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เร่ิมต้นจาก “ภูมิภาคนยิม”

เม่ือครัง้กระแสสมยัใหมนิ่ยม (Modernism) แพรห่ลายไปทัว่ทุกมุมโลก สถาปตัยกรรม
และภูมิทัศน์ของเมืองทั้งหลายก็ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบไปในทิศทางเดียวกัน
อาคารรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมหน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกันอาคารแล้วอาคารเล่า กับ
ลานโลง่ดาดแขง็อันกวา้งใหญไ่พศาลดา้นหนา้ รวมทัง้การวางผงับรเิวณท่ีเอ้ือประโยชน์
ให้รถยนต์เป็นหลัก  ล้วนกลายเป็นแรงกระตุ้นอันสำคัญท่ีทำให้เกิดแนวคิด ภูมิภาคนิยม
(Regionalism) ขึ้นมาเพื่อหวังขจัดความซ้ำซากและสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้
เด่นชัดข้ึนมา

รูปแบบพืน้ถ่ิน (Vernacular) และ รูปแบบจารตี (Traditional)  เป็นแรงบนัดาลใจหลกัๆ
ในการสร้างงานภูมิภาคนิยม แต่ส่วนใหญ่มักเป็นการหยิบยืมรูปแบบ (style)
การประดบัประดา (decoration) และ วสัด ุ(material) มาใชโ้ดยตรง   วธีิการดงักลา่ว
สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามรีสอร์ทราคาแพง หรืออาคารบ้านเรือนของผู้มีอันจะกิน
จนกลายเป็นการแสดงถึงรสนิยมของคนเฉพาะกลุ่มและสะท้อนความพยายามในการ
สร้างภาพลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหลัก จนบางครั้งได้กลายเป็นที่มาของการ
โต้แย้งเรื่องความไม่เหมาะสมในการนำมาใช้อยู่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ การเน้นรูปแบบ
แต่เพียงลำพังจึงไม่สามารถแสดงอัตลักษณ์ของท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง  เพราะรูปแบบน้ัน
อาจถกูสรา้งข้ึนท่ีไหน เม่ือใดกไ็ด้
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ภูมิภาคนยิมเชงิวิพากษ์ คืออะไร

ภูมิภาคนยิมเชงิวิพากษ ์ (Critical Regionalism) เปน็แนวความคดิทางสถาปตัยกรรม
ท่ีเนน้สรา้งสำนกึแหง่สถานที ่ (sense of place) และอตัลกัษณ์ (identity) ใหเ้กิดแก่
สถาปตัยกรรมสมยัใหม ่ (modern architecture)1 โดยอาศยัความเชือ่มโยงกบัพืน้ท่ีต้ัง
(site) ทั้งในระดับรูปธรรมและนามธรรม เน้นความสัมพันธ์กับบริบททางด้านสังคม
วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แสงธรรมชาติ และระบบนิเวศเดิมของพื้นที่ให้
มากขึ้น ภูมิภาคนิยมเชิงวิพากษ์จึงไม่ถวิลหาอดีตหรือลอกเลียนรูปแบบพื้นถิ่นอย่าง
ตรงไปตรงมาเหมือนกับภูมิภาคนิยม แต่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผนวกสาระ
สำคญัของความเปน็พืน้ถ่ินเขา้กับเทคโนโลยสีมัยใหม ่ เพือ่ผลติผลงานทีมี่ความเฉพาะ
เจาะจงกบัพ้ืนท่ีต้ัง รวมท้ังสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตและกระแสวฒันธรรมของโลกในปจัจุบัน

สถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินเขตรอ้นช้ืน: ต้นแบบของภมิูภาคนยิมเชงิวิพากษ์

สภาพภูมิอากาศทีมี่แสงแดดจดั ความชืน้สูง และ ฝนตกชกุในภูมิภาครอ้นชืน้กลายเปน็
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อลักษณะสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  การสร้างพื้นที่เชื่อมต่อ
ระหว่างอาคารและภูมิทัศน์ (transitional space) เป็นหนึ่งในวิธีปรับตัวให้อยู่ใน
สภาวะอากาศเช่นนั้นได้เป็นอย่างดี (Hock, 1994: 148)  จะพบว่าสถาปัตยกรรม
ท้องถ่ินของเอเชยีอาคเนยส่์วนใหญนิ่ยมการสรา้งระเบยีงหรอืชานทีมี่หลงัคาคลมุ และ
ลานภายในอาคาร (courtyard) ไวเ้ปน็ทีใ่ชช้วีติในชว่งเวลากลางวนั

การสร้างระเบียงที่มีหลังคาคลุมและลานภายในอาคารนั้นมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเรือนแถวไม้ในเขตภาคตะวันออกของไทย และอาคารพาณิชย์แบบเก่า
(traditional shophouse) ของเมืองในเขตคาบสมุทรมลายู อาคารเหล่านี้มีลักษณะ
สำคัญคือมีทางเดินหลังคาคลุมตลอดแนวด้านหน้าอาคาร และมีลานเปิดโล่งไม่มี
หลังคาอยูต่รงกลาง เพือ่ใหก้ระแสลมเขา้สูภ่ายในอาคารได ้(Yeang, 1987: 22)

1 ดท่ีูมาทีไ่ปและรายละเอยีดเพิม่เตมิของแนวคดิภมิูภาคนยิมเชงิวพิากษใ์น Frampton, Kenneth (1983) “Towards a Critical
Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance.”, The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, Edited by
Hal Foster. Seattle, WA: Bay Press และ Lefaivre, Liane, and Alexander Tzonis (1990)  “Why Critical Regionalism
Today?”, Architecture + Urbanism, May 1990.
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งานภูมิภาคนิยมเชิงวิพากษ์ของสถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวศรีลังกาสองคนคือ เจฟฟรีย์
บาวา (Geoffrey Bawa)  และ มินเนต็ตา ดา ซลิวา (Minnetta da Silva) เปน็งานที่
ปฏิเสธการใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมพื ้นถิ ่นโดยตรง แต่ยึดหลักการสำคัญของ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไว้คือ การสร้างระเบียงทางเดินที่มีหลังคาคลุม (veranda) และ
ลานภายในอาคาร   ดังจะเหน็ไดใ้นงานอาคารทีพั่กอาศยั  เซนานายาเก (Senanayake
Flats) ของซิลวา  สร้างราวปีค.ศ. 1954-1957 และ สวนปิดล้อม ภายในอาคาร
(courtyard garden) ตามแนวคดิ บา้นในเมอืงเขตรอ้นชืน้ (Tropical Urban House)
ของบาวา สรา้งในชว่งป ีค.ศ.1957-1969  (ด ูRobson, 2002: 54; Lefaivre and
Tzonis, 2001: 31)

ภาพที่ 1   ทางเดนิมหีลงัคาคลมุ (arcade) ของอาคารพาณชิยแ์บบเกา่ใน
จงัหวดัตรงั  (ท่ีมาของภาพ: http://bangkokpost.com/education/trang.htm)

ภาพท่ี 2  ลานภายในอาคารพาณชิย์แบบชิโน-โปรตุกีส (Sino-Portuguese)
ในเมอืงมะละกา ประเทศมาเลเซยี
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ภาพที่ 3 คอรด์ยารด์ เฮา้ส ์ (Courtyard House) ออกแบบโดย
เจฟฟรยี ์บาวา  (ท่ีมาของภาพ: www.akdn.org/agency/akaa/
eightcycle/bawa3.htm) Lefaivre and Tzonis, 2001: 33)

ภาพที่ 4 อาคารพกัอาศยัเซนานายาเก (Senanayake Flats) ออกแบบโดย มินเนต็ตา
ดา ซิลวา มีระเบียงทางเดิน (veranda) และ ลานภายในอาคาร (ท่ีมาของภาพ: Lefaivre
and Tzonis, 2001: 33)

ราจ รีวัล (Raj Rewal) เป็นสถาปนิกอีกคนหนึ่งซึ่งสร้างงานสถาปัตยกรรมในเขต
ร้อนชื้นตามแนวคิดภูมิภาคนิยมเชิงวิพากษ์ โดยผสมผสานศิลปะจารีตของอินเดียกับ
เทคโนโลยสีมัยใหมเ่ข้าดว้ยกนัเพือ่คน้หา อตัลกัษณ์รว่มสมยั (contemporary identity)
ใหแ้กส่ถาปตัยกรรมสมยัใหมข่องอนิเดีย  ผลงานทีมี่ชือ่เสยีงตา่งๆ ของเขาลว้นมลีาน
ภายในอาคารเป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบ ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ หอสมุด
รัฐสภาในกรุงนิว เดลฮี ซึ่งมีรูปแบบผังพื้นละม้ายคล้ายคลึงสัญลักษณ์ภาพมณฑล
(Mandala) ในพทุธศาสนาของอนิเดยี ประกอบไปดว้ยลานเปดิโลง่ภายในกลุม่อาคาร
และช่องแสงหลายจุดเพื่อเชื่อมโยงภายในกับภายนอกอาคาร  ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ
โครงสร้างอาคารที่คิดค้นขึ้นใหม่และการประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นทำให้อาคารหอสมุด
รัฐสภามีรูปลักษณ์ที่เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่

ภาพที่ 5,  6,  7  ผังพืน้ ลานภายในอาคาร และชอ่งแสงของหอสมดุรฐัสภา (Parliament Library) ในกรงุนวิเดลฮ ีตามแนวคดิภมิูภาคนยิมเชงิวพิากษ์
ของ ราจ รวีลั (Raj Rewal)  ดภูาพและเนือ้หาเพิม่เตมิเก่ียวกบังานชิน้นีใ้น http://www.architectureweek.com/2003/1022/index.html
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ภูมิทัศน์ท้องถ่ินเป็นต้นแบบใหกั้บงานภูมิภาคนิยมเชงิวิพากษ์ได้หรือไม่?

เช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมชุมชนภูมิทัศน์ท้องถิ ่นถูกสรรค์สร้างขึ ้นมาจากการ
ปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และระบบนิเวศของพื้นที่ตั้ง
ไม่มีสองชุมชนใดที่มีภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมที่เหมือนกันราวกับถอดพิมพ์  ทุก
รายละเอียดที่ประกอบขึ้นเป็นลักษณะทางกายภาพของชุมชน เช่น แบบแผนที่ว่าง
การใช้พืชพรรณ การจัดกลุ่มบ้านเรือน ล้วนสามารถเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมของ
พืน้ทีต่ัง้ไดท้ั้งส้ิน  ประเดน็นีจ้งึกลายเปน็สาระสำคญัของภมิูทัศนพ์ืน้ถิน่ทีง่านออกแบบ
ภูมิภาคนยิมเชงิวิพากษ ์มิอาจมองขา้มได้

การจัดสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยเน้นการจัดระบบที่ว่างทาง
ภูมิทัศน์ให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดี  รวมทั้งรักษาสมดุลของระบบนิเวศเพื่อบรรเทา
อิทธิพลจากธรรมชาติ เช่น พายุหรือน้ำท่วม  จะเห็นได้ทั่วไปว่าตามชุมชนที่อยู่ริม
แม่น้ำจะมีการจัดระบบที่ว่างที่ให้แต่ละกลุ่มเรือนมีทางเดินแคบๆ ที่ไปสิ้นสุดที่ท่าน้ำ
ริมตลิ่ง ทางสัญจรแคบแต่มีปลายเปิดออกสู่แม่น้ำและมีอาคารเรียงรายอยู่สองข้างนี้
เป็นรปูแบบการวางผงัท่ีนอกจากจะเกดิรม่เงาแกท่างเดนิแลว้ ยงัช่วยเพิม่การไหลเวยีน
ของกระแสลมมากขึน้ โดยเฉพาะถา้วางทางสญัจรในแนวเหนอื-ใต้

ภาพที่8 การเปิดช่องลมจากแม่น้ำให้ตรงกับแนวถนนเพื่อให้เกิดการ
ถ่ายเทของกระแสลม ในกลุ่มเรือนแถวไม้ของชุมชนสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
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ชุมชนตามท่ีราบหุบเขาของภาคเหนือมีการจัดระบบท่ีว่างทางภูมิทัศน์อย่างเป็นลำดับข้ัน
บรเิวณกลางหมูบ่า้นจะมลีานโลง่กวา้งสาธารณะ เรยีกวา่ ข่วงบา้น หรอื ลานกลางบา้น
สำหรบัใชป้ระกอบพธีิกรรม คณุประโยชนอ์กีดา้นหนึง่ของลานกลางบา้น คอืชว่ยดงึดดู
กระแสลมจากภายนอกใหก้ระจายไปสูก่ลุ่มเรือนท่ีอยู่รอบๆ นอกจากนี ้บริเวณด้านหน้า
กลุ่มเรือนก็จะมีลานดินขนาดเล็ก เพื่อช่วยในการถ่ายเทอากาศเช่นเดียวกันกับลาน
กลางบ้าน

ในบริเวณป่าชายเลนของชายฝั่งทะเลภาคกลาง ชุมชนประมงท้องถิ่นที่ตั้งบ้านเรือน
อยู่หลังแนวป่าชายเลนจะเว้นที่โล่งว่างขนาดเล็กหน้าเรือนไว้ตากผลิตผลจากทะเล
ที่ว่างเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับที่ว่างหน้าเรือนของหลังถัดๆ ไปเป็นโครงข่ายไปทั่ว
พื้นที่หมู่บ้าน แบบแผนที่ว่างลักษณะเช่นนี้กล่าวกันว่าสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีกว่า
การมีลานโล่งขนาดใหญ่กลางชุมชนอย่างชุมชนในภาคเหนือซึ่งอยู่ในสภาพภูมิอากาศ
รอ้นชืน้สลบัแลง้

ภาพที่ 9 ในหมูบ่า้นเขตอำเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม ่ ข่วงบา้น หรอื ลาน
กลางบ้านและต้นไม้ใหญ่เป็นองค์ประกอบสำคัญเชิงพิธีกรรม และเชิง
กายภาพของชุมชนล้านนา เป็นพื้นที่ซึ ่งใช้หลักความต่างของอุณหภูมิ
ในการดงึกระแสลมใหก้ระจายไปสูเ่รือนท่ีอยู่ใกลเ้คียง

ภาพที่ 10 ลานสำหรับตากผลิตผลทางทะเลหน้าเรือนโรงที่พักอาศัยของ
ชุมชนประมงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  มีลักษณะเชื่อมต่อถึงกันได้กับ
ลานโลง่ของกลุม่เรือนถัดไปภายในชมุชน

นอกจากจะเนน้การหาทำเลทีต้ั่งชุมชนและการสรา้งระบบทีว่่างและทางสญัจรเพ่ือให้ได้
ประโยชน์สูงสุดจากกระแสลมแล้ว ชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยยังให้ความสำคัญต่อ
การเก็บรักษาและปรับแต่งสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับภาวะฝนตกชุกในฤดูฝน
โดยเฉพาะชุมชนในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางและชุมชนในเขตน้ำกร่อยบริเวณปากแม่น้ำ
จะเก็บรักษาคูคลองและที่ลุ่มหนองบึงที่อยู่ใกล้เคียงหรือภายในชุมชนไว้ระบายน้ำฝน
ไม่ให้ท่วมขังพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกิน รวมทั้งชะลอปริมาณการไหลของน้ำตาม
ผิวดินไม่ให้เกิดปัญหากัดเซาะตามมาด้วยการปลูกพืชพรรณต่างๆทั้งต้นไม้ใหญ่และ
ไม้คลมุดิน
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สาระสำคัญของตัวอย่างภูมิทัศน์ท้องถิ่นข้างบนปรากฏชัดเจนในแนวคิดของโครงการ
พัฒนาเมืองใหม่ในเขตร้อนชื้นหลายแห่ง  เช่น การออกแบบผังแม่บทของเกาะกวม
(Guam) ของสถาปนิกชาวออสเตรียนที่ชื่อว่า ริชาร์ด นูทรา (Richard Neutra) ใน
ระหวา่งป ีค.ศ.1940-1950  มีหลกัการสำคญัคอืสรา้งระบบขนสง่มวลชนและระบบ
ทางเท้าเชื่อมต่อถึงกันเพื่อให้การสัญจรในเมืองเกิดความลื่นไหล บ้านเรือนทุกหลัง
หันหน้าเข้าสู่ลานชุมชนและสวนสาธารณะขนาดเล็กที่ปลอดภัยจากยวดยานพาหนะ
นูทราให้ความสำคัญกับที่เปิดโล่งสีเขียวขนาดเล็ก ที่กระจายไปตามละแวกชุมชนและ
ถนนขนาดเลก็ท่ีร่มร่ืนมากกว่าสวนสาธารณะหรอืถนนขนาดใหญ ่(Lefaivre and Tzonis
2001: 39-40)

นอกจากผงัแมบ่ทของเกาะกวมแลว้ ยังมีแผนพฒันาเมอืงใหม ่กัมปง บูกิส (Kampong
Bugis) ของสงิคโปร ์ซึง่ใชแ้นวความคดิมหานครเขตรอ้นชืน้ (Tropical City Concept)
โดย แต้ เกง สูน (Tay Kheng Soon) แนวความคิดนี้พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ของเขตร้อนชื้น โดยมองเมืองว่าเป็นระบบนิเวศ
ที่ซับซ้อนเสมือนกับป่าในเขตร้อนชื้น (tropical forest) อันประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่
เรือนยอดสูงสำหรับให้ความเย็น ลดอุณหภูมิ  ต้นไม้ใหญ่ระดับกลางสำหรับให้ร่มเงา
และไม้พุ่ม ไม้คลุมดินสำหรับชะลอการไหลของน้ำผิวดินและลดการกัดเซาะหน้าดิน
ดังนั้นเมืองตามแนวคิดมหานครเขตร้อนชื้นจึงควรมีโครงสร้างที่ให้ร่มเงาแก่เมืองที่
สามารถกักเก็บน้ำฝน รวมทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังใช้
พืชพรรณทอ้งถ่ินในการสรา้งความเขยีว  และ ลดอณุหภูมิใหแ้กเ่มืองท้ังในแนวระนาบ
และแนวตัง้ เช่น ปลูกต้นไม้ตามดาดฟา้อาคาร ลานภายในอาคาร ระเบยีง และทางเดนิ
เชื่อมระหว่างอาคาร  ทั้งนี้ต้นไม้ควรแทรกอยู่ตามโครงข่ายทางสัญจร และที่ว่างของ
เมืองท่ัวไปดว้ย ไม่ใชเ่พียงปลกูอยูต่ามสวนสาธารณะเทา่นัน้

การใช้ที่ดินในเมืองควรมีลักษณะผสมผสาน (Mixed use) ไม่ใช่เป็นแบบประโยชน์
ใช้สอยเดี่ยว (Mono-functional zoning) ซึ่งจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการลด
การสัญจรด้วยพาหนะภายในเมืองให้น้อยลงเนื่องจากเป็นการเพิ่มความร้อนและ
มลภาวะสูส่ภาพแวดลอ้มของเมอืง
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ภาพที่11 แบบจำลองลกัษณะอาคารสงูตามแนวคดิมหานครเขตรอ้นชืน้ บรเิวณดาดฟา้มโีครงสรา้งยืน่ออกมาคลา้ยทรงรม่ของ
ตน้ไมใ้หญ ่เพือ่ใหร้ม่เงา และ เก็บกกัพลงังานแสงอาทติยแ์ละนำ้ฝน

ภาพที่12 งานวางผงัแมบ่ทกมัปง บกิูส ตามแนวคดิมหานครเขตรอ้นชืน้ ภาพที่13  แบบจำลองแสดงการใชพ้ชืพรรณเพือ่
ลดอุณหภูมิตามอาคารและทีว่่างต่างๆ
(ท่ีมาของภาพ: www.akitektenggara.com)
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การจัดที่ว่างภูมิสถาปัตยกรรมในเมืองตามแนวคิดมหานครเขตร้อนชื้น เน้นการมอง
สถาปัตยกรรม ในฐานะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาพรวม มิได้อยู่อย่างเอกเทศ
เน่ืองจากการทำใหส้ภาพแวดลอ้มในเมอืงเขตรอ้นชืน้อยูส่บายนัน้ จำเป็นต้องทำให้เกิด
สภาพภูมิอากาศจุลภาค (microclimate)ที่เหมาะสม โดยจัดวางอาคารสูงให้สัมพันธ์
กับที่ว่างทางภูมิทัศน์ โดยเฉพาะการสร้างที่ว่างขนาดเล็กที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันเป็น
โครงข่าย เพราะการเปิดที่โล่งว่างขนาดใหญ่แบบลานกว้าง (plaza) ของเมืองในเขต
อากาศหนาวนั้นไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศของเขตร้อนชื้นเนื่องจากจะเป็นการ
ดึงเอาความรอ้น ฝุ่นควนั และเสยีงดงัเข้ามาสูพ่ืน้ทีเ่มืองมากขึน้  แตใ่นทางตรงกนัขา้ม
หากพ้ืนท่ีว่างของเมืองมีขนาดกะทัดรัดลงก็จะได้อาศัยร่มเงาจากอาคารสูงในการบรรเทา
ความรนุแรงของภมิูอากาศลงได้

ภูมิภาคนิยมเชงิวิพากษ์ในงานภูมิทัศน์เมือง: บทสรุปของแนวความคดิ

จากตัวอย่างข้างบน อาจพอจะสรุปได้ว่า การออกแบบวางผังชุมชนเมืองและภูมิทัศน์
เมืองในเขตร้อนชื้นตามแนวคิดภูมิภาคนิยมเชิงวิพากษ์นั้นไม่ได้แตกต่างไปจากงาน
สถาปัตยกรรมแต่อย่างใด การสร้างความหมายและอัตลักษณ์ให้แก่เมืองร่วมสมัย
ไม่ได้เกิดจากการใสอ่งค์ประกอบเมอืงท่ีมีรูปลักษณ์เฉพาะหรอืพืชพรรณทอ้งถ่ินเท่าน้ัน
แต่ควรอย่างย่ิงท่ีจะต้องมองเมืองเป็นองค์รวมและพิจารณาว่าภูมิทัศน์และท่ีว่างของเมือง
สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ตั้งอย่างไร
ทั้งนี้แนวคิดภูมิภาคนิยมเชิงวิพากษ์ สามารถแสดงให้เห็นได้ในหลายลักษณะ เช่น
รปูแบบการสญัจร  การจดักลุม่อาคาร ระบบทีว่า่งทางภมิูทัศน ์และ แบบแผนการใช้
พืชพรรณ โดยผสมผสานหลักการและเทคนิควิทยาของจารีตท้องถิ่นและของปัจจุบัน
เข้าดว้ยกนัอยา่งกลมกลนื อยา่งไรกต็าม เปน็ทีน่่าขบคดิวา่งานภูมิภาคนยิมเชงิวิพากษ์
ของเมืองในเขตร้อนชื้นนั้นอาจมีทางเลือกที่น้อยกว่างานสถาปัตยกรรมเนื่องจากมีข้อ
จำกัดด้านผู้ใช้และความซับซ้อนของความเป็นเมือง คำกล่าวนี้จะเป็นจริงมากน้อย
เพียงใด คงต้องอาศัยการศึกษาวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ของภูมิสถาปนิกและ
นกัออกแบบวางผงัชมุชนเมอืงในอนาคตเปน็ผูต้ดัสนิ
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