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 วดัป่าไทรยอ้ย เป็นวดัที�เป็นสาํนกัสงฆไ์ทรยอ้ยมาก่อน เป็นวดัที�ตั�งอยูใ่นพื�นที�ของ
ชุมชนที�มีความสัมพนัธ์กบัพื�นที�ที�เป็นป่าไทรมาก่อน จึงไดน้าํชื�อไทรยอ้ย มาเป็นชื�อของสาํนกัสงฆ ์ 
ก่อนหนา้ที�จะมาเป็นสาํนกัสงฆน์ั�น มีเพียงที�พาํนกัของพระเพียงหลงัเดียว (เจา้อาวาสคนปัจจุบนั) 
หลงัจากนั�นไดมี้คนศรัทธาและเขา้มาทาํนุบาํรุง จนเกิดเป็นสาํนกัสงฆไ์ทรยอ้ยขึ�น 
 สาํนกัสงฆไ์ทรยอ้ย มีความสัมพนัธ์กบัพื�นที�ที�เป็นป่าไทรเก่า รวมทั�งชุมชนรอบๆพื�นที� 
ซึ� งสาํนกัสงฆน์อกจากจะเป็นที�ทาํบุญทางวนัสาํคญัทางศาสนาแลว้ ยงัเป็นสถานที�ที�ใหก้ารศึกษา
อบรมธรรมะ และวปัิสสนา ใหก้บัพุทธศาสนิกชน เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ขา้ราชการ  จนภายหลงัมี
การสร้างอาคารต่างๆเพื�อรองรับกิจกรรมที�เกี�ยวกบัศาสนามากมาย แต่ยงัขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตลอดจนอาคารในส่วนของพุทธาวาส รวมถึงสังฆาวาส เพื�อการขออนุญาตเป็นวดั 
 จุดประสงคใ์นการศึกษา และออกแบบวทิยานิพนธ์นั�น  ตอ้งการเนน้การออกแบบ
โครงการจริง เพื�อที�จะสามารถนาํความรู้และการสร้างสรรคด์า้นการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย
นาํมาประยกุตใ์ชก้บัโครงการจริง โดยมีแนวคิดในการออกแบบคือ การปรับปรุงของเดิมให้
สอดคลอ้งกบัการออกแบบใหม่  โดยมีความสัมพนัธ์กนัในดา้นการใชป้ระโยชน์จากอาคารและการ
ใชพ้ื�นที�วา่ง  โดยการออกแบบอาคารใหม่ในแต่ละส่วน คาํนึงถึงรูปแบบและการใชง้านให้
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัพื�นที�นั�นๆ 
 เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั�งกบัเจา้ของโครงการและตวัผูอ้อกแบบที�จะไดรั้บจาก
การศึกษาในครั� งนี�   จึงไดเ้ลือกสาํนกัสงฆไ์ทรยอ้ย ในการนาํเสนอโครงการออกแบบวิทยานิพนธ์ 
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 Wat Pah Sai Yoi was originally Sai Yoi Buddhist monastery. It is situated in a 

community area that was a banyan (Sai) forest. Consequently, the naming of the monastery 

retains the area’s characteristic. The beginning of the monastery was only a monk’s cell (the 

founder is the present abbot). By the support from believers and patrons, the place was later 

developed to be Sai Yoi monastery. 

 Sai Yoi monastery is associated with former banyan forest and the neighbouring 

community. Further than being a place for religious activity, it is also a place to educate 

Dhamma and Vipassana meditation for Buddhists, young people, students, and civil officials. 

More buildings were built afterward to accommodate more of religious activities but the 

planning is still disorganized. In addition, more Budhavas (buildings for religious service) and 

monk’s living quarter are required in order to upgrade the monastery to be a registered 

temple. 

    This thesis focuses on a real project implementation. The purpose of this study is to 

apply Thai architectural theory and knowledge into a real project. The design holds a concept 

of harmonizing new buildings to the existing ones by creating a relationship between space 

and function. The design of each new building considers its pattern of use and the suitability 

to the located area. 

 Sai Yoi monastery is selected to be the topic of this study in order to bring the 

most advantages to both the project owner and the designer. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
   วทิยานิพนธ์เล่มนี�สาํเร็จลงดว้ยประสบการณ์จากการทาํงานส่วนหนึ�ง และจาก
การศึกษาหาความรู้อีกส่วนหนึ�ง ซึ� งนบัเป็นวทิยานิพนธ์ที�ไดร้วบรวมเอาประสบการณ์จากการ
ทาํงานจริงและการศึกษารวมเป็นหนึ�งเดียวกนั ทั�งนี�ตอ้งขอขอบพระคุณบุคคลหลายฝ่ายที�ทั�งให้
คาํปรึกษา แนะนาํ  ในการออกแบบและทาํงาน รวมทั�งผูที้�ใหก้าํลงัใจ คอยช่วยเหลือทาํให้
วทิยานิพนธ์เล่มนี�สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี  ขา้พเจา้จึงขอกราบขอบพระคุณ ผุที้�มีพระคุณดงันี� คือ  
 รองศาสตราจารยฤ์ทยั  ใจจงรัก ผูที้�เป็นอาจารยที์�ปรึกษา ใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัการ
ออกแบบ 

 อาจารยว์นิดา  พึ�งสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ ใหค้าํแนะนาํ

เกี�ยวกบัการออกแบบทั งในเรื�องที�ศึกษา และเทคนิคการออกแบบในการทาํงานจริง 

 รองศาสตราจารย ์ดร.วรีะ  อินพนัทงั กรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์  
 อาจารยศ์รินยา โทณสุกุมาล ผูที้�คอยช่วยเหลือ ดาํเนินการเรื�องต่างๆเกี�ยวกบัวทิยานิพนธ์ 
รวมทั�งเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาต่างๆทั�งเรื�องการออกแบบและเรื�องการนาํเสนอแนวความคิดในการ
ประยกุตป์ระสบการณ์ในการทาํงานจริงมากบัแนวทางการออกแบบในการทาํวทิยานิพนธ์ 
 นอกเหนือจากที�ไดก้ล่าวมานี�  ยงัตอ้งขอกราบขอบพระคุณ หลวงพอ่วดัป่าไทรยอ้ย ที�ให้
การดูแลเมื�อไปสาํรวจ และคาํแนะต่างๆ 
 ขอขอบคุณยวุดิษฎ ์แยม้เจริญวงศ ์ที�ใหค้วามช่วยเหลือ เรื�องการเตรียมขอ้มูลเกี�ยวกบั
แบบและแปลภาษา 
 ขอขอบพระคุณ คุณนา้ไพโรจน์ ศิริพรเลิศ คุณเฉลิมพล ศิริพรเลิศ และคุณจกัรพนัธ์ 
ศิริพรเลิศ ที�ใหพ้กัเวลาทาํงาน มาทาํวทิยานิพนธ์จนสาํเร็จ 
 ขอขอบคุณ คุณรักษพ์งษ ์เอื�อวทิยา คุณอภิรักษ ์วภิาวนิ และคุณสนทรรศน์ ไตรศรีศิลป์
ที�คอยควบคุมการทาํวทิยานิพนธ์ และช่วยตรวจคาํผิด จนงานสาํเร็จลุล่วงมาดว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณครอบครัวที�ประกอบดว้ย คุณแม่ พี�สาวรวมทั�งนอ้งสาว ที�คอยเป็น
กาํลงัใจใหต้ลอดเวลาแมจ้ะมีปัญหาและอุปสรรคขณะที�ทาํวทิยานิพนธ์ ทาํใหมี้แรงบนัดาลใจ และ
กาํลงัใจในการทาํวทิยานิพนธ์จนสาํเร็จ 
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