
ง 
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  ชิตพล โปตะวัฒน์: น้้า: สัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมของไทย.  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร. อภิรดี เกษมศุข และ รศ.ดร. วีระ อินพันทัง 194 หน้า. 
 
 น้้ากับคติความเชื่อที่เกี่ยวกับวั ฒนธรรมไทย ที่สามารถน้ามาเป็นแนวคิดในการ
ออกแบบเพื่อสร้างเงื่อนไขทางสถาปัตยกรรมให้ดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งเป็นการใช้ ‚น้้า‛ ในการสื่อ
ความหมายจากคติภูมิจักรวาลในไตรภูมิ แสดงนัยทางสัญลักษณ์ทั้งเชิงกายภาพและเชิงจินตภาพ
ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ การใช้ชีวิตในสังคม วัฒนธรรมปัจจุบัน คติความเชื่อเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย เทคนิควิธีการ รวมทั้งสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะสะท้อนให้เข้าใจใน
เนื้อหาที่ซ่อนอยู่ในตัวสัญลักษณ์นั้นๆ จากสถาปัตยกรรม เกิดผัสสะการรับรู้ในการสื่อสาร ซึ่ง
เหล่านี้จะก้าหนดพฤติกรรมการใช้สอยพื้นที่ภายใน  รูปทรงภายนอก และสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม 
 วัตถุประสงค์ในการท้าวิทยานิพนธ์ กับพึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงการสร้างนัยทาง
สัญลักษณ์จาก ‚น้้า‛ ในคติไตรภูมิจักรวาล กับงานสถาปัตยกรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 ผลของการศึกษา แสดงให้เห็นถึงการน้า ‚น้้า‛ มาแปลค วามหมายให้เป็นนัยทาง
สัญลักษณ์ภายใต้กรอบของคติความเชื่อในเรื่อง ‚ไตรภูมิจักรวาล‛ นั้น มีทิศทางในการสร้างสรรค์สู่
นัยทางสัญลักษณ์ใหม่ที่ตรงตามความหมายของเจตนารมณ์ของความเชื่อด้ังเดิม อันเป็นการ
กระตุ้น จุดประกายทางความคิด และอนุรักษ์ ให้ตระหนักถึงความจริงจัง แ ละจริงใจในการน้า
รากเหง้าทางภูมิปัญญามาเป็นหลักคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 
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 How to contribute water and Thai cultural belief in the design concept to 
create the architectural conditions for the better? It is the ‚water‛ using in the 
interpretation of the cosmology principle in the three worlds, and to imply the symbols in 
both physical and imaginary the relationship between human, livings in today's society, 
beliefs about the Thailand culture, techniques and method including architecture and 
environment in order to reflect an understanding of the content hidden in each symbol 
from architecture, and to cause the sensation and the perception in the communication. 
These will determine the behavior of the interior space using, the external shape and the 
environment associated with the architecture. 
 An objective of the study is to show the creating of the symbolic 
connotations from the ‚Water‛ in the three worlds and how does it relates with the 
architecture. 
 The results showed that the ‚water‛ using in the interpretation of the 
symbolic connotations under the framework of beliefs of ‚The three worlds in the 
cosmology‛, has direction to create to new symbolic connotations that meets with the 
intention of traditional beliefs. It also stimulates to cause new ideas and conservation to 
aware seriousness and sincerity to bring the intellectual progenitor as a thinking 
principle in the architectural design. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
  วิทยานิพนธ์หัวข้อ น้้า : สัญลักษณ์ในงานสถาปั ตยกรรมของไทย Water : Symbolic 
in Architecture of Thai ฉบับนี้สามารถส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลืออย่างดีจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อภิรดี  เกษมศุข  และ รองศาสตราจารย์ วีระ อินพันทัง อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อีกทั้งขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ชินศั กด์ิ  ตัณฑิกุล และ ศาสตราจารย์อรศิริ  
ปาณินท์ ในการร่วมตรวจวิทยานิพนธ์ในโครงการนี้   
 สุดท้ายนี้กราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ให้ก้าลังทรัพย์ ก้าลังใจ สนับสนุนทุกสิ่ง
ทุกอย่างอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยความรัก มาโดยตลอด 
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