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การทําวิทยานิพนธคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาแนวทางกระบวนความคิดในการ

ออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย  โดยใชปจจัยขั้นพื้นฐานซึ่งไดแกบานเปนหัวขอหลักในการจัดทํา
วิยานิพนธ 

วิทยานิพนธเลมนี้จะแสดงถึงที่มาที่ไปของรูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในภาคกลาง
ซึ่งมาจากการวิเคาระหและเก็บขอมูลในขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิจนไดขอมูลที่เปนความจริงดาน
กายภาพ ตอจากนั้นจะนําขอมูลเหลานั้นมาเขาสูกระบวนการคลี่คลายเชิงกายภาพ โดยทีใ่ชวธิกีาร
ภาพปะติดมาเปนเครื่องมือในการหาแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม เมื่อได
แนวความคิดในการออกแบบซึ่งมีลักษณะเปนแผนภูมภาพและนําเอามาใชในการพัฒนาเขาสู
กระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม ในสวนของกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมไดมีการ
พัฒนาจากการออกแบบขั้นตนไปจนถึงการออกแบบขั้นสุดทาย 

จากการทาํวทิยานพินธสรุปไดวา 
1. กระบวนการทางความคิดที่มาจากการใชภาพปะติดสามารถสะทอนใหเห็นอัต

ลักษณของสถาปตยกรรมพืน้ถิน่เดิมใหเดนชัดมากยิง่ขึ้น 
2. รูปแบบสถาปตยกรรมขัน้สุดทายสามารถตอบโจทยของความเปนรวมสมัยไดเปน

อยางดีแตจะมีในบางประเด็นซึ่งเปนประเด็นขัดแยงเมือ่มองยอนกลบัไปยังสถาปตยกรรมพื้นถิน่
เดิม เชนมิติของหลงัคาที่มคีวามแตกตาง 

3. รูปแบบของสถาปตยกรรมขั้นสุดทายเปนไปไดมากที่จะอยูรวมกบัสภาพแวดลอม
เดิม โดยที่ไมไดกระทบกระเทือนกับบริบทเดิมที่เปนอยู 
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The objective of this thesis is to search for the new thoughts in design 

contemporary architecture. The subject of this thesis is the house which is one of the 
basic infrastructures of life. 

The thesis shows the local architecture in central area of Thailand derived 
from the gathering of primary and secondary information. After the information has been 
analyzed, the next step is the process of diagram for conceptual design where collage 
becomes a functional tool. When the diagram for conceptual design is done, it will be 
developed to schematic design. In the process of design, this pre-design will be 
finalized to be the ultimate architect design. 
The summary of this thesis 

1. Conceptual design where the collage is applied can reinforce the identity 
of the local architecture. 

2. The final design represents the contemporary architecture; however, 
there are some contrast issues when compared with local existing 
architecture. 

3. The final design of architecture is likely to be able to fit in with the 
environment where the existing architecture is located and it doesn’t 
have any impact on the remaining context. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้จะสําเร็จลงไมไดถาปราศจากบุคคลที่ใหความชวยเหลือ  
ดังตอไปนี้  คือ  รองศาสตราจารยวีระ  อินพันทัง  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และใหคําปรึกษา
แนะนํา   จนทําใหการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  ไดแก  ศาสตราจารยอรศิริ  ปาณินท  ผูชวยศาสตราจารย
เดน  วาสิกศิริ  และอาจารยอนุสรณ  ภักดิ์สุขเจริญ  ที่ใหคําชึ้แนะ  และวิจารณจนเกิดองคความรูที่
สามารถนํามาแกไขใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ นางสาวดวงสุดา   จันทรยวง  ที่ชวยอนุเคราะหการพิมพวิทยานิพนธ
ฉบับนี้  ขอขอบคุณ  บริษัทเยอรมันสแตนดารด  ที่ชวยเหลือในดานอุปกรณการพิมพ  ขอขอบคุณ 
นางสังวร  ริมมะฉัตร  ผูใหญผาด  เสริมเจริญ  และนายประเสริฐ  แนวจําปา  ที่ใหความชวยเหลือ
นําเอาตัวอยางเรือนพื้นถิ่นมาศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้ 

ผูจัดทําวิทยานิพนธ  จึงขอขอบคุณทุกทานที่ไดกลาวนามขางตนเปนอยางสูงไว ณ 
โอกาสนี้ดวย 
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