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     งามเพชร  อัมพรวัฒนพงศ์ : พืน้ท่ีเปล่ียนผ่านจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง 
ระหวา่งพืน้ท่ีปัจจบุนั กบั พืน้ท่ีหลงัความตาย  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร. วีระ อินพนัทงั.  
143 หน้า. 

 การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือทดลองและออกแบบท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม ท่ีมี
ผลต่อสภาวะอารมณ์ความรู้สึกและกระบวนการด้านความคิด ในด้านกายภาพและความหมาย
เชิงนามธรรมของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายในพทุธศาสนา เพ่ือรองรับการประกอบ
พิธีกรรมให้เป็นไปตามขัน้ตอน อีกทัง้สามารถตอบสนองต่อสภาวะเปล่ียนผ่านด้านอารมณ์
ความรู้สึกของผู้ ใช้พืน้ท่ี และส่ือสารความหมายในแง่ของปรัชญาความเช่ือและนัยยะเก่ียวกับ
พิธีกรรม ภายใต้แนวคิดขดัแย้งกบัรูปแบบพืน้ท่ีประเพณีนิยมในปัจจบุนัเป็นรูปแบบท่ีเกิดจากการ
ตีความสิ่งท่ีเป็นนามธรรม ซึง่ในท่ีนีก้ลา่วถึงปรัชญาความเช่ือในมิติตา่งๆโดยพิจารณาจากพืน้ฐาน
ท่ีแสดงออกถึงความคิด เหตผุล และอารมณ์ความรู้สึก อนัมีบทบาทและความส าคญัตอ่ผู้ ใช้พืน้ท่ี
ประกอบพิธีกรรม เพ่ือส่ือสารผา่นเคร่ืองมือและท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม 

 การออกแบบเชิงทดลอง พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายในพุทธศาสนา 
ภาพรวมของโครงการแสดงออกถึงนยัยะการจากไปของชีวิต ท่ีเปล่ียนแปลงรูปทรงและการรับรู้ท่ีว่าง 
จากสภาวะสญูเสียสูส่ภาวะยอมรับความจริงและระลกึถึง โดยใช้ระนาบ แสงเงา และการเคล่ือนไหว 
เป็นเคร่ืองมือออกแบบ โดยประกอบด้วย 3 พืน้ท่ีหลักคือ พืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกุศล ส่ือสารการ
เปล่ียนแปลงของชีวิต พืน้ท่ีฌาปนกิจ ส่ือสารการส่งผู้ตายสู่โลกหน้า(สวรรค์) และพืน้ท่ีเก็บอัฐิ 
ส่ือสารการเช่ือมโยงระหวา่งคนเป็นกบัคนตาย ซึง่เช่ือมโยงกนัภายใต้เนือ้หาและกิจกรรมท่ีตา่งกนั 
 การสร้างความต่อเน่ืองของพืน้ท่ีด้วยการเปล่ียนแปลงของท่ีว่างท่ีเกิดจากสภาวะ
อารมณ์ความรู้สกึของผู้ ใช้และทศันะคติความเช่ือของพิธีกรรม อีกทัง้กิจกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 
สะท้อนผ่านรูปแบบทางกายภาพและการรับรู้ของท่ีว่าง ท่ีสอดคล้องกับเนือ้หาและกระบวนการ
ความรู้สกึของผู้ใช้ น าไปสูก่ารรับรู้และเข้าใจมิตปัิจจบุนักบัมิตหิลงัความตายในแง่ท่ีดีขึน้ 
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 This research aims to experiment and design architectural space influencing 

emotional state, feeling and cognitive process on physical and abstract meaning of space for 

funeral ceremony in Buddhism in order to facilitate the flow of ceremony’s procedures. In 

addition, this   architectural space is also able to respond transition state of space user’s 

emotion and feeling as well as convey the meaning in the light of philosophy, belief and 

implication regarding ceremony under  the concept conflicted to current traditional area form. 

This type of area is the interpretation of abstract matters mentioning several dimensions of 

philosophy and belief in this regard by considering on the basis of expressing ideas, reasons, 

emotion and feeling playing important role to users of ceremonial areas. These dimensions 

are consisted of physical dimension, in order to convey through tools and architectural space.   

 For experimental design of funeral ceremony area in Buddhism, the overall picture of 

this project expresses implication of death transiting form and perception of area from state of being 

lost to state of accepting truth and reminding by using plane, light and shadow and movement as the 

design tools. The project is consisted of 3 main areas including: area for merit making ceremony for 

the deceased  conveying changing of life; area for cremation ceremony conveying sending the 

deceased to the next world(heaven); and area for storing  ashes conveying the linkage between 

living people and deceased that is connected under different contents and activities.    

 The creation of continuity of the areas by using transition of space generated by state of 

emotion and feeling of space users and ceremony’s belief as well as related activities is reflected 

through  physical form and perception of space corresponding to contents and feeling process of 

space users leading to better understanding and perception on present world and afterlife world.  
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้สามารถส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยความชว่ยเหลืออยา่งดียิ่งของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ  อินพนัทงั อาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์  ซึ่งท่านได้ให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด และขอขอบพระคุณ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี  เกษมศขุ  ศาสตราจารย์ เกียรติคณุอรศิริ ปาณินท์  ท่ีได้กรุณาสละเวลา
มาร่วมเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในครัง้นี ้

 นอกจากนีผู้้วิจยัขอขอบคณุ นางสาวเจนจิรา ขนุทอง นายภูริวฒัน์ ไชยมีสขุ นายสฏษ
พงษ์ ทองคง นางสาวจินดาวรรณ ผ่องใส นางสาวมลัลิกา ปู่ เพ็ชร  ส าหรับความรัก ก าลงัใจ และ
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทัง้เพ่ือนๆสาขาแนวความคิดในการออกแบบ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร รุ่น11 ทกุๆท่าน ส าหรับค าปรึกษาทกุๆด้านในการท า
วิทยานิพนธ์ครัง้นี ้

 สุดท้ายนีผู้้ วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ นางจริญ อัมพรวัฒนพงศ์ และบุคคลใน
ครอบครัวของข้าพเจ้าทกุๆทา่น อีกทัง้อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ส าหรับโอกาสด้านการศึกษา และเป็นก าลังใจให้ค าปรึกษาชีแ้นะ ให้การ
สนบัสนนุในการจดัท าวิทยานิพนธ์ครัง้นีจ้นส าเร็จลลุว่งด้วยดี 
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