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วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการคนหาแนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรมไทย ซึง่ ที่ผา น
ในแตละแนวทางก็ตา งใหเหตุผลที่จะนํามา
มาไดมีการนําเสนอแนวทางไวหลายแนวความคิด
สนับสนุนแนวความคิดของตน เนื้อหาในวิทยานิพนธฉบับนี้ก็เปนแนวทางหนึง่ ซึง่ เปนแนวความคิด
ของผูทําวิทยานิพนธ โดยแนวความคิดดังกลาวมาจากพื้นฐานของความคิดทีว่ า “สถาปตยกรรม
ไทยนัน้ มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตแบบอยางไทย และวิถีชีวิตแบบไทยก็สมั พันธกบั พุทธศาสนามา
ชานาน ฉะนัน้ การนําปรัชญาที่เกี่ยวเนื่องกับกับพุทธศาสนามาใชเปนแนวความคิดในการออกแบบ
และออกแบบโครงการใหไดสัมผัสกับปรัชญานัน้ จริงๆ ยอมจะสัมผัสไดถึงความเปนไทย ซึง่ มี
ปรัชญาพุทธศาสนาแฝงอยู”
โครงการนี้เริ่มจากแนวความคิดเรื่องตนไมแหงชีวิต (The Tree of Life) ซึ่งเปน
ปรัชญาที่แฝงอยูในพุทธศาสนามีนัยบงบอกถึงความไมเที่ยงแทของชีวิต
ปรัชญานี้ไดถูกนํามา
ผสานกับเรื่องสมุนไพรเพื่อใหโครงการเปนรูปธรรม จากนั้นจึงออกแบบโครงการโดยใชหวงเวลามา
เปนตัวสังเกตถึงความเปลีย่ นแปลง ตัวกําหนดหวงเวลาก็คือ ชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวสมุนไพร
โดยสมุนไพรแตละชนิดจะมีชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวแตกตางกัน เมือ่ กําหนดชวงเวลาลงไปในผัง
โครงการก็จะไดตําแหนงของการปลูกสมุนไพร โดยการสลับที่ของแปลงปลูกสมุนไพรทําใหเกิดที่
วางทีน่ าสนใจ ทีว่ างดังกลาวจะเปนพืน้ ที่วางอาคารซึ่งสัมพันธกับหมวดหมูของสมุนไพรที่จัดวางไว
ผลของการออกแบบจะไดทวี่ างซึ่งเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล เปนการแสดงออกถึง
ความสัมพันธระหวาง Space กับ Time โดยทีว่ างที่เปลี่ยนแปลงนัน้ เกิดจากการเก็บเกี่ยวสมุนไพร
ตามฤดูกาล การมาใชโครงการในแตละชวงฤดูกาลที่แตกตางกัน ผูม าใชโครงการจะสามารถรับรู
ไดถึงความเปลี่ยนแปลงและเปนไปของธรรมชาติ ซึ่งเปนนัยหนึ่งในพุทธศาสนาพูดถึงความไมเทีย่ ง
แทแนนอน การรับรูถึงปรัชญาในพุทธศาสนาซึ่งเปนสวนสัมพันธกับวิถีชวี ิตแบบไทย ก็จะรับรูถึง
ความเปนไทย
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The aim of this thesis is to find out the new approach in Thai architecture design in which
the various designs have been presented. Each approach gives reasons to support its own idea.
The content of this thesis is one of the approaches on which the author’s idea has been
presented based on the concept described as follows. “Thai architecture has a closed
relationship in the way of life of Thais and the way of life of Thais also has a closed relationship to
the Buddhist religion for a long period of time. Therefore, using a related philosophy with the
Buddhist is an idea of a design and that would help to design a project to get closed to such a
philosophy. Moreover, the sense of real Thai in which the Buddhist philosophy is resided could
be touched.”
This project begins with a concept of The Tree of Life, a philosophy which is resided in
Buddhist. It describes the inconsistency of life. This philosophy is merged into a matter of herb in
order to make the project to be non-abstract. After that, the project is designed in such a way that
time manner is used as a noticed object of the variation. The key of time manner is the harvested
time of herb. Each herb has a different harvested time. When the planted time into the project has
been scheduled, the planted position for herb is known by swapping of the herb land. As a result
of that, it causes an interested empty space inside afterwards. It will be a building area related to
a group of herbs which have been planted.
The result of a design gives an empty space which is seasonly changed. That will show a
relationship between spare and time. A variation of empty space occurs because of seasonly
harvesting of herb. Using a project in a different season, a user knows a difference of season on
the same position of plan. The user also knows a variation and natural behavior which is a part of
Buddhist in which an inconsistency of life is stated. The perception of a philosophy of Buddhist
which is a part of relationship to a way of life of Thais would be known about Thais.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธศูนยสมุนไพรสําเร็จลุลวงไปไดก็ดวยความอนุเคราะหจากสถาบันและ
ความชวยเหลือจากบุคคลตางๆที่มีใหแกขาพเจา ไมวาจะเปนการแนะนําแนวทาง ใหคําปรึกษา
ใหขอมูล ชวยกันออกแรงในการทํา ตลอดจนกําลังใจที่สงผานมายังขาพเจาเสมอในยามที่ทอแท
ขอขอบคุณดวยใจจริงสําหรับบุคคลตางๆดังตอไปนี้
สํานักงาน ก.พ.ที่ใหทุนการศึกษาแกขาพเจา
ทานอาจารยที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย
อนุวิทย เจริญศุภกุล ที่ ใหแนวคิดซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาวิทยานิพนธตลอดมา อาจารย
สุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธ ยา ที่ ใหคํ าแนะนํา ซึ่ง เปนประโยชนตอขาพเจา เปน อยา งสูง ผูช ว ย
ศาสตราจารย สมชาติ จึ ง สิ ริ อารั ก ษ ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า ดีๆ ในช ว งของการสอบวิท ยานิ พ นธ และ
อาจารย พินัย สิริเกียรติกุล ที่คอยใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในชวงของการทําวิทยานิพนธ
คุณ ชาติศักรินทร พาหุกุล เพื่อนผูคอยใหคําปรึกษาตลอดการทําวิทยานิพนธ คุณ
กิรศักดิ์ จริวัฒนศิรินนท เพื่อนผูใหความชวยเหลือในยามคับขันทางดาน Computer
คุณ ทรัพยมณี ชัยแสนสุน นองผูชวยใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงได
สุดทายนี้ขอขอบคุณ คุณพอ คุณแม ที่คอยใหการสนับสนุน เปนกําลังใจ และที่ขาด
ไมไดสําหรับ คุณ นภัสกร ศักดานุวงศ ที่คอยชวยเหลือและเปนกําลังใจใหเสมอมา
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