัมพันธของสายตระกูล กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนาและประเพณี
โดยเนนลักษณะทีเ่ ปนนามธรรมและใหความหมายจากการสังเกตปรากฏการณ โดยใชหลักคิดแบบนัก
วิชาการและแบบชาวบานเขารวมศึกษาผสมผสานกัน โดยมีแนวทาง 20 แนวทาง 3. สภาพแวดลอม
(Environment) 6 แนวทาง ที่เปนเรื่องพื้นฐานและสําคัญในการศึกษาเชิงพื้นที่ และสถาปตยกรรม
4. วัสดุและทรัพยากรในการกอสรา (Materials and Building Resources) วาดวยเรื่องการสราง
ที่อยูอาศัยทั้งแบบปกหลักไมเคลื่อนยายและพวกเรรอน ที่คํานึงถึงวัสดุการกอสราง แหลงทรัพยากร
และระบบการผลิตกับการขนสง 5. ผลิตผล (Production) วาดวยเรื่องความใหความสําคัญในราย
ละเอียดของการกอสรางอาคารที่สัมพันธเรื่องนํ้าหนักและโครงสรางของวัสดุอาคาร ที่เกี่ยวของกับ
การออกแบบเครือ่ งเรือน 6. การบริการ (Services) เปนประเด็นสําคัญในเรือ่ งของการใชสอยในพืน้ ที่
กิจกรรม การใชพลังงานตางๆในชีวิตประจําวัน 7. สัญลักษณและการประดับตกแตง (Symbolism
and Decoration) อาคารที่สมบูรณนอกจากการใชสอยจะตองคํานึงถึงสวนประดับตกแตงที่เปน
สัญลักษณในการสื่อสาร เกี่ยวของกับความเชื่อ ศาสนาและบรรพบุรุษ 8.การจัดกลุมหมวดหมู (Typologies) เพื่อความสะดวกในการศึกษาโดยการจําแนกใหเห็นคุณลักษณของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
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ที่รับรูไดชัดเจน อาทิเชน การจําแนกดวยรูปดาน (Typology of Elevation) การจําแนกดวยรูปทรง
(Typology of Forums) 9. การใชสอย และหนาที่ (Uses and Functions) เปนเรื่องของประโยชน
ใชสอยอีกทั้งแสดงลักษณะทางสังคมที่สื่อถึงศักดิ์และสถานภาพ (Authority and States)
3. สูส
 หัสวรรษใหม-สูท
 ฤษฎีสถาปตยกรรมองครวม (ตัง้ แตศตวรรษที่ 21ถึงปจจุบน
ั )

สังคมโลกเขาสูช ว งเวลาแหงสหัสวรรษใหม สืบเนือ่ งจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทีม่ กี ารขยายตัว
อีกทัง้ การเพิม่ จํานวนประชากรโลก ระบบการสือ่ สารทีร่ วดเร็วผาน วิทยุ โทรทัศนและอินเตอรเนท ในวงการ
วิชาการสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ อังกฤษไดจดั งานประชุมและแลกเปลีย่ นเพือ่ หาทิศทางของการศึกษาสถาปตยกรรม
พื้นถิ่น Vernacular Architecture in the Twenty-First Century ในป ค.ศ.2006 โดยมีขอเสนอ
เรียกรองใหเกิดแนวทางการศึกษาและขอถกเถียงใหมๆ ที่คํานึงถึงภาพรวมแบบ “สภาพแวดลอม
สรรคสราง” อีกทั้งควรมีความเปนนักเคลื่อนไหว (Activist-orientation) ในการขับเคลื่อนแกปญหา
ตางๆ ในการยกระดับชีวติ ผูค นใหดขี นึ้ (Alsayyad, 2006) และควรทํางานวิจยั รวมกันแบบสหสาขาวิชา
(Multi-Disciplinary) รวมกับผูอ นื่ อาทิเชน มานุษยวิทยา (Anthropology) การอนุรกั ษ (Conservation) ภูมิศาสตร (Geography) นิเวศวิทยา (Ecology) (Oliver, 2006: 268) อีกทั้งการศึกษาควร
หลุดออกจาก “ความโรแมนติก” ที่วาดวยความหลงใหลใครปลื้ม จนมองขามความจริงดานอื่น
ทําอยูในวังวนของการศึกษาในแบบที่ผานไดแก การจดบันทึก รูปราง รูปทรงอาคาร ทั้งนี้ เพื่อ
กาวขามไปสูค วามเปนหลักการทางทฤษฎีโดยมีความเปนระบบกลไกทีช่ ดั เจน (Rapoport, 2006:182)
4. พัฒนาการแนวทางการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทย

จากการวิเคราะหตามลําดับเวลาการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยพบความ
สัมพันธจากหลักสูตรการเรียนการสอนและเอกสารทางวิชาการทีห่ ลากหลายนําไปสูค าํ อธิบายเปน 3
ชวงเวลาสําคัญที่สัมพันธกัน แบงออกเปน 1.จุดเริ่มตน :การสํารวจและสั่งสมองคความรู 2.การ
ตอยอดองคความรูสูการพัฒนา โดยการเปรียบเทียบกับบริบทสากลและการกําเนิดคํา “สถาปตยกรรมพื้นถิ่น” และ 3. การขยายผลแนวทางการศึกษาดวยการศึกษาขามศาสตรและศึกษา
เปรียบเทียบนอกประเทศ
1.จุดเริ่มตน ในชวงแรกเริ่มของหลักสูตรการเรียนการสอนสถาปตยกรรมของประเทศไทย
เปนวิชามุง เนนศึกษาเพือ่ ปฏิบตั วิ ชิ าชีพสถาปตยกรรม โดยประกอบดวยรายวิชาตางๆ และหนึง่ ในนัน้
คือ วิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทยและสถาปตยกรรมไทยที่มีเนื้อหาศึกษาความเปนมา และ
รูปแบบของสถาปตยกรรมวัด วัง และบานพักอาศัยใน 4 ภาคของประเทศไทย รวมถึงที่อาศัยอันอยู
หางไกล โดย ณ ขณะนัน้ ยังไมมกี ารใชคาํ วา “สถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ” ดังในปจจุบนั หากใครศึกษาเรือน
พักอาศัยหรืออาคารทางศาสนาของชาวบานหรือตามพืน้ ทีช่ นบท ผูศ กึ ษามักระบุชอื่ อาคารทีจ่ ะศึกษา
เชน เรือนลานนาไทย เรือนไทยภาคกลางเปนตน เปนการศึกษารูปแบบอาคารในมิติประวัติศาสตร
คติการการออกแบบทางกายภาพของสถาปตยกรรม หากพิจารณาดวยประเด็นเนื้อหาพบวา วิชา
ประวัตศิ าสตรสถาปตยกรรมไทยและสถาปตยกรรมไทยเปนจุดเริม่ ตนกอนจะมีการสรางแนวทางของ

A-6

หนาจั่ววาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม

วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นดังที่จะกลาวตอไป
2.การตอยอดองคความรูสูการพัฒนา ในประเทศไทยภายหลังจากที่มีการตั้งสถาบันการ
ศึกษาทางสถาปตยกรรม มีกลุมนักวิชาการ ไดแก อนุวิทย เจริญศุภกุล, ฤทัย ใจจงรัก, วิโรฒ ศรีสุโร,
นิจ หิญชีระนันทน เขารวมประชุม Indigenous Art and Architecture ณ กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย
ทีว่ า ดวยศิลปะและสถาปตยกรรมของชาวบานโดยทัว่ ไปทีแ่ สดงออกตามทองถิน่ ตางๆ สําหรับประเทศไทย
ในขณะนั้น ยังไมมีการใชคําวา “สถาปตยกรรมพื้นถิ่น” จนกระทั่ง วิวัฒน เตมียพันธ ไดเทียบ
ความหมาย “Vernacular Architecture” โดยแยกคํา “vernacular” ที่หมายถึง พื้นเมือง พื้นบาน
เทียบกับ “คติพนื้ ถิน่ และชีวติ พืน้ ถิน่ (Folklore and Folk Life)” จากบทความ “ศิลปหัตกรรมพืน้ ถิน่ ”
โดยวรรณี วิบลู ยสวัสดิ์ แอนเดอรสนั วาดวยเรือ่ งราวของ “พืน้ ถิน่ ” ทีร่ จู กั กันดีในกลุม ชนถิน่ นัน้ และมี
ความหมายกวางกวา “พื้นบาน” ที่ชวนใหนึกถึงแตใน “ชนบท” โดยกินความหมายรวมถึง ชาวกรุง
ชาวเมืองดวย (Wiboonsawad Handerson, 1977:5-6) วิวฒ
ั น (2559) มีความเห็นวา สถาปตยกรรม
พื้นถิ่นโดยมีความหมายสอดคลองกับ Vernacular Architecture ตามการใหความหมายของ Paul
Oliver ในค.ศ.1976 จากนั้นจึงเริ่มใชคําวา “สถาปตยกรรมพื้นถิ่น” ในสถาบันการศึกษาดาน
สถาปตยกรรมในประเทศไทย โดยในชวงแรกเริ่มนั้นใชคําวา “สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น” ปรากฏใน
หนังสือจัดพิมพเนื่องในวาระฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ป พ.ศ.2525 โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง เปนจุดเริ่มตนที่ชี้ใหเห็นคุณคางาน
ออกแบบของชาวบานทีม่ อี ยูม ากมาย ในชวงแรกเริม่ นัน้ มีเนือ้ หาศึกษาเกีย่ วกับวัดและบานเรือนพักอาศัย
4 ภาคในประเทศไทย ความชัดเจนของแนวทางการศึกษาเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2529 วิวัฒน เตมียพันธ
ไดจดั ทําเอกสารในการอบรม “แนวทางศึกษาและวิจยั ทางศิลปกรรมไทย” โดยไดแปลและเรียบเรียง
เรือ่ งสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ของ Bernad Rudolfsky และ Paul Oliver เปนการทําให “สถาปตยกรรม
พื้นถิ่น” เขาสูความเปนวิชาการอยางชัดเจน โดยกลาวถึงความหมาย คําจํากัดความ และคุณคาของ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น
การศึกษาสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ มีมาอยางตอเนือ่ งโดยสถาบันการศึกษาดานสถาปตยกรรม
ไดแก สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษา
ตางๆ ตามภูมิภาคในชวงเวลาถัดมา อีกทั้งยังพบวาในชวงเวลานี้นักวิชาการใชการจําแนกการศึกษา
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นตามภูมิศาสตรที่เปนภาคตามเขตการปกครอง อาทิเชน สถาปตยกรรมภาคใต
เรือนไทยภาคเหนือ อีกทั้งเริ่มมีการใชชาติพันธุเปนตัวนําไปสูการศึกษาสถาปตยกรรม เชน เรือนชาว
เขา เรือนไตลื้อสิบสองปนนา เปนตน
3. การขยายผลแนวทางการศึกษา ภายหลังจากการเทียบความหมายสถาปตยกรรม
พื้นถิ่นกับแนวทางสากล ไดมีการจัดประชุมวิชาการ “ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย” ที่
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในปพ.ศ.2543 ที่รวบรวมงานวิชาการเกี่ยวกับ
สถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ทุกๆ ภูมภิ าคในประเทศไทยของนักวิชาการทีห่ ลากหลายสถาบัน ในครัง้ นีไ้ ดจดั
ทําเอกสารประกอบการประชุม โดยมีบทความพิเศษทีเ่ ชือ่ มโยงไปยังสาขามานุษวิทยาเรือ่ ง “ทองถิน่
วัฒนา” โดยศรีศกั ร วัลลิโภดม ทีก่ ลาวถึงคุณคาความสําคัญวัฒนธรรมทองถิน่ ทีเ่ ปนของชาวบานและ
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คนสวนใหญในสังคม นับไดวาเปนการบูรณาการระหวางสาขามานุษยวิทยากับสถาปตยกรรมอยาง
เปนทางการ
ความชัดเจนในแนวทางการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกิดขึ้นในป พ.ศ.2546 คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปดหลักสูตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตร สาขาสถาปตยกรรม
พืน้ ถิน่ ในแนวทาง “นิเวศวัฒนธรรมทีส่ มั พันธกบั สถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ” โดยอรศิริ หนึง่ ในผูร บั ผิดชอบ
หลักสูตรใหความเห็นวา
“นับตั้งแตใหความสนใจสถาปตยกรรมประเภทที่อยูอาศัย บานเรือนของผูคนที่นอกเหนือ
จากศาสนสถาน วัด โบสถ เจดียฯลฯ ในชวงแรกนั้นการศึกษาใหความสําคัญกับตัวสถาปตยกรรม
เปนหลัก และมองสภาพแวดลอมภายนอกเปนตัวรอง ในชวงพ.ศ.2542 ไดศึกษาแนวคิด “นิเวศ
วัฒนธรรม (Cultural Ecology)” ทําใหเราเห็นทะลุปรุโปรงในแงความสัมพันธของสภาพแวดลอม
กับวิถีชีวิตของผูคนที่เกี่ยวโยงและอธิบายสถาปตยกรรมพื้นถิ่น โดยแสดงใหเห็นความชัดเจนของ
แนวทางการศึกษาและวิธีวิทยาในการใชกระบวนการทางมานุษยวิทยาศึกษาการปรับตัวของคนใน
สภาพแวดลอมที่สัมพันธกับสถาปตยกรรม และใหความเห็นเพิ่มเติมวา “การศึกษาสถาปตยกรรม
พื้นถิ่นในกลุมนักวิชาการชวงระยะหลังไดมีการออกไปศึกษาเปรียบกับกลุมวัฒนธรรมในประเทศ
เพื่อนบานหรือในแหลงที่มีประวัติศาสตรเกี่ยวเนื่องกัน ไดแก เชียงตุง มาเลเซีย สิบสองปนนา สปป.
ลาว กัมพูชาและอินเดีย โดยเริม่ มีการใชกรอบการศึกษาแบบสหวิทยาการ เชือ่ มโยงดานมานุษยวิทยา
โดยสนใจสถาปตยกรรมในกลุมชาติพันธุทําใหเกิดขอคนพบทางวิชาการที่ขยายผลความรูตอไป”
นอกจากการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศกึ ษาในชนบททีห่ า งไกลแลว ยังมีนกั วิชาการสวนหนึง่
ศึกษาเรื่องที่อยูอาศัยในเมืองไดแก “สลัม” หรือ “ชุมชนแออัด” อคิน รพีพัฒน ไดเสนอวาสลัม
เปรียบกับเปนหมูบานชนบทในเมือง (Rabibhadada, 1999:311-314) จากปรากฏการณนี้ทําให
เกิดกลุมสถาปนิกที่ทํางานดานที่อยูอาศัยในเมือง ไดแก ปฐมา หรุนรักวิทย, ชวณัฏฐ ลวนเซง
เชนเดียวกันกับงานศึกษาของสุพิชชา โตวิวิชญ เกี่ยวกับที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอยในเมืองพบวา
ชาวบานมีภูมิปญญาในการใชวัสดุเหลือใช สอดคลองกับการอยูอาศัยและกอสรางกันเองภายใน
ชุมชน (Tovivich, 2000) ปรากฏการณที่เกิดขึ้นมีความสอดคลองกับคุณลักษณะของสถาปตยกรรม
พื้นถิ่นเมือง (Urban Vernacular) ที่กลาวถึงการปรับตัวของคนชนบทในเมือง จากภาพรวมดังกลาว
ทําใหเห็นวาแนวทางการทํางานของนักวิชาการดานนี้มักใชขบวนการศึกษาลงมือปฏิบัตินําไปสูการ
ออกแบบและแกปญหา
การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นขยายผลขึ้นเมื่อกลุมนักวิชาการไทยไดจบการศึกษา จาก
School of Architecture, Oxford Brookes University ซึง่ เปนสถาบันการศึกษาดานสถาปตยกรรม
พืน้ ถิน่ โดยบางสวนทางความเห็นนัน้ เสนอวาการศึกษาสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ของประเทศไทยในอนาคต
ควรมองประเด็นที่ผสมผสานในหลายสาขาวิชา เชน ดานสภาพแวดลอม วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ
ของผูส รางและผูอ ยูอ าศัยเขาดวยกันและควรทําการวิจยั ควบคูไ ปกับการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ โดยเทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก (Oranratmanee, 2009:63-64)

A-8

หนาจั่ววาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม

วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตารางแสดงเหตุการณสําคัญทางวิชาการสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของประเทศไทย

คํายอ VA: vernacular architecture ,Arch: Architecture, สถ.: สถาปตยกรรม หรือ สถาปตยกรรมศาสตร ,ร.: รัชกาล

ปที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

A-9

5. บทสรุป

จากการทบทวนการศึกษาดานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นทั้งในระดับสากลและประเทศไทยพบ
วามีความสนใจศึกษาสถาปตยกรรมของชาวบานหรือวัฒนธรรมของกลุมชนที่ไมใชผลงานออกแบบ
ของสถาปนิกในลักษณะของการดํารงอยูของผูคนที่หลากหลายไมยึดติดกับบริบทสถานที่และกรอบ
การศึกษาแบบเดิม โดยมีความยืดหยุนไปตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง เชนในชนบท ในเมืองหรือประเด็น
เฉพาะเปนตน หากพิจารณาตามลําดับเวลาพบวา ประเทศไทยยังไมมีวาระการทบทวนและวิพากษ
การศึกษาในวงกวางเชนเดียวกับบริบทสากล การสํารวจและสัง่ สมองคความรูค รัง้ นีท้ าํ ใหมองเห็นประเด็น “จุด
เปลีย่ น” อันเนือ่ งจากปจจัยสําคัญทีเ่ กีย่ วเนือ่ งและยังคงเห็น “จุดยืน” ในการศึกษาทีป่ รากฏอยางมีนยั สําคัญดังนี้
จุดเปลี่ยนสําคัญทางการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นคือการปรับแนวทางบูรณาการกับ สาขา
มานุษวิทยาในแนวทาง “นิเวศวัฒนธรรม” และตอมาปรับเขาสูความเปนวิชาการในบริบทสากล
ที่เปนสวนหนึ่งของ “สิ่งแวดลอมสรรคสราง” จนกระทั่งไปสู “สิ่งแวดลอมสรรคสรางพื้นถิ่น” ที่
มองสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเปนสวนหนึ่งในความหลากหลายแบบบูรณาการกับสวนตางๆ อันเกิดจาก
“กฏบัตรมรดกวัฒนธรรมพื้นถิ่น (Charter on The Built Vernacular Heritage)” อีกทั้งเริ่มใหความสําคัญ
กับสารานุกรมสถาปตยกรรมพื้นถิ่นโลก ป ค.ศ. 1997 เพื่อใชเปนแนวทางและประเด็นการศึกษา
จุดยืนการศึกษาสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ของประเทศไทย กวา 36 ปทวี่ งการวิชาการทีผ่ นวกเอาแนวทาง
การศึกษาสถาปตยกรรมพืน้ ถิน่ ใชในการเรียนการสอน และขอเสนอทางวิชาการอยางตอเนือ่ ง โดยมีจาํ นวนงาน
ศึกษาที่ใหนํ้าหนักไปที่บานพักของชาวชนบท ถึงอยางไรก็ตามในระยะหลังไดมีการศึกษาที่อยูอาศัยในเมือง
แตยังคงใหความสนใจและใหความสําคัญกับสถาปตยกรรมของ “ชาวบาน” หรือเรียกไดวาใหความสนใจกับ
ความรูเ ฉพาะดานจากประสบการณในแตละเรือ่ งทีถ่ กู สะสมจากผูค น หรือเรียกวา “Informal Knowledge”
(Polanyi, 1966)
ในการศึกษานี้พบวาขบวนการทบทวน ถกเถียงถึงแนวทางการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นและการ
มองไปยังอนาคตสมควรจะเกิดขึ้นในวงวิชาการไทย เชนเดียวกับบริบทสากลที่เกิดขึ้นและนําไปสูแนวทาง
ที่หลากหลายขึ้น เอื้อโอกาสทําใหเกิดแบบแผนทางวิชาการ อาทิเชน สารานุกรมสถาปตยกรรมพื้นถิ่นไทย
หรือทิศทางการศึกษาในบริบทไทย ขบวนการดังกลาวควรจัดอยางครอบคลุมทุกภาคสวนของนักวิชาการและ
ผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อเกิดความชัดเจนของแนวทางการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยตอไป
กิตติกรรมประกาศ

ผศ.ดร.สุพชิ ชา โตวิวชิ ญและ ศ.อรศิริ ปาณินท อาจารยทปี่ รึกษาผูใ หคาํ ชีแ้ นะเสมอมา, รศ.ดร.วิวฒ
ั น
เตมียพันธ ผูใหกําเนิดคํา“สถาปตยกรรมพื้นถิ่น”และศ.อรศิริ ปาณินท ผูสานตอแนวทาง อีกทั้งนักวิชาการผู
บุกเบิกสืบสานและตั้งคําถามตองานศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในยุคถัดมา ศ.ดร.วีระ อินพังทัง รศ.ชินศักดิ์
ตัณฑิกุล ผศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณี ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ดร.เกรียงไกร
เกิดศิริ และอีกหลายทานในภูมิภาคตางๆ ที่ไมไดเอยนาม อีกทั้งคุณภัคบุตร ชาญสุวิทยานันท ผศ.ดร.ปูรณ
ขวัญสุวรรณ ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล ผูใหคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารสําคัญและคุณ อิษฏ ปกกันตธรในการแลก
เปลี่ยนความคิดและผลักดันเสมอมา ดร.นันทวรรณ มวงใหญเปนที่ปรึกษาดานภาษาอังกฤษ

A-10

หนาจั่ววาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม

วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรณานุกรม

ภาษาไทย
- Horayangkura,Vimolsiddhi and the others.(1993). Satanapap pon khan wichakarn
Saka Sathapattakam Nai Pratet Thai. (In Thai) [The ﬆatus of Academic
Outputs in Architecture in Thailand]. BKK: National research council of
Thailand.
- Inpuntung, Vira (2004). Sathapattakam Nai Wattana Tham Koa. (In Thai)
[Vernacular Architecture in Rice Culture]. BKK: Faculty of Architecture,
Silpakorn University
- Panin, Ornsiri.(Eds) Local wisdom in House, communities, and cultural ecology
for suﬆainable living of Thai people in Weﬆern Region. (In English),
BKK: Faculty of Architecture, Silpakorn University.
- Oranratmanee, Rawiwan. (2009). Sathapattakam Phuntin Kan suk sa vijai Lae
patipat wichacheep Sathapattakam. (In Thai) [Vernacular Architecture:
Architectural Education, Research and Practice] Arch journal Issue 2009
(8),56-66
- Panin, Ornsiri and the others (2002). Pramern Satanapap Thai suk sa saka
Sathapattakam Silpakam lae Huttakam(In Thai) [The Evaluation of the
ﬆatus of Thai ﬆudies in Architecture,Art,and Crafts]. BKK: Faculty of
Architecture, Silpakorn University.
- Panin, Ornsiri. (2006). “Kan anurak lae pattana thongthin yang yung yuen”(In
Thai) [Suﬆainable Local Heritage Conservation: The Transdisciplinary
Approach]” Rattanachaiyanon, Russamee. (Eds.) Proceeding of International
Conference: Suﬆainable Local Heritage Conservation: The Trandisciplinary
Approach and ICOMOS Thailand Annual Meeting 2006.
- Pimonsatien, Yongthanit. (2005) Si Sip Pee lung Venice charter. (In Thai) [40th
years after Venice charter]. Rattanachaiyanon, Russamee. (Eds.) Proceeding
Scientiﬁc Seminar on 2 Decade of ICOMOS Thailand: cultural heritage
Conservation Towards Thailand Charter on Conservation and ICOMOS
Thailand Annual Meeting 2005 25-26November 2005.
- Rabibhadana, Akin. (1999). Chumchon aae aad oong Khwam ru kub Khwam pen jing.
(In Thai) [Slums: knowledge and truth]. BKK: The Thailand Research Fund.
- Sateinnam, Tanit and Tungsakul Nopadol. (2014). “Hok Krabuantat Naikan suksa
Sathapattakam Phuntin (In Thai) [Six Paradigms in the Vernacular Architectural
Study]”. Najua: Sathapattayakam Kanokbab lae Sapapwatlom [Najua:Architecture
Design and Built Environment] (28),265-278
- Srisuro, Wiroj. (2000). “Sathapattakam Phuntin Nun Samkhan chanai. (InThai)
[The Importance of Vernacular Architecture]”. Tundikul, Chinasak (Eds)
Khwam Lak Lai khong Ruen Phuntin Thai. (In Thai),Bangkok: Faculty of
Architecture, Silpakorn University.
- Tewakul Taweepransiporn, Piyalada. (2014). Kham Kwamkhit Sathapattayakham.
(In Thai) BKK:Li-zen.
- Temiyapan, Wiwat. (1987). Naew Tang Karn Suk sa Sathapattakam Phuntin (In
Thai) [The approach of Vernacular Architecture ﬆudy in Thailand] Heng
rasamee, Thiti (Eds) Sathapattakam Isan. (In Thai) Khonkaen: Faculty of
Architecture, Khonkaen University.
- Tovivich, Supitcha. (2000). Occupied Spaces and Material Used in Urban Poor
Houses. (In English) Maﬆer in Architecture of Architecture, Silpakorn
University.

ปที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

A-11

- Temiyapan, Wiwat. (2016). Sapap wadlom thongthin Thai. (In Thai) [The Importance
Knowledge of local environment in Thailand] Kietpaiboon,Komsan.(Eds.)
Sathapattakam Phuntin (In Thai). BKK: Triple group.
- Wiboonsawad Handerson, Wannee. (1977) Silpakhampunthin. (In Thai) [Folk Art
and Crafts] Borankadee (Archaeology). 7(2),4-15
- Wongwipak, Chanan (1989). Niwes wattatham. (In Thai) [Cultural Ecology].
BKK: Silpakorn University

ภาษาอังกฤษ
- Asquith, Linsay and Vellinga, Marcel. (2006). Vernacular Architecture in the
Twenty-Firﬆ Century. USA: Taylor&Francis.
- Rudofsky, Bernard. (1964). Architecture without architects: A short introduction
to non-pedigreed Architecture, Doubleday &Company, Garden City, New
York.
- Alsayyad, Nezar. (2006). “Foreword” in Vernacular Architecture in the TwentyFirﬆ Century. USA: Taylor&Francis: xvii-xviii.
- Oliver, Paul. (1997). Encyclopedia of Vernacular Architecture of the world.
Cambridge: Cambridge University Press.
- Oliver, Paul. (2006). “Afterword; Raising the roof”. in Vernacular Architecture
in the Twenty-Firﬆ Century. USA: Taylor & Francis: 265-268
- Rapoport, Amos. (1969). House form and culture. USA: Prentice-Hal, Inc.

เวปไซต
Hayward. M.E. (1981). Urban vernacular Architecture in Nineteenth-century
Baltimore. Retrieved Auguﬆ 16,2017,from www.journals.uchicago.edu/
doi/pdfplus/10.1086/496001
- Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (2016). Built Environment.
Retrieved Junly 21,2016, from www.sac.or.th./database/anthropologyconcept.
- Polanyi Michael. (1966). Informal knowledge, from William H. Zaggle ,The Rise
of Informal Knowledge and the Teacher’s Evolving Role. Retrieved June
26,2018, from https://etcjournal.com/2011/06/15/the-rise-of- informalknowledge-and-the-teachers-evolving-role/

A-12

หนาจั่ววาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม

วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

