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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับ สํานึกในถิ่นที่ (Sense 
of place )  เพื่อศึกษากรณีตัวอยางการถายทอด จิตวิญญาณของถิ่นที่ลงสูงานออกแบบสถาปตยกรรม เพื่อศึกษาตึกแถวเกา
ในเมืองพระนครศรีอยุธยา   เพื่อศึกษากระบวนการสรางแนวความคิดในเชิงนามธรรมอันมีที่มาจากแนวความคิดทาง
สถาปตยกรรมของตึกแถวเกาแกในเมืองพระนครศรีอยุธยา  และเพื่อศึกษากระบวนการสรางแนวความคิดในเชิงนามธรรม
อันมีที่มาจากตึกแถวเกาแกในเมืองพระนครศรีอยุธยา จากนั้นจึงนํามาทําการออกแบบงานสถาปตยกรรมตามแนวความคิด
ที่ไดพัฒนาขึ้นโดยมุงหวังใหมีกลิ่นอายของถิ่นที่ อันเนื่องสืบมาจากตึกแถวเกาในเมืองพระนครศรีอยุธยา 

ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ มี 2 ขอบเขตหลักดวยกันคือ ขอบเขตดานพื้นที่ทําการศึกษาไดทําการศึกษาใน
บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และอําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงทําการศึกษาเฉพาะอาคารไม  เนื่องจาก
เปนอาคารที่สามารถสะทอนใหเห็นงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่น  ที่สามารถสรางความรูสึกสํานึกในถิ่นที่ได  สวนขอบเขต
ดานการศึกษาดานเนื้อหาประกอบดวยการศึกษาความหมายของคําวา สํานึกในถิ่นที่ และทฤษฎีการสรางสํานึกในถิ่นที่กับ
งานสถาปตยกรรม  โดยขั้นตอนการศึกษาเริ่มจาก เก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร หนังสือ และบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวของ
กับ   ความหมายและทฤษฎีของ ความรูสึกในถิ่นที่ (Sense of place ) ,ขอมูลดาน งานสถาปตยกรรมในอยุธยาที่เกี่ยวของกับ
การคาขายในละแวกที่เกี่ยวของ  และเก็บขอ  ภาคสนามเพื่อเก็บขอมูลและสัมภาษณผูที่เกี่ยวของดานประวัติศาสตร และวิถี
ชีวิตในเมืองพระนครศรีอยุธยา  จากนั้นนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห ไมวาจะเปนขอมูลพื้นฐานดานทฤษฎี และ
ประวัติศาสตรดานการคาขายในเมืองพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ และ
วิเคราะหสภาพทางกายภาพเพื่อนํามาใชในการออกแบบใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  

ผลของการศึกษาพบวาการสรางสํานึกในถิ่นที่ใหเกิดขึ้นกับงานสถาปตยกรรมนั้นมีปจจัยหลักอยู 3 ประการ
ดวยกัน คือ ปจจัยดานกายภาพ  ปจจัยดานแนวความคิด  ปจจัยดานกิจกรรม ซ่ึงอยูภายใตวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นที่จะมี
วิธีการถายทอดออกมาในรูปแบบใด  โดยสวนใหญมักสะทอนใหเห็นในรูปแบบของงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ฉะนั้นงาน
สถาปตยกรรมจึงควรไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพของทองถิ่น และมีกิจกรรมที่สอดคลองกับ
ผูใชสอยอาคาร นอกจากนั้นยังตองสะทอนแนวความคิดในงานสถาปตยกรรมใหสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่นอีกดวย 
ดังเชนตึกแถวในเมืองพระนครศรีอยุธยา 

เมื่อนําหลักการออกแบบเพื่อสรางสํานึกในถิ่นที่ดังกลาวไปออกแบบงานสถาปตยกรรมใหม พบวาการถายทอด
ทางกายภาพแบบเกาที่นําเอาลักษณะรูปแบบทั่วไปทางสถาปตยกรรมไปใช นั้นสามารถสะทอนกลิ่นอายของเรือนคาขายได
ในสวนหนึ่ง และผนวกเขากับแนวความคิดของงานสถาปตยกรรมเดิม ย่ิงทําใหกลิ่นอายของเรือนคาขายสะทอนออกมาได
อยางชัดเจนถึงแมวากิจกรรมภายในจะไมเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้นจึงสามารถนําหลักการดังกลาวไปใชกับงาน
สถาปตยกรรมใหมชิ้นอื่น ในการสืบทอดทางวัฒนธรรม ดานบรรยากาศของงานสถาปตยกรรมไดอยางกลมกลืน 
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The objective of this research is to study the meaning, the theory and the idea of “Sense of place”. The 
research is also conducted to analyze the case study of transforming the local sense into an architectural design 
and to study the historic shop houses in Ayuthaya province. The objective of this research also includes the 
study on generating an idea from architectural design of historic shop houses in Ayuthaya. Then, the 
architectural work would be designed by applying the sense of place derived from historic shop houses in 
Ayuthaya. 

The scope of this research consists of two major areas. First, the research was conducted in the field 
study which is around the metropolitan of Ayuthaya and Tarua district by focusing on studying wooden 
buildings as they can genuinely reflect the local architectural design which, later, is able to generate the sense of 
place.  Second, the theoretical area composes of studying the meaning of Sense of place and the theory to create 
Sense of place to architectural works. The research started from information gathering from various sources such 
as documents, books and journals relating to the meaning and theory of Sense of place, information on 
architectural works in Ayuthaya era that relates to trading in surrounding area as well as field gathering and 
interviewing those who have relationship with Ayuthaya history and way of life. Those information, were 
subsequently analyzed to be the foundation of design concept and context analysis in order to design suitably to 
the surrounding environment. 

Result of the research discovered that creating Sense of place consists of 3 major factors, the first one 
is physical factor, the second one is concept factor and the last one is activity factor, which depend on how each 
local culture expresses these concepts. These concepts are usually shown in the form of local architectural 
works, therefore, it should be designed according to physical environment and activities of those who utilize the 
place. Moreover, it should be designed to match local culture as well, shop houses in Ayuthaya is a good 
example. 

When Sense of place is applied for modern architecture, physical delivery that brings general form of 
architecture could reflect sense of shop house, additionally the original concept of architecture also help 
highlighting sense and atmosphere of shop house, though the internal activities might not be the same. Hence, 
this theory could be applied to bring local culture to other architectural works. 
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 วิทยานิพนธเรื่อง สํานึกในถิ่นที่  :  กรณีศึกษาการออกแบบตึกแถวเมืองพระนครศรีอยุธยา 
ฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของ รองศาสตราจารย วีระ  อินพันทัง 
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  ซ่ึงทานไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําอันเปนประโยชนตอวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ในดานการเลือกหัวขอวิทยานิพนตและการเรียบเรียงเนื้อหามาโดยตลอด  บุคคลที่ตองขอขอบคุณ
เปนอยางมาก คือ ศาสตราจารย อรศิริ ปาณินท  อาจารยดวงเงิน  พูนผล อาจารยประจําภาควิชา
สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย  อนุสรณ  ภักดิ์สุขเจริญ  
ที่ไดกรุณาสละเวลาในการสอบวิทยานิพนธในครั้งนี้    

นอกจากนี ้  ผูจัดทําวิทยานพินธขอขอบคุณ  บุคคลดังมีรายนามดังนี้คือ 
- นางสาวฉันทมน  โพธิพิทักษ 
- นายกิตติพันธ  บุญเรืองรัตน 
- นายวุฒิพันธ  บุญเรืองรัตน 
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