
บทคัดย่อ
	 ภาคตะวันออกเฉียงหรือภาคอีสาน	 ที่พักอาศัยชั่วคราวเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการ

สรา้งทีพ่กัอาศยัมาตัง้แตอ่ดตีจนกระทัง่กลายเปน็ทีพ่กัของผูม้รีายไดน้อ้ยในเขตชมุชนเมอืง	ปจัจบุนั

รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนโครงการในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหด้ขีึน้	การปรบัปรงุการอยูอ่าศยัเปน็หวัขอ้ทีส่ำาคญัยิง่	โดยทัว่ไปทีพ่กัอาศยัชัว่คราวมกัจะ

ถกูกอ่สรา้งโดยผูอ้ยูอ่าศยัเองดว้ยขอ้จำากดัของความรูพ้ืน้ฐานในการออกแบบและกอ่สรา้ง	สถาปนกิ

ในประเทศไทยไดต้ระหนกัถงึปญัหานีแ้ละตอ้งการมสีว่นชว่ยในการสรา้งมาตรฐานทีด่สีำาหรบัการอยู่

อาศยัของผูม้รีายไดน้อ้ย	โดยเฉพาะทีพ่กัอาศยัชัว่คราวซึง่มมีากขึน้ในชมุชนเมอืง	การสรา้งพืน้ฐาน

ที่ดีจึงเป็นเรื่องสำาคัญ	ที่สถาบันการศึกษาจะต้องแสดงบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้และการ

สร้างฐานความรู้ให้นักศึกษาในเรื่องการออกแบบและก่อสร้างเพื่อนำาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อความ

ต้องการของชุมชนต่อไป

ในวชิาเลอืกสำาหรบัภาคเรยีนฤดรูอ้นของนกัศกึษาคณะสถาปตัยกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	(803407	หัวข้อเรื่องพิเศษทางสถาปัตยกรรม	จำานวน	3	หน่วยกิต)	ในการศึกษา	“การ

ออกแบบเชิงปฏิบัติการที่พักอาศัยชั่วคราว”	 นี้	 มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจ

กระบวนการออกแบบและก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวด้วยตัวเอง	 ทั้งนี้งานวิจัย	 ที่พักอาศัย

ชั่วคราว	กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น	(Chumnan, Nopadon, and Kulasri 2007)	จะถูกใช้เป็น

ฐานประกอบการออกแบบในชั้นเรียนนี้	 โดยผลงานสุดท้ายจะเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวขนาดพื้นที่

ประมาณ	2.5	 x	5	 เมตร	ของนักศึกษา	4	กลุ่ม	การเรียนเริ่มจากการวางฐานความรู้พื้นฐานการ

บรรยายของคณาจารย์ในเรื่องการออกแบบและการก่อสร้าง	โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ	การเลือก

ใช้วัสดุ	การวางแผนงบประมาณ	และกระบวนการก่อสร้าง	จากนั้นเป็นการประกวดแบบเบื้องต้น

ของทีพ่กัอาศยัชัว่คราว	การคดัเลอืกผลสดุทา้ยจะเหลอืผลงาน	4	ชิน้ในการพฒันาเพือ่การกอ่สรา้ง

จริง	ภายใต้ข้อจำากัดของงบประมาณ	วัสดุ	เวลา	และจำานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม

ผลงานการก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวทั้ง	 4	 หลัง	 ประสบความสำาเร็จในการก่อสร้างใน

พืน้ทีค่ณะสถาปตัยกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแกน่	ผลของการศกึษาทำาใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาส

ออกแบบและก่อสร้างจริง	ได้แก้ปัญหาในการออกแบบ	การก่อสร้าง	การจัดการงบประมาณ	และ

การทำางานในระยะเวลาที่กำาหนด

การศึกษาการออกแบบเชิงปฏิบัติการที่พักอาศัยชั่วคราว

สำาหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรม 

A Study of Temporary Shelter Design Built 

by Architectural Students
ชำานาญ บุญญาพุทธิพงศ์

Chumnan Boonyaputlhipong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-mail	:	bchumn@kku.ac.th



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ 12 ประจำาปี 255628

เกริ่นนำา
	 ที่พักอาศัยชั่วคราวได้ถูกพัฒนาเป็นที่พักในชุมชน

เมืองและในชนบทสำาหรับผู้มีรายได้น้อย	 โดยมีความสัมพันธ์กับ

วัฒนธรรมการพักอาศัยของคนอีสานในอดีต	

	 ในปจัจบุนัรฐับาลไดม้กีารสง่เสรมิในการพฒันาชมุชนและ

ทีพ่กัอาศยัมากขึน้	มผีลการศกึษาและโครงการหลายโครงการทีร่บั

งบประมาณสนบัสนนุจากหนว่ยงานของรฐั	เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นสำาหรับผู้ที่มีรายได้น้อย	

Abstract
In	Northeast	of	Thailand	or	I-San,	temporary	shelter	has	been	traditionally	

developed	for	low	income	people	both	in	rural	and	urban	areas.	Recently,	there	are	

many	Thai	government	funded	projects	aimed	to	help	improved	the	quality	of	life,	

where	improvement	of	places	for	living	is	one	of	the	most	important	issue.	However,	

a	temporary	shelter	is	previously	built	by	owner	with	limited	basic	knowledge	of	

architectural	design	and	construction.		Architects	in	Thailand,	nowadays,	show	more	

concerned	in	the	topic	of	helping	low	income	people	to	have	a	more	standardized	

living	place,	especially,	a	temporary	shelter	for	the	poor.	To	build	fundamental	

knowledge	on	this	subject,	architectural	education	has	to	play	an	important	role	

of	designing	and	constructing	architecture	to	serve	the	community’s	basic	needs.	

A	 summer	 elective	 course	 for	 architectural,	 803407	 Special	 Topics	 in		

Architecture,	the	students	at	Khon	Kaen	University,	Thailand,	was	designed	to	help	

student	understand	the	process	in	designing	and	building	a	temporary	shelter	by	

themselves.		Based	on	the	research,	Temporary	Shelter	for	I-San	community:	case	

studies	in	Khon	Kaen,	Thailand	(Chumnan,	Nopadon,	and	Kulasri	2007),	four	groups	

of	students	got	the	opportunity	to	design	and	build	a	2.5	x	5.0	m.	temporary	shel-

ters.	The	study	began	with	attending	lecture	series	to	set	up	basic	knowledge	on	

design	and	construction	which	includes	materials	selections,	budget	allocations,	

construction	process;	then,	a	design	competition	among	students	was	held.	Four	

different	designs	were	picked	for	construction	detail	development.	The	limitations	

of	the	temporary	shelter	were	set	by	cost,	materials,	time	and	number	of	students	

participation	in	each	one.	

Four	 temporary	 shelters	 have	 been	 successfully	 built	 in	 the	 faculty	 of		

Architecture,	Khon	Kaen	University;	as	a	result,	the	students	had	the	opportunity	to	

deal	with	real	life	design	and	construction	situation,	facing	various	problems	from	

designing,	to	construction,	to	budget	allocation	and	time	frame.

(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,	2546	และ	2548,	Boonyabancha		

2005,	 Sapu	 2007)	 	 อย่างไรก็ตามที่พักอาศัยชั่วคราวส่วนใหญ่

ถูกสร้างโดยผู้อาศัยเอง	ด้วยข้อจำากัดทางความรู้ด้านการออกแบบ

สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง	 ในปัจจุบันสถาปนิก	 และสถาบัน

ที่มีการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรม	 ได้ตระหนักถึงปัญหานี้	

ได้เข้ามามีส่วนร่วมการปรับปรุงที่พักอาศัยของผู้มีรายได้น้อยให้มี

มาตรฐานที่ดีขึ้น	 โดยเฉพาะที่พักอาศัยชั่วคราวที่เกิดขึ้นมากมาย

ในสังคมเมืองและชนบท	 ทั้งนี้การสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

คำาสำาคัญ :	การออกแบบเชิงปฏิบัติการ	ที่พักอาศัยชั่วคราว

Keywords :	Design	Built,	Temporary	Shelter
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การกอ่สรา้ง	เลอืกซือ้วสัด	ุไปจนถงึการลงมอืกอ่สรา้งเอง	ซึง่จะชว่ย

ให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการด้วยตัวเอง

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน	มีวัฒนธรรม

ของการอยู่อาศัยแบบชั่วคราวมาตั้งแต่อดีตกาล	 จากการศึกษา

ของ	 สมชาย	 นิลอาธิ	 (2530)	 ได้แบ่งประเภทของเรือนอีสานเป็น	

3	ประเภทได้แก่	เฮือนใหญ่	ตูบ	และเถียงนา	(ภาพที่	1)	ในขณะที่

รศ.วิโรฒ	ศรีสุโร	(2536)	แบ่งบ้านอีสานออกเป็น	บ้านถาวร	บ้าน

กึ่งถาวร	 และบ้านชั่วคราว	 แสดงให้เห็นว่าที่พักอาศัยชั่วคราวเป็น

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชาวอีสานมาช้านาน	จนกระทั่งปัจจุบัน

ที่พักอาศัยชั่วคราว	ทั้งในด้านการออกแบบและการก่อสร้างให้กับ

สถาปนิกเป็นสิ่งที่สถาบันการศึกษาจำาเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วม

อยา่งเปน็รปูธรรมเพือ่สรา้งสถาปนกิทีด่อีอกไปพฒันาความเปน็อยู่

ของชุมชนทุกระดับต่อไป

	 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 ได้มีโอกาสได้เรียนวิชาการออกแบบเชิงปฏิบัติการของ

ทีพ่กัอาศยัชัว่คราว	ในชว่งภาคเรยีนฤดรูอ้น	โดยมวีตัถปุระสงคก์าร

เรียนเพื่อพัฒนาแนวความคิดจากพื้นฐานความรู้ทางการออกแบบ	

รา่งแบบ	ออกแบบ	เขยีนแบบรายละเอยีด	ประมาณราคา	วางแผน

		 		
ภาพที่ 1 เฮือนใหญ่ ตูบ และเถียงนา (จากซ้ายไปขวา) 

	 ในอดีตครอบครัวที่แต่งงานใหม่ของคนอีสาน	 จะออก

เรือนไปสร้างบ้านชั่วคราวในรูปแบบที่ต่างกันไป	 เช่น	 การต่อเติม

จากบ้านหลังใหญ่ของพ่อแม่	 การต่อเติมจากเล้าข้าว(ตูบต่อเล้า)	

หรือการสร้างเรือนพักชั่วคราวอื่นๆ	เป็นต้น	นอกจากนี้ที่พักอาศัย

ชั่วคราวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังใช้ในวัตถุประสงค์	 ที่แตก

ต่างออกไป	เช่น	ใช้สำาหรับเป็นเถียงนาพักค้างคืนในฤดูทำานา	การ

พักอาศัยสำาหรับการก่อสร้างอาคาร	 หรือบ้านพักคนงานก่อสร้าง	

เป็นต้น

	 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง	 ที่พักอาศัยแบบชั่วคราว

สำาหรับชุมชนอีสาน	 :	 กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น	 (Chumnan,	

Nopadon,	 and	 Kulasri	 2007)	 พบว่าที่พักอาศัยชั่วคราวใน

จังหวัดขอนแก่นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน

การพกัอาศยัดว้ยงบประมาณและพืน้ทีท่ีจ่ำากดั	โดยแบง่พืน้ทีอ่าคาร

ออกเป็นสามส่วนหลักๆ	ได้แก่	ส่วนเอนกประสงค์	ส่วนนอน	และ

ส่วนทำาอาหาร	 โดยจะเห็นว่าส่วนเอนกประสงค	์ และส่วนนอนจะ

มีความสัมพันธ์ในการใช้งานอย่างใกล้ชิด	 (เส้นทึบ)	 ในขณะที่ส่วน

เอนกประสงค์	และส่วนทำาอาหารอยู่ใกล้กันแต่ไม่จำาเป็นต้องเชื่อม

การใช้งานกันโดยตรง	(เส้นประ)	ดังภาพที่	2

ภาพที่ 2  ความสัมพันธ์ของประโยชน์ใช้สอยในที่พักอาศัยชั่วคราว 

ที่มา:  Boonyaputthipong C., Thungsakul N. and Suriyadetsakul K. 

 2007

	 การศึกษานี้สรุปพื้นที่ในการใช้สอยในอาคารหลัก	 12		

ตารางเมตร	 อันประกอบด้วยส่วนเอนกประสงค์มีพื้นที่เฉลี่ย

ประมาณ	6	ตารางเมตร	(2.30	x	2.60	เมตร)		สว่นนอนมพีืน้ทีเ่ฉลีย่

ประมาณ	6	ตารางเมตร	(2.30	x	2.60	เมตร)		และสว่นทำาอาหารมี

พื้นที่เฉลี่ยประมาณ	5	ตารางเมตร	(2.00	x	2.50	เมตร)	โดยพื้นที่

ทำาอาหารส่วนใหญ่จะแยกออกจากพื้นที่ภายในอาคาร	 มีลักษณะ

เปิดโล่งติดกับอาคารและติดดิน	 ข้อมูลการศึกษาดังกล่าวถูกนำามา

ใช้เป็นพื้นฐานหลักในการศึกษาการศึกษาการออกแบบเชิงปฏิบัติ

การที่พักอาศัยชั่วคราวครั้งนี้	
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ขั้นตอนในการศึกษา
	 ในการศึกษาการออกแบบเชิงปฏิบัติการที่พักอาศัย

ชั่วคราว	 ร่วมด้วยการบรรยายความรู้พื้นฐานในการออกแบบ	

การเขียนแบบก่อสร้าง	 การก่อสร้าง	 การประมาณราคา	 วัสดุการ

ก่อสร้าง	และกรณีศึกษาของที่พักอาศัยชั่วคราว

	 จากนั้นนักศึกษาจะได้มีโอกาสในการนำาเสนอแนวความ

คดิในการออกแบบทีพ่กัอาศยัชัว่คราวโดยอา้งองิจากผลการศกึษา

วิจัยเรื่อง	 ที่พักอาศัยแบบชั่วคราวสำาหรับชุมชนอีสาน	 :	 กรณี

ศึกษาจังหวัดขอนแก่น	 โดยเน้นที่พื้นที่หลักสองส่วนได้แก่	 ส่วน

เอนกประสงค์	6	ตารางเมตร	(2.30	x	2.60	เมตร)		ส่วนนอนพื้นที่	

6	ตารางเมตร	(2.30	x	2.60	เมตร)		โจทย์ของการออกแบบที่พัก

อาศัยชั่วคราวนี้บังคับให้ใช้วัสดุก่อสร้างที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและ

มีส่วนประกอบของวัสดุเหลือใช้	ภายในงบประมาณไม่เกิน	8,000	

บาท	นักศึกษามีเวลารวบรวมข้อมูลและออกแบบ	1	อาทิตย์	ก่อน

ทีจ่ะนำาเสนอแนวความคดิของตวัเองตอ่ชัน้เรยีน	พรอ้มกบัการเปดิ

โอกาสให้อาจารย์	 และนักศึกษาในชั้นเรียนได้แสดงความคิดเห็น	

ผลงาน	16	ชิน้จะถกูเลอืกโดยการลงคะแนนจากอาจารยท์ีส่อนกบั

นักศึกษาในชั้นเรียน

	 ผลงานทัง้	16	ชิน้จะถกูนำามาพจิารณาในการรายละเอยีด	

และคัดเลือกโดยคณาจารย์ให้เหลือ	 8	 ชิ้น	 สำาหรับการพัฒนาการ

ออกแบบในขั้นตอนต่อไป	 นักศึกษาจะถูกแบ่งเป็น	 8	 กลุ่ม	 โดย

นักศึกษาที่เป็นเจ้าของแนวความคิดในการออกแบบเป็นหลัก	 ใน

ขณะนกัศกึษาอืน่	สามารถเลอืกเขา้รว่มพฒันาแบบกบังานออกแบบ

ที่สนใจ	ในขั้นตอนนี้ใช้เวลาในการพัฒนาแบบ	และรายละเอียด	2	

อาทิตย์	 หลังจากกลุ่มนักศึกษาจะนำาเสนอแนวความคิด	 และราย

ละเอียดแบบ	อันประกอบด้วย	ผังพื้น	รูปด้าน	รูปตัด	ทัศนียภาพ	

รายละเอยีด	และหุน่จำาลองอาคาร	จากนัน้คณาจารยท์ีร่ว่มสอนจะ

คัดผลงานให้เหลือ	4	ผลงานเพื่อพัฒนาสู่การก่อสร้างจริงต่อไป

	 ในทีส่ดุผลงานการออกแบบ	4	ชิน้สดุทา้ยจะถกูจดัทำาราย

ละเอียดเพื่อการก่อสร้างจริง	 นักศึกษาจะถูกจัดกลุ่มรวมกันใหม่	

โดยมีกลุ่มที่แบบถูกเลือกเป็นหลัก	แบบทั้ง	4	ชิ้นนี้จะถูกปรับปรุง

ให้เหมาะสมกับการก่อสร้างจริงภายใต้คำาแนะนำาของคณาจารย์	

แต่ละกลุ่มจะต้องหาข้อมูลในการเลือกวัสดุ	 สำารวจราคาวัสดุที่มี

ในท้องถิ่น	 ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ	 และที่สำาคัญจะ

ตอ้งทำาการศกึษาวสัดเุหลอืใชท้ีจ่ะนำามาประกอบการกอ่สรา้งนีด้ว้ย		

พืน้ฐานประโยชนใ์ชส้อยทีไ่ดอ้อกแบบไวจ้ะถกูปรบัปรงุใหส้อดคลอ้ง

กับการจัดการเวลาในการก่อสร้าง	 หลังจาก	 1	 อาทิตย์ในการหา

ขอ้มลูและปรบัแบบ	นกัศกึษาจะนำาเสนอรายละเอยีดแบบกอ่สรา้ง	

ราคาประมาณการการก่อสร้าง	 และแผนการดำาเนินงานให้กับ

คณาจารย์	ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง	(ภาพที่	3)	

		

ภาพที่ 3 นักศึกษานำาเสนอผลงานการออกแบบขั้นสุดท้ายก่อนก่อสร้างจริง

	 ในขั้นตอนแรกของก่อสร้าง	 แต่ละกลุ่มจะเลือกพื้นที่

ในการก่อสร้างภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 การเลือกที่ตั้งในการก่อสร้างต้องมีความเหมาะสม

สอดคล้องกับแบบของแต่ละกลุ่ม	 โดยคำานึงถึงการรบกวนหรือส่ง

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุดพร้อมกับการสำารวจ	 จัด

ซื้อจัดหาวัสดุสำาหรับการก่อสร้าง

	 งานก่อสร้างจะถูกจัดการแบ่งให้เหมาะสมกับความถนัด

และความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม	 เนื่องจากเป็นช่วงเปิดภาค

เรียนฤดูร้อน	 นักศึกษาบางคนมีเรียนวิชาอื่นๆ	 แต่ละกลุ่มจึงต้อง

เรียนรู้การแบ่งงานและจัดตารางการทำางานให้สอดคล้องกับเวลา

ที่สมาชิกในกลุ่มสามารถให้ความร่วมมือได้	 ทั้งนี้คณาจารย์จะทำา

หน้าที่เป็นที่ปรึกษาทั่วไปในการก่อสร้าง	ตอบคำาถามที่สงสัย	และ

จัดสรรงบประมาณตามที่นักศึกษาจะเบิกจ่าย	
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	 ในทีส่ดุหลงัจากเสรจ็สิน้กระบวนการกอ่สรา้งทีพ่กัอาศยั

ชั่วคราว	 แต่ละกลุ่มจะนำาเสนองานก่อสร้างให้กับคณาจารย์และ

แขกรับเชิญจากภายนอก	 โดยจะนำาเสนอตั้งแนวความคิดในการ

ออกแบบ	การเลอืกใชว้สัดุ	กระบวนการในการกอ่สรา้ง	การจดัการ

งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	และแนวทางในการแก้ไข

	 งานกอ่สรา้งทีพ่กัอาศยัชัว่คราวนีถ้กูใชเ้ปน็พืน้ทีส่าธารณะ	

และเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาในชั้นปีต่างๆ	 ได้ใช้ในการเรียนรู้

โครงสรา้ง	วสัดอุาคาร	และพืน้ทีใ่ชส้อย	กอ่นทีจ่ะรือ้ทิง้	โดยการนำา

เอาวัสดุไปใช้ประโยชน์อื่นต่อไป	

						

การเรียนรู้จากการก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราว
 การออกแบบ

	 กระบวนการออกแบบเป็นขั้นตอนที่สำาคัญอย่างยิ่ง

สำาหรับการเรียนรู้การออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษา	

อย่างไรก็ตามกระบวนการเรียนรู้โดยทั่วไปในชั้นเรียนจะจบด้วย

ผลการออกแบบสถาปัตยกรรม	 อันประกอบด้วย	 ผังพื้น	 รูปด้าน	

รูปตัด	 ทัศนียภาพ	 หุ่นจำาลอง	 และรายละเอียดของส่วนประกอบ

ต่างของอาคาร	 ซึ่งมีความแตกต่างกับงานสถาปัตยกรรมจริงที่จบ

กระบวนการที่การก่อสร้างตัวสถาปัตยกรรม	 ดังนั้นการเรียนการ

สอนการออกแบบเชิงปฏิบัติของที่พักอาศัยชั่วคราวจึงเป็นการ

จำาลองขั้นตอนในการสรรสร้างสถาปัตยกรรมจริง	 นักศึกษาจะ

ต้องคำานึงถึงรายละเอียดในการก่อสร้าง	และรายละเอียดเหล่านั้น

จะต้องตอบโจทย์ในสถานการณ์การก่อสร้างจริง	 เป็นการเตรียม

ความพร้อมให้นักศึกษาก่อนที่จะจบไปประกอบวิชาชีพจริงต่อไป	

นักศึกษาแต่ละคนมีโอกาสได้แสดงแนวความคิดในการออกแบบ

ในการประกวดแบบ	 และนักศึกษาจะได้เรียนรู้การแลกเปลี่ยน

แนวความคิดในการออกแบบกับคนอื่น	 ในรูปแบบของการทำางาน

เป็นทีม	 ผลการเรียนรู้ในการออกแบบเชิงปฏิบัติของที่พักอาศัย

ชั่วคราวนี้จะมีความแตกต่างกับการเรียนในวิชาออกแบบทั่วไป	

ทั้งนี้เนื่องจากวิชานี้เป็นชั้นเรียนที่เปิดให้นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถ

ลงทะเบียนเรียนได้	 จึงมีนักศึกษาในหลายชั้นปีลงทะเบียนเรียน	

ประกอบด้วยนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่	 2	 ถึงชั้นปีที่	 4	 จากหลักสูตร

สถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติเปน็หลกัและมนีกัศกึษาจากหลกัสตูร

ออกแบบอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตจำานวนหนึ่ง	 ความแตกต่างนี้

ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แตกต่างกันในชั้นเรียน		

 วัสดุ

	 แม้ว่าที่พักอาศัยชั่วคราวจะมีการเลือกใช้วัสดุที่จำากัด	

และแตกต่างจากวัสดุอาคารในอาคารอื่นๆ	 ที่นักศึกษาได้เคย

ออกแบบในชัน้เรยีน	แตน่กัศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารใชว้สัดโุดยการนำา

มาก่อสร้างจริงด้วยตัวเอง	 ทำาให้เกิดความเข้าใจในวัสดุและการ

ประยุกต์ใช้วัสดุหมุนเวียนและวัสดุที่มีในท้องถิ่น	(ภาพที่	4)	แทนที่

การก่อสร้างติดตั้งวัสดุจะขึ้นอยู่กับคนงานก่อสร้างอย่างเดียว	

สำาหรับวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุหมุนเวียน	 นักศึกษาจะต้องทำาการ

ศึกษา	 โดยการเริ่มต้นที่การสำารวจหาวัสดุที่เหลือใช้ในชีวิตประจำา

วนัรอบตวั	จนถงึวสัดทุีเ่หลอืใชใ้นกจิการรา้นคา้ในพืน้ที่	หรอืภายใน

มหาวิทยาลัย	 นำามาวิเคราะห์ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ของที่พักอาศัยชั่วคราวต่อไป	 โดยมีข้อแม้ในการคงอยู่ให้ได้อย่าง

น้อย	3	เดือน

		 		

ภาพที่ 4 วัสดุเหลือใช้และวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นสำาหรับการก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราว
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	 การประมาณราคา 

	 ในกระบวนการออกแบบทางสถาปตัยกรรม	การประมาณ

ราคาเปน็ขัน้ตอนทีม่คีวามสำาคญัของสถาปนกิทีจ่ะตอ้งมคีวามเขา้ใจ

และคำานงึถงึ	แตใ่นชัน้เรยีนการออกแบบทัว่ไปนบัเปน็เรือ่งยากทีจ่ะ

สอนการออกแบบสถาปัตยกรรมควบคู่กับการประมาณราคาโดย

ละเอียด	 ในการเรียนออกแบบเชิงปฏิบัติของที่พักอาศัยชั่วคราว

นี้เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการและ

ควบคมุราคาการกอ่สรา้งโดยละเอยีด	นกัศกึษาจะตอ้งสำารวจราคา

วสัดทุีม่อียูใ่นพืน้ทีก่อ่นมีจ่ะออกแบบรายละเอยีดสถาปตัยกรรมตอ่

ไป	 การตัดสินใจในกลุ่มออกแบบถูกอ้างอิงจากข้อมูลการสำารวจ

ตลาดในพื้นที่	 คณาจารย์ทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติม

และช่วยประสานงานในการขนส่งวัสดุ	 รวมทั้งราคาวัสดุต่างๆ	 จะ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณาจารย์ก่อนการทำาการดำาเนินการ

จัดซื้อเพ่อการก่อสร้างต่อไป

 การจัดการก่อสร้าง 

	 ผลของการออกแบบในแต่ละกลุ่มจะถูกนำามาวางแผน

การก่อสร้าง	 เนื้อหาทฤษฎีการจัดการก่อสร้างถูกจัดให้เป็นคาบ

เรียนพิเศษสำาหรับวิชานี้	 แม้ว่านักศึกษาชั้นปีที่	 4	 บางคนจะเคย

เรียนวิชาการจัดการก่อสร้างมาแล้ว	 แต่เนื้อหาในวิชานี้จะมีการ

เพิม่แนวทางการกอ่สรา้งทีพ่กัอาศยัชัว่คราว	นอกเหนอืจากเนือ้หา

การจดัการกอ่สรา้งทัว่ไป	นกัศกึษาจะตอ้งจดัการเวลา	งบประมาณ	

และวสัดทุีม่จีำากดั	ทกุกลุม่จะตอ้งเกบ็รวบรวมภาพความกา้วหนา้ใน

การก่อสร้างพร้อมรายงานประจำาวัน	ทั้งนี้ภายใต้การเลือกหัวหน้า

ทีมของแต่ละกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบภาพรวมและมีหน้าที่ในการ

รายงาน	ประสานงานกับคณาจารย์	โดยคณาจารย์จะทำาการตรวจ

สอบแผนการทำางานกับผลการทำางานในแต่ละวันของแต่ละกลุ่ม

 การก่อสร้าง 

	 สองคาบเรียนในการเรียนทฤษฎีจะเป็นเนื้อหาการ

ก่อสร้าง	 และกรณีศึกษาในการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย

ชั่วคราว	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาได้รับแนวความคิด

เบือ้งตน้ในการกอ่สรา้งทัว่ไป	อาคารขนาดเลก็	ไปจนถงึทีพ่กัอาศยั

ชั่วคราว	 โครงสร้างอาคารเป็นเนื้อหาหนึ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนใน

ภาคทฤษฎีและทดลองในภาคปฏิบัติจริง	 กระบวนการเรียนรู้ส่วน

หนึ่งเกิดจากการทำางานในแต่ละวันของนักศึกษาเอง	 (ภาพที่	 5)	

บางกลุ่มพบว่าพวกเขาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างหลังจาก

ได้เริ่มติดตั้งประกอบชิ้นส่วน	 องค์ประกอบก่อสร้างอาคารจริงขึ้น

มา	 นักศึกษาส่วนหนึ่งจะได้ประสบการณ์จากการทำางานในส่วนที่

เขาไม่เคยได้ทำามาก่อน	 บทเรียนเหล่านี้นำาไปสู่การเรียนรู้กระบวน

หลังการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

		

						
ภาพที่ 5 นักศึกษาเรียนรู้จากการทำางานก่อสร้างในแต่ละวัน

 การทำางานเป็นทีม 

	 ท้ายที่สุด	 การทำางานเป็นทีม	 คือ	 บทเรียนที่สำาคัญที่สุด

สำาหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรม	 โดยเริ่มกระบวนการเรียนรู้จาก

การยอมรับผลการประกวดแบบและเคารพแนวความคิดของผู้อื่น	

นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ว่าสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีความสามารถ

และมีความเหมาะสมกับงานส่วนไหน	 และนักศึกษาจะเรียนรู้การ

จ่ายงานให้เหมาะกับคน	 โอกาสในการทำางานเป็นทีมในชั้นเรียนนี้

มคีวามแตกตา่งกบัการทำางานเปน็ทมีในชัน้เรยีนปกตหิลายประการ	

และส่วนที่สำาคัญส่วนหนึ่ง	 คือ	 สมาชิกในกลุ่ม	 มีหลายชั้นปีตั้งแต่

ชั้นปีที่	2	ถึงชั้นปีที่	4	ซึ่งในการทำางานจริงสถาปนิกจะต้องเจอกับ

สมาชิกที่มีพื้นฐานประสบการณ์ที่แตกต่างกัน	 และจะต้องเรียนรู้

การยอมรับความคิดผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าให้ได้	

บทสรุป
	 ผลงานในชัน้เรยีนภาคฤดรูอ้นนีเ้ปน็	ทีพ่กัอาศยัชัว่คราว	4	

หลัง	(ภาพที่	6)	ได้ถูกนำาเสนอต่อสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

ความเขา้ใจในลกัษณะกรณศีกึษาสำาหรบัการกอ่สรา้งโครงการขนาด
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เล็กและเรียบง่าย	 นักศึกษาในชั้นเรียนนี้จะได้รับประสบการณ์ใน

การทำางานออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรมขนาดเล็กตั้งแต่

ต้นจนจบด้วยตัวเอง	 ซึ่งนักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้กับงานในชั้นเรียนหรืองานออกแบบ

สถาปัตยกรรมอื่นๆ	ได้ในอนาคต	

	 อยา่งไรกต็ามการจดัการการเรยีนการสอนวชิานีม้ปีญัหา

อปุสรรคหลายประการ	ประการแรกการเบกิจา่ยงบประมาณในการ

เรยีนการสอนมคีวามแตกตา่งกบัวชิาอืน่ทัว่ไป	ทำาใหเ้กดิความลา่ชา้

กับการเบิกจ่ายในระบบราชการพอสมควร	 เกิดความล่าช้าในการ

จัดซื้อวัสดุ	 ประการที่สอง	 เนื่องเป็นวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อน

นักศึกษาบางคนลงทะเบียนเรียนหลายวิชา	 ทำาให้เกิดความยาก

ลำาบากในการจัดสรรเวลาในการก่อสร้างซึ่งใช้เวลามาก	 ประการ

สุดท้าย	ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดหรือปัญหาในการทำางาน

เปน็ทมีเกดิขึน้	คณาจารยต์อ้งใชว้จิารณญาณและระมดัระวงัในการ

ให้คำาปรึกษา	

	 ท้ายที่สุดนี้ 	 การศึกษาการออกแบบเชิงปฏิบัติการ

ที่พักอาศัยชั่วคราว	 แสดงให้เห็นถึงกระบวนในการเรียนการสอน

นกัศกึษาสถาปตัยกรรมในอกีแนวทางหนึง่	ทีส่อนนกัศกึษาในหลาก

หลายบทเรียนของการออกแบบสถาปัตยกรรมและกระบวนการ

กอ่สรา้ง	กอ่นทีน่กัศกึษาอาจจะมโีอกาสออกไปออกแบบและสรา้ง

อาคารที่พักชั่วคราวสำาหรับชุมชนต่อไปในอนาคต	

		

		
ภาพที่ 6 ผลงานสุดท้ายที่พักอาศัยชั่วคราวทั้ง 4 หลัง
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