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เริม่ ต้นจาก “ภูมภิ าคนิยม”
เมือ่ ครัง้ กระแสสมัยใหม่นยิ ม (Modernism) แพร่หลายไปทัว่ ทุกมุมโลก สถาปัตยกรรม
และภูมิทัศน์ของเมืองทั้งหลายก็ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบไปในทิศทางเดียวกัน
อาคารรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมหน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกันอาคารแล้วอาคารเล่า กับ
ลานโล่งดาดแข็งอันกว้างใหญ่ไพศาลด้านหน้า รวมทัง้ การวางผังบริเวณทีเ่ อือ้ ประโยชน์
ให้รถยนต์เป็นหลัก ล้วนกลายเป็นแรงกระตุน้ อันสำคัญทีท่ ำให้เกิดแนวคิด ภูมภิ าคนิยม
(Regionalism) ขึ้นมาเพื่อหวังขจัดความซ้ำซากและสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้
เด่นชัดขึน้ มา
รูปแบบพืน้ ถิน่ (Vernacular) และ รูปแบบจารีต (Traditional) เป็นแรงบันดาลใจหลักๆ
ในการสร้ า งงานภู ม ิ ภ าคนิ ย ม แต่ ส ่ ว นใหญ่ ม ั ก เป็ น การหยิ บ ยื ม รู ป แบบ (style)
การประดับประดา (decoration) และ วัสดุ (material) มาใช้โดยตรง วิธกี ารดังกล่าว
สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามรีสอร์ทราคาแพง หรืออาคารบ้านเรือนของผู้มีอันจะกิน
จนกลายเป็นการแสดงถึงรสนิยมของคนเฉพาะกลุ่มและสะท้อนความพยายามในการ
สร้างภาพลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหลัก จนบางครั้งได้กลายเป็นที่มาของการ
โต้แย้งเรื่องความไม่เหมาะสมในการนำมาใช้อยู่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ การเน้นรูปแบบ
แต่เพียงลำพังจึงไม่สามารถแสดงอัตลักษณ์ของท้องถิน่ ได้อย่างแท้จริง เพราะรูปแบบนัน้
อาจถูกสร้างขึน้ ทีไ่ หน เมือ่ ใดก็ได้
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ภูมภิ าคนิยมเชิงวิพากษ์ คืออะไร
ภูมภิ าคนิยมเชิงวิพากษ์ (Critical Regionalism) เป็นแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม
ทีเ่ น้นสร้างสำนึกแห่งสถานที่ (sense of place) และอัตลักษณ์ (identity) ให้เกิดแก่
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (modern architecture)1 โดยอาศัยความเชือ่ มโยงกับพืน้ ทีต่ ง้ั
(site) ทั้งในระดับรูปธรรมและนามธรรม เน้นความสัมพันธ์กับบริบททางด้านสังคม
วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แสงธรรมชาติ และระบบนิเวศเดิมของพื้นที่ให้
มากขึ้น ภูมิภาคนิยมเชิงวิพากษ์จึงไม่ถวิลหาอดีตหรือลอกเลียนรูปแบบพื้นถิ่นอย่าง
ตรงไปตรงมาเหมือนกับภูมิภาคนิยม แต่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผนวกสาระ
สำคัญของความเป็นพืน้ ถิน่ เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพือ่ ผลิตผลงานทีม่ คี วามเฉพาะ
เจาะจงกับพืน้ ทีต่ ง้ั รวมทัง้ สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และกระแสวัฒนธรรมของโลกในปัจจุบนั

สถาปัตยกรรมท้องถิน่ เขตร้อนชืน้ : ต้นแบบของภูมภิ าคนิยมเชิงวิพากษ์
สภาพภูมอิ ากาศทีม่ แี สงแดดจัด ความชืน้ สูง และ ฝนตกชุกในภูมภิ าคร้อนชืน้ กลายเป็น
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อลักษณะสถาปัตยกรรมท้องถิ่น การสร้างพื้นที่เชื่อมต่อ
ระหว่างอาคารและภูมิทัศน์ (transitional space) เป็นหนึ่งในวิธีปรับตัวให้อยู่ใน
สภาวะอากาศเช่นนั้นได้เป็นอย่างดี (Hock, 1994: 148) จะพบว่าสถาปัตยกรรม
ท้องถิน่ ของเอเชียอาคเนย์สว่ นใหญ่นยิ มการสร้างระเบียงหรือชานทีม่ หี ลังคาคลุม และ
ลานภายในอาคาร (courtyard) ไว้เป็นทีใ่ ช้ชวี ติ ในช่วงเวลากลางวัน
การสร้างระเบียงที่มีหลังคาคลุมและลานภายในอาคารนั้นมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเรือนแถวไม้ในเขตภาคตะวันออกของไทย และอาคารพาณิชย์แบบเก่า
(traditional shophouse) ของเมืองในเขตคาบสมุทรมลายู อาคารเหล่านี้มีลักษณะ
สำคัญคือมีทางเดินหลังคาคลุมตลอดแนวด้านหน้าอาคาร และมีลานเปิดโล่งไม่มี
หลังคาอยูต่ รงกลาง เพือ่ ให้กระแสลมเข้าสูภ่ ายในอาคารได้ (Yeang, 1987: 22)

1

ดูทม่ี าทีไ่ ปและรายละเอียดเพิม่ เติมของแนวคิดภูมภิ าคนิยมเชิงวิพากษ์ใน 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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ภาพที่ 1 ทางเดินมีหลังคาคลุม (arcade) ของอาคารพาณิชย์แบบเก่าใน
จังหวัดตรัง (ทีม่ าของภาพ: http://bangkokpost.com/education/trang.htm)

ภาพที่ 2 ลานภายในอาคารพาณิชย์แบบชิโน-โปรตุกสี (Sino-Portuguese)
ในเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย

งานภูมิภาคนิยมเชิงวิพากษ์ของสถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวศรีลังกาสองคนคือ เจฟฟรีย์
บาวา (Geoffrey Bawa) และ มินเน็ตตา ดา ซิลวา (Minnetta da Silva) เป็นงานที่
ปฏิ เ สธการใช้ ร ู ป แบบสถาปั ต ยกรรมพื ้ น ถิ ่ น โดยตรง แต่ ย ึ ด หลั ก การสำคั ญ ของ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไว้คือ การสร้างระเบียงทางเดินที่มีหลังคาคลุม (veranda) และ
ลานภายในอาคาร ดังจะเห็นได้ในงานอาคารทีพ่ กั อาศัย เซนานายาเก (Senanayake
Flats) ของซิลวา สร้างราวปีค.ศ. 1954-1957 และ สวนปิดล้อม ภายในอาคาร
(courtyard garden) ตามแนวคิด บ้านในเมืองเขตร้อนชืน้ (Tropical Urban House)
ของบาวา สร้างในช่วงปี ค.ศ.1957-1969 (ดู Robson, 2002: 54; Lefaivre and
Tzonis, 2001: 31)
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ภาพที่ 3 คอร์ดยาร์ด เฮ้าส์ (Courtyard House) ออกแบบโดย
เจฟฟรีย์ บาวา (ทีม่ าของภาพ: www.akdn.org/agency/akaa/
eightcycle/bawa3.htm) Lefaivre and Tzonis, 2001: 33)

ภาพที่ 4 อาคารพักอาศัยเซนานายาเก (Senanayake Flats) ออกแบบโดย มินเน็ตตา
ดา ซิลวา มีระเบียงทางเดิน (veranda) และ ลานภายในอาคาร (ทีม่ าของภาพ: Lefaivre
and Tzonis, 2001: 33)

ราจ รีวัล (Raj Rewal) เป็นสถาปนิกอีกคนหนึ่งซึ่งสร้างงานสถาปัตยกรรมในเขต
ร้อนชื้นตามแนวคิดภูมิภาคนิยมเชิงวิพากษ์ โดยผสมผสานศิลปะจารีตของอินเดียกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกันเพือ่ ค้นหา อัตลักษณ์รว่ มสมัย (contemporary identity)
ให้แก่สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของอินเดีย ผลงานทีม่ ชี อ่ื เสียงต่างๆ ของเขาล้วนมีลาน
ภายในอาคารเป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบ ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ หอสมุด
รัฐสภาในกรุงนิว เดลฮี ซึ่งมีรูปแบบผังพื้นละม้ายคล้ายคลึงสัญลักษณ์ภาพมณฑล
(Mandala) ในพุทธศาสนาของอินเดีย ประกอบไปด้วยลานเปิดโล่งภายในกลุม่ อาคาร
และช่องแสงหลายจุดเพื่อเชื่อมโยงภายในกับภายนอกอาคาร ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ
โครงสร้างอาคารที่คิดค้นขึ้นใหม่และการประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นทำให้อาคารหอสมุด
รัฐสภามีรูปลักษณ์ที่เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่

ภาพที่ 5, 6, 7 ผังพืน้ ลานภายในอาคาร และช่องแสงของหอสมุดรัฐสภา (Parliament Library) ในกรุงนิวเดลฮี ตามแนวคิดภูมภิ าคนิยมเชิงวิพากษ์
ของ ราจ รีวลั (Raj Rewal) ดูภาพและเนือ้ หาเพิม่ เติมเกีย่ วกับงานชิน้ นีใ้ น http://www.architectureweek.com/2003/1022/index.html
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ภูมทิ ศั น์ทอ้ งถิน่ เป็นต้นแบบให้กบั งานภูมภิ าคนิยมเชิงวิพากษ์ได้หรือไม่?
เช่ น เดี ย วกั บ สถาปั ต ยกรรมชุ ม ชนภู ม ิ ท ั ศ น์ ท ้ อ งถิ ่ น ถู ก สรรค์ ส ร้ า งขึ ้ น มาจากการ
ปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และระบบนิเวศของพื้นที่ตั้ง
ไม่มีสองชุมชนใดที่มีภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมที่เหมือนกันราวกับถอดพิมพ์ ทุก
รายละเอียดที่ประกอบขึ้นเป็นลักษณะทางกายภาพของชุมชน เช่น แบบแผนที่ว่าง
การใช้พืชพรรณ การจัดกลุ่มบ้านเรือน ล้วนสามารถเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมของ
พืน้ ทีต่ ง้ั ได้ทง้ั สิน้ ประเด็นนีจ้ งึ กลายเป็นสาระสำคัญของภูมทิ ศั น์พนื้ ถิน่ ทีง่ านออกแบบ
ภูมภิ าคนิยมเชิงวิพากษ์ มิอาจมองข้ามได้
การจัดสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยเน้นการจัดระบบที่ว่างทาง
ภูมิทัศน์ให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดี รวมทั้งรักษาสมดุลของระบบนิเวศเพื่อบรรเทา
อิทธิพลจากธรรมชาติ เช่น พายุหรือน้ำท่วม จะเห็นได้ทั่วไปว่าตามชุมชนที่อยู่ริม
แม่น้ำจะมีการจัดระบบที่ว่างที่ให้แต่ละกลุ่มเรือนมีทางเดินแคบๆ ที่ไปสิ้นสุดที่ท่าน้ำ
ริมตลิ่ง ทางสัญจรแคบแต่มีปลายเปิดออกสู่แม่น้ำและมีอาคารเรียงรายอยู่สองข้างนี้
เป็นรูปแบบการวางผังทีน่ อกจากจะเกิดร่มเงาแก่ทางเดินแล้ว ยังช่วยเพิม่ การไหลเวียน
ของกระแสลมมากขึน้ โดยเฉพาะถ้าวางทางสัญจรในแนวเหนือ-ใต้

ภาพที่8 การเปิดช่องลมจากแม่น้ำให้ตรงกับแนวถนนเพื่อให้เกิดการ
ถ่ายเทของกระแสลม ในกลุม่ เรือนแถวไม้ของชุมชนสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
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ชุมชนตามทีร่ าบหุบเขาของภาคเหนือมีการจัดระบบทีว่ า่ งทางภูมทิ ศั น์อย่างเป็นลำดับขัน้
บริเวณกลางหมูบ่ า้ นจะมีลานโล่งกว้างสาธารณะ เรียกว่า ข่วงบ้าน หรือ ลานกลางบ้าน
สำหรับใช้ประกอบพิธกี รรม คุณประโยชน์อกี ด้านหนึง่ ของลานกลางบ้าน คือช่วยดึงดูด
กระแสลมจากภายนอกให้กระจายไปสูก่ ลุม่ เรือนทีอ่ ยูร่ อบๆ นอกจากนี้ บริเวณด้านหน้า
กลุ่มเรือนก็จะมีลานดินขนาดเล็ก เพื่อช่วยในการถ่ายเทอากาศเช่นเดียวกันกับลาน
กลางบ้าน
ในบริเวณป่าชายเลนของชายฝั่งทะเลภาคกลาง ชุมชนประมงท้องถิ่นที่ตั้งบ้านเรือน
อยู่หลังแนวป่าชายเลนจะเว้นที่โล่งว่างขนาดเล็กหน้าเรือนไว้ตากผลิตผลจากทะเล
ที่ว่างเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับที่ว่างหน้าเรือนของหลังถัดๆ ไปเป็นโครงข่ายไปทั่ว
พื้นที่หมู่บ้าน แบบแผนที่ว่างลักษณะเช่นนี้กล่าวกันว่าสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีกว่า
การมีลานโล่งขนาดใหญ่กลางชุมชนอย่างชุมชนในภาคเหนือซึ่งอยู่ในสภาพภูมิอากาศ
ร้อนชืน้ สลับแล้ง

ภาพที่ 9 ในหมูบ่ า้ นเขตอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ข่วงบ้าน หรือ ลาน
กลางบ้านและต้นไม้ใหญ่เป็นองค์ประกอบสำคัญเชิงพิธีกรรม และเชิง
กายภาพของชุมชนล้านนา เป็นพื้นที่ซึ่งใช้หลักความต่างของอุณหภูมิ
ในการดึงกระแสลมให้กระจายไปสูเ่ รือนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง

ภาพที่ 10 ลานสำหรับตากผลิตผลทางทะเลหน้าเรือนโรงที่พักอาศัยของ
ชุมชนประมงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะเชื่อมต่อถึงกันได้กับ
ลานโล่งของกลุม่ เรือนถัดไปภายในชุมชน

นอกจากจะเน้นการหาทำเลทีต่ ง้ั ชุมชนและการสร้างระบบทีว่ า่ งและทางสัญจรเพือ่ ให้ได้
ประโยชน์สูงสุดจากกระแสลมแล้ว ชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยยังให้ความสำคัญต่อ
การเก็บรักษาและปรับแต่งสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับภาวะฝนตกชุกในฤดูฝน
โดยเฉพาะชุมชนในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางและชุมชนในเขตน้ำกร่อยบริเวณปากแม่น้ำ
จะเก็บรักษาคูคลองและที่ลุ่มหนองบึงที่อยู่ใกล้เคียงหรือภายในชุมชนไว้ระบายน้ำฝน
ไม่ให้ท่วมขังพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกิน รวมทั้งชะลอปริมาณการไหลของน้ำตาม
ผิวดินไม่ให้เกิดปัญหากัดเซาะตามมาด้วยการปลูกพืชพรรณต่างๆทั้งต้นไม้ใหญ่และ
ไม้คลุมดิน
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สาระสำคัญของตัวอย่างภูมิทัศน์ท้องถิ่นข้างบนปรากฏชัดเจนในแนวคิดของโครงการ
พัฒนาเมืองใหม่ในเขตร้อนชื้นหลายแห่ง เช่น การออกแบบผังแม่บทของเกาะกวม
(Guam) ของสถาปนิกชาวออสเตรียนที่ชื่อว่า ริชาร์ด นูทรา (Richard Neutra) ใน
ระหว่างปี ค.ศ.1940-1950 มีหลักการสำคัญคือสร้างระบบขนส่งมวลชนและระบบ
ทางเท้าเชื่อมต่อถึงกันเพื่อให้การสัญจรในเมืองเกิดความลื่นไหล บ้านเรือนทุกหลัง
หันหน้าเข้าสู่ลานชุมชนและสวนสาธารณะขนาดเล็กที่ปลอดภัยจากยวดยานพาหนะ
นูทราให้ความสำคัญกับที่เปิดโล่งสีเขียวขนาดเล็ก ที่กระจายไปตามละแวกชุมชนและ
ถนนขนาดเล็กทีร่ ม่ รืน่ มากกว่าสวนสาธารณะหรือถนนขนาดใหญ่ (Lefaivre and Tzonis
2001: 39-40)
นอกจากผังแม่บทของเกาะกวมแล้ว ยังมีแผนพัฒนาเมืองใหม่ กัมปง บูกสิ (Kampong
Bugis) ของสิงคโปร์ ซึง่ ใช้แนวความคิดมหานครเขตร้อนชืน้ (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
พืชพรรณท้องถิน่ ในการสร้างความเขียว และ ลดอุณหภูมใิ ห้แก่เมืองทัง้ ในแนวระนาบ
และแนวตัง้ เช่น ปลูกต้นไม้ตามดาดฟ้าอาคาร ลานภายในอาคาร ระเบียง และทางเดิน
เชื่อมระหว่างอาคาร ทั้งนี้ต้นไม้ควรแทรกอยู่ตามโครงข่ายทางสัญจร และที่ว่างของ
เมืองทัว่ ไปด้วย ไม่ใช่เพียงปลูกอยูต่ ามสวนสาธารณะเท่านัน้
การใช้ที่ดินในเมืองควรมีลักษณะผสมผสาน (Mixed use) ไม่ใช่เป็นแบบประโยชน์
ใช้สอยเดี่ยว (Mono-functional zoning) ซึ่งจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการลด
การสัญจรด้วยพาหนะภายในเมืองให้น้อยลงเนื่องจากเป็นการเพิ่มความร้อนและ
มลภาวะสูส่ ภาพแวดล้อมของเมือง
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ภาพที่11 แบบจำลองลักษณะอาคารสูงตามแนวคิดมหานครเขตร้อนชืน้ บริเวณดาดฟ้ามีโครงสร้างยืน่ ออกมาคล้ายทรงร่มของ
ต้นไม้ใหญ่ เพือ่ ให้รม่ เงา และ เก็บกักพลังงานแสงอาทิตย์และน้ำฝน

ภาพที่12 งานวางผังแม่บทกัมปง บูกสิ ตามแนวคิดมหานครเขตร้อนชืน้
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ภาพที่13 แบบจำลองแสดงการใช้พชื พรรณเพือ่
ลดอุณหภูมติ ามอาคารและทีว่ า่ งต่างๆ
(ทีม่ าของภาพ: www.akitektenggara.com)
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การจัดที่ว่างภูมิสถาปัตยกรรมในเมืองตามแนวคิดมหานครเขตร้อนชื้น เน้นการมอง
สถาปัตยกรรม ในฐานะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาพรวม มิได้อยู่อย่างเอกเทศ
เนือ่ งจากการทำให้สภาพแวดล้อมในเมืองเขตร้อนชืน้ อยูส่ บายนัน้ จำเป็นต้องทำให้เกิด
สภาพภูมิอากาศจุลภาค (microclimate)ที่เหมาะสม โดยจัดวางอาคารสูงให้สัมพันธ์
กับที่ว่างทางภูมิทัศน์ โดยเฉพาะการสร้างที่ว่างขนาดเล็กที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันเป็น
โครงข่าย เพราะการเปิดที่โล่งว่างขนาดใหญ่แบบลานกว้าง (plaza) ของเมืองในเขต
อากาศหนาวนั้นไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศของเขตร้อนชื้นเนื่องจากจะเป็นการ
ดึงเอาความร้อน ฝุน่ ควัน และเสียงดังเข้ามาสูพ่ น้ื ทีเ่ มืองมากขึน้ แต่ในทางตรงกันข้าม
หากพืน้ ทีว่ า่ งของเมืองมีขนาดกะทัดรัดลงก็จะได้อาศัยร่มเงาจากอาคารสูงในการบรรเทา
ความรุนแรงของภูมอิ ากาศลงได้

ภูมภิ าคนิยมเชิงวิพากษ์ในงานภูมทิ ศั น์เมือง: บทสรุปของแนวความคิด
จากตัวอย่างข้างบน อาจพอจะสรุปได้ว่า การออกแบบวางผังชุมชนเมืองและภูมิทัศน์
เมืองในเขตร้อนชื้นตามแนวคิดภูมิภาคนิยมเชิงวิพากษ์นั้นไม่ได้แตกต่างไปจากงาน
สถาปัตยกรรมแต่อย่างใด การสร้างความหมายและอัตลักษณ์ให้แก่เมืองร่วมสมัย
ไม่ได้เกิดจากการใส่องค์ประกอบเมืองทีม่ รี ปู ลักษณ์เฉพาะหรือพืชพรรณท้องถิน่ เท่านัน้
แต่ควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมองเมืองเป็นองค์รวมและพิจารณาว่าภูมทิ ศั น์และทีว่ า่ งของเมือง
สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ตั้งอย่างไร
ทั้งนี้แนวคิดภูมิภาคนิยมเชิงวิพากษ์ สามารถแสดงให้เห็นได้ในหลายลักษณะ เช่น
รูปแบบการสัญจร การจัดกลุม่ อาคาร ระบบทีว่ า่ งทางภูมทิ ศั น์ และ แบบแผนการใช้
พืชพรรณ โดยผสมผสานหลักการและเทคนิควิทยาของจารีตท้องถิ่นและของปัจจุบัน
เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน อย่างไรก็ตาม เป็นทีน่ า่ ขบคิดว่างานภูมภิ าคนิยมเชิงวิพากษ์
ของเมืองในเขตร้อนชื้นนั้นอาจมีทางเลือกที่น้อยกว่างานสถาปัตยกรรมเนื่องจากมีข้อ
จำกัดด้านผู้ใช้และความซับซ้อนของความเป็นเมือง คำกล่าวนี้จะเป็นจริงมากน้อย
เพียงใด คงต้องอาศัยการศึกษาวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ของภูมิสถาปนิกและ
นักออกแบบวางผังชุมชนเมืองในอนาคตเป็นผูต้ ดั สิน
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