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This thesis was inspired by my interesting in lifestyles and inhabitations of the urban poor people, especially, 
difficult and limited conditions of site, land area, budget, construction time as well as materials and equipment. These factors 
would essentially influence the applications of occupied spaces, materials used, structures and constructions. The study 
concentrated in the lifestyle, problem solving, wisdom and local skills in the development and adaptability of the urban poor 
people. 

It is divided into four parts. The first chapter is an introduction. The second one involves background information. It 
shows the originality and the evolution of slum communities with a “people - participation”. This idea is further developed by 
the architect group, CASE (Community Architects for Shelter and Environment), and my experience in “Building Communities: 
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 The third chapter is the fieldwork studies in 10 different houses. The method is to interview the house owner 
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adaptability, applying low-cost or free materials, basic structure and local skill construction to build their houses that 
can response to their basic needs, despite many limited conditions.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา 

ประเทศไทยเปนประเทศทีป่ระชากรทาํการเกษตรเปนอาชีพหลักมาเปนเวลานาน กระทัง่
ในป พ.ศ. 2413 จึงไดเร่ิมตนพัฒนาเขาสูความเปนสังคมสมัยใหม การเติบโตของเมืองมีความ
ชัดเจนอยางเดนชัดมากยิ่งขึ้นภายหลังป พ.ศ. 2503 กรุงเทพฯ นัน้ทาํหนาทีเ่ปนศนูยกลางทาง
การศึกษา การคา การเดนิทางระหวางประเทศ การเงิน และการบริหาร ปจจัยเหลานี้ทาํใหเมือง
เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว และกอใหเกิดการอพยพโยกยายถิ่นฐานของประชากรเพื่อเขามาหางานทาํ
ในเมือง ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งทีก่อใหเกิดสลัมขึ้นในกรุงเทพฯ  นอกจากนีส้ลัมยังเกิดจากสาเหตุอ่ืนอีก 
ไดแก สภาพทางกายภาพของกรุงเทพฯ ที่ไมสงเสริมการเติบโตของเมือง การขาดแคลนที่อยูอาศัย 
ราคาที่ดนิที่แพง การมทีี่ดินซึ่งเปนของหนวยงานรัฐบาลหรือเอกชนที่ถกูทิง้รกรางวางเปลา และการ
ขยายตัวของเมืองที่ขาดการเตรียมการทั้งทางดานกายภาพและสังคม ไมมีการคํานึงถึงสภาพความ
เปนอยู และอนาคตของผูมีรายไดนอยเพียงพอ เหลานี้คอืปจจัยทีก่อใหเกิดสลัมข้ึนในเมือง (หมอม
ราชวงศ อคิน รพีพัฒน 2525 : 11-38) 

    ในชวงแรกลักษณะของการเกิดสลัมในกรุงเทพฯ มีปจจัยหลกัเกิดจากการอพยพยายถิ่น
เขามาหาแหลงงานในเมืองและการตั้งรกรากอยูอาศัยในพื้นที่ทีม่ีคาเชาต่ําหรือที่ดินรกรางของ
ราชการเปนหลัก แตในระยะหลังพบวาจาํนวนคนในสลมัที่เพิ่มข้ึนเกิดจากการเพิม่ข้ึนตามธรรมชาติ 
รวมกับการที่ไมไดเลื่อนฐานะดีขึ้น จงึไมสามารถที่จะยายไปอยูที่อ่ืนทีด่ีกวาสลัมได ปจจัยสําคัญ
อยางหนึ่งที่ทาํใหการปรับปรุงสลัมไมสามารถแกปญหาไดอยางเหมาะสมเทาที่ควรเกิดจากทัศนคติ
มุมมองของหนวยงานรัฐบาลและผูคนทัว่ไปที่มองสลมัเปนเหมือนสวนเกนิ แหลงปญหาและกอ
ผลเสียตอสังคม ดังนั้นการแกปญหาในชวงแรกจึงเปนไปในลักษณะของการไลร้ือและสรางอาคารสูง
ใหอยูอาศัย โดยมีทัง้ที่สรางบนพืน้ทีเ่ดิมและพื้นที่อ่ืน ซึง่พบวาชาวบานสวนใหญไมมีความพอใจ 
เนื่องจากไมสอดคลองกับวถิีชีวิตแบบเดมิ ภายหลังป พ.ศ. 2519 จึงไดเร่ิมนําแนวทางการพัฒนาที่
อยูอาศัยทีเ่นนการมีสวนรวมของชุมชนและการปรับปรุงที่อยูอาศัยแทนการไลร้ือและสรางอาคารสูง
เขามาใช (หมอมราชวงศ อคิน รพพีัฒน 2542 : 291-295) 
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    จากแนวทางการพัฒนาสลัมที่เปลี่ยนไป แสดงใหเหน็ถงึการยอมรับการมีอยูของสลัมจาก
หนวยงานราชการ และการกาํจัดสลัมโดยวธิีไลร้ือนั้นมีแตจะขยายใหสลัมเกิดขึ้นอีกมากมาย ดังนั้น
จึงเริ่มมีการศึกษาและพัฒนาสลัมจากตวัคนในสลมัเปนพืน้ฐาน เพราะสังคมเมืองยังตองการ
แรงงานจากคนสลัมในการดําเนนิกิจกรรมตางๆ สลัมในปจจุบนัจึงเริม่ถูกมองวาเปนแหลงผลิต
แรงงาน สนิคา และบริการราคาถกู นอกจากนีย้ังเปนแหลงรวมพลังของคนจนทีม่ีศักยภาพในการ
รวมกลุมกนัเพือ่เผชิญกับปญหา แกปญหารวมกนั มีวัฒนธรรม และมคีุณคาในความเปนชุมชน 
(หมอมราชวงศ อคิน รพพีฒัน 2542 : 305) 
                  แนวทางการปรับปรุงสลัมที่เหมาะสมคือการใหการศึกษา เพื่อใหผูอยูอาศัยในชุมชน
สามารถพัฒนาตนเองตอไปได (หมอมราชวงศ อคิน รพพีัฒน 2525 : 77) โดยสิง่ที่ตองให
ความสาํคัญมากที่สุดอยางหนึง่คือการพฒันาที่เนนการมีสวนรวมของผูอยูอาศัยในชุมชน 
(People’s participation) ใหผูอยูอาศัยมสีวนรวมในการพิจารณาถงึปญหา สาเหต ุแนวทาง และ
วิธีการแกไข ทัง้นี้เพื่อใหการแกปญหาเปนไปอยางสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของผูอยูอาศยั
มากที่สุด การทําความเขาใจกับความตองการการใชสอยพื้นที ่การใหความสําคัญกับทักษะ ภูมิ
ปญญาทองถิน่ และการคิดแกไขปญหาของชาวบานเปนสิ่งสาํคัญที่ควรใหความสนใจ เพื่อใน
อนาคตจะสามารถนาํขอมลูดังกลาวเหลานี้มาประยกุตใชแกปญหาสลัมไดอยางเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้นได  
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

 เนื่องจากไดศึกษาในรายวิชา 261404 การศึกษารายบคุคลในทางสถาปตยกรรม ในหวัขอ 
“การศึกษา Flexibility ในสถาปตยกรรมสําหรับพกัอาศัยของคนรายไดนอย” พบวาสถาปตยกรรม
ของคนจนเมืองมีความนาสนใจที่ชัดเจนใน 3 แนวทาง คือ 

 1. ผูใชสอย 
                 เนือ่งจากผูใชสอยมีรายไดนอยจึงทาํใหเกิดขอจํากัดทางดานเงนิทุนและเวลา ทาํใหการ
ใชพื้นที่และการนําวัสดุตางๆมาใชตองผานกระบวนการทางความคิดแกปญหาหลายดานเพื่อให
เกิดการใชงานที่คุมคามากทีสุ่ด  

   2. กิจกรรมและการใชสอยพื้นที ่
                กิจกรรมที่เกิดขึ้นของผูมีรายไดนอย คือ “กิจกรรมพื้นฐานของมนษุย” ในที่นีห้มายถงึกจิกรรม
ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนษุยทัง้ทางรางกาย และจิตใจ เปนความสบายกาย
และสบายใจในขั้นพื้นฐาน การใชสอยพืน้ที่มักจะมีความยืดหยุนสงู เนื่องจากขอจํากัดตางๆขางตน 
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ดังนัน้หองหนึง่หองอาจเปนไดทั้งหองนอน หองกินขาว หองนัง่เลน และหองตากผาได ตามแตชวงเวลา
หรือความตองการที่แตกตางกัน 

3. วสัดุและโครงสราง 
               ลักษณะการเลือกใชวัสดุและโครงสรางทีพ่บทั่วไป คือ การใชคุณสมบัติของวัสดุอยาง
คุมคา ไดแกนาํกลับมาใชใหม การใชวัสดุทดแทนกัน เชน ใชสงักะส ีแทนบานประตไูม ซึง่ชาวบาน
เลือกใชโดยมคีวามเขาใจในเรื่องคุณสมบัติของวัสดุเปนอยางด ีนอกจากนีย้ังใชวัสดุและโครงสราง
ที่มีความยืดหยุน งายตอการสราง ตอเติม ดัดแปลง มีความสะดวก ในการกอสราง ทั้งในดานของ
แรงงานพืน้ถิน่ เวลา ความชาํนาญของบุคลากร 

วัตถุประสงคของการทําวิทยานพินธเพื่อทีจ่ะศึกษาถึงการออกแบบวางผังการใชสอย
พื้นที่ การปรับใชพื้นที่ การเลอืกใชวัสดุ และโครงสรางทีม่ีความสอดคลองกับความตองการและวถิี
ชีวิตของคนจนเมืองที่สามารถตอบสนองความตองการของผูอยูอาศยัภายใตขอจํากัดตางๆไดเปน
อยางด ีและเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกบั ขั้นตอนของการคนควาหาขอมูล จากการรวบรวม 
คนควา ศึกษาเนื้อหาจากขอมูลที่เกีย่วเนื่องเบื้องตน (Background information) และการศึกษา
งานภาคสนาม (Fieldwork), วิธกีารวิเคราะห เปรียบเทยีบขอมูล (Analysis and comparison), 
การจัดระเบียบขอมูลตางๆที่ไดจากการวิเคราะหขางตน ตามหมวดหมู และลําดับ ใหอยูในรูปแบบ
ที่กระชับและชัดเจน สามารถสื่อสารใหเขาใจไดโดยงาย เพื่อกอใหเกิดการนาํไปศึกษาพัฒนาตอใน
อนาคต  
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดานพื้นที ่ 
การสํารวจภาคสนามเปนการศึกษาสถาปตยกรรมพักอาศัยของคนจนเมืองในกรงุเทพฯ 

เนื่องจากมีสลัมจํานวนมาก และมีความหลากหลาย อีกทั้งยังมีสภาพของความเปนเมืองทีช่ัดเจน  
2. ขอบเขตดานเนื้อหา  
ลักษณะของทีอ่ยูอาศัยของผูมีรายไดนอยในเมอืงแบงออกเปน 6 ประเภทดวยกนั 

(หมอมราชวงศ อคิน รพพีฒัน 2542 : 298) 
1. สลัมบนตึก คือที่อยูอาศัยแบบรวมกนัในชั้นบนของอาคาร แบบหองแถวกลางเมือง เชน 
บริเวณเยาวราช สาํเพง็ มีสภาพความเปนอยูอยางแออัด ตั้งอยูในบริเวณพักอาศัยกลาง
เมืองทีม่ีราคาที่ดินสงู 

2.  ชาวเรือ โดยมกีารอาศัยอยูในเรือริมน้าํ บางกลุมเรรอน บางกลุมปกหลกั 
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3.  ที่อยูอาศัยในที่กอสราง ผูอยูอาศัยจะยายไปเรื่อยๆตามพื้นที่กอสราง ลักษณะที่อยู
อาศัยจะมีลกัษณะชั่วคราว บางแหงเปนทีอ่ยูของแรงงานที่เกณฑมาจากตางจังหวัด 

4.  ที่อยูอาศัยของคนงาน กอสรางโดยบริษทัและโรงงานตางๆ มทีัง้ลักษณะชั่วคราวและ
กึ่งถาวร 

5.  สลัมบุกรุก คือการที่คนบุกรุกเขาไปสรางบานเรือนโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาของ
ที่ดิน สลัมประเภทนี้สวนใหญมีอายุประมาณ 30-40 ป 

6.  ชุมชนเกาและใหมที่มีลักษณะเสื่อมถอยลงจนกลายเปนสลัม 
 ในการศึกษาครั้งนี้ จะเนนที่การศึกษาภาคสนาม ในสลัมบุกรุก เนื่องจากมีการใชพื้นที่ 

การใชวัสดุกอสรางและวัสดุเหลือใชทีน่าสนใจ  
 
ขั้นตอนการศึกษา 
             1. รวบรวมและวิเคราะหเนื้อหาจากขอมลูที่เกีย่วเนื่องเบ้ืองตน (Background 
Information)  
                 ศกึษาในหวัขอตางๆ ไดแก ววิัฒนาการของสลัมและมุมมองแนวความคิดในการพัฒนา 
การอยูอาศัยดวยภูมิปญญาพื้นถิ่น และแนวความคิดการใชวัสดุซ้ําอยางคุมคา (Reuse - Recycle)  

 2. รวบรวมและวิเคราะหเนื้อหาขอมูลจากงานภาคสนาม (Field Work Study)  
  ศึกษากรณีศกึษาบานคนจนเมือง 10 หลงั จาก 4 ชุมชน ในหวัขอตางๆ ไดแก ขอมลู

เกี่ยวกับผูอยูอาศัย ไดแก ชื่อ อาชพี อายุ รายได จํานวนสมาชิกในบาน จาํนวนชัน้, ตารางเวลา
ประจําวนั และขอมูลเกี่ยวกบับาน ไดแก ผังการใชสอย คาใชจายในการกอสราง จํานวนแรงงานทีใ่ช
ในการกอสราง ระยะเวลาทีใ่ชในการกอสราง วิธีการกอสราง วัสดุที่ใช และการออกแบบตกแตง 

  3. วเิคราะหขอมูลทีไ่ดจากการสํารวจภาคสนาม (Analysis)  
  วเิคราะหขอมูลในหวัขอตางๆ ไดแก คาใชจายและระยะเวลาในการกอสราง 

ความสัมพันธของการใชพืน้ที่กับชวงเวลา ความสัมพันธของการใชพืน้ที่กับกจิกรรม ความสัมพันธ
ของวัสดุกับโครงสรางและองคประกอบทางสถาปตยกรรม และความเปนไปไดในการปรับเพิ่มพืน้ที ่

4. เปรียบเทยีบสถาปตยกรรมคนจนเมืองกับสถาปตยกรรมพืน้ถิ่น (Comparison) 
เปรียบเทยีบขอมูลในหวัขอตางๆ ไดแก ลกัษณะทัว่ไปของเรือนและการวางผัง 

ลักษณะโครงสรางและวธิีการกอสราง รวมไปถึงวัสดุและองคประกอบทางสถาปตยกรรม 
5. สรปุ (Conclusion) 
 สรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษาทัง้หมดในหัวขอตางๆ ไดแก คาใชจายและระยะเวลาใน
การกอสราง ความสัมพนัธของการใชพื้นทีก่ับชวงเวลา ความสัมพนัธของการใชพื้นทีก่ับกิจกรรม 
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การใชวัสดุ โครงสราง ความเปนไปไดในการปรับเพิ่มพื้นที่ การอยูอาศยัดวยภูมิปญญาพืน้ถิน่ และ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. สําหรับนกัศึกษา-นักออกแบบ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ  
กอใหเกิดการเห็นความสาํคญัของภูมิปญญาชาวบาน การใชความคิดสรางสรรคใน

การแกปญหาดานการใชพืน้ที-่วัสดุและโครงสรางภายใตขอจํากัดตางๆ และไดแนวความคิดการ
นําผลการศึกษาที่ไดไปพัฒนาตอ 

2. สําหรับภาครัฐ-ภาคอุตสาหกรรม  
กอใหเกิดความเขาใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการอยูอาศัยของคนรายไดนอย เพื่อเปนพืน้ฐาน

ในการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพความเปนอยูจริง ไดแก การคํานงึถงึความตองการใชสอย
พื้นที่ การใชวสัดุ ทักษะ และความชาํนาญในทองถิ่นทีม่ีใหเกิดประโยชน นอกจากนี้อาจเกิดแรง
กระตุน สนับสนุนใหมีการทดลองและวิจัยการนาํวัสดุกลบัมาใชใหมหรอืใชซ้ํา (Reuse-Recycle) 
 
นิยามคําศัพทเฉพาะ (การเคหะแหงชาติ ม.ป.ป. : 11) 

1. Land readjustment   
คือการบูรณะที่ดินทั้งบริเวณ เปนการพฒันาระบบสาธารณูปโภคทีป่ระสานกับ

แผนพัฒนาสาธารณูปโภคของทองถิน่ โดยเนนทีก่ารประสานผลประโยชนของเจาของที่ดนิกับผูอยู
อาศัย  

2. Land sharing  
คือการจัดการสาธารณูปโภคสาธารณูปการใหดีขึ้นและการประสานประโยชนแบงปน

ที่ดินกนัระหวางเจาของที่ดินกับผูอยูอาศยั ดวยการแบงที่ดนิในบางสวนขายหรือใหเชาในราคาถกู
กับผูอยูอาศัย โดยเจาของทีด่ินสามารถนาํที่ดนิในสวนที่ตองการไปทาํประโยชนอ่ืนๆได  

3. Slum clearance คือ การไลร้ือ 
4. Slum reblocking คือการปรับผังและแบงแปลงที่ดินใหมในที่ดินเดมิ และจัดการ

ดานสาธารณปูโภค สาธารณูปการใหดีขึน้ 
5. Slum relocationคือการยายสลัมไปอยูในที่ใหม  
6. Slum upgrading คือการปรับปรุงชุมชนในที่ดินเดิม เปนการปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เชน การปรับปรุงระบบทางเทา ทางระบายน้าํ การกาํจัด
ขยะ การปองกันอัคคีภัย การประสานงานใหมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม และ
การปรับปรุงทีอ่ยูอาศัย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 6

บทที่ 2 
ขอมูลที่เก่ียวเนื่องเบื้องตน (Background Information) 

 
 ในสวนแรกของบทนี้จะกลาวถึงพัฒนาการของสลัม และมุมมองแนวความคิดในการ
พัฒนาโดยสงัเขป  การศึกษาเนนที่แนวความคิดการมองสิ่งตางๆที่คุณสมบัติ เพื่อสามารถนาํสิ่ง
ตางๆนัน้ไปใชกอใหเกิดประโยชน จากนัน้จึงศึกษาถงึกระบวนการพัฒนาที่อยูอาศยัที่ใหชาวบานมี
สวนรวมมากที่สุดจากการทํางานของกลุมสถาปนิก CASE (Community Architects 
for Shelter and Environment) และจากที่ผูเขียนไดเขารวมโครงการฝกปฏิบัติการพัฒนาชุมชน 
ยานพระราม 3 กทม. ในชวง 9-21 ธันวาคม 2544   
 สวนที่สองคือการศึกษาการอยูอาศัยดวยภูมิปญญาพื้นถิ่นโดยใชเรือนพืน้ถิน่ไทยเปน
กรณีศึกษา ในดานแนวความคิด ความสอดคลองกับพืน้ที่ตั้งในดานภมูิประเทศและภูมิอากาศ 
วัสดุ โครงสราง และการกอสราง และนํามาเปรียบเทียบกับบานคนจนเมืองในบทวเิคราะหตอไป 
 สวนที่สามคือการศึกษาแนวความคิดการใชวัสดุซ้ําอยางคุมคา (Reuse & Recycle) 
เนื่องจากกอใหเกิดประโยชนตอส่ิงแวดลอมในมุมกวางและมีความคลายคลึงกับการเลือกใชวัสดุ
ในสถาปตยกรรมของคนจนเมือง เชน การใชวัสดุกอสรางใชแลว และการประยุกตวัสดุเหลือใชมา
เปนวัสดุกอสราง เปนตน  
 
วิวัฒนาการของสลัมและมุมมองแนวความคิดในการพัฒนา 

กําเนิดสลัมในกรุงเทพฯ* 
 ประเทศไทยมแีผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที ่1 ในป พ.ศ. 2500 แผนพฒันาฉบับนีพ้ยายามที่
จะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศจากประเทศเกษตรกรรมมาเปนประเทศอุตสาหกรรม ซึง่ทาํให
กรุงเทพฯ เกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว จากเมืองทีเ่คยเปนศูนยรวมสนิคาภาคเกษตรกรรมจาก
ปริมณฑลที่อาศัยการสัญจรทางน้ําเปนหลัก มาสูเมืองที่เปนศนูยกลางการคา และมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งทาํใหเกิดความร่ํารวยทางเศรษฐกิจ อันนาํไปสูการอพยพแรงงาน
จากชนบทเขาสูเมือง  การสรางถนนในกรงุเทพฯ สงผลตอราคาที่ดินอยางมีนยัยะสําคัญ ราคาทีด่ิน
ติด 

                                                           
* ในที่น้ีผูเขียนขอใชคําวา “สลัม” ในการเรียกแหลงทีอ่ยูอาศยัของคนรายไดนอยในเมือง เนื่องจากเปนคําท่ีสือ่ความหมายไดอยางเปน
กลางและไมสือ่ชักนําความหมายไปในทางใดทางหนึ่ง เพราะคําวาชุมชนแออดัน้ันมีผูใหความหมายไวมากมาย ซ่ึงมีคําแปลสวนใหญท่ี
สื่อความหมายไปในทางความสกปรก รุงรัง ทรุดโทรม และผิดสุขลักษณะทั้งสิน้ 
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ถนนมีราคาสงูมากจงึทาํใหเกิดการกวานซือ้ที่ดินเพื่อเกง็กําไร และเมื่อมีการสรางถนนในพื้นที่ใดก็
จะเกิดการไลร้ือชุมชนที่อยูในบริเวณนั้นๆ ไมวาจะเปนชมุชนแออัด หรอืชุมชนเกษตรแถบชานเมือง 
เพราะมีคาํอางอยูเสมอวาตองไลร้ือสลัมแลวพัฒนาที่ดนิสําหรับธุรกิจ (หมอมราชวงศ อคิน รพพีฒัน 
2542 : 16)  

การกวานซื้อทีด่ินบริเวณชานเมือง การขับไลผูเชาออกจากทีเ่ชา ตลอดจนการเวนคนืที่ดนิ
ในเขตเมืองชัน้ใน ลวนเปนเหตุใหที่ดินที่จะนํามาจัดสรางที่อยูอาศัยสาํหรับผูมีรายไดนอยลดจํานวน
ลงอยางมาก ปจจัยหนึ่งคือเมื่อไมมีผูใดใหเชาที่ดนิ ผูมีรายไดนอยจงึประสบปญหาและไมสามารถ
สรางที่อยูอาศยัได สวนผูที่ประสงคจะมทีี่อยูจําเปนตองหาทีว่างทีพ่อเหลืออยู เปนผลใหเกิดการ
แออัดยดัเยียดและสภาพแวดลอมความเปนอยูที่เลวลง (วิยะดา ทัศดร 2528 : 2-3) 

นอกจากนีป้ริมาณการใชสนิคาและการกอสรางทีม่ากขึน้ในเมือง ทําใหชาวชนบท
หลั่งไหลเขาสูเมืองเพื่อมาเปนแรงงานราคาถูก ดังจะเหน็ไดจากคนในสลัมสวนมากมักมีอาชพีเปน
กรรมกรกอสราง และคนแบกหามของตามตลาด ทาเรือ สถานีรถไฟ และหาบเรขายของ รถเขน็ 
ตลอดจนเปนพนกังานเสิรฟและคนเก็บขยะ เนื่องจากแรงงานเหลานี้ไดคาจางนอย จึงทาํใหไม
สามารถซื้อทีด่ินที่มีราคาสงูจากการเก็งกาํไรและการตัดถนนได ผูมีรายไดนอยสามารถหาที่อยู
อาศัยไดเพียงวิธีเดียวคือ การเชาที่ดนิของนักเก็งกาํไร ซึง่ที่ดนิดังกลาวก็คือที่ดินที่ทิง้วางเปลารอ
คอยเวลาที่ที่ดนิบริเวณนั้นจะมีราคาสงูขึ้น มาใชเปนที่ดินปลูกสรางบานแบบชัว่คราวเพื่ออยูอาศัย 
นอกจากนีห้นวยงานของรัฐที่มีที่ดนิวางเปลาเชนนี้กท็ําในลักษณะเดียวกัน คือใหคนจนเชาที่ดนิ
ปลูกบานโดยไมพัฒนาที่ดินใหดี ไมมีการจัดหาบริการสาธารณะ ถมที ่หรือทาํทางระบายน้ํา และ
เมื่อถึงเวลาทีท่ี่ดินมีราคาสงูขึ้นก็ไลร้ือ ซึง่ทําใหผูเชาที่ดนิกลายเปนผูบุกรุกเพราะเจาของที่ดนิเลิก
เก็บคาเชา พื้นที่นัน้จงึกลายเปนสลัมหรือชุมชนแออัดไปในที่สุด (หมอมราชวงศ อคิน รพีพัฒน 
2542 : 16-35) 

ความเหลื่อมลํ้าระหวางชนบทกับเมือง ทําใหเกิดปจจัยผลักดันชาวชนบทใหอพยพออก
จากทองที่ที่ตนอยูอาศัย และในเวลาเดียวกันกก็อใหเกิดการอพยพเขาสูกรุงเทพฯ แตทั้งนี้ตาม
ความเปนจริงแลวไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะสนับสนนุวาความหนาแนนของจํานวนประชากรในตวั
มันเอง จะทําใหเกิดปญหาชมุชนแออัดหรอืแหลงเสื่อมโทรม ยงัมีปจจยัอื่นๆอีกหลายประการ เชน 
สภาพทางกายภาพของกรุงเทพฯ ที่ไมสงเสริมการเติบโตของเมือง ราคาที่ดนิที่แพงมาก การที่ผูมี
รายไดนอยเขาไปจับจองอยูอาศัยในที่ดินของรัฐและเอกชนที่ถูกทิง้รกรางไมไดรับการพัฒนา และ
การปลอยใหกรุงเทพฯ ขยายตัวโดยไมมีการวางแผนที่เหมาะสมทางกายภาพและสงัคม รวมไปถงึ
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การไมคํานงึถงึสภาพความเปนอยู และอนาคตของผูมีรายไดนอยเพยีงพอ (หมอมราชวงศ อคิน 
รพีพัฒน 2525 : 19-34)   

 
วิวัฒนาการสลัม (หมอมราชวงศ อคิน รพพีัฒน 2542 : 16-42)  
ชวงทศวรรษ 2500 

กระทรวงมหาดไทยไดกอต้ังกองการปรับปรุงชุมชนข้ึนเมือ่ป พ.ศ. 2503 และ
เกิดการไลร้ือสลัมคร้ังแรกในป พ.ศ. 2506 โดยในป พ.ศ. 2503 นั้น คาํวาสลัมถูกนาํมาใช
ในภาษาไทยวา “บริเวณวิบตัิ บริเวณเสื่อมโทรม แหลงอบายมุข  แหลงทรุดโทรม และ
แหลงเสื่อมโทรม” (โสภณ พรโชคชัย 2528 : 1)   

ในชวงทศวรรษนี้การไลร้ือสลัมปรากฏเปนสวนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาล
ในแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบับที่สอง ซึ่งทําใหเหน็ความสมัพันธอยางชดัเจนระหวางการ
ไลร้ือสลัมกับการสรางภาพที่นารังเกียจ โดยการเรียกพืน้ที่เชนนั้นวาแหลงเสื่อมโทรม ซึ่ง
เปนภาพลบอยางมาก และการไลร้ือชุมชนก็เปนผลประโยชนทางธุรกจิของนายทนุเก็ง
กําไรที่ดิน (หมอมราชวงศ อคิน รพพีัฒน 2542 : 17) งานศึกษาสลัมในกรงุเทพฯ สวน
ใหญเปนการแกปญหาในเชงิเทคนิคและนโยบาย นกัวิจยัมักสนใจศึกษาเพื่อนําไปสูการ
วางแผนของรฐั มีการตั้งหนวยงานของรัฐเขามารับผิดชอบสลัม และมีความพยายาม
สรางอาคารสงูหรือแฟลตเพือ่คนยากจน รวมทัง้มกีารกอต้ังการเคหะแหงชาติขึ้นในป 
พ.ศ. 2516 ซึ่งมีแนวคิดหลกัคือ ภาครัฐเปนผูลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยแลวใหคนจนเชา
ในราคาถกู โดย “งานหลักในชวงแรกของการเคหะแหงชาติคือการสรางแฟลต” (หมอม
ราชวงศ อคิน รพีพัฒน 2542 : 294) ตอมาในป พ.ศ. 2519 ธนาคารโลกไดจัดการ
ประชุมเรื่องทีอ่ยูอาศัยโลกขึน้ มกีารเสนอแนวทางการพฒันาที่อยูอาศยัที่เนนการมีสวน
รวมของชุมชน และใหเงินทุนแกการเคหะแหงชาติ ในการปรับปรุงที่อยูอาศัยในรูปแบบ
ตางๆ (Slum upgrading) แทนที่การไลร้ือ (Slum clearance)  

ชวงทศวรรษ 2520 
ในชวงทศวรรษนี้การลงทุนธุรกิจอสังหารมิทรัพยใหผลกําไรสูง จงึเกดิการไลร้ือ

สลัมเปนจาํนวนมาก ฉะนัน้จงึมีการกอต้ังองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ (Non-Government 
Organization หรือ NGO) ขึ้น เพื่อชวยเหลอืดานการพัฒนาสลัม แนวคิดการพัฒนาสลัม
ขององคกรพฒันาเอกชนนัน้มองสลมัเปนหนวยของการรักษาและสบืทอดแรงงานในระบบ
ทุนนิยมใหกับธุรกิจตางๆในกรุงเทพฯ และการแกไขปญหานั้นจะตองเกิดจากคนในสลัมเอง 
โดยการกระตุนใหเกิดการรวมกลุม รวมกนัคิด ถกเถียง และรวมกันปฏิบัติ โดยมีองคกร
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ชุมชนทําหนาที่เปนศนูยกลางในการจัดกจิกรรมตางๆ สําหรับภาครัฐบาลนัน้ ในป พ.ศ. 
2525 ไดมีการเปลี่ยนคําที่ใชเรียกสลัมจากแหลงเสื่อมโทรมมาเปนชุมชนแออัดแทน การ
เปลี่ยนชื่อสะทอนถึงความตองการเปลี่ยนแปลงความคิดการปรับปรุงชุมชนแออัด แตทั้งนี้
ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อหาสาระและทัศนะอยางชัดเจนมากนัก การเคหะแหงชาติ 
ยังคงใหคําจาํกัดความวา ชมุชนแออัด หมายถงึ บริเวณที่มีสภาพไมถูกสุขลักษณะ มีน้าํขัง 
อับช้ืนหรือสกปรก มีอาคารและผูอยูอาศยัอยางแออัด อันอาจเปนอนัตรายตอสุขภาพ 
อนามยั ความปลอดภัย หรือเปนแหลงที่อาจกอใหเกิดการกระทําที่ขัดตอกฎหมายหรอื
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ จาํนวนอาคารที่อยูอาศยัในชุมชน อยางนอยตองไมต่ํากวา 
30 หลังคาเรือนตอพืน้ทีห่นึง่ไร ไมวาจะอยูในบริเวณที่ดนิของเจาของที่ดินเดียวกนัหรือไมก็
ตาม (การเคหะแหงชาติ ม.ป.ป. : 2)   

ทศวรรษที่ 2530 
องคกรพัฒนาเอกชนเปนผูทีม่ีบทบาทอยางสูงในการพฒันาสลมั โดยมี

แนวความคิดเรื่องการสรางความเขมแข็งใหองคกรชุมชน และพยายามนําวัฒนธรรม
ชุมชนมาเปนรากฐานสาํคัญของการพฒันา (หมอมราชวงศ อคิน รพีพฒัน 2542 : 47) 
ในสวนของรัฐไดมีการกอต้ังสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง (พชม.) ขึ้น ภายใตการกาํกบั
ดูแลของการเคหะแหงชาติ ในป พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาทสนับสนนุทางการเงนิแกผูมี
รายไดนอยในเมือง สงเสริมใหเกิดการประสานงานระหวางองคกรชุมชนในรูปเครือขาย 
กอใหเกิดการตั้งกลุมออมทรัพยขึ้นในชุมชน ซึง่เปนแนวทางหนึง่ในการพัฒนาใหคนใน
สลัมแกไขปญหาตางๆดวยตนเอง กอใหเกดิการรวมตัวกนั ทําใหชุมชนมีความเขมแขง็
มากขึ้น สวนแนวทางการปรับปรุงชมุชนแออัดของการเคหะแหงชาตนิั้นคือการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและการจัดหาที่อยูใหม ซึง่มีแนวทางดงันี้ (การเคหะแหงชาติ ม.ป.ป. : 
11-17) 

1. การยายสลัมไปอยูในที่ใหม (Slum Relocation)  
2. การประสานประโยชนทางทีด่ิน (Land Sharing)  
3. การบูรณะที่ดนิทัง้บริเวณ (Land Readjustment)  
4. การปรับผังและแบงแปลงทีด่ินในที่ดินเดมิ (Slum Reblocking)  
5. การปรับปรุงชมุชนในที่ดินเดิม (Slum Upgrading)  

จากววิัฒนาการสลัมที่แบงเปนชวงทศวรรษดังทีก่ลาวมาแลว จะเหน็ไดวามุมมองและ
ทัศนคติของรัฐบาลและบุคคลภายนอกทีม่องสลัม สงผลตอรูปแบบแนวทางการพฒันาปรับปรุง
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โดยตรง เชนในชวงแรกที่มองสลัมเปนสวนเกินของสงัคม ทาํใหไมสามารถพัฒนาหรืออยูรวมกนั
เปนสังคมเดียวได การแกปญหาจงึออกมาในลักษณะของการกาํจัดใหหมดไปดวยการไลร้ือและ
สรางอาคารสงูหรือเฟลต ตอมาเมื่อมมุมองและทัศนคติตอสลัมเร่ิมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น จงึสงผล
ตอการพัฒนาแบบเห็นคุณคาและใหความสําคัญกับความตองการอยูอาศัย ใชกระบวนการ
แกปญหาที่ใหผลดีในระยะยาว เนื่องจากชาวบานสามารถนําไปพัฒนาปฏิบัติตอไปได “การศึกษา
ชุมชนแออัดแตละชุมชนอยางลึกซึ้งจงึเปนสิ่งจาํเปนที่จะสรางความเขาใจที่ถกูตองใหแกคนสวน
อ่ืนๆของเมือง และลบภาพความหมายในแงรายใหหมดลง” (หมอมราชวงศ อคิน รพพีัฒน 2542 : 
25)  

 
แนวความคิดการมองสิ่งตางๆที่คุณสมบัติ 
หากมองวาปญหาคือส่ิงไมดี การแกไขกจ็ะออกมาในลกัษณะของการกําจัดทิง้ แตหาก

นําปญหามาพิจารณาใหม เพื่อใหเหน็ถึงความเปนมา ความสัมพันธและผลกระทบ รวมถงึ
ศกัยภาพของปญหา อาจทาํใหปญหานั้นๆปรับเปลี่ยนกลายเปนโอกาสได (ปฐมา หรุนรักวิทย 
2544) 

ปจจุบันมีความพยายามทีจ่ะเปลี่ยนนิยามของสลัมจากการเปนแหลงรวมของสิง่ไมดี 
ทําลายความเจริญและความสวยงามของเมือง มาเปนการมองสลัมวาคือแหลงแรงงาน ผลิตสินคา
และบริการราคาถูก รวมถงึเปนแหลงรวมพลังของคนจนที่มีศกัยภาพในการรวมกลุมกันเผชิญกับ
ปญหา แกปญหารวมกัน มีวัฒนธรรม และมีคณุคาในความเปนชุมชน (หมอมราชวงศ อคิน รพพีัฒน 
2542 : 305) โดยการเปลี่ยนมุมมองที่มีตอส่ิงๆหนึ่ง รวมไปถึงการพิจารณาสิ่งตางๆทีคุ่ณสมบัติเปน
แนวความคิดที่นาสนใจ ซึ่งแตเดิมนั้นมุมมองของผูคนทั่วไปตอส่ิงตางๆรอบตัวมักเปนไปในลักษณะ
ของการมองและตั้งคําถามวา “สิ่งนัน้คืออะไร” มากกวา “สิ่งนัน้สามารถเปนและทําอะไรไดบาง” ซึ่ง
แนวความคิดอยางหลังนี้ถือเปนจุดเริ่มตนที่ดีของการพฒันาที่ตองการจะหลีกหนีจากเกณฑการรับรู
อยางเดมิ ซึง่สามารถกอใหเกิดการพฒันารูปแบบใหมทีม่ีความสรางสรรคขึ้นได (Edward De Bono 
1985 : 1-12) 

“สิ่งนั้นคืออะไร” “สิ่งนั้นสามารถเปนและทาํอะไรไดบาง” 
- มุงเนนที่การหาคําตอบวา ถูกหรือผิด และใช
หรือไมใช 

- คิดหาความเปนไปไดของสิ่งๆนัน้ 

- ใหความสําคญักับคํานยิามชี้เฉพาะ - ไมไดเนนที่คํานิยามชี้เฉพาะ 
- ใหความสําคญักับบุคลิกลกัษณะของสิง่ตางๆ 
เพื่อการจําแนกประเภท 

- ไมไดเนนที่บคุลิกลักษณะของสิ่งตางๆเพื่อการ
จําแนกประเภท แตมองที่พฤติกรรมที่สิ่งนัน้
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แสดงออกหรือสมบัติของสิ่งๆนั้นเปนสําคญั 
- ใชการวิเคราะหแยกแยะ ดวยการตัดสิน และ
การโตเถยีงเปนเครื่องมือ 

- ใชการคิดแบบมีระบบ สรางสรรค และการ
วางแผนดวยการออกแบบกระบวนการ 

ในอดีต เมื่อเกดิเหตุการณหนึ่งๆหรือส่ิงหนึง่ๆขึ้น คนเราสามารถแยกแยะและจัด
แบงกลุมเพื่อความเขาใจทีช่ัดเจนไดโดยไมลําบาก เนื่องจากโลกยงัไมมีความซับซอนมากนกั 
แนวความคิดจําแนกแบงสิ่งตางๆออกเปนประเภท หรือการหาคําตอบดวยคําถามที่วา “สิ่งนัน้คอื
อะไร” จึงสามารถใชเปนแนวคิดที่เหมาะสมไดเร่ือยมา แตในปจจุบันและอนาคตที่สิง่ตางๆมี
แนวโนมที่จะมุงไปสูความซบัซอนมากยิง่ขึ้น การมองวาสิ่งๆหนึง่คืออะไรดวยการแยกแยะทําได
โดยลําบาก ฉะนัน้การมองวา “สิ่งนัน้สามารถเปนและทาํอะไรไดบาง”  อาจจะมีความนาสนใจ
มากกวา เนื่องจากใหคาํตอบที่ยืดหยุนและทําใหสามารถไปใชประโยชนไดอยางหลากหลาย 

 
 

 
ภาพที ่1 ในอดีต สิ่งตางๆยงัไมมีความซับซอนมากนกั 

 
 

!? 

 
ภาพที ่2 ในปจจุบันและอนาคต สิ่งตางๆมีแนวโนมที่จะมุงไปสูความซับซอนมากยิง่ขึ้น 
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ยกตัวอยาง เชน คําถามทีว่า “โตะ ขอนไม พื้นดนิ ลูกบอล และชิงชาทีม่ีคนนัง่อยูบนนั้น 
จัดเปนเกาอี้หรือไม?” เปนคําถามทีก่อใหเกิดการโตเถยีงไดในมุมกวาง เนื่องจากขึน้กับกฎเกณฑที่
นํามาใชตัดสินแยกแยะ และแมทายสุดจะสามารถสรุปคําตอบได คําตอบนั้นกย็ังคงอยูในลกัษณะ
ใช หรือไมใช ถกูหรือผิด ซึง่ไมสามารถนําไปขยายผลหรอืคิดสรางสรรคตอได ดังนั้นหาก
เปรียบเทยีบกบัการตั้งคําถามที่วา “เกาอีห้รือที่นั่งสามารถเปนอะไรไดบาง?” จะพบวาคําตอบที่ได
มีหลากหลาย ไมมีถูกหรือผิด หากแตเปนคําตอบที่มีความเหมาะสมในแตละสถานการณ การตั้ง
คําถามในแบบที่สองนี้ กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค สามารถนาํไปขยายผลคิดพัฒนาตอได
อยางมากมาย เอื้อใหเกิดการคิดถึงคุณสมบัติของสิ่งตางๆวาอะไรสามารถถูกนํามาใชเปนที่นัง่และ
ตองมีการจัดการอยางไรบาง จึงจะเปนเกาอี้หรือที่นัง่ที่ดีไดในแตละสถานการณ 

 
ภาพที ่3 การตั้งคําถามวาอะไรคือเกาอี้ไดบาง 

จะเหน็ไดวามมุมองหรือการตั้งคําถามตอส่ิงตางๆที่แตกตางกนันี ้กอใหเกิดผลของการ
แกไขปญหาทีไ่มเหมือนกัน ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมาก หากนําแนวความคิดการมองสิ่งตางๆที่
คุณสมบัตินี้มาปรับใชกับมุมมองการแกปญหาสลัม กลาวคือแทนทีจ่ะแกไขดวยการมองสภาพของ
สลัมวาเปนปญหาสงัคมในดานกายภาพ สภาพแวดลอม ซึ่งมีวธิีแกไขคือการขจัดสิ่งเหลานี้ใหหมด
ไป แตเปลี่ยนหันมามองถงึความสาํคัญ ความสัมพันธ บทบาท หนาที่ และศักยภาพที่คนในสลัม
เหลานี้มีตอสังคมเมือง เพราะวา “บุคคลเหลานี้มีความสาํคัญตอเมืองเปนอยางมาก เนื่องจาก
เปรียบเสมือนเฟองตัวหนึ่งทีท่ําใหเมืองสามารถเดินหนาไปไดอยางดี” (ปฐมา หรุนรกัวิทย 2544) 
ทั้งนี้เมื่อเกิดมมุมองตอสลัมวาเปนเฟองทีม่ีความสาํคัญแลว การพัฒนาที่ใหความสําคัญกับวิถชีวีิต 
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ศักยภาพของบุคคล และความตองการใชสอยพื้นที ่เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาสภาพแวดลอมของ
สลัม นาํขอดีทีม่ีอยูมาใชใหเกิดประโยชนเต็มที่ นาจะเปนทางเลือกหนึง่ของแนวทางการพัฒนาที่
จะเอื้อใหเกิดการอยูอาศัยรวมกนัเปนสังคมเมืองที่นาอยูขึ้นได  

การทาํงานของกลุมสถาปนิก CASE (Community Architects for Shelter and Environment)  
ความเปนมา 
CASE (Community Architects for Shelter and Environment) คือกลุม

สถาปนิกในประเทศไทยที่กอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2540 โดยมีปฐมา หรุนรักวทิยเปนแกนนาํ 
สถาปนิกกลุมนี้ทาํงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยูอาศัยของคนจนเมือง โดยเนนกระบวนการ
ทํางานที่ใหชาวบานหรือคนในชุมชนมีสวนรวมอยางเต็มที่ กระบวนการตางๆ เชน การ
สํารวจเพื่อทาํแผนที่ชุมชน หรือการประชมุกลุมเพื่อหาแนวทางการพฒันาที่อยูอาศยัใหม 
จะมีชาวบานเปนผูออกแบบและบอกถึงความตองการ โดยมีสถาปนิกทําหนาทีเ่ปนที่
ปรึกษาดานการจัดทําความตองการตางๆของชาวบานใหออกมาเปนรปูรางทีช่ัดเจนขึ้น 
เชน  การสรางหุนจาํลอง หรอืการเขียนแบบ เปนตน 

แนวความคิดในการทํางาน (ชวณัฏฐ ลวนเสง็ 2545) 
การใหชาวบานมีสวนรวม (Participation method) เปนหลักการ

แนวความคิดที่สําคัญที่สุดที่กลุมสถาปนกิ CASE (Community Architects 
for Shelter and Environment)  ใชปฏิบัติในการพฒันาที่อยูอาศัยของคนจนเมือง 
หลักการพืน้ฐานมีดงันี ้

1. วิเคราะหมองปญหาและโอกาสดวยสายตาของชาวบาน  
2. ใชวิธีการพัฒนาที่สรางจากความรู ทักษะ วัสดุทีม่ีอยูในทองที่ เพื่อใหชาวบาน
สามารถเขาใจและทําได  
3. ใหเร่ิมตนแกปญหาจากสิง่เลก็ๆงายๆที่ชุมชนทาํไดดวยตนเองกอน 
4. พัฒนาโดยเนนการขยายผลสูชุมชนอ่ืนๆ และเชื่อมโยงเปนเครือขาย 
5. ทํางานใหเหน็ผลรวดเร็ว มีเหตุผล และเปนรูปธรรม 
สิ่งที่สาํคัญในการทาํงานรวมกับชาวบานคือกระบวนการ เพราะเปนสิ่งที่

สามารถขยายผลไดและสามารถพัฒนาตอไปไดดวยคนในชุมชนเอง นอกจากนี้การให
ชาวบานมีสวนรวมยงัเปนการเปดโอกาสใหชาวบานไดแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรูและรวมมือกันอนัเปนจุดเริ่มตนของการเปลีย่นแปลงสูกายภาพที่ดีในการอยู
อาศัยรวมกนั 
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กรณศีึกษาโครงการพัฒนาชุมชน: ชุมชนใตสะพาน กรงุเทพ พ.ศ.2542** 
โครงการพฒันาที่อยูอาศัยของชุมชนใตสะพานเปนโครงการเพื่อการเตรียม

ยายไปอยูในพืน้ที่ใหม  (Slum relocation) ที่มีขัน้ตอนการทํางานทีน่าสนใจ เนื่องจาก
การออกแบบผังพืน้ การเลอืกใชวัสดุและโครงสรางเปนการทาํงานที่ผูอยูอาศัยมีสวนรวม
อยางเตม็ที่ตั้งแตเร่ิมตนจนถงึขั้นสุดทาย  

การทาํงานเริม่ตนทีก่ารหาขอมูลเบื้องตนของแตละบาน จากแบบสอบถาม 
จากนั้นกลุมสถาปนิกไดใชเสาไมไผและเชือกฟางแสดงพื้นที่ขนาด 5x8, 5x10, 6x7 และ 
6x8 เมตร ซึ่งเปนขนาดพืน้ทีท่ี่ชาวบานจะยายไปอยูใหม เพื่อใหชาวบานไดเห็นภาพ 
และมีความเขาใจในเรื่องขนาดและระยะทีช่ัดเจน หลังจากนัน้ใหชาวบานวาดภาพ 
“บานในฝน” ในความคิดของแตละคนที่ตองการ  

จากนั้นสถาปนิกจงึแจกกระดาษกราฟและสติกเกอรรูปเครื่องเรือนตางๆแก
ชาวบาน เพื่อใหชาวบานวาดผังพืน้จากบานในฝนของพวกเขา โดยสถาปนกิไดติดเทป
กาวบนพื้น แสดงพืน้ที ่1 ตารางเมตรเทากบักระดาษกราฟ 1 ชอง เมื่อชาวบานไดทาํ
หุนจาํลองจากผังพืน้ที่ไดแลวจึงนํามาวางรวมกันบนพื้นที่ดินของชมุชน ผลที่เกิดขึ้นคือ 
มีความแออัด ทําใหหนาตางบางบานไมสามารถเปดได ทัง้นี้เปนเพราะมุงออกแบบที่
เนนบานแตละหลังมากกวาการคิดถึงชุมชนภาพรวม เมือ่นํามาวางรวมกันชาวบานจึง
เขาใจและเกิดความคิดขึ้นวาตองมีระยะถอยรนระหวางกันเพื่อเปนพืน้ที่สวนกลาง ที่
ปลูกตนไม และพื้นที่โลงระบายอากาศ จากจุดนี้เองทีท่ําใหชาวบานเริม่คิดถึงการ
ออกแบบบานที่คํานึงถงึการอยูรวมกนักับผูอ่ืนมากยิง่ขึ้น 

ขั้นตอนตอมาสถาปนิกชวยปรับแบบบานอีกคร้ังและประเมินราคา ซึง่ทําให
ชาวบานเหน็ภาพชัดเจนยิง่ขึน้ ตองปรับแบบและเลือกใชวัสดุที่สอดคลองกับความ
ตองการและเงนิที่มีอยู ในขั้นตอนนี้สถาปนกิไดพูดคุยกับชาวบานถึงความเปนไปไดใน
การนาํวัสดุเหลือใชมาประยกุตใชเพื่อประหยัดคาใชจาย ซึ่งไดความคิดที่นาสนใจขึน้
หลายอยาง เชน การทาํผนงัคอนกรีตโดยใชกระปองน้ํา การทาํผนงัโดยการใช
หนงัสือพมิพแปะกับโครงไมไผแลวทาแลคเกอรเคลือบผิว การตัดกระปองน้าํออกเปน
แผนแลวเย็บเปนวัสดุมงุหลงัคา เปนตน จากนัน้ไดเลือกแบบบานมาสรางเปนหุนจําลอง
ขนาดเทาจริง โดยชาวบานเปนผูรวมสราง แลวจัดแสดงเปนนทิรรศการขึ้น 

                                                           
** แปลจาก CASE architect, the projects, [online], accessed 20 March 2002. Available from http://www.geocities.com/casethailand/ 
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ภาพที ่4 การประยุกตใชวัสดุเหลือใชเปนวัสดุกอสราง 
ที่มา :  CASE architect, the projects, [online], accessed 20 March 2002. Available from 
http://www.geocities.com/casethailand/ 
 

 
ภาพที ่5 การเลือกแบบบานของชาวบานเพื่อสรางหุนจําลองขนาดเทาจริง 
ที่มา :  CASE architect, the projects, [online], accessed 20 March 2002. Available from 
http://www.geocities.com/casethailand/ 

 
จะเหน็ไดวาการทํางานของกลุมสถาปนิก CASE เปนการออกแบบสถาปตยกรรมที่ให

ความสาํคัญกบัความตองการเฉพาะของผูอยูอาศัยอยางแทจริง คาํนงึถึงวิถีชวีิต ทกัษะความ
ชํานาญของชาวบาน รวมทัง้ยังกอใหเกิดกระบวนการทีส่ามารถทําใหเกิดผลตอเนื่องอีกดวย 
สถาปตยกรรมจึงไมไดมีความสําคัญเพียงแคผลสุดทายเทานัน้ หากกระบวนการคดิ การออกแบบ 
การเลือกประยุกตใชวัสดุและวิธีการกอสรางที่สอดคลองกับชาวบานเปนสิ่งที่นาสนใจ กอใหเกิดการ
รวมมือกนัและเขาใจถงึการอยูอาศัยรวมกนั เกิดความคดิสรางสรรคประยุกตใชสิ่งเหลือใชตางๆ วัสดุ
และโครงสรางในขั้นสุดทายจึงมีคุณคาและความหมายมากกวาลกัษณะทางกายภาพที่เกิดขึ้น  
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โครงการฝกปฏิบัติการพฒันาชุมชน ยานพระราม 3  
รายละเอียดโครงการ                                                   
หลังจากไดศึกษาการปฏิบัติงานของกลุมสถาปนิก CASE (Community 

Architects for Shelter and Environment) ทําใหเกิดความสนใจในการพัฒนาสลัม
แบบใหชาวบานมีสวนรวม จึงไดเขารวมโครงการฝกปฏบิัติการพัฒนาชุมชน ยาน
พระราม 3 กรุงเทพฯ ในชวง 9-21 ธันวาคม 2544 โดยโครงการเกิดจากความรวมมอื
ระหวาง Oxford Brookes University, CENDEP (Centre for Development and 
Emergency Planning) และ ACHR (the Asian Coalition for Housing Rights) การ
ทํางานแบงออกเปน 6 กลุม 6 ชุมชน แตละชมุชนมีลักษณะและสภาพแวดลอมที่
แตกตางกนั สาํหรับชุมชนทีผู่เขียนไดเขารวมปฏิบัติการคือ ชุมชนคลองเสาหิน  

ลักษณะการทํางานและโครงการทีน่ําเสนอ 
ลักษณะทัว่ไปของชุมชนคลองเสาหินนัน้มคีวามหนาแนนของบานและผูอยู

อาศัยคอนขางมาก บานสวนใหญสูง 1-2 ชั้น สรางดวยวสัดุเกาและแรงงานที่ชวยเหลือ
กันในชุมชน มพีื้นที่พบปะสังสรรคหรือพื้นที่สวนกลางเพยีง 2 จุดคือบริเวณโตะสนกุเกอร
และศูนยเด็กในชุมชนซ่ึงเปนที่จายยาและเปนที่ประชมุของคณะกรรมการชุมชน 
ลักษณะของน้าํในคลองดาํและมีขยะมาก ที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชนหลายเจา 
ปจจุบันคนในชุมชนยงัไมแนใจวาตองยายออกไปเมื่อใด 

 

   
          ภาพที่ 6 สภาพทัว่ไปของชุมชนคลองเสาหิน 

 
จากการสํารวจพบวาปญหาความไมมัน่คงในการอยูอาศยัเปนปญหาสาํคัญที่สุด รองมา

คือปญหายาเสพติด ซึ่งทําใหผูคนภายนอกที่อาศยัอยูใกลชุมชน ที่เคยชวยเหลือ จดัหากองทนุใน
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ชุมชนมาโดยตลอด เลิกใหความชวยเหลอืและตองการใหชุมชนยายออกไป สิ่งที่นาสนใจที่พบคอื
ความแตกตางของการจัดลําดับความสําคญัของปญหาในชุมชนแตละกลุมคน  

จากขอมูลที่ไดจากการสํารวจและสอบถามความจากชาวบาน กลุมนกัศึกษาที่เขารวม
ปฏิบัติการคิดวาการแกปญหาควรเริ่มตนจากโครงการเล็กๆที่สามารถทําไดจากศักยภาพที่มี และ
สามารถสงผลตอเนื่องแกปญหาอืน่ได ดังนั้นโครงการทีท่างกลุมเสนอคือ กระบวนการสรางศูนย
ชุมชนเพื่อใชเปนพืน้ที่ฝกทกัษะและพืน้ที่อเนกประสงคสวนกลาง  

เนื่องจากชมุชนมีพืน้ที่จํากัด ทางเลือกที่ตั้งศูนยชุมชนใหมจึงไดแก บนสะพานขามคลอง 
ซึ่งเปนการตอเติมจากศูนยเด็กที่มีอยูแลว โดยทัง้นี้โครงสรางอาคารตองมีความยืดหยุน สามารถ
ถอดประกอบได ขนยายสะดวก นําไปสรางไดใหมในกรณตีองยายที่ตั้งชมุชนใหม เปนโครงสรางที่
ชาวบานสามารถชวยกนัสรางได เพื่อประหยัดคาใชจาย และเปนการจดักิจกรรมใหชาวบานได
รวมตัว รวมกนัทาํงาน และเกิดความสัมพนัธระหวางกนั นอกจากนี้กลุมนักศึกษาผูเขารวม
ปฏิบัติการไดเสนอการนําวัสดุเหลือใชมาใชกอสรางเพื่อลดคาใชจายอกีดวย 

จากการเขารวมปฏิบัติการทาํใหเกิดความเขาใจการพฒันาแบบใหชาวบานมีสวนรวมและการ
ออกแบบสถาปตยกรรมที่สอดคลองกับความตองการของชาวบาน ทัง้ในเรื่องวัสดุ โครงสราง แรงงาน 
ทักษะ และความชํานาญ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

ภาพที ่7 การเสนอทางเลือกที่ตั้งและลักษณะการกอสรางศูนยชุมชนใหม 
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ภาพที ่8 การเสนอโครงสรางครอมคลอง ดวยการใชยางรถยนตเปนฐานอาคาร โครงสรางใชไม
เนื่องจากชาวบานมีความชาํนาญ และนํากระปองมาตัดหรือใชประกอบกับผนงัยิบซ่ัมเปนแผนผนงั
และหลังคา 
 
การอยูอาศัยดวยภูมิปญญาพื้นถิ่น 

มีแนวความคดิจากนกัวิชาการหลายมมุมองเกีย่วกบัการมองสลัมเปรียบเทียบกับการ
เปนหมูบานชนบทในเมือง โดยมีความคิดเห็นที่แตกตางกันไป แมวาสลัมเปนที่อยูอาศัยของคนทีม่ี
ฐานะและอาชพีที่แตกตางกนั เต็มไปดวยความหลากหลาย แตกตางและซับซอน และคนในสลัม
ไมไดมีความสมัพันธชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกันเสมอไป แตถึงกระนัน้สลัมยังคงมีลักษณะของ
วัฒนธรรมผสมระหวางความเปนชนบทกบัเมืองอยู โดยแมวาสลัมจะไมไดยึดถือวิถชีีวิตแบบ
ชนบทอยางสมบูรณเอาไว แตก็ยังคงมีแบบแผนการรวมกลุมทีม่ากกวาคนกลุมอ่ืนๆในเมือง มีการ
ออกแบบเพื่อการใชประโยชนสูงสุดในพืน้ที่จาํกัด การใชวัสดุกอสรางในทองถิน่หรือวัสดุที่มีใน
สังคมเมือง สลัมเปนตัวอยางของการปรับตัวอยูอาศัยของคนชนบทในเมืองไดเปนอยางด ี(หมอม
ราชวงศ อคิน รพีพัฒน 2542 : 311-314) ผูเขียนตองการศึกษาการอยูอาศัยดวยภูมปิญญาพืน้ถิน่
โดยใชเรือนพืน้ถิน่ไทยเปนกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกบับานคนจนเมืองถงึความคลายคลึงและ
ความแตกตางในบทตอไป 

เรือนพืน้ถิน่นัน้มีความหลากหลายของผงัพื้นและการใชสอย ลักษณะทาง
สถาปตยกรรม วัสดุที่ใชในการกอสราง โครงสรางและวิธีการกอสราง โดยสามารถแบงแยกไดเปน 
2 ประเภทใหญๆตามลักษณะฝมือชาง ไดแก ชางชั้นสงูและชางชาวบาน เรือนพื้นถิ่นที่อยูในกลุม
ชางชัน้สูงจะมรีะเบียบ ระบบของการออกแบบและการกอสรางที่เปนแบบแผนชัดเจน เชน เรือน
คหบดีภาคกลาง และเรือนกาแลของภาคเหนือ สวนเรือนแบบชางชาวบานคือเรือนทีช่าวบานสราง
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เองตามภูมิปญญาที่ถายทอดมาจากบรรพบุรุษ จะมีลกัษณะการกอสรางเปนไปตามความตองการ
ของการอยูอาศัย เปนสถาปตยกรรมที่อาจจะไมสามารถประเมินคุณคาทางความงามของ
สถาปตยกรรมได แตสะทอนถงึลักษณะความเปนอยู และมีความสัมพันธสอดคลองกับการ
ดํารงชีวิตเปนอยางด ี(อรศิริ ปาณินท 2543 : 2) ผังพืน้และการใชสอยของเรือนพืน้ถิน่โดยทั่วไปจะ
มีความเรยีบงาย ตอบสนองความตองการอยางตรงไปตรงมา มีการแบงพืน้ที่ใชสอยดวยการ
เปลี่ยนระดับ การกัน้ผนงั และการปกคลมุดวยชายคา เปนตน วัสดุทีใ่ช โครงสราง และวิธีการ
กอสรางลวนมคีวามสอดคลองกับวัสดุและแรงงานที่มีในทองถิน่ (อรศิริ ปาณินท 2543 : 66-89) 
เชน เรือนพืน้ถิน่ในหมูบานจนีฮอ จงัหวัดแมฮองสอน ใชโครงผนังดนิดิบผสมหญากรุผนังโครงสราง
ไมจริง เพื่อใชเปนฉนวนความรอน ซึง่มีวธิกีารทาํที่ไมซับซอน ชาวบานสามารถหาวัสดุและทําได
ดวยตนเอง (อรศิริ ปาณินท 2540 : 116) ลักษณะทางสถาปตยกรรมของเรือนพืน้ถิน่มีความ
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศของแตละพืน้ที่ตัง้ เชน การยกใตถุนสูงเพื่อ
ปองกนัน้าํทวม ความชื้นและชวยระบายลม รวมไปถงึการยื่นชายคายาวเพื่อปองกันแดดและฝนใน
เรือนไทยภาคกลาง การที่เรือนพืน้ถิน่ทางภาคเหนอืบางแหงสรางติดพืน้ดินเพื่อลดความแตกตาง
ของอุณหภูมิ (ยอดเยี่ยม เทพธรานนท 2543 : 117-130) และการทีเ่รือนพืน้ถิน่ในภาคอีสานมี
ความลาดเอียงของหลงัคาต่าํที่สุดในบรรดาเรือนพืน้ถิน่ของไทย เนื่องจากมีปริมาณน้าํฝนนอย 
(อรศิริ ปาณินท 2543 : 95) นอกจากนีย้ังพบความยืดหยุนของการใชสอยในเรือนพืน้ถิน่ ดวยการ
ใชพื้นที่อเนกประสงคบริเวณใตถุนบาน เพื่อเปนพืน้ทีน่ัง่เลน รับแขก พักผอน และเก็บของ เปนตน 
รวมไปถึงการใชหนาตางบานกระทุงที่สามารถเปด-ปดตามความตองการใชสอยและสภาพ
ภูมิอากาศไดโดยสะดวก (อรศิริ ปาณินท 2538 : 123-126) 

ในการศึกษาจะใชเรือนไทยภาคกลางเพื่อเปนกรณีศึกษาของเรือนพื้นถิ่นกลุมชางชัน้สูง
และศึกษาเรือนเครื่องผูกเพือ่เปนกรณีศึกษาของเรือนพืน้ถิน่แบบชางชาวบาน  
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เรือนเครื่องผูก*** 
เปนเรือนที่ปลูกสรางแบบงายๆ วัสดุที่ใชสวนใหญเปนไมไผและหวายสําหรับผูกรัดสวน

ตางๆของตัวเรอืน อันเปนที่มาของชื่อเรือนเครื่องผูก มทีั้งยกพืน้สูงเลยหัว และยกพื้นสูงเพยีงพอพน
ดิน ลักษณะการปลูกสรางมหีลากหลายขึน้กับวัสดุในแตละทองถิ่น  

ผังพื้นและการใชสอย 
เรือนเครื่องผูกทั่วไปไมใหญโตมากนัก ปลูกตามอัตภาพ เทาที่ความจาํเปนจะ

พึงมีและตามฐานะของผูอยูอาศัย ดังนัน้ตัวเรือนจงึมีเพยีง 2-3 ชวงเสา ประกอบดวย
หองนอน โถง ครัว เก็บของ ระเบียงและชาน เทานัน้ สวนเครื่องมือ เครื่องใชในการ
ประกอบอาชพีจะเก็บไวใตถุนเรือน มีการใชงานแบบอเนกประสงคในสวนของชาน 
ระเบียง เชน พักผอนและรับประทานอาหาร 

ลักษณะทัว่ไป 
ชายคายื่นยาว รูปทรงหลังคา และลักษณะของผนงัมีความสอดคลองกับ

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแตละทองถิน่  
วัสดุที่ใชในการกอสราง 
โครงสรางหลกัสวนใหญใชไมไผเชนเดียวกันทุกภาค หากจะมีความแตกตาง

ในรายละเอียดของวัสดุที่มีในแตละทองถิน่ ดังนี ้
- ภาคกลาง ฝาเรือนเปนฝาขัดแตะ หลังคามงุดวยจาก 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครื่องมุงหลงัคาสวนมากใชแฝก เนื่องจากเปนพืชใน

ทองถิน่ ฝามหีลายชนิดทัง้ไมไผขัดแตะ กรุดวยตับแฝก สานดวยไมไผเปนแผง 
หรือนําตนปอกระเจาที่ลอกเปลือกออกมาขนาบ แลวโบกดวยมูลสัตว 

- ภาคเหนือ ฝาสวนมากเปนแบบขัดแตะ แตแตะเปนฟากสับนํามาขัดเปน
ลายหยาบๆ หากตองการความอบอุนจะใชตับคาหรือตับตองตึงกรุเปนฝา 
เครื่องมุงใชคาหรือตองตึง สวนมากจะมุงดวยคา เพราะหางาย ถกู และทน 

- ภาคใต ในบางพืน้ที่ของภาคใต โครงสรางเรือนมกีารนาํไมชายเลนมาใช 
เชน ไมโกงกาง 

พื้นเรือนทัง้สี่ภาค โดยมากใชฟากสับ สวนพื้นครัวใชฟากผสมกับการทาํพืน้
แบบโปรงดวยการเรียงไมรวกแบบเวนหาง เพื่อระบายอากาศ ควนัไฟ กลิ่น น้าํ และเศษ
อาหาร ทัง้นี้ดวยความเขาใจในธรรมชาติ การดํารงชวีิต และการใชสอยครัวเปนอยางดี   

                                                           
*** เรียบเรียงและสรปุความจาก สมใจ น่ิมเล็ก, เรอืนเครือ่งผูก, (ม.ป.ท., 2536). และ เสนอ นิลเดช, เรือนเครื่องผูก, (ม.ป.ท., 2541). 
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ผืนหลงัคาเกิดจากวัสดุที่มีในทองถิน่ ไดแก ใบไมและเสนไมไผ หรือเสนปอ 
ผนวกกับความคิดสรางสรรคกระบวนการถักทอ กลาวคอืวัสดุในพืน้ทีห่ากมีการ
ออกแบบสรางสรรคจัดระบบอยางเหมาะสมจะทาํใหเกิดเปนสิ่งใหมที่ใชงานได และมี
คุณสมบัติใหมที่นาสนใจขึ้น 

โครงสราง 
โครงสรางมีความเรียบงาย ออกแบบการยดึระหวางรอยตอโดยใชประโยชน

จากคุณสมบัติความเหนยีวของหวาย 

 
ภาพที ่9 ในเรอืนเครื่องผูกนัน้หวายเปนสวนสําคัญในการผูกมัดสวนตางๆของเรือน 
ที่มา :  เสนอ นิลเดช, เรือนเครื่องผูก, (ม.ป.ท., 2541).  

 

 
  ภาพที่ 10 ลกัษณะโครงสรางสวนลางของเรือนเครื่องผกู 
ที่มา :  สมใจ นิ่มเล็ก, เรือนเครื่องผูก, (ม.ป.ท., 2536). 
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วิธีการกอสราง 
ชิ้นสวนตางๆ ไดแก เสา พื้น ฝา และหนาจั่ว คอนขางสาํเร็จรูป ยกเวนฝาที่

ตองมีการกรุภายหลงั การยดึโครงสรางของเรือนเครื่องผกูชนิดดั้งเดิมนั้น จะไมใชวสัดุ
อยางอืน่เลย นอกจากหวาย ตอก เถาวัลย ลูกสลกัและเดือยเทานัน้ ใชเสาตอมอชวยรับ
น้ําหนกัคาน เนื่องจากเสาทีเ่ปนไมไผยอมไมสามารถเจาะใสคานที่เปนไมไผที่มีขนาด
ใกลเคียงกนัได ใชแระไมเปนฐานราก พืน้ของเรือนที่เปนฟากสับนั้นจะวางบนตง แม
ระยะหางของตงจะไมมาก แตฟากสับมีความออนตัว ดงันัน้จึงตองมีราทองฟากรองรับ  

 
โดยสรุป การกอสรางเรือนเครื่องผูกมีลักษณะดังนี ้(สมใจ นิม่เล็ก 2536 : บทนํา) 
1. ใชเวลาปลกูสรางนอย สามารถสรางเสร็จไดภายในวนัเดียว และไมจาํเปนตองใช

ชางชัน้ดีหรือฝมือดีมากนัก 
2. วัสดุกอสราง ใชวัสดุในทองถิน่ซึ่งหาไดงายและอุดมสมบูรณ มีอยูทัว่ไป 
3. เสียคาใชจายนอย เนื่องจากวัสดุกอสรางไมตองซื้อ คาแรงงานไมตองจายเพราะใช

วิธีขอแรงและลงแรงกนั อันเปนวัฒนธรรมของชาวชนบท 
4. เครื่องมือที่ใชในการกอสรางไมตองใชเครื่องมือพิเศษ เครือ่งมือที่ใชในการประกอบ

อาชีพก็สามารถใชปลูกสรางได 
5. การเตรียมวัสดุอุปกรณ ผูอยูอาศัยหรือเจาของบานสามารถเตรียมเองได  

 
เรือนไทยภาคกลาง (ฤทยั ใจจงรัก 2518 : 37-308) 

ผังพื้นและการใชสอย 
ลักษณะเปนกลุมเรือน สรางลอมรอบชานไม ปริมาณกลุมเรือนเริ่มตั้งแต

จํานวนสามหลัง และเพิ่มจาํนวนขึน้เรื่อยๆตามความตองการของเจาของบาน เรือนครัว
แยกออกจากเรือนนอนเนื่องจากการหงุตมใชฟนเปนเชื้อเพลิง ยอมมีควนัและเขมาไฟ 
การสรางเรือนแตละหลังมีบริเวณบานกวางพอที่จะใหลมพัดผานโดยสะดวก ใน
ตอนกลางวนัที่อากาศภายในบานรอนผูอยูอาศัยจะออกไปทําไร ไถนา และทําสวนนอก
บานเสยีเปนสวนใหญ และถาจะพกัผอนตอนกลางวนั จะพักที่บริเวณชาน ใตถุนเรือน ซึง่
ลมพัดผานเพยีงพอ ใชรมเงาจากตนไม ทีป่ลูกอยูโดยรอบ รวมทั้งปลกูทะลุกลางชานขึ้น
ไปอีกดวย นอกจากนี้ยงัมีการปลูกพืชผกัในบริเวณบานไวรับประทานภายในครอบครัว 
แสดงถึงความเปนอยูแบบเรียบงาย สอดคลอง พึง่พิงธรรมชาติเปนอยางดี (ฤทัย ใจจงรัก 
2518 : 49-57) 
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ลักษณะทัว่ไป 
เรือนยกพื้นใตถุนสงู และมีระดับลดหลั่นกนั ซึง่ชวยใหลมพัดผานโดยสะดวก 

ลดความรอน และความชืน้ ปองกนัน้าํทวมถึง นอกจากนี้การที่สายตามองลอดผานมายงั
ใตถุนไดทําใหเกิดการไหลไปมาในที่วาง การลดระดับ 40 เซนติเมตรสามารถใชเปนทีน่ั่ง
ไดพอดี การยกพืน้สูงจากดนิใหความปลอดภัยจากคนรายหรือสัตวรายในเวลาค่าํคืน และ
ไดความเปนสวนตัวมากขึ้นอีกดวย พืน้ทีว่างใตถนุใชประโยชนเปนที่เก็บส่ิงของเครือ่งใช
หรือประกอบหัตถกรรมครัวเรือน หลงัคาของเรือนมีลกัษณะเปนทรงสูง ชายคายืน่ยาว มี
ความเหมาะสมกับสภาพภูมอิากาศที่ฝนตกชุกและแสงแดดจัด โครงสรางหลังคาเปน
โครงสรางไม และใชจาก แฝก กระเบื้องดนิเผา เปนวัสดุมุง ซึง่เปนวัสดุที่สามารถหาได
ทั่วไปในทองถิน่ พื้นที่สวนอาศัยภายนอก ไดแก ชานและระเบียงนัน้ มีพื้นที่มากกวาที่อยู
อาศัยหลับนอนภายใน นอกจากนี้สัดสวนรวมไปถึงระยะตางๆของบานยงัมีความสมัพันธ
กับสัดสวนของคนและการใชสอยเปนอยางดี 

วัสดุที่ใชในการกอสราง 
มีการเลือกใชวัสดุในทองถิน่ ผนวกกับการใชโครงสรางที่มีความเหมาะสมกับ

แรงงานทองถิน่และสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศ เชน ในสวนของเรอืนครัวที่ตองการ
การระบายอากาศมากเปนพิเศษ มกีารใชผนังแบบฝาโปรงลมหรือฝาผนังไมไผขัดแตะ 
และใชไมไผตีเวนชองทาํเปนพื้น รวมไปถงึในสวนของหนาจั่วเรือนครัวที่ใชหนาจัว่รูป

ภาพที ่11 การวางกลุมอาคารของเรือนไทยพื้นถิ่นภาคกลาง 
ที่มา :  ฤทัย ใจจงรัก, เรือนไทยเดิม, (ม.ป.ท., 2518).  
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รัศมีพระอาทติย ซึ่งในสวนของแฉกรังสีพระอาทิตยมกีารออกแบบเวนรองระบายอากาศ
ที่มีความสวยงามสอดคลองกับลวดลายเปนอยางดีอีกดวย 

 

 
  ภาพที ่12 ฝาโปรงลม การตีพื้นเวนรอง และหนาจั่วรูปพระอาทิตยในสวนครัว 
  ทีม่า :  ฤทัย ใจจงรัก, เรือนไทยเดิม, (ม.ป.ท., 2518). 

 
โครงสราง  
โครงสรางเรือนสวนสําคัญใชไมที่มีความแข็งแกรง ไดแก ไมเต็ง รัง แดง และ

มะคา สวนประกอบอื่นๆที่ไมตองรับน้ําหนักมากใชไมสกั เพราะมีความแข็งแรงนอยกวา 
โครงสรางของพื้นชาน เรือนนอนและเรือนครัวเปนอิสระจากกนั ทําใหวิธีการกอสราง
และรื้อถอนทาํไดโดยสะดวก  

โครงสรางเปนระบบเสาและคาน สงัเกตไดวาจะมีการลมสอบบนทัง้สองดาน
คือดานสกัดและดานยาว ทัง้นี้เพื่อประโยชน 2 ประการคือ 

1. เพิ่มความแข็งแรงใหกับโครงสรางทัง้หมด เพราะการเพิม่แรงอัดใหกับ
สวนบนของตวัเรือนจะทําใหสามารถรับแรงกระทาํจากลมไดดีขึ้น  

2. ฝาจะเอนเขาหาเสาดวยแรงโนมถวงโลก ดังนัน้การยึดฝากับเสาจึงใชตะปู
จีนเพยีง 4 ตัวก็สามารถทาํใหฝาอยูโดยแข็งแรงไดแลว และน้ําหนักของฝา
ที่ลมสอบยงัชวยกดโครงสรางใหยึดเกาะกันแนนขึ้นกวาเดิมอีกดวย 

องคประกอบของเรือนสวนใหญ สามารถถอดประกอบไดทุกชิน้ มีความ
สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมอิากาศ การเลอืกใชวิธีการกอสรางที่สามารถทําได
ดวยตนเอง และความหลากหลายของการปรับเลือกใชรูปแบบตามความตองการทีแ่ตกตาง 
(ฤทัย ใจจงรัก 2518 : 195-220) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 25

วิธีการกอสราง 
การกอสรางใชแรงงานคน ทักษะความชาํนาญ ความคิดสรางสรรคและภูมิ

ปญญา ไมใชเทคโนโลยีซับซอน  วิธกีารกอสรางเปนลักษณะปรุงเครื่องเรือนใหเสร็จเปน
ชิ้นๆ จากนัน้นาํมาประกอบติดตั้งในพืน้ที ่และเนื่องจากเลือกการทาํรอยตอแบบไมยึด
ตายทาํใหสามารถถอดและนาํไปประกอบในพืน้ที่อ่ืนๆได  
 
โดยสรุป การกอสรางเรือนไทยภาคกลางนั้นมีลกัษณะดังนี ้

1. สนองประโยชนใชสอย ตามความเปนอยูอยางงายๆ รักสนัโดษ ชอบ
ธรรมชาติ และคิดวาตนเปนสวนหนึง่ของธรรมชาติ 

2. สถาปตยกรรมมีความเหมาะสมกับภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัสดุและแรงงาน
ในทองถิน่ 

3. ขนาดของเรือนตอบสนองความตองการการใชสอยอยางแทจริง 
4. องคประกอบทางสถาปตยกรรมสามารถถอดประกอบและนําไปสรางที่อ่ืนได

เมื่อมีการยายถิ่นที่อยู 
 
แนวความคิดการใชวัสดุซํ้าอยางคุมคา (Reuse & Recycle)  

การพัฒนาทีย่ั่งยืน (พระธรรมปฎก 2538 : 1-85) 
พระธรรมปฎกอธิบายไววาปญหาสภาพแวดลอมที่เกิดขึน้อยางรุนแรงในปจจุบัน เกดิจาก 3 

สาเหตหุลักคอื 
1. ทรัพยากรทีม่ปีระโยชนถูกผลาญใหหมดไป  
2. การกอมลภาวะ ซึ่งเกิดจากการผลิตและการบริโภค  
3. จํานวนประชากรเพิ่มมากขึน้ กอใหเกิดปญหาความรอยหรอของทรัพยากรและ

ปริมาณของเสยีมีความรุนแรงมากขึ้น  
จากปญหาสิง่แวดลอม รวมไปถึงปญหาทางดานวฒันธรรมและสังคม กอใหเกิด

แนวความคิดการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable development) ขึ้น การพัฒนาทีย่ั่งยนืคือการ
พัฒนาที่สนองความตองการของปจจุบัน โดยไมทําใหคนรุนตอไปในอนาคตตองประนีประนอม
ยอมลดความสามารถของเขาในการที่จะสนองความตองการของเขาเอง หากคนในปจจุบันทําลาย
สิ่งแวดลอมใหเสื่อมโทรมเสยีหาย ทําใหทรัพยากรธรรมชาติลดนอยรอยหรอลงไป คนรุนหลงัใน
อนาคตซึ่งก็มคีวามตองการของเขาอยู ก็จะไมสามารถสนองความตองการของเขาไดเต็มที ่(พระ
ธรรมปฎก 2538 : 65-66)  
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ปจจัยตางๆที่ใชในการแกไขปญหา ไดแก  
1. วิทยาศาสตร ตองเปลี่ยนจากแตกอนทีม่ักเปนไปในทางการศึกษาหาความรูเพื่อ

นํามาสรางเทคโนโลยีสาํหรบัการผลิต ใชประโยชนจากธรรมชาติ หรอืที่เรียกวา
วิทยาศาสตรเพื่ออุตสาหกรรม มาเปนการคนหาความรูเพื่อนาํมาใชปองกันและ
แกไขปญหาทีเ่กิดขึ้น  

2. เทคโนโลยีตองมีทิศทางใหม คือทั้งผลิตและใชในความมุงหมายที่เกื้อกลูและไม
ทําลายสิ่งแวดลอม  

3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไดแก การผลิตและการบริโภค จะตองเปนไปในแนวทางที่ไม
กอใหเกิดของเสียมากเกนิไป 

 
การใชวสัดุซํ้าอยางคุมคา (Reuse & Recycle) 
การอนุรักษธรรมชาติ และสงวนทรพัยากรมีมากมายหลายวธิี อาทิเชน การออก

กฎหมายคุมครองปองกนั การจัดตั้งสถาบนั หนวยงานและองคกรตางๆขึ้นมาดูแลดําเนนิงาน การ
จัดเปนพืน้ที่เขตคุมครองปองกนั การฟนฟแูหลงธรรมชาติที่เสื่อมโทรม  การรักษาดนิ น้าํ อากาศ 
ใหปลอดสารเคมีและมลภาวะ การผลิตเทคโนโลยีใหมๆเพื่อวัตถุประสงคในการแกปญหาโดยตรง 
และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชชีวิตเสยีใหม ไมกินอยูอยางเกนิจําเปน รวมไปถึงการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เชน การตัดการบริโภคที่ไมจําเปน สิง่ใดที่สามารถใชไดอีกก็
นํามาใชใหม (Reuse)  

วิธีทีว่านี้ก็คงจะเหมอืนกับทีพ่ระอานนทไดเคยทํามาแลว ดังในพระสูตรที่เลาไววา คราว
หนึง่มีการถวายผาจีวรใหมใหแกพระอานนท โดยพระเจาอุเทนไดตรัสถามถงึผาจีวรผืนเกาวาพระ
อานนทจะปฏิบัติอยางไรกับผาเหลานัน้ พระอานนทจงึทลูตอบวาผาเกาที่เลกิหมแลวก็เอาไปเปน
ผาดาดเพดาน ถาเกาขึน้ไปอีกก็เอาไปใชเปนผาป ูผาหอของตอไป กระทั่งใชเปนผาขีร้ิ้ว และ
ทายสุดนําไปบดตําผสมกับดินเพื่อใชทาฝาผนงั ถือเปนตัวอยางของการรูจักใชสิ่งที่ใชแลวใหเปน
ประโยชนตอไปอีกอยางคุมคาชัดเจน (พระธรรมปฎก 2538 : 83) 

นอกจากนีย้ังมีอีกวิธหีนึ่ง ไดแก การหมุนเวียนใช (Recycle) หรือการเอาสิ่งที่ใชแลว
นําไปผลิตกลบัมาใชใหม เชน กระดาษที่ใชแลวก็นาํไปเขาโรงงานผลติเปนกระดาษใหมขึ้นมาใชได
อีก ขวดหรือกระจกแกวที่ใชแลว นาํไปหลอมออกมาเปนภาชนะใหม แมกระทัง่น้าํทีใ่ชแลว กน็ําไป
ผานกระบวนการทาํใหเปนน้ําดีกลับมาใชไดใหม การหมุนเวียนใช (Recycle) นี ้เปนทางออกที่
สําคัญทางหนึง่ในการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และเปนวิธทีี่ชวยลดพลังงานในกระบวนการ
ผลิตใหนอยลงไดเมื่อเทียบกับการผลิตจากวัตถุดิบแรกเริ่ม  
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สภาพโดยทัว่ไปของการจดัการขยะมลูฝอยในไทย 
ประเทศไทยมขียะมูลฝอยวนัละประมาณ 40,000 ตันและมีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 

ขยะจํานวนมหาศาลนี้ หากนํามาคัดแยกอยางถูกวิธี จะไดขยะที่สามารถนาํไปใชประโยชนไดใหม
ถึงรอยละ 40 แตในปจจุบันการนาํขยะมาใชใหมมนีอยมาก เพยีงรอยละ 5 เทานั้น (มานพ ประทุม
ทอง 2544 : 4-7)  

ประเทศไทยตองเสียคาใชจายจํานวนมากในการกําจัดขยะ รวมเปนคาใชจายในแตละป
ประมาณ 4,320 ลานบาท (ขวัญกมล ทองนาค 2541 อางโดยมานพ ประทุมทอง 2544 : 11) 
สัดสวนของขยะที่สามารถนํากลบัมาใชใหมได ประกอบดวย กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ 
ประมาณรอยละ 37.7 และขยะที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได ประกอบดวยเศษอาหาร ยาง 
หนงั เปนตน ประมาณรอยละ 62.3 (มานพ ประทุมทอง 2544 : 11) ชุมชนและสงัคมควรใหความ
รวมมือในการแยกขยะ เพื่อการนาํกลับมาใชใหม เพราะสามารถชวยลดพื้นที่ในการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และลดงบประมาณของประเทศที่นาํไปใชในการทําลายขยะได  

ปจจุบันการจดัการขยะโดยชุมชนนั้นเริ่มมีมากขึน้และพัฒนาเปนรูปแบบที่สอดคลองกับ
ธุรกิจชุมชน สวนใหญเปนพวกซาเลงรับซ้ือของเกาและคนคุยขยะ รวมไปถึงการที่ชาวชุมชนแออดั
ในที่ตางๆ ไดรวมตัวกนักอต้ังศูนยรับซ้ือขยะเพื่อนําไปใชใหมในชมุชนของตนเอง ซึง่ทาํใหคนใน
ชุมชนมงีานทาํและเปนการเพิ่มรายไดพเิศษ ลักษณะโครงการเหลานี้ไดแก การนําขยะมาแลกไข
ไกในชุมชนคลองเตย ศนูยวสัดุรีไซเคิลชุมชน เขตบางกะป และศูนยรีไซเคิลขยะในจังหวัด
อุบลราชธานี และขอนแกน เปนตน  

แนวทางที่นาจะเปนในการจัดการขยะ (มานพ ประทมุทอง 2543 : 95-101) 
องคประกอบของกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ไดแก  
1. การพัฒนากิจกรรมพื้นฐาน เพื่อสรางจิตสํานึกประชาชน กับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
2. การจัดตั้งศูนยวัสดุรีไซเคิล ซึ่งจะเปนการทาํงานทั้งระบบ ตั้งแตรวบรวม 
คัดแยก ยอยเปนชิ้นเล็ก อัดแทง และขนสงวัสดุรีไซเคิล 
3. การกําหนดนโยบายของรัฐบาลตอปญหาขยะ ควรมกีารคนควาวิจัย
เกี่ยวกับการกาํจัดและการนาํไปใชใหมอยางจริงจัง  
4. การประสานกจิกรรมชุมชนกับการบริหารจัดการศูนยวสัดุรีไซเคิล 
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โดยมีการเสนอรูปแบบความสัมพนัธใหมดังนี้ (มานพ ประทุมทอง 2543 : 102) 
 
 
 
 

 
 
 
 

ศูนยซอมและการประดษิฐใหมจากวัสดุรีไซเคิลขยะ (มานพ ประทุมทอง 
2543 : 102-104) 

การแยกขยะแหงจากอาคารบานเรือน พบวามวีัสดุกลุมหนึง่ที่สามารถ
ซอมแซมหรือนําชิน้สวนมาประดิษฐประกอบเปนผลิตภัณฑใหมได เพียงแตตองอาศัย
บุคลากรที่มีฝมือทางชาง และมีความคิดสรางสรรค ทาํการคัดแยก ซอมหรือประดิษฐ 
ตามลักษณะงานตางๆ ดังนี ้

- กลุมซอมแซม  
- กลุมแยกชิน้สวนเปนอะไหล 
- กลุมประดิษฐสิ่งใหม 
จะเหน็ไดวาแนวทางของศนูยซอมและการประดิษฐใหมจากวัสดุรีไซเคิลขยะ

นี้ สามารถพฒันาเปนอาชพีของคนในชมุชนได และยงัมีความสอดคลองกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และยังชวยลดขยะมูลฝอยอีกดวย 

วิธีการลดขยะมูลฝอย (มานพ ประทมุทอง 2543 : 19-20) 
การกําจัดขยะมูลฝอยแตละวิธีลวนตองมคีาใชจายที่สูงทั้งสิน้ การลดขยะมูล

ฝอยจึงเปนทางออกทางหนึ่งที่จะชวยแกปญหาไดตั้งแตจุดเริ่มตน วธิกีารโดยสรุปมีดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงสวนผสมหรือองคประกอบวัตถุดิบที่ใชผลิต (Product 
formulation) เปนการลดปริมาณขยะโดยการเลือกกระบวนการผลิตหรือ
เทคโนโลยทีี่กอใหเกิดสิ่งเหลือทิ้งนอยที่สดุ 
2. การนาํวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชอีก (Reuse) เชน กระดาษ ไม และ
พลาสติกที่ใชแลว นาํกลับมาใชประโยชนในลักษณะอืน่ๆโดยไมตองผาน
กระบวนการแปรสภาพที่ตองใชพลงังานใดๆ 

เครือขายสิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคการจัดการขยะ ศูนยรวบรวมวัสดุรีไซเคิล ศูนยซอมและการประดิษฐใหมจาก
วัสดุรีไซเคิลขยะ 
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3. การแปรสภาพขยะมูลฝอยเพือ่หมุนเวียนมาใชประโยชนใหม (Recycle) 
โดยผานกระบวนการแปรสภาพที่ตองใชพลังงานเขาชวย 
วิธีการกําจัดขยะ 
การกําจัดขยะในปจจุบันมี 3 วิธ ีไดแก 
1. การฝงกลบทีถู่กสุขลักษณะ 

ขอดีคือเปนวิธทีี่เหมาะสมเนือ่งจากสามารถลดอันตรายตางๆได
ดีกวาการปลอยมูลฝอยกองทิ้งไวบนพื้นดนิและสามารถกําจัดมูลฝอยไดทุก
ชนิด โดยไมเหลือตกคาง ขอเสียคือตองลงทุนสงูในการซือ้ที่ดนิ เครื่องจักรกล 
คาดําเนนิงาน และคาบํารุงรักษา 
2. การเผาในเตาเผา 

ขอดีคือสามารถกําจัดขยะไดปริมาณมากตอวัน นาํความรอนไปใช
ประโยชนเปนพลังงานอื่นๆได เหมาะกับชุมชนขนาดใหญที่มีพืน้ที่จํากัด และ
ที่ดินราคาแพง ขอเสียคือคาลงทุนเริ่มตนสูง ตองเสยีคาเชื้อเพลิง และหาก
เตาเผาไมไดมาตรฐาน การเผาไหมไมสมบูรณ อาจกอใหเกิดอากาศเปนพษิ 
3. การหมกัเพื่อทาํปุย 

ขอดีคือเปนการนํามูลฝอยมาใชใหเกิดประโยชน ขอเสียคือการ
ควบคุมคุณภาพของปุยทาํไดยาก ตองควบคุมสารอินทรีย ความชื้น และ
ปริมาณธาตุอาหารพืชใหเหมาะสมจงึจะไดปุยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดดี  

 
มุมมองที่มีตอขยะที่เปลี่ยนแปลงไป 
มุมมองที่มีตอขยะที่เปลีย่นแปลงไปสามารถกอใหเกิดการนําขยะหรือวสัดุเหลือใชตางๆ

มาทาํใหเกิดประโยชนขึน้ใหมได เนื่องจากถาเร่ิมตนการจัดการขยะที่คําวา “ขยะ” กอ็าจจะนําไปสู
ความคิดเดิมๆ เพราะถาเปนขยะจึงตองกําจัดดวยการฝงหรือเผา แตถาเริ่มที่คําวา พลาสติก 
กระดาษ เหลก็ โลหะ แกว เศษอาหาร จะนําไปสูคําถามตอไปวา จะจดัการกับวัสดุเหลานั้นอยางไร 
เพราะสิง่ทีเ่รียกวา “ขยะ” บางสวนไมใชขยะหรือส่ิงที่ตองนาํไปทิ้ง แตเปนวัสดุเหลอืใช ที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดอีก การเริ่มตนตรงนีจ้ึงมีความสําคัญมาก (Paul Connett อางโดย มานพ ประ
ทุมทอง 2543 : 125-126) 

ตัวอยางเชน หากดืม่น้าํอัดลมในขวดหมด แลวมองวาขวดเปลาทีเ่หลือคือขยะ เปน
สิ่งของไรคา วธิีการจัดการกค็ือกําจัดทิง้ไป แตหากพิจารณาถึงคุณสมบัติความเปนขวดที่ยงัคง
เหลืออยู จะเหน็ไดวาสามารถนําขวดดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชนได 
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ภาพที ่13 ขวดน้ําอัดลมเมือ่มีและไมมีน้าํอัดลมอยูภายใน 

 
ขวดน้ําอัดลมมีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. ใสน้ําได เพราะฉะนัน้สามารถนําไปปลูกตนไม หรือใชเปนแจกันได 
2. มีความแข็งแรง ดังนัน้อาจปรับใชสวนผสมในการเทคอนกรีตพื้นหรือผนังได 
3. มีความใส สามารถใชเปนชองแสง 
4. มีชองอากาศ สามารถชวยหนวงความรอนได 

 
ภาพที ่14 มุมมองทีม่ีตอขยะที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
ดวยการพิจารณาเหน็ถงึคุณคาของคุณสมบัติของวัสดุ ทาํใหเกิดการนาํ “ความเปนขวด” 

ที่ยงัเหลืออยูไดไปใชใหคุมคามากขึ้นได 

เมื่อมีน้ําอัดลมอยูภายใน เมื่อน้ําอัดลมหมดไป 
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แผนผังแสดงความสมัพันธของการนาํวัสดุมาใชใหม (Martin Pawley 1975 : 70-71) 
 

      

                             

 
 

 
ภาพที ่15 ความสัมพันธของการนําวัสดุมาใชใหม 
ที่มา : Martin Pawley, Garbage housing, (n.p., 1975), 70-71. 

1. ขั้นตอนการผลิต การบริโภค และสิ่งเหลือใชที่
เกิดขึ้น เมื่อไมมีการใชซ้ํา (Reuse) และการหมุนเวียน
ใช (Recycle) ทําใหเกิดสิ่งเหลือใชจํานวนมาก 

2. เมื่อมกีารหมุนเวียนใช (Recycle) ทําใหของเสีย
สวนหนึง่กลับไปเปนวัตถุดิบในการผลิต  

3. หากเริ่มมีการนําของเหลอืใชมาใชซ้ํา (Reuse) 
รวมกับการหมุนเวียนใช  (Recycle) จะสามารถชวย
ลดสิ่งเหลือใชลงได 

4. หากมกีารพัฒนาการใชซ้ํา (Reuse) รวมกับการ
หมุนเวียนใช  (Recycle) อยางสมบูรณ จะทําให
เกิดสิ่งเหลือใชนอยที่สุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 32

กรณศีึกษาแนวความคิดการใชวสัดุซํ้าอยางคุมคา (Reuse & Recycle) 
นักออกแบบใหความสนใจกับแนวความคิดการใชวัสดุซ้ําอยางคุมคา (Reuse & 

Recycle) มาเปนเวลานานแลว ในทีน่ี้กรณศีึกษาตางๆประกอบดวยผลิตภัณฑชิ้นเลก็ ผลิตภัณฑ
ชิ้นใหญ และสถาปตยกรรม โดยมทีั้งที่เปนผลงานที่ถกูนําไปสรางจริง และผลงานแนวทดลองเพือ่
เสนอความคิดสรางสรรค ซึ่งอาจเปนแรงกระตุนใหเกิดการพัฒนาประยุกตใชที่เหมาะสมกับการใช
งานจริงในอนาคตได 

 
Recyclable Toothbrush  
ออกแบบโดย Herbert Haiduk  

 

        
 

ภาพที ่16 Recyclable Toothbrush 
ที่มา : “Recyclable Toothbrush,“ Quaderns: Scales of Sustainability, volume 225 (2000). 

 
แปรงสีฟนนี้เปนแปรงที่สามารถนําไปหมุนเวียนใช (Recycle) ไดทุกสวน ทั้ง

ดามจับและหวัแปรงที่สามารถถอดเปลี่ยนได โดยเมื่อผูใชใชสวนหัวแปรงจนหมดสภาพ 
สามารถสงกลบัคืนไปใหบริษัทผูผลิตเพื่อนําไปใชเปนวตัถุดิบในการผลิตหมุนเวียนใช 
(Recycle) อีกครั้งหนึง่ โดยบริษัทผูผลิตจะจัดสงหวัแปรงชุดใหมมาให แปรงสีฟนชนดินี้
สามารถลดปรมิาณการใชวตัถุดิบไดถึงรอยละ 80 เมื่อเทียบกับแปรงสีฟนแบบปกต ิ
ตัวอยางงานออกแบบชิ้นเลก็ชิ้นนี้เปนตัวอยางที่ดีของการแสดงแนวคดิการลดการใช
วัสดุ ดวยการออกแบบและการจัดการที่เหมาะสม  
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Recycled Cardboard Coffin  
ออกแบบโดย Peace Box Iberica  

 

   
 

ภาพที ่17 Recycled Cardboard Coffin 
ที่มา : “Recycled Cardboard Coffin,“ Quaderns: Scales of Sustainability, volume 225 (2000). 

 
วัสดุที่ใชทาํกลองบรรจุศพนี้คือกระดาษแข็งที่ทาํจากเสนใยทีน่าํมาหมุนเวียนใช

ใหม (Recycle) ซึ่งปราศจากสารมีพษิ โครงสรางของตวักลองถกูออกแบบใหมีความ
แข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรับน้ําหนกัไดถึง 200 กโิลกรัม โดยใชกระดาษหนา 8 
มิลลิเมตร ตัวกลองมนี้ําหนกั 12 กิโลกรัม และกาวที่ใชยึดประสานไดจากการสกัดจากมนั
สําปะหลงั นอกจากนี้เมื่อนําไปเผา กลองบรรจศุพชนิดนีจ้ะกอใหเกิดสาร
คารบอนมอนอกไซดเพียง 22 กรัม ในขณะทีห่ากใชไมจะกอใหเกิดสารคารบอนมอนอกไซด
ถึง 76 กรัม นอกจากชวยลดมลพิษแลวยงัชวยลดตนทนุการผลิตอีกดวย  
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Recycled Furniture  
เศษหญาแหงในฤดูรอน เศษกิ่งไม และใบไมจากฤดูใบไมรวงสามารถนํามาใช

เปนวัสดุสาํหรบัผลิตเกาอี้นัง่ชั่วคราวได ดวยการกดอัดใหเปนรูป โดยผูใชสอยสามารถ
กําหนดความยาวของเกาอี้นั่งไดตามความตองการ นอกจากนี้ ลิน้ชักเกาๆ เศษผา และ
ตะกราไมไผสาน  ก็สามารถถูกนาํมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเครื่องเรือนไดเชนกนั 

 

 
   

 

 

 

 
 

ภาพที ่19 Chest of Drawers ออกแบบโดย Teji Remy 
ที่มา : “Recycled Furniture,“ Quaderns: Scales of Sustainability,  
           volume 225 (2000). 

ภาพที ่20 Rag Chair ออกแบบโดย Teji Remy 
ที่มา : “Recycled Furniture,“ Quaderns: Scales of Sustainability,  
           volume 225 (2000). 

ภาพที ่21 Willow Chair ออกแบบโดย Marcel Wanders 
ที่มา : “Recycled Furniture,“ Quaderns: Scales of Sustainability,  
           volume 225 (2000). 

ภาพที ่18  Garden Bench ออกแบบโดย Jurgen Bey 
ที่มา : “Recycled Furniture,“ Quaderns: Scales of Sustainability, volume 225 (2000). 
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Customized Homeless Shelters  
ออกแบบโดย Michael Rakowitz 

 

 
  

 
 

Customized Homeless Shelters ผลิตจากผืนพลาสติก ที่ตอเขากับขอยึด
เพื่อติดตั้งกับบริเวณตะแกรงชองทอระบายอากาศของอาคาร โดยเมื่อลมพัดเขาไป จะ
ทําใหพลาสติกพองตวัเกิดเปนพืน้ทีว่างภายใน เปนทีพ่กัอาศัยสําหรบัคนเรรอน กระโจม
ดังกลาวใชเงนิลงทนุประมาณ 5 เหรียญ และรับส่ังตัดตามความตองการ โดยมีใหเลอืก
ทั้งที่เปนพลาสติกใสและสีดําตามความตองการความเปนสวนตัวที่แตกตางกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่22 Customized homeless shelters  
ที่มา : Chen Aric, “Customized homeless shelters,” I.D., volume 40 (February 2001). 
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Space for the Summer  
ออกแบบโดย Michael Johl, Radoslaw Joswiak, Cosmas Ruppel และ

นักศึกษา University of Technology, Berlin  
 

 
 

     

 
ภาพที ่23 Space for the Summer 
ที่มา :  “Space for the summer,“ Detail, no 6 (September 2000). 

 
หองพักผอนในหนารอนสําหรับคนสองคนชิ้นนี้เปนผลงานการทดลองเพื่อ

เสนอแนวความคิดการใชวัสดุกับโครงสรางของคณะอาจารยและนกัศกึษาจาํนวนกวา
หนึง่รอยคน ที ่University of Technology, Berlin การออกแบบเลือกใชโครงสราง
รูปทรงกลมในการถายน้าํหนกั โครงสรางประกอบจากขวดน้ําทั้งสิน้ประมาณ 3,000 
ขวด โดยใชการหมุนปดฝาขวดกับผืนผาเปนตัวยึดโครงทั้งหมดใหอยูดวยกนั 

การหมนุปดฝาขวดกับผืนผา 
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The WOBO Project, 1961-1964  
ออกแบบโดย Alfred Heineken and John Habraken 

 

 
 

ภาพที ่24 The WOBO Project 
ที่มา :  Martin Pawley, Garbage housing, (n.p., 1975). 
 

โดยปกติขวดเบียรเมื่อด่ืมหมดแลวจะตองถูกสงคืนเพื่อนํากลบัไปใชใหม แตที่
เกาะ Curacao ในทะเลคารเิบียนซึง่มีระยะทางไกล ลาํบากตอการขนสงกลับ ทําใหการ
ขนขวดนาํกลบัมาเติมใชใหมนั้นทาํไดยาก ขวดทีถู่กสงมาทีเ่กาะนี้จงึเปนการขนสงเพียง
เที่ยวเดียวไมมีการขนกลับคืน Alfred Heineken จึงมีแนวความคิดผลิตขวดเบียรที่
สามารถนํามาใชกอสรางบานเสมือนเปนอฐิขึ้น  

รูปแบบขวดไดมีการออกแบบใหมใหมีความเรียบงาย รอยตอระหวางปาก
ขวดกับกนขวดของอีกใบจะมีลักษณะเหมอืนการเขาเดือย เมื่อวางทางแนวนอนจะใช
การประสานดวยปนูเชนเดียวกับอิฐ นอกจากนี้ในการผลติไดเพิ่มการรบัแรงของขวดใหมี
มากขึ้นตามมาตรฐานการกอสรางอีกดวย จากการกอสรางบานตัวอยาง พบวาผนังและ
พื้นบานที่สรางจากขวดเบียรนี้มีความแข็งแรง ทนทาน และชวยรับแสงสวางและความ
รอนไดเปนอยางด ี    
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The Cornell Project, 1971  
โครงการนี้ออกแบบโดย นักศึกษา Cornell University เกิดจากความรวมมือ

ของรัฐบาลประเทศชิลีกับ Cornell University เพื่อทดลองหาทางเลือกการออกแบบ
อาคารโดยใชวัสดุเหลือใช วสัดุราคาถูก และโครงสรางงายๆไมยุงยากที่ชาวบาน
สามารถสรางไดดวยตนเอง และสามารถนาํไปปรับใชกับการออกแบบที่อยูอาศัยราคา
ถูกของประชาชนชาวชิลีได  

 
ภาพที ่25 การทดลองออกแบบโครงสรางจากกระดาษแข็งของกลองใสของ  
ที่มา :  Martin Pawley, Garbage housing, (n.p., 1975). 

 

 

 

 
 

ภาพที ่26 โครงสรางเสาเกิดจากการตอเศษกระปอง
เครื่องดื่มในแนวยาวแลวหอใหหนาดวยกระดาษ
หนงัสือพมิพลกัษณะเดียวกบัการทาํเปเปอรมาเช 
ที่มา :  Martin Pawley, Garbage housing, (n.p., 1975). 
 

ภาพที ่27 การทําพื้นจากขวดแกวหลอคอนกรีต 
ที่มา :  Martin Pawley, Garbage housing, (n.p., 1975). 

ภาพที ่28 การทําหลังคาโคงจากกระปองเครื่องดื่มและ
กระดาษแข็ง 
ที่มา :  Martin Pawley, Garbage housing, (n.p., 1975). 
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ผลงานการออกแบบของ Shigeru Ban 
สถาปนิกชาวญี่ปุน Shigeru Ban เปนผูเปดมุมมองใหมใหกับการนาํวัสดุ

เหลือใชหรือวสัดุราคาถูก มาสรางสรรคงานสถาปตยกรรมไดอยางนาสนใจ  เชน 
แผนกระดาษแข็ง แกนกระดาษแข็ง ลงัเบียร และเสนพลาสติกกันกระแทก ไปปรับใช
เปนเปลือกอาคาร โครงสรางอาคาร และเฟอรนิเจอรไดอยางหลากหลาย ทําใหประหยัด
คาใชจายทั้งในแงการผลิตและการกอสราง นอกจากนีย้งัสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
นอยอีกดวย  

Paper House, Lake Yamanaka, Japan, 1995. 

 
 

 
ภาพที ่29 ลักษณะภายในและภายนอกของ Paper House 
ที่มา : Philip Jodidio. Building a new millennium. (Spain: Taschen, 1999). 

 

Paper House เปนบานขนาดเล็ก พืน้ที่ใชสอยประมาณ 100 ตารางเมตร เปน
โครงการแรกของ Shigeru Ban ที่นาํแกนกระดาษมาใชเปนโครงสรางหลัก บานสรางจาก
แกนกระดาษจํานวน 110 แกน วางเปนรปูตัวเอส (S) บน แผนพืน้ขนาด 10 x 10 เมตร โดย
แตละแกนมีเสนผานศูนยกลาง 28 เซนติเมตร และสูง 2.70 เมตร แบงพื้นที่เปน 2 สวนคือ
พื้นที่พกัผอนอยูอาศัย และหองน้าํ โดยใชแกนกระดาษเปนทัง้ผนงัและเครื่องเรือนภายใน 
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Paper Church, 1995. 

 
ภาพที ่30 ลักษณะภายนอกของ Paper Church 
ที่มา : “Paper Church,” JA, no.42 (Summer 2001). 

 
Paper Church เปนศูนยชุมชนชั่วคราว สรางขึ้นเพื่อแทนโบสถที่ถกูทาํลายลง

จากแผนดนิไหว โดยใชแกนกระดาษแข็ง (เสนผานศนูยกลาง 330 มลิลิเมตร หนา 15 
มิลลิเมตร ยาว 5 เมตร) จํานวน 58 ชิน้เปนโครงสรางรับหลังคาผาใบ อาคารมีคาใชจาย
ในการกอสรางต่ํา สามารถรื้อถอนไดสะดวก ใชแรงงานอาสาสมัคร 160 คนในการ
กอสราง และใชเวลาในการกอสรางทัง้สิ้น 5 สัปดาห   

Paper Log House, 1995.  

      
ภาพที ่31 ลักษณะภายนอกของ Paper Log House 
ที่มา : “Paper Log House,” Quaderns: Flashes Destellos, volume 224 (2000). 

 

Paper Log House เปนตนแบบบานพักสาํหรับผูคนที่ไดรับความเสียหายจาก
แผนดินไหวในเมืองโกเบ มพีืน้ที่ใชสอยประมาณ 16 ตร.ม. เปนบานที่สามารถสรางไดโดย
คนธรรมดาทัว่ไป และสามารถคุมกันแดด ลม ฝนไดอยางเหมาะสม Shigeru Ban เลือกใช
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ฐานรากจากถงุทรายและลังเบียร (พลาสติก) ซึ่งสามารถกันน้ําได ผนังทําจากแกนกระดาษ
แข็ง เสนผานศูนยกลาง 108 มม. หนา 4 มม. (พันพลาสติกรอบแกนทั้งสองดานเพือ่กันน้ํา) 
สวนหลังคาใชโครงสรางเตน็ท โดยสวนของหลงัคาแยกออกจากสวนของฝา เพื่อใหระบาย
ความรอนไดในหนารอนและปดในหนาหนาวเพื่อเก็บรักษาความรอนไวภายใน นอกจากจะ
ไดเปรียบในเรื่องของราคาวสัดุ และความรวดเร็วในการกอสรางแลว เมื่อเลิกใชยงัสามารถ
นําวัสดุตางๆไปใชซ้ํา งายในการติดตั้ง และงายตอการขนสง 

    
Rwanda Shelters, 1999 

 
ภาพที ่32 การกอสราง Rwanda Shelters 
ที่มา : “Rwanda Shelters,” Interiors, (January 2001). 

 
Rwanda Shelters เปนเตน็ทสําหรับผูลี้ภัยชาว Rwanda ที่สามารถปองกัน

อากาศหนาวและฝนที่ตกชุก โครงสรางประกอบขึ้นจากแกนกระดาษแข็ง ผาเต็นทกนัน้าํ 
เชือก และหมดุ  
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บานกลางทุง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน, 2543 (อภิชาติ สุรศักดิ์ศิลป 2545)   
ออกแบบโดย อภิชาติ สุรศักดิ์ศิลป 

 
ภาพที ่33 ลักษณะภายนอกของบานกลางทุง อําเภอปาย จงัหวัดแมฮองสอน 

 
เนื่องจากความตองการของเจาของบานทีช่อบบานไม ตองการบานที่สวย มี

เอกลักษณ และประหยัด ซึง่โดยปกตนิั้นไมในจังหวัดแมฮองสอนจะมาจากไมเถื่อนและ
ไมจากเชยีงใหมซึ่งจะมีราคาสูงกวาไมปกต ิ3-4 เทา เนื่องจากตองเสยีคาขนสงเพิ่ม ดงันัน้
การหาซื้อไมจากบานเกาของชาวบานจึงเปนทางออกที่เหมาะสมที่สุดที่สถาปนกิเลอืกใช 
นอกจากจะใชไมเกาเปนโครงสรางบานชั้นบนแลว วงกบ ผนงั พื้น และหลังคาก็เปนวสัดุ
เกาเชนกนั ยกเวนในชั้นลางที่ใชคอนกรีตกับการกออิฐบล็อกเพราะตองการใหสวนฐาน
ของบานมีความแข็งแรง  

บานมเีนื้อที่ประมาณ 108 ตารางเมตร คากอสรางประมาณ 150,000 บาท ใช
เวลากอสรางรวม 6 เดือน ใชชางทั้งสิน้ 3-4 คน หนาตางทําจากกระเบือ้งลอนใสเพราะ
ราคาถูกกวาและมีความขุนที่ใหแสงสวางและความเปนสวนตัวดวย พืน้ที่ภายในบาน
คอนขางแคบ ชองเปดตางๆมีความสมัพนัธกับสัดสวนการนั่งเปนอยางดี และเนนการนั่ง
พื้น ไมมีเครื่องเรือนมากนกั ในการหลอพืน้คอนกรีตสถาปนิกไดประยกุตใชไมไผเปน
แมแบบ 

การออกแบบบานหลังนีท้ําใหสถาปนิกเหน็ถงึความมหศัจรรยของไมที่เปนวสัดุ
ที่สามารถนํามาใชใหมไดอยางด ีแนวทางการนําวัสดุเกามาใชใหมเปนทางเลือกที่
นาสนใจ  เพราะชวยรักษาสภาพแวดลอม และประหยัดพลังงานในขัน้ตอนการแปรสภาพ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 43

วัตถุดิบ ทั้งนี้การคิดแกปญหา ประยกุตใชอยางสรางสรรคและการออกแบบที่ดี สามารถ
ทําใหการนําวสัดุเกามาใชกอสรางมีความสวยงาม นาสนใจ และเกิดความเหมาะสมได 

ศาลาชุมชนออนนุชรมไทร, 2544 (ธีระวัฒน เติมศรีทอง 2545) 

ออกแบบโดย ผูเขารวมโครงการปฏิบัติการทางสถาปตยกรรม จัดขึ้นโดย
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ประจําป พ.ศ. 2544  

 

     
ภาพที ่34 ลักษณะภายนอกและภายในของศาลาชมุชนออนนุชรมไทร 
  

ผูเขารวมโครงการไดเสนอการสรางศูนยชมุชนหรือศาลาอเนกประสงคขึ้น
บริเวณทางเขาดานหนาของชุมชน เพื่อเอ้ือใหเกิดกิจกรรมของชุมชนตอไปในอนาคต ใน
การกอสรางใชแรงงานชาวบานและวัสดุเหลือใช เนื่องจากออนนุชเปนบริเวณที่ทิง้ขยะ
ขนาดใหญของกรุงเทพฯ ในขั้นตอนการทาํงานชาวบานมีสวนรวมดวยเต็มที ่โดย
หลังจากออกแบบศาลาโดยผูเขารวมโครงการ แลว มกีารนําเสนอ อธบิายผลงานแก
ชาวบาน จากนั้นจงึใหชาวบานเปนผูหาวัสดุ แลวทาํการปรับแบบกอสรางอีกคร้ังเพือ่ให
เหมาะสมกับวสัดุที่สามารถหาไดจริง ศาลานี้ใชเวลากอสรางประมาณ 7 วนั ใชแรงงาน
ประมาณ 35 คน ประกอบดวยชาวบาน นกัศึกษาและอาจารยที่เขารวมโครงการ วัสดุ
สวนใหญเปนวัสดุจากกองขยะที่ชาวบานเก็บรวบรวม มกีารซื้อวัสดุในบางสวน ไดแก 
สวนโครงสรางหลัก เชน เสาและคานไม เปนตน ฝงเสาลึกลงใตดินประมาณ 1 เมตร ใช
ยางรถยนตหลอปูนทาํเปนฐานเสา หลังคาใชถุงพลาสติกผูกมัดติดกนัเปนแพ และใช
กระดาษกลองนมวางใตหลังคาเพื่อเปนวัสดุสะทอนความรอน ราวระเบียงทําจาก
กระปองกาแฟรอยเชือก พื้นหองน้ําปูดวยแผนซีดีเกาเพือ่ความสวยงาม และใชเหลก็ดัด
ที่เก็บมาไดเปนตัวชวยรับน้าํหนักพื้นแผนไมอัดชั้นบน  
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บทสรุป 

การพัฒนาแกปญหาที่อยูอาศัยของสลัม ตองอาศัยมมุมองที่มีตอสลัมอยางเขาใจถงึ
ความจาํเปนทีม่ีตอเมือง ตองศึกษาทาํความเขาใจในความรู ทักษะของบุคลากร และวัสดุที่มีใน
พื้นที่โดยละเอยีด เพื่อใหการแกปญหาพัฒนาที่อยูอาศยัเปนไปอยางเหมาะสม สอดคลองกับผูอยู
อาศัยอยางแทจริง การอยูอาศัยดวยภูมิปญญาของคนจนเมืองสามารถศึกษาเปรียบเทียบไดจาก
การอยูอาศัยดวยภูมิปญญาพื้นถิ่น เนื่องจากมีความคลายคลึงกันในหลายสวน เชน เปน
สถาปตยกรรมที่เกิดขึน้เพื่อตอบสนองความตองการที่เรียบงาย สอดคลองกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศ มกีารเลือกใชวัสดุ โครงสราง แรงงานที่สอดคลองกับภูมิปญญาในทองถิน่อยางชัดเจน 
โดยอาศัยความเขาใจในธรรมชาติ สิง่แวดลอมรอบตัว นอกจากนี้แนวความคิดการใชวัสดุซ้ําอยาง
คุมคา (Reuse & Recycle) ซึ่งตองอาศัยความคิดสรางสรรคในการออกแบบเปนอยางมากนัน้ 
สามารถพบเหน็ไดทั่วไปในบานคนจนเมืองจากการเลือกประยุกตใชวัสดุเกาหรือวัสดุเหลือใชเปน
วัสดุกอสราง  
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บทที่ 3 

การสํารวจภาคสนาม (Field Work Study) 
 

ในบทนี้จะเปนการศึกษางานภาคสนาม (Field work study) ในสาระทีเ่กี่ยวกับแนวความคิด
ในการออกแบบโดยภูมิปญญาชาวบาน โดยเก็บขอมูลแบบเลือกศึกษาบานคนจนเมืองทีม่ีความ
นาสนใจในเรือ่งการใชพื้นที,่ การใชวัสดุ, โครงสราง และการออกแบบตกแตง ทัง้นีเ้กณฑการเลือก
ขึ้นกับประเด็นอ่ืนๆ ดวย ไดแก ความสะดวกในการสัมภาษณ, ความปลอดภัย รวมไปถึงการไดรับ
อนุญาติและความรวมมือจากเจาของบาน 

กรณีศึกษามทีัง้หมด 10 หลงั ประกอบดวยบานชัน้เดียว 6 หลัง, บานสองชั้น 3 หลงั และ
บานสามชัน้ 1 หลัง โดยเลือกจาก 4 ชุมชน ซึง่มีลักษณะแตกตางกนัดังนี ้

1. ชุมชนออนนุชรมไทร เนื่องจากพืน้ที่ตั้งอยูใกลบริเวณทิง้ขยะของกรุงเทพฯ และในชมุชน 
มีการคัดแยกขยะเพื่อนําไปใชหรือไปขายดวย ตองการศึกษาถงึการประยุกตนาํวสัดุ
เหลือใชตางๆ มาใชในการสรางบาน เลือกกรณีศึกษาจากชุมชนนีท้ั้งสิน้ 3 หลัง โดยเปน
บานชัน้เดียวทัง้ 3 หลัง 

2. ชุมชนออนนุช 40 ไร ซึ่งเปนชมุชนที่ปรับปรุงยายมาจากชมุชนใตสะพานตางๆ ใน
กรุงเทพฯ ตองการศึกษาการนําวัสดุเดิมมาใชซ้ํา และลักษณะการกอสรางใหมที่เกิดขึ้น 
เลือกกรณีศึกษาจากชุมชนนี้ทัง้สิ้น 4 หลงั โดยเปนบานชั้นเดียว 2 หลัง, บานสองชัน้ 1 
หลัง และบานสามชั้น 1 หลงั 

3. ชุมชนคลองเสาหนิ พระราม 3 ลักษณะเปนชุมชนทีม่ีสภาพในชุมชนหนาแนนมาก ตาง
จาก 2 ชุมชนแรกที่ไดกลาวไปแลว ลักษณะบานสวนใหญจากการสงัเกตเปนบานสอง
ชั้น เปนที่นาสนใจในการศึกษาการใชพืน้ที่, การปรับเพิม่พื้นที่ และโครงสรางที่เลือกใช 
เลือกกรณีศึกษาจากชุมชนนี้ทัง้สิ้น 2 หลงั โดยเปนบานสองชัน้ทัง้ 2 หลัง 

4. ชุมชนบานกลวย คลองเตย มีลักษณะที่คลายคลึงกับชุมชนคลองเสาหิน พระราม 3 คือ
เปนชุมชนที่มสีภาพในชมุชนหนาแนน ตองการศึกษาในประเด็นเดยีวกับชุมชนคลองเสา
หิน เพื่อใชเปรียบเทยีบขอมลู เลือกกรณีศกึษาจากชมุชนนีท้ั้งสิน้ 1 หลัง โดยเปนบาน
สองชั้น 
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ภาพที ่35 ตําแหนงที่ตั้งชุมชนของกรณีศกึษาทั้ง 10 หลัง 
ภาพที ่35 ตําแหนงที่ตั้งชุมชนของกรณีศกึษาทั้ง 10 หลัง 
หมายเหต:ุ 
หมายเลข 1 คอื ชุมชนออนนุชรมไทร 
หมายเลข 2 คอื ชุมชนออนนุช 40 ไร 
หมายเลข 3 คอื ชุมชนคลองเสาหนิ พระราม 3 
หมายเลข 4 คอื ชุมชนบานกลวย คลองเตย 
 

ขอมูลที่ใชในการสํารวจแบงออกเปน 2 ประเภท คือขอมลูผูอยูอาศัย ไดแก ชื่อ อาชพี อายุ 
รายได จํานวนสมาชกิในบาน ตารางเวลาประจําวัน และความสมัพนัธของการใชพื้นที่ในแตละ
ชวงเวลา ประเภทที่ 2 คือ ขอมูลเกี่ยวกับบาน ไดแก จาํนวนชั้น พืน้ที่ใชสอย การปรับเปลี่ยนและการ
แบงสัดสวนพืน้ที ่คาใชจายในการกอสราง จาํนวนแรงงานที่ใชในการกอสราง ระยะเวลาที่ใชที่ใชใน
การกอสราง วธิีการกอสราง วัสดุที่ใชรวมไปถึงการออกแบบตกแตง การสํารวจภาคสนามจะสรุปขอมูล
ดวยตารางแสดงการเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานทั่วไป ชวงเวลากับการใชพื้นที่ ผงัพืน้และการใชสอย 
และองคประกอบทางสถาปตยกรรมกับวสัดุที่ใช 

1 
2 

4 

3 
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ชุมชนออนนชุรมไทร 
ชุมชนออนนุชรมไทรเปนชุมชนที่อยูในบริเวณพืน้ทีท่ิ้งขยะขนาดใหญของกรุงเทพฯ ซึง่ในบริเวณ

นี้มีชุมชน ตัง้อยูหลายชุมชน และมีผูประกอบอาชีพแยกขยะ เก็บของเกา และรับซ้ือของเกาอยูมาก มี
กรณีศึกษาทั้งสิ้น 3 หลัง 
 

บานหลังที่ 1 (บัวลอย ไมทราบนามสกุล 2545)  
 

 
             ภาพที่ 36 ลักษณะภายนอกของบานหลังที่ 1 

 
ชื่อ    นายเปยก (ไมทราบนามสกลุ) 
อาชีพ   ชางไม รับจางทั่วไป คนงานกอสราง 
อายุ   34 ป 
รายได   ประมาณ 300 บาท / วนั  
สมาชกิในบาน  1 คน 
ตารางเวลาประจําวนั 

เจาของบานมภูีมิลําเนาอยูตางจงัหวัด จะกลับมาอยูบานทีก่รุงเทพฯ ทุกๆ 3 
เดือน โดยแตละชวงจะอยูเปนเวลา 2-3 เดือน โดยในชวงที่อยูมีตารางประจําวัน คอื 8.00 น. 
– 17.00 น. ไปทํางาน หลังจาก 17.00 น. อยูบาน  
จํานวนชั้น 1 ชั้น 
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ผังพื้นและการใชงาน 
พื้นที่ภายนอกบาน 
- บริเวณรอบบานมีความรมร่ืนจากเงาของตนไทรขนาดใหญ เจาของบานเลือกที่จะปลูก
บานในบริเวณนี้เนื่องจากตองการรมเงาจากตนไทร 
- สวนใหญนัง่เลนหนาบานมากกวาในบาน เพราะในบานอากาศรอน หากอากาศรอน
มากๆจะแกปญหาดวยการอาบน้าํ  
- ไมมีสวนครัว เพราะมกัจะซื้ออาหารรับประทาน  
- ไมมีน้ําประปา หองสวม และสวนอาบน้าํในบริเวณบาน ใชหองน้ําหองสวมที่บานพี่สาวซึง่
อยูติดกัน 
พื้นที่ภายในบาน  
- พื้นที่ภายในเปนพืน้ที่อเนกประสงคใชสําหรับทัง้นอนกางมุง และรับประทานอาหาร เก็บ
ของ และเก็บจักรยาน สวนนอนนัน้อยูทางดานเดียวกับดานที่มหีนาตางเปดรับลม 
- ชองเปดรับลมมีเพียงชองหนาตางและประตูอยางละหนึ่งชอง ในเวลานอนจะปดประตู
เพื่อความรูสึกปลอดภัยและเปนสวนตัว เปดแตเพียงหนาตางรับลมซึง่เปนชองเปดบาน
กระทุงที่อยูในระดับตํ่าติดพื้น ระดับเดียวกับเสื่อนอน ไมมีพัดลม เพราะไมมีไฟฟาใช ใชแสง
สวางจากเทยีนไข 
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ผังพืน้ 

 
ภาพที ่37 ผังพื้นของบานหลังที ่1 

 
คาใชจายในการกอสราง  10 บาท* 
จํานวนแรงงานที่ใชในการกอสราง  2 คน (นายเปยกและนายบวัลอย)  
ระยะเวลาทีใ่ชในการกอสราง 1 วัน 
วิธีการกอสราง  

เจาของบานและเพื่อนบานมีทักษะงานไมจึงสรางดวยตนเองทั้งหมด นาํวัสดุเกา
ที่เก็บไดมาสรางในพืน้ที ่ใชตะปูเปนตัวตอกยึด  
วัสดุที่ใช 
ฐานราก ไมมี  

                                                           
* เปนคาตะปูแตเพียงอยางเดียว วสัดุอื่นท่ีเหลือเกบ็จากกองขยะและรถขยะทั้งสิน้ 

1.50 เมตร 

2.20 เมตร 

เหนือ 
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เสา ไมขนาด 1.5” x 3” ปกฝงใตดินลึก 10 เซนติเมตร บานมคีวามแข็งแรง มั่นคงดี 
เนื่องจากมเีพยีง 1 ชั้น และขนาดไมใหญ  

คาน ไมขนาด 1.5” x 3” ยึดบริเวณฐานเสาดานบนและลาง เพิ่มความแข็งแรง 
พื้น เศษไมชิ้นเล็กๆ นํามาวางตอกันเปนพืน้ และปูเสื่อทับหนึ่งชัน้เพื่อใหพืน้มีความ

เรียบ  
ผนัง แผนไมอัดหุมดวยกระดาษกลองนม ซึง่สามารถกันน้ําไดดี และกอสรางงายเพยีง

ใชตะปูตอกยดึเขากับแผนไมอัดดานใน หรือติดแผนสติกเกอร เจาของบานเลือก
หันกระดาษดานที่มีความลืน่มันมากกวาเปนผนงัภายนอก เพราะสกปรกยาก
กวา 

หลังคา ลักษณะเดียวกับการทําผนัง 
การออกแบบตกแตง 

ตกแตงประดับติดใบพัดซึ่งทําขึ้นเอง และแปะสติกเกอรตกแตงบริเวณประตูเพื่อ
ความสวยงาม  

 
ภาพที ่38, 39 บานหลงัที ่1 

          ใชตะปเูปนตัวยึด 
 

แผนไมอัดหุมดวยกระดาษกลองนมกนัน้าํ 

มีการประดับตกแตงเพื่อความสวยงาม 
ไดแก การติดใบพัดและแปะสติกเกอร 

มือจับประตูบานทําจากหูโทรศัพทเกา 
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ภาพที ่40, 41 บานหลงัที ่1      

    
เลือกสรางบานใตรมเงาตนไทร      บริเวณนั่งเลนภายนอกบาน 
 
 
ภาพที ่42, 43 บานหลงัที ่1        

               
สวนนอนอยูดานขวามือ นอนดวยการปูเสือ่ กางมุง ปดประตูและเปดหนาตาง (ไมมพีัดลม) 
 

บานพี่สาว 
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ภาพที ่44, 45 บานหลงัที ่1                    

           
 

         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชองเปดบานกระทุงอยูระดับเดียวกับเสื่อนอน 

    บัวกันน้ําฝนไหลซึมเขาภายใน 
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บานหลังที่ 2 (เพลิน เจียงชยั 2545) 
 

 
ภาพที ่46 เจาของและลักษณะภายนอกของบานหลงัที ่2 

 
ชื่อ นางเพลนิ เจียงชัย 
อาชีพ  เมื่อกอนเก็บของเกา ปจจุบนัเปนแมบานและรับจางซักผา 
อายุ 35 ป 
รายได   

สามีเปนคนหารายไดหลกั มีอาชีพเปนคนขับรถตักขยะอยูในออนนชุ รายไดรวม
ของครอบครัวประมาณ 6,800 บาท / เดือน 
สมาชกิในบาน  4 คน (นางเพลิน สามี ลกูชาย และลูกสาว) 
ตารางเวลาประจําวนั  

นางเพลนิอยูบานทุกวัน ทัง้วนั สวนใหญจะอยูภายนอกบาน เพราะในบานรอน 
นอกบานเย็นกวาเพราะมีรมเงาจากตนไมและลมพัด 
จํานวนชั้น 1 ชั้น 
ผังพื้นและการใชงาน 
พื้นที่ภายนอกบาน 
- แยกสวนหองอาบน้าํ หองสวม และบริเวณซักลางออกจากกนั แตเดมิผูอ่ืนมาใชหองน้าํ
โดยไมไดรับอนุญาต จงึตองเขียนคําหามผูอ่ืนใชไวที่ประตู 

- ไมมีสวนครัวในบริเวณบาน เนื่องจากไปใชครัวที่บานแม (เปนรานขายอาหาร) ซึ่งอยูใน
บริเวณใกลเคยีง 
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- มีเพงิจอดรถมอเตอรไซคและรถจักรยาน ทั้งยังใหเพื่อนบานนํารถจกัรยานมาจอดดวยกนั
ได 

- สวนใหญคนในครอบครัวจะนั่งเลนหนาบานและที่บานแมมากกวาอยูในบาน  
พื้นที่ภายในบาน  
-  แบงพืน้ที่อยางเปนสัดสวน ทั้งสวนนอน สวนพักผอนดูโทรทัศน ทีเ่ก็บเสื้อผา และตู
กับขาว 

- สวนนอนกั้นผนังเปนสองสวน ใหลูกสาว (17 ป) อยูสวนหนึง่ และลกูชาย (12 ป) รวมทั้ง
นางเพลนิและสามีอยูอีกสวนหนึ่ง เพราะลูกชายและลกูสาวมักจะทะเลาะกันอยูเสมอ 
โดยที่จริงแลวตองการกัน้หองใหลูกชายเปนสวนตัวดวยแตมีพัดลมเพยีง 2 ตัวจงึกัน้ได
เพียง 2 สวนเทานั้น  

- หนาตางมีนอย เพราะการทาํหนาตางตองใชไมโครงขางที่ราคาแพง จงึใชการระบาย
อากาศผานการตีระแนงไมแทน 
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ผังพืน้ 

              
 
 
 

6.00 เมตร 

2.50 เมตร 

2.50 เมตร 

2.50 เมตร 

2.50 เมตร 
เหนือ 

ภาพที ่47 ผังพื้นบานหลงัที ่2 

5.00 เมตร 
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คาใชจายที่ใชในการกอสราง  
สวนตัวบานรวมทั้งสิน้ประมาณ 20,000 บาท (คาวัสดุและคาแรง) โดยกูเงนิจาก

คนในละแวกใกลเคียง และคาใชจายสวนหองน้ําอีกประมาณ 2,500 บาท (คาวัสดุและ
คาแรง) 
จํานวนแรงงานที่ใชในการกอสราง   

1. สวนตัวบาน จางชางกอสราง 3 คน โดยมสีามีและญาตเิปนลูกมือ รวมเปน 5 
คน ตองจางชางเนื่องจากคนในครอบครัวไมมีทักษะทางงานชางหรือการกอสราง
เลย  
2. สวนหองน้ําตอเติมภายหลงั จางชางกอสราง 1 คน และมีลูกมือคือคนใน
บานอีก 3 คน รวมเปน 4 คน 

ระยะเวลาทีใ่ชในการกอสราง    
1. สวนตัวบาน ใชเวลา 3 วนั ซึง่เจาของบานคิดวานาจะสามารถเสร็จไดเร็วกวา
นี้ หากเลือกใชแผนไมทําพืน้ที่มีขนาดใหญ หรือไมโครงสรางที่มีความยาวมากๆ 
ไมเปนเศษไมอยางที่เลือกใชซึ่งทาํใหเสียเวลาไปกับการตอไมและปรับระดับ แต
ขอดีของการใชเศษไมคือมีราคาถกูกวามาก  
2. สวนหองน้ํา ใชเวลา 1 วนั  

วิธีการกอสราง 
กอสรางทีละสวน โดยเริ่มจากสวนหองนอนกอน จากนั้นจึงเติมสวนนั่งเลน สวน

รับประทานอาหาร สวนหองน้ํา และสวนจอดรถมอเตอรไซค วัสดุที่ใชมีทั้งที่ซื้อของเกามา 
และเก็บจากบริเวณทิ้งขยะ 
วัสดุที่ใช 
ฐานราก ไมมี  
เสา ไมขนาด 1.5” x 3” ตอกฝงใตดินลึก 1 เมตร เนื่องจากพืน้ดินเปนขยะถมที่ไมมี

ความแนนของการอัดมากนกั 
คาน ไมขนาด 1.5” x 3”  
พื้น เศษไมชิ้นเล็กๆ นํามาวางตอกันเปนพืน้ และปูเสื่อน้าํมนัทับหนึ่งชัน้เพื่อใหพื้นมี

ความเรียบ ทาํความสะอาดงาย 
ผนัง ใชแผนไมอัดและแผนสังกะสี  
หลังคา     โครงสรางไมปูสงักะสีซึ่งทําใหภายในบานคอนขางรอน ดังนั้นในเวลากลางวันคน
ในครอบครัวจึงนัง่เลนบริเวณภายนอกบาน 
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การออกแบบตกแตง 
เจาของบานเลือกใชหลังคาจั่วเพราะสวย และเคยมีบานที่มีหลงัคาเปนเพงิหมา

แหงนแลวพบวากนัแดด กนัฝนไดไมดีนัก สวนดานการตกแตงนั้นหองนอนลูกสาวมีการ
ประดับตกแตงสวยงามซึ่งเจาของหองเปนผูหาวัสดุและลงมือตกแตงเองอยางตั้งใจ  

 
ภาพที ่48, 49, 50 บานหลังที่ 2 

    
รองน้ําฝนไวใช โดยจะนําตุมมาวางไวปลายรางในหนาฝน 
   
ภาพที ่51, 52 บานหลงัที ่2 

 
 
 
 
 
 
 

บริเวณลานซกัลางเทพื้นปนู  

สวนจอดรถมอเตอรไซคและรถจักรยาน ใช
แผนพลาสตกิซึ่งไดมาฟรีจากรถเก็บขยะ 
(ปกติตองซื้อ แตไดฟรีเนื่องจากสามีทาํงาน
เปนพนักงานขบัรถ) เปนสวนกันแดดกันฝน 
โดยเปดปดงายๆดวยการมวนแผนพลาสตกิ
ขึ้นลง ไมตองมีการล็อคแนนหนา เนื่องจาก
ผูคนในบานใกลเคียงสนิทสนมและไวใจได 

มือจับประตูบานทําจากหูโทรศัพทเกา 
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ภาพที ่53 บานหลงัที ่2 

 
 
ภาพที ่54, 55 บานหลงัที ่2 

     
 
ภาพที ่56 บานหลงัที ่2 

 
 
 

วัสดุทีท่ําผนังมีหลากหลาย 
ตามแตจะเก็บหรือหาวัสดุใดมา
ได 
ตากหมอนและผาหมที่บริเวณ
หนาตางขางเตียง 

พัดลมมี 2 ตัว จึงสามารถแยกสวนนอนไดเพียง 2 สวน 

เกาอีน้ั่งดู
โทรทัศนทาํจาก
โครงเกาอี้โซฟา
เกาปูเสื่อน้ํามนั
ั ิ

หองนอนลกูสาวมกีารตกแตงอยางประณตีตั้งใจ 
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ภาพที ่57 บานหลงัที ่2 

 
 
ภาพที ่58 บานหลงัที ่2 

 
 
 
 
 
 
 

พื้นทําจากการตอเศษไมชิ้นเล็กๆเขาดวยกัน และปู
เสื่อน้ํามนัทับผิวบน โดยสีสนัที่เกิดขึ้นหลากหลาย
นั้น เพราะการซื้อเส่ือน้ํามนัแผนเล็กมาปูมีราคาถกู
กวาการซื้อแผนใหญ 

เกาอีน้ั่งเลน ตัง้อยูริมหนาตาง เพื่อรับลม 

ออกแบบระแนงและชองระบายอากาศ  
เนื่องจากมหีนาตางนอย 
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บานหลังที่ 3 (อัมพร นาสบื 2545) 
 

 
ภาพที ่59 เจาของและลักษณะภายนอกของบานหลงัที ่3  

 
ชื่อ นางอัมพร นาสืบ 
อาชีพ  เมื่อกอนรับจางเลือกพลาสตกิและของเกา ปจจุบันรับจางเลี้ยงเด็ก 
อายุ 45 ป 
รายได   

ลูก 3 คนเปนคนหารายไดหลัก มีอาชีพเปนคนเลือกคัดของเกาอยูในออนนุช 
รายไดรวมของครอบครัวประมาณ 3,000 - 4,000 บาท / เดือน 
สมาชกิในบาน   

5 คน คือนางอัมพรและลูก 4 คน โดยสามแีละลูกอีก 1 คนนอนที่บานอีกหลังหนึ่งซึง่อยูใน
บริเวณใกลเคยีง 
ตารางเวลาประจําวนั 

นางอัมพรอยูบานทุกวัน ทัง้วัน โดยสวนใหญจะอยูภายในบาน เพราะรับจางเลี้ยง
เด็กจึงตองคอยดูแลอยูโดยตลอด หากอากาศภายในบานรอนก็จะทนเอา แตหากรอนมากก็
จะออกไปนัง่ใตตนไม 
จํานวนชั้น 1 ชั้น 
ผังพื้นและการใชงาน 
พื้นที่ภายนอกบาน 
- ปกติจะอาบน้าํที่บริเวณตุมน้ําขางบาน ไมชอบอาบในหองน้ํามิดชิด เนื่องจากความเคย
ชิน โดยเลือกเวลาอาบตอนกลางคนืเพื่อปลอดสายตาคน แตหากจาํเปน เชน อากาศ
หนาวมากจงึจะเขาไปอาบน้าํในหองน้ํา  

- ทํารางน้าํเพื่อรองน้ําฝนใสตุมจํานวนมาก 
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พื้นที่ภายในบาน  
- แบงพืน้ที่อยางเปนสัดสวน ทั้งสวนนอน พกัผอน เลีย้งเด็ก ดูโทรทัศน เก็บเสื้อผา ครวั และ
หองสวม 

- สวนนอนกั้นแบงเปน 3 สวน ตามความตองการของลกูๆ  
- สวนนอนของแมกับลูกหนัทศิเดียวกนักับสวนนั่งดูโทรทศันทาํใหสามารถนอนดูโทรทัศนได
โดยสะดวก 

ผังพืน้ 

 

6.00 เมตร 

9.00 เมตร 

3.00 เมตร 

เหนือ ภาพที ่60 ผังพื้นของบานหลังที ่3 
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คาใชจายในการกอสราง  
การกอสรางทาํดวยตนเอง ไมตองจางชางเลย ซื้อวัสดุใหมเล็กนอย และใชวัสดุที่

เก็บไดจากกองขยะ รวมคาใชจายทั้งสิน้ประมาณ 1,200 – 1,300 บาท (คาสังกะส ี1,100 
บาท และคาตะปู 3-4 กิโลกรัม ราคา 100-200 บาท)  
จํานวนแรงงานที่ใชในการกอสราง   

สามี และลกูสาวอีก 1 คนเปนลูกมือ รวมเปน 2 คน 
ระยะเวลาทีใ่ชในการกอสราง 15 วัน  
วิธีการกอสราง 

สรางกนัเอง โดยร้ือบานหลงัเกาทีท่รุดโทรมมากลงกอนแลวจึงสรางใหม แตไม
จากบานหลังเกาไมสามารถนํามาใชไดเนือ่งจากผ ุทรุดโทรมมาก 
วัสดุที่ใช 
ฐานราก ไมมี  
เสา ไมหลากขนาดและชนิดทัง้ไมสนและไมยาง เนื่องจากเก็บเอาเทาทีห่าได ตอกฝงใต

ดินลึกประมาณ 1 เมตร 
คาน ไมหลากขนาดและชนิด 
พื้น เศษไมชิ้นเล็กและใหญตามแตจะหามาไดมาวางตอกนัเปนพืน้ โดยปูเสื่อน้ํามนั

เฉพาะในสวนนั่งเลน ไมปทูัว่หองเพราะมพีื้นผวิคอนขางลื่น 
ผนัง มีทั้งแผนสังกะสี ไมอัดแผนเรียบ ไมอัดแผนเจาะรู ไมแผน ตาขาย และแผน

พลาสติกถุงขนม โดยในการเลือกวัสดุไมไดเนนที่ความสวยงามใดๆ มากนัก 
ขึ้นกับวาชวงทีท่ําผนังสวนนัน้ๆหาวัสดุอะไรได  

หลังคา โครงสรางไมปสูังกะส ี
การออกแบบตกแตง 

ในชวงกอสรางไมคํานงึถงึความสวยงามมากนกั คิดถงึแตเรื่องการหาวสัดุใหได
เปนหลกั แตเมื่อสรางเสร็จมีการตกแตงเพิ่มเติมเพื่อความเรียบรอย สวยงาม เชนในสวนของ
ผนังหนาหองน้ํา ผนงัภายในหองน้าํ และการวางกระถางตนไมหนาบาน  
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ภาพที ่61, 62, 63 บานหลังที่ 3 

 
รางเหล็กรองน้าํฝนลงตุมไวเปนน้าํใชในหนาฝน                                      บริเวณซกัลาง 
 
 

        
 

บริเวณนั่งพักผอนและเลี้ยงเด็กนัน้ อยูบริเวณประตูและมีผนังเปนตาขาย ซึง่สามารถรับลม
ไดดี สวนการเลือกใชแผนไมอัดเจาะรูเปนผนังอีกดานนัน้ ชวยระบายอากาศไดดีเชนกนั และไมมกีาร
ร่ัวของน้าํฝน  
 
 
 
 
 

บริเวณอาบน้าํ 

ผนังตาขาย 

แผนไมอัดเจาะรู 

ภาพที ่64, 65, 66 บานหลังที่ 3 
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แผนพลาสตกิ         แผนผาใบ 

 
 
 

 
 

สวนนอนของแมกับลูก ฟูกนอนของลกูสาว 2 คน ใช
เปนพืน้ที่นอน นั่งเลน พักผอน
ในตอนกลางวนัดวย 

ในบริเวณทีน่ัง่ดูโทรทัศน เกาอี้
ทําดวยเหล็กมไีวสําหรับแขก
หรือญาติที่มาเยี่ยม แตโดย
ปกติแลว คนในบานจะนั่งที่
พื้นเปนสวนใหญ และใชเกาอี้
เหล็กตัวนี้เปนโตะ 

ประตูตาขายและการเปดโลงดานบน ทํามานกันฝนสาดไวใตชองเปดหนาตางบานกระทุง โดย
ใชวัสดุราคาถกูคือแผนพลาสติกรอยกับเชอืกและแผน
ผาใบทีพ่ับข้ึนลงได 

ภาพที ่67, 68 บานหลงัที ่3 

ภาพที ่69, 70, 71 บานหลังที่ 3 
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เวลานอนในตอนกลางคืนจะปดหนาตาง เพื่อความเปนสวนตัว และปองกันอนัตราย 
โดยเฉพาะหนาตางดานที่ตดิกับถนนสาธารณะ ฉะนั้นจงึตองเปดพัดลม และเปดประตูตาขายดานทีห่ัน
เขาสูภายในบริเวณบานรวมทั้งชองเปดโลงดานบนยงัชวยระบายอากาศอีกดวย 
 
 
 

          

เลือกใชกระเบือ้งลอนใสเปนหลังคาหองน้าํ 
เพื่อรับแสงสวางในเวลากลางวนัเพื่อ
ประหยัดคาไฟ 

ผนังหองน้ําที่เดิมทําจากสงักะสีนัน้ผทุรุด
โทรม จงึทดลองนาํแผนพลาสติกสําหรับทํา
ถุงขนมที่เก็บไดมาใชแทน โดยเลือกที่จะหนั
ดานลวดลายเขาภายในเพื่อความสวยงาม 

ประดับตกแตงผนงัดานหนาหองน้าํดวยรปู
จากนิตยสารที่เก็บไดเพื่อความสวยงาม 

โถสวมเกา 

ภาพที ่72 บานหลงัที ่3 
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ชุมชนออนนชุ 40 ไร 
ชุมชนออนนุช 40 ไรเปนชุมชนทีย่ายมาจากชุมชนใตสะพานตางๆในกรุงเทพฯ โดยการเคหะ

แหงชาติ จัดเตรียมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แบงแปลงพืน้ที่ใหเชาในราคาถูก และใหกู โดยใหคา
ร้ือถอนจากพืน้ที่เดิมหลงัละ 10,000 บาท มีกรณีศึกษาทัง้สิ้น 4 หลงั 

 
บานหลังที่ 4 (ประดิษฐ ภักดี 2545) 

 

 
   ภาพที่ 73 เจาของและลักษณะภายนอกของบานหลงัที ่4 

 
ชื่อ นายประดิษฐ ภักดี 
อาชีพ  เก็บของเกา 
อายุ 44 ป 
รายได    

ประมาณ 50-60 บาท / วนั หรือบางวันอาจไมไดเลย เนือ่งจากมีโรคประจําตัว
คือ โรคจิตประสาท ซึ่งทาํใหมีอาการออนเพลยีไดโดยงาย เปนสาเหตุใหออกเก็บของใน
บริเวณไกลๆไมได และตองนอนพักผอนในบานเกือบตลอดเวลา 
สมาชกิในบาน 1 คน 
ตารางเวลาประจําวนั 

จันทร – ศุกร  8.00 น. – 13.00 น. ไปทํางาน หลงัจาก 13.00 น. อยูบาน 
เสาร – อาทิตย  อยูบาน 

จํานวนชั้น 1 ชั้น 
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ผังพื้นและการใชงาน 
พื้นที่ภายนอกบาน 
- ขุดบอน้ําใชดวยตนเอง และปลูกพืชผักบริเวณหลงับานสําหรับรับประทานไดแก 
ตะไคร ขา ใบบอน ผักแวน และมะละกอ 

- พื้นที่อาบน้ําอยูหลงับาน และทําครัวเตาถานอยูหนาบาน สวนสวมใชหองน้ําสาธารณะที่
อยูใกลเคียง 

พื้นที่ภายในบาน  
- ใชเปนพืน้ที่อเนกประสงคสําหรับนอนกางมุง นั่งเลน เกบ็ของ กนิขาว หากอากาศ
ภายในบานรอนมาก ก็จะออกมาใชพื้นที่ภายนอก บริเวณหนาบานหรอือาบน้าํ 

- ไมมีน้ําประปาและไฟฟา ใชเทียนใหแสงสวางในตอนกลางคืน 
 

 
  ภาพที ่74 ผังพื้นของบานหลังที ่4 

 

2.20 เมตร 
2.20 เมตร 

2.20 เมตร 

ผังพืน้ 

เหนือ 
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คาใชจายในการกอสราง   
2,000 บาท มาจากเงนิคาร้ือถอนที่ไดจากการเคหะฯ 

จํานวนแรงงานที่ใชในการกอสราง  1 คน  
ระยะเวลาทีใ่ชในการกอสราง 3-4 วัน 
วิธีการกอสราง   

นําวัสดุเกา และใหมมาสราง ใชตะปูเปนตัวตอกยึด สรางดวยตนเองทั้งหมด 
วัสดุที่ใช 
ฐานราก ไมมี  
เสา ไมขนาด  1.5” x 3” (ซื้อใหม) ปกฝงใตดินลึก 50 เซนติเมตร (สภาพพืน้ดิน

แข็งแรง มั่นคง เนื่องจากเปนดินลูกรังที่การเคหะแหงชาตถิมให)  
คาน ไมขนาด 1.5” x 3” (ซื้อใหม) 
พื้น เศษไมอัด (เกบ็มา) โดยใชตงชวยรับน้ําหนกัในสวนรอยตอของเศษ 
ผนัง สังกะส ี(เก็บมา) และแผนไมอัด 
หลังคา สังกะสีเกา (ซือ้ใหม) โดยใชสติกเกอร (เกบ็มา) ปดรูร่ัวหลังคา 
การออกแบบตกแตง 

เจาของบานชอบสีสันสดใส จึงตกแตงดวยสติกเกอรบริเวณผนังภายนอก เพื่อ
ความสวยงาม สติกเกอรเก็บไดจากโรงงานทําเฟอรนิเจอร  

 

 
 
 
 

ยกใตถุนกันแมลง สัตว และใช
เก็บของเกาทีเ่ก็บมาได 

อาบน้าํ บริเวณบอหลังบาน 

ใชเตาถานทําครัวนอกสวนนั่งพักผอน 

ซาเลง 

ภาพที ่75 บานหลงัที ่4 
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ผนังดานขางบริเวณทีน่อนทาํดวยสงักะสีซึง่
สามารถดัดโคงเพื่อเปดระบายอากาศได โดย
ชองเปดอยูในระดับพื้นนอน ในชวงที่อากาศ
รอนจัด จะเปดฝาผนังสงักะสีสวนนี้คูกับการ
เปดประตูนอนตลอดทั้งคนื  

แผนสังกะสีกนัลมฝนใหกับของเกาที่เก็บไว

ระบบโครงสราง เสา-คาน-ตง ดวยไม
ขนาด 1.5” x 3”  

ติดสติกเกอรตกแตงผนงัภายนอกบาน 
เพื่อความสวยงาม  

ภาพที ่76 บานหลงัที ่4 

ภาพที ่77 บานหลงัที ่4 
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 ภาพที่ 82 บานหลงัที ่4 

 
 

เมื่อไมนอนจะเก็บมุง เพื่อนัง่พักผอน รับลม 

ติดสติกเกอรแผนหลงัคาสงักะสีทีม่ีรูร่ัว 

ตัวอักษรที่ติดเรียงเปนคาํ
ทั้งหมด เปนรปูแบบสําเร็จที่
โรงงานทิ้งมา ซึ่งเจาของบาน
ไมเขาใจความหมายแตมี
ความพึงพอใจที่รูปรางและ
สีสัน 

ชองวางใตหลงัคา ชวยระบายอากาศ 

ภาพที ่78,79 บานหลังที่ 4 

ภาพที ่80, 81 บานหลงัที ่4 

เก็บอาหารใชการแขวนหอยกับ
คานหลังคา เพื่อกันหน ู
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สวนคานโครงสรางทีย่ื่นยาวจากตัวบานเพือ่วางไมระแนงสําหรับปลูกตนฟกทอง 

               
 
 
 

ภายในตูกับขาวซึง่สรางเองจากเศษไมที่เก็บได  

หลอน้าํที่ขาตูเพื่อกันมด ติดสติกเกอรตกแตงเพื่อความ

ปลูกใบบอนไว
รับประทานกบั
สมตํา 

ปลูกผักแวนไว
รับประทานกบั
ปลา 

ตะไคร 

ขา 

ภาพที ่83, 84, 85 บานหลังที่ 4 

ภาพที ่86, 87 บานหลงัที ่4 
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บานหลังที่ 5 (ปญญา สาคร 2545) 
 

 
 ภาพที่ 88 เจาของและลักษณะภายนอกของบานหลงัที ่5 

 
ชื่อ  นายปญญา สาคร 
อาชีพ  ขายหนังสือพมิพ และเก็บของเกา 
อายุ  44 ป 
รายได  ประมาณ 100 – 180 บาท / วัน  
สมาชกิในบาน 5 คน (แม นอง 2 คน หลาน และนายปญญา) 
ตารางเวลาประจําวนั 

จันทร – ศุกร        8.00 น. – 14.00 น. ไปทํางาน หลังจาก 14.00 น. อยูบาน 
เสาร – อาทิตย     ปกติอยูบาน หรืออาจออกไปเก็บของเกา 

จํานวนชั้น 1 ชั้น  
ผังพื้นและการใชงาน 
พื้นที่ภายนอกบาน 
- บริเวณหนาบานใชเปนพืน้ทีอ่าบน้าํ ทําครวั ซักลาง และรับประทานอาหาร 
-  ในเวลากลางวันหรือฤดูรอน อากาศภายในบานจะคอนขางรอนมาก เนื่องจากไมมี
หนาตาง ดังนัน้จึงใชพื้นทีพ่กัผอนภายนอกบริเวณหนาบาน หรืออาบน้ําที่ตุมน้าํหนา
บาน กระทั่งถงึเวลาประมาณ 17.00 น.- 18.30 น. เมื่อเร่ิมมืด ยงุเยอะ และอากาศ
ภายในบานเริม่เย็นลง จงึยายเขาไปกางมุงและใชพื้นที่ภายในบาน 
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พื้นที่ภายในบาน 
- พื้นที่ภายในบาน แบงเปนสามสวน คือ สวนนอน หองสวม และเก็บของ 
- ไมมีน้ําประปาและไฟฟา ใชเทียนใหแสงสวางในตอนกลางคืน 
ผังพืน้ 

 
 
 

 

3.50 เมตร 

6.00 เมตร 

เหนือ 

ภาพที ่89 ผังพื้นของบานหลังที ่5 
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คาใชจายที่ใชในการกอสราง 
14,000 บาท มาจากเงนิคาร้ือถอน 20,000 บาทของบานเดิม 2 หลัง (บานของตนเอง

และบานของนอง) 
จํานวนแรงงานที่ใชในการกอสราง  4-5 คน (จางชาง) 
ระยะเวลาทีใ่ชในการกอสราง  

6 เดือน เนื่องจากชางไมคอยมีเวลาวางทีต่อเนื่อง ซึ่งหากสรางอยางตอเนื่องแลว 
คาดวานาจะแลวเสร็จไดภายใน 1- 2 สัปดาห ชวงที่สรางเจาของบานตองนอนเตน็ทใน
บริเวณใกลเคยีง 
วิธีการกอสราง 

เนื่องจากความตองการของชุมชนใหสรางบานปนูมากกวาบานไม เพราะราคา
ถูกและมีความเรียบรอยกวา แตเจาของบานไมมีความรูดานงานปูน มแีตความรูการสราง
บานไม จึงตองจางคนงานเปนผูสรางใหทัง้หมด ทาํใหไมสามารถควบคุมการกอสรางให
เปนไปตามตองการได บานในฝนแบบที่เจาของบานตองการคือบานสองชั้นที่ชัน้ลางทํา
ดวยปูน เนื่องจากดูแข็งแรง และชั้นบนเปนไม เนื่องจากอยูสบาย แตติดปญหาที่
งบประมาณ 
วัสดุที่ใช 
ฐานราก ขุดดินลึก 60-70 เซนติเมตร ปกเสาแลวเทคอนกรีต ไมมเีสาเข็ม (สภาพพืน้ดิน

แข็งแรง มั่นคง เนื่องจากเปนดินลูกรังที่การเคหะแหงชาต ิถมให) 
เสา เสาคอนกรีตสาํเร็จรูป 10 x 10 เซนติเมตร  
คาน คานคอนกรีต 
พื้น คอนกรีตหยาบ โดยปูเสื่อทบัผิว 
ผนัง อิฐบล็อคและอิฐมอญ โดยไมสามารถกอผนังจนสุดได เนื่องจากงบการ

กอสรางหมด จึงนาํแผนสงักะสีมาติดเพื่อกนัฝนสาดในสวนที่เหลือ บานไมมี
หนาตาง เนื่องจากชางกอสรางไมทําตรงตามแบบทีก่ําหนดไว 

หลังคา โครงสรางไมขนาด 1.5” x 3” ปูแผนสังกะสี ซึ่งมีปญหาการรั่วบาง แตไมเปน
ปญหาใหญสําหรับผูอยูอาศัย 

การออกแบบตกแตง  
ภายในบานบริเวณหัวนอนมีการประดับวางสิง่ของมากมาย 
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ปูเสื่อ ปูฟกูบนพื้นคอนกรีตหยาบ กางมุงเมือ่ตองการนอน และชั้นวางของประดับตกแตง

บานจาํนวนมากภายในบาน 
 
 

 
 

ฝมือการกอสรางไมประณีตมากนัก เนื่องจากคาแรงราคาถูก ผนงัใชอิฐบล็อคกอรวมกับ
อิฐมอญ มีการเวนชองใตหลังคาเพื่อชวยระบายอากาศ ซึ่งแมจะระบายไดเพียงเล็กนอย แตเจาของ
บานมีความพอใจ และไมคิดวาบานมีปญหาอับลม รอนจัด หรือเหม็นอับใดๆ 
 

 ภาพที่ 90 บานหลงัที ่5 

 ภาพที่ 91 บานหลงัที ่5 
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ใชแผนสังกะสเีปด – ปด รับลม และกนัฝน เนื่องจากผนงักอไดไมเต็มทัง้ผืน 
โดยจะปดพับลงเมื่อนอนตอนกลางคืน เนือ่งจากกลัวขโมย 

กั้นพื้นที่สวมกบัสวนนอนดวยผา 

เก็บของ 

ใชผนังคอนกรตีบล็อคเปนหลัก เนื่องจากมีราคาถูกและกอสรางเร็ว 

 ภาพที่ 92, 93 บานหลงัที ่5 

 ภาพที่ 94 บานหลงัที ่5 
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บานหลังที่ 6 (ธนู เปยมพลอย 2545) 
 

 
   ภาพที่ 95 เจาของและลักษณะภายนอกของบานหลงัที ่6 

 
ชื่อ นายธน ูเปยมพลอย 
อาชีพ   

รับจางทั่วไป มีความสามารถทางชางหลายดานทั้งงานไมและงานปนู 
นอกจากนีย้ังศึกษาแพทยแผนโบราณจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวหิาร 
(วัดโพธิ์) ในสาขาเภสัชกรรมและเวชกรรม ตั้งใจใชชัน้ลางของบานเปนรายขายยาและ
รักษาโรคแผนโบราณดวย 
อายุ 40 ป 
รายได   

เมื่อกอนไดประมาณ 5,000 – 6,000 บาท / เดือน ปจจุบนั ณ วันทีท่ําการ
สัมภาษณไมมรีายไดใดๆ เนือ่งจากใชเวลาเกือบทัง้หมดในการสรางบาน คาใชจายใน
การกอสรางมาจากเงนิเก็บ ขอยืมจากญาติ ทํางานรับจางเปนบางครั้ง และกูเงนิ
ประมาณ 30,000 บาท 
สมาชกิในบาน  

8 – 10 คนทาํงาน (ในสวนของรานขายยาและรักษาโรค) 
2 คนอยูอาศยั (นายธนูและนองชาย) 

ตารางเวลาประจําวนั (บานยงัสรางไมเสร็จ) 
จาํนวนชั้น 3 ชั้น 
ผังพื้นและการใชงานภายในบาน  บานมทีัง้หมด 3 ชั้น และพืน้ที่ใตหลังคา 
- ชั้นที ่1 เปนพืน้ที่จายยา และรักษาโรค 
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- ชั้นที ่2 เปนพืน้ที่เก็บยา และทํายา 
- ชั้นที ่3 เปนพืน้ทีห่องนอน 2 หอง 
- พื้นที่ใตหลงัคา เปนพืน้ที่อบยา เนื่องจากวสัดุทําหลังคาคือปบทําใหบริเวณใตหลังคามี
ความรอนสะสมอยูมาก 

  ผังพื้น (อาจมกีารเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยูในระหวางกอสราง) 

 

6.00 เมตร 

4.00 เมตร 

เหนือ 

ภาพที ่96 ผังพื้นชัน้ 1, 2 และ 3 ของบานหลังที่ 6 
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คาใชจายในการกอสราง 
คาใชจายถึง ณ วันสมัภาษณ เปนเงิน 60,000 บาท คาดวาเมื่อแลวเสร็จจะใช

คาใชจายประมาณ 100,000 บาท 
จํานวนแรงงานที่ใชในการกอสราง   

สวนฐานรากและงานคอนกรีต ตองจางคนงานในชุมชนเพิ่มอีก 2 คนรวมเปน 
3 คน แตสวนของผนังและหลังคาทาํดวยตนเองทั้งหมด  
ระยะเวลาทีใ่ชในการกอสราง  

เร่ิมสรางตั้งแตพฤษภาคม 2544 สรางและหยุดพกักลับบานตางจงัหวัดเปนชวงๆ 
วิธีการกอสราง 

สวนฐานอาคารทําจากคอนกรีต ไดแก ฐานราก เสา และคานพื้นชั้นลาง สวน
ของพื้นและผนังใชไมและประยุกตใชปบ โดยการตัดสวนฝาและกนกระปองปบออก นาํ
แผนทางดานขางทัง้หมดมาวางบนแผนไม จากนัน้ทุบแผนปบที่ไดใหเรียบดวยไม 
นําไปใชเปนผนังบาน และวสัดุมุงหลงัคา สวนฝาและกนกระปองปบนําไปใชปูพืน้ชั้นลาง
ลักษณะเดียวกับการปูกระเบื้องเซรามิค  

เนื่องจากบานคอนขางสงูดังนั้นจงึออกแบบเครื่องเรือนแบบติดตาย ไดแก ตู
เก็บของทีมุ่มทั้ง 4 ดานของบาน เพื่อชวยยึดใหบานแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้ในสวนของ
หลังคาเลือกใชโครงสรางเหล็ก เนื่องจากตองการความแข็งแรงเปนพเิศษ แมจะมีราคา
แพง  
วัสดุที่ใช 

โครงสรางไมสวนใหญของบานหลังนี้ ไดจากการรื้อถอนบานเกาทั้งสิน้ และ
เลือกประยุกตใชปบเปนวัสดุหลักซึง่เปนวัสดุเหลือใชที่ไดจากการปรุงยา  

ชนิดของปบทีน่ํามาใช แบงเปน 4 ประเภท ดังนี ้
1. ปบน้ํามนัพืช (ราคา 5 บาท / กระปอง) มีความแข็งแรงและทนทาน 

นํามาใชในสวนหลงัคา 
2. ปบขนม (ราคา 5 บาท / กระปอง) มีดานหนึง่เปนพลาสติกใส นาํมาใช

เปนผนงัที่ตองการรับแสงสวางเขาสูภายในบาน 
3. ปบที่มีสีสนัและลวดลาย (ราคา 4 บาท / กระปอง) มีความแข็งแรงดี 

เพราะมกีารเคลือบสีที่ผิว นาํมาใชเปนผนงับาน 
4. ปบทินเนอร (ราคา 3 บาท / กระปอง) ไมมลีวดลายและไมเคลือบผิว มี

ราคาถูก นาํมาใชในบางสวนของหลงัคาและผนัง เพื่อลดคาใชจาย 
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ฐานราก ตอมอคอนกรีต เสาเข็มคอนกรีตยาว 6 เมตร  
เสา ชั้นลางเปนเสาคอนกรีต ใชปบเปนแมแบบในการหลอ ชั้นบนเปนเสาไม 

 
 

 
 

คาน คานพืน้ชัน้ 1 – คอนกรีต 
   คานพืน้ชัน้ 2 – ไม  
   คานพืน้ชัน้ 3 – เหล็ก  
 

พื้น ชั้น 1 – ปูแผนกระปองปบเลยีนแบบการปูกระเบื้อง 
   ชั้น 2 – ใชเศษไมสั้นๆตอกัน โดยใชไมชวยรับในสวนรอยตอ 
   ชั้น 3 – แผนไมอัด (ซื้อใหม) 

จะเหน็ไดวาอาคารสวนที่สงูขึ้นออกแบบใชวัสดุที่มีความแข็งแรงมากขึ้นทัง้ใน
สวนของคานและพื้น 

 
 

 
  

 
ชั้น 1 

การตอเสาไมกับเสาคอนกรตี 

ชั้น 2 ชั้น 3 

แนวการวางแผนพืน้ไมอัด 

ภาพที ่97, 98, 99 บานหลังที่ 6 

ภาพที ่100, 101, 102 บานหลังที่ 6 
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ผนัง  
- ชั้น 1 ใชผนงัคอนกรีต เพราะตองการใหมีความแข็งแรง โดยใชปบเปนแบบหลอ ประตู
ใชบานเฟยมยาวเปดโลง ซึง่จะใชปบเปนวสัดุ 

- ชั้น 2 และ 3 ใชโครงสรางไม บุผนงัปบทัง้ 4 ดาน สวนทีต่องการแสงจะเลือกใชปบขนม 
และสวนที่ตองการการระบายอากาศจะใชหนาตางรวมกับการทําฝาไหลดานลางหนาตาง 

 

 
 

หลังคา  
โครงสรางเหลก็ ใชแผนปบเปนวัสดุมงุหลงัคา โดยใชขอเกี่ยวคลายกระเบื้อง

ดินเผา นอกจากนีจ้ะทาสารเคลือบกันสนมิใตทองหลังคาเพื่อกันน้ําร่ัวและชวยใหแตละ
แผนยึดติดกันไดดีขึ้นอีกดวย 

   
 

 

ภาพที ่103 บานหลังที่ 6 

ภาพที ่104, 105, 106 บานหลังที่ 6 
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การออกแบบตกแตง 
1.  ตองการสรางบานที่ไมเหมือนใคร มีความพิเศษ ตองการใชสติปญญาในการคิด
ประดิษฐสิ่งตางๆในบาน โดยการใชปบเปนวัสดุหลัก นํามาประยกุตปรับใชอยาง
เหมาะสมและหลากหลายทัง้ของใช เครื่องเรือน และสถาปตยกรรม  
2.  เปนบานที่ซอนรูปภายใน ตองการสรางบาน 3 ชัน้ เพราะอยากใชพืน้ที่ใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ หากแตตองการใหดูจากภายนอกเหมือนเปนบาน 2 ชั้น เนื่องจากไม
ตองการใหดูสงูแปลกตาจากบานผูอ่ืน จงึออกแบบชายคาเพื่อพรางตา ลดทอนสัดสวน
ใหตัวบานดูเตีย้ลง   

 
 

  
 
                                

 

ออกแบบชายคาเพื่อลดทอนสัดสวนความสูงบาน โดย
ตัดสวนปลายชายคาเปนสวนโคง เพราะตองการ
ความประณีต สวยงาม 

ในอนาคตจะใชแผนปบตีเฉยีงเปนฝาเพดาน และจะ
ซอนหลอดไฟภายในสวนที่เอียง 

ภาพที ่107 บานหลังที่ 6 

ภาพที ่108 บานหลังที่ 6 
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3.  ตองการใหมีรูปแบบของบานไทยลานนา เนื่องจากเจาของบานเปนคนเหนือและจาก
การคาดวาหากกินเนสตบุคนําไปตีพิมพเผยแพร ก็จะสามารถทราบในทนัทวีาเปน
ผลงานของคนไทย นอกจากนี้ยงัตองการใหบานซอนความหมายในเชงิสัญลักษณ เชน 
บริเวณหนาจัว่จะมีสีของธงชาติไทย และพระปรมาภิไธยแหงสมเด็จพระบรมราชินนีาถ 
เหตุผลหนึ่งเนือ่งจากเจาของบานเกิดวันที ่12 สิงหาคมซึง่ถือเปนวนัแมแหงชาติ และ
ตองการแสดงความเคารพตอสมเด็จพระบรมราชินนีาถ 

 

 
ภาพ 3 มิติ แสดงแบบบานทีเ่จาของบานออกแบบและวาดเอง 
 
 
 
 

แสดงตําแหนงติดตั้งโคมไฟ ซึ่งจะซอนอยู
ใตชายคา โดยจะใชสวนใสของปบเปน
กลองไฟ เจาของบานตองการใหไฟ
สามารถสองสวางใหทั้งคนภายในและ
ภายนอกบาน 

เนื่องจากนายธนูเปนคนเหนอื จึง
ติดกาแลบนยอดจั่ว ซึ่งเปน
เอกลักษณของบานลานนา และ
เชื่อวาเปนการรับเอาเทวดามาปก
ปกษรักษาบาน ชาติ และสมเด็จ
พระบรมราชนินีาถอกีดวย 

ภาพที ่109, 110 บานหลังที ่6 

ภาพที ่111 บานหลังที่ 6 
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4.  ตองการสรางบานที่ซอนเทคโนโลยีไวภายใน ดวยการใชระบบพื้นเลื่อนเปดปดใน
บริเวณทางขึ้นลงบันได โดยการประยุกตใชมอเตอรพัดลม 

 

 
 

5.  บานที่เย็น สวาง หอม และปราศจากแมลง  
- สวนเหนือชายคา ริมหนาตางฝาไหล จะปลูกตนไมหรือสมุนไพรทีม่ีกลิ่นหอมเพื่อใหลม
พัดกลิ่นเขามาภายในบาน และตนไมดังกลาวยงัชวยกนัแมลงไดอีกดวย โดยตัง้ใจ
ออกแบบกระถางวางอยูริมฝาไหลเพื่อสามารถรดน้ําและตัดแตงกิ่งไดโดยสะดวก 

- ไมรอน และสวางเพราะมีชองเปดจํานวนมากเพื่อรับแสงและระบายอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

พื้นเหนือทางขึน้ลงบนัไดสามารถเลื่อนเปด
ปดได เนื่องจากเจาของบานตองการใหเปน
บานซอนเทคโนโลย ีและเจาของบานรักและ
ตองการนาํสนุขัมานอนที่ชัน้บนดวย จึงตอง
ปองกนัสุนัขตกลงไปชั้นลาง นอกจากนี้ยงั
ตองการใหบานมีระนาบพื้นที่เรียบตอเนื่อง
เพื่อความเรียบรอยอีกดวย 

ทําบานฝาไหลดานลางหนาตาง 
โดยจะติดลูกลอเล่ือนดานลางดวย 

ภาพที ่112, 113 บานหลังที ่6 

ภาพที ่114 บานหลังที่ 6 
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บานหลังที่ 7 (ศิวลักษณ เปยมพลอย 2545) 
 

 
          ภาพที่ 115 เจาของและลักษณะภายนอกของบานหลงัที ่7 
 

ชื่อ  นางศิวลักษณ เปยมพลอย 
อาชีพ   แมบาน  
อายุ  34 ป 
รายได  รายไดหลักมาจากสามี ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท / เดือน   
สมาชกิในบาน  5 คน (นางศิวลักษณ สามี ลูก 2 คน และหลาน) 
ตารางเวลาประจําวนั 

นางศิวลักษณ  อยูบานทุกวนัทั้งวัน  
สามีของนางศิวลักษณ จันทร-ศกุร 7.00 น. – 18.30 น. ทาํงาน  

 เสาร-อาทิตย  อยูบานบาง ทาํงานบาง 
ลูกและหลาน  จันทร-ศุกร 6.00 น. – 16.00 น. ไปโรงเรยีน 

      เสาร-อาทิตย  สวนใหญวิ่งเลนอยูนอกบาน 
จํานวนชั้น 1 ชั้น 
ผังพื้นและการใชงาน 
พื้นที่ภายนอกบาน 
- ลานซกัลางและสวนตากผาอยูขางบาน  
- หองสวมแยกออกจากตัวบาน ใชรวมกับญาติที่อยูใกลกัน 
พื้นที่ภายในบาน  
- สวนนอนยกระดับประมาณ 60 เซนติเมตร ในเวลากลางวนัเก็บฟูกขึน้และใชเปนพืน้ที่
พับผา เลี้ยงเดก็ และนัง่เลน โดยจะเปดหนาตางบานกระทุงรับลมทั้ง 2 ฝง หากรอน
มากจะเปดพดัลมหรืออาบน้ํา เวลานอนในชวงกลางคนืแบงเปน 2 มุง ไดแก มุงเดก็
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และมุงผูใหญ และจะปดหนาตางทั้ง 2 บานเพื่อความปลอดภัย โดยเปดพัดลมชวย
ระบายอากาศแทน 

- สวนครัวแยกออกจากสวนนอนอยางชัดเจนดวยการยกระดับ และมีประตูอยูใน
ตําแหนงตรงขามกนัชวยระบายอากาศ  

ผังพืน้ 

 
ภาพที ่116 ผังพืน้ของบานหลังที่ 7 

  
คาใชจายในการกอสราง 2,000 (คาตะปูและคาอาหารเลี้ยงแรงงานที่มาชวย)  
จํานวนแรงงานที่ใชในการกอสราง  4-5 คน  
ระยะเวลาทีใ่ชในการกอสราง 1 เดือน 
วิธีการกอสราง สรางกนัเอง ใชวัสดุจากบานเดิมทัง้หมด ไมไดซื้อวัสดุใหมเลย 
วัสดุที่ใช 
ฐานราก  ไมมี  
เสา ไมขนาด 1.5” x 3” จากบานเดิม ฝงลกึในดินประมาณ 40 เซนติเมตร 
คาน ไมขนาด 1.5” x 3”  จากบานเดิม 
พื้น พื้นสวนครัวเปนพืน้ดิน พืน้สวนนอนเปนพืน้ไมอัดปูเสื่อน้าํมัน 

4.50 เมตร 

3.50 เมตร 

2.00 เมตร 

2.00 เมตร 

เหนือ 
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ผนัง สังกะสีและเศษไมอัด ใชไมรวกดามผนงัดานขางเนื่องจากไมมีโครงเครา 
หลังคา โครงสรางหลังคาใชเศษไมสั้นๆมาตอกนั มุงดวยแผนสงักะสีเกา ซึ่งมนี้ําฝนรั่ว

บาง แตเจาของบานไมคิดวาเปนปญหาใหญ 
การออกแบบตกแตง 

ออกแบบบานใหมดวยวัสดุเดิมที่มีอยู โดยเปลี่ยนแปลงการใชสอยไปบาง เชน 
ประตูทางเขาจากบานเดิมเปล่ียนมาเปนหนาตางบานกระทุงในบานใหม 

 
 

                     
พาดไมสําหรบัตากผาขางบาน   ลานซักลางขางบาน 

          
ใชวัสดุที่มีจากบานเดิมทัง้สิน้ 
 
 

ประตูจากบานเดิม 
หองน้ํา 

ใชไมรวกดามผนังดานขาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง  

ภาพที ่117 บานหลังที่ 7 ภาพที ่118 บานหลังที่ 7 

ภาพที ่119, 120, 121 บานหลังที่ 7 
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  ภาพที ่122 บานหลังที่ 7 

 
กลางคนื ปฟููกและกางมุงเปนทีน่อน สวนกลางวัน ใชเปนพื้นที่อเนกประสงค 

            
  ภาพที่ 123, 124 บานหลังที่ 7 

    
พื้นที่ยกระดับใชเปนสวนนอน นั่งเลน เก็บผา แขวนเสื้อผา และเลี้ยงเด็ก 

 
          ภาพที่ 125, 126 บานหลังที่ 7 

                      
 ระดับความสูงของชองเปดมคีวาม

เหมาะสมกับระดับของการใชพื้นที่เปน
อยางด ี

ครัวอยูภายในบาน มีประตูอยูปลาย
ฝงทัง้สองขาง ชวยระบายอากาศไดดี 
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ชุมชนคลองเสาหิน 
ชุมชนคลองเสาหนิเปนชุมชนบุกรุกอยูในยานพระรามสาม บานสวนใหญสูง 1-2 ชั้น 

พื้นที่ชุมชน 3 ไรแตมีจํานวนบานถึง 150 หลัง และผูคนในชุมชน 450 คน มีความหนาแนนของบาน
และคนตอพื้นที่คอนขางสูง เมื่อตองการขยายพืน้ที่จึงตองขึ้นทางตั้ง มกีรณีศึกษาทั้งสิ้น 2 หลัง 

 
บานหลังที่ 8 (อาภรณ อูแกว 2545) 

 

 
  ภาพที ่127 เจาของและลักษณะภายนอกของบานหลงัที ่8 

 
ชื่อ นางอาภรณ อูแกว 
อาชีพ  แมบาน และดูแลศูนยเด็กของชุมชน 
อายุ 41 ป 
รายได  รายไดหลักมาจากสามี (ขายไมกวาด และของใชตางๆ)  

 ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท / เดือน   
สมาชกิในบาน 5 คน (นางอาภรณ สามี ลูกชาย ลูกสะใภ และหลาน) 
ตารางเวลาประจําวนั 

ทุกวนั       7.00 น. – 10.00 น. ดแูลศูนยเด็กของชุมชน  
หลังจาก 10.00 น. อยูบาน  
แตเดิมนางอาภรณจะนั่งเลน พูดคุยกับเพือ่นบานตรงทางเดนิบริเวณภายนอก

บานมากกวาอยูภายในบาน แตปจจุบนัตองเลี้ยงหลานจึงอยูในบานเกือบทั้งวัน สวนใหญ
อยูชั้นลางเนื่องจากชั้นบนอากาศรอน (หลังคาสังกะสี) จะขึ้นไปชั้นบนในเวลา 21.00 – 
22.00 น. เพื่อนอนอยางเดียวเทานัน้ (โทรทัศนมีเครื่องเดียว และเลือกที่จะวางไวชัน้ลาง)  
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จํานวนชั้น 2 ชั้น 
ผังพื้นและการใชงาน 
พื้นที่ภายนอกบาน 
- สวนซกัผาอยูหนาบาน ตรงทางเดิน และตากผาที่ผนงับานดานนอก บางครั้งจะใช
บริเวณตากผารวมกับผูอ่ืนตรงขางทางเดิน 

พื้นที่ภายในบาน  
- ชั้นลางแบงเปนสัดสวนสําหรับนั่งเลนพกัผอน เลี้ยงหลาน ดูโทรทัศน หองสวม อาบน้ํา ครัว  
- ชั้นบนมี 2 หองนอน โดยกัน้ผนัง และกัน้ดวยมูลีพ่ลาสตกิ 
- ตอช้ันลอยสําหรับเก็บของ 
  

                   

ผังพืน้ชั้นลาง 

3.00 เมตร 

6.00 เมตร 

เหนือ 

 ภาพที่ 128 ผงัพืน้ชั้น 1 ของบานหลังที่ 8 
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คาใชจายในการกอสราง 10,000 บาท (คาสังกะส ีแผนยิบซ่ัม ไม และตะปู)  
จํานวนแรงงานที่ใชในการกอสราง   

5 คน (สามีมทีักษะงานชาง และคนในชมุชนมาชวยโดยไมคิดคาจาง)  
ระยะเวลาทีใ่ชในการกอสราง 4 วนั 
วิธีการกอสราง 

สรางกนัเอง ชวยเหลือกนัในชุมชน ไมตองเสียเงนิจางชาง แตเดิมเปนบาน
หนึง่ชัน้ อยูกันเพียงสองคนสามี ภรรยา ตอมาลูกยายมาจากตางจังหวดัเพื่อมาเรียน
หนงัสือ จงึตองเพิม่พืน้ที่ตอข้ึนชั้นสอง ทําการปรับปรุงและรื้อบาน ทีละฝงเนื่องจากยังคง
อยูอาศัยในที่เดิมในชวงทีท่ําการปรับปรุง ไมจากบานเกาสามารถนํามาใชไดบางสวน  
วัสดุที่ใช 
ฐานราก ไมทราบรายละเอียด 
เสา ชั้นลางเกิดจากการใชไมขนาด 1.5” x 3” รวมเปนเสาใหมีขนาดใหญ โดยเสา

ใชการตอไมในชั้นสอง ไมไดยาวตอเนื่องถึงหลังคา และเสาดานบนรับน้ําหนกั
นอยกวาจงึเลอืกใชไมสนซึ่งแข็งแรงนอยกวาแตราคาถกูกวา  

คาน ไมขนาด 1.5” x 3”  

ผังพืน้ชั้นบน 

 ภาพที่ 129 ผงัพืน้ชั้น 2 ของบานหลังที่ 8 
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พื้น พื้นไมปูเสื่อน้ํามันทบัหนึ่งชัน้เพื่อใหมีความเรียบ และสําหรับช้ันบนปูเพื่อไมให
เสี้ยนไมทําใหฟูกเตียงเสียหาย  

ผนัง ผนังไม และแผนกระเบื้องยบิซ่ัม 
หลังคา โครงสรางไมปแูผนสังกะส ี
การออกแบบตกแตง 

ชวงที่กอสรางเจาของบานไมไดตั้งใจตกแตงใหสวยงาม ทําแคพออยูอาศัยได 
ตอมาเมื่อสรางเสร็จจึงมกีารตกแตงวาดระบายสีผนังบานดานหนาที่ตดิทางเดินเปนรูป
ทะเล แตปจจุบันมีไมโครงเคราตีปดทับ และมีราวตากผาบัง นอกจากนี้มีการประดับ
ตัวอยางดายสสีันตางๆ (เนื่องจากนางอาภรณกําลังฝกทกัษะการใชจักร จึงมีตัวอยาง
ดายอยูจาํนวนมาก) ไวบริเวณเหนือประตูเพื่อความสวยงาม ซึง่ประดับไวตั้งแตงานป
ใหมป พ.ศ. 2544  

 
          ภาพที่ 130, 131 บานหลังที่ 8 

            
     มกีารระบายสีบนผนงัยบิซ่ัมดานหนา    ประดับตกแตงเหนือประต ู
 
ภาพที ่132 บานหลังที่ 8 

   

ทางเดินภายในชุมชนคอนขางแคบ
มากและผนังแผนยิบซ่ัมแตกไดงายจงึ
ตองตีโครงไมกันการกระแทกเสียหาย  

บริเวณซักผาอยูภายนอกบาน และ
ตากผาที่บริเวณผนังขางทางเดิน 
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          ภาพที่ 133, 134 บานหลงัที ่8 

    
ในชวงเวลากลางวัน ใชสอยพืน้ที่ชัน้ลางเปนสวนใหญ เนื่องจากเย็นกวาชัน้บน สวนเลี้ยง

เด็กและนัง่พักผอน ดูโทรทัศน อยูใกลประตูที่รับแสงสวางและลม 
 
ภาพที ่135, 136 บานหลังที ่8 

                      
ออกแบบบริเวณครัวภายในบานโดยใชชองเปดฝาไหลเพื่อชวยระบายควัน 
 
 
 
 
 
 

หองน้ําใชเปนทั้งที่อาบน้ํา
และขับถาย โดยเมื่อ
ตองการอาบน้าํ จะใชแผน
ไมมาวางปดสวมเอาไว เพื่อ
สามารถยืนอาบได 
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ภาพที ่137, 138, 139 บานหลังที่ 8 

                 
 
 
 
ภาพที ่140, 141 บานหลังที ่8 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปูพรมเพื่อกันเสี้ยนตําเทา  กั้นมูลี่เพื่อเพิ่มความเปนสวนตัวใหกับที่นอน โดยซื้อมาราคา 4,000 
บาท แมราคาคอนขางแพง แตเจาของบานชอบเพราะสวยและใชงานดี 

เวลานอนจะปดหนาตาง เพือ่ปองกันแสง
สวางรบกวนจากบานขางเคยีง เนื่องจาก
บานอยูคอนขางติดกนัมาก แตไมรอน
เพราะเปดพัดลม  

หนาตางกระจกฝาติดตาย รับแสงสวางสูบริเวณหัวเตียง 
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บานหลังที่ 9 (สมปอง จงชดิกลาง 2545) 

 
ภาพที ่142 เจาของและลักษณะภายนอกของบานหลงัที ่9 

 
ชื่อ นางสมปอง จงชิดกลาง 
อาชีพ  แมบาน  
อายุ 25 ป 
รายได  ประมาณ 7,000 บาท / เดือน 
สมาชกิในบาน   

9 คน (นางสมปองและสาม ีนองสาวและสามี พอ แม ลูก 1 คน หลาน 2 คน) 
ตารางเวลาประจําวนั 

นางสมปองอยูบานทกุวนั เมื่อกอนจะอยูภายนอกบานมากกวา แตปจจุบัน
ตองเลี้ยงลกูจงึตองอยูในบานเกือบทั้งวัน และสวนใหญจะนัง่อยูชัน้ลาง เนื่องจากชัน้บน
อากาศรอน จะขึ้นชั้นบนหลงัเวลา 17.00 น. เนื่องจากอากาศเริ่มเย็นลงแลว  
จํานวนชั้น 2 ชั้น 
ผังพื้นและการใชงาน 
พื้นที่ภายนอกบาน 
- ไมมีการใชสอยพืน้ที่ภายนอกบาน  
พื้นที่ภายในบาน  
- แยกพืน้ที่เปนสัดสวน และลดระดับในสวนซักลาง 
- ชั้นลางเปนพืน้ทีน่ั่งเลน เลี้ยงเด็ก ทําครัว และรับประทานอาหาร 
- ใชฝาไหลและตีระแนงไมในสวนที่มีการนัง่พักผอนเพื่อชวยระบายอากาศ 
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ผังพืน้ชั้นลาง 

     

               

ผังพืน้ชั้นบน 

5.00 เมตร 

5.00 เมตร 

1.00 เมตร 

1.00 เมตร 

6.00 เมตร 

5.00 เมตร 

1.00 เมตร 

1.00 เมตร 

2.50 เมตร 

เหนือ 

ภาพที ่143 ผงัพืน้ชั้น 1 และ 2 ของบานหลังที ่9 
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คาใชจายที่ใชในการกอสราง   
30,000 บาท (คาชาง สังกะสี แผนยิบซ่ัม ไม และตะปู)  

จํานวนแรงงานที่ใชในการกอสราง   
จางชาง 3-4 คน โดยมีลูกมือเปนคนในครอบครัว 1 คน (แม) รวมเปน 4-5 คน  

ระยะเวลาทีใ่ชในการกอสราง 7 วนั 
วิธีการกอสราง 

บานเดิมเปนบานหนึง่ชัน้ เสาไมผุและทรุดโทรมมากจงึตองการปรับปรุง
สรางใหม ขณะร้ือหลังเกาเจาของบานไปเชาบานในชมุชนที่อยูใกลเคยีงนอนชัว่คราว บาน
หลังนี้นาํวัสดุจากบานหลังเกามาใชดวย ชวงแรกไมไดตั้งใจจะใชงานทัง้สองชัน้ แต
ตองการทาํเปนบานชัน้เดียวที่ยกใตถนุ การกอสรางจึงเนนสรางที่ชัน้บนเปนหลัก กระทั่ง
ทําชัน้บนเสร็จจึงเหน็วานาจะสามารถใชประโยชนชัน้ลางไดดวย จงึเริม่ปูพื้นไม เสื่อน้ํามนั 
และกั้นหองทีช่ั้นลางเพิม่เตมิ ตอมาพบวาในเวลากลางวนัอยูขางลางสบายกวาอยูขางบน  
วัสดุที่ใช 
ฐานราก ไมมีเสาเข็ม แตขุดหลุมดินลกึลงไปประมาณ 1 เมตร วางขวดแกวเปนแพเพื่อ

กันดินทรุดทีก่นหลุม จากนัน้จึงวางเสาปนูปกลงไปแลวเทปูนทับ 
เสา ชั้นลางเปลี่ยนจากเสาไมเดิมที่ผุเปนเสาปนู ชั้นบนเปนเสาไม  
คาน ไมขนาด 1.5” x 6”  
พื้น พื้นไมปูเสื่อน้ํามัน ยกเวนสวนซักลางในชั้นลางซึง่เปนพืน้ปูนเทในที่  
ผนัง ชั้นลางใชผนงัไมและสังกะส ี(จากบานหลงัเกาและซื้อใหม) ชัน้บนใชแผน

กระเบื้องยบิซ่ัม เพราะไมตองเสียเวลาในการเลื่อยตัดแผน ประหยัดเวลา 
ราคาถูก โดยเลือกใชชนิดบาง เพื่อประหยดัคาใชจาย จงึตองปองกันการถูก
กระแทก เสียหาย ดวยการนําไปใชกับผนงับานชั้นบน 

หลังคา โครงสรางไมมงุแผนสังกะส ี
การออกแบบตกแตง 

 ชั้นบนมีการประดับตกแตงผนังดวยเสื่อน้าํมัน และรูปภาพจากนิตยสาร 
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ภาพที ่144 บานหลังที่ 9  

 
 

ภาพที ่145 บานหลังที่ 9 

 
 
ภาพที ่146, 147, 148 บานหลังที่ 9 

       
ตะแกรงระบายอากาศในสวนซักลาง     
 

ประตูบานนี้ไมไดใชเปนทางเขาออก แตเปดเพื่อรับแสงสวางและลม  

+0.00 

+0.10 

บานฝาไหล 

เดินทอจากรางน้าํฝนลงตุมในสวนซักลางที่อยูภายในบาน เก็บ
ไวเปนน้ําใช โดยจะเลือกเกบ็เฉพาะชวงทีฝ่นตกหนักเทานัน้  

ตกแตงผนังชัน้บนดวยรูปภาพจากนิตยสาร 
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ภาพที ่149, 150 บานหลังที ่9 

     
ตีระแนงไมระบายลม บริเวณเกาอี้นัง่เลน 
 
ภาพที ่151, 152 บานหลังที ่9 

         
เลือกใชกระเบือ้งยิบซ่ัมกับผนังบานชัน้ 2 เพื่อปองกนัการถูกกระแทกเสียหาย 
 
ภาพที ่153, 154 บานหลังที ่9 

    

 กั้นร้ัวเตี้ยบริเวณประตู และรับแสงสวางบริเวณสวนเลี้ยงเด็ก 

ชานชัน้สอง ใชเปนพื้นที่ตาก
ผาขาวมา ผาเช็ดตัว เลี้ยงนก 
และรดน้ําตนไมในกระบะ 

ใชฝาไหลที่ผนงัทัง้สองดานของบริเวณตากผา  
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 100

ชุมชนบานกลวย คลองเตย 
บานหลังที่ 10 (นางสปุราณี กิตินุกูลศักดิ์ 2545) 

 

 
           ภาพที ่155 เจาของและลักษณะภายนอกของบานหลังที่ 10 

 
ชื่อ นางสุปราณี กติินุกูลศักดิ ์
อาชีพ  แมบาน  
อายุ 26 ป 
รายได    
 รายไดหลักมาจากพอซึ่งมกีจิการรับเหมากอสราง ตกแตงภายใน ประมาณ 
20,000 บาท / เดือน    
สมาชกิในบาน 6 คน (นางสุปราณี พอ แม นอง 2 คน และสามี) 
ตารางเวลาประจําวนั 

นางสุปราณีอยูบานทกุวนั เวนชวง 15.00 – 16.00 น. ออกไปตลาด สวนใหญ
อยูภายในบานมากกวานอกบาน ในชวงกลางวันจะนั่งเลน พักผอนอยูชั้นลาง หลงัจาก 
18.00 น. จึงขึน้ชั้นบนเนื่องจากอากาศเริ่มเย็นลง  
จํานวนชั้น 2 ชั้น 
ผังพื้นและการใชงาน 
พื้นที่ภายนอกบาน 
- ไมมีการใชพืน้ที่ภายนอกบาน   
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พื้นที่ภายในบาน  
- ชั้นลางแบงเปนสัดสวนสําหรับนั่งเลนพกัผอน ดูโทรทัศน หองสวม อาบน้ํา และครัว  
- พื้นชัน้ลางปูกระเบื้อง ซึง่เจาของบานชอบเพราะเย็นสบายดี รูสึกเยน็กวาบานเดิมที่
เปนพืน้ไม 

- พื้นที่ใตบันไดใชเปนหองน้ํา บานไมมีลานซักลาง เนื่องจากใชเครื่องซักผา 
- ช้ันบนมี 3 หองนอน แบงพืน้ที่ออกจากกนัดวยการกั้นผนัง ติดเครื่องปรับอากาศ 2 
เครื่องใน 2 หอง และใชเกือบทุกวันเนื่องจากอากาศรอน สวนหองที่ไมมี
เครื่องปรับอากาศใชฝาไหลชวยรับลมระบายอากาศ 

ผังพืน้ชั้นลาง 

 6.00 เมตร 

3.00 เมตร 

เหนือ 

ภาพที ่156 ผงัพืน้ชั้น 1 ของบานหลังที่ 10 
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คาใชจายในการกอสราง 100,000 บาท (คาแรงชางและคาวัสดุ)  
จํานวนแรงงานที่ใชในการกอสราง   

5-6 คน (จางชางและญาติเปนลูกมือ โดยมคีนในครอบครัวรวมชวยดวย) 
ระยะเวลาทีใ่ชในการกอสราง 1 เดือน 
วิธีการกอสราง 

เดิมเปนบานไม 2 ชัน้ ตอมาผุและทรุดโทรม ตองคอยซอมบํารุงเปนระยะๆ 
เมื่อกิจการทางบานดานรับเหมาและตกแตงภายในดีขึน้ มีเงนิมากขึ้น จงึตองการ
ปรับปรุงใหม และใชความรูทางการออกแบบตกแตงภายในและโครงสรางทีม่ีมาใชอยาง
เต็มที่ นอกจากนี้ตองการสรางบานเพื่อเปนตัวอยางโฆษณาผลงานของตนเองดวย ใน
การกอสรางใชเวลานานถงึ 1 เดือน เพราะชวงรื้อปรับปรุงตองร้ือทีละสวน เนื่องจาก
ยังคงพักอยูที่เดิมในขณะที่ซอมแซม บานหลังใหมนี้ตองการลงทนุครั้งเดียวแลวสามารถ
อยูไดคงทน แข็งแรง ไมตองซอมแซมบอยๆ จึงเลือกใชปนูเปนวัสดุสําหรับช้ันลาง ซึง่ตอง
รับน้ําหนักมากกวาชั้นบนที่เปนผนงัไม อีกสาเหตหุนึง่ของการใชโครงสรางที่แข็งแรง 

ผังพื้นชั้นบน 

6.00 เมตร 

3.00 เมตร 

0.50 เมตร 

ภาพที ่157 ผงัพืน้ชั้น 2 ของบานหลังที่ 10 
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เนื่องจากปจจบุันจายคาเชาที่ดินใหการทาเรืออยางถูกตอง จงึไมกลัวการถูกไลร้ือมาก
นัก  
วัสดุที่ใช 
ฐานราก เสาเข็มไมและตอมอคอนกรีต  
เสา ชั้นลางเปลี่ยนจากเสาไมเดิมที่ผุเปนเสาปนู แตเสาไมบางตนที่ยงัสภาพดียังคง

รักษาไว โดยนาํแผนยิบซ่ัมมากอปดและฉาบปูน ตกแตงเสมือนเปนเสาปูน เพราะ
ตองการใหมีความกลมกลนื สวนเสาชั้นบนยังคงเปนเสาไม  

คาน คานชัน้ลางเปนคานคอนกรตี ผูกเหลก็ เทปูนในที่ สวนคานพื้นชัน้บนเปนคาน
ไม แตทํากลองยิบซ่ัมฉาบปนูมาตกแตงเชนเดียวกับเสาไมชั้นลาง  

พื้น ชั้นลางปูกระเบื้อง สวนชัน้บนเปนพืน้ไม และปูเสื่อน้าํมนัในหองนอน 
ผนัง ชั้นลางเปนผนงักออิฐบล็อกฉาบปูนทาส ีชัน้บนเปนผนังไม 
หลังคา โครงสรางไมปหูลังคากระเบือ้งลอนใหญ ไมใชสังกะสเีนือ่งจากไมคงทน  
การออกแบบตกแตง 

มีการตกแตงและออกแบบอยางประณีต เนื่องจากคนในครอบครัวมีความ
ชํานาญทางงานชางเปนอยางดี คาํนงึถงึความกลมกลนืของบานดวยการตกแตงเสาและ
คานไมใหกลมกลืนกับเสาปนู ออกแบบกลองใสหลอดไฟเพื่อความสวยงาม ผนังชัน้บนและ
ลางทาสีเพื่อความสวยงาม นอกจากนีก้ารใชสีที่ผนงัหนาบานยงัมาจากความเชื่อโชคลาง
ของเจาของบาน โดยสนี้ําเงนิหมายถึงเงนิ และสีเหลืองหมายถงึทอง 

  
ภาพที ่158 บานหลังที่ 10                    

                                                                                                             

ตกแตงเสาและคานไมดวยยบิซ่ัม
ฉาบปูนทาส ีเพื่อความกลมกลืน
กับเสาปนูบางตนในชัน้ลาง 
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ภาพที ่161, 162, 163 บานหลังที่ 10 

           

พื้นชัน้ลางปูกระเบื้อง ซึง่เจาของบานชอบมากกวาการ
ใชพื้นไม เพราะคงทน ดูแลรักษางาย และเย็นกวา  

ทําระแนงไมเพื่อชวยระบายอากาศ โดย
ติดมุงลวดเพื่อกันยงุและกนัฝุนจากถนน 

ครัวติดตั้งพัดลมดูดอากาศและหนาตางระบายอากาศ 

เวลานอนจะปดหนาตางบานนี ้เพื่อความปลอดภัย 
ปองกนัขโมยปนมาทางหลงัคาบานขางเคียง 

ติดแผนสังกะสีเพิ่มภายหลงั 
เนื่องจากฝนสาดเขาทางชอง

 ภาพที่ 159 บานหลังที่ 10 ภาพที ่160 บานหลังที่ 10 
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บทที่ 4 

บทวิเคราะหและเปรียบเทียบ (Analysis and Comparison) 
 

จากการเก็บขอมูลที่เกีย่วเนือ่งเบื้องตนและการสํารวจภาคสนามทาํใหพบความหลากหลาย
ของความตองการและความเปนอยูของชาวบาน ในบทนีแ้บงเปนสองสวน สวนแรกกลาวถงึการ
วิเคราะหขอมลูที่ไดจากการเก็บขอมูลสํารวจภาคสนาม ในหวัขอคาใชจายและระยะเวลาในการ
กอสราง ความสัมพนัธของการใชพืน้ทีก่บัชวงเวลา ความสัมพันธของการใชพื้นที่กบักิจกรรม 
ความสัมพันธของวัสดุกับโครงสรางและองคประกอบทางสถาปตยกรรม รวมไปถงึความเปนไปไดใน
การปรับเพิ่มพืน้ที ่สวนที่สองไดแกการเปรียบเทยีบสถาปตยกรรมคนจนเมืองกับสถาปตยกรรมพืน้ถิน่ 
ในหวัขอลักษณะทั่วไปของเรือนและการวางผงั ลักษณะโครงสรางและวิธีการกอสราง รวมไปถึงวัสดุ
และองคประกอบทางสถาปตยกรรม 
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คาใชจายและระยะเวลาในการกอสราง 
คาใชจายและระยะเวลาในการสรางบานแตละหลังที่แตกตางกันเกิดจากหลายปจจยั

ดวยกนั โดยปจจัยเหลานี ้ไดแก  
1. รายไดของเจาของบาน 

บานที่มีรายไดนอยมาก เชน บานหลังที่ 3, 4 และ 7  จะเลือกใชวัสดุที่ไมตอง
เสียเงนิซื้อ เชน วัสดุกอสรางใชแลว วัสดุเหลือใช และวสัดุจากบานเดมิ รวมทั้งจะใช
วิธีการกอสรางที่ประหยัด สวนในบานหลงัที ่10 จะเห็นไดชัดถึงรายไดที่เพิ่มมากขึ้นทาํ
ใหสามารถสรางบานที่ใชคาใชจายมากขึ้นได  
2. ขนาดของบานและความตองการใชสอย 

บานหลังที่ 1, 4 และ 7 นั้นมขีนาดคอนขางเล็ก ใชคาใชจายนอย สวนบาน
หลังที่ 6, 9 และ 10 มีขนาดพื้นที่คอนขางใหญ ใชคาใชจายมาก  
3. การกอสรางบานทีส่อดคลองกับทกัษะทางดานการกอสรางของเจาของบาน 

การที่เจาของบานสามารถสรางบานไดดวยตนเอง สามารถชวยลดคาใชจายลง
ได ตัวอยาง เชน บานหลังที ่1, 3, 4 และ 7 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบานหลงัที ่5 แลว พืน้ที่
บานไมมากนกัแตเสียคาใชจายคอนขางมาก เนื่องจากตองเสียเงนิในการจางชาง และ
เกิดผลเสียตามมาคือไมสามารถควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามตองการ 
4. การเลือกใชวัสดุ 

การเลือกใชวสัดุบางสวนจากบานหลงัเกา วัสดุเหลือใช หรือวัสดุกอสรางใช
แลวราคาถูกนัน้สามารถลดคาใชจายลงไดมาก แตทั้งนีก้ารนาํมาใชอาจตองมีการ
ประยุกตปรับปรุงบางเพื่อแกปญหาใหสามารถใชงานไดดี เชน บานหลังที่ 1, 3, 4 และ 7 
5. ทัศนคต ิ

คนจนเมืองสวนใหญตองการสรางบานเพยีงแคพออยูอาศัย เหมาะสมกับรายรับ
ที่มี ไมเนนความสวยงามเปนประเด็นหลัก แตทั้งนี้พบวาแทบทุกหลงัจะมีการตกแตง
เล็กนอยเพื่อความสวยงาม เชน บานหลังที ่4 ที่ตกแตงดวยสติกเกอรสีสันสดใส และการ
ทาสีบนผนงัในบานหลงัที่ 8 เปนการประดบัตกแตงที่ไมตองเสียคาใชจายเพราะเปนวัสดุที่
ไดมาฟรี แตสําหรับบานหลงัที ่6 นัน้มีความแตกตางของทัศนคติมากเพราะเจาของบาน
ตองการสรางสรรคบานที่มีเอกลักษณไมเหมือนใคร เปนบานที่ไมใชเพียงเพื่อการอยูอาศัย
เทานัน้ หากแตตองการแสดงภูมิปญญา ความสามารถทีม่ีใหคนภายนอกไดเห็นจากการ
ออกแบบ และประยุกตใชวัสดุเหลือใชอยางสรางสรรค  
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ความสมัพันธของการใชพื้นที่กับชวงเวลา 
บานชั้นเดยีว  

จากกรณีศึกษาที่เปนบานชัน้เดียว พบวาสวนใหญจะมบีริเวณภายนอกกวาง
พอใชทาํกิจกรรมตางๆในชวงกลางวนัได และใชพื้นที่ภายนอกสาํหรับการอาบน้ํา ซกั
ลาง ทาํครัว หรือนั่งเลน โดยนิยมนั่งเลนพกัผอนอยูภายนอกบานมากกวาภายในบาน 
เนื่องจากเย็นสบายกวา  
บาน 2-3 ชั้น 

จากกรณศีึกษาที่เปนบาน 2-3 ชั้น พบวาการใชสอยสวนใหญมักอยูภายใน
บาน ไมมีพืน้ที่ใชสอยภายนอกมากนัก โดยชวงเวลากลางวันที่ชั้นบนมีความรอนมากนั้น 
ชาวบานเลือกที่จะอยูอาศัย นั่งเลน พักผอน ดูโทรทัศนทีช่ั้นลางเนื่องจากเยน็กวา กระทั่ง
อากาศในชั้นบนเริ่มลดลงแลว จงึมีการเปลี่ยนไปใชสอยชั้นบนแทน 

 

   
ภาพที ่165 ความสัมพนัธของการใชพื้นทีก่ับชวงเวลา 

 
นอกจากนีพ้บวาบานบางหลังเลือกพื้นทีต่ั้งใหสอดคลองกับการอยูสบาย เชน บานหลังที่ 1 

เลือกสรางบานใตรมเงาของตนไมใหญ บานสวนมากมักจะทาํชองระบายอากาศตางๆ รวมทัง้ใชการ
แกปญหาเพื่อความสบายที่ไมพึ่งพาเทคโนโลยีและอุปกรณซับซอน แตจะเลือกใชสอยพืน้ที่อยางมี
ความสัมพันธสอดคลองกับชวงเวลาเพื่อความสบายสงูสุด รวมไปถึงการอาบน้ําเพือ่ใหรูสึกเยน็สบาย
มากขึ้น 
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ความสมัพันธของการใชพื้นที่กับกิจกรรม 
บานหลังที่ 1 : ชุมชนออนนชุรมไทร 

 
สี 

          

กิจกรรม นอน นั่งเลน เก็บของ ครัว ซักลาง กินขาว สวม อาบน้ํา หองน้ํา* ปลูกผัก 

จํานวน 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 
 

 
          ภาพที่ 166 ผังพืน้บานหลงัที ่1 

ภายในบานโลง ไมมกีารกัน้ผนัง ทาํใหพื้นที่ที่แมคอนขางเล็กแตสามารถใชสอยได
อเนกประสงค มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยจากพื้นทีน่อนเปนพืน้ทีก่นิขาวโดยการเก็บมุงขึน้ ชอง
เปดระบายอากาศอยูระดับเดียวกับการนอนบนพื้น แสดงใหเห็นถึงการออกแบบบานที่มีความ
สอดคลองกับการใชสอยเปนอยางดี  
 
 
 
 

                                                           
* หองน้ํา หมายถึงหองที่มีสวมและทีอ่าบนํ้าอยูดวยกัน 

1.50 เมตร 

2.20 เมตร 

เ หนื อ  
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บานหลังที่ 2 : ชุมชนออนนชุรมไทร  
 
สี           

กิจกรรม นอน นั่งเลน เก็บของ ครัว ซักลาง กินขาว สวม อาบน้ํา หองน้ํา  ปลูกผัก 
จํานวน 2 2 2 0 1 2 0 0 1 0 
 

 
ภาพที ่167 ผงัพืน้บานหลังที่ 2 

การใชสอยภายในบานมีความหลากหลายมากกวาหลงัแรก ผังพืน้มีความนาสนใจในการ
ใชพื้นที่โลงอเนกประสงคตรงกลาง และแบงแยกพื้นที่โดยการเปลี่ยนสีเสื่อน้ํามนัและการกัน้ผนงั
เพียงบางสวน ทาํใหพื้นที่บานในภาพรวมมีความตอเนื่องทางสายตาและการใชสอยเปนอยางด ี

5.00 เมตร 

6.00 เมตร 

เ หนื อ  
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บานหลังที่ 3 : ชุมชนออนนชุรมไทร 
 
สี           

กิจกรรม นอน นั่งเลน เก็บของ ครัว ซักลาง กินขาว สวม อาบน้ํา หองน้ํา  ปลูกผัก 
จํานวน 3 3 1 1 1 2 0 1 1 0 

 
 

                                 ภาพที่ 168 ผังพืน้บานหลังที่ 3 
 

บานหลังนี้แบงแยกพื้นที่เปนสัดสวนโดยใชความแตกตางของวัสดุปูพืน้  การกัน้ดวยแผน
ไมและตูเก็บของซึ่งมีความนาสนใจเนื่องจากประหยัดวสัดุทําผนังและเปนผนังที่สามารถใชสอยได 
ผังพืน้มีความนาสนใจในการเลือกใชพื้นทีอ่เนกประสงค 2 จุด ไดแก (1) สวนนั่งเลนดานหนา และ 
(2) สวนนั่งเลนดูโทรทัศน โดยเชื่อมทัง้สองจุดดวยพื้นทีส่วนนอนตรงกลางซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
การใชสอยตามชวงเวลา ในชวงกลางวนัจะใชเปนพื้นที่โลงตอเนื่องเชือ่มสวนนั่งเลนทั้งสองถงึกนั
เปนพืน้ที่กวาง ใชงานไดโดยสะดวก สวนในชวงกลางคนืใชนอน 

1 

2

ใชตูเก็บของกั้นหอง 

6.00 เมตร 

9.00 เมตร 

3.00 เมตร 

เ หนื อ  
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บานหลังที่ 4 : ชุมชนออนนชุ 40 ไร  
 
สี           

กิจกรรม นอน นั่งเลน เก็บของ ครัว ซักลาง กินขาว สวม อาบน้ํา หองน้ํา  ปลูกผัก 
จํานวน 1 2 2** 1 1 2 0 1 0 3 

 

 
                                         ภาพที ่169 ผงัพืน้บานหลังที่ 4 

สิ่งทีน่าสนใจคอืแมจะเปนบานขนาดไมใหญนัก แตมีการใชสอยที่คอนขางหลากหลาย 
ทั้งภายใน-ภายนอก บนบาน-ใตถุนบาน เปนการใชพื้นที่อยางเต็มที่ในทกุสวน ภายในบานเปนหอง
โลงกวางไมมผีนังกั้น มีการปรับการใชสอยตามชวงเวลา การเจาะชองเปดอยูในระดับตํ่า 
สอดคลองกับการนอนบนพืน้ 

                                                           
** เก็บของในสวนนอนและใตถุนบาน 

2.20 เมตร 

2.20 เมตร 

2.20 เมตร 

เ หนื อ  
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บานหลังที่ 5 : ชุมชนออนนชุ 40 ไร  
 
สี           

กิจกรรม นอน นั่งเลน เก็บของ ครัว ซักลาง กินขาว สวม อาบน้ํา หองน้ํา  ปลูกผัก 
จํานวน 1 2 1 1 1 3 1 1 0 0 
 

 
                 ภาพที่ 170 ผังพื้นบานหลงัที ่5 

พื้นที่ภายในโลงกวางปรับเปลี่ยนการใชงานอเนกประสงค กัน้หองสวมจากสวนนอนดวย
ผามานและการเวนระยะหาง การใชสอยในชวงกลางวันสวนใหญอยูภายนอกบาน เนื่องจากตั้งอยู
ในพืน้ที่ชมุชนที่ไมแออัด ทําใหสามารถใชพื้นที่รอบขางไดอยางเต็มที ่

พื้นที่ใชสอยภายนอก 

3.50 เมตร 

6.00 เมตร 

เ หนื อ  
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บานหลังที่ 6 : ชุมชนออนนุช 40 ไร (ยงัอยูในชวงการกอสราง) 
 
สี           

กิจกรรม นอน นั่งเลน เก็บของ ครัว ซักลาง กินขาว สวม อาบน้ํา หองน้ํา  ปลูกผัก 
จํานวน 2 1 2 0 1 0 0 0 2 0 

 
      ภาพที่ 171 ผังพืน้บานหลังที ่6 

บานหลังนี้แบงการใชสอยพืน้ที่อยางเปนสดัสวน แยกออกจากกันอยางชัดเจนดวยการ
กั้นผนัง สวนนัง่พักรอในชั้น 1 เลือกใชบานเฟยมเปดรับลมเขาสูภายในโดยรอบ การใชสอยพืน้ที่
คุมคาในทกุชัน้ ใชพื้นที่ใตหลังคาซึ่งมีความรอนมากเนื่องจากทาํจากปบสําหรับเปนพื้นที่อบยา 
แสดงถึงการใชพื้นที่อยางมคีวามเขาใจในเรื่องคุณสมบัติของวัสดุเปนอยางด ีชั้นวางของบนชั้นสอง
เปนตัวกัน้พื้นที่ออกจากกนัและชวยยึดโครงสรางชัน้บนอีกดวย จะเหน็ไดวาบานหลังนี้เปนการ
ออกแบบที่ใชแตละสวนทําหนาที่ไดประโยชนหลากหลาย 

ชั้นวางของ 

4.00 เมตร 

6.00 เมตร 

เ หนื อ  
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บานหลังที่ 7 : ชุมชนออนนุช 40 ไร  
 
สี           

กิจกรรม นอน นั่งเลน เก็บของ ครัว ซักลาง กินขาว สวม อาบน้ํา หองน้ํา  ปลูกผัก 
จํานวน 2 2 2 1 1 2 0 1 1 0 

 

 
 

 
 

 
ภาพที ่172 ผงัพืน้บานหลังที่ 7 

พื้นที่ภายในมกีารปรับการใชสอยในแตละชวงเวลา สวนนอนดานบนในชวงเวลา
กลางคนืแยกพื้นที่ออกเปนสองสวนดวยการกางมุง 2 มุง การที่สวนนี้ไมไดกั้นผนังทําใหตอน
กลางวันสามารถใชเปนพืน้ทีน่ั่งเลนโลงกวางตอเนื่อง ใชสอยอเนกประสงคไดโดยสะดวก 
นอกจากนีย้ังแบงแยกพืน้ทีอ่เนกประสงคกับครัวดวยการใชตูเก็บของ การยกระดับพืน้ และการใช
วัสดุพื้นที่แตกตางกนั ไดแก สวนครัวเปนพืน้ดินอัดแนนและสวนนัง่เลน นอนเปนพืน้ไม พืน้ทีบ่าน
ทั้งหมดในภาพรวมมีความตอเนื่อง และระบายอากาศไดดี เนื่องจากชองเปดมีขนาดกวางและอยู
ตรงขามกนัพอดี 
 
 
 

ลม 

ลม 

ตูเก็บของ 

4.50 เมตร 

3.50 เมตร 

2.00 เมตร 

2.00 เมตร 

เ หนื อ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 122

 
 บานหลังที่ 8 : ชุมชนคลองเสาหิน  

 
สี           

กิจกรรม นอน นั่งเลน เก็บของ ครัว ซักลาง กินขาว สวม อาบน้ํา หองน้ํา  ปลูกผัก 
จํานวน 2 2 3 1 1 1 0 0 1 0 

 

        

     
 

       ภาพที ่173 ผังพืน้บานหลังที่ 8 

พื้นที่ใชสอยสวนใหญอยูในบานเนื่องจากตั้งอยูในชุมชนที่มีความหนาแนนมาก แตทั้งนี้
ในชวงเวลาทีอ่ากาศภายในบานรอนจัด เจาของบานยงัคงออกไปนั่งเลนในพื้นที่ภายนอกเสมอ การ

ชั้น 1 

ชั้น 2 

มูล่ี 

ตอชั้นลอยเก็บของเหนือ

3.00 เมตร 
6.00 เมตร 

เ หนื อ  
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ใชพื้นที่โลงตอเนื่องของชั้น 1 ทาํใหใชงานอเนกประสงคไดดี ชั้น 2 กั้นพื้นที่ดวยมูลี่ ซึ่งมีความ
ยืดหยุนสูง สามารถปรับปด-เปดไดสะดวก เหนือบันไดมกีารตอชั้นลอยสําหรับเก็บของ 

บานหลังที่ 9 : ชุมชนคลองเสาหนิ  
 
สี           

กิจกรรม นอน นั่งเลน เก็บของ ครัว ซักลาง กินขาว สวม อาบน้ํา หองน้ํา  ปลูกผัก 
จํานวน 3 3 2 1 1 2 0 0 1 0 

 

 

               
       ภาพที ่174 ผังพืน้บานหลังที่ 9 

พื้นที่นัง่เลนมอียูทั้งในชัน้ลางและชั้นบน ใชสอยในชวงเวลาที่แตกตางกัน สาํหรับชวง
กลางวันที่ชัน้บนรอนจะใชพื้นที่ชัน้ลาง กระทั่งถึงชวงพลบค่ําที่ดานบนเริ่มเยน็ลงและดานลางยุง
เร่ิมเยอะ จงึใชพื้นที่ชัน้บน สาํหรับพืน้ที่นัง่เลนชั้นลางแบงเปนสองสวน พืน้ทีท่ี่มีความสวางและรับ
ลมดีกวาใชเปนพืน้ทีเ่ลี้ยงเด็ก อีกสวนที่รับลมนอยกวาเปนสวนนัง่เลนทัว่ไป นอกจากนี้มีการลด

ชั้น 1 

ชั้น 2 

แบงแยกพื้นที่ใชสอย
ดวยการลดระดับ
และเปลี่ยนวัสดุพื้น 

6.00 เมตร 

6.00 เมตร 

เ หนื อ  
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ระดับแยกพืน้สวนแหงและเปยกอยางชัดเจน ชัน้บนใชพืน้ที่ไดคุมคาและแบงแยกอยางเปนสัดสวน 
พื้นที่สวนแคบบริเวณปลายบันไดใชตากผา โดยมีการทาํฝาไหลระบายลมบริเวณผนังทั้งสองดาน 

บานหลังที่ 10 : ชุมชนบานกลวย คลองเตย  
 
สี           

กิจกรรม นอน นั่งเลน เก็บของ ครัว ซักลาง กินขาว สวม อาบน้ํา หองน้ํา  ปลูกผัก 
จํานวน 3 2 2 1 0 1 0 0 1 0 
 

      

  
ภาพที ่175 ผงัพืน้บานหลังที่ 10 

เนื่องจากชัน้บนตอนกลางวนัรอน สวนใหญจึงจะใชพื้นที่ชั้นลางมากกวา โดยออกแบบ
เปนหองโลงกวางใชงานอเนกประสงค พื้นที่ใตบันไดเปนหองน้ํา การใชสอยสวนใหญอยูภายในบาน

6.00 เมตร 

3.00 เมตร 

เ หนื อ  
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เพราะตัง้อยูในชุมชนที่คอนขางแออัด ชั้นบนกัน้แยกออกจากกันชัดเจน เปนสัดสวน ไมมีการปรับใช
สอยอเนกประสงคเนื่องจากสวนใหญใชนอนตอนกลางคืนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2 หอง  

ในการวิเคราะหผังพื้นและการใชสอย พบวาชาวบานมกีารออกแบบไดอยางนาสนใจ ดังนี ้
1.    บานสามารถตอบสนองความตองการใชสอยไดเปนอยางด ีเพราะเจาของบานเปนผู

กอสราง ออกแบบ และกําหนดการใชสอยทุกอยางตามความตองการของตนเอง  
2. มกัพบการใชสอยพื้นที่ภายนอกสําหรับ นัง่เลน กนิขาว ซักลาง และอาบน้าํ เปนตน 

หากสภาพชมุชนไมแออัดจนเกนิไป 
3. จากขอจํากัดทางดานพืน้ทีแ่ละคาใชจายในการกอสราง ทําใหมีการปรับเปลี่ยน

พื้นที่ใชสอยอยางคุมคา สวนใหญมกัมีการใชพื้นที่ในลักษณะโลงกวาง
อเนกประสงค โดยปรับเปลีย่นใชสอยใหมคีวามสัมพันธกบัชวงเวลาเพื่อความสบาย 

4. มีการเลือกใชวิธีการกั้นแบงแยกสัดสวนในรูปแบบตางๆที่หลากหลาย ซึ่งสวนใหญ
ยังคงการใชสอยที่ตอเนื่องไวไดเปนอยางดี 

5. ใชพื้นที่หลายพื้นที่ไดอยางคุมคา เชน การใชพื้นที่ใตถุน พืน้ที่ใตบนัได การตอชั้น
ลอยเก็บของ และการแขวนเหน็บส่ิงของตามผนงัและเพดาน 

 
ความสมัพันธของวัสดุกบัโครงสรางและองคประกอบทางสถาปตยกรรม 

การไดมาซ่ึงวัสดุ 
การไดมาซึ่งวสัดุนั้นเปนประเด็นสําคัญในการสรางบานของคนจนเมอืง 

เนื่องจากเปนตัวกําหนดคาใชจายในการกอสรางโดยตรง บานหลายหลังเริ่มตนสราง
จากขอจํากัดของวัสดุเดิมที่ม ีหรือวัสดุที่สามารถหาไดในชวงเวลานัน้ๆ  

1. วัสดุกอสราง  
วัสดุกอสรางทีซ่ื้อใหมมักจะเปนการซื้อวสัดุเกา เพราะมรีาคาถูกกวา 

และมักจะใชไม 1.5” x 3” เปนวัสดุโครงสราง เนื่องจากราคาถูกกวาเมื่อเทียบกับ
ไมโครงสรางอืน่ๆ การประยกุตใชไม 1.5” x 3” เปนโครงสรางหลายๆสวนทั้งเสา 
คาน และแป ชวยใหประหยดัคาใชจายไดมากและยังขนยายสะดวกอีกดวย  
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบราคาวสัดุเกาและใหม 

วัสดุ ราคาของเกา (บาท) ราคาของใหม (บาท) 
1. เสาไม 

             - 4” x 4”  
             - 5” x 5” 

       - 6” x 6” 
2. ไม 1.5” x 3” 
3. ไม 1.5” x 4” 
4. ไมคาน 1.5” x 6” 
5. จันทนั 1.5” x 5” 
6. ไมพื้น 

              - 1” x 6”  
        - 1” x 8” 
        - เศษไม (ขายเปนกอง)
7. แผนไมอัด 

  - 6 มม. (ผนงั) 
              - 10 มม. (พื้น) 

8. สังกะส ี 
        (ยาว 5-6 ฟุต) 

 
200 / เมตร 
250 / เมตร 
300 / เมตร 
15 /เมตร 
65 / เมตร 
80 / เมตร 
80 / เมตร 

 
70 / เมตร 
90 / เมตร 

  100  / ตารางเมตร 
 

70-80 / แผน 
200 / แผน 

30-40 / แผน 

 
200  / เมตร 
330  / เมตร 
495  / เมตร 

30-35 / เมตร 
75  / เมตร 
115  / เมตร 
95  / เมตร 

 
90  / เมตร 
100  / เมตร 

- 
 

290  / แผน 
330-420  / แผน 

55-66 / แผน 

หมายเหต ุ 
- ราคาวัสดุเกาสอบถามจากรานนิวัติคาไมเกา ออนนุช และราคาอาจจะปรับข้ึน-ลงขึ้นกับสภาพวสัดุดวย 
- ราคาวัสดุใหมสอบถามจากรานพิบูลยคาไม และ รานเฉลิมชัยคาวัสดุ บริเวณสะพานผานฟา  
 

2. วัสดุเหลือใช  
บานบางหลังมีการนาํขยะหรือวัสดุเหลือใชมาประยกุตใชกับบาน 

โดยเปนการนาํคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิดมาประยุกตใชแกปญหารวมกัน
อยางนาสนใจ และไมตองเสยีคาใชจาย หรือเสียคาใชจายนอยมาก 
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บานหลังที่ 1 : ชุมชนออนนชุรมไทร 

 ภาพที่ 176 ผนังภายนอก - กระดาษกลองนม 
วัสดุ ลักษณะและคุณสมบัติ 

 1. แผนไมอัด 
2. กระดาษกลองนม 

- มีความแข็งแรงเปนแผน ทนแดด แตไมทนฝนมากนัก 
- เปนแผนออน ขนาดใหญ กันความชืน้และน้ําฝนไดดี 

ขอดีที่ไดจากการประยุกตใชกระดาษกลองนมหุมแผนไมอัดคือ ไดผนังที่มี
ความแข็งแรงของแผนไมอัดและกันน้ําไดดีจากคุณสมบัติของกระดาษกลองนม ซึ่งเปน
แผนกวางทําใหมีรอยตอ ร่ัวซึมนอย นอกจากนีย้ังมีประโยชนอีกอยางหนึง่ทีเ่จาของไมได
ตั้งใจ คือสีเงนิของกระดาษกลองนมสามารถชวยสะทอนความรอนไดอีกดวย 
 
บานหลังที่ 3 : ชุมชนออนนชุรมไทร 

 ภาพที่ 177 ผนังหองน้ํา 
วัสดุ ลักษณะและคุณสมบัติ 

แผนพลาสตกิถุงขนม - เปนแผนทึบ ออน กวาง กันน้ํา 
   การติดแผนพลาสติกถุงขนมซอนไปกับผนังเดิมที่เปนสังกะสทีี่ผุชํารุด ชวย

แกปญหาไดอยางเรียบงาย สังกะสีผนุั้นยงัคงใชเปนโครงดานหลงัไดดี แตไมสามารถให
ความรูสึกเปนสวนตัวมิดชิด หรือกันการกระเด็นของน้ําออกสูภายนอกได ดังนั้นจึงตองนาํ
แผนพลาสตกิถุงขนมมาใชรวมดวย 
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 ภาพที่ 178 ผนังระบายลม 
วัสดุ ลักษณะและคุณสมบัติ 

ตาขาย - เปนผนืออนบาง น้าํหนักเบา มีความขุนเล็กนอย มีรู
ระบายอากาศขนาดเล็ก  

                 ตาขายมีความขุนจึงใหความเปนสวนตัว แตยังคงสามารถเชื่อมตอพื้นทีภ่ายใน
กับภายนอกทางสายตาไดดี และชวยรับแสงสวางเขาสูภายใน น้าํหนกัตาขายเบาทาํใหใช
เพียงโครงไมกากบาทเปนโครงก็สามารถยดึอยูได นอกจากนีก้ารที่ผืนตาขายมีรูระบาย
อากาศขนาดเล็กทําใหเปนผนังที่ไมปดกัน้ลม และสามารถกันยงุและแมลงตางๆไดอีกดวย 

 ภาพที่ 179 ผนังภายนอก – แผนไมอัดเจาะรู 
วัสดุ ลักษณะและคุณสมบัติ 

แผนไมอัดเจาะรู - มีความแข็งแรงเปนแผน ทนแดด แตไมทนฝนมากนัก 
มีรูขนาดเล็กเจาะเวนระยะถี่ 

                แผนไมอัดเจาะรชูวยใหสามารถระบายอากาศและรับแสงสวางเขาสูภายในได
พอสมควร โดยรูที่มีขนาดเลก็ทําใหรับลมไดโดยที่กนัยงุและแมลงได นอกจากนี้ยงัให
ความรูสึกเปนสวนตัวเนื่องจากในตอนกลางวันที่ใชเปนพื้นที่นัง่เลน ภายในบานจะมืดกวา
ภายนอก ทาํใหคนในบานสามารถมองเหน็พืน้ที่ภายนอก แตคนภายนอกไมสามารถ
มองเหน็คนในบานได 
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บานหลังที่ 4 : ชุมชนออนนชุ 40 ไร  

 ภาพที่ 180 ตดิสติกเกอรอุดรูร่ัวหลังคา 

 ภาพที่ 181 ตดิสติกเกอรตกแตงผนังภายใน 
วัสดุ ลักษณะและคุณสมบัติ 

สติกเกอร - เปนแผน ผิวมัน กันน้ํา มหีลายสี เหนียว 
                 ดวยคุณสมบัติเหนยีว ผิวมนั กันน้ํา ทาํใหนาํมาใชอุดรูร่ัวแผนหลงัคาสงักะสีได 
สวนสีสนัทีห่ลากหลายนัน้นาํมาตกแตงผนังภายในเพิ่มความสดใส สวยงาม 

 
บานหลังที่ 6 : ชุมชนออนนุช 40 ไร  

 ภาพที่ 182 การใชกระปองปบเปนแบบหลอเสา 
วัสดุ ลักษณะและคุณสมบัติ 

1. คอนกรีต 
2. กระปองปบ 

- แข็งแรง มัน่คง ราคาถูก ตองมีแมแบบในการหลอ 
- แข็งแรง ทนทาน มีลกัษณะเปนสี่เหลี่ยม 

                เพยีงแคการตัดสวนฝาหวัทายของกระปองปบออกก็จะไดแมแบบหลอเสา
คอนกรีตสี่เหลีย่ม โดยเมื่อหลอเสร็จไมจําเปนตองแกะออกเพราะปบมีความแข็งแรง 
ทนทาน และมสีีสันสวยงาม 
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 ภาพที่ 183 การใชฝากระปองปบเปนวัสดุปูพื้น 
วัสดุ ลักษณะและคุณสมบัติ 

ฝากระปองปบ - แข็งแรง ทนทาน เปนสี่เหลี่ยมขนาดเทากัน 
                เศษที่ไดจากการตัดฝาสวนหัวทายของปบออก สามารถนาํมาใชเปนวัสดุปูพื้นได 
เนื่องจากมีความเปนสี่เหลีย่มเทากันทุกแผน เมื่อปูเสร็จจึงมีความเปนระเบียบ เรียบรอยให
ความรูสึกใกลเคียงกับการปกูระเบื้องซึง่มรีาคาแพงกวามาก 

  
ภาพที ่184 ผนังภายนอก หนาตาง ฝาไหลทําจากปบ 

วัสดุ ลักษณะและคุณสมบัติ 
1. ปบขนม   
2. ปบที่มีสีสนัและลวดลาย  
3. ปบทินเนอร  

- มีดานหนึ่งเปนพลาสติกใส  
- มีการเคลือบสีที่ผิว 
- ไมมีลวดลายและไมเคลือบผิว ราคาถูก 

                 ดวยคุณสมบัตทิั่วไปของปบคือสามารถตดัแตงไดงาย ทําใหสามารถนํามา
ประยุกตใชกับผนังไดหลายสวนทั้งหนาตาง ฝาไหล และแผนผนงั โดยปบขนมซึ่งมีดาน
หนึง่เปนพลาสติกใสสามารถนํามาใชเปนชองแสงรับแสงสวางเขาสูภายใน ปบทีม่ีสสีัน
และลวดลาย มีการเคลือบสีที่ผิวทําใหมีความแข็งแรงด ีนํามาใชในสวนผนงับานและฝา
ไหล สวนปบทนิเนอร มีราคาถูก นํามาใชผสมในบางสวนเพื่อลดคาใชจาย 
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 ภาพที่ 185 หลังคาปบ 
วัสดุ ลักษณะและคุณสมบัติ 

1. ปบน้ํามนัพืช 
2. ปบทินเนอร 

- มีความแข็งแรงและทนทาน 
- ไมมีลวดลายและการเคลอืบผิว ราคาถกู 

               ปบสามารถนํามาประยุกตใชกับหลังคาไดทุกสวนทั้งสวนยอดจั่ว ปลายชายคาที่
โคง และวัสดุมุงหลงัคา โดยปบน้าํมันพืช ซึ่งมีความแขง็แรงและทนทานมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับปบชนิดอืน่ เหมาะสมใชในสวนของหลงัคาทีโ่ดนแดด ลม ฝนเต็มที่ และปบทินเนอร มี
ราคาถูก นาํมาใชผสมในบางสวนของหลงัคาเพื่อลดคาใชจาย 

 
บานหลังที่ 9 : ชุมชนคลองเสาหนิ  

 ภาพที่ 186 ฐานรากบานหลังที ่9 
วัสดุ ลักษณะและคุณสมบัติ 

ขวดแกว - แข็งแรง ทนทาน รับแรงไดดี 
                 การเรียงขวดแกวเปนแพทีก่นหลุมกอนปกเสาและเทคอนกรีต ชวยกระจายแรง
และกันดินทรดุไดดี 
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3. วัสดุจากบานเดิม  
เมื่อมีการปรับปรุงบานใหม ชาวบานสวนใหญมักจะนาํวสัดุจาก

บานเดิมมาใชซ้ําทัง้สิ้น เชน บานหลังที่ 6, 7, 8, 9 และ10 โดยเฉพาะในบาน
หลังที่ 7 ที่ใชวสัดุจากบานเกาทัง้หมด นับไดวาเปนการใชวัสดุไดอยางคุมคา 
และชวยประหยัดคาใชจายในการกอสรางไดมาก ทั้งนี้อาจตองมีการปรับ
ประยุกต ดัดแปลงวัสดุเพื่อใหใชงานใหเหมาะสมดวย  

สําหรับบานหลังที ่10 ปรับปรุงจากบานไมเปนบานปนู ใชเสาไม
เดิมรวมกับเสาปูนที่สรางขึ้นใหม โดยออกแบบกลองทีท่าํจากแผนยิบซ่ัม
ตกแตงเสาไมเพื่อใหดูเหมือนกับเสาปูน เปนตัวอยางทีด่ีของการใชวสัดุเกา
อยางคุมคาและใชการออกแบบทําใหวัสดุเกาและใหมมีความกลมกลืนกนั
อยางด ี

 
โครงสรางและองคประกอบทางสถาปตยกรรม 

ฐานราก 
การทาํฐานรากแบบมีเสาเขม็และตอมอคอนกรีตอยางเชนบานพกัอาศัยทั่วไป

นั้นมีคาใชจายในการกอสรางสงู และไมสามารถถอดยายไปประกอบสรางในที่ใหมได 
บานของคนจนเมืองสวนใหญจึงไมนิยมใช ยกเวนบานที่มีรายไดที่คอนขางมากหรือ
จําเปนตองมีฐานรากเพื่อรับน้ําหนกับานทัง้หลงั หรือบานที่อยูในชุมชนที่อยูอาศัยอยาง
ถูกตองแลวและไมหวงปญหาเรื่องการไลร้ือ 

   
บานชัน้เดียว – ขนาดเล็ก 

 บานหลังที่ 1 - ปกเสาไมลึก 0.1 เมตร 
 บานหลังที่ 4 - ปกเสาไมลึก 0.5 เมตร 
 บานหลังที่ 5 - ปกเสาคอนกรีตลึก 0.6-0.7 เมตรและเทปนู 
 บานหลังที่ 7 - ปกเสาไมลึก 0.4 เมตร 
  บานชัน้เดียว – ขนาดใหญ 
 บานหลังที่ 2 - ปกเสาไมลึก 1 เมตร 
 บานหลังที่ 3 - ปกเสาไมลึก 1เมตร 
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บานหลังที่ 1 ปกเสาไมลงไปใตผิวดินเพยีง 0.1 เมตร  ทัง้ที่ดนิไมมีความแข็งแรง
มากนักเนื่องจากเปนการถมที่ดวยขยะ แตบานมีขนาดเลก็และใชคานไม 1.5” x 3” ตีลอม
กรอบยึดเสาทัง้ 4 ตนเขาหากัน เปนการใชโครงสรางคานเขาชวยทีน่าสนใจ สาํหรับบาน
หลังที่ 4 และ 7 นั้น แมจะปกลงไปใตดินไมลึกนกัเชนกนั แตมีความมัน่คง เนื่องจากดินใน
พื้นที่เปนดินลกูรังซึ่งมีความแข็งแรง ไมทรดุตัว สวนบานหลังที่ 5 ไมมีเสาเข็ม แตใชการ
หลอคอนกรีตทําใหมีความแข็งแรงมั่นคงดี สําหรับบานทีม่ีขนาดใหญขึน้แตยังคงเปนชั้น
เดียวพบวาใชการปกเสาไมใตดินเชนกนั แตจะปกลงลกึกวาบานชั้นเดยีวขนาดเล็ก  

 
บาน 2 ชัน้ 
บานหลังที่ 9 - ไมมีเสาเข็ม ปกเสาคอนกรตีลึก 1 เมตรและเทปนู ใชขวดแกว

วางกนหลุมกนัดินทรุด 
บานหลังที่ 10 - เสาเข็มไม ตอมอคอนกรีต 

    บาน 3 ชัน้ 
 บานหลังที่ 6 - เสาเข็มและตอมอคอนกรีต 

 
เมื่อจํานวนชั้นมากขึ้น ฐานรากจําเปนตองรับน้ําหนักและตองมีความแข็งแรง

มากขึ้น พบวามีการใชเสาเข็มไมหรือคอนกรีต และตอมอคอนกรีตลักษณะเชนเดียวกับ
บานทั่วไป บานหลงัที ่6 ม ี3 ชั้นและอยูในพื้นที่ชุมชนที่เพิ่งถกูปรับปรุงยายมาและ
เจาของบานตองการสรางบานตามแนวความคิดเฉพาะบุคคลทําใหตองการความ
แข็งแรง เรียบรอย สวนบานหลังที่ 10 มฐีานะคอนขางดแีละไมกลัวการไลร้ือเพราะได
จายคาเชาใหเจาของที่ดนิ สาํหรับบานหลงัที ่9 ม ี2 ชั้นและขนาดคอนขางใหญ ตองการ
ความมัน่คงของฐานราก จึงเลือกการเทปนูฝงเสาคอนกรีตลึกลงใตดิน และใชขวดแกว
วางกนหลุมกนัดินทรุดดวย 
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ขอพิจารณาในการเลือกใชวัสดุฐานรากโดยสังเขป ไดแก 
1. จํานวนชัน้และขนาดของบาน 
2. ชนิดและความมั่นคงแข็งแรงของดินในพืน้ที ่
3. การเลือกใชโครงสรางยึดรวมดวย เชน คาน หรือเครื่องเรือนแบบสรางในที ่
4. ทักษะความชาํนาญในการกอสราง 
5. คาใชจายในการกอสราง 
6. ความรูสึกมัน่คงในที่อยูอาศยั 

 
เสา 
บานชัน้เดียว 

 บานหลังที่ 1, 2, 3, 4, 7 – ไม 1.5” x 3” 
 บานหลังที่ 5 - เสาคอนกรีตสําเร็จรูป 0.1 x 0.1 เมตร 

 บาน 2-3 ชั้น 
บานหลังที่ 6 - ชั้น 1 เทคอนกรีต (ปบเปนแมแบบ) สวนชั้น 2 และ 3 ใชเสาไม 
บานหลังที่ 8 - ชั้น 1 ไม 1.5” x 3” รวมกันเปนเสา สวนชัน้ 2 ใชเสาไมสน 
บานหลังที่ 9 - ชั้น 1 เสาคอนกรีตสําเร็จ 0.1 x 0.1 เมตร สวนชั้น 2 ใชเสาไม 
บานหลังที่ 10 - ชั้น 1 เสาปูนและเสาไม สวนชัน้ 2 ใชเสาไม 

    
สวนใหญบานชั้นเดียวใชไม 1.5” x 3” เปนเสาไดอยางแขง็แรงดี สาเหตทุี่ไม

เลือกใชเสาไมนาจะเปนเพราะคาใชจายทีม่ากกวา และไม 1.5” x 3” นั้นยังสามารถนําไป
ปรับใชเปนสวนอื่นๆ เชน คานพืน้ และโครงเคราผนงัไดอีกดวย  สวนบาน 2 ชัน้นัน้เสา
ตองมีความแข็งแรงมากขึน้ พบวาโครงสรางของชัน้ลางมักมีความแข็งแรงมากกวาชั้นบน 
เพราะตองรับน้ําหนกัมากกวา สวนชั้นบนจะเปนโครงสรางที่เบากวา เพื่อลดน้ําหนักที่เสา
ชั้นลางตองรับ เชน บานหลังที่ 8 ที่บานเดมิเปนบานชัน้เดียวและใชไม 1.5” x 3” เปนเสา 
ตอมาเมื่อคนเพิ่มข้ึน ตองปรบัขยายพื้นที่จงึใชเสาไม 1.5” x 3” หลายๆชิ้นเปนหนึ่งเสาเพื่อ
เพิ่มความแข็งแรง บานหลงัที่ 9 เลือกใชโครงสรางเสาและฐานรากชัน้ลางเปนปนู
เนื่องจากตองการใหมีความแข็งแรงรับน้ําหนกัโครงสรางไมชั้นบนได  
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ภาพที ่187 โครงสรางทีม่วลน้ําหนกัเบากวาอยูดานบนจะมีความมัน่คงมากกวา 

 
ขอพิจารณาในการเลือกใชวัสดุเสาโดยสงัเขป ไดแก 
1. จํานวนชัน้และขนาดของบาน 
2. การไดมาซึ่งวสัดุ  
3. ทักษะความชาํนาญในการกอสราง 
4. คาใชจายในการกอสราง 
5. ความรูสึกมัน่คงในที่อยูอาศยั 

 
คานพื้น 
บานชัน้เดียว 
บานหลังที่ 1, 2, 3, 4, 7 - ไม1.5” x 3” 
บานหลังที่ 5 - คอนกรีตเทในที ่
บาน 2-3 ชั้น 
บานหลังที่ 6 - ชั้น 1 คอนกรีตเทในที่, ชั้น 2 ตอเศษไมคาน สวนชั้น 3 ใชเหล็ก 
บานหลังที่ 8 - ชั้น 1 และ 2 ใชไม1.5” x 3” 
บานหลังที่ 9 - ชั้น 1,2 ใชไมคาน 
บานหลังที่ 10 - ชั้น 1 คอนกรีตเทในที ่สวนชั้น 2 ไมคาน 
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สวนใหญบานชั้นเดียวจะใชไม 1.5” x 3” เปนทัง้เสาและคาน เนื่องจากขนาด
บานไมใหญ และไม1.5” x 3” เปนไมที่หาเก็บไดงาย มีราคาไมแพง สวนบาน 2-3 ชัน้นัน้
วัสดุคานมีความหลากหลายมากขึน้ เชน บานหลังที่ 8 ใชไม 1.5” x 3”  บานหลังที่ 6 ใช
การตอเศษไม 1.5” x 3” เนื่องจากเปนวัสดุที่ไดจากบานเดิมนํามาใชรับพื้นชัน้ 2 สวนชั้น 3 
เลือกใชโครงสรางเหล็ก เนื่องจากตองการใหบานที่คอนขางสูงมากมีความแข็งแรง สวน
บานหลังที่ 9 และ 10 นัน้ ใชไมคาน ขนาด 1.5” x 6” ตามลักษณะเดยีวกับบานพักอาศัย
ทั่วไป  

การเลือกใชคานพบวาเปนไปในลักษณะเดียวกับการเลอืกใชวัสดุทาํเสา คือช้ัน
ลางจะเปนวัสดุที่แข็งแรง เชน คอนกรีต สวนชัน้บนจะเปนวัสดุอ่ืน เชน ไม และเหลก็ เปน
ตน อีกเหตุผลที่ทาํใหโครงสรางชั้น 2 มกัเปนโครงสรางไมเนื่องจากมักตองการใชไมจาก
บานเดิม และหลายหลงัชอบที่จะนอนในบานไมมากกวาบานปนูเพราะรูสึกสบายกวา 

 
พื้น ในบานชั้นเดียวและ 2-3 ชั้นไมมีความแตกตางกันมากนัก ทีพ่บมีดังนี ้

 

 
ภาพที ่188 การตอเศษไม 
- เนื่องจากการซื้อไมพื้นทัว่ไปนั้น แมจะเปนไม
เกาที่มีราคาถกู (ดูตารางราคาประกอบ) แตก็
ไมเปนทีน่ิยม ชาวบานสวนใหญเลือกใชการตอ
เศษไมพื้น โดยเศษไมอาจไดจากการเก็บหรือ
ซื้อ โดยใชตงชวยรับ แมจะทาํใหตองใชเวลาใน
การกอสรางมากขึ้น  

  
ภาพที ่189 คอนกรีตหยาบ 
- หากสามารถควบคุมการทาํงานของชางได คอนกรีต
นาจะเปนวัสดุที่ชวยลดระยะเวลาในการกอสรางและ
คาใชจายลงได ขอไดเปรียบของคอนกรตีคือมีความ
ทนทาน ราคาถูก สวนขอเสียเปรียบคือตองใชชางทีม่ีความ
ชํานาญงานปนู และหากใชกลางแจงคอนกรีตจะสะสม
ความรอนไวภายในเนื้อวัสดุนาน  
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ภาพที ่190 แผนไมอัด 
- ขอไดเปรียบของแผนไมอัดคือมีขนาดใหญ
ทํางานไดรวดเร็ว สวนขอดอยคือราคาแพงกวา
การใชเศษไมพื้น 

 
ภาพที ่191แผนปบ 
- เปนความพยายามการใชวัสดุเหลือใชเพื่อใหไดภาพลักษณ
ที่มีความเปนระเบียบ เรียบรอยลักษณะคลายกระเบื้องแตมี
ราคาถูกกวา 

  
ภาพที ่192 ดินอัดแนน 
- พื้นดนิอัดแนนใชเปนพืน้ครัวไดดี แตอาจเลอะ
เทอะ สกปรกไดงาย แตสําหรับบานหลังที่ 7 นั้น
แกปญหาดวยการยกพื้นทีน่ัง่เลน พกัผอน 
ประมาณ 0.60 เมตร  

  
ภาพที ่193 ไมแผน 
- บานบางหลงัที่มกีารใชไมพื้นที่ไมใชเศษไม ไดแกบานหลัง
ที่ 9 และ10 สาเหตุสวนหนึง่มาจากความพรอมดาน
คาใชจาย เชน ในบานหลังที ่10 ที่คอนขางมีรายไดสูง และ
บานหลังที่ 9 นั้นมกีารนําวสัดุจากบานเดมิมาใชทําให
ประหยัดเงินกบัสวนอืน่ไปไดมาก 
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ภาพที ่194 กระเบื้อง 
- ขอดีคือมีความเรียบรอย และเย็นสบายเวลา
นั่ง ขอดอยคือราคาแพง และใชกับโครงสราง
ปูนเทานั้น ซึ่งบานคนจนเมอืงสวนใหญไมนิยม
สราง โดยเฉพาะในที่ดินที่ยงัไมรูสึกมั่นคงใน
การอยูอาศัยมากนกั 

 
ภาพที ่195, 196 เสื่อน้ํามนัและเสื่อทอ 
- การปูเสื่อเปนทางเลือกทีง่ายและประหยดั หากตองการ
ใหพืน้ที่เกิดจากการตอเศษไม หรือคอนกรีตหยาบนัน้เรียบ
และทําความสะอาดงายขึ้น ทีพ่บบอยไดแกการใชเสื่อ
น้ํามนั เนื่องจากมีราคาถูก และสวนใหญในบานหนึ่งหลัง
จะมีสีสันของเสื่อน้ํามนัที่หลากหลาย  

 
ขอพิจารณาในการเลือกใชวัสดุพื้นโดยสงัเขป ไดแก 
1. ความตองการใชสอย  
2. คาใชจายในการกอสราง 
3. ทักษะความชาํนาญในการกอสราง 
4. ความพึงพอใจสวนตัว  
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ผนัง 
ผนังเปนสวนทีม่ีการเลือกใชวัสดุทีห่ลากหลายมากเชนเดียวกนั การเลอืกใชตอง

มีความสอดคลองกับพืน้ที่ตางๆ ความเปนสวนตัวของแตละคนและแตละสวน ที่สาํรวจพบ
ในภาคสนามมีดังนี ้

ผนังภายนอก 
1. การใชเพื่อกันแดด กันฝน 

  
ภาพที ่197 แผนไมอัดหุมกระดาษกลองนม 
- เปนการผสมองคประกอบของวัสดุที่เกื้อ
ประโยชนตอกนัเปนอยางด ี

  
ภาพที ่198 สังกะส ี
- มีความเหมาะสมทางดานการใชงาน เนือ่งจาก
ทนทานแดด ลม ฝนได ราคาถูก หาซื้องาย และ
กอสรางงาย 

  
ภาพที ่199 การยึดผนงัดวยไมรวก 
- เปนวิธีชวยเพิ่มความแข็งแรงใหกับวัสดุ
ทําผนังที่มีสภาพเกาทรุดโทรมหรือเปน
ผนังที่ดานในไมมีไมโครงเครารับ 

  
ภาพที ่200 ไมแผน 
- กอสรางงาย ชาวบานสวนใหญมีความทกัษะ
ความชาํนาญ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 140

  
ภาพที ่201 อิฐบล็อก และอฐิมอญ 
- มีความแข็งแรง ทนทาน แตตองใชชางผู
มีความชาํนาญในการกอ 

  
ภาพที ่202 คอนกรีต 
- ขอดีคือมั่นคง แข็งแรง ราคาถูก และสามารถ
ประยุกตใชปบแทนไมแบบได ขอเสียคือตองใช
ชางผูมีความชาํนาญในการกอสราง 

 
ภาพที ่203 ปบชนิดแผนทึบ 
- เปนการประยุกตใชวัสดุเหลือใชใหเปน
ประโยชน แตมีขอเสียคือนําความรอน ทาํให
อากาศภายในบานรอนมาก 

  
ภาพที ่204 แผนยิบซ่ัม 
- แผนใหญทําใหกอสรางไดรวดเร็ว ประหยัดเวลา 
แตราคาแพง และตองระวังการถูกกระแทกแตกจึง
มักใชกับช้ันบนหรือตองติดโครงไมปองกัน 
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2. การใชเพื่อความเปนสวนตัว  
วัสดุที่ใชอาจไมมีความทนแดด ทนฝนมากนัก แตเลือกใชเพราะ

ตองการกัน้ใหเกิดความเปนสวนตัวเปนหลัก โดยมเีหตผุลปจจัยดานคาใชจาย
ในการพิจารณา 

 
 ภาพที่ 205 แผนไมอัด 
- น้ําหนักเบา กอสรางงาย สะดวก 

 
ภาพที ่206  แผนพลาสติกถงุขนม 
- เปนการประยุกตใชวัสดุเหลือใชใหเปน
ประโยชน  แตวัสดุมีความออนมากตอง
มีโครงหรือแผนแข็งรับดานหลัง 

 

3. การใชเพื่อความเปนสวนตัวและตองการแสงสวางและลม  

  
ภาพที ่207 แผนไมอัดเจาะรู  

  
ภาพที ่208 ตาขาย  

  
ภาพที ่209 ปบชนิดมีชองใส 

  
ภาพที ่210 การทําผนังฝาไหล 
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ผนังภายใน 
1. การใชเพื่อความเปนสวนตัว 

 ภาพที่ 211 แผนไมอัด 
  

ภาพที ่212 อิฐบล็อก 

 
 
 
 
 
 

แผนยิบซ่ัม 

 
 
 
 
 
 

ปบชนิดแผนทบึ 
 

2. การใชเพื่อกั้นเปนสัดสวน  
เปนการกั้นที่ไมทําใหหองแบงแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด โดย

เหตุผลอาจเพือ่ใหหองสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องอเนกประสงค หรือเพื่อ
การรับแสงสวางและการระบายอากาศทีด่ี 

 
ภาพที ่213 แผนไมอัดเจาะรู 
- บานหลงัที ่3 ใชกั้นหองน้าํ ประโยชน
ที่ไดคือชวยระบายอากาศ รับแสงสวาง
และใหความเปนสวนตัว 

  
ภาพที ่214 ตูเก็บของ 
- เปนการกัน้ผนังที่ใชสอยไดดวย 
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ภาพที ่215 ผามาน 
- สะดวก ประหยัด 

  
ภาพที ่216 มูลี่ 
- มีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไดหลาย
ลักษณะโดยงาย แตมีราคาแพง 

 
ภาพที ่217 ปบชนิดมีชองใส 
- รับแสงสวางและเชื่อมตอทาง
สายตาระหวางหองไดดี 

  
ภาพที ่218 การทําผนังฝาไหล 
- รับลมและแสงสวางสูหองภายใน 

 
ขอพิจารณาในการเลือกใชผนังโดยสังเขป ไดแก 
1. ความตองการความเปนสวนตัว 
2. ความตองการการใชสอย  
3. การไดมาซึ่งวสัดุ  
4. ความสะดวกรวดเร็วในการกอสราง 
5. คาใชจายในการกอสราง 
6. ทักษะความชาํนาญในการกอสราง 
7. ความพึงพอใจสวนตัว 
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หลังคา 
ที่พบสวนใหญเปนโครงไมและมุงสงักะส ีเนือ่งจากราคาถกูและกอสรางงาย 

ถึงแมมีขอเสียหลายดาน ไดแก ดานความรอน แตดังที่ไดกลาวโดยละเอียดไปแลว
ขางตนวาสวนใหญจะใชวธิีแกปญหาที่ตัวบุคคลมากกวา เชน การยายตําแหนงตัวเองไป
อยูในทีท่ี่เย็นกวาหรือการอาบน้ํา เปนตน นอกจากนีย้ังเสียเปรียบดานการรั่วซึมของ
น้ําฝน ซึง่จากการสัมภาษณสวนใหญชาวบานเลาวามีการรั่วเกิดขึ้น แตไมใชปญหาใหญ 

 
ความเปนไปไดในการปรบัเพิ่มพื้นที ่

จากการสํารวจภาคสนามพบทั้งบานที่มกีารปรับขยายทัง้ทางแนวตั้งและแนวนอน  
การปรับขยายทางแนวนอน 

บานหลังที่ 3 : ชุมชนออนนชุรมไทร 
 

 
 

ภาพที ่219 การปรับขยายทางแนวนอน บานหลังที่ 3 
 

- ขั้น 1 เร่ิมตนจากการมีหองนอนเปนพืน้ที่ใชสอยหลัก 
- ขั้น 2 ตอเติมสวนเก็บของ นั่งเลน อเนกประสงคภายในบาน 
- ขั้น 3 เร่ิมมกีารสรางหองน้าํแยกออกจากตัวบาน ทําใหพื้นที่เร่ิมถกูโอบลอม  
- ขั้น 4 หองน้ําและโรงเก็บของที่สรางขึน้ภายนอก โอบลอมพื้นที่ แสดง

ขอบเขตพื้นที่ใชสอยอยางชัดเจน  
จากขั้นที่ 1 ถงึ 4 นัน้ จะเห็นไดวาคอยๆเกิดการโอบลอมพืน้ทีท่ี่มีความเปนสวนตัวมาก

ขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งเกิดขอบเขตการใชสอยทีช่ัดเจนในขัน้สดุทาย  

1 

2 

1 

3 
2 

1 

4 
3 

2 

1 

เกิดการโอบลอมพื้นที่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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การปรับขยายทางแนวตั้ง 
บานหลังที่ 8 : ชุมชนคลองเสาหนิ 

                                 
ภาพที ่220 การปรับขยายทางแนวตั้ง บานหลงัที ่8 

 

เดิมเปนบาน 1 ชั้น เมื่อมีสมาชิกยายเขามาเพิม่ เนื่องจากตั้งอยูในพืน้ที่ชมุชนที่
แออัดมีพื้นที่ดนิจํากัด จึงปรับปรุงขยายขึน้ในทางตั้งเปนบาน 2 ชัน้ โดยเสาชัน้ 1 เกดิจาก
การรวมไมขนาด 1.5” x 3” จากบานเดิมใหมีขนาดใหญขึ้น 

 
วิเคราะหการปรับเพิ่มพืน้ที่ใชสอย  
กรณีศึกษา : การปรับจากบาน 1 ชัน้เปน 2 ชั้น 

เสาเดิม  เสาที่เพิ่มข้ึน         พืน้ที่ใชสอยภายใน             พื้นที่ใชสอยกึ่งภายใน 

 
 

ภาพที ่221 วิเคราะหการปรับเพิ่มพื้นที่ใชสอย – เร่ิมตนดวยบาน 1 ชัน้ 
ขอดี  
- เมื่อปรับขยายเพิ่มเปน 2 ชั้น สามารถใชเสาขนาดเลก็ตนเดิมเปนเสาชัน้บน 
ชวยลดคาใชจายได 
- สะดวกกับการใชสอยและมคีวามยืดหยุนในรูปแบบของการอยูอาศัยมากขึ้น  
ขอเสีย 
- หากมีการปรับขยาย ตองมกีารกอสรางทียุ่งยากสักหนอย เนื่องจากตองร้ือ
เปลี่ยนโครงสรางเสาชั้นลาง 
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บานหลังที่ 9 : ชุมชนคลองเสาหนิ  

                 
ภาพที ่222 การปรับขยายทางแนวตั้ง บานหลงัที ่9 

 

เดิมเปนบาน 1 ชั้น ตอมาบานทรุดโทรมจงึปรับปรุงเปนบานชัน้เดียวทีม่ีใตถุน
สูง ในชวงแรกยังไมมีการใชงานใตถุน เมื่อจํานวนสมาชกิในบานมากขึ้น ทาํใหเร่ิมขยับ
ขยายใชพืน้ที่ใตถุน โดยชวงแรกใชเปนทีน่ัง่เลนในชวงกลางวัน เนื่องจากเยน็กวาชัน้บน 
ตอมาจึงเริ่มมกีารปูวัสดุพื้นและกั้นผนังแบงเปนสดัสวน พบวาพืน้ที่ใตถุนมีความ
สอดคลองและยืดหยุนตอการปรับขยายพืน้ที่เปนอยางด ี 

 
วิเคราะหการปรับเพิ่มพืน้ที่ใชสอย:  
กรณีศึกษา: การปรับจากบาน 1 ชัน้ที่มีใตถุนสงูเปนบาน 2 ชัน้ 

เสาเดิม  เสาที่เพิ่มข้ึน          พืน้ที่ใชสอยภายใน             พื้นที่ใชสอยกึ่งภายใน  

 
ภาพที ่223 วิเคราะหการปรับเพิ่มพื้นที่ใชสอย – เร่ิมตนดวยการเปนบานที่มีใตถนุสงู 

ขอดี 
- การปรับขยายพื้นที่ทาํไดสะดวก รวดเรว็ อาจเปนเพยีงแคการปูวัสดุพืน้ หรือ
กั้นผนัง เนื่องจากสามารถใชโครงสรางเดมิได 
- พื้นที่ใตถุนเปนพืน้ที่อเนกประสงค มีความยืดหยุนในการใชสอยเปนอยางด ี
ขอเสีย 
- คาใชจายเริ่มตนสูงกวาแบบแรก  
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ขอพิจารณาในการปรับเพิ่มพื้นที่โดยสงัเขป ไดแก 
1.   จํานวนสมาชิกในบาน 
2.   ความตองการใชสอย 
3.   พืน้ที่รองรับการปรับเพิ่ม 
4.   ทกัษะความชํานาญในการกอสราง 
5.   คาใชจายในการกอสราง 
6.   ความรูสึกมัน่คงในที่อยูอาศัย 

 
สําหรับบานทีอ่ยูในสภาพแวดลอมคอนขางแออัด มีขอจํากัดทางดานพื้นที่ 

การปรับเพิ่มนัน้จาํเปนตองเปนไปในแนวตั้ง ซึ่งสงผลตอระบบโครงสรางที่ตองเปลีย่นให
แข็งแรงมากขึน้ โดยอาจใชวสัดุใหมหรือประยุกตใชวัสดุเดิมใหสามารถรับน้ําหนัก
ไดมากขึ้น ทัง้นี้การตอเติมปรับขยายอาจเกิดขึ้นจากทัง้ในแนวตัง้และแนวนอนรวมกนัก็
เปนได การพฒันาปรับปรุงที่อยูอาศัยคนจนเมืองนัน้ควรออกแบบวางผังและเลือกใช
โครงสรางที่คํานึงถึงรูปแบบของความเปนไปไดในการขยายตวัตางๆเผื่อเอาไวดวย 

 
บทสรุป 

จากขอมูลที่ไดศึกษาและวิเคราะหที่ผานมา การออกแบบพัฒนาปรบัปรุงที่อยูอาศัยคนจน
เมืองนัน้มีสิง่ทีต่องพิจารณาโดยสังเขป ดังนี ้

ผังพื้น 
พบวาระยะและสัดสวนตางๆที่ความสอดคลองกับการใชสอยจริง, มีการใช

พื้นที่ภายในบาน ภายนอกบาน และพืน้ที่สวนชาน, การใชพื้นที่มีความยืดหยุน ปรับใช
งานหลากหลาย และมีความสัมพนัธกับชวงเวลา,  พืน้ทีใ่ชสอยมีความตอเนื่องกนัดี มี
สัดสวนพืน้ที่เหมาะสม และใชพื้นที่ในหลายสวนอยางคุมคา 
วัสดุ 

พบการประยกุตใชวัสดุจากบานเดิม วัสดุเหลือใช และวสัดุกอสรางใชแลว ซึ่ง
สามารถชวยลดคาใชจายในการกอสรางลงไดมาก 
โครงสราง 

มีการเลือกใชโครงสรางทีเ่จาของบานมีทกัษะความชํานาญ ชวยลดคาใชจาย
และสามารถควบคุมการกอสรางใหเปนตามตองการ และการออกแบบโครงสรางควร
คํานึงถึงความเปนไปไดของการปรับเพิ่มพืน้ที่ใชสอย 
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บทเปรียบเทยีบกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 
ลักษณะทัว่ไปของเรือน การวางผังและการใชสอย 
เรือนพืน้ถิน่ บานคนจนเมอืง 

ยกพื้นใตถุนสูง 
- ทํากิจกรรม เลี้ยงสัตว เก็บของ 
ระบายอากาศ ปองกนัแมลง 
และหนีจากน้าํทวมขัง 

ยกพื้นใตถุนสูง 

     
ภาพที ่224, 225 ยกพืน้ใตถนุสูง 
- ทํากิจกรรม เก็บของ ระบายอากาศ ปองกันแมลง และหนีจาก
น้ําทวมขงั 

รูปทรงหลังคาลาดเอียงและ
ชายคายืน่ยาว 
- เนื่องจากภูมอิากาศฝนตกชุก
และแสงแดดจัด  

รูปทรงหลังคาลาดเอียงและชายคายื่นยาว  

  
- สอดคลองกบัสภาพภูมิอากาศ สวนใหญพบวาหลงัคาไมยื่นยาว
มากนัก เนื่องจากเปลืองวัสดุ โดยแกปญหาการกนัแดด ฝน ดวย
การใชกนัสาด หรือเลือกใชหนาตางบานกระทุงแทน 

พื้นมีระดับลดหลั่นกนั 
- ระบายลมและแบงการใชสอย
พื้นที ่

พื้นมีระดับลดหลั่นกนั 

 ภาพที่ 227 พืน้มีระดับลดหลั่นกนั 
- ระดับพื้นลดหลั่นกันเพื่อแบงการใชสอยพื้นที ่
 

 

ภาพที ่226 รูปทรงหลังคา
ลาดเอียงและชายคายื่นยาว 
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เรือนพืน้ถิน่ บานคนจนเมอืง 

สัดสวน ระยะตางๆ มี
ความสมัพันธกับการใช
สอย 

สัดสวน ระยะตางๆ มีความสัมพันธกบัการใชสอย 

  
ภาพที ่228, 229 สัดสวน ระยะตางๆ มีความสัมพันธกับการใชสอย

ปลูกตนไมใหรมเงา  
 
 

อาศัยรมเงาจากตนไมทีม่ีอยูเดิม 

 ภาพที่ 230 อาศัยรมเงาจากตนไมทีม่ีอยูเดิม 
ชวงกลางวันใชสอยพืน้ที่
ภายนอกบานมากกวา
ภายใน 
 

 ชวงกลางวนัใชสอยพืน้ทีภ่ายนอกบานมากกวาภายใน 

 
- ชวงกลางวนัที่ภายในบานรอน ใชการปรับเปลี่ยนใชสอยพืน้ที่
และการแกปญหาที่ตัวบุคคลเพื่อความสบาย 

พื้นที่ใชสอยภายนอก 

ภาพที ่231 ชวงกลางวนัใชสอย
พื้นที่ภายนอกบานมากกวา
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เรือนพืน้ถิน่ บานคนจนเมอืง 
ครัวแยกออกจากสวนใชสอยอื่นๆ 
- เพื่อแยกกลิน่และควนัรบกวน 

ครัวแยกจากสวนใชสอยอืน่ๆ 

  
               สวนนอน                    ครัว 
- แมจะมีขอจํากัดมากมาย แตสลัมยังคงมีการแยกสวน
ครัวออกมาเพือ่กันกลิน่และควันรบกวน  

รองน้ําฝนจากหลังคาไวเพื่อใช
ประโยชน 

รองน้ําฝนจากหลังคาไวเพื่อใชประโยชน 

  
ออกแบบใชผนังระบายอากาศ
หลากหลายรปูแบบ 

ออกแบบใชผนังระบายอากาศหลากหลายรูปแบบ 

  
กิจกรรมสวนใหญอยูกับพืน้ ไมมี
เครื่องเรือน 

กิจกรรมสวนใหญอยูกับพืน้ ไมมีเครื่องเรือน 

  
 
 

ภาพที ่232, 233 ครัวแยก
จากสวนใชสอยอ่ืนๆ 

ภาพที ่234 รองน้าํฝนจากหลังคา
ไวเพื่อใชประโยชน 

ภาพที ่235 ออกแบบใชผนงั
ระบายอากาศหลากหลายรปูแบบ 

ภาพที ่236 กจิกรรมสวนใหญ
อยูกับพืน้ ไมมีเครื่องเรือน 
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ลักษณะโครงสรางและวธิกีารกอสราง 
เรือนพืน้ถิน่ บานคนจนเมอืง 

ใชทักษะและวัสดุในทองถิน่ในการ
กอสราง 
- โครงสรางแบบเรียบงาย ใชวัสดุใน
ทองถิน่ 

ใชทักษะและวัสดุที่มีอยูในพื้นที่ในการกอสราง 

  
ภาพที ่237 ใชทักษะและวัสดุที่มีอยูในพืน้ที่ในการกอสราง
- โครงสรางแบบเรียบงาย ใชวัสดุทีห่าไดในเมือง 

เสา-คาน 
- เนื่องจากวัสดุที่มีมากในพืน้ที่คือไม เปน
ระบบโครงสรางที่กอสรางงาย 

เสา-คาน 

  
ภาพที ่238 เสา-คาน 
- เปนเทคนิคการกอสรางที่มมีาแตกอน โครงสรางเรียบ
งาย และดวยขอจํากัดทางวสัดุ ทําใหมีการประยุกตใช
วัสดุและโครงสรางยึดเพิ่มความแข็งแรง 
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เรือนพืน้ถิน่ บานคนจนเมอืง 
องคประกอบบานสามารถถอด
ประกอบ เคลื่อนยาย และนําไปใช
ใหมได  

องคประกอบบานสามารถถอดประกอบ 
เคลื่อนยาย และนําไปใชใหมได 

  
ภาพที ่239 องคประกอบบานสามารถถอดประกอบ 
เคลื่อนยาย และนําไปใชใหมได 
- บานหลงัที ่7 ใชวัสดุจากบานเดิมทั้งหลงั 

กอสรางดวยทักษะ แรงงานพื้นถิ่น  
- ใชทักษะและเทคโนโลยีเรียบงาย ไม
ซับซอน เนื่องจากขอจํากัดความเจริญ
พัฒนาทางเทคโนโลย ี 

กอสรางดวยทักษะ แรงงานพื้นถิ่น 

   
ภาพที ่240 กอสรางดวยทักษะ แรงงานพืน้ถิน่ 
- ใชทักษะและเทคโนโลยีเรียบงาย ไมซับซอน 
เนื่องจากขอจาํกัดทางดานคาใชจาย 
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วัสดุและองคประกอบทางสถาปตยกรรม 
เรือนพืน้ถิน่ บานคนจนเมอืง 

ฐานราก 

 
ภาพที ่241 ฐานราก 
ที่มา : ฤทัย ใจจงรัก, เรือนไทยเดิม, 2518. 
- ไมมีการตอกเสาเข็มเพราะบานมนี้าํหนักเบา 
ใชงัวถายน้ําหนักทําหนาทีก่นัเรือนทรุด  

ฐานราก 

  
ภาพที ่242 ฐานราก บานหลังที ่7 
- ไมมีการตอกเสาเข็มเพราะบานมนี้าํหนักเบา ใชขวด
แกวเปนฐานทีก่นหลุม เพื่อถายน้าํหนกั กนัเรือนทรุด 

เสา คาน พื้น 
- มีความหลากหลายของขนาด วัสดุ ตามการ
ใชงานและวัสดุที่ม ี
 
 
 

เสา คาน พื้น 
- มีความหลากหลายของขนาด วัสดุ ตามการใชงาน
และวัสดุทีห่าได 
เสา: บานหลงัที่ 8 
- รวมไมหนาสามเปนเสาขนาดใหญขึ้น เปนการ
ประยุกตนาํวสัดุจากบานเดมิมาใช 
เสา: บานหลงัที่ 6 
- เสาคอนกรีต (ปบเปนแมแบบ) ประยุกตใชจากวัสดุ
เหลือใช 
คาน: บานหลงัที ่1,2,3,4,7 และ 8 
- ใชไมขนาด 1.5” x 3” เนื่องจากมีราคาถกูกวาไมคาน
ตามกําหนด และบานมักมีขนาดไมใหญมากนกั 
พื้น 
- ใชเศษไมนาํมาตอกัน 
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 เรือนพืน้ถิน่ บานคนจนเมอืง 
ผนังระบายลม 

 
ภาพที ่243 ผนังระบายลม 
ที่มา : ฤทัย ใจจงรัก, เรือนไทยเดิม, 2518. 
- การเลือกใชวัสดุผนังมีความหลากหลายเพื่อ
ความเหมาะสมกับการใชสอย 

ผนังระบายลม 

       
 

ภาพที ่244 แผนไมอัดเจาะรู      ภาพที่ 245  ตาขาย 
- การเลือกใชวัสดุผนังมีความหลากหลายเพื่อความ
เหมาะสมกับการใชสอย 

หลังคา 

 
ภาพที ่246 หลังคา 
ที่มา : ฤทยั ใจจงรัก, เรือนไทยเดิม, 2518. 
- มีความหลากหลายขึ้นกับวัสดุที่มีในทองถิน่  

หลังคา 

 
ภาพที ่247, 248 หลังคา 
- มีความหลากหลายขึ้นกับวัสดุทีห่าไดในเมือง 
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บทสรุป 
จากการเปรียบเทียบพบวาการใชภูมิปญญาของเรือนพืน้ถิน่และบานคนจน

เมือง มีความแตกตางกนัในรายละเอียด เชน วัสดุที่มีในพื้นที่ แตคลายคลึงกนัใน
ภาพรวม ไดแก การคิดสรางสรรคแกปญหาภายใตขอจํากัดตางๆ  

ในภาพรวมการออกแบบมีลักษณะรวมกัน ไดแก การใชความคิดสรางสรรค
ในการแกปญหาภายใตขอจํากัดทีม่ีอยางเรียบงาย ไมพึง่พาเทคโนโลยีซับซอน มีความ
สอดคลองสัมพันธกับการใชสอยอยางแทจริง ตามความเปนอยูอยางที่เรียบงาย ไม
ฟุมเฟอย มีการออกแบบเพื่อความเหมาะสมกับสภาพภูมอิากาศที่รอนอบอาว ความชื้น
สูง ฝนตกชุก แดดแรง ใชวัสดุและทักษะความชาํนาญในการกอสรางที่มีในทองถิ่น มี
ความเขาใจในคุณสมบัติของวัสดุ และนาํมาใชไดอยางหลากหลายเหมาะสม ใชพืน้ที่
อยางคุมคา ดวยการปรับใชสอยอยางหลากหลาย อเนกประสงคและการปรับใชตาม
ชวงเวลาเพื่อความรูสกึสบาย โครงสรางไมซับซอน งายตอการปลูกสราง และมีความ
ยืดหยุน สามารถถอดประกอบไปสรางที่อ่ืนไดเมื่อมีการยายถิน่ที่อยู ใชระยะเวลาและ
คาใชจายในการกอสรางนอย แรงงานสวนใหญใชการขอแรงและลงแรงรวมกนั 
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บทที่ 5 

บทสรุป (Conclusion) 
 

การทาํวทิยานพินธในหัวขอ “การศึกษาการใชพื้นที ่วัสดุเหลือใช และวสัดุกอสราง ของ
บานพักอาศัยสําหรับคนรายไดนอยในเมือง” เปนการนาํเสนอกระบวนการการศึกษาแนวทางหนึ่ง โดย
เร่ิมจากการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวเนื่องเบื้องตน ไดแก พฒันาการของสลัมและมุมมองแนวความคดิใน
การพัฒนา การอยูอาศัยดวยภูมิปญญาพื้นถิ่น และ แนวความคิดการใชวัสดุซ้ําอยางคุมคา (Reuse & 
Recycle) จากนัน้จึงสาํรวจเก็บขอมูลภาคสนามโดยไดเลือกกรณีศึกษาบานคนจนเมือง 10 หลงัที่มี
ความหลากหลายของการใชสอย วัสดุ โครงสราง การกอสราง พื้นที่ตัง้ และขอจํากดัอื่นๆที่แตกตางกนั 
เพื่อใหไดขอมลูเพื่อวิเคราะห เปรียบเทยีบที่นาสนใจ   

จากการศึกษาพบวาชาวบานสามารถออกแบบวางผัง ใชสอยพื้นทีท่กุสวนอยางคุมคา มกีาร
ปรับเปลี่ยนการใชอยางสัมพนัธกับชวงเวลาและกิจกรรมที่เกิดขึ้น การประยุกตใชวัสดุใชแลวหรือเหลือ
ใชอยางสรางสรรค การเลือกใชโครงสรางและวิธีการกอสรางที่สอดคลองกับทักษะความชาํนาญทีม่ี ทาํ
ใหบานคนจนเมืองสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานไดเปนอยางดีภายใตขอจํากัดตางๆ ไดแก 
ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ดิน คาใชจายและระยะเวลาในการกอสราง วัสดุ และอุปกรณที่มีอยูอยางจาํกัด  
 
คาใชจายและระยะเวลาในการกอสราง 
 คาใชจายและระยะเวลาในการกอสรางที่จาํกัดเปนปจจัยหลัก ทีท่ําใหบานคนจนเมอืงมีการใช
พื้นที่อยางคุมคา ใชวัสดุราคาถูกหรือประยุกตใชวัสดุเหลือใช  และอาศัยวิธีการกอสรางจากทกัษะและ
แรงงานทีม่ ีโดยคาใชจายและระยะเวลาในการสรางบานแตละหลังที่แตกตางกนัเกิดจากหลายปจจัย
ดวยกนั ไดแก รายไดของเจาของบาน, ขนาดของบานและความตองการใชสอย, การกอสรางบานที่
สอดคลองกับทักษะทางดานการกอสรางของเจาของบาน, การเลือกใชวัสดุ และทัศนคติ
ที่ชาวบานมีตอการอยูอาศัย  
 บานคนจนเมอืงสวนใหญใชเวลาในการกอสรางนอย เนือ่งจากตองใชเวลาเพื่อการประกอบ
อาชีพ ระยะเวลาในการกอสรางที่สัน้ที่สุดที่สํารวจพบ คือ 1 วนั ขอจํากัดดานเวลาสงผลตอการเลอืกใช
โครงสรางที่เรียบงาย เชน เสา-คาน บานมีขนาดพอดกีบัการใชสอย บางหลังที่มีขนาดเล็กมากจะใช
วิธีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชเอนกประสงคตามชวงเวลา พบวาคนจนเมืองสวนใหญสรางบานดวยตนเอง
ตามทกัษะที่ม ีโดยอาศัยการขอแรงกันในหมูญาติและเพื่อนบาน ซึ่งทาํใหประหยัดคาแรงไดมาก 
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คาใชจายสวนใหญจึงเปนคาวัสดุซึ่งมักเลอืกใชวัสดุเกา, วัสดุราคาถูก และวัสดุเหลือใช นาํมาปรับ
ใชเพื่อประหยดัคาใชจาย คาใชจายในการกอสรางต่ําสดุที่สํารวจพบคือ 10 บาท 
 
ความสมัพันธของการใชพื้นที่กับชวงเวลา 

สวนใหญการใชสอยพืน้ทีท่ั้งภายในบานและบริเวณภายนอกจะมีความสัมพันธกับ
ชวงเวลา เพื่อใหเกิดความสบายสูงสุด โดยไมตองพึง่พาเทคโนโลยีซับซอน นั่นคือชาวบานใช
วิธีการแกปญหาเรื่องอากาศภายในบานรอนที่ตัวบุคคล เชน การอาบน้ํา การยายตวัเองสูสถานที่
ซึ่งมีอุณหภูมติ่ํากวา อาจเนือ่งจากการแกปญหาที่ตัวบานทาํไดยากลาํบากและแพงกวา หากเปน
บานชัน้เดียว ในชวงกลางวนัที่อากาศรอนชาวบานมักนั่งเลนอยูภายนอกบาน กระทั่งเวลาเย็น 
อากาศภายในบานรอนนอยลงจึงกลับเขาไปนั่งเลนภายในบาน สาํหรบับานสองชั้น พบวาในชวง
กลางวัน ชาวบานมกัใชพืน้ที่ชั้นลางหรือชัน้ใตถุน กระทัง่เมื่อถงึชวงเยน็หรือพลบค่ําจึงขึ้นไปใชสอย
ชั้นบน 
 
ความสมัพนัธของการใชพื้นที่กับกิจกรรม 

 ดวยขอจํากัดทางดานพืน้ที ่ทําใหบานคนจนเมืองมีการปรับใชสอยพืน้ที่เพื่อทํากิจกรรมที่
หลากหลายอยางคุมคา พื้นที่สวนใหญในบานถูกใชเปนพื้นที่อเนกประสงคตามชวงเวลา ชาวบาน
มักเลือกใชพื้นที่หองทีโ่ลงกวางเปดตอเนื่องถึงกันโดยสะดวก หากมีการกั้นแบงมกัเลอืกใชวิธีซึง่ยงัคง
ความตอเนื่องของการใชสอยและความตอเนื่องทางสายตาไวได เชน การแบงแยกพืน้ที่ดวยการ
เปลี่ยนวัสดุพืน้, การเปลีย่นระดับ, การกั้นดวยตูเก็บของ, ผา, มูลี ่หรือผนังเบา เปนตน  นอกจากนี้
สวนใหญชาวบานเปนผูออกแบบและกอสรางดวยตนเอง ระยะตางๆ ภายในบานจงึมีความ
สอดคลองกับพฤติกรรมการอยูอาศัยอยางดี เชน ระยะของชองเปดดานลางที่สอดคลองกับการนอน
พื้น, ระยะของบานเปดหนาตางทีพ่อดีกับระยะวางแขนขณะนั่งเลน, และระยะของการยกพื้นเปลีย่น
ระดับที่ใชเปนที่นัง่เลนหยอนขาไดพอดี เปนตน  
 
การใชวสัดุและโครงสราง  

การใชวัสดุนัน้มีความหลากหลายทัง้เพื่อความคงทน แขง็แรง ความเปนสวนตัว รวมไป
ถึงการใชประดับตกแตงเพือ่ความสวยงาม พบมีการนําวัสดุเดิมจากบานเกามาประยุกตใชกับบาน
ใหมเพื่อลดคาใชจาย โดยมกีารปรับเพิ่มเสริมโครงสรางบางอยางเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับวัสดุ
เดิมที่มีสภาพคอนขางทรุดโทรม, วัสดุกอสรางที่ชาวบานใชมักเปนวัสดุเกา เนื่องจากราคาถกูกวา
มาก ชาวบานนิยมใชไมขนาด 1.5” x 3” ประยุกตใชในหลายสวนของโครงสราง เชน เสา, คาน, แป 
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เนื่องจากมีราคาถูก, ปรับใชไดงาย และขนยายสะดวก นอกจากนีย้ังพบการประยกุตใชวัสดุเหลอื
ใชเปนวัสดุในการกอสรางอยางเขาใจคุณสมบัติ ทาํใหสามารถใชงานไดดี เชน การใชกระดาษ
กลองนมแผนใหญหุมเพื่อกนัความชื้นใหกับแผนไมอัด, การใชตาขายและแผนไมอัดเจาะรูในสวน
ที่ตองการการระบายอากาศ, การใชสติกเกอรสีปดรูร่ัวของหลงัคาซึง่ทาํจากแผนสังกะสีเกา และ
การใชกระปองปบหลากประเภทและความแข็งแรงเปนแมแบบหลอเสาคอนกรีต, พื้น, ผนัง และ
หลังคา  

พบวาชาวบานเลือกใชโครงสรางทีเ่รียบงาย ไมซับซอน ใชทักษะความชํานาญ, อุปกรณ, 
เครื่องมือ และแรงงานทีม่ีอยูในพืน้ที่ในการกอสราง โดยพบวานอกจากการกอสรางดวยทกัษะที่มี
จะชวยใหประหยัดคาใชจายแลว ยงัทาํใหชาวบานสามารถควบคุมแบบการกอสรางใหเปนไปตาม
ความตองการไดเปนอยางดี  
 
ความเปนไปไดในการปรบัเพิ่มพื้นที ่

การปรับเพิ่มพืน้ที่มทีัง้ในแนวนอนและแนวตั้ง ขึน้กับพื้นที่รองรับการขยาย ทกัษะ ความ
ชํานาญ คาใชจาย และความรูสึกมั่นคงในที่อยูอาศัย พบวามักมกีารประยุกตนําโครงสรางเดิมมา
ปรับใชเพื่อลดคาใชจาย โดยการออกแบบที่คํานึงถงึความเปนไปไดในการปรับเพิ่มพืน้ที่เพื่อคนจน
เมืองนัน้ การเริ่มตนสรางเปนบานสองชัน้นั้นจะใหความสะดวกในการปรับเพิ่มพืน้ที่เปนอยางดี 
เนื่องจากพื้นทีใ่ตถุนสามารถปรับใชเปนพืน้ที่อเนกประสงคไดโดยสะดวก และหากตองการกัน้แบง
ใชสอยพื้นที่บริเวณใตถุนนี้ สามารถทําไดโดยสะดวก เพยีงแคปูวัสดุพืน้ และกัน้ผนังเบา เปนตน 
แตเปนรูปแบบที่ตองใชทุนเริ่มตนในการกอสรางมากกวา 
 
การอยูอาศัยดวยภูมิปญญาพื้นถิ่น  

จากการศึกษาเปรียบเทยีบกบัเรือนพืน้ถิน่พบวาแมจะมคีวามแตกตางบางใน
รายละเอียด หากแตแนวคิดโดยภาพรวมนัน้มีความคลายคลึงกนัในหลายประเดน็ เชน การ
ออกแบบภายใตขอจํากัด ซึง่สําหรับเรือนพื้นถิ่นคือเทคโนโลย ีและสําหรับบานคนจนเมืองคือ
คาใชจาย แตทั้งนี้บานของทั้งสองประเภทยงัคงเปนสถาปตยกรรมทีส่รางขึ้นเพื่อสนองประโยชนใช
สอยตามความเปนอยูที่เรียบงาย, ใชวัสดุและแรงงานทีม่ี, มีความยืดหยุนในการใชสอย, การ
เคลื่อนยาย และเปลี่ยนที่ตั้ง รวมถงึเปนสถาปตยกรรมที่สรางขึน้อยางสอดคลองกบัพื้นที่ตั้งอยาง
ชัดเจน มกีารคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ และสอดคลองกับสภาพ
ความเปนอยูของเจาของบาน เชน การยกพื้นใตถนุสูง, การใชหลงัคาลาดเอียง และมีชายคาบัง
แดด โดยบานคนจนเมืองมกัเลือกใชหนาตางบานกระทุงแทนการทาํชายคายาว เพราะสะดวกและ
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ประหยัดกวา, การแยกพื้นที่ใชสอยดวยการลดระดับที่สอดคลองกับสัดสวนของผูอยูอาศัย, การใช
ประโยชนจากรมไมและพืชพันธุโดยรอบ, การใชระแนงไมระบายอากาศ สําหรับบานคนจนเมือง
เนื่องจากประหยัดกวาการทาํหนาตางปกติ, การใชสอยสวนใหญอยูบนพืน้ สงผลตอการเลือกใช
วัสดุและการเปดชองเปด, การเลือกใชโครงสรางที่เรียบงาย มักไมมีฐานราก เนื่องจากบานสวน
ใหญมีน้าํหนักไมมาก, องคประกอบตางๆของบานสามารถนําไปถอดประกอบสรางใหมได และ
การกอสรางสวนใหญใชทักษะ แรงงานทีม่ีในพืน้ที่    
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิทยานิพนธทาํใหไดเขาใจการอยูอาศัยของคนจนเมืองมากขึ้น ไดทราบ
ถึงการปรับตัวในการอยูอาศยั นอกจากนีย้งัไดพบการแกปญหาภายใตขอจํากัดตางๆ และการ
สรางสรรคทางสถาปตยกรรมที่นาสนใจในหลายๆ ประเด็น ไมวาจะเปนการใชพื้นที่อยางคุมคา, 
การใชวัสดุเกา , วัสดุราคาถกู และวัสดุเหลือใช รวมไปถงึการใชทักษะและแรงงานทีม่ี ซึ่งหวงัวาจะ
กอใหเกิดประโยชนกับทัง้ผูสนใจ, ผูนาํไปศึกษาตอ รวมไปถึงรัฐบาลหรือองคกรพัฒนาชุมชนตางๆ   

1. สําหรับรัฐบาลหรือองคกรพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาชุมชนนั้นควรเนนที่การให
ความสาํคัญกบัความตองการ, วิถีชวีิตและการอยูอาศัยที่แทจริงของชาวบาน รวมไปถึงการนาํ
ทักษะที่ชาวบานมีใชใหเกิดประโยชนสงูสดุ และควรมีการสงเสริมการนําวัสดุราคาถกูและวัสดุ
เหลือใชมาใชอยางเปนระบบมากขึน้ อาจมีการกอต้ังเปนศูนยขยะรีไซเคิลสวนกลางที่มีเครือขาย
เชื่อมโยงไปยังชุมชนตางๆ อยางทัว่ถึง  โดยนอกเหนือจะชวยลดคาใชจายในการกอสรางไดแลว ยงั
เปนการสรางงานใหแกคนจนเมืองอกีทางหนึง่ดวย  

2. สําหรับนกัออกแบบ สามารถนาํขอมูลที่ได ใชเปนแนวทางในการคดิสรางสรรค 
ออกแบบ แกปญหาทางสถาปตยกรรมอืน่ๆ ได ไมเฉพาะแตตองเปนบานของคนจนเมืองเทานัน้ 
เพราะการแกปญหาภายใตขอจํากัดของเงินลงทนุ, วัสดุ และระยะเวลาในการออกแบบหรือ
ปรับปรุงที่อยูอาศัย คือเงื่อนไขในการสรางสถาปตยกรรมทุกชิน้ 

3. สําหรับผูสนใจตองการศึกษาพัฒนาตอในเรื่องของบานคนจนเมอืงนัน้ ยงัมีอีกหลาย
ประเด็นการศึกษาที่นาสนใจ ไดแก  การปรับปรุงบานคนจนเมืองที่ใหความสําคัญกับความ
ตองการ วัสดุ ทักษะ และความชํานาญของชาวบาน ในขั้นของการเสนอแนะแนวทางการออกแบบ
, การศึกษาการอยูอาศัยดวยภูมิปญญาพื้นถิ่นในเมืองของคนจนเมืองทัง้ในความเหมอืนและ
แตกตางในเชงิลึก รวมไปถึงการศึกษา พฒันาแนวคิดการใชวัสดุอยางคุมคา ไมวาจะเปนวัสดุเกา
หรือวัสดุเหลือใช, การแยกแยะคุณสมบัติของวัสดุและนาํมาประกอบใชรวมกนัซึ่งสามารถนาํมา
ประยุกตใชไดกับทัง้บานคนเมืองและสถาปตยกรรมทั่วไปไดดี  
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