
 ง 

51054201 : สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 
ค าส าคญั :  วดัแนวใหม่,วดัเชิงทดลอง,การออกแบบวดั 
  กฤษฎา  อานโพธ์ิทอง : วดั : การออกแบบพุทธสถานเชิงทดลอง.  อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์  : ผศ.ดร.ตน้ขา้ว  ปาณินท.์  90 หนา้. 
 

วทิยานิพนธ์น้ีมุ่งศึกษาถึง ความเป็นไปไดใ้นการออกแบบ วดั หรือพุทธสถานใรูปแบบ     
ท่ีแตกต่างไปจากเดิมโดยเน้นการศึกษาความเป็นไปได้ผ่านการคล่ีคลายขององค์ประกอบทาง
กายภาพ ระบบการจดัวางอาคาร แนวความคิดในเชิงปรัชญาและหลกัธรรมทางศาสนา เน่ืองจาก
ปัญหาในการออกแบบ วดั หรือ พุทธสถานในปัจจุบนั มกัจะประสบกับปัญหากบัการท่ีเราไม่
สามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยท่ีเราไม่สามารถรู้ไดว้า่ ส่ิงนั้นเป็นหลกัท่ีส าคญัต่อการ
ส่ือสารกบัมนุษยใ์นความเป็นอาคารทางศาสนาหรือ เป็นความเคยชินท่ีพวกเรานัน่เองท่ีสร้างข้ึนมา
เป็นกฎท่ีตายตวั 

ค าถามท่ีเกิดข้ึนต่องานสถาปัตยกรรมประเภทน้ีน าเราไปสู่การคน้หาวธีิในการออกแบบ 
ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาระบบการออกแบบเพียงแต่รูปทรงลกัษณะอาคารทางภายนอกเป็นหลกัแต่จะ
พิจารณาหาความเป็นไปได้ในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางกายภาพท่ีรับรู้ได้ ไป
พร้อมกบัการสร้างเน้ือหาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภายใน โดยมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างความรู้สึกร่วมไป
พร้อมกนัผา่นการวิเคราะห์และออกแบบการทดลองต่างๆภายใตก้รอบความคิดในการออกแบบท่ี
เป็นสากลมากข้ึน 

วทิยานิพนธ์น้ีส่วนหน่ึงแมจ้ะเป็นการออกแบบท่ีมุ่งเนน้ในการหาความเป็นไปไดข้อง 
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีจะเกิดข้ึนเป็นหลกัแต่ส่ิงท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงตามมาก็คือ ผลกระทบ
ต่อวฒันธรรมและความคิดต่ออาคารทางศาสนา ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดอ่อนและควร
ระมดัระวงัในการออกแบบส่ิงเหล่าน้ีจึงน าเรากลบัไปท่ีค าถามเดิม ซ่ึงเป็นค าถามหลกัท่ีเป็นจุดเร่ิม
ของวทิยานิพนธ์ช้ินน้ี คือ อะไรท่ีเป็นใจความส าคญัในอาคารพุทธสถาน ส่ิงใดท่ีไม่ใช่ หรือ ส่ิงใดท่ี
ควรเปล่ียนแปลง ลดทอน หรือ ปรับปรุง สถาปัตยกรรมมีส่วนช่วยให้คนรับรู้ในความเป็นศาสน
สถาน หรือ ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสนาอยา่งไร  
 
 
 
ภาควชิาสถาปัตยกรรม       บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร                         ปีการศึกษา 2553 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................ 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ........................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 จ 

51054201 : MAJOR : ARCHITECTURE 
KEY WORD :  EXPERIMENTAL DESIGN OF WAT , EXPERIMENTAL DESIGN OF  

MONASTERY , NEW TYPE OF WAT 
 KRITSADA  ARNPHOTHONG : WAT : THE EXPERIMENTAL DESIGN OF 
BUDDHIST MONASTERY. THESIS ADVISOR :  ASST.PROF.TONKAO PANIN.  90 pp. 
 
 

This thesis is bound to study about the possibility in designing temple or the  
Buddhist places in different  formats from the originally. It emphasize possibility study 
through the disentanglement of physical element, arrangement system of the building laying, 
the idea in philosophy manner, and dharmic way of religion principle. Because of a problem in 
designing temple or the Buddhist place at present  like to meet with a problem that regard to 
us can not modify the format that can happen and we can’t know that it’s important principle 
for the communication of human about being the religion building or it’s the habitude that we 
has establishes to be the fixed rule. 

A question that happen to build this kind of  architecture work  leads us to the  
way seeking in designing that doesn't have to depend on designing system that only 
character building way outside figure is a principle, but will consider seek the possibility in 
building up friendship between physical character that can acknowledge along with the 
building substance that have the relation with within, by emphasize to the feeling shares at 
the same time with the analysis and design all the experiments beneath the concept idea in 
designing that are more universal. 

Although the principle of this thesis is the designing that emphasize in seeking  
possibility of the architecture format that will happen, but the thing that will have the change 
follows to come is  the effect to   the culture and the thought of religion building. Be 
regarded as the delicacy and should be careful in designing. 

These thing then lead us gets back at a question originally which be pillar question  
that is the beginning of the thesis. What is the importance in Buddhist place building? which 
one is not?, or is thare anything that should modify, reduce, or adjust? How the architecture 
contributes to give the receiver knows about the religious place?, or how is the understanding 
about the religion?  
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กติติกรรมประกาศ 
 
ขอขอบคุณ มหาวทิทยาลยัศิลปากรท่ีเป็นแหล่งความรู้และจุดเร่ิมตน้ 
ขอขอบคุณ อาจารย ์ตน้ขา้ว ปาณินท ์ส าหรับความอดทน และ การหยบิยืน่โอกาสใน 

การกลบัมาเขา้ใจงานสถาปัตยกรรม หากปราศจากอาจารยแ์ลว้ ผมคงไม่มีวนัน้ี 
ขอขอบคุณ อาจารยส์ายแนวความคิดทุกท่าน ท่ีใหค้วามรู้ และ ความปราณี  

และ ความสนุกสนานตลอดการเรียนการสอน 
ขอขอบคุณ เหล่าคณาจารย ์คณะสถาปัตยกรรมทั้งหลาย ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ทุกๆดา้น 
ขอขอบคุณ อาจารยป์องพล ยาศรี ส าหรับทุกลีลา ท่ีท่านไดอ้นุเคราะห์ 
ขอขอบคุณ อาจารย ์เตะ๊ ส าหรับค าปรึกษา และ โมเดล 3 จุด 
ขอขอบคุณ เพื่อนๆ stu49 ท่ีใหค้วามสนุกสนาน และ ความห่วงใย 
ขอขอบคุณ พี่ๆแกงค ์สาธิตา และ แกงค ์ลิเวอร์พลู 
ขอขอบคุณ เพื่อนป.โท ท่ีช่วยเหลือกนัหวงัวา่คงจะไดร่้วมทางกนัอีก 
ขอขอบคุณ “ เธอ ” ส าหรับแรงใจ และก าลงัใจในเวลาท่ี ทอ้แท ้
ขอขอบคุณ ครอบครัว อานโพธ์ิทอง ส าหรับทุกส่ิงทุกอยา่ง 
ขอขอบคุณ องคพ์ระพุทธเจา้ ส าหรับความล้ีลบัท่ีพระองคท์รงทิ้งไว ้
ขอขอบคุณ ทุกท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวถึง แต่คิดวา่จ าได ้
หากไม่มีพวกท่านเหล่าน้ีแลว้ วทิยานิพนธ์ ฉบบัน้ีคงเป็นเพียงความสงสัยและ ความ 

กงัขาในชีวติ โดยไม่ไดรั้บการสานต่อ ทุกๆส่ิงท่ีท่านไดใ้หม้านั้น มีคุณค่า และ มีความหมาย และจะ
คงอยูใ่นความทรงจ าของสมอง และ หวัใจเล็กๆน้ีเสมอ และผูเ้ขียนไดรั้บค าตอบจากการท า
วทิยานิพนธ์เล่มน้ีแลว้วา่ สถาปัตยกรรมไทยยงัคงเคล่ือนไหวและ รอวนัท่ีจะเดินทางต่อไปขา้งหนา้ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


