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 ในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายที่ตองการคนหาที่มาแหงรูปทรง, เอกลักษณเฉพาะตัว, 
หลักการที่ใชในการออกแบบ และพัฒนาการออกแบบของสถาปตยกรรมโครงสรางคอนกรีตของ
พระพรหมพิจิตร โดยไดศึกษาถึงปจจัยแวดลอมแหงยุคสมัย ตลอดจนแนวคิดและรูปแบบ
สถาปตยกรรมรวมสมัยกับพระพรหมพิจิตร ทั้งนี้ก็เพื่อชี้ใหเห็นถึงพลวัตรแหงการเปลี่ยนแปลง 
ทางดานพัฒนาการสถาปตยกรรมไทย  ซึ่งเปนสวนสําคัญที่มีผลตอแนวคิดและรูปแบบ
สถาปตยกรรมของพระพรหมพิจิตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของจอมพล ป พิบูลสงคราม (พ.ศ.
2481-2487,2490-2500) ซึ่งเปนยุคที่พระพรหมพิจิตร สรางงานสถาปตยกรรมไทยที่มีคุณภาพ
และมีความสําคัญตอแวดวงสถาปตยกรรมไทยเปนอยางยิ่ง 
 แตถึงอยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวาสวนใหญงานสถาปตยกรรมของพระพรหม
พิจิตร แมจะมีอิทธิพลของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เขามาเปนสวนสําคัญตอ
การกําหนดแนวคิดและรูปแบบสถาปตยกรรมของพระพรหมพิจิตรก็ตาม แตไมใชในเชิงของการ
ครอบงํา แตเขามาในรูปของแรงบันดาลใจ จึงทําใหงานสถาปตยกรรมของพระพรหมพิจิตรมี
รูปแบบที่ตอบสนองตอยุคสมัยและเปนตัวเชื่อมโยงพัฒนาการทางดานสถาปตยกรรมไทย 
 จึงอาจกลาวไดวา วิทยานิพนธฉบับนี้ไดพบคําตอบเกี่ยวกับขบวนการเกิดรูปแบบ
สถาปตยกรรมไทย ที่มีรูปแบบใหมๆ ของพระพรหมพิจิตรนั้น มีเหตุปจจัยที่สําคัญ 4 ประการ คือ 

1. พลังการขับเคลื่อนของจิตวิญญาณแหงยุคสมัย 
2. พื้นฐานที่ลึกซึ้งทางดานงานสถาปตยกรรมไทย 
3. การพัฒนาแนวคิดที่ไมหยุดอยูกับที่ 
4. คุณสมบัติของคอนกรีตที่สงผลตอการสรางรูปแบบงานสถาปตยกรรมไทย 
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 This study is intent to search sources of forms, identities, conceptual design 
and development of design  of Thai concrete architecture. The study focuses on Thai 
concrete architecture which were designed by Phra Phrombhichitr during the 20th 
century. His design concept , architectural forms, as well as socio – cultural contexts 
which influenced his architectural design show  development of Thai architecture in 
particular during the period of General P. Phibolsongkram from1938 to1944 and from 
1947 to1957. It was an important period of Thai architecture which numerous value 
architecture were designed by Phra Phrombhichitr.    
 Although from the study, most of design concept and architectural form 
designed by Phra Phrombhichitr were influenced by those of his teacher, Prince 
Natisaranuwattiwong. They were not manipulated but the architecture of his teacher 
rather provided inspiration to the design of Phra Phrombhichitr. Architectural forms of 
Phra Phrombhichitr therefore responded to the contexts during the 20th century & 
provided continued part of the development of Thai architecture. 
 This thesis found that new type style architecture designed by Phra 
Phrombhichitr were emerged from four important causes, namely 
 1. movement of spirituality during the 20thcentury 
 2. deep understanding on Thai architecture 
 3. continuous development of design concept 
 4. quality of concrete which effected to the design of Thai architectural 
forms. 
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 ขอกราบขอบพระคุณ อ.ดร.ประเวศ ลิมปรังษี และ รศ.สมคิด จิระทัศนกุล อาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ ผูถายทอดความรูและใหคําแนะนําอันเปนประโยชนอยางยิ่ง ตอการทํา
วิทยานิพนธ อ.พินิจ สุวรรณบุณย ซึ่งกรุณารับเปนคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และให
ความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ผช.สมชาติ จึงศิริอารักษ ที่ให
คําแนะนําและเปดประเด็นตางๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษา อ.ชาตรี ประกิตนนทการ ประธาน
ตรวจสอบวิทยานิพนธที่ใหคําปรึกษาและชี้แนะแนวทางการศึกษา ตลอดจนคณาจารยคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทาน ที่ทําการอบรมสั่งสอนถายทอดความรู 
ทางดานประวัติศาสตรสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมไทย อันเปนพื้นฐานความรูที่ เปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาในครั้งนี้และอนาคต 
 ขอขอบคุณ คุณณิชา ศรีบัวอํ่า และ คุณปทุมพร ศรีบัวอํ่า ที่ชวยเหลือในดานตางๆ 
ตลอดระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธ และขอขอบคุณ คุณกรรณิการ ธีรัตนาภิรมยที่คอยให
คําปรึกษาตางๆตลอดจนมิตรสหายทุกทานที่สอบถามและเปนกําลังใจในการทําวิทยานิพนธมา
โดยตลอด 
 ความดีของวิทยานิพนธฉบับนี้ขอมอบใหแด พอ แม พี่ชายและพี่สาวตลอดจนลูกชาย
ที่คอยสนับสนุนในการศึกษา และเปนกําลังใจอยางดียิ่งตลอดมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




