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บทคัดยอ 
 

การกาวเขาสูอีกรอบหนึ่งพนัป (Millennium) ซ่ึงมีกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเขา
ทําลายคุณคาและเอกลักษณสถาปตยกรรม รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินจํานวนมาก  การศึกษาวจิัยนี้ 
มุงมั่นที่จะอนรัุกษกลุมอาคาร Tu Giac House (บาน ตึก๊ ยัก) ซ่ึงกอสรางในสมัยที่ชาวฝร่ังเศสยึด
ครองอํานาจการปกครองของประเทศเวยีดนาม (ค.ศ. 1858-1954)  การผสมกลมกลืนของสอง
วัฒนธรรมไดถูกแสดงอยูในรูปแบบสถาปตยกรรมที่มีอายุประมาณ 70-80 ปของบานตึ๊กยัก  ควร
คาที่จะไดรับการอนุรักษในฐานะ “มรดกทางวัฒนธรรม” ใหกับประชาชนชาวเมืองเว  กระบวนการ
สํารวจ สังเกตกุารณ และสัมภาษณจากสถานที่จริงไดถูกนํามา วัด-วิเคราะห ประกอบกับขอมูล
ประวัติศาสตรและแนวทางการอนุรักษสถาปตยกรรมอื่นๆ ที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน  ผลการวิจัย
พบวา รูปแบบโดดเดนของบานตึ๊กยกัคือการเปนอาคารสองชั้นสูงเดนกวาสภาพแวดลอมที่เปนบาน
ช้ันเดียวโดยรอบ มีหลังคาทรงจุก (Hip-Roof) มุงดวยกระเบื้อง Liet ตั้งอยูบนผนังรับน้ําหนกัที่มีอยู
เพียงสามดานโดยใชคานไมรับน้ําหนักผนงัชั้นสองดานที่ติดถนนเพื่อเปดเปนทางเขา-ออกของ
สินคา ยังมีพื้นไม Kien Kien โบราณอยูครบถวน ใชบันไดลาดชันเพื่อการประหยดัพืน้ที่ และใช
ประตูหนาตางไมโบราณ รวมเปน 6 ส่ิงที่มีความแปลกและมีคุณคาควรอนุรักษไวใหชนรุนหลังได
ช่ืนชม ในที่สุด “ตนแบบ” ของวิธีการอนรัุกษ 6 ส่ิงแปลกสําหรับกลุมบานตึ๊กยกัไดถูกเขียนแบบขึ้น
สําเร็จ  และเพือ่พิสูจนคุณคาของตนแบบนี ้ อาคารที่มีรูปทรงคลายคลึงกับบานตึ๊กยัก สองหลังใน
ยานวัดเกตุจังหวัดเชียงใหมสามารถใชทดลองประยุกตทางทฤษฏี เพื่อการอนุรักษตามตนแบบ
บานตึ๊กยกัไดเปนอยางด ี
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Abstract 

Millennium urbanization is occurring strongly and has threatened the 

diminishing of cultural identity of community in which local traditional architecture 

represent local intelligence. The study aims to protect and conserve a group of historic 

houses of Vietnam, called Tu Giac houses, constructed during the period of French 

domination (1858-1954). The harmonious blending of local traditional architecture, 

the significant Vietnamese – French cultural integration should be seen as a cultural 

asset of Hue people as the Tu Giac houses represent an important dialogue of the 70-

80 years old French-Vietnamese architecture.  

The approaches to conserve local wisdoms are collect, define, analyze, and 

conclude from historical traditional information from other Vietnamese historical 

architectural conservation, and from the practical observation and interview surveys at 

the Tu Giac house sites. Six strange and valuable architectural elements are found 

from the research, the 3-sided load bearing wall using timber beam to support the 

second floor brick wall leaving the second storey higher than other 1-storey house 

around. The Liet tile hip-roof, the steep wood ladder, and the wood doors and 

windows make Tu Giac house distinct and valuable. Finally a prototype of 

conservation method is carried out. To proof the value of this research, an attempt has 

been made to apply the Tu Giac conservation prototype method on the possible 

repairing of 2 Wat-Ket historic houses in Chiang Mai, Thailand, which has similar 

architectural values as the Tu Giac houses in Vietnam. 
 


