52053206 : สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย
คําสําคัญ : สถาปตยกรรมอีสานเหนือ/ สถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลลานชาง/ พุทธสถาปตยกรรม
อาทิตย วัชรานุทัศน : โครงการออกแบบวัดปาทากฐิน จังหวัดหนองคาย. อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ : อ.วนิดา พึ่งสุนทร. 226 หนา.
การออกแบบ วัดปาทากฐิน จังหวัดหนองคาย จากการศึกษารูปแบบสถาปตยกรรม
อีสานเหนือ กรณีศกึ ษาวัดใน อ.เชียงคาน จังหวัดเลย อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย และ อ.เมือง จ.
หนองคาย มุงศึกษาในประเด็นเรื่องลักษณะทางสถาปตยกรรม ที่ไดรับอิทธิพลตางๆ ในพื้นที่มี
ความหลากหลายของกลุม คนและวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากกลุมคนที่อยูในพืน้ ที่ดั้งเดิม และการยายถิ่น
ฐาน ประกอบไปดวยคนชาวไทย ลาว ญวน โดยมีลักษณะที่แตกตางทางวัฒนธรรม
จากการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรผนวกกับการลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม พบวา
รูปแบบสถาปตยกรรมมี หลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นจากหลากหลายปจจัย จากเดิมที่เคยเปนรูปแบบ
สถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลลานชางซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่มีความสอดรับกับสภาพแวดลอม วิถี
ชีวิต ศาสนา และความเชื่อของคนในชุมชน แตเมื่อมีปจจัยภายนอกอันประกอบดวย อิทธิพลจากคน
พระสงฆ และปจจัยภายนอกทําใหอิทธิพลของภาคกลางมีเขามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปตยกรรม
ไปในลักษณะ “แทนที่” คือรับสิ่งใหมและละทิ้งสิ่งเกาไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนั้นได
กาวขามกระบวนการคัดสรร การรับโดยไมพิจารณาไตรตรองถึงความเหมาะสม จึงทําใหพุทธ
สถาปตยกรรม อันเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นหายไป ทําใหตองพิจารณารูปแบบทีค่ วามเหมาะสมใน
การออกแบบสถาปตยกรรมที่ สะทอน สงเสริม และตอบสนองตอวิถีของทองถิ่น ที่ควรจะเปน และ
ใชประโยชนอาคารสถาปตยกรรมไดพอเหมาะพอควร กับวิธีชีวิต กับกลุมคนที่อาศัยอยูใ นพื้นที่
มากกวาการนํารูปแบบอื่นมาใชโดยไมไดพิจารณาไตรตรอง
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ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
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52053206 : MAJOR : (THAI ARCHITECTURE)
KEY WORD : NORTH EAST ARCHITECTURE/ ARCHITECTURAL INFLUENCED A
LANCHANG/ BUDDHIST ARCHITECTURE
ARTIT WATCHARANUTUD : DESIGN PROJECT WATPATHAGRATIN NONG KHAI
PROVINCE. THESIS ADVISOR : WANIDA PERNGSUNTHRON . 226 pp.
The design of Wat Pathagratin ,Nongkhai province, by selecting cases of local
temples in Chiang Kan district in Loei ,Sri Chiangmai and Muang district in Nong Krai
,especially in architectural style aspects influenced from diversity of races and cultures that
come from local people who live in traditional area and immigrants , including, Thai ,Laos and
Yuan people which differences in culture
By studying historical data combined with site survey, the architectural styles are
causes by various factors. In the past, It was influenced by Lan Chang architecture which
relate to environment, local life ,religion and belief of the people in the society.
However, there are other factors ,for example, people ,monks including influenced from
Central region cultural that change the architectural style in the “Replacement” concept by
getting something new and displace the old one. The rapidly change has passed the
screehing process without considering the others as appropriateness of a design that reflects
and responds to encourage local people should be moderately fit and make the building as a
way of life for people living in the area , than the other forms are use without careful
consideration .
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาจัดทําวิทยานิพนธเรื่อง โครงการออกแบบ วัดปาทากฐิน จังหวัดหนองคาย
ฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของ อาจารยวนิดา พึ่งสุนทร อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยชาญวิทย สุขพรผูใ หคําปรึกษา และใหคําแนะนําอันเปนประโยชน
ตองานมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยฤทัย ใจจงรัก ที่ไดกรุณาสละเวลามาเปน
ประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธนี้
และใหคําแนะนําในการแกไขที่ดีรวมถึง
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยดร.วีระ อันพันทัง ทีก่ รุณาสละเวลามาเปนกรรมการในการสอบ
วิทยานิพนธ ซึ่งไดชี้แนะมุมมองและขอคิดเห็นอันเปนประโยชน ในการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานและการออกแบบงานสถาปตยกรรมของวิทยานิพนธครั้งนี้
ขอขอบคุณ ผูใหญบานหมูบานทากฐินสําหรับความรวมมือในการใหขอมูลและการ
สํารวจพื้นทีข่ องหมูบานในการลงภาคสนาม ขอบคุณ พี่จกั ร พี่นริศ พี่ตน กอง โย โต นองเมย ที่
อุตสาหลงแรงชวยงานกันอยางเต็มที่
ทายนี้ใครขอกราบขอบพระคุณ ปา และแมนก ที่คอยชวยเหลือสนับสนุนมาโดยตลอด
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