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บทคัดย่อ
โรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้มีแนวคิดในการสร้าง “หอศิลป์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม” เพื่อเป็นสถานที่
สาหรับจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะของนักเรียนและเป็นอาคารเรียนศิลปะ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล
พื้นฐานและรายละเอียดโครงการ เพื่อการออกแบบหอศิลป์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม โดยอาศัยการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการออกแบบอาคารหอศิลป์และอาคารประเภทเดียวกัน
การลงพื้นที่สารวจ การศึกษาจากอาคารตัวอย่าง และการสัมภาษณ์จากเจ้าของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ออกแบบ พื้นที่จัดแสดง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการศิลปะ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ สานักงาน ผังบริเวณ ห้องพัก
ห้องเก็บของและงานระบบ สาหรับข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรเน้นการเข้าไปเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อการออกแบบที่สมบูรณ์
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ABSTRACT
Nangromgpittayakom school the idea of a Nangrongpittayakom school art gallery. The
venue for the exhibition of art students and building art. The purpose is to learn basics and
project description to the design Nangrongpittayakom school art gallery based on the study
of documents, books and research involved in the design of buildings, art galleries and
buildings of the same type, the survey area, a study of the building. And interviews from the
owner. The information in the design. Exhibit space, classrooms, laboratories, art. Public. The
drawing room, office area and storage systems. For suggestions for further research should
focus on the collection of information from sources close to the design.

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัย การออกแบบ หอศิล ป์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลั กสู ตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ แบ่ ง เนื้ อ หาไว้ 5 บทตามกระบวนการวิ จั ย การออกแบบ
สถาปัตยกรรมตั้งแต่การศึกษาข้อมูลโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ การศึกษาอาคาร
ตัวอย่าง การจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม และการนาเสนอผลงานการออกแบบ
งานวิจัยดังกล่าวสาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ของผู้บริหารโรงเรียนนางรองพิทยาคม ในการให้ข้อมูล
ประกอบโครงการ อาจารย์กิตติภูม และอาจารย์นภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์ อาจารประจาหน่วยการเรียนรู้ศิลปะ
ให้ความช่วยเหลือในการขอข้อมูลประกอบโครงการ ขอบคุณนายนุกูล คาจันทราช ที่ช่วยขับรถให้ ขอบคุณ
นางสาวสุ รั ต น์ หลงละลวด และ นางสาวสุ ข จี ทองท ากิ จ ในเรื่ อ งทุ น ทรั พ ย์ รวมถึ ง ขอขอบคุ ณ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์สมบัติ ประจญสานต์ ที่ให้คาปรึกษาหัวข้อวิจัย อาจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา อาจารย์ที่ปรึกษา
หลักและอาจารย์กิตติฤกษ์ ปิตาทะสังข์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยร่วม รวมทั้งผู้ที่มิอาจเอ่ยนามแต่มีส่วนให้
งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณในความอนุเคราะห์นั้น ณ โอกาสนี้
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คานา

โรงเรียนนางรองพิทยาคม มีผลงานของนักเรียนด้านศิลปะที่โดนเด่น ทั้งที่สร้างขึ้นในเวลาเรียนและนอก
เวลาเรียน มีชมรมศิลปะ และกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับศิลปะ ทางโรงเรียนนางรองพิทยาคมจึงได้มีแนวคิดในการ
ที่จะสร้าง หอศิลป์ เพื่อเก็บและจัดแสดงผลงานด้านศิลปะที่มีอยู่มากมายทั้งเก่าและใหม่ โดยกาหนดพื้นที่ตั้ง
โครงการให้อยู่ด้านหน้าของกลุ่มอาคารเรียน ซึ่งจะทาให้บุคคลภายนอกที่เข้ามาสามารถเห็นตัวโครงการได้
อย่างชัดเจน และออกแบบอาคารให้มีความร่วมสมัยเข้ากับผลงานศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน ซึ่งการวิจัยในครั้ง
นี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างตลอดจนออกแบบอาคารหอศิลป์ตัวอย่างเพื่อใช้เป็นแบบในการระดม
ทุน เพื่อการก่อสร้างหอศิลป์ในอนาคต
ทั้งนี้ ผู้อ่านควรศึกษาเอกสารงานวิจัยเล่ มนี้ประกอบกับงานวิจัยอื่นๆที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อ
ความสมบู ร ณ์ ของเนื้ อหาและหวังเป็ น อย่ างยิ่งว่า งานวิจัยเล่ มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการศึ กษาข้อมูล การ
ออกแบบและการดาเนินการวิจัยทางสถาปัตยกรรมตามสมควร หากงานวิจัยเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด
ผู้วิจัยก็ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้
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