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ABSTRACT 
 
 

This research focuses on an approach for conservation of Hue Traditional 

Garden Houses (HTGHs) into contemporary use based on the field survey of HTGHs 

in Hue Citadel area. 

The objectives are: 1) to clarify the formation, spatial organization, and 

typology of HTGHs; 2) to reveal the transformation process of HTGHs and the 

conditions or the influences that shape their mechanism; and 3) to propose some 

preliminary guidelines for conserving and applying HTGHs for contemporary use. 

The research is, in the main, based on primary data derived from field surveys, 

which 91 HTGHs were surveyed by taking photographs. Among them, 59 houses 

were measured, while the inhabitants were interviewed for analyzing the 

transformation of HTGHs’ spatial organization from the original pattern until they 

reach the present stage. The study uses map of Hue citadel drawn in 2000 by the City 

Planning Institute of Hue Provincial Office as the base map for making survey. 

Surveyed HTGHs were classified into seven types according to the differences 

of façade elements and designs of the main houses before focusing on spatial 

arrangement of their layouts such as gate and fence, alley, and other elements for 

clarifying their unique characteristics. Then, based on causes and directions of 

transformation (horizontal plane, vertical plane, and combination of both planes), the 

surveyed HTGHs were divided into nine groups. HTGHs from each group are 

selected as a representative for analyzing the transformation of their spatial 

organization.  
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The result reveals that, the elements and designs of façade of HTGHs are 

transformed into various modern styles, while some elements in layout such as alley 

and symbol of Whiter Tiger and Green Dragon are gradually disappeared due to land 

subdivision and alteration of space for doing business. Moreover, from the above nine 

types of HTGHs, eight directions of transformation of their spatial organization are 

found. Among them, the study explores that the need of space for doing business is 

the main factor influencing on the transformation, while purpose for public usage is 

the rarest factor. These factors lead to decrease in historical value of HTGHs and the 

whole townscape of Hue citadel as well. Referring to the above understanding, six 

recommendations were provided for conserving HTGHs and applying them into 

contemporary use.   
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บทคัดยอ 
 

งานวิจยัช้ินนีมุ้งเนนไปทีก่ารคนหาเเนวทางในการอนุรักษบานลอมสวนพื้นถ่ิน เพื่อปรับ
ใชใหเกิดประโยชนสอดคลองกับรูปแบบการดําเนนิชีวติในปจจุบัน โดยมวีัตถุประสงคหลักในการ
วิจัยดังนี้ คือ 

1)  เพื่ออธิบายถึงกําเนิด การจัดรูปที่วาง เเละประเภทของบานลอมสวนพื้นถ่ิน  
2)  เพือ่ทําความเขาใจถึงกระบวนการเปลีย่นเเปลงของบานลอมสวนพืน้ถ่ิน รวมทั้งปจจัยเเละ

อิทธพิลที่ควบคุมการเปลี่ยนเเปลงดังกลาว 
3)  เพือ่เสนอเเนวทางเบื้องตนในการอนุรักษ เเละประยุกตใชบานลอมสวนพืน้ถ่ินที่

สอดคลองกับรูปเเบบของการดําเนินชวีิตในปจจุบัน 
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบานลอมสวนพื้นถ่ินในงานวิจยัช้ินนี้ มาจากการสํารวจในสถานที่

จริง โดยผูวิจยัไดทําการสํารวจลักษณะทางกายภาพของบานลอมสวนพื้นถ่ินทั้งหมด 91 หลัง ใน
จํานวนนี ้ผูวิจัยไดทําการสํารวจรังวดัเเละสมัภาษณผูอยูอาศัยในบานลอมสวนพืน้ถ่ินจาํนวน 59 หลัง 
เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนเเปลงของบานลอมสวนพื้นถ่ินดังกลาว ตั้งเเตอดีต
จนถึงปจจุบัน โดยใชแผนทีท่ี่สํานักงานผังเมืองเว (The City Planning Institute of Hue Provincial 
Office) ทําการเขียนขึ้นในป พ.ศ. 2543 เปนเเผนที่อางอิงในการสํารวจวิจัย 
            ผูวิจัยไดทําการเเบงประเภทของบานลอมสวนพื้นถ่ินที่ทําการสํารวจออกเปน 7 ประเภท 
ตามลักษณะการจัดองคประกอบในรูปดานหนาของอาคารหลัก นอกจากนีย้ังไดอธิบายถึง
องคประกอบภายในพืน้ที่ของบานลอมสวน เชน ประต ูร้ัว เเละทางเดนิ จากการวิเคราะหถึงสาเหตุ 
เเละทิศทางในการเปลี่ยนเเปลง (ทางนอน ทางตั้ง เเละทั้งสองทิศทาง) เราสามารถเเยกบานลอมสวน
พื้นถ่ินออกเปน 9 ประเภท ซ่ึงบานลอมสวนพืน้ถ่ินจํานวนหนึ่งหลังในเเตละประเภทจะไดรับการ
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คัดเลือก เพื่อเปนตัวเเทนในการวิเคราะหถึงการเปลี่ยนเเปลงในการจัดรูปที่วาง เเละการใชงานของ
บานลอมสวนพื้นถ่ิน 
              จากการวิเคราะห ผูวิจยัพบวาองคประกอบ เเละการจดัองคประกอบของบานลอมสวนพืน้ถ่ิน
เปลี่ยนเเปลงจากรูปแบบดั้งเดิมในอดตี ไปสูรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลายเเละรวมสมัยมากขึ้น 
ในขณะที่องคประกอบตาง ๆ ในบริเวณพืน้ที่ของบานเชน สัญลักษณเสือขาว เเละเตาเขียว มจีํานวน
ลดลงไปมาก เนื่องจากการเเบงที่ดินออกเปนเเปลงยอย เเละการปรับเปลี่ยนการใชพืน้ที่เพื่อ
วัตถุประสงคทางการคา ในจํานวนบานลอมสวนพื้นถ่ินทั้ง 9 ประเภท ผูวิจัยพบทศิทางในการ
เปลี่ยนเเปลงอยูทั้งส้ิน 8 ประเภท ซ่ึงผูวิจยัไดทําการวิเคราะหเพิ่มเติมเเละพบวา ความตองการใน
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ เพื่อใชเปนพื้นทีใ่นการประกอบธุรกิจ เปนปจจยัสําคัญที่กระตุนใหเกิดการ
เปลี่ยนเเปลงในการจดัรูปทีว่างเเละหนาทีใ่ชสอยของบานลอมสวนพืน้ถ่ิน ในขณะที่การปรับเปลี่ยน
พื้นที่ภายในอาคาร เพื่อเปนพื้นที่ใชประโยชนสาธารณะพบเห็นไดนอยที่สุด ปจจยัดงักลาวยังเปน
สาเหตุที่นําไปสูความเสื่อมโทรมในคุณคาทางประวัติศาสตรของอาคาร เเละสภาพภมูิทัศนของ
เมืองโดยรวม จากความเขาใจในกลไกของการเปลี่ยนเเปลงดังกลาว ผูวจิัยไดตั้งขอเสนอเเนะขึ้นมา 
6 ประการ เพือ่เปนเเนวทางในการอนุรักษฟนฟู เเละประยุกตใชบานลอมสวนพื้นถ่ินใหเหมาะสม
กับสภาพการณ เเละวิถีการดําเนินชวีิตในปจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




