
Architectural Design Concept, Philosophy and Theory: 
Chapter 1 Introduction

1

ARCHITECTURAL 
DESIGN CONCEPT  DESIGN CONCEPT, 
PHILOSOPHY AND 
THEORY
 Chapter 1: Introduction

Concept = มโนทศัน์

Concept อาจเรียกได้หลายอย่างเช่น แนวความคดิ / ความคดิรวบยอด / 
ภาพลักษณ์ ฯลฯ

Concept สามารถอยู่ในหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็น sketch (ภาพร่าง), an 
object (วัตถุ), an image (ภาพ), a word (คาํ) หรือ a text (บท)ุ

และข้อมูลหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นข้อจาํกัด ความต้องการเฉพาะ (ของ
โครงการหรือของผู้ออกแบบ) หรือ จุดเด่นของโครงการ กส็ามารถเป็นจุด
กาํเนิดของ Concept ได้ทงันัน

Concept = มโนทศัน์

“Traditionally, during or following the act of digesting 
and interpreting the programme of requirements, or 
brief, the designers’ next undertaking leads to the 
formation of a concept. However, as exemplified in the 

k f F k G h d B d T h i   t work of Frank Gehry and Bernard Tschumi, a concept 
can either precede or follow the outset of a design 
process; theoretical concepts either being applied to a 
project or derived from it.” (Porter, 2004: 331) 

Concept สามารถเกดิขึนได้ในหลายช่วงของการคิด/ออกแบบ

Philosophy = ปรชัญา

การศกึษาถงึความรู้ และทาํความเข้าใจเกยีวกับสิงต่าง ๆ 

Philos (Love) + Sophia (Wisdom)
ปรัชญาถูกแบ่งออกเป็นสองสายหลัก คือ 

ปรัชญาบริสทธิ: อภปิรัชญา (Metaphysics) เกียวกับความจริงแท้  ญาณปรชญาบรสุทธ: อภปรชญา (Metaphysics) เกยวกบความจรงแท, ญาณ
ปรัชญา (Epistemology) เกียวกับความรู้ , คุณวิทยา (Axiology) เกียวกับคุณค่า

ปรัชญาประยุกต์: ศาสตร์เฉพาะทาง + ปรัชญาบริสุทธิ

ปรัชญาทางสถาปัตยกรรมก็ถือเป็นหนึงในปรัชญาประยุกต์

Theory = ทฤษฎี

ตามรากศัพท์ทฤษฎีหมายถงึการไตร่ตรอง แต่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะ
หมายถงึ แนวคดิ ชุดความรู้ กฎเกณฑ์ หรือวถิีปฏบิัตติามกฎเกณฑ์ ทฤษฎี
อาจจะถูกหรือผิดกไ็ด้ขึนอยู่กับการทดลองหรือพสูิจน์ในภายหลัง

ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม เป็นแนวคดิ มโนทศัน์ หรือกฎเกณฑ์ทตัีงขึนเพอื
ใช้เป็นตัวกาํหนดกระบวนการออกแบบ หรือปฏบิัตทิางสถาปัตยกรรม 

Theory = ทฤษฎี

ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมสามารถแบ่งได้หลายวธีิ เช่น
แบ่งตามลักษณะความรู้ทเีกียวข้อง (ปิยลดา เทวกุล, 2545; 2554)

ทฤษฎีองค์ความรู้ในสถาปัตยกรรม (Positive Theory in Architecture)

ทฤษฎีสถาปัตยกรรม (Architectural Theory)

แบ่งตามวัตถุประสงค์ของเนือความ (ฐานิศวร์ เจริญพงศ์, 2545)
ทฤษฎีเชงิบรรยาย

ทฤษฎีเชงิบรรทัดฐาน

ทฤษฎีเชงิพฤติกรรม
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Theory = ทฤษฎี

แบ่งตามความเกียวข้องกับสาขาวิชาอืน (ฐานิศวร์ เจริญพงศ์, 2545) 
ทฤษฎีทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสถาปนิกกับเจ้าของโครงการ เช่น การ

ปฏิบัติวชิาชีพและจรรยาบรรณ

ทฤษฎีทีเกียวข้องกับ “กรรมวิธี” การออกแบบ

ทฤษฎีทีเกียวข้องประเด็นทางสังคมและประวัติศาสตร์ทฤษฎทเกยวของประเดนทางสงคมและประวตศาสตร

ทฤษฎีทีเกียวข้องกับธรรมชาติและสิงแวดล้อม

ทฤษฎีทีเกียวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์

ทฤษฎีทีเกียวข้องกับมติิทางสุนทรียภาพ

Theory = ทฤษฎี

แบ่งตามยุคสมัย
ทฤษฎีสถาปัตยกรรมสมัยคลาสสิคโบราณ/ สมัยกลาง/ สมัยฟืนฟูศิลปวทิยาการ/สมัย

บาโรคและรอคโกโก/ สมัยคริสตศตวรรษที 18/ สมัยคริสตศตวรรษที 19/ ทฤษฎี
สถาปัตยกรรมโมเดิร์น/ ทฤษฎีสถาปัตยกรรมภายหลังโมเดิร์น 
(สันติรักษ์ ประเสริฐสุข, 2552)ฐ ุ

ทฤษฎีสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค/ สถาปัตยกรรมโรแมนติก/ สถาปัตยกรรม
สมัยใหม่/ สถาปัตยกรรม “พ้น” สมัยใหม่ (ฐานิศวร์ เจริญพงศ์, 2545)

ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมช่วงประวัติศาสตร์จากวทิรูเวียสถงึก่อนสมัยใหม่/ ช่วง
สมัยใหม่/ ช่วง “หลัง” สมัยใหม่หรือโพส์ตมาเดิร์น/ ช่วงสู่สหัสวรรษใหม่ 
(ปิยลดา เทวกุล, 2545; 2554)

ทาํไมตอ้งเรียนรูเ้กียวกบัแนวความคิด 

ปรชัญา และทฤษฎี

การทาํความเข้าใจแนวคดิ ปรัชญา และทฤษฎี มีส่วนสร้างความเข้าใจต่อ
ผลงานและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม

การทาํความเข้าใจผลงานหรือกระบวนการออกแบบนันต้องอาศัยความ
เข้าใจถงึบริบท (ของช่วงเวลา ของสถานท)ี ทเีกียวข้อง ซงึอาจจะเกยีวโยง
กับบริบททเีกดิขึนก่อนหน้านันหรือนํามาสู่การเกดิแนวคดิ ปรัชญา และ
ทฤษฎีนัน ๆ 

ความเข้าใจต่อผลงานและกระบวนการออกแบบ น่าจะนําไปสู่ความคดิ
เชิงสหวทิยาการ ซึงอาจนาํไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์แนวคดิที
เหมาะสมสาํหรับงานสถาปัตยกรรมในอนาคต
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