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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นผลจากรวบรวมผลงานและศึกษาแนวคิดการออกแบบของธิติ เฮงรัศมี สถาปนิกผู้บุกเบิก

และปฏบิตัวิชิาชพีโดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จนถงึปัจจบุนั ธิต ิเฮงรศัมีมีผลงานการออกแบบกว่า 150 รายการ 
ประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัย อาคารเพื่อการพาณิชย์ อาคารราชการ อาคารเพื่อการศึกษา รวมไปถึงงานออกแบบวาง
ผัง  การศึกษานี้ซึ่งใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานจากแบบก่อสร้าง ทัศนียภาพ รูปถ่ายและการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
แบบมีโครงสร้าง พบว่า แนวคิดหลักในการท�างาน คือการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเขตร้อนชื้น ซึ่งมีหลักการ 4 
ประการได้แก่ 1) การป้องกันแสงแดดและความร้อน 2) การส่งเสริมการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 3) การป้องกัน
ฝนและความชื้น และ 4) การตอบสนองกับสภาพท้องถิ่นและสะท้อนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  นอกเหนือจากแนวคิดหลัก
ดังกล่าวแล้วยังค�านึงถึงการตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ความคุ้มค่า การค�านึงถึงการดูแลรักษา และการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต  ผลงานและแนวทางในการออกแบบของธิติ เฮงรัศมีน้ีสามารถเป็นข้อมูลส�าหรับการศึกษาการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้นในประเทศไทยและการพัฒนาสถาปัตยกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อีกด้วย

ABSTRACT
This paper aims to illustrate the results of the study the works of Dhiti Hengasmee, one of 

the pioneers in architectural profession, particularly in Northeast region of Thailand. Up to present, 
he has designed more than 150 projects, including residential buildings, commercial buildings, 
government buildings, educational buildings and university master plans. The method of study was 
through archiving his architectural drawing, perspectives, built architectural photos, and in-depth 
interview using the method of structured interview, which aimed for the past experiences of the 
works and details of each work, as well as the main idea and method of the works. The basic idea 
behind the Dhiti’s works is modern tropical architecture, which can be classified into four principles: 
1) Protection of direct sunlight, 2) Enhancement of natural ventilation, 3) Prevention of high-humidity, 
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วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม ประจ�าปี 2562

and 4) Reflection of local conditions. Besides the concept of modern tropical architecture, 
his practice also revolves arround the concepts of functional based design, cost efficiency, 
easy maintenance, and consideration of future changes. As a result, his ideas and works can be 
used as references for the study about modern tropical architecture in Thailand, as well as the 
development of architectural practices in Northeastern region. 
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บทน�ำ 
บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของผลงานวิจัยเรื่องบทบาทของสถาปนิกท้องถิ่นกับการพัฒนาทางสถาปัตยกรรม

ในภูมิภาค ทัศนะจากงานออกแบบของธิติ เฮงรัศมี โดยบทความนี้มุ่งเน้นที่จะน�าเสนอผลการศึกษาผลงานของ
ธติ ิเฮงรศัม ีในส่วนของการออกแบบสถาปัตยกรรมและแนวความคดิทีม่อีทิธผิลต่อการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งธิติ เฮงรัศมีได้มีส่วนพลักดันให้เกิดการก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2531 และได้ด�ารงต�าแหน่ง
คณบดคีนแรกตัง้แต่ปีพ.ศ. 2531-2539 และด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมาธกิารสถาปนกิอสีาน สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ระหว่างปีพ.ศ. 2529-2535

การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ผล
งานการออกแบบ และการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) ที่เกี่ยวข้องกับความคิดและเหตุผลเบื้องหลัง
การกระท�า เพ่ือตอบค�าถามถงึลกัษณะผลงาน การสร้างสรรค์ผลงาน และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ 

การเก็บรวบรวมผลงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติและผลงานการออกแบบก�าหนดโดยใช้ช่วงเวลา
ของการสร้างสรรค์ผลงานและประเภทอาคารเป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการจัดเรียบเรียง1 เพื่อความสะดวกในการบริหาร
จัดการข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์ของเอกสารผลงาน ขั้นตอนได้มีการแปลงข้อมูลเอกสารเป็นข้อมูลดิจิตอลโดยการ
สแกนภาพผลงาน และจัดกลุ่มข้อมูลของงานชิ้นเดียวกันที่อาจอยู่ในหลายรูปแบบ หลายขนาด ให้อยู่ในแฟ้มเอกสาร
เดียวกัน  ส�าหรับข้อมูลภาพถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติและผลงานประเภทอื่นที่ไม่ใช่งานออกแบบ 
จะรวบรวมเพือ่ประกอบการท�าความเข้าใจผลงานออกแบบ และศึกษาถงึพฒันาการทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบต่อไป

การสมัภาษณ์และจดัท�าบนัทกึข้อความอนัเก่ียวเนือ่งกับผลงานการออกแบบผ่านวธิกีารสัมภาษณ์แบบเชงิลึก
แบบมีโครงสร้าง (Structured interview)2 โดยมุ่งเน้นไปที่การบอกเล่าถึงประสบการณ์และการอธิบายลักษณะและ
รายละเอียดของผลงาน  กระบวนการคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ โดยครอบคลุมประเด็นพื้นฐาน

1 ผู้วิจัยได้สืบค้นเอกสารและผลงานของธิติ เฮงรัศมี  โดยรวบรวมผลงานออกแบบทุกชิ้นงาน ท้ังน้ีผลงานบางส่วนไม่สามารถหา
รายละเอียดที่เป็นเอกสารได้ นอกจากปรากฏเป็นชื่อโครงการซึ่งถูกระบุไว้ในเอกสารรวบรวมประวัติซึ่งจัดท�าโดยผู้ออกแบบเอง  
ผู้วิจัยได้เก็บภาพถ่ายเพ่ิมเติมของภาพอาคารในปัจจุบันในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอาคาร
สาธารณะในจังหวัดขอนแก่น เพื่อประกอบการศึกษาและเป็นข้อมูลให้ผู้ศึกษาในอนาคต นอกจากนี้ภาพถ่ายบางส่วนท่ีถ่ายหลัง
จากอาคารสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งจะสะท้อนความคิดการออกแบบในช่วงเวลาดังกล่าว ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากการปรับปรุงและ
ดัดแปลงในภายหลัง

2 งานวิจัยนี้ได้มีการการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประวัติและผลงานด้วยค�าถามปลายเปิด (Open-ended question) เพื่อให้
เกิดแง่มุมท่ีหลากหลาย การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องนี้เน้นประเด็นค�าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง และความคิดเห็นที่มี
ต่อผลงาน ข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกใช้การศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ในเร่ืองความส�าคัญของบทบาทสถาปนิกท้องถ่ิน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของสถาปนิกท้องถิ่นกับการพัฒนาทางสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ซึ่งอยู่นอกเหนือจากขอบเขต
วัตถุประสงค์ของบทความนี้จึงมิได้น�ามารวบรวมไว้ในที่นี้ด้วย
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ได้แก่ ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง ช่วงเวลาท่ีด�าเนินการ องค์ประกอบและลักษณะของโครงการ ผู้ท่ีมี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน แนวความคดิในการสร้างสรรค์ ประเดน็ส�าคัญหรอืประเดน็อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  ส�าหรบั
ข้อมูลอื่นๆ ที่อาจได้รับเพิ่มเติมเช่น สถานการณ์แวดล้อม ปัญหาและอุปสรรค์ในการออกแบบและก่อสร้าง ถูกใช้
ประกอบในการท�าความเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ข้อมูลเบื้องต้นทั้งด้านเอกสารผลงานออกแบบ ได้รับการจัดเก็บในลักษณะจดหมายเหตุ (Archives) ซึ่งจะ
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการศกึษา และพฒันาน�าสาระทีไ่ด้รบัไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อไปในอนาคต ประกอบกบัข้อมลู
จากการสัมภาษณ์ จะถูกเรียบเรียงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นงาน ลักษณะการประยุกต์แนวคิด วิธีการคิดและ
ท�างาน เทคนคิทีใ่ช้ในการออกแบบ รวมไปถงึพฒันาการทีต่่อเนือ่งระหว่างชิน้งานประเภทเดียวกนั  จากนัน้จงึน�าข้อมลู
มาการสรุปเป็น แนวทางในการคิดและท�างานของผู้ออกแบบต่อไป

อิทธิพลต่อแนวควำมคิดและกำรออกแบบ
ธิติ เฮงรัศมี ได้เข้าศึกษาท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างปีพ.ศ. 2504 ถึง 

2508 และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยแมคกิลล์ เมืองมอนทรีออล รัฐคิวเบก ประเทศแคนาดา 
(McGill University, Montreal, Canada) ระหว่างปีพ.ศ. 2513 ถึง 2515  สิ่งที่ธิติได้เรียนทั้งในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทเป็นพื้นฐานส�าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อแนวความคิดและการออกแบบ โดยเฉพาะอิทธิพลจากแนวคิดเรื่อง
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modern architecture) 

แนวคดิสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ทีเ่น้นเรือ่งทีเ่น้นเรือ่งการสนองประโยชน์ใช้สอยและรปูทรงเรขาคณติทีเ่รยีบ
ง่าย ไม่มลีวดลายองค์ประกอบทางประวตัศิาสตร์ (Prasertsuk, 2009, pp. 142-143) ซึง่พฒันาตัง้แต่ช่วงปลายครสิต์
ศวรรษที่ 19 และแพร่หลายกลายเป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับและประยุกต์ใช้ในหลายประเทศในช่วงต้นศตวรรษ
ที่ 203 ได้เข้ามาในประเทศไทยและแทนที่ศึกษาสถาปัตยกรรมคลาสสิคตั้งแต่การเปล่ียนแปลงหลักสูตรการสอนที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2597 (Tiptus, 1996, p. 51) อย่างไรก็ดี แนวคิดเรื่องสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่
ธติ ิเฮงรศัมีได้เรยีนรูม้ไิด้มคีวามชดัเจนเป็นแนวทางเดยีว แต่ถกูถ่ายทอดผ่านการสอนของอาจารย์ผูส้อนหลายท่านมา
ผสมผสาน เช่น ความเรียบง่ายและการออกแบบเพื่อการตอบสนองการใช้งานและภูมิอากาศตามแนวทางของหม่อม
หลวงสนัธยา อศิรเสนา  การออกแบบสถาปัตยกรรมทีอ่ยูก่บัธรรมชาตติามแบบอย่างแฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ (Frank Lloyd 
Wright) ของแสงอรุณ รัตกสิกร การใช้รูปทรงเชิงปฏิมากรรมของทรงคุณ อัตถากร  และการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้
โครงการและการใช้งาน น�ามาประยุกต์สู่งานออกแบบของกฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ความสนใจในแนวคิดงาน
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่น้ีน�ามาสู่การเลือกโครงการวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้เลือกท�าโครงการออกแบบศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  ในการท�าวิทยานิพนธ์นี้ธิติ เฮงรัศมีได้ทดลองค้นหาแนวทางการผสานสถาปัตยกรรม
สมยัใหม่กับวัฒนธรรมท้องถิ่น (Hengrasmee, 2016, April 16, Interview) 

สืบเนื่องจากความสนใจจากการวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี ในการท�าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท 
ภายใต้การให้ค�าปรึกษาของราโดสโล สัก (Radoslav Zuk) อาจารย์และสถาปนิกชาวยูเครน (Ukraine)4  
3 ถึงแม้ว่าเอกสารส่วนใหญ่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยมักจะอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ต่อเนื่องมาจนถึง

ต้นศตวรรษท่ี 20 ว่าเป็นช่วงการเกิดของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ แต่จุดเร่ิมต้นของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่แท้จริงนั้นมิได้รับ
การยอมรับโดยทั่วกันอย่างเป็นฉันทามติ ขึ้นอยู่การก�าหนดนิยามและวิเคราะห์อิทธิพลที่เกี่ยวเนื่อง ผู้เขียนบางท่านเช่น เคนเนธ แฟ
รมป์ตัน (Kenneth Frampton) ได้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงอันเป็นรากฐานของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นั้นอยู่ในช่วง 1750-1939 ซึ่ง
ย้อนหลังไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในช่วงศตวรรษที่ 18 (Frampton, 1992) เป็นต้น

4 ราโดสโล สัก เกิดที่ยูเครนในปีค.ศ. 1931 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแมคกิลล์ ประเทศแคนาดาและปริญญาโทที่
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) ในปีค.ศ. 1956 และค.ศ. 1960 ตามล�าดับ  ผลงาน
ออกแบบที่มีชื่อเสียงของราโดสโล สัก เป็นอาคารทางศาสนาที่มีจุดเด่นในการแสดงออกถึงการผสมผสานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่กับ
องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมประเพณีของยูเครน (Winnipeg Architecture Foundation, n.d.)
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ธิติ เฮงรัศมีได้เลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ “The Characteristics of Modern Thai Architecture” อันเป็นการศึกษา
การผสานรปูแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่กบัลกัษณะของสถาปัตยกรรมของไทย เพ่ือให้เกดิรปูแบบทางสถาปัตยกรรม
ที่มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของไทย  ท่านได้กล่าวไว้ว่าสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทยได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านภูมิอากาศ ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และ
ปัจจัยทางด้านวัสดุและเทคนิคการก่อสร้าง  ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม ตัวอย่างเช่น 
ในด้านภูมิอากาศเนื่องจากเมืองไทยต้ังอยู่ในภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน การป้องกันแสงแดด การใช้ประโยชน์จากการ
ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ การป้องกันฝนและออกแบบการระบายน�้าที่ดี เป็นคุณลักษณะที่จ�าเป็นของงาน
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย (Hengrasmee, 1972) 

ส�าหรับแนวคิดเรื่องการออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นนั้น ธิติ เฮงรัศมีได้ระบุว่าท่านได้
รับอทิธพิลจากผลงานการศกึษาเร่ืองดงักล่าวตัง้แต่ช่วงทศวรรษที ่50 ได้แก่ “Climate and Architecture” (Aronin, 
1953) “Tropical Architecture in the Humid Zone” (Fry and Drew, 1956) “Solar Control and Shading 
Devices” (Olgyay and Olgyay, 1957) “Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural 
Regionalism” (Olgyay and Olgyay, 1963) “Man, Climate and Architecture” (Givoni, 1969) ร่วมกับการ
ศกึษาแนวคดิการออกแบบให้สอดคล้องกบัสภาพภมิูอากาศของสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ในประเทศไทย ทัง้นีผู้ว้จิยัพบว่า
แนวคิดและหลักการออกแบบดังกล่าวสามารถเทียบเคียงกับรูปแบบงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเขตร้อนช้ืน 
(Modern tropical architecture) และสามารถประยุกต์ในสถานที่อื่นในเขตภูมิอากาศเดียวกันได้อีกด้วย 
(Chansomsak and Hengrasmee, 2017)5  ต่อมาแนวคิดที่ได้ธิติ เฮงรัศมีเสนอในวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทนี้

ได้ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ในหลายๆ โครงการของท่าน ภายหลังจากกลับมาประเทศไทยแล้ว

ภำพที่ 1: แสดงภาพประกอบในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของธิติ เฮงรัศมี

ที่มา: Hengrasmee (1972)

แนวควำมคิดกำรออกแบบของธิติ เฮงรัศมี 
จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผลงานออกแบบของธิติ เฮงรัศมีมีลักษณะร่วมของแนวความคิดหลักในการ

ผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ให้เกิดความเหมาะสมกับการออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้นหรือ 

5 ค�าว่า “แนวคิดสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เขตร้อนชื้น (Modern tropical architecture)” นั้นไม่ได้ถูกกล่าวถึงในวิทยานิพนธ์ของ
ธติ ิเฮงรศัม ีแต่แนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของ “สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ของไทย (Modern Thai architecture)” 
ซึ่งธิติ เฮงรัศมีอธิบายในวิทยานิพนธ์
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สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเขตร้อนชื้น จากการสัมภาษณ์และการศึกษาผลงานต่างๆ ทั้งในส่วนของเอกสารงานเขียน 

และงานออกแบบ สามารถสรุปแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเขตร้อนชื้นนั้นได้เป็นหลักการ

ออกแบบ 4 ข้อ อันได้แก่ 1) การป้องกันแสงแดดและความร้อน  2) การส่งเสริมการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ  

3) การป้องกันฝนและความชื้น และ 4) การตอบสนองสภาพท้องถิ่นและสะท้อนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตารางที่ 1) 

ตำรำงที่ 1  แสดงหลักการและแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเขตร้อนชื้น ของธิติ เฮงรัศมี

หลักกำร แนวทำงกำรออกแบบ
การป้องกันแสงแดด
และความร้อน

- การวางอาคารในทิศทางตามตะวันเพื่อลดปริมาณแสงแดดที่ส่องเข้าสู่อาคาร และลดความร้อน

- ออกแบบให้อาคารมีการยื่นชายคาเพื่อบังแดด รวมท้ังการออกแบบแผงบังแดดเพ่ือลดปริมาณแสงแดด

ประทะตัวอาคาร ในทิศทาง หรือกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงแสงแดดได้

- การประยุกต์ใช้การออกแบบที่พึ่งพาธรรมชาติ (Passive design)
การส่งเสริมการระบาย
อากาศด้วยวิธีธรรมชาติ

- ส่งเสริมแนวทางการใช้การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติผ่านการวางอาคารในทิศที่รับลม
- การออกแบบในลักษณะพัดผ่านตลอด (Cross ventilation) คือการจัดช่องเปิดไว้ให้มีทิศทางลมเข้าและ

ออกอยูใ่นทิศทางท่ีมีลักษณะตรงกนัข้ามเพือ่ให้เกดิแรงดนัอากาศทีแ่ตกต่างกนัแล้วเกิดการถ่ายเทอากาศ
ภายในอาคารขึ้น

- การจัดภูมิทัศน์ และปรบัปรงุสภาพแวดล้อมเพือ่ปรบัปรงุ หรอืเปลีย่นแปลงทศิทางของลมเพือ่ให้เหมาะสม
กับลักษณะอาคาร

- เลือกใช้หน้าต่างที่สามารถเปิดได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ
การป้องกันฝนและ
ความชื้น

- สร้างอาคารโดยการยกพื้นให้สูงขึ้นจากพื้นดินเพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่อาคาร
- ความเหมาะสมของความลาดเอียงหลังคา เพื่อประโยชน์ด้านการระบายน�้าฝน
- การยืน่ชายคาทีม่คีวามยาวเพยีงพอเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการป้องกนัผนังอาคารและช่องเปิดต่างๆ จากฝน

การตอบสนองกับสภาพ
ท้องถิ่นและสะท้อน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

- การออกแบบมีการเคารพวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และแนวทางการด�าเนินชีวิตของผู้ใช้อาคาร
- เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้ศิลปะท้องถิ่น
- การออกแบบที่เน้นความยืดหยุ่น และความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลง

จะเห็นได้ว่าหลักการ 3 ข้อแรกนั้นเป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในเขต

ร้อนชื้น ทั้งนี้จากความคิดเห็นของผู้ออกแบบ การศึกษางานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญในการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใต้แนวคิดดังกล่าว ดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า “จะคิดอะไรก็ตาม แต่ว่าตอบปัญหาให้ได้ว่า

เมืองร้อนต้องการอะไร ...ก็เหมือนกับในเมืองไทย โบสถ์ท�าไมถึงเย็น บ้านพักทั่วไปท�าไมถึงเย็น เราก็เอามาเป็นหลัก  

สมัยก่อนมันเป็นสถาปนิกนิรนาม แต่เราก็เอาอันนั้นมาเป็นครูเรา ถึงแม้ว่าเม่ือก่อนจะตอบค�าถามเชิงวิทยาศาสตร์

ไม่ได้ แต่ช่วงหลังๆ นี้มีการพิสูจน์กันหมดแล้ว เราก็เอาสิ่งนี้มาท�ากันต่อมาได”้ (Hengrasmee, 2016, October 26, 

Interview)

ส�าหรับหลักการข้อสุดท้ายนั้น จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ผู้ออกแบบได้เลือกใช้วัสดุหรือภาพลักษณ์ที่

สะท้อนความเป็นท้องถ่ินแล้ว ยงัได้มองถงึพลวตัในการใช้งานอาคาร โดยเฉพาะเมือ่มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้อนัท�าให้

สภาพท้องถิ่นเปลี่ยนไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในส่วนภูมิภาคและงานของหน่วยงานรัฐซ่ึงมีข้อจ�ากัดในเรื่องของ

งบประมาณ  โดยแนวความคิดด้านพลวัตของการใช้งานน้ีจะช่วยให้งานสถาปัตยกรรมเกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน 

เนื่องจากสามารถตอบสนองการใช้งานที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาได้
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ผลงำนกำรออกแบบของธิติ เฮงรัศมี
จากการรวบรวมข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ จนถึงปีพ.ศ. 2559 ธิติ เฮงรัศมี ได้ออกแบบงาน

สถาปัตยกรรมไปถึง 184 โครงการ ประกอบด้วย อาคารสาธารณะ 27 โครงการ อาคารเพื่อการศึกษา 58 โครงการ 

อาคารเพื่อการพาณิชย์ 34 โครงการ อาคารที่พักอาศัยรวม 13 โครงการ อาคารบ้านพักอาศัย 40 โครงการ งานก่อ

สร้างอื่นๆ เช่น สนามกีฬา ลานจอดรถ งานภูมิทัศน์ รวมถึงโครงการวางผังแม่บท (Master plan) 12 โครงการ6 

จะเห็นได้ว่าส�าหรับประเภทงานท่ีได้ออกแบบมากท่ีสุดคืออาคารเพื่อการศึกษา เนื่องจากการที่ท�างานในสถาบัน

การศกึษาและปฏบิตัหิน้าทีใ่นช่วงก่อตัง้หน่วยงานท�าให้มคีวามต้องการในการออกแบบอาคารจ�านวนมาก โดยเฉพาะ

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ในการอธิบายรูปแบบผลงานออกแบบของธิติ เฮงรัศมี ผู้วิจัยได้แบ่งผลงานออกเป็น 2 กลุ่ม โดยพิจารณา

จากรูปลักษณะคือ รูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และรูปแบบที่ได้รับอิทธิพล

จากสถาปัตยกรรมสมัยใหม่  ชิ้นงานในทั้งสองรูปแบบจะถูกน�ามาอธิบายและวิเคราะห์ผ่านหลักการและแนวทาง

การออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเขตร้อนชื้นที่กล่าวมาในหัวข้อก่อนหน้านี้

ผลงานออกแบบที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นอาคารขนาดเล็ก

มีความสูงประมาณ 1-2 ชั้น และเป็นอาคารประเภทที่พักอาศัยและอาคารสาธารณะขนาดเล็ก อาคารดังกล่าวจะมี

การยื่นชายคายาวเพื่อบังแดดบังฝน มีการเจาะช่องเปิดให้ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได้ ซ่ึงนอกจากช่องเปิดใน

ลกัษณะหน้าต่างบานเปิดแล้ว ผูอ้อกแบบมกัใช้บานเกลด็และอฐิระบายอากาศร่วมด้วย  นอกเหนอืจากนัน้ยงัมกีารใช้

รูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาใช้ในการออกแบบ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเขตร้อน

ชื้นในทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น ตัวอย่างผลงานในลักษณะดังกล่าว ได้แก่ อาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คณะเภสัชศาสตร์ (2535, ภาพที่ 2) ซึ่งออกแบบร่วมกับช�านาญ บุญญาพุทธิพงศ์ ได้มีการน�ารูปแบบบ้านมาประยุกต์

ใช้กบังานอาคารสาธารณะ โดยมกีารใช้หลงัคาทรงทรงจัว่ผสมป้ันหยา ประดบัด้วยยอดป้ันลมสญัลกัษณ์ของบ้านไทย

พ้ืนถิน่อสีาน และการท�ากนัสาดเพือ่กนัแดดและฝนให้กบับานเปิดทีช่ัน้หนึง่  ทีอ่าคารตรวจโรค มลูนธิธิรรมกิชนเพือ่คน

ตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด (2538-2540, ภาพที่ 3) ผู้ออกแบบได้ออกแบบเป็น

หลังคาสองชั้นเพื่อระบายความร้อนท่ีขังอยู่ใต้หลังคา และมีการเปิดช่องเปิดร่วมกับการการใช้อิฐระบายอากาศซึ่งมี

บังใบกันฝนบริเวณบันได  ส�าหรับบ้านไม้สักในสวนยาง (2551-2552, ภาพที่ 4) อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้

รับการออกแบบให้คล้ายคลึงกับงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น โดยมีหลังคาทรงจั่วผสมปั้นหยา หลังคาสองชั้นและชายคา

ทีย่ืน่ยาวเพือ่ท�าหน้าทีก่นัแดดและกนัฝน บ้านหลงันีไ้ด้น�าไม้สกัทีป่ลกูไว้ในทีด่นิใกล้มหาวทิยาลยัขอนแก่น มาใช้ในการ

ก่อสร้างอาคารทั้งหลัง  โดยทุกชิ้นส่วนขององค์ประกอบอาคารถูกออกแบบเพ่ือให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด รวมถึง

การใช้เศษไม้จากการแปรรูปท่อนไม้มาท�าผนังและส่วนประดับอาคาร  

6 จากการให้สมัภาษณ์ของธติ ิเฮงรศัม ีหลายโครงการได้ท�าแบบส�าหรับการก่อสร้างหรือท�าเป็นรายงานส่งเพ่ือประกอบการพัฒนาแล้ว
เสร็จ  หากแต่ท่านเองก็ไม่ทราบว่าได้ก่อสร้างหรือน�าไปใช้งานหรือไม่ ทั้งนี้ในรายการทั้ง 184 โครงการนี้ คาดว่ามีอาคารที่ไม่ได้สร้าง
หรือไม่ได้น�าไปประยุกต์ใช้ต่อประมาณ 20-25 โครงการ
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มหาวิทยาลัยขอนแกน มาใชในการกอสรางอาคารท้ังหลัง  โดยทุกช้ินสวนขององคประกอบอาคารถูกออกแบบเพ่ือใหเกิด154 
ประโยชนคุมคาท่ีสุด รวมถึงการใชเศษไมจากการแปรรูปทอนไมมาทําผนังและสวนประดับอาคาร   155 
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ภาพที่ 2: อาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่มา: ธิติ เฮงรัศมี (ม.ป.ป.) 

 
ภาพที่ 3: อาคารตรวจโรค มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดรอยเอ็ด 
ที่มา: ธิติ เฮงรัศมี (ม.ป.ป.) 

 157 
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ภาพที่ 4: บานไมสักในสวนยาง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 159 

ที่มา: ภาพ 2-ข, ธิติ เฮงรัศมี (ม.ป.ป.) 160 
 161 

การนํารูปแบบของสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินมาใช ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิด สถาปตยกรรมสมัยใหมในเขตรอนช้ืน162 
ในดานการ ตอบสนองกับสภาพ ทองถ่ินและสะทอนศิลปวัฒนธรรม ทองถ่ิน ไดปรากฎชัดเจนในงานออกแบบรวมกับ วิโรฒ  163 
ศรีสุโร คือ อาคารอเนกประสงคกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  (2529, ภาพท่ี 164 
5) หรือท่ีรูจักกันในช่ือวา อาคารสิม  มีลักษณะเปนอาคารช้ันเดียวภายใตหลังคาขนาดใหญ รูปทรงอาคารสะทอนความเรียบ165 
งายของสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินอีสาน มีหลังคาขนาดใหญคลุมและมีการยื่นเพ่ือบังแดดและฝน   สวนอาคารหอศิลปวัฒนธรรม166 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเวทีแสดงกลางแจง มหาวิทยาลัยขอนแกน (2538-2540, ภาพท่ี 6) ซึ่งตั้งอยูบริเวณขางบึงศรี167 
ฐาน ตรงขามกับหอประชุมกาญจนาภิเษกอาคารน้ีมีการออกแบบรูปทรงคลายกับ “เลาขาว” ของภาคอีสาน อันหมายถึงการ168 
เก็บออมอาหารการกินไวอยางอุดมสมบูรณนอกจากน้ันยังมีการนําลวดลายพ้ืนบานมาใชในการตกแตงเปลือกอาคารเพ่ือสื่อให169 
เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานอีกดวย  170 

 171 
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ภำพที่ 3 อาคารตรวจโรค มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด 

ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา: ธิติ เฮงรัศมี (ม.ป.ป.)
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 171 

 (ข)

ภำพที่ 4 บ้านไม้สักในสวนยาง อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ที่มา: ภาพ 2-ข, ธิติ เฮงรัศมี (ม.ป.ป.)

การน�ารปูแบบของสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่มาใช้ ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ในเขต

ร้อนชื้นในด้านการตอบสนองกับสภาพท้องถิ่นและสะท้อนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้ปรากฏชัดเจนในงานออกแบบ

ร่วมกับวิโรฒ ศรีสุโร คือ อาคารอเนกประสงค์กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น (2529, ภาพที่ 5) หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า อาคารสิม มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวภายใต้หลังคาขนาดใหญ่ 

รปูทรงอาคารสะท้อนความเรียบง่ายของสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่อสีาน มหีลงัคาขนาดใหญ่คลมุและมกีารยืน่เพือ่บงัแดด

และฝน  ส่วนอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเวทีแสดงกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(2538-2540, ภาพที่ 6) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณข้างบึงศรีฐาน ตรงข้ามกับหอประชุมกาญจนาภิเษกอาคารนี้มีการออกแบบ

รูปทรงคล้ายกับ “เล้าข้าว” ของภาคอีสาน อันหมายถึงการเก็บออมอาหารการกินไว้อย่างอุดมสมบูรณ์นอกจากนั้น

ยังมีการน�าลวดลายพื้นบ้านมาใช้ในการตกแต่งเปลือกอาคารเพื่อสื่อให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานอีกด้วย 



แนวคิดและผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของธิติ เฮงรัศมี
สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ สิริมาส เฮงรัศมี

58
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม ประจ�าปี 2562

7 

 

 (ก)  (ข) 
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ภาพที่ 5: อเนกประสงคกรรมาธิการสถาปนิกอีสานหรืออาคารสิม 173 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 174 
ที่มา: ภาพ 5-ก, ธิติ เฮงรัศมี (ม.ป.ป.) 175 
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ภาพที่ 6: หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเวทีแสดงกลางแจง มหาวิทยาลัยขอนแกน 178 
 179 
สําหรับอาคารในรูปแบบท่ีไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมสมัยใหมของธิติ เฮงรัศมีน้ัน มักอยูภายใตแนวคิด180 

ประโยชนนิยม (Functionalism) เปนหลัก อาคารสวนใหญในรูปแบบน้ีจะเปนรูปทรงเรขาคณิตและสะทอนการใชงานอยาง181 
ชัดเจน อยางไรก็ดีอาคารเหลาน้ียังคงมีจุดเดนท่ีเก่ียวของกับท่ีตั้งและสภาพอากาศแบบรอนช้ืนท่ีสําคัญคือการคลุมหลังคาและ182 
การติดตั้งแผงกันแดด  อาคาร EN 04 หรืออาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  (2512-2513 ปจจุบันรื้อถอนไปแลว , ภาพท่ี 7) 183 
เปนอาคารแรก ๆ ท่ีมีการใชแผงกันแดดแนวตั้งติดตั้งยื่นออกมาจากผนังอาคาร  ในขณะท่ีอาคารสํานักงานและหองปฏิบัติการ184 
สี่คณะ 9

7 ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ (2524-2527, ภาพท่ี 8-ก)  มีการใชแผงกันแดดแนวนอนรอบอาคารซึ่งใชเปนทางสัญจร185 
รอบอาคาร  สําหรับรูปแบบของแผงกันแดดน้ีเปนการปรับจากรูปแบบเดิมท่ีเคยใชกับอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทรซึ่ง186 
ออกแบบโดยสถาปนิกจากประเทศนิวซีแลนด ซึ่งมาชวยเหลือมหาวิทยาลัยขอนแกนในชวงกอตั้งมหาวิทยาลัย  รูปแบบแผงกัน187 
แดดดังกลาวไดถูกนํามาปรับใชอีกครั้งสําหรับ อาคารเรียนและปฏิบัติการ  คณะเภสัชศาสตร  (2533, ภาพท่ี 8-ข) และอาคาร188 
คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน (2533, ภาพท่ี 8-ค) ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลกัน  189 
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7 อาคารนี้เปนอาคารสําหรับคณะทางวิทยาศาสตรสุขภาพในชวงกอต้ัง 4 คณะ ไดแกคณะแพทย คณะทันตแพทย คณะสาธารณสุขศาสตร และ
คณะวิทยาศาสตรการแพทย  อาคารนี้เปนกลุมอาคาร 3 หลัง สวนสํานักงานและหองปฏิบัติการจํานวน 2 หลังนั้นจะเชื่อมตอกับโรงพยาบาล และมี
อาคารเรียนรวมลักษณะหองบรรยายพื้นเอียง ต้ังอยูระหวางอาคารทั้งสองซ่ึงออกแบบรวมกับเผา สุวรรณศักด์ิศรี 
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7 
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 (ข)

ภำพที่ 5 อเนกประสงค์กรรมาธิการสถาปนิกอีสานหรืออาคารสิมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา: ภาพ 5-ก, ธิติ เฮงรัศมี (ม.ป.ป.)

ภำพที่ 6 หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเวทีแสดงกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส�าหรบัอาคารในรปูแบบทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ของธติ ิเฮงรัศมนีัน้ มกัอยูภ่ายใต้แนวคิด

ประโยชน์นิยม (Functionalism) เป็นหลัก อาคารส่วนใหญ่ในรูปแบบนี้จะเป็นรูปทรงเรขาคณิตและสะท้อนการใช้

งานอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดีอาคารเหล่านี้ยังคงมีจุดเด่นที่เก่ียวข้องกับท่ีต้ังและสภาพอากาศแบบร้อนช้ืนท่ีส�าคัญคือ

การคลุมหลังคาและการติดตั้งแผงกันแดด  อาคาร EN 04 หรืออาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (2512-2513 ปัจจุบัน

รื้อถอนไปแล้ว, ภาพที่ 7) เป็นอาคารแรกๆ ที่มีการใช้แผงกันแดดแนวตั้งติดตั้งยื่นออกมาจากผนังอาคาร  ในขณะที่

อาคารส�านกังานและห้องปฏบิตักิารส่ีคณะ7 ศนูย์วทิยาศาสตร์สุขภาพ (2524-2527, ภาพที ่8-ก)  มกีารใช้แผงกนัแดด

แนวนอนรอบอาคารซึ่งใช้เป็นทางสัญจรรอบอาคาร  ส�าหรับรูปแบบของแผงกันแดดนี้เป็นการปรับจากรูปแบบเดิมที่

เคยใช้กบัอาคารโรงพยาบาลศรนีครนิทร์ซ่ึงออกแบบโดยสถาปนกิจากประเทศนวิซแีลนด์ ซึง่มาช่วยเหลอืมหาวทิยาลยั

ขอนแก่นในช่วงก่อตั้งมหาวิทยาลัย รูปแบบแผงกันแดดดังกล่าวได้ถูกน�ามาปรับใช้อีกครั้งส�าหรับ อาคารเรียนและ

ปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ (2533, ภาพที่ 8-ข) และอาคารคลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2533, ภาพที่ 

8-ค) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้กัน 

7 อาคารนี้เป็นอาคารส�าหรับคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในช่วงก่อตั้ง 4 คณะ ได้แก่คณะแพทย์ คณะทันตแพทย์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  อาคารนี้เป็นกลุ่มอาคาร 3 หลัง ส่วนส�านักงานและห้องปฏิบัติการจ�านวน 2 หลังนั้นจะ
เชื่อมต่อกับโรงพยาบาล และมีอาคารเรียนรวมลักษณะห้องบรรยายพ้ืนเอียง ต้ังอยู่ระหว่างอาคารทั้งสองซึ่งออกแบบร่วมกับ
เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
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ภำพที่ 7 อาคาร EN 04 หรือตึกภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา: ธิติ เฮงรัศมี (ม.ป.ป.)

8 

 

 
 191 

ภาพที่ 7:  อาคาร EN 04 หรือตึกภาควิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 192 
ที่มา: ธิติ เฮงรัศมี (ม.ป.ป.) 193 

 194 

 (ก)  (ข)  (ค) 

 195 
ภาพที่ 8: แผงกระเบื้องบานเกล็ด ของอาคารสํานักงานและหองปฏิบัติการส่ีคณะ ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน และแนวทาง196 

นําไปใชในอาคารสามหลังในบริเวณใกลเคียงกัน 197 
 198 
อาคารเอนกประสงค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2531, ภาพท่ี 9) ไดถูกออกแบบภายใตแนวคิดของ สถาปตยกรรม199 

ในเขตรอนช้ืนในเรื่องของการปองกันแดดฝนและการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ รวมกับแนวคิดสถาปตยกรรมสมัยใหมท่ี200 
เนนการใชประโยชนใชสอยเปนหลัก  การจัดวางอาคารไดวางตามผังท่ีออกแบบไวโดยเนนใหมีทางเช่ือมกับสวนท่ีจะกอสราง201 
ในอนาคต โดยอาคารดังกลาวมีลักษณะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมมีท่ีวางตรงกลาง อาคาร (Quadrangular) เมื่อมองจากผังจะเห็น202 
เปนรูปทรงรูปตัวแอล (L) สองตัวมาประกอบกัน โดยใหสวนหนาต่ํากวาสวนหลังเพ่ือใหไมบังลมระหวางกันและสามารถรับลม203 
ประจําทิศไดมากข้ึน  ในเชิงการใชสอยไดจัดวางพ้ืนท่ีเปนสวนท่ีสมบูรณในตัวเองเพ่ือใหสามารถเปด-ปดแยกสวนได โดยมี204 
ระเบียงกวางดานหนาทําหนาท่ีเปนทางเดินเช่ือม  แตละช้ันมีความสูงประมาณ 4 เมตรและมีแผงกันแดดในลักษณะกันสาด205 
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 (ค)

ภำพที่ 8 แผงกระเบื้องบานเกล็ด ของอาคารส�านักงานและห้องปฏิบัติการสี่คณะ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแนวทางน�าไปใช้ในอาคารสามหลังในบริเวณใกล้เคียงกัน

อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2531, ภาพที่ 9) ได้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดของ
สถาปัตยกรรมในเขตร้อนช้ืนในเรื่องของการป้องกันแดดฝนและการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ร่วมกับแนวคิด
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก  การจัดวางอาคารได้วางตามผังที่ออกแบบไว้โดยเน้น
ให้มทีางเชือ่มกบัส่วนทีจ่ะก่อสร้างในอนาคต โดยอาคารดงักล่าวมลีกัษณะเป็นรปูทรงสีเ่หลีย่มมทีีว่่างตรงกลางอาคาร 
(Quadrangular) เมื่อมองจากผังจะเห็นเป็นรูปทรงรูปตัวแอล (L) สองตัวมาประกอบกัน โดยให้ส่วนหน้าต�่ากว่าส่วน
หลังเพื่อให้ไม่บังลมระหว่างกันและสามารถรับลมประจ�าทิศได้มากขึ้น  ในเชิงการใช้สอยได้จัดวางพื้นที่เป็นส่วนที่
สมบรูณ์ในตัวเองเพือ่ให้สามารถเปิด-ปิดแยกส่วนได้ โดยมีระเบยีงกว้างด้านหน้าท�าหน้าทีเ่ป็นทางเดนิเช่ือม  แต่ละชัน้
มีความสูงประมาณ 4 เมตรและมีแผงกันแดดในลักษณะกันสาดลดหลั่นกัน 2 ชั้นเพื่อบังแดดและฝน (ภาพที่ 10)
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แนวคิดและผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของธิติ เฮงรัศมี
สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ สิริมาส เฮงรัศมี

60
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม ประจ�าปี 2562

     
ภำพที่ 10 ตัวอย่างการออกแบบแผงกันแดด ยื่นชายคา และยื่นพื้นชั้นบนเพื่อบังแดดให้กับชั้นล่าง 

ที่อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในปีพ.ศ. 2545 หลังจากเกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วมาด�ารงต�าแหน่งคณบดี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 ถึง 2551 ธิติ เฮงรัศมีมีผลงานออกแบบใน

มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ส�าคัญคือ อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550, ภาพที่ 11) 

ซึ่งเป็นการออกแบบร่วมกับปรีชา เมฆทิพย์พาชัย อาคารหลังนี้ออกแบบภายใต้แนวคิดลัทธิสมัยใหม่นิยม โดยออกแบบ

อาคารเป็นรูปทรงตัวซี (C) มาต่อเชื่อมกับอาคารเดิมรูปตัวแอล (L) เกิดการปิดล้อมพื้นที่เปิดโล่งคล้ายตัวอักษรโอ (O) 

ล้อมรอบด้วยทางเดนิด้านเดยีว (Single loaded corridor) เชือ่มทกุพืน้ท่ีใช้สอยด้านในของพืน้ทีเ่ปิดโล่ง  ส่วนด้านนอก

อาคารก็มีการออกแบบทางเดินล้อมรอบด้านนอกเช่นเดียวกัน หากแต่เน้นประโยชน์ใช้สอยในลักษณะของทางบริการ

และชายคาอาคารเป็นหลัก (Mektippachai & Hengrasmee, 2016) จุดที่เป็นที่สังเกตหลักของอาคารคือบันไดทั้งสอง

ต�าแหน่งทีแ่สดงให้เหน็ถงึความตรงไปตรงมาของโครงสร้างสองรปูแบบ โดยบนัไดหลกัมลีกัษณะเป็นบนัไดพบัผ้าคอนกรตี

กั้นด้วยผนังทึบต่อเนื่อง ในขณะที่บันไดรองมีลักษณะเป็นบันไดเหล็กแบบขึ้นตรงสีเหลือง  อาคารหลังนี้ได้แสดงให้เห็น

ความเป็นไปได้ในการรวมกันระหว่าง ความตรงไปตรงมาของทางสัญจร ประโยชน์ใช้สอยและโครงสร้าง อันเป็นจุดเด่น

ของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และออกแบบเพื่อการบังแดดและการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ อันเป็นจุดเด่น

สถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้น ซึ่งการผสานแนวคิดทั้งสองนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานที่น�ามาใช้มาโดยตลอด

ภำพที่ 11 อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่มา: ธิติ เฮงรัศมี (ม.ป.ป.)
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ส�าหรับอาคาร EN 09 หรือตึกโครงเหล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2515-2517, ภาพที่ 12) เป็นอาคารในรูป

แบบที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ท่ีมีความแตกต่างโดดเด่นจากอาคารอื่น โดยอาคารหลังนี้เป็นหนึ่งใน

จ�านวนเพียงไม่กี่ชิ้นที่เป็นการออกแบบเชิงทดลองด้านโครงสร้างร่วมกับวิศวกรโครงการ8 โดยงานชิ้นนี้มีการแสดง

โครงสร้างหลักให้เห็นสู่ภายนอก  ซ่ึงนอกเหนือจากการยื่นชายคาและใช้แผงระบายอากาศแล้ว อาคารนี้ยังมีการใช้

โครงสร้างรบัพืน้และกรอบอาคารภายนอกเป็นโครงถกัต่อเนือ่งกนั  โดยโครงถกัออกแบบให้ตัง้อยูบ่นเสาคอนกรตีและ

มีพื้นค.ส.ล. แต่ละชั้นหล่อเชื่อมกับโครงถักเหล็กเป็นเนื้อเดียวกัน 

10 

 

ช้ินท่ีเปนการออกแบบเชิงทดลองดานโครงสรางรวมกับวิศวกรโครงการ 10

8 โดยงานช้ินน้ีมีการแสดงโครงสรางหลักใหเห็นสู236 
ภายนอก  ซึ่งนอกเหนือจากการยื่นชายคาและใชแผงระบายอากาศแลว อาคารน้ียังมีการใช โครงสรางรับพ้ืนและกรอบอาคาร237 
ภายนอกเปนโครงถักตอเน่ืองกัน  โดยโครงถักออกแบบใหตั้งอยูบนเสาคอนกรีตและมีพ้ืนค.ส.ล. แตละช้ันหลอเช่ือมกับโครงถัก238 
เหล็กเปนเน้ือเดียวกัน  239 

 240 

 
 241 

ภาพที่ 12: รูปตัดอาคาร EN 09 หรือตึกโครงเหล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 242 
ที่มา: ธิติ เฮงรัศมี (ม.ป.ป.) 243 

 244 
ในภาพรวมจะเห็นไดวางานออกแบบของธิติ เฮงรัศมีเกือบทุกช้ินน้ันจะมีความสอดคลองกับ หลักการและแนว245 

ทางการออกแบบสถาปตยกรรมสมัยใหมในเขตรอนช้ืน โดยเฉพาะการออกแบบเพ่ือกันแดดกันฝนและสงเสริมใหมีการระบาย246 
อากาศดวยวิธีธรรมชาติ แตในประเด็นของการการตอบสนองกับสภาพทองถ่ินและสะทอนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินน้ัน อาคารท่ี247 
ไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมในทองถ่ินจะมีความสอดคลองชัดเจนกวาอาคารในรูปแบบท่ีไดรับอิทธิพลจาก248 
สถาปตยกรรมสมัยใหม อยางไรก็ดีในอาคารในรูปแบบท่ีไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมสมัยใหมบางโครงการน้ัน ไดมีการ249 
ประยุกตหลักการดังกลาว โดยการเลือกใชวัสดุในทองถ่ินมาใชกับองคประกอบและประดับตกแตงอาคาร  สิ่งน้ีสามารถทําใหผู250 
พบเห็นผูกโยงเขากับสิ่งท่ีตนคุนเคยในทองถ่ิน (ภาพท่ี 13) ทําใหเกิดความรูสึกผูกพันและการรําลึกถึงวัฒนธรรมของทองถ่ินตน251 
ได  นอกเหนือจากน้ันแลวการตอบสนองกับสภาพทองถ่ินยังสามารถพิจารณาในแงมุมของ การออกแบบท่ีเนนความยืดหยุน 252 
และความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลง   ซึ่งงานหลายช้ินไดถูก ออกแบบโดยมองไปถึงความสามารถในการตอเติม253 
โครงสรางและอาคารเพ่ือเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีใชสอยในอนาคตขางหนา ดวยลักษณะเปนรูปทรงท่ีสามารถเช่ือมตอขยายได เชน การ254 
ออกแบบอาคารเปนรูปตัวที (T) หรือตัวไอ (I) และการออกแบบท่ีวางกลางอาคาร (Courtyard) (ธิติ เฮงรัศมี, ผูใหสัมภาษณ255 
, 26 ตุลาคม 2559)  การตอเติมหรือปรับใชอาคารเดิมตามความตองการใหมน้ียังสงผลดีตอ การใชทรัพยากรอยางคุมคา  และ256 
เกิดประโยชน ในเชิงเศรษฐศาสตรดวย  ดวยเหตุผลดังกลาวแนวทางดังกลาวจึงถูกประยุกตใชกับโครงการท่ีมี งบประมาณท่ี257 
จํากัดโดยเฉพาะ งานออกแบบใหกับหนวยงานรัฐและงานสาธารณกุศล  ตัวอยางของการออกแบบ เพ่ือตอขยายในแนวรา บ258 
ปรากฎอยูท่ีอาคารสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดรับงบประมาณกอสรางในสวนแรกในชวงปพ.ศ. 2518-2520 259 
และมาตอเติมสวนท่ีสองในปพ.ศ. 2535 (ภาพท่ี 14) สวนการออกแบบอาคารเพ่ือตอขยายในแนวดิ่ง โดยการออกแบบเต็ม 5 260 
ช้ันแตกอสรางในชวงแรกเพียง 4 ช้ันแลว คอยตอเติมหลังคาและก้ันหองช้ัน 5 ภายหลัง ปรากฎอยูในงานออกแบบ คณะ261 
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาพท่ี 11) 262 

 263 

                                                           
8 วิศวกรของโครงการนี้ไดแกโกวิท สุรโกมล วิศวกรโยธาและเทียนชัย ลายเลิศ วิศวกรไฟฟาและเคร่ืองกล 

ภำพที่ 12 รูปตัดอาคาร EN 09 หรือตึกโครงเหล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา: ธิติ เฮงรัศมี (ม.ป.ป.)

ในภาพรวมจะเห็นได้ว่างานออกแบบของธิติ เฮงรัศมีเกือบทุกชิ้นนั้นจะมีความสอดคล้องกับหลักการและ

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ในเขตร้อนชืน้ โดยเฉพาะการออกแบบเพือ่กนัแดดกนัฝนและส่งเสรมิให้

มกีารระบายอากาศด้วยวธิธีรรมชาต ิแต่ในประเดน็ของการการตอบสนองกบัสภาพท้องถิน่และสะท้อนศลิปวฒันธรรม

ท้องถิ่นนั้น อาคารที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นจะมีความสอดคล้องชัดเจนกว่าอาคาร

ในรปูแบบทีไ่ด้รับอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ อย่างไรกด็ใีนอาคารในรปูแบบท่ีได้รบัอทิธพิลจากสถาปัตยกรรม

สมยัใหม่บางโครงการนัน้ ได้มกีารประยกุต์หลกัการดงักล่าว โดยการเลอืกใช้วสัดใุนท้องถิน่มาใช้กบัองค์ประกอบและ

ประดับตกแต่งอาคาร สิ่งนี้สามารถท�าให้ผู้พบเห็นผูกโยงเข้ากับสิ่งที่ตนคุ้นเคยในท้องถิ่น (ภาพที่ 13) ท�าให้เกิดความ

รู้สึกผูกพันและการร�าลึกถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนได้  นอกเหนือจากนั้นแล้วการตอบสนองกับสภาพท้องถิ่น

ยังสามารถพิจารณาในแง่มุมของการออกแบบท่ีเน้นความยืดหยุ่น และความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลง  

ซึง่งานหลายชิน้ได้ถกูออกแบบโดยมองไปถึงความสามารถในการต่อเตมิโครงสร้างและอาคารเพือ่เพ่ิมเตมิพืน้ทีใ่ช้สอย

ในอนาคตข้างหน้า ด้วยลักษณะเป็นรูปทรงที่สามารถเชื่อมต่อขยายได้ เช่น การออกแบบอาคารเป็นรูปตัวที (T) หรือ

ตวัไอ (I) และการออกแบบทีว่่างกลางอาคาร (Courtyard) (Hengrasmee, 2016, October 26, Interview)  การต่อ

เติมหรือปรับใช้อาคารเดิมตามความต้องการใหม่นี้ยังส่งผลดีต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ในเชิง

เศรษฐศาสตร์ด้วย ด้วยเหตผุลดงักล่าวแนวทางดงักล่าวจงึถูกประยกุต์ใช้กบัโครงการท่ีมงีบประมาณทีจ่�ากัดโดยเฉพาะ

งานออกแบบให้กับหนว่ยงานรัฐและงานสาธารณกุศล ตวัอย่างของการออกแบบเพือ่ต่อขยายในแนวราบปรากฏอยูท่ี่

อาคารส�านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงได้รับงบประมาณก่อสร้างในส่วนแรกในช่วงปีพ.ศ. 2518-2520 

และมาต่อเตมิส่วนทีส่องในปีพ.ศ. 2535 (ภาพที ่14) ส่วนการออกแบบอาคารเพือ่ต่อขยายในแนวดิง่ โดยการออกแบบ

8 วิศวกรของโครงการนี้ได้แก่โกวิท สุรโกมล วิศวกรโยธาและเทียนชัย ลายเลิศ วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล



แนวคิดและผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของธิติ เฮงรัศมี
สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ สิริมาส เฮงรัศมี

62
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม ประจ�าปี 2562

เตม็ 5 ชัน้แต่ก่อสร้างในช่วงแรกเพยีง 4 ชัน้แล้วค่อยต่อเตมิหลงัคาและกัน้ห้องชัน้ 5 ภายหลงั ปรากฏอยูใ่นงานออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาพที่ 11)

    
ภำพที่ 13 ตัวอย่างการใช้วัสดุท้องถิ่นประเภททรายล้างและกระเบื้องดินเผา ในการบุผิวองค์ประกอบอาคาร 

ที่ส�านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบาลราชธานี (ปัจจุบันคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ)

11 
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ภาพที่ 13: ตัวอยางการใชวัสดุทองถิ่นประเภททรายลางและกระเบื้องดินเผา ในการบุผิวองคประกอบอาคาร 265 
ที่สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบาลราชธาน ี(ปจจุบันคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ) 266 

 267 

 
 268 

ภาพที่ 14: ตัวอยางการออกแบบอาคารเพื่อตอขยายในแนวราบ ที่อาคารสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 269 
ที่มา: ธิติ เฮงรัศมี (ม.ป.ป.) 270 

 271 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 272 
จากประสบการณออกแบบกวา 50 ปของธิติ เฮงรัศมี ทําใหเห็นตัวอยางและเอกลักษณบางอยางของการออกแบบ273 

สถาปตยกรรมสมัยใหมในเขตรอนช้ืน โดยผลงานสวนใหญถูกสรางข้ึนภายใตแนวความคิดพ้ืนฐานทางดานการเคารพตอบริบท274 
ทางพ้ืนท่ีตั้งแตการพิจารณาบริบททางทิศทางการวางอาคารใหเปนไปตามสภาพแวดลอมทางกายภาพเพ่ือใชสภาวะแวดลอม275 
รอบตัวใหเกิดประโยชนแกตัวอาคารมากท่ีสุด และการออกแบบท่ีเนนการพ่ึงพาธรรมชาติในลักษณะของการออกแบบท่ีพ่ึงพา276 
ธรรมชาติ โดยเฉพาะในประเด็นดานการระบายอากาศ  ท้ังน้ีจะเห็นไดวาหลักการสวนใหญมีแนวความคิดรวมกับลักษณะของ277 
สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับอาคารใหใชประโยชนจากสภาพแวดลอมท่ีเปนประโยชนใหมากท่ีสุด ในขณะ278 
ท่ีปองกันอาคารจากสภาวะแวดลอมท่ีไมพึงประสงคเชน การยกพ้ืนอาคารใหสูงเพ่ือปองกันผูอยูอาศัยจากความช้ืน นํ้าทวม 279 
และการยื่นชายคายาวเพ่ือปองกันแสงแดดและนํ้าฝนน่ันเอง  โดยท้ังน้ี ผลงานไดแสดงถึงการ ปรับปรุงแนวทางการประยุกตใช280 
ใหอยูในบริบทท่ีรวมสมัยในประเด็นดานประโยชนใชสอย วัสดุ และการกอสราง 281 

นอกเหนือจากประโยชนท่ีอาจะไดจากการนําแนวคิด สถาปตยกรรมสมัยใหมในเขตรอนช้ืนมาประยุกตใชแลวน้ัน ใน282 
การศึกษาประวัติและรวบรวมผลงานของธิติ เฮงรัศมี เฮงรัศมี พบประเด็นปญหาและโอกาสพัฒนาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา 283 
ดังน้ี 284 

1) การศึกษาคนควาขอมูลในเชิงมิติของเวลา โดยเฉพาะในการศึกษาประวัติและรวบรวมผลงานของธิติ เฮงรัศมี285 

น้ัน ดวยขอจํากัดในการศึกษาในเชิงพ้ืนท่ีและในหลายผลงานไดรับการกอสรางมาเปนระยะเวลานานแลว อีก286 

ท้ังยังมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรูปแบบงานสถาปตยกรรมดังกลาว  ทําใหขอมูลในสวนน้ีอาจมีความ287 

ภำพที่ 14 ตัวอย่างการออกแบบอาคารเพื่อต่อขยายในแนวราบ ที่อาคารส�านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา: ธิติ เฮงรัศมี (ม.ป.ป.)

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากประสบการณ์ออกแบบกว่า 50 ปีของธิติ เฮงรัศมี ท�าให้เห็นตัวอย่างและเอกลักษณ์บางอย่างของการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเขตร้อนชื้น โดยผลงานส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวความคิดพื้นฐานทางด้าน

การเคารพต่อบริบททางพื้นท่ีตั้งแต่การพิจารณาบริบททางทิศทางการวางอาคารให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพเพื่อใช้สภาวะแวดล้อมรอบตัวให้เกิดประโยชน์แก่ตัวอาคารมากที่สุด และการออกแบบท่ีเน้นการพึ่งพา

ธรรมชาติในลักษณะของการออกแบบที่พึ่งพาธรรมชาติ โดยเฉพาะในประเด็นด้านการระบายอากาศ  ทั้งนี้จะเห็นได้

ว่าหลักการส่วนใหญ่มีแนวความคิดร่วมกับลักษณะของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับอาคารให้ใช้

ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นประโยชน์ให้มากทีส่ดุ ในขณะทีป้่องกนัอาคารจากสภาวะแวดล้อมทีไ่ม่พงึประสงค์

เช่น การยกพื้นอาคารให้สูงเพื่อป้องกันผู้อยู่อาศัยจากความช้ืน น�้าท่วม และการยื่นชายคายาวเพื่อป้องกันแสงแดด

และน�า้ฝนนัน่เอง  โดยทัง้นีผ้ลงานได้แสดงถงึการปรบัปรงุแนวทางการประยกุต์ใช้ให้อยูใ่นบรบิททีร่่วมสมัยในประเดน็

ด้านประโยชน์ใช้สอย วัสดุ และการก่อสร้าง
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นอกเหนือจากประโยชน์ที่อาจะได้จากการน�าแนวคิดสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเขตร้อนช้ืนมาประยุกต์ใช้

แล้วนั้น ในการศึกษาประวัติและรวบรวมผลงานของธิติ เฮงรัศมี เฮงรัศมี พบประเด็นปัญหาและโอกาสพัฒนาที่

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ดังนี้

1) การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเชิงมิติของเวลา โดยเฉพาะในการศึกษาประวัติและรวบรวมผลงานของ

ธิติ เฮงรัศมีนั้น ด้วยข้อจ�ากัดในการศึกษาในเชิงพื้นที่และในหลายผลงานได้รับการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานแล้ว 

อกีทัง้ยงัมกีารเปลีย่นแปลงปรบัปรงุรปูแบบงานสถาปัตยกรรมดงักล่าว  ท�าให้ข้อมลูในส่วนนีอ้าจมคีวามคลาดเคลือ่น

และไม่สมบูรณ์ในบางส่วน  หากมีผู ้ค้นคว้าเพิ่มเติมก็ควรต้องมีการปรับปรุงข้อมูลชุดน้ีที่ถูกจัดท�าในลักษณะ

ของจดหมายเหตุไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สืบค้นข้อมูลในอนาคต

2) ผลงานออกแบบของธิติ เฮงรัศมี ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ

ในจังหวัดขอนแก่น สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้  แต่หากมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาทางสถาปัตยกรรมในภูมิภาคดังกล่าวในอนาคต ควรมี

การศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆ และการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในจากผลงานของสถาปนิกท่านอื่นๆ ประกอบ เพื่อให้เห็น

การพัฒนาภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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khō̜n satrakchan. (In Thai) [Aesthetics and theory of Western architecture: From classic to 

deconstruction]. Bangkok: Thammasat. 

Winnipeg Architecture Foundation. (n.d.) People: Architects: Radoslav Zuk (1931-Present). 

Retrieved from: https://www.winnipegarchitecture.ca/radoslav-zuk/


