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บทคัดย่อ   

บทความนี้เป็นการรายงานผลการค้นคว้าจากโครงการวิจัย ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างแนว       
ความคิดเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย จากกรณีศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมหอพระพุทธรูป ซึ่งเป็นผลงานของ
รองศาสตราจารย์ ภญิโญ สวุรรณครี ีศลิปินแห่งชาต ิ โดยมสีมมตฐิานว่า การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยมแีนวความคดิ 
ที่เป็นหลักในการออกแบบอย่างชัดเจน  การวิจัยใช้ข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ออกแบบ และการลงพื้นที่ศึกษา เมื่อ
วเิคราะห์ข้อมลูจากอาคารกรณศีกึษา 9 หลงั พบว่าการก�าหนดทีต่ัง้ควรแสดงออกถงึความส�าคัญได้  ส่วนขนาดและการ
ใช้งานของอาคาร มีความสัมพันธ์กับขนาดของโครงการ นอกจากนี้ยังสามารถจ�าแนกแนวความคิดของผู้ออกแบบ        
ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 แนวความคิดในการออกแบบที่สัมพันธ์กับองค์พระพุทธรูป กลุ่มที่ 2 แนวความคิดในการ
ออกแบบที่สัมพันธ์กับสถานที่ตั้ง กลุ่มที่ 3 แนวความคิดในการออกแบบที่สัมพันธ์กับการรับรู้ด้วยการมอง และกลุ่มที่ 
4 แนวความคิดในการออกแบบที่สัมพันธ์กับวาระพิเศษ แนวความคิดทั้ง 4 กลุ่มดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
ส�าคญัในการเข้าใจหวัใจของโครงการออกแบบ วธิกีารสร้างลกัษณะเฉพาะตวัของอาคารจากแนวความคดิทีพ่ฒันาจาก
บริบทที่ตั้ง การรับรู้และความรู้สึกในตัวอาคารเกิดขึ้นได้ด้วยการรับรู้ด้วยการมอง และการออกแบบที่สัมพันธ์กับวาระ
พิเศษเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างอัตลักษณ์ให้อาคาร การศึกษานี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของวิธีการสร้างแนวความคิดในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่เริ่มต้นศึกษาและยังขาดประสบการณ์ในการสร้างแนว
ความคิด จะสามารถน�าไปปรับใช้ประกอบการเรียนวิชางานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ตลอดจนการประกอบวิชาชีพ
ออกแบบส�าหรับผู้สนใจทั่วไป
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Abstract  

The paper describes research findings from a study of the creation of design concepts in Thai 
architectural design, using Assoc. Prof. Pinyo Suwankiri’s designs for Buddha shrines as case studies.  
With the assumption that there are design concepts which are central to the architectural design, 
the research analyzes data gathered from documentary work, interviews with the architect, as well 
as field survey of nine case studies.  It was found that the location of the shrines reflects their 
importance, while the shrines’ sizes and use correspond to the size of the project.  Furthermore, the 
comparative analysis reveals that there are four major design concepts that Assoc. Prof. Pinyo Suwankiri 
uses in the Buddha shrine designs: 1) correspondence to the design of the Buddha image; 2) 
relationship with the setting of the shrine; 3) correlation with visual perception as well as user behavior; 
and 4) the specific commemorative occasion of the construction of the Buddha shrine.  The four 
major design concepts indicate the importance of four design considerations: 1) the essence of the 
design project; 2) the correspondence between the setting and the building’s unique characteristics; 
3) the importance of visual perception in experiencing architecture; and 4) the specificity of design 
for special commemorative occasions.  This study thus provides an example of how design concepts 
can be established and used in Thai architectural design.  They can also be applied to the instruction, 
as well as the practice of Thai architectural design, in the future.
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บทน�า

กระบวนการการออกแบบสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย
กระบวนการหลายขัน้ตอนด้วยกนั การก�าหนดแนวความ
คิดในการออกแบบถือได้ว่าเป็นข้ันตอนท่ีส�าคัญขั้นตอน
หนึ่ง ซึ่งจะน�าไปสู่งานออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ดังที่มีผู้
กล่าวไว้ว่า “ผลงานออกแบบทีเ่กดิจากแนวคดิสร้างสรรค์ 
ย่อมสามารถบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
มีความสอดคล้องกับการด�าเนินงานของโครงการและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ใช้ พร้อมท้ังก่อให้     
เกิดรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งน้ี    
เพราะว่าได้แนวความคิดในการออกแบบที่เป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาเฉพาะของแต่ละโครงการ” (วิมลสิทธิ์  
หรยางกูร 2541, 300)

การเรียนการสอนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย มี
ทกัษะทีผู่เ้รยีนจะต้องฝึกฝนหลายด้านด้วยกนั ทัง้ด้านการ
ก�าหนดแนวความคิดในการออกแบบ การก�าหนดพ้ืนที่
ใช้สอย การก�าหนดสดัส่วนของอาคาร การท�าความเข้าใจ
ในโครงสร้าง และการเขียนองค์ประกอบสถาปัตยกรรม
ไทยที่ถูกต้องสวยงาม สิ่งหนึ่งที่มักพบในการเรียนการ
สอนคือ ผู้เรียนมีปัญหาในขั้นตอนการก�าหนดแนวความ
คดิ ซึง่เป็นขัน้ตอนแรกๆ ในกระบวนการออกแบบ ดงันัน้
จงึส่งผลกระทบต่อกระบวนการในขัน้ตอนต่อๆ มา ท�าให้
ทักษะส่วนอื่นที่จะต้องฝึกฝนนั้นถูกลดความส�าคัญลง 
และมปีระสทิธภิาพไม่ดเีท่าทีค่วร ซึง่ปัญหาในการก�าหนด
แนวความคิดของผู้เรียนนั้นอาจจะเกิดขึ้นมาจากหลาย
สาเหตดุ้วยกนั สาเหตหุนึง่ทีน่กัวชิาการด้านสถาปัตยกรรม
กล่าวตรงกันคือ การขาดประสบการณ์ในการสร้างแนว
ความคดิ ดงัเช่น “การสร้างแนวความคดิเป็นกจิกรรมทีผู่้
เรียนสถาปัตยกรรมมักจะมีปัญหาเก่ียวกับการควบคุม
แนวความคิดมากกว่าการออกแบบรูปร่างหน้าตาอาคาร 
ซึ่งปัญหานั้นคือ ปัญหาในการสื่อสารความคิด  ปัญหาที่
เกิดจากการขาดประสบการณ์ในการสร้างแนวความคิด 
และปัญหาการผลิตแนวความคิดให้เป็นล�าดับข้ันตอน” 
(เลอสม สถาปิตานนท์ 2553, 86) และ “ปัญหาการ
ก�าหนดแนวความคิดอาจเกิดจากการขาดประสบการณ์
ของผู้ออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับปัญหาที่ไม่คุ้น

เคยหรือปัญหาใหม่” (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 2541, 301)  
จากข้อความที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น แสดงถึงปัญหาใน
การก�าหนดแนวความคดิของผูเ้รยีนสถาปัตยกรรม ดงันัน้
การน�าเอาความรู้จากสถาปนิกที่มีประสบการณ์ท�างาน
ออกแบบมายาวนานจนเป็นที่ยอมรับ มาวิเคราะห์
ประมวลผลเพื่อประกอบกับการเรียนการสอนวิชางาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่ม
ศกึษาทีม่ปัีญหาการก�าหนดแนวความคดิในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี
 
ศิลปินแห่งชาตเิป็นผู้ทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่ามคีวามสามารถ
และเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีเยี่ยมในศาสตร์ด้านที่ได้รับการ
ยกย่อง ความรูท้ีศ่ลิปินแห่งชาตแิต่ละท่านได้สัง่สมจงึเป็น
สิง่ทีม่คีณุค่าอย่างยิง่  รองศาสตราจารย์ ภญิโญ  สวุรรณครีี 
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรมไทย มี     
ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยมากกว่า 150 แห่ง 
ทั้งอาคารทางศาสนา อาคารเรือนพักอาศัย และอาคาร
สาธารณะ ปัจจบุนั (พทุธศักราช 2558) ยงัคงเป็นอาจารย์
สอนและปฏบิตัวิชิาชพีออกแบบสถาปัตยกรรมไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการที่ท่านเป็นทั้งผู้ที่ปฏิบัติวิชาชีพการ
ออกแบบ และเป็นอาจารย์สอนด้วยนั้น ท�าให้งาน
ออกแบบมีความพิเศษที่มักจะมีแง่มุมในการออกแบบที่
เป็นตวัอย่างแก่ผูเ้รยีนได้เสมอ ดงันัน้การศกึษาแนวความ
คิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยจากข้อมูลชั้นต้นที่
สามารถสอบถามจากผูอ้อกแบบได้ จงึเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยที่ถูกสร้างสรรค์
กลั่นกรองผ่านงานออกแบบของศิลปินแห่งชาติ 

หอพระพุทธรูปในความเข้าใจโดยทั่วไปคือ อาคารขนาด
เล็กซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานเพื่อการสักการะ
องค์พระพุทธรูป ที่ตั้งของอาคารมีทั้งที่ตั้งอยู่ภายในและ
ภายนอกพระอาราม ส่วนทีต่ัง้อยูภ่ายนอกพระอารามส่วน
มากจะตัง้อยูใ่นสถานทีร่าชการ ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็น
ทีย่ดึเหนีย่วทางจติใจของผูท้�างานและประชาชนทัว่ไป อกี
นัยหนึ่งการสร้างอาคารหอพระพุทธรูปนั้นก็เพื่อเป็นการ
แสดงถึงการเทิดทูนสถาบันศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันส�าคัญ
ของชาติสถาบันหนึ่งด้วย จากผลงานการออกแบบของ
รองศาสตราจารย์ ภิญโญ สุวรรณคีรี ที่ได้กล่าวไปแล้ว 
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ข้างต้น อาคารหอพระพุทธรูปเป็นอาคารประเภทหนึ่งที่
ท ่านมีผลงานการออกแบบอย ่างต ่อเ น่ือง ตั้ งแต ่
พุทธศักราช 2527 ถึง 2555 รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง มีความ
น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะน�ามาเป็นกรณีศึกษา เนื่องจาก
อาคารประเภทหอพระพทุธรปู มลีกัษณะของโครงการที่ 
มีแนวโน้มในการแสดงออกทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็น
เอกลักษณ์ ประกอบกับอาคารหอพระพุทธรูปน้ันมักจะ   
มกีารใช้สอยทีไ่ม่ซบัซ้อน จงึเอือ้ให้ผูอ้อกแบบได้แสดงแนว
ความคิดในการออกแบบได้อย่างเต็มท่ี ดังน้ันการศึกษา
แนวความคดิในการออกแบบของหอพระพทุธรปู จงึน่าจะ
เป็นกรณีศึกษา และเป็นตัวอย่างท่ีดีตัวอย่างหน่ึงท่ีช่วย   
ส่งเสริมการเรยีนการสอนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับการศึกษาในชั้นปีต้นๆ ที่เริ่ม
ฝึกฝนการออกแบบขั้นพื้นฐานจากอาคารขนาดเล็ก 
นอกจากการที่ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้แนวความคิดในการ
ออกแบบจากสถาปนกิทีม่ปีระสบการณ์สงูแล้ว ยงัเป็นการ
เกบ็บนัทกึองค์ความรูข้องศลิปินแห่งชาต ิ ซึง่ถอืได้ว่าเป็น
ภมูปัิญญาของประเทศ ให้อนชุนรุน่หลงัได้ศกึษาต่อไป
 

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพ่ือศกึษาแนวความคดิในการออกแบบสถาปัตยกรรม 
ไทย จากผลงานการออกแบบหอพระพุทธรูปโดย 
รองศาสตราจารย์ ภญิโญ  สวุรรณครี ีศลิปินแห่งชาติ

2. เพื่อน�าผลที่ได้จากการศึกษาแนวความคิดในการ
ออกแบบ ไปประกอบการเรียนการสอนในวิชางาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 

การด�าเนินงานวิจัย

การวิจัยนี้มีการด�าเนินงานทั้งสิ้น 4 ขั้นตอนได้แก่ การ
ศกึษาข้อมลูภาคเอกสาร การสัมภาษณ์ การลงพืน้ทีศ่กึษา 
และการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร :  เป็นการศึกษาข้อมูล
จากแบบร่าง แบบก่อสร้างอาคาร และภาพถ่าย เพือ่
สร ้างความเข้าใจเบ้ืองต้น พร้อมตั้งข ้อสังเกต       
เกี่ยวกับแนวความคิดในการออกแบบ โดยศึกษา 
จากผลงานการออกแบบหอพระพุทธรูปโดย         
รองศาสตราจารย์ ภิญโญ สุวรรณคีรี ซึ่งเป็นอาคาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปและก่อสร้างแล้วเสร็จ    
ภายในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีทั้งหมด 9 แห่งด้วยกัน

2. การสัมภาษณ์ : ขั้นตอนนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างกับผู้ออกแบบ โดยมีหัวข้อค�าถามในการ
สัมภาษณ์ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ
หอพระพุทธรูป และแนวความคิดในการออกแบบ 
สัมภาษณ์จ�านวน 2 ครั้ง ใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557

3. การลงพื้นที่ศึกษา : ผู้วิจัยลงพื้นที่ศึกษาอาคาร เพื่อ
ตรวจสอบประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ และเก็บ
ข้อมูลภาพถ่ายเพิ่มเติมในประเด็นของการเช่ือมโยง
กันระหว่างอาคารและสภาพแวดล้อม  

4. การวิเคราะห์ : ผู้วิจัยน�าผลการสัมภาษณ์และข้อมูล
จากการลงพืน้ทีศึ่กษามาวเิคราะห์ โดยจดัแนวความ
คดิในการออกแบบของผู้ออกแบบ เป็นกลุม่ทีม่คีวาม
สัมพันธ์กัน 
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1.  หอพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตกล้วยน�้าไท กรุงเทพมหานคร
ออกแบบ พ.ศ. 2527

2.  หอพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต  จังหวัดปทุมธานี 
ออกแบบ พ.ศ. 2529

3. หอพระพุทธพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
   ออกแบบ พ.ศ. 2534

4. หอพระพุทธรูปโรงพยาบาลชลบุรี
    ออกแบบ พ.ศ. 2535

5.  หอพระพุทธรูปโรงเรียนเตรียมอุดม-
ศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร  
ออกแบบ พ.ศ. 2536 

6.  หอพระพุทธรูปโรงเรียนวินิตศึกษา 
 ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลพบุรี 
 ออกแบบ พ.ศ. 2536

7.  หอพระพุทธรูปโรงเรียนนวมินทรา-
  ชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

กรงุเทพมหานคร ออกแบบ พ.ศ. 2538

8.  หอพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
ออกแบบ พ.ศ. 2541 

9.  หอพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
 ธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
 ออกแบบ พ.ศ. 2548

ภาพที่ 1  อาคารกรณีศึกษาหอพระพุทธรูป ออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ ภิญโญ สุวรรณคีรี

อาคารกรณีศึกษา
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1. หอพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตกล้วยน�้าไท กรุงเทพมหานคร

ความเป็นมาและแนวความคิดในการออกแบบ1 : 
มหาวทิยาลยักรงุเทพมคีวามต้องการสร้างหอพระพทุธรปู
ปางนาคปรกประจ�าวิทยาเขตกล้วยน�้าไท จึงได้เชิญให้ 
รองศาสตราจารย์ ภญิโญ สวุรรณครี ีเป็นผูอ้อกแบบ ซ่ึงมี 
แนวความคิดในการออกแบบคูหาที่มีความสัมพันธ์กับ  
รูปทรง (form) องค์พระพุทธรูป และออกแบบให้เป็น
อาคารโล่ง เพื่อผลด้านการมองและความรู้สึกถึงความ

 1 ภิญโญ  สุวรรณคีรี, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 13 มิถุนายน 2557.

 2 เรื่องเดียวกัน  

สัมพันธ์กับรูปเคารพ ตลอดจนมีแนวความคิดในการ
ออกแบบอาคารให้มีความสง่างาม สวยงามตอบรับกับ  
มมุมองโดยรอบและมคีวามแตกต่างจากศาสนสถานในวดั

ที่ตั้งและการใช้งานอาคาร : อาคารหอพระพุทธรูปตั้งอยู่
ติดกับประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย บริเวณทางด้านหน้า 
หอประชุม ขนาดพื้นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปปาง
นาคปรก โดยประมาณ 2.6 ตารางเมตร ยกฐานสูง 2.40 
เมตร ความสูงรวมทั้งหมด 4.50 เมตร การสักการะ
สามารถท�าได้เฉพาะภายนอกอาคาร

ภาพที่ 2  ผังบริเวณ ผังพื้น และรูปตั้งด้านหน้า หอพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน�้าไท

2. หอพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต  จังหวัดปทุมธานี

ความเป็นมาและแนวความคิดในการออกแบบ2 :            
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีความต้องการสร้างหอพระพุทธ
รูปแบบเดียวกันกับท่ีวิทยาเขตกล้วยน�้าไท จึงได้เรียน
ปรึกษากับผู ้ออกแบบ ซ่ึงยังคงมีแนวความคิดในการ
ออกแบบที่สอดคล้องกับหอพระพุทธรูปที่วิทยาเขต
กล้วยน�้าไท คือการออกแบบช่องคูหาทรงสูงสัมพันธ์กับ
รูปทรงองค์พระพุทธรูป การออกแบบเป็นอาคารจตุรมุข

โล่งยกฐานสูงเพื่อความสง่างาม ตอบรับกับมุมมองโดย
รอบ และมคีวามแตกต่างจากศาสนสถานในวดั นอกจาก
นี้ยังออกแบบหางหงส์และคันทวยรูปหัวนาคเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับองค์พระพุทธรูปปางนาคปรกด้วย

ที่ตั้งและการใช้งานอาคาร : อาคารหอพระพุทธรูปตั้งอยู่
บรเิวณประตทูางเข้ามหาวทิยาลยั ขนาดพืน้ทีป่ระดษิฐาน
องค์พระพุทธรูปปางนาคปรกโดยประมาณ 8.70 ตาราง
เมตร ยกฐานสูง 3.00 เมตร ความสูงรวมทั้งหมด 8.00 
เมตร การสักการะสามารถท�าได้เฉพาะภายนอกอาคาร

ผังบริเวณ ผังพื้นอาคาร รูปตั้งด้านหน้าอาคาร
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3. หอพระพุทธพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ความเป็นมาและแนวความคดิในการออกแบบ3 : จงัหวดั
บรุรีมัย์มคีวามต้องการสร้างหอพระพทธุรปูทีเ่ชงิเขาพนม
รุ้ง ซึง่ผูอ้อกแบบได้ก�าหนดแนวความคดิให้อาคารมศีลิปะ
สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมปราสาทหินพนมรุ้ง โดยยัง
คงค�านึงถึงการยกฐานอาคารให้สูงเพื่อแสดงความส�าคัญ 
และการออกแบบอาคารเป็นจตุรมุขเพื่อความสวยงาม 
นอกจากนี้ยังออกแบบให้อาคารสามารถปิดได้ในเวลาที่
ไม่มีการใช้งาน เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคาร

ภาพที่ 3  ผังบริเวณ ผังพื้น และรูปตั้งด้านหน้า หอพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ที่ตั้งและการใช้งานอาคาร : อาคารหอพระพุทธรูปตั้งอยู่
ทีเ่ชิงเขาทางขึน้สู่ปราสาทหนิพนมรุง้ บรเิวณทางเข้าและ
ลานจอดรถของนกัท่องเทีย่ว ขนาดพืน้ทีป่ระดษิฐานองค์
พระพุทธรูปปางนาคปรกโดยประมาณ 19 ตารางเมตร 
ยกฐานสูง 2.30 เมตร ความสูงรวมทั้งหมด 9.00 เมตร   
มีประตูทางเข้าที่มุขทางด้านหน้า มุขด้านข้างทั้งสอง   
เป็นหน้าต่าง การสักการะสามารถท�าได้ทั้งภายใน       
และภายนอกอาคาร ในชั้นฐานเป็นพื้นที่โล่งใช้งาน   
อเนกประสงค์

ภาพที่ 4  ผังบริเวณ ผังพื้น และรูปตั้งด้านหน้า หอพระพุทธพนมรุ้ง

 3 เรื่องเดียวกัน

ผังบริเวณ ผังพื้นอาคาร รูปตั้งด้านหน้าอาคาร

ผังบริเวณ ผังพื้นอาคาร รูปตั้งด้านหน้าอาคาร
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4. หอพระพุทธรูปโรงพยาบาลชลบุรี 
  จังหวัดชลบุรี

ความเป็นมาและแนวความคิดในการออกแบบ4 :          
โรงพยาบาลชลบุรีมีความต้องการสร้างหอพระพุทธรูป
เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปในห้องดับจิต ซึ่งผู้ออกแบบ
ได้ก�าหนดแนวความคิดในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
อาคารโดยการออกแบบฐานอาคารให้โค้งแอ่นแบบ    
ท้องเรือส�าเภา เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับภูมิสถานที่ตั้ง 
และออกแบบเป็นอาคารโล่งยกฐานสงูทีม่ช่ีองคหูาทรงสงู

ทีส่มัพนัธ์กบัรปูทรงองค์พระพทุธรปู และมคีวามแตกต่าง
จากศาสนสถานในวัด

ที่ตั้งและการใช้งานอาคาร : อาคารหอพระพุทธรูปตั้งอยู่
บริเวณทางเข้าของโรงพยาบาล ด้านข้างของลาน
อนสุาวรย์ีและเสาธง ขนาดพืน้ทีป่ระดษิฐานองค์พระพทุธ
รูปปางสมาธิโดยประมาณ 6.40 ตารางเมตร ยกฐานสูง 
1.80 เมตร ความสูงรวมทั้งหมด 7.00 เมตร การสักการะ
สามารถท�าได้เฉพาะภายนอกอาคาร

ภาพที่ 5  ผังบริเวณ ผังพื้น และรูปตั้งด้านหน้า หอพระพุทธรูป โรงพยาบาลชลบุรี

5. หอพระพุทธรูปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

 
ความเป ็นมาและแนวความคิดในการออกแบบ5 : 
รองศาสตราจารย์ ภิญโญ สุวรรณคีรี ได้รับเชิญเป็นผู้
ออกแบบหอพระพุทธรปูประจ�าโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา
น้อมเกล้า ซึ่งผู้ออกแบบมีแนวความคิดในการออกแบบ
บวัหวัเสาให้เป็นบวัปากพาน เพือ่ให้สือ่ความหมายถงึการ
น้อมเกล้าถวาย ซึง่พ้องกบัชือ่ของโรงเรยีน เป็นการแสดง
ลักษณะเฉพาะให้เกิดขึ้นในอาคาร และยังคงออกแบบ

อาคารเป็นอาคารจตรุมขุโล่งยกฐานสงูทีม่ช่ีองคหูาทรงสงู
ทีส่มัพนัธ์กบัรปูทรงองค์พระพทุธรปู และมคีวามแตกต่าง
จากศาสนสถานในวัด

ที่ตั้งและการใช้งานอาคาร : อาคารหอพระพุทธรูปตั้งอยู่
บริเวณลานทางเข้าด้านหน้าของโรงเรียน ขนาดพื้นที่
ประดษิฐานองค์พระพทุธรปูปางสมาธโิดยประมาณ 6.80 
ตารางเมตร ยกฐานสูง 2.20 เมตร ความสูงรวมทั้งหมด 
6.30 เมตร การสักการะสามารถท�าได้เฉพาะภายนอก
อาคาร

 4 เรื่องเดียวกัน

 5 เรื่องเดียวกัน

ผังบริเวณ ผังพื้นอาคาร รูปตั้งด้านหน้าอาคาร
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ภาพที่ 6  ผังบริเวณ ผังพื้น และรูปตั้งด้านหน้า หอพระพุทธรูป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

6. หอพระพุทธรูปโรงเรียนวินิตศึกษา 
  ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลพบุรี
 
ความเป ็นมาและแนวความคิดในการออกแบบ6 : 
รองศาสตราจารย์ ภิญโญ สุวรรณคีรี ได้รับเชิญให้ท�าการ
ออกแบบหอพระพุทธรูปประจ�าโรงเรียนวินิตศึกษา โดย
จะประดษิฐานองค์พระพทุธรปูและรปูหล่อของพระพทุธ-
วรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน) ผู้ด�าริก่อตั้งโรงเรียน โดย
มีแนวความคิดในการออกแบบช่องคูหาทรงสูง เป็นองค์-
ประกอบที่มีส่วนส�าคัญในการสร้างกรอบภาพให้กับรูป

เคารพและตอบรับกับมุมมองหลักของอาคาร นอกจากนี้
ยงัออกแบบให้เป็นอาคารจตรุมขุโล่ง และมคีวามแตกต่าง
จากศาสนสถานในวัด 

ที่ตั้งและการใช้งานอาคาร : อาคารหอพระพุทธรูปตั้งอยู่
บนลานยกระดบัด้านข้างของเสาธง ห่างจากประตทูางเข้า
โรงเรียนประมาณ 120 เมตร สามารถเห็นได้จากประตู
โรงเรยีน ขนาดพืน้ทีภ่ายในโดยประมาณ 22 ตารางเมตร 
ยกฐานสูง 0.75 เมตร ความสูงรวมทั้งหมด 5.80 เมตร 
การสกัการะสามารถท�าได้ทัง้ภายนอกและภายในอาคาร

ภาพที่ 7  ผังบริเวณ ผังพื้น และรูปตั้งด้านหน้า หอพระพุทธรูป โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

 6 เรื่องเดียวกัน

ผังบริเวณ ผังพื้นอาคาร รูปตั้งด้านหน้าอาคาร

ผังบริเวณ ผังพื้นอาคาร รูปตั้งด้านหน้าอาคาร
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7. หอพระพุทธรูปโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
กรุงเทพมหานคร

ความเป็นมาและแนวความคิดในการออกแบบ7 : 
พระพุทธรูปประจ�าหอพระแห่งน้ี มีนามว่า “สมเด็จ
พระพุทธมหาราชทรงครุฑ” ผู้ออกแบบมีแนวความคิด
ออกแบบคันทวยเป็นรูปครุฑ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างองค์พระพุทธรูปและตัวอาคาร ในส่วนหลังคา
ประดับด้วยเครื่องยอดท่ีมีแนวความคิดมาจาก “พระ-
เกี้ยว” ศิราภรณ์ที่ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
สามารถแสดงความเฉพาะตัวของอาคารได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ยังคงมีแนวคิดออกแบบอาคารให้มีความ    
แตกต่างจากศาสนสถานในวดั และค�านงึถงึความสง่างาม 
การตอบรับกับมุมมองโดยรอบของอาคาร

ที่ตั้งและการใช้งานอาคาร : อาคารหอพระพุทธรูปตั้งอยู่
ติดกับประตูทางเข้าโรงเรียน ด้านหน้าของอาคารเป็น     
ทีต่ัง้ของเสาธง ส่วนทางด้านหลงัเป็นป้ายชือ่ของโรงเรยีน 
ขนาดพื้นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปโดยประมาณ 8 
ตารางเมตร ยกฐานสูง 3.00 เมตร ความสูงรวมทั้งหมด 
10.00 เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ 
การสักการะสามารถท�าได้เฉพาะภายนอกอาคาร

ภาพที่ 8  ผังบริเวณ ผังพื้น และรูปตั้งด้านหน้า หอพระพุทธรูป โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

8. หอพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ความเป็นมาและแนวความคิดในการออกแบบ8 : 
หอพระพุทธรูปแห่งนีส้ร้างขึน้ในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบ 6 รอบ 
72 พรรษา ผูอ้อกแบบจงึมแีนวความคดิก�าหนดให้หลงัคา
อาคารมีจ�านวน 9 จั่ว เพื่อสื่อความหมายถึงพระมหา-

กษัตริย์ล�าดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ที่สันหลังคาประดับ
ด้วยบราลีจ�านวน 72 ช้ิน ส่ือความหมายถึงพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา 
นอกจากนีย้งัมแีนวความคดิในการน�าเอาสเีหลอืงและแดง 
ซึ่งเป็นสีประจ�ามหาวิทยาลัยมาใช้กับอาคาร และการ
แสดงลักษณะของอาคารทีแ่ตกต่างจากศาสนสถานในวดั
ด้วยการออกแบบช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ แบบลดทอน
รายละเอียด 

 7 ภิญโญ สุวรรณคีรี, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 9 กันยายน 2557.

 8 เรื่องเดียวกัน

ผังบริเวณ ผังพื้นอาคาร รูปตั้งด้านหน้าอาคาร
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 9 เรื่องเดียวกัน

ที่ตั้งและการใช้งานอาคาร : อาคารหอพระพุทธรูปตั้งอยู่
ในแนวแกนเดยีวกนักบัอาคารส�าคญัของมหาวทิยาลยั ตวั
อาคารตั้งบนลานประทักษิณสูง 1.30 เมตร ขนาดพื้นที่
ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปปางสมาธิ โดยประมาณ 55 

ตารางเมตร ยกฐานสูง 2.00 เมตร ความสูงรวมทั้งหมด 
10.50 เมตร ในชัน้ฐานใช้งานเป็นพืน้ทีอ่เนกประสงค์ การ
สักการะสามารถท�าได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ภาพที่ 9  ผังบริเวณ ผังพื้น และรูปตั้งด้านหน้า หอพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

9. หอพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัย
  ธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

ความเป็นมาและแนวความคิดในการออกแบบ9 :            
ผู ้ออกแบบมีแนวความคิดในการออกแบบอาคารให้มี
ความสอดคล้องกับชื่อมหาวิทยาลัย จึงน�าเอารูปแบบ
ศิลปะสุโขทัยมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและที่ตั้ง
โดยการใช้สเีขยีวและสทีอง สปีระจ�ามหาวทิยาลยัในวสัดุ
ประกอบอาคาร 

ที่ตั้งและการใช้งานอาคาร : อาคารหอพระพุทธรูปตั้งอยู่
ในสนามพื้นที่เดียวกันกับพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน-
รามค�าแหงมหาราช และอาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ ซ่ึงเป็น
อาคารส�าคญับรเิวณทางด้านหน้ามหาวทิยาลยั ตวัอาคาร
ตั้งบนลานประทักษิณสูง 1.00 เมตร ขนาดพื้นที่
ประดษิฐานองค์พระพทุธรปูโดยประมาณ 40 ตารางเมตร 
ยกฐานสูง 3.50 เมตร ความสูงรวมทั้งหมด 10.50 เมตร 
ในช้ันฐานใช้งานเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ ช้ันบนภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย การสักการะ
สามารถท�าได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ผังบริเวณ ผังพื้นอาคาร รูปตั้งด้านหน้าอาคาร

ภาพที่ 10  ผังบริเวณ ผังพื้น และรูปตั้งด้านหน้า หอพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ผังบริเวณ ผังพื้นอาคาร รูปตั้งด้านหน้าอาคาร
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การวเิคราะห์อาคารตามพืน้ทีก่ารใช้งาน
 
จากอาคารกรณีศึกษาทั้งหมด สามารถพิจารณาจัดกลุ่ม
อาคารตามพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป จ�าแนกได้เป็น 
3 กลุ่มด้วยกันดังตารางต่อไปนี้

กลุ่มอำคำร หอพระพุทธรูปและพื้นที่ประดิษฐำนพระพุทธรูป

กลุ่ม 1
อำคำรขนำดเล็ก 

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขต

กล้วยน�้าไท

โรงพยาบาลชลบุรี โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา
น้อมเกล้า

โรงเรียนนวมินทรา
ชินูทิศ  เตรียม

อุดมศึกษา
น้อมเกล้า

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขต

รังสิต

2.6 ตารางเมตร 6.4 ตารางเมตร 6.8 ตารางเมตร 8 ตารางเมตร 8.7 ตารางเมตร

กลุ่ม 2
อำคำรขนำดกลำง

หอพระพุทธ
พนมรุ้ง

โรงเรียนวินิตศึกษา 
ในพระราชูปถัมภ์

19 ตารางเมตร  22 ตารางเมตร

กลุ่ม 3
อำคำรขนำดใหญ่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

40 ตารางเมตร 55 ตารางเมตร

ตำรำงที่ 1  การจ�าแนกกลุ่มอาคารตามพื้นที่การใช้งาน
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ตำรำงที่ 2  สรุปลักษณะร่วมของอาคารกลุ่มต่างๆ 

กลุ่มอำคำร ลักษณะร่วมของที่ตั้ง ลักษณะร่วมของกำรใช้งำน รูปแบบลักษณะร่วมของผังพื้น

กลุ่ม 1 
อำคำรขนำดเล็ก 

เมื่อพิจารณากลุ่มอาคารขนาดเล็ก
ในเรื่องที่ตั้ง จะพบว่าต่างก็เป็น
อาคารที่ตั้ งอยู ่ ในบริเวณประตู   
ทางเข้าของโครงการ

การใช้งานอาคารสามารถท�าการ
สักการะได้เฉพาะภายนอกอาคาร
เท่านั้น ไม่มีบันไดขึ้นไปสักการะ
ภายในอาคารได้ ไม่มีลานประ
ทักษิณ

กลุ่ม 2 
อำคำรขนำดกลำง 

ทีต่ัง้ของอาคารทัง้สองหลงันี ้ตัง้อยู่
ในพื้นที่บริเวณที่แยกตัวออกมา
ชัดเจน ไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณประตู
ทางเข้าโครงการ แต่จุดที่เป็นที่ตั้ง
อาคารนั้นสามารถมองเห็นได้จาก
บริเวณทางเข้าของโครงการ

การใช้งานมีบันไดสามารถเข้าไป
สักการะภายในอาคารได้ แต่ไม่มี
ส่วนของลานประทักษิณโดยรอบ
อาคาร เป ็นเพียงทางเดินรอบ
อาคารเท่านั้น

กลุ่ม 3  
อำคำรขนำดใหญ่ 

ที่ตั้งอาคารทั้งสองหลังนี้ตั้งอยู่ใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ 
ตวัอาคารตัง้อยูใ่นพืน้ทีบ่รเิวณแนว
แกนส�าคัญ แต่ไม่สามารถมองเห็น
ได้จากประตูทางเข้า

การใช้งานอาคารสามารถใช้ได้ทั้ง
พื้นที่สักการะชั้นบน และพื้นที่
อเนกประสงค์ในชัน้ฐาน นอกจากนี้ 
ยังมีส่วนประกอบของลานประ-
ทักษิณโดยรอบอาคารด้วย 
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การวิเคราะห์แนวความคิดในการ
ออกแบบ

ผู ้วิจัยน�าแนวความคิดในการออกแบบท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์รองศาสตราจารย์ ภญิโญ  สวุรรณครี ีมาจ�าแนก
เป็นประเด็นที่มีความแตกต่างกันได้ทั้งหมด 17 แนว 
ความคิดด้วยกัน ดังตารางต่อไปนี้

ตำรำงที่ 3  การจ�าแนกแนวความคิดในการออกแบบหอพระพุทธรูป

ล�ำดับแนวควำมคิด
ค�ำอธิบำยแนวควำมคิด

ในกำรออกแบบ
รูปแบบที่เกิดขึ้นในสถำปัตยกรรม (ตัวอย่ำง)

แนวควำมคิด 1 ออกแบบองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมเพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์กับรูปร่าง
องค์พระพุทธรูป  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
รังสิต

โรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนวินิตศึกษา
ในพระราชูปถัมภ์

คูหาทรงสูงที่สัมพันธ์กับรูปทรงองค์พระพุทธรูป

แนวควำมคิด 2 ออกแบบองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมเพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์กับองค์
พระพทุธรปูและส่งเสรมิ
มุมมองด้านหน้า

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน�้าไท

ผ้าทิพย์ที่ฐานด้านหน้าอาคาร
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ล�ำดับแนวควำมคิด
ค�ำอธิบำยแนวควำมคิด

ในกำรออกแบบ
รูปแบบที่เกิดขึ้นในสถำปัตยกรรม (ตัวอย่ำง)

แนวควำมคิด 3 ออกแบบองค์ประกอบ
สถาป ั ตยกรรมให ้ มี 
ความสอดคล้องกับองค์
พระพุทธรูป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต

หางหงส์และคันทวยรูปหัวนาค สัมพันธ์กับองค์พระพุทธรูปปางนาคปรก

แนวควำมคิด 4 ก�าหนดรูปแบบสถา-  
ป ั ตยกรรม ท่ี มีความ
สัมพันธ ์กับสถาปัตย-
กรรมที่ส�าคัญในพื้นที่

ปราสาทหินพนมรุ้ง หอพระพุทธพนมรุ้ง

ศิลปะสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับปราสาทหินพนมรุ้ง

แนวควำมคิด 5 ออกแบบองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมทีสั่มพนัธ์
กบัสญัลกัษณ์ส�าคญัของ
สถานที่ตั้ง 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

หลังคาหอพระพุทธรูปออกแบบให้เป็นเครื่องยอดทรงเกี้ยว เพื่อแสดงความ
สัมพันธ์กับ ตราพระเกี้ยว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน 

แนวควำมคิด 6 ออกแบบองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมเพือ่สร้าง
ความสัมพันธ ์กับภูมิ-
สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลชลบุรี

ฐานอาคารโค้งแอ่นแบบท้องเรือส�าเภาสัมพันธ์กับภูมิสถานที่ติดกับทะเล

ตำรำงที่ 3  การจ�าแนกแนวความคิดในการออกแบบหอพระพุทธรูป (ต่อ)
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ล�ำดับแนวควำมคิด
ค�ำอธิบำยแนวควำมคิด

ในกำรออกแบบ
รูปแบบที่เกิดขึ้นในสถำปัตยกรรม (ตัวอย่ำง)

แนวควำมคิด 7 ก�าหนดพุทธศิลปองค์
พระพุทธรูปในรูปแบบ
ศิลปะท่ีสอดคล้องกับชือ่
สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย สอดคล้องกับชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แนวควำมคิด 8 ออกแบบให ้ อ าคาร
สามารถปิดได้เพือ่รกัษา
ความปลอดภัย  

หอพระพุทธพนมรุ้ง

หอพระพุทธพนมรุ้งสามารถปิดอาคารได้เพื่อรักษาความปลอดภัย

แนวควำมคิด 9 ก�าหนดวัสดุประกอบ
อาคารให้มีความสอด 
คล้องกับสถาปัตยกรรม
ส�าคัญในพื้นที่

ปราสาทหินพนมรุ้ง หอพระพุทธพนมรุ้ง

ตัวอย่างการใช้ผนังทรายล้างเซาะร่อง ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผนังหินทราย
ของปราสาทหินพนมรุ้ง

แนวควำมคิด 10 ก�าหนดการใช้สปีระกอบ
อาคารให้มีควาสัมพันธ์
กับสีประจ�าของสถาน- 
ที่ตั้ง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การน�าสีประจ�ามหาวิทยาลัยมาใช้กับอาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้สี
เหลือง-แดง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้สีเขียว-ทอง

ตำรำงที่ 3  การจ�าแนกแนวความคิดในการออกแบบหอพระพุทธรูป (ต่อ)
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ล�ำดับแนวควำมคิด
ค�ำอธิบำยแนวควำมคิด

ในกำรออกแบบ
รูปแบบที่เกิดขึ้นในสถำปัตยกรรม (ตัวอย่ำง)

แนวควำมคิด 11 ออกแบบอาคารให ้มี
ลักษณะที่แตกต่างจาก 
ศาสนสถานที่ตั้งอยู ่ใน
วัด 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รังสิต

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รังสิต

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

การออกแบบเพื่อให้แตกต่างจากศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในวัดสามารถแสดงออกได้
หลายวิธีการทั้งรูปทรงอาคาร และการลดทอนรายละเอียดการประดับตกแต่ง

แนวควำมคิด 12 ก�าหนดรูปแบบสถา-  
ป ั ตยกรรม ท่ี มีความ
สอดคล้องกับชื่อสถาน 
ที่ตั้ง

วัดพระพายหลวง สุโขทัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถาปัตยกรรมแบบสโุขทยัยคุต้น สมัพันธ์กบัชือ่มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

แนวควำมคิด 13 ออกแบบองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมทีสั่มพนัธ์
กับชื่อที่ตั้ง

ลายเส้นบัวปากพานโดยผู้ออกแบบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

บัวหวัเสาแบบบวัปากพาน สือ่ถึงการน้อมเกล้าถวาย ซึง่พ้องกบัชือ่ของโรงเรียน

แนวควำมคิด 14 ออกแบบทีว่่างเพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มุมมองภายนอกและ
องค์พระพุทธรูป

โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

รังสิต

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า

อาคารโล่งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกและการรับรู้ถึงองค์พระพุทธรูปภายใน

ตำรำงที่ 3  การจ�าแนกแนวความคิดในการออกแบบหอพระพุทธรูป (ต่อ)
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ล�ำดับแนวควำมคิด
ค�ำอธิบำยแนวควำมคิด

ในกำรออกแบบ
รูปแบบที่เกิดขึ้นในสถำปัตยกรรม (ตัวอย่ำง)

แนวควำมคิด 15 ออกแบบอาคารให้เกิด
มุมมองท่ีสง่างาม เพื่อ
เป ็นการแสดงความ
ส�าคัญ

โรงพยาบาลชลบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รังสิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    
กล้วยน�้าไท

การออกแบบอาคารให้ตัง้อยูบ่นฐานสงู สร้างให้เกดิมมุมองทีส่ง่างาม และแสดง
ความส�าคัญของอาคารซึ่งประดิษฐานสิ่งเคารพบูชา

แนวควำมคิด 16 ออกแบบอาคารให้ตอบ
รับกับมุมมองโดยรอบ   

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รังสิต

โรงเรียนวินิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

อาคารจตรุมขุเป็นวธิกีารออกแบบหน่ึงท่ีสามารถแสดงถึงการให้ความส�าคัญกบั
มุมมองโดยรอบ 

แนวควำมคิด 17 ออกแบบองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมให้ส่ือถึง
วาระพิเศษ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

วธิกีารน�าตวัเลขมาสร้างความสมัพนัธ์กบัสถาปัตยกรรม เช่น รชักาลที ่9 สือ่ด้วย 
หน้าจั่ว 9 ชุด หรือ 72 พรรษา สื่อโดยบราลีบนสันหลังคา 72 ชุด

จากแนวความคิดในการออกแบบหอพระพุทธรูปท้ัง 17 
แนวความคิด สามารถจัดแนวความคิดในการออกแบบ
ของรองศาสตราจารย์ ภิญโญ สุวรรณคีรี เป็นกลุ่มท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน 4 กลุ่มคือ กลุ่มแนวความคิดในการ

ออกแบบทีส่มัพนัธ์กบัองค์พระพทุธรปู กลุม่แนวความคดิ
ในการออกแบบที่สัมพันธ์กับที่ตั้ง กลุ่มแนวความคิดใน
การออกแบบทีสั่มพนัธ์กบัการรบัรูด้้วยการมอง และกลุ่ม
แนวความคิดในการออกแบบที่สัมพันธ์กับวาระพิเศษ

ตำรำงที่ 3  การจ�าแนกแนวความคิดในการออกแบบหอพระพุทธรูป (ต่อ)
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กลุ่มแนวควำมคิด
ล�ำดับ

แนวควำมคิด
ค�ำอธิบำยแนวควำมคิดในกำรออกแบบ

กลุ่มที่ 1

แนวความคิดในการ
ออกแบบที่สัมพันธ์
กับองค์พระพุทธรูป

แนวความคิด 1 ออกแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับรูปร่าง
องค์พระพุทธรูป

แนวความคิด 2 ออกแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
องค์พระพุทธรูปและส่งเสริมมุมมองด้านหน้า

แนวความคิด 3 ออกแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมให้มีความสอดคล้องกับองค์พระพุทธรูป

กลุ่มที่ 2

แนวความคิดในการ
ออกแบบที่สัมพันธ์
กับที่ตั้ง

แนวความคิด 4 ก�าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมที่ส�าคัญ
ในพื้นที่

แนวความคิด 5 ออกแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์ส�าคัญของ
สถานที่ตั้ง

แนวความคิด 6 ออกแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับภูมิสถานที่ตั้ง

แนวความคิด 7 ก�าหนดพุทธศิลปองค์พระพุทธรูปในรูปแบบศิลปะที่สอดคล้องกับชื่อสถานที่ตั้ง

แนวความคิด 8 ออกแบบให้อาคารสามารถปิดได้เพื่อรักษาความปลอดภัย

แนวความคิด 9 ก�าหนดวัสดุประกอบอาคารให้มีความสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมส�าคัญ
ในพื้นที่

แนวความคิด 10 ก�าหนดการใช้วัสดุประกอบอาคารให้มีความสัมพันธ์กับเอกลักษณ์ของที่ตั้ง

แนวความคิด 11 ออกแบบอาคารให้มีลักษณะที่แตกต่างจากศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในวัด

แนวความคิด 12 ก�าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสอดคล้องกับชื่อสถานที่ตั้ง

แนวความคิด 13 ออกแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับชื่อที่ตั้ง

กลุ่มที่ 3

แนวความคิดในการ
ออกแบบที่สัมพันธ์
กับการรับรู้ด้วยการ
มอง

แนวความคิด 14 ออกแบบเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองภายนอกและองค์พระพุทธรูป

แนวความคิด 15 ออกแบบอาคารตอบรับกับมุมมองที่สง่างามและเพื่อเป็นการแสดงความส�าคัญ

แนวความคิด 16 ออกแบบอาคารให้ตอบรับกับมุมมองโดยรอบ

กลุ่มที่ 4

แนวความคิดในการ
ออกแบบที่สัมพันธ์
กับวาระพิเศษ

แนวความคิด 17 ออกแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมให้สื่อถึงวาระพิเศษ

ตำรำงที่ 4  กลุ่มของแนวความคิดในการออกแบบ
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บทสรุป

จากการวิเคราะห์อาคารหอพระพุทธรูปทั้ง 3 กลุ่มที่มี
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ดังได้กล่าวไปแล้ว
นั้น สามารถสรุปถึงแนวความคิดของผู้ออกแบบในการ
ก�าหนดที่ตั้ง และการก�าหนดขนาดของอาคารและการ  
ใช้งานได้ว่า ที่ตั้งของอาคารควรอยู่ในพื้นท่ีท่ีสามารถ
แสดงถงึความส�าคญัของทีต่ัง้นัน้ได้ เช่น การตัง้อยูใ่นแนว
แกนหรือบริเวณส�าคัญของโครงการ ที่ตั้งที่อยู่ในบริเวณ
ทางเข้าหลกั หรือสามารถของเหน็ได้จากทางเข้าหลกั โดย
อาคารขนาดเล็กมักจะตั้งอยู่ใกล้กับทางเข้าหลักมากกว่า
อาคารขนาดกลางและอาคารขนาดใหญ่  ส่วนขนาดของ
อาคารและการใช้งาน ผูอ้อกแบบมแีนวความคดิทีม่คีวาม
สัมพันธ์กับขนาดของท่ีตั้งโครงการ หากโครงการมีพื้นท่ี
และผู้ใช้งานจ�านวนมาก เช่น มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 
ขนาดของอาคารก็จะมีขนาดใหญ่และมีพื้นท่ีท�ากิจกรรม
ที่หลากหลายมากขึ้น  เช่นเดียวกันกับอาคารขนาดกลาง
และขนาดเล็กก็จะมีความสอดคล้องกับขนาดของท่ีตั้ง
โครงการเช่นกัน 

การวิเคราะห์แนวความคิดที่ ได ้จากการสัมภาษณ์              
ผู ้ออกแบบให้ความส�าคัญใน 4 ประเด็นด้วยกันคือ       
องค์พระพุทธรูป  สถานที่ตั้ง การรับรู้ด้วยการมอง และ
วาระพิเศษในการสร้างอาคาร โดยแนวความคิดในการ
ออกแบบที่สัมพันธ์กับองค์พระพุทธรูปมีจุดประสงค์คือ 
การแสดงความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบทีส่�าคญัทีส่ดุของ
โครงการ ส่วนแนวความคิดในการออกแบบที่สัมพันธ์กับ
ที่ตั้ง เป็นแนวความคิดที่สร้างให้เกิดลักษณะเฉพาะหรือ     
อตัลกัษณ์พเิศษขึน้ในอาคาร เช่น การน�าเอาลกัษณะภมู-ิ
สถาน ชือ่ หรอืสปีระจ�าสถานทีต่ัง้ มาประยกุต์ใช้เป็นงาน
ออกแบบ แนวความคิดในการออกแบบที่สัมพันธ์กับการ
รบัรูด้้วยการมอง เป็นการท�าความเข้าใจในพฤตกิรรมของ
ผูใ้ช้อาคาร ผนวกกบัความเข้าใจในการแสดงความส�าคญั
และความเป็นสัญลักษณ์ของอาคาร จึงออกแบบเป็น
อาคารจตุรมุข โล่ง และยกฐานสูง ส�าหรับแนวความคิด
ในการออกแบบที่สัมพันธ์กับวาระพิเศษ เป็นแนวความ
คิดที่สืบเนื่องมาจากวัตถุประสงค์ในการสร้างอาคาร ที่
นอกจากจะเป็นหอพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพสักการะ

แล้ว ยงัเป็นอาคารซึง่สร้างขึน้ในวาระส�าคญัของประเทศ
ชาติด้วย เป็นตัวอย่างในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้กับ
อาคารอีกวิธีหนึ่ง

การศกึษานีถ้อืเป็นตวัอย่างของวธิกีารสร้างแนวความคดิ
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ซึง่น่าจะเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ต่อผูท้ีข่าดประสบการณ์ในการสร้างแนวความคดิ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบัการศึกษาสถาปัตยกรรมไทยใน
ชัน้ปีต้นๆ ทีเ่ริม่ฝึกฝนออกแบบอาคารขนาดเลก็และมกีาร
ใช้สอยที่ไม่ซับซ้อน จะสามารถน�าเอาผลการศึกษานี้ไป
เป็นตัวอย่างปรับใช้ประกอบการเรียนวิชางานออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทยได้ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบวิชาชีพออกแบบส�าหรับผู้สนใจทั่วไป
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