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บานเปนสถาปตยกรรมประเภทหนึ่งที่ถกู สรางขึ้นเพื่อตอบสนองและแสดงออกถึง
ความเปนมนุษย วัฒนธรรม และชีวิตความเปนอยู อาจกลาวไดวาบานเปรียบเสมือน ตนกําเนิด
ชีวิต ที่สะทอนถึงความเปนตัวตนที่แทจริงของผูอยูอาศัย ในการศึกษาวิทยานิพนธนี้พยายามที่จะ
ศึกษา คนหา และทําความเขาใจในประเด็นดังกลาว เพือ่ ใหมีความชัดเจนมากขึ้น โดยมิไดมุงเนน
ที่จะคิดคนหรือสรางนวัตกรรมใหมใหกับบานและการอยูอาศัย
การศึกษามีความมุง หมาย ที่จะทําความเขาใจถึงที่มาและแนวความคิดขางตน เพื่อ
เปนหลักการและเครื่องมือ
ในการคนหาลักษณะเฉพาะและแนวทางในการออกแบบบานที่
แสดงออกถึงความเปนตัวตนผานที่อยูอาศัย เพื่อเปรียบเทียบและพิสจู นใหเห็นถึงทีม่ าและแนวคิด
โดยการศึกษาผานกรณีศึกษา บานรานเครื่องแกงของครอบครัววิเชียร ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาใน
ประเด็นของ สถานที่ ครอบครัวและการอยูอ าศัย ผานทางทีว่ างทางสถาปตยกรรม
ผลที่ไดจากการเปรียบเทียบผานขอบเขตการศึกษาของบานเดิมและบานใหม จะเห็น
ไดวามีความเชื่อมโยงของลักษณะการอยูอ าศัยและบรรยากาศทีว่ า งจากบานเดิมไปสูบานใหม
ถึงแมวา รูปทรงและขนาดของบานใหมจะเปลี่ยนไปจากเดิมมากแตสาระสําคัญของที่วา งที่สะทอน
ถึงความเปนตัวตนที่แทจริงยังสอดคลองกับลักษณะเดิมของ สถานที่ ครอบครัวและการอยูอาศัย
อยางที่เคยเปนมา
กระบวนการทีไ่ ดจากการศึกษาสามารถใชเปนหลักการพืน้ ฐานเพื่อทําความเขาใจใน
เรื่องบาน และนําไปประยุกตใชกับกรณีศึกษาอืน่ ๆ โดยหวังวาจะเปนประโยชนในการศึกษาและ
การออกแบบบานในแงมุมอื่นๆ ตอไป
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A house, as a type of architecture, is created (designed or built) to serve human
needs. The human needs, in this sense, mean the need of identity that reflecting through
a human being, culture, and inhabitation. This thesis doesn’t intend to find or search for
a new innovative house; instead it is trying to find and search for a better understanding
of house and its dwell (inhabitation) in order to represent one identity.
The purpose of the study is to look for a notion of a hypothesis that the house as
a symbol of self. It aims at creating a notion and tool to search for an identity a person
through his/her house and for a personal house design to represent one identity. In
order to do so, a case study of selected family, Wichien’s family, is focused through
architectural spaces in three different aspects: place, family, and their inhabitation.
A result from the comparison between the old and new Wichien’s house is a
relationship of inhabitation and spatial atmosphere. Even though, the form and size of
the new house are different, the essences of spaces that reflecting a family’s identity are
remained to serve and respond to its original place, family, and inhabitation.
The process that using in this study can be a notion for understanding the house
and can be applied and used to other personal house designs and researches.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหจาก อาจารยที่ปรึกษา
ศาสตราจารย อรศิริ ปาณินท ทีไ่ ดสละเวลาในการรับฟงและใหคําแนะนําที่มีคา และ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย วีระ อินพันทัง ผูชวยศาสตราจารย
ดร. ตนขาว ปาณินท และอาจารย อนุสรณ ภักดิ์สุขเจริญ ที่ไดใหคาํ ชี้แนะแนวทางการศึกษา ซึง่
ผูทําวิทยานิพนธขอขอบพระคุณอยางสูง
ขอขอบคุณ ครอบครัววิเชียร ญาติผูใหความอนุเคราะหขอมูลในการศึกษาของบาน
รานเครื่องแกง ความทรงจําที่ดีและประสบการณตางๆในวัยเด็ก
ขอขอบคุณ คุณกฤษณะพล วัฒนวันยู และคุณศรัญญา ครุวาทนนท เพื่อนทีค่ อย
ชวยเหลือ ใหกําลังใจ และกระตุนเตือนในการทําวิทยานิพนธนี้มาโดยตลอด
ขอขอบคุณ เพื่อนและนองๆ ที่ดีไซน โพอิสิส คุณแสงอรุณ อมรวรเดโช คุณชํานาญ
ติรภาส คุณปวีณา วิสทุ ธิโก คุณอิสรา นาคแกว และคุณบวรพรรณ พุทธรักษา สําหรับการ
ชวยเหลือในการทํางานวิทยานิพนธ และกําลังใจที่มีใหเสมอมา
ขอขอบคุณสมาชิกครอบครัวเทศนสาลี ทุกคนที่คอยดูแล ชวยเหลือ และเปนกําลังใจ
ใหมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณ อาจารย วิโรจน เทศนสาลี สําหรับการสั่งสอนตลอดระยะเวลา 8 ปทั้ง
ในโรงเรียนสถาปตยกรรม และนอกโรงเรียนสถาปตยกรรม ผูเปนครูทปี่ ลูกฝงทัศนคติในการศึกษา
และการเรียนรู ผูเปนเจานายที่คอยดูแลใหโอกาสและประสบการณในการทํางาน ผูเปนทีป่ รึกษา
และแนะนําแนวทางในการศึกษาวิทยานิพนธนี้ ตลอดจนผูเปนเพื่อนที่คอยอธิษฐานและใหกาํ ลังใจ
สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม นองสาว และนองชาย ครอบครัวที่ให
ความรัก กําลังใจ การสนับสนุน และบานที่เปนพืน้ ฐานของการศึกษาวิทยานิพนธนอี้ ยางแทจริง
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