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วัดป่ าไทรย้อย เป็ นวัดทีเป็ นสํานักสงฆ์ไทรย้อยมาก่อน เป็ นวัดทีต งั อยูใ่ นพืนทีของ
ชุมชนทีมีความสัมพันธ์กบั พืนทีทีเป็ นป่ าไทรมาก่อน จึงได้นาํ ชือไทรย้อย มาเป็ นชือของสํานักสงฆ์
ก่อนหน้าทีจะมาเป็ นสํานักสงฆ์น นั มีเพียงทีพาํ นักของพระเพียงหลังเดียว (เจ้าอาวาสคนปัจจุบนั )
หลังจากนันได้มีคนศรัทธาและเข้ามาทํานุบาํ รุ ง จนเกิดเป็ นสํานักสงฆ์ไทรย้อยขึน
สํานักสงฆ์ไทรย้อย มีความสัมพันธ์กบั พืนทีทีเป็ นป่ าไทรเก่า รวมทังชุมชนรอบๆพืนที
ซึงสํานักสงฆ์นอกจากจะเป็ นทีทาํ บุญทางวันสําคัญทางศาสนาแล้ว ยังเป็ นสถานทีทีให้การศึกษา
อบรมธรรมะ และวิปัสสนา ให้กบั พุทธศาสนิกชน เด็กนักเรี ยน นักศึกษา ข้าราชการ จนภายหลังมี
การสร้างอาคารต่างๆเพือรองรับกิจกรรมทีเกียวกับศาสนามากมาย
แต่ยงั ขาดความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย ตลอดจนอาคารในส่ วนของพุทธาวาส รวมถึงสังฆาวาส เพือการขออนุญาตเป็ นวัด
จุดประสงค์ในการศึกษา และออกแบบวิทยานิพนธ์น นั
ต้องการเน้นการออกแบบ
โครงการจริ ง เพือทีจะสามารถนําความรู้และการสร้างสรรค์ดา้ นการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย
นํามาประยุกต์ใช้กบั โครงการจริ ง โดยมีแนวคิดในการออกแบบคือ การปรับปรุ งของเดิมให้
สอดคล้องกับการออกแบบใหม่ โดยมีความสัมพันธ์กนั ในด้านการใช้ประโยชน์จากอาคารและการ
ใช้พืนทีวา่ ง
โดยการออกแบบอาคารใหม่ในแต่ละส่ วน คํานึงถึงรู ปแบบและการใช้งานให้
เหมาะสม สอดคล้องกับพืนทีน นั ๆ
เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดทังกับเจ้าของโครงการและตัวผูอ้ อกแบบทีจะได้รับจาก
การศึกษาในครังนี จึงได้เลือกสํานักสงฆ์ไทรย้อย ในการนําเสนอโครงการออกแบบวิทยานิพนธ์
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Wat Pah Sai Yoi was originally Sai Yoi Buddhist monastery. It is situated in a
community area that was a banyan (Sai) forest. Consequently, the naming of the monastery
retains the area’s characteristic. The beginning of the monastery was only a monk’s cell (the
founder is the present abbot). By the support from believers and patrons, the place was later
developed to be Sai Yoi monastery.
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Sai Yoi monastery is associated with former banyan forest and the neighbouring
community. Further than being a place for religious activity, it is also a place to educate
Dhamma and Vipassana meditation for Buddhists, young people, students, and civil officials.
More buildings were built afterward to accommodate more of religious activities but the
planning is still disorganized. In addition, more Budhavas (buildings for religious service) and
monk’s living quarter are required in order to upgrade the monastery to be a registered
temple.
This thesis focuses on a real project implementation. The purpose of this study is to
apply Thai architectural theory and knowledge into a real project. The design holds a concept
of harmonizing new buildings to the existing ones by creating a relationship between space
and function. The design of each new building considers its pattern of use and the suitability
to the located area.
Sai Yoi monastery is selected to be the topic of this study in order to bring the
most advantages to both the project owner and the designer.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เล่มนีสาํ เร็ จลงด้วยประสบการณ์จากการทํางานส่ วนหนึง และจาก
การศึกษาหาความรู้อีกส่ วนหนึง ซึงนับเป็ นวิทยานิพนธ์ทีได้รวบรวมเอาประสบการณ์จากการ
ทํางานจริ งและการศึกษารวมเป็ นหนึงเดียวกัน ทังนีตอ้ งขอขอบพระคุณบุคคลหลายฝ่ ายทีท งั ให้
คําปรึ กษา แนะนํา ในการออกแบบและทํางาน รวมทังผูท้ ีให้กาํ ลังใจ คอยช่วยเหลือทําให้
วิทยานิพนธ์เล่มนีสาํ เร็ จลงได้ดว้ ยดี ข้าพเจ้าจึงขอกราบขอบพระคุณ ผุท้ ีมีพระคุณดังนี คือ
รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก ผูท้ ีเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษา ให้คาํ แนะนําเกียวกับการ
ออกแบบ
อาจารย์วนิดา พึงสุ นทร ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ให้คาํ แนะนํา
เกียวกับการออกแบบทังในเรื องทีศึกษา และเทคนิคการออกแบบในการทํางานจริ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ศริ นยา โทณสุ กุมาล ผูท้ ีคอยช่วยเหลือ ดําเนินการเรื องต่างๆเกียวกับวิทยานิพนธ์
รวมทังเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาต่างๆทังเรื องการออกแบบและเรื องการนําเสนอแนวความคิดในการ
ประยุกต์ประสบการณ์ในการทํางานจริ งมากับแนวทางการออกแบบในการทําวิทยานิพนธ์
นอกเหนือจากทีได้กล่าวมานี ยังต้องขอกราบขอบพระคุณ หลวงพ่อวัดป่ าไทรย้อย ทีให้
การดูแลเมือไปสํารวจ และคําแนะต่างๆ
ขอขอบคุณยุวดิษฎ์ แย้มเจริ ญวงศ์ ทีให้ความช่วยเหลือ เรื องการเตรี ยมข้อมูลเกียวกับ
แบบและแปลภาษา
ขอขอบพระคุณ คุณน้าไพโรจน์ ศิริพรเลิศ คุณเฉลิมพล ศิริพรเลิศ และคุณจักรพันธ์
ศิริพรเลิศ ทีให้พกั เวลาทํางาน มาทําวิทยานิพนธ์จนสําเร็ จ
ขอขอบคุณ คุณรักษ์พงษ์ เอือวิทยา คุณอภิรักษ์ วิภาวิน และคุณสนทรรศน์ ไตรศรี ศิลป์
ทีคอยควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ และช่วยตรวจคําผิด จนงานสําเร็ จลุล่วงมาด้วยดี
ขอขอบพระคุณครอบครัวทีประกอบด้วย คุณแม่ พีสาวรวมทังน้องสาว ทีคอยเป็ น
กําลังใจให้ตลอดเวลาแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคขณะทีทาํ วิทยานิพนธ์ ทําให้มีแรงบันดาลใจ และ
กําลังใจในการทําวิทยานิพนธ์จนสําเร็ จ
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