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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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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ความเป็นมนษุย์ชาติของคนเรานัน้  เห็นได้จากการอยู่ร่วมกนัในสงัคมจึงด ารงชีวิตอยู่

ได้และสืบเผ่าพนัธุ์กันต่อมา  ทุกคนในสงัคมต่างก็มีวงจรชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปตามวยัต่างๆของ
อาย ุ ตัง้แตแ่รกเกิดจนเติบใหญ่และตายจากโลกไป  มนษุย์เกือบทกุชาติทกุภาษาตา่งมีความรู้สึก
และคดิเชน่เดียวกนัวา่  ชว่งการปรับเปล่ียนสภาพ  จากอย่างหนึ่งไปสู่อีกอย่างหนึ่ง  เป็นช่วงวิกฤต
ในชีวิตของแตล่ะบคุคล  เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความกงัวลและความไม่มัน่ใจในตนเอง  ดงันัน้การท่ีจะ
บรรเทาความเดือดร้อนใจก็คือการท าให้เป็นท่ีรับทราบกันในหมู่คนท่ีอยู่ร่วมกันในสงัคม  กบัการ

ขอความชว่ยเหลือจากอ านาจนอกเหนือธรรมชาติบนัดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคล  นัน้คือการจดั
ให้มีพิธีกรรมขึน้ในชว่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากวยัหนึง่ไปสูอี่กวยัหนึง่1    
 ความตายและการตาย (death  and  dying) จึงเป็นขัน้ตอนการเปล่ียนแปลงสดุท้าย
ของชีวิตคน  ท่ีทุกคนเกิดมาต้องเผชิญและไม่อาจหลีกเล่ียงได้  พิธีกรรมเก่ียวกับการตายจึงเป็น

ช่วงระยะเวลาแห่งการเปล่ียนผ่านระหว่างชีวิตกับความตาย  ซึ่งนอกจากจะมีการเปล่ียนแปลง
ทางด้านกายภาพแล้ว  ยังเป็นการเปล่ียนสถานะภาพทางสังคม  ซึ่งมิได้เป็นบทบาทของคนท่ีมี
ชีวิตอีกต่อไป  ส่งผลกระทบในระดบัครอบครัวและในระดบัสงัคมท่ีต้องมีการปรับเปล่ียน  เพ่ือรับ
การสญูเสียของสมาชิกท่ีจากไป  พิธีกรรมเก่ียวกบัการตายจึงมิได้มีความหมายเฉพาะผู้ตาย หาก
ยงัส าคญัทัง้ด้านสงัคมและจิตใจแก่ผู้ ท่ียงัมีชีวิตอยู่เบือ้งหลงั   อีกทัง้สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการ

ด ารงชีวิต  ความเช่ือ  ค่านิยมของคนในสังคมไทยท่ียึดถือสืบต่อกันมา  ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบ
พิธีกรรมได้ปรับเปล่ียนไปตามสภาพแวดล้อมและสังคมสมัยใหม่  ท าให้ปรัชญาค าสอนท่ี
สอดแทรกอยู่ในพิธีกรรมคอ่ยๆเลือนหายไปด้วย  เน่ืองจากคนในสงัคมปัจจบุนัยึดติดกบัรูปแบบท่ี
เน้นความหรูหรา  มีหน้ามีตาทางสงัคม  และหลงใหลกบัความเจริญทางวตัถแุละเทคโนโลยีจนลืม

ความหมายท่ีแท้จริงของพิธีกรรม 

                                           
 1ปราณี วงษ์เทศ, พธีิกรรมเก่ียวกับการตายในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2534), 3. 
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พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายจึงเป็นพืน้ท่ีสุดท้ายของผู้ตาย  ก่อนท่ีร่างจะสลายหรือ
ปรับเปล่ียนไปสู่สภาวะอ่ืน  สะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ท่ีจากไปกบับคุคลท่ียงัมีชีวิต
อยู่  เป็นพืน้ท่ีรองรับสภาวะเปล่ียนผ่านด้านความรู้สึกและเป็นพืน้ท่ีต่อรองความสัมพันธ์ให้ยืด

ระยะเวลาออกไปเพ่ือท าใจยอมรับความจริงให้กบัผู้ ท่ียงัมีชีวิตอยู่  ซึ่งพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมท่ีมีอยู่
ทัว่ไปในปัจจบุนั  มีรูปแบบท่ีท าตอ่ๆกนัมาในรูปแบบประเพณีนิยม  ถกูออกแบบมาเพ่ือรองรับการ
ท าพิธีกรรมให้เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนในพทุธศาสนาเท่านัน้ ยงัไม่มีการออกแบบเพ่ือตอบสนอง
สภาวะทางด้านจิตใจของผู้สญูเสียซึง่ตกอยูใ่นความโศกเศร้าเสียใจ  และพืน้ท่ียงัไม่มีการออกแบบ

ให้ท างานร่วมกบัพิธีกรรมในแง่ความหมายและปรัชญาท่ีแฝงอยูใ่นพิธีกรรม      
 การศกึษาระหว่างพืน้ท่ีปัจจบุนักบัพืน้ท่ีหลงัความตายนีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ทดลอง
และออกแบบพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตาย  เพ่ือรองรับการประกอบพิธีกรรม อีกทัง้
สามารถตอบสนองต่อสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของผู้ ใช้พืน้ท่ี  และส่ือสารความหมายในแง่ของ
ปรัชญาความเช่ือเก่ียวกบัพิธีกรรมการตายในพทุธศาสนา  ซึ่งเป็นหวัใจของการประกอบพิธีกรรม 

ผา่นเคร่ืองมือและท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม  
 
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 ศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับการตายตามหลักพุทธศาสนา ด้านความหมาย สภาวะ
อารมณ์ พิธีกรรม ปรัชญา และความเช่ือ 
 2.2 ศกึษาหลกัทฤษฎีการรับรู้วา่ด้วยการรับรู้ในรูปแบบตา่งๆ  และจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้อง
กับความรู้สึก   เ พ่ือน าเอาหลักการดังกล่าวมาทดลองสร้างท่ีว่างและองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรม  ท่ีสามารถส่ือสารและสร้างการรับรู้ในรูปแบบตา่งๆ 
 2.3 พฒันาแนวความคิดจากการตีความเนือ้หาและปรัชญาความเช่ือของพิธีกรรม
เก่ียวกบัการตายในพทุธศาสนา 
 2.4 ออกแบบพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายในพทุธศาสนา  ท่ีสอดคล้องกับ
สภาวะอารมณ์ของผู้ใช้และสะท้อนถึงความหมาย  ปรัชญาความเช่ือของพิธีกรรม   
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3. สมมตฐิานของการศึกษา 
 พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายไม่เพียงสร้างขึน้เพ่ือประโยชน์ใช้สอยในการ
รองรับพิธีกรรมขัน้ตอนตา่งๆอย่างท่ีเป็นอยู่เท่านัน้ แตย่งัสามารถออกแบบโดยใช้ระบบสญัลกัษณ์
และการส่ือสารให้สัมพันธ์กับสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของผู้ ใช้พืน้ท่ีในแต่ละกิจกรรมได้ ทัง้ยัง
สามารถส่ือสารความหมายในแง่ปรัชญาความเช่ือได้ ทัง้นีก้ารอ่านความหมายของพืน้ท่ีขึน้อยู่กับ
ระดบัความสามารถในการรับรู้ของแตล่ะบคุคล ซึง่มีมากน้อยแตกตา่งกนัไป 

 
4. ขอบเขตการศึกษา 
 1. ศกึษาเฉพาะเร่ืองราว พิธีกรรมเก่ียวกบัการตายในพทุธศาสนาเทา่นัน้ 

 2. เลือกวดั 1 แห่ง เพ่ือเป็นท่ีตัง้โครงการในการทดลองออกแบบพืน้ท่ีรองรับพิธีกรรม
เก่ียวกบัการตาย   
 
5. ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา 
 5.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร  หนงัสือ  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  5.1.1 ศกึษาเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัพิธีกรรมการตายในพทุธศาสนา  อนัประกอบไป

ด้วย  ความเป็นมาและการเกิดของพิธีกรรม  ล าดบัขึน้ตอนของการประกอบพิธีกรรม  ความหมาย
และปรัชญาความเช่ือของพิธีกรรม  และระบบสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปรัชญาความเช่ือในพทุธ
ศาสนา 
  5.1.2 ศกึษาหลกัการและทฤษฎีการรับรู้อนัประกอบด้วย  การรับรู้ด้วยสมัผสั  การ
รับรู้ด้วยภาษา  การรับรู้ด้วยอารมณ์  การรับรู้ด้วยเหตผุล  รวมทัง้จิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัสภาวะ

อารมณ์ความรู้สกึของมนษุย์ 
 5.2 การวิเคราะห์ข้อมลู 
  5.2.1 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์และมิติท่ีเก่ียวข้องกับความตาย   ในแง่ของปรัชญา
และความหมายของพิธีกรรม  ตีความเพ่ือสรุปหวัใจหลกัของการประกอบพิธีกรรม 

  5.2.2 วิเคราะห์สภาวะอารมณ์  ของผู้ใช้พืน้ท่ีตามขัน้ตอนของการประกอบพิธีกรรม  
เพ่ือให้เข้าใจการเช่ือมโยงระหวา่งสภาวะอารมณ์กบัพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรม 
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  5.2.3 น าเอาหลกัทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาวิเคราะห์ร่วมกบัพืน้ท่ีหรืออาคารตวัอย่างท่ี
ออกแบบให้มีการส่ือสารเร่ืองราวให้กับผู้ ใช้  เพ่ือค้นหาเคร่ืองมือและแนวทางในการทดลอง
ออกแบบ 

 5.3 การสงัเคราะห์ข้อมลูสูก่ารทดลองและออกแบบ 
  5.3.1 น าเอาประเดน็ท่ีได้จากการตีความปรัชญาความเช่ือของพิธีกรรม  มาทดลอง
สร้างพืน้ท่ีทางด้วยเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรม  โดยยงัไม่ก าหนดข้อจ ากัดทางด้านบริบท  แบ่ง
พืน้ท่ีออกเป็น 3 สว่น คือ  พืน้ทัง้ศพบ าเพ็ญกศุล  พืน้ท่ีฌาปนกิจ  พืน้ท่ีเก็บอฐิั   

  5.3.2 ก าหนดท่ีตัง้และบริบทของโครงการท่ีมีเนือ้หาสนบัสนนุในการออกแบบ 
  5.3.3 ออกแบบพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายในพุทธศาสนา  ภายใต้
เง่ือนไขและแนวคิดในการออกแบบผ่านเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมท่ีสามารถตอบวตัถุประสงค์
หลกัของโครงการ   
 5.4 การเสนอแนะ  จดัเป็นผลสรุปข้อดีข้อเสีย  ตลอดจนแนวทางในการศกึษาค้นคว้า

เพิ่มเตมิส าหรับผู้ ท่ีสนใจในหวัข้อการศกึษาครัง้นีต้อ่ไป 
 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 6.1แนวทางการออกแบบท่ีเกิดจากการตีความเนือ้หานามธรรม เป็นรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมท่ีตอบสนองตอ่ประโยชน์ใช้สอย และความรู้สกึของผู้ใช้ 
 6.2 สามารถขยายผลการศึกษาให้สอดคล้องกบัพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมอ่ืนๆออกไป 
เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาทางสถาปัตยกรรม 

 6.3 ผลการศึกษาเป็นแนวทางหรือองค์ความรู้ใหม่เพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในการออกแบบได้ 
 
 7.  ความจ ากัดในการศึกษา 
 7.1 การศึกษาในเร่ืองของปรัชญาความเช่ือของพิธีกรรมเก่ียวกับการตายในพุทธ
ศาสนาในวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ผู้ศกึษาจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดและท่ีมาของความเช่ือทัง้หมด จะ
เลือกกล่าวถึงเพียงเนือ้หาท่ีมีความสมัพนัธ์หรือท่ีเก่ียวโยงไปสู่ความรู้สึกของผู้ประกอบพิธีกรรม
เป็นสว่นใหญ่ 
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 7.2 เน่ืองจากการศกึษาเก่ียวกบัการสร้างพืน้ท่ีท่ีตอบสนองต่อการรับรู้และความรู้สึก
ของมนุษย์นัน้ ต้องอาศัยการสัมผัสพืน้ท่ีในขนาดใกล้เคียงกับความจริงจึงจะวัดผลทางด้าน
อารมณ์ความรู้สกึได้ ซึง่ในการทดลองออกแบบในวิทยานิพนธ์ฉบบันีมี้ขนาดโครงการท่ีใหญ่ จึงไม่

สามารถสร้างพืน้ท่ีในขนาดท่ีใกล้เคียงกับความจริงได้ จึงต้องอาศยัการอ้างอิงพืน้ท่ีของอาคาร
ตวัอยา่ง และการสร้างรูปทรงสามมิติจากโปรแกรมในการออกแบบเพ่ือเป็นเคร่ืองมือสร้างการรับรู้
ให้ใกล้เคียงกบัความจริงให้มากท่ีสดุ 
 

 
 
 
 
 

 
 

   ส
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บทที่ 2 

วงจรการเกิดพธีิกรรมเก่ียวกับการตาย 
 

1. ความหมายและความส าคัญของพธีิกรรม 
 พิธีกรรม  คือ  สิ่งท่ีคนในสงัคมมีความเห็นและปฏิบตัิร่วมกัน ซึ่งเป็นการกระท าท่ีถูก
สมมตขิึน้อยา่งเป็นล าดบัขัน้ตอนมีระเบียบและวิธีการท่ีชดัเจน พิธีกรรม มาจาก ค าว่า วิธี รวม
กับ กรรม หมายถึงการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เพ่ือเป็นส่ือหรือ
สญัลกัษณ์ท่ีจะน ามาสูค่วามส าเร็จในสิ่งท่ีคาดหวงัไว้ ท าให้เกิดความสบายใจ และเป็นก าลงัใจใน

การด ารงชีวิต พิธีกรรมเกิดขึน้ภายหลงัศาสนา ศาสนาเกิดขึน้แล้วจึงมีพิธีกรรมเกิดขึน้ตามมาเป็น
รูปธรรมท่ีใช้ส่ือสารกับคนหมู่มากในสงัคม มีปรัชญาธรรมแฝงไว้ในการปฏิบตัิเพ่ือเป็นหวัใจหลกั
ของการประกอบพิธีกรรม โดยมีจดุมุ่งหมายให้คนเข้าใจหลกัธรรมค าสอนในพุทธศาสนาอย่างไม่
รู้ตวั เพราะคนเรามีความรู้และสติปัญญาต่างกัน ท่านภิกขุวิษณุกล่าวว่า “ไอคิวเตีย้ ไอเดียต ่า 

ปัญญานิ่ม” คนสติปัญญาสูงนัน้ก็สามารถเข้าใจหลักปรัชญาของศาสนาได้ง่าย แต่คนพวกท่ี
สติปัญญาค่อนข้างต ่าลงไปนัน้สามารถท่ีจะเข้าใจหลกัศาสนาอนัลึกซึง้นัน้ยาก 1 ศาสนาพุทธจึง
สอดแทรกหลกัธรรมไว้ในการประกอบพิธีกรรมตา่งๆ  เพ่ือให้คนซึมซบัและเข้าใจหลกัธรรมค าสอน
ในพทุธศาสนามากขึน้ โดยวิธีการทางอ้อมนัน้เอง 

 ทา่นภิกขโุพธ์ิ แสนยานภุาพ กล่าวว่า “ประเพณีพิธีกรรมเปรียบเสมือนเรือท่ีมีไว้ให้คน
นัง่พายเข้ามาหาฝ่ังคือ ศาสนา” แตเ่ม่ือขึน้ฝ่ังได้แล้วจงสละเรือเสีย อย่ามวัเมาติดอยู่ในเรือนัน้ ถ้า
ยังติดอยู่ในเรือก็ไม่ได้ขึน้ฝ่ังสักที2 ชีใ้ห้เห็นว่าพิธีกรรมเป็นเพียงเคร่ืองมือหนึ่งท่ีจะน าเราไปสู่

หลกัธรรมค าสอนซึง่เป็นแก่นแท้ของศาสนา 
 ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดพธีิกรรม  
 มนษุย์เกิดมาท่ามกลางธรรมชาติมีวิถีชีวิตผกูพนักบัธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นท่ีอยู่อาศยั  

เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร และการประกอบอาชีพ ล้วนมีความเก่ียวโยงและสมัพนัธ์กบัธรรมชาติทัง้สิน้  
ตัง้แต่เกิดมาลืมตาดูโลกสิ่งแรกท่ีมนุษย์เห็นก่อนสิ่งอ่ืนใดคือธรรมชาติรอบๆตัวมนุษย์ และ
ธรรมชาติตา่งๆ ได้แก่ ความมืด ความสว่าง ความหนาว ความร้อน ดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ แม่น า้
ล าธาร  ฟ้าร้องฟ้าผา่ แผน่ดนิไหว ภเูขาไฟระเบดิ  เป็นต้น  
                                                           

 1สเุมธ เมธาวิทยกลุ, สังกัปพธีิกรรม (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2532), 1. 
 2เร่ืองเดียวกนั. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 มนษุย์เช่ือวา่ธรรมชาตเิหลา่นัน้มีตวัตน มีอ านาจพิเศษสามารถก่อทัง้คณุประโยชน์และ
โทษแก่มนุษย์ได้ แต่มนุษย์ยงัไม่สามารถท่ีจะเข้าใจธรรมชาติบางอย่างได้หมด เพราะมนษุย์ขาด
ความรู้ และขาดความเจริญทางด้านวิชาการ เม่ือเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติขึน้มนษุย์จึงเกรงกลวั

กบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เพราะไม่รู้สาเหตวุ่าเกิดจากอะไร ไม่รู้จกัวิธีป้องกนัและแก้ไข มนุษย์จึงเกิด
ความรู้สึกยอมรับและเช่ือว่าอ านาจของธรรมชาติเกิดจากการกระท าของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีดลบนัดาล
ให้เกิดขึน้ ดงันัน้การนบัถือธรรมชาตจิงึนบัเป็นขัน้แรกแห่งความเช่ือของมนษุย์ และเป็นปัจจยัหนึ่ง
ท่ีก าหนดวิถีชีวิตของมนษุย์  เป็นวฒันธรรมอย่างหนึ่งท่ีมนษุย์สยบตอ่สิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่ง

ท่ีมนษุย์ไมส่ามารถควบคมุได้  เม่ือเกิดความเช่ือขึน้มนษุย์จงึมีการอ้อนวอนขอร้องในสิ่งท่ีตนคิดว่า
จะช่วยได้ เน่ืองจากวิทยาศาสตร์ยงัไม่เจริญก้าวหน้า จึงต้องมีการแสดงออกด้วยการกระท าท่ีถูก
สมมติขึน้อย่างเป็นขัน้ตอนและมีระเบียบวิธี เพ่ือเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความสบายใจในการด าเนิน
ชีวิตนัน้คือ การประกอบพิธีกรรม ครัน้เม่ือมีคนจ านวนมากมีความเช่ือในสิ่งเดียวกันจึงเกิดขึน้
เป็นประเพณีของสงัคมนัน้ไป พิธีกรรมค่อยๆปรับเปล่ียนและสอดแทรกเนือ้หาในการการปฏิบตัิ

มากขึน้ ถกูปรับให้มีความสอดคล้องกบัหลกัธรรมค าสอนในพทุธศาสนา เป็นระเบียบแบบแผนทัง้
ทางตรงและทางอ้อมในสงัคมท่ีสืบตอ่มาตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนั 
 

 

 

ภาพท่ี  1 แสดงแผนภาพปัจจยัและการเกิดขึน้ของพิธีกรรมในพทุธศาสนา 
ท่ีมา  :  จากการศกึษาวิเคราะห์ 
 

 

ความเชื่อ 

 ภตู,ผี,ปีศาจ 

 เทวดา,เทพ
เจ้า  เจ้าที่,เจ้าป่า, 

เจ้าเขา 

ความคิด/ความรู้สึก 

นามธรรม รูปธรรม 

 

พิธีกรรม 

ปฏิบัติ/ระบบสัญลักษณ์ 

 ค าสอนใน
พุทธศาสนา 

 

พิธีกรรม 

ปฏิบัติ/ระบบสัญลักษณ์ 

 
ค าสอนใน
พุทธศาสนา 

ประเพณี 

(วิถีชีวิตคนในสังคม) 
 

รูปธรรม 
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2. วิวัฒนาการความเช่ือสู่ประเพณีเก่ียวกับชีวิตและพธีิเก่ียวเน่ืองกับความตาย 
 มนุษย์ทุกคนต่างมีวงจรชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามช่วงอายุ ตัง้แต่แรกเกิดจน
เตบิโตเป็นผู้ใหญ่และตายจากไป มนษุย์ทกุชาติทุกศาสนาตา่งก็มีความคิดและรู้สึกเช่นเดียวกนัว่า 
ในช่วงของการเปล่ียนแปลงจากอย่างหนึ่งไปสู่อีกอย่างหนึ่งของชีวิตแตล่ะบคุคล เป็นช่วงวิกฤตท่ี
ท าให้มนุษย์เกิดความวิตกกังวลและไม่สบายใจ จึงพยายามท่ีจะหาวิธีเพ่ือช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนใจและท าให้ตนเองสบายใจ โดยการขอความชว่ยเหลือจากอ านาจเหนือท าธรรมชาติเพ่ือ

ความเป็นสิริมงคล ซึง่จดัให้มีการท าพิธีกรรมในชว่งการเปล่ียนแปลงของชีวิต 
 ด้วยสงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีระบบคา่นิยมท่ีสนบัสนนุการสร้างความกลมกลืนระหว่าง
มนษุย์กบัจกัรวาล อีกทัง้ความเช่ือทางศาสนาก็สอนให้คนรับรู้ถึงการเวียนว่าย ตาย เกิด ในโลกนี ้
และโลกหน้า  จึงให้ความส าคญัเป็นพิเศษในเร่ืองการเกิด การอยู่ และการตาย  ซึ่งเห็นได้จาก

พิธีกรรมตา่งๆนบัแตเ่ด็กยงัอยู่ในท้องแม่จนกระทัง่ขัน้สดุท้ายของชีวิตคือการตาย อนัเป็นพิธีกรรม
ท่ีไมไ่ด้มีความหมายเฉพาะผู้ ท่ีตายไปแล้วเทา่นัน้ หากยงัมีความส าคญัทัง้ทางด้านสงัคมและจิตใจ
แก่บรรดาลกูเมียและญาตพ่ีิน้องผู้อยูสื่บวงศ์ตระกลูตอ่มาอีกด้วย3   
 พิธีกรรมเก่ียวกับการตายจึงเป็นพิธีกรรมท่ีคนในสงัคมให้ความส าคญั และปฏิบตัิสืบ
ตอ่กันมาจนถึงปัจจุบนั นบัเป็นช่วงวิกฤตสุดท้ายของชีวิตท่ีมีความส าคญัท่ีสดุซึ่งส่งผลกระทบทัง้

ในระดบัปัจเจกบคุคลและในระดบัสงัคม ท่ีต้องมีการปรับเปล่ียนกบัสภาวะการสญูเสียของบคุคล
ท่ีจากไป ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว กิจกรรมทางสังคม 
อารมณ์ความรู้สึก อีกทัง้กิจกรรมด้านอ่ืนๆซึ่งบุคคลท่ียังมีชีวิตอยู่ต้องเผชิญ การตายของบุคคล
หนึง่นัน้ยอ่มหมายถึงการเกิดของอีกคนหนึง่ด้วย คือคนท่ีต้องมารับบทบาทหน้าท่ีแทนบคุคลท่ีจาก

ไป เม่ือมีการตายเกิดขึน้ในครอบครัวหรือในชมุชนท่ีอาศยัอยู่ การตายของบุคคลนัน้ย่อมส่งผลต่อ
สภาพจิตใจ ก่อให้เกิดความวิตกกงัวลแก่คนในสงัคมและชมุชนท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนั เพราะคนท่ียงัมี
ชีวิตอยู่ต่างเช่ือกันว่าความตายเป็นเร่ืองลึกลับ กลัวว่าการตายของคนในชุมชนจะท าให้ตนเอง
ได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดเร่ืองร้ายๆขึน้ เน่ืองด้วยคนสมัยก่อนมีความรู้ค่อยข้างน้อย จึง
พยายามหาวิธีแก้ปัญหาความหวาดกลวัและความสะเทือนใจท่ีเกิดขึน้จากการสญูเสีย รวมทัง้หา

วิธีป้องกนัเหตรุ้ายต่างๆท่ีจะเกิดขึน้ตามมาจากการสูญเสียของบุคคลใกล้ชิดและบุคคลในสงัคม 
ด้วยเหตผุลดงักลา่วจงึท าให้เกิดประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกับการท าศพ ซึ่งมีลกัษณะและรูปแบบ

                                                           

 3ปราณี วงษ์เทศ, พิธีกรรมเก่ียวกับการตายในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2534), 3. 
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ในการปฏิบตัิแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ยุคสมัย เทคโนโลยี สภาพสังคม
ภูมิศาสตร์ ฯลฯ แต่มีวตัถุประสงค์ท่ีคล้ายๆกันคือ การพยายามเช่ือมโยงระหว่างโลกของคนท่ีมี
ชีวิตอยูก่บัโลกของบคุคลท่ีจากไปหรือโลกท่ีมนษุย์เช่ือว่าเป็นท่ีอยู่ใหม่ของผู้ตาย เพ่ือให้ผู้ตายจาก

ไปสูโ่ลกท่ีดีและมีความสขุท่ีสดุ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือเก่ียวกบัชีวิตหลงัความตายว่า ความ
ตายมิใชเ่ป็นเพียงจดุสิน้สดุของชีวิตโดยสมบรูณ์เท่านัน้ แตย่งัคือการเปล่ียนสภาพจากโลกท่ีอาศยั
อยูห่รือจากสิ่งท่ีมีชีวิตอยู่ไปสู่โลกหนึ่งหรืออีกสภาวะหนึ่ง ซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยพิธีเก่ียวกบัการ
แยกตวั หรือแยกคนตายออกจากคนเป็น คือ วิธีการรวมตวัของผู้ตายในโลกใหม่หรือในสภาพใหม่

กับบทบาทใหม่ท่ีต่างไปจากโลกของคนเป็น และพิธีเก่ียวกับการเปล่ียนสภาพ4 ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่า
พิธีกรรมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพของผู้ตายนัน้ เป็นพิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจดัการศพ
ผู้ตายให้ถูกกิจจะลกัษณะ ส่วนพิธีกรรมเก่ียวกับการแยกตวัหรือรวมตวัของผู้ตายในโลกใหม่นัน้ 
เป็นพิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับสภาพจิตใจของผู้ ท่ียังมีชีวิตอยู่ท่ีมีต่อผู้ ตาย ซึ่งดูได้จากภาพท่ี 2 
ชีใ้ห้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งพิธีกรรมกบัวตัถปุระสงค์การเกิดขึน้ของพิธีกรรม 

 

 
 
ภาพท่ี  2 แผนภาพแสดงการเกิดขึน้ของพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายในพทุธศาสนา 
ท่ีมา  :  จากการศกึษาวิเคราะห์ 

 
 

                                                           

 4ปราณี วงษ์เทศ, พิธีกรรมเก่ียวกับการตายในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2534), 6. 

ความตาย  

คนตาย 

คนท่ีอยู่ 

ความตายมใิช่เพียงจดุสิน้สดุของชีวิต  โดยสมบรูณ์
แบบเทา่นัน้  แตคื่อการเปล่ียนจากสภาพทางโลก

ท่ีอาศัยอยู่ไปอีกสภาวะหน่ึง 

พธีิกรรม  

พิธีกรรมเก่ียว 
กบัการแยกตวั 

(นามธรรม/ความเช่ือ) 

พิธีกรรมเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงสภาพ 

(รูปธรรม/การ

ปฏิบตั)ิ 
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 วัตถุประสงค์ของพธีิกรรมเก่ียวกับการตาย 
 พิธีกรรมเก่ียวกับการตายจดัขึน้เพ่ือเป็นการปลอบประโลมญาติมิตรซึ่งก าลงัตกอยู่ใน
สภาวะของการสญูเสีย  โดยมีพิธีศพเป็นพืน้ท่ีต่อรองความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ตายกบับุคคลท่ียงัมี
ชีวิตอยู่ อีกทัง้เป็นการจดัการกบัศพผู้ตายให้เป็นกิจจะลกัษณะแสดงออกถึงคณุคา่และความมีอยู่
ของชีวิตมนุษย์ และเป็นการยืนยันการสิน้ตวัตนของผู้ตายจากสถานภาพในสงัคม และเป็นการ
ยืนยนัสถานภาพทางสงัคมท่ีเปล่ียนไปของบคุคลท่ีมีชีวิตอยู ่

 
3. วิวัฒนาการพธีิกรรมเก่ียวกับการตายในประเทศไทย 
 เม่ือมนษุย์ทกุผู้ทกุนามหลีกลีห้นีความตายไปได้ไมพ้่น การพรากจากกนัด้วยความตาย

หรือการสูญเสียเพ่ือนร่วมโลกร่วมสังคมไปโดยการตายจึงเป็นความจริงท่ีหลีกเล่ียงมิได้
(Necessary  Truth) เสมอหน้ากนัในทกุกาลทกุบานประวตัศิาสตร์สงัคมแหง่มนษุย์ชาติ 
 สตัว์อ่ืนตายไปก็ทอดทิง้ซากสงัขารไว้ตามยถากรรม เว้นแตจ่ะถกูสตัว์อ่ืนน าเอาซากศพ
ไปเป็นอาหาร หรือจัดการเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน แต่ส าหรับมนุษย์การจัดการต่อซากสังขารมี
เร่ืองราวมากมายหลายเง่ือนปมกว่านัน้ ในสงัคมมนุษย์การตายหรือความตายเป็นภาวะตรงข้าม

กับการมีชีวิต เป็นเร่ืองใหญ่ท่ีต้องการความรู้เพ่ือเติมแต่งความรู้สึกนึกคิดและแบบแผนการ
ประพฤตปิฏิบตัสิ าหรับคนท่ียงัมีชีวิตอยูไ่ด้ยดึถืออ้างอิง เพ่ือสืบวิถีชีวิตสงัคมกนัตอ่ไป 
 ภาพปรากฏในลทัธิพิธีงานศพและพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัคนตายนัน้ เป็นเร่ืองเก่ียวข้อง
กับวิถีชีวิตและระบบคิด อนัเช่ือมโยงกับความเป็นมา ความเป็นอยู่ ความเป็นไปของมนุษย์และ

สงัคมวฒันธรรมนัน้ๆ5 
 การจดัการกับวิกฤตการณ์การตายของมนุษย์ในยุคสมัยดึกด าบรรพ์นัน้มีความเช่ือ
ในเร่ืองของวิญญาณ  โดยมีความเช่ือว่ามนษุย์เรานัน้มีวิญญาณอยู่ในร่างกายของแตล่ะคน และ
เม่ือตายไปวิญญาณท่ีอยู่ในร่างกายของแตล่ะบคุคลก็จะเปล่ียนรูปกลายเป็นผี ซึ่งอยู่ในโลกท่ีตา่ง
จากโลกของคนเป็น เม่ือมีคนตายคนในสมัยนัน้จึงต้องมีการปฏิบัติหรือท าพิ ธีท่ีเป็นไปในทาง

ป้องกนัเหตรุ้ายหรือความเดือดร้อนท่ีเกิดขึน้จากคนตายหรือผีตามความเช่ือ โดยการเซ่นไหว้หรือ
น าอาหาร เสือ้ผ้าและข้าวของเคร่ืองใช้ไปวางไว้ท่ีหลมุศพของผู้ตาย เพ่ือให้ผู้ตายได้กินได้ใช้เหมือน
เช่นตอนท่ียงัมีชีวิตอยู่ โดยเช่ือว่ามนุษย์เรามาจากบาดาลทางน า้ท่ีอยู่ใต้พืน้ดิน  เม่ือคนตายก็คือ

                                                           

 5อภิธาน สมใจ, งานศพล้านนา ปราสาทนกหัสดิลิงค์สู่ไม้ศพ (เชียงใหม่: 
สถาบนัวิจยัสงัคม  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  2541), 11-12. 
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การกลบัไปสู่ดินเดิมในบาดาลท่ีมีนาคพิทกัษ์อยู่ คนมีฐานะทางสงัคม  เช่น  หวัหน้าเผาพนัธุ์หรือ
หมอผี  เม่ือตายไปคนทัง้ชุมชนร่วมกันท าพิธีศพใหญ่โต แต่ถ้าคนทัว่ไปตายลงก็ทิง้ให้แร้งกากิน6 
การใส่สิ่งของในหลุมศพเช่ือว่าผู้ ตายจะได้น าติดตัวไปใช้ในชัน้บาดาล สิ่งของเหล่านัน้ล้วน

แสดงออกถึงฐานะทางสงัคมของผู้ตายและคนท่ีอยู่ในสงัคมนัน้ วิธีการปฏิบตัิดงักล่าวจึงนบัเป็น
พิธีกรรมแรกเร่ิมท่ีคนมีชีวิตอยูป่ฏิบตักิบัคนตาย หลมุศพจงึถือเป็นท่ีบชูาอยา่งแรกของมนษุย์ 
 ตอ่มาได้พบหลกัฐานการท าพิธีกรรมศพครัง้ท่ีสอง เร่ิมจากในครัง้แรกเป็นการน าศพไป
ฝ่ังแล้วปล่อยให้เนือ้หนงัย่อยสลายไปกบัดินจนเหลือแตก่ระดกู การฝังศพครัง้ที่สองเร่ิมจากการ

น าศพผู้ตายไปฝังไว้ในระยะเวลาหนึ่งเพ่ือให้เนือ้หนังเน่าเป่ือยไปตามธรรมชาติเหลือเพียงแต่
ชิน้ส่วนของกระดกู  แล้วจึงขดุขึน้มาอีกครัง้ โดยการน าชิน้ส่วนของกระดกูท่ีขดุขึน้มาได้ใส่ภาชนะ 
เช่น ไห หม้อดิน ภาชนะหิน เม่ือน าชิน้ส่วนของกระดกูใส่ภาชนะเรียบร้อยจึงท าพิธีฝังใหม่พร้อม
กบัข้าวของเคร่ืองใช้ตา่งๆท่ีใช้เซ่นไหว้ศพของผู้ตาย การปฏิบตัิดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าคนในสมยั
นัน้เช่ือในเร่ืองภตูผีวิญาณบรรพบรุุษ โดยคดิเห็นวา่คนเป็นกบัคนตายยงัสามารถติดตอ่กนัได้ ยงัไม่

มีการแบง่โลกนีก้บัโลกหน้า  
 

 
 

ภาพท่ี  3  ก. แสดงภาพไหดินเผาใส่กระดกูแล้วฝังดินตัง้ขึน้ บ.เมืองบวั ต.เมืองบวั อ.เกษตรวิสยั 

 จ.ร้อยเอ็ด  ข. แสดงภาพภาชนะดนิเผาบรรจศุพแบบ “แค๊ปซูล” ท่ีทุง่กลุาร้องไห้  
 บ.เมืองบวั  อ.เกษตรวิสยั  จ.ร้อยเอ็ด 
ท่ีมา  :   สจุิตต์ วงษ์เทศ, พระเมรุ ท าไม? มาจากไหน, พิมพ์ครัง้ท่ี2 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 
17-18. 

 

                                                           

 6สจุิตต์ วงษ์เทศ, พระเมรุ ท าไม? มาจากไหน, พิมพ์ครัง้ท่ี2 (กรุงเทพฯ: มติชน
,2551), 15. 

ก                                 ข 
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 หลงัจากในยคุดกึด าบรรพ์เข้าสู่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือยคุท่ีนกัวิชาการเรียก
กันว่ายุคหวัเลีย้วหวัต่อของประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวตัิศาสตร์ตอนต้น ประมาณ  2,000 ปี
มาแล้ว จากหลักฐานทางโบราณคดีไทยพบว่าการจัดการกับศพหรือการปลงศพได้มีการ

เปล่ียนแปลงและพฒันารูปแบบวิธีการ จากการฝังเป็นการเผาร่างผู้ตายให้เหลือเพียงกระดกูแล้ว
จึงเก็บกระดกูมาประกอบพิธี  ซึ่งการเผาศพนับเป็นวิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงของคนใน
สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ ท่ีชีใ้ห้เห็นถึงการพฒันาตนเองเข้าสูช่ว่งหวัเลีย้วหวัตอ่ของประวตัิศาสตร์ 
 พุทธศตวรรษที่  ๑๒-๑๓ สงัคมเกิดการพฒันามีการติดตอ่กบัตา่งประเทศมากขึน้ จึง

ได้รับอิทธิพลความเช่ือของศาสนาฮินดแูละศาสนาพุทธเข้ามา เกิดการผสมผสานระหว่างความ
เช่ือดัง้เดมิกบัความเช่ือท่ีรับเข้ามาใหม ่ซึง่ความเช่ือดัง้เดมิของคนในยคุก่อนประวตัิศาสตร์ท่ีนบัถือ
เร่ืองผีวิญญาณก็ยงัคงอยู่ โดยมีความเช่ือใหม่ในระบบศาสนาท่ีเน้นในเร่ืองกฎแห่งกรรม เร่ืองของ
การเวียน ว่าย ตาย เกิด และเร่ืองของโลกนีแ้ละโลกหน้า เช่ือว่าดวงวิญญาณของผู้ตายจะได้ไป
เกิดใหม่ ซึ่งมีบทบาทควบคู่กับความเช่ือดัง้เดิม เม่ือสังคมเกิดการพัฒนา รูปแบบของพิธีกรรม

เก่ียวกบัศพเร่ิมมีรูปแบบวิธีการท่ีชดัเจนและเป็นล าดบัขัน้ตอนมากขึน้ จึงนบัเป็นปัจจยัอย่างหนึ่งท่ี
ส่งผลให้พิธีกรรมปรับเปล่ียนและมีระเบียบแบบแผนท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งได้แยกพิธีกรรมเก่ียวกับ
ศพออกเป็น 3 ประเภท คือ การจดัพิธีศพเจ้านายชัน้สงูหรือพระมหากษัตริย์ การจดัพิธีศพพระสงฆ์ 
และการจดัพิธีศพของสามญัชนทัว่ไป ซึ่งพิธีกรรมของเจ้านายชัน้สูงและพระสงฆ์มีพิธีรีตองและ

ความละเอียดซบัซ้อน มีเคร่ืองสกัการะศพและมีปราสาทแห่ศพเพ่ือช่วยสงเสริมให้สมฐานะของ
ผู้ตาย ส่วนงานศพของสามญัชนทัว่ไปไม่มีพิธีรีตองมากมาย จดัตามฐานะทางสงัคมในอดีตของ
ผู้ตาย ไมมี่การใสป่ราสาทศพ การจดัพิธีค านงึถึงความถกูต้องและจารีตประเพณีเป็นหลกั 
 ต่อมาภายหลงัจนถึงปัจจุบนัการจดัพิธีศพไม่ว่าจะมีความแตกต่างตามลกัษณะของ
การตาย  หรือมีความแตกตา่งทางสถานภาพทางสงัคมและชนชัน้ของผู้ตาย  เร่ิมมีการปรับเปล่ียน

จนมีความคล้ายคลึงกนัไม่แตกต่างกันมากเหมือนในอดีต  มีการใส่ปราสาทศพชกัลากไปสู่ท่ีเผา  
ท าบญุอทุิศส่วนกศุลและการจดัเลีย้งแขกผู้มาร่วมงาน  และท่ีส าคญัคือไม่ผิดจารีตประเพณีและ
สมเกียรตขิองผู้ตาย  ซึง่พิธีกรรมดงักลา่วประกอบขึน้เพ่ืออธิบายความหมายและปรัชญาความเช่ือ
ในพุทธศาสนาท่ีสะท้อนถึงความเช่ือเก่ียวกับโลกนีโ้ลกหน้าและชีวิตหลงัความตายเป็นหลกั  โดย

มุง่หวงัเชน่เดียวกนัคือ  การจดัการให้ผู้ตายได้ไปอยูใ่นโลกหน้า (สวรรค์) อยา่งดีท่ีสดุ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. สรุปปัญหาและการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้กับพธีิกรรมศพในปัจจุบัน 
 จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมศพท่ีถกูจดัขึน้ให้กบัผู้ตายนัน้  มีความส าคญัทัง้ผู้ตายและส าคญั
ตอ่ความรู้สึกสภาพจิตใจของผู้ ท่ียงัมีชีวิตอยู่เบือ้งหลงั  พิธีกรรมศพหรือพิธีกรรมเก่ียวเน่ืองกบัการ
ตายในพุทธศาสนาท่ียึดถือและปฏิบตัิสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานนัน้  มีวัตถุประสงค์หลกัใน
การจัดการร่างผู้ตายให้เป็นกิจจะลักษณะและได้ไปอยู่ในท่ีท่ีดีท่ีสุดตามความเช่ือ และเป็นการ
ปลอบประโลมญาตมิิตรให้ยืดระยะเวลาออกไปเพ่ือท่ีจะท าใจจากสภาวะการสญูเสีย  ท่ีส าคญัคือ

เป็นตวับง่ชีใ้ห้เห็นถึงหลกัธรรมค าสอนและปรัชญาในพทุธศาสนา  ซึ่งพิธีกรรมดงักล่าวแสดงออก
ถึงระบบความคิด  ความเช่ือดัง้เดิม  ความรู้  เหตผุล  อีกทัง้อารมณ์ความรู้สึกต่อการมีชีวิตและ
การตายของมนษุย์ 
 พิธีกรรมเก่ียวกับการตายได้ปรับเปล่ียนไปตามสภาพสังคมทุกยุคทุกสมัย ซึ่งใน

ปัจจุบนัรูปแบบและเนือ้หาของพิธีกรรมเก่ียวกับการตายเร่ิมมีบทบาทและความส าคญัน้อยลง 
รูปแบบถูกรวบรัดล าดบัขัน้ตอนและวิธีการให้ย่อลง ตามก าลังทรัพย์และเวลาของคนในสงัคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป ท าให้คณุคา่และความส าคญัของชีวิตก่อนและหลงัความตายค่อยๆลดลง คนใน
สังคมปัจจุบันปฏิบตัิและประกอบพิธีกรรมต่อๆกันมา  โดยขาดความรู้ความเข้าใจเนือ้หาและ
ความหมายท่ีแท้จริงของพิธีกรรมท่ีสอดแทรกอยู่ ดงัท่ีแสง จนัทร์งามได้กล่าวไว้ว่า “พิธีกรรมเป็น

แค่กรอบส าหรับถนอมรักษาศาสนาไว้  หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองแสดงออกของศาสนา  แต่พิธีกรรมมกั
อยู่ได้นานกว่าสิ่งท่ีมุ่งหมายจะรักษาไว้”7 ซึ่งสรุปเหตปัุจจยัท่ีท าให้ความส าคญัและบทบาทของ
พิธีกรรมเปล่ียนแปลงไป ดงันี ้
 1. คนในสงัคมปัจจบุนัมีความรู้และความเช่ือในเร่ืองวิทยาศาสตร์มากขึน้ ซึ่งขดัแย้ง

และคอ่นข้างแปลกแยกกบัความเช่ือของวฒันธรรมเดิม เม่ือความรู้และความเช่ือของคนสมยัใหม่
ไม่ตรงกบัความเช่ือเดิม จึงท าให้การประกอบพิธีกรรมของคนในสงัคมปัจจุบนั ปฏิบตัิกนัโดยขาด
ความเข้าใจความหมายและปรัชญาค าสอนในพทุธศาสนาซึ่งเป็นประเพณีและวฒันธรรมท่ีสืบตอ่
กนัมายาวนาน 
 2. พิธีกรรมในปัจจบุนัคอ่ยๆปรับเปล่ียนไปตามวิถีชีวิตของคนในสงัคมสมยัใหม่ สงัคม

แหง่คา่นิยม ธุรกิจและอตุสาหกรรม ท าให้พิธีกรรมศพท่ีเคยเป็นพิธีกรรมของญาติพ่ีน้องและคนใน
ชมุชนซึ่งมีความส าคญัตอ่สภาพจิตใจของบคุคลท่ีอยู่เบือ้งหลงั กลายมาเป็นพิธีกรรมท่ีเน้นความ
สะดวกรวดเร็ว  มีธุรกิจหรือบคุคลอ่ืนเข้ามาจดัการพิธีกรรมศพแทน พิธีกรรมศพท่ีเคยเป็นพิธีท่ีบ่ง

                                                           

 7แสง จนัทร์งาม, ศาสนศาสตร์ (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2534), 131. 
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บอกถึงความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในสังคม แสดงออกถึงความรัก ความมีน า้ใจและ
ร่วมมือกนัของญาติพ่ีน้องและคนในชุมชนค่อยๆห่างหายไป เป็นพิธีกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือเน้นหน้าตา
ทางสังคมและความหรูหรามากขึน้ ความหมายและการแสดงออกถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์ 

กลายเป็นการประกอบพิธีกรรมเพ่ือให้ถูกต้องตามประเพณีวฒันธรรมและความเช่ือทางศาสนา
เพียงการปฏิบตัแิละรูปแบบเทา่นัน้ ยงัขาดซึง่ความรู้ความเข้าใจแก่นแท้ของพิธีกรรม 
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บทที่ 3 

ล าดับขัน้ตอนและปรัชญาความเช่ือของพธีิกรรมเก่ียวเน่ืองกับการตาย 
 
1. ความหมายของชีวิตและความตาย 
 ความรู้เร่ืองพิธีศพในสงัคมมนษุย์จะต้องเร่ิมต้นกันด้วยพืน้ฐานความรู้เร่ืององค์ประกอบ
สองด้านของ สิ่งท่ีเห็นเป็นอยู่ กับ สิ่งท่ีไม่เห็นเป็นอยู่ (Being and Not Being) หรือ ชีวิต กับ 
ความตาย1 

 ชีวิตและความตายเป็นสิ่งเก่ียวเน่ืองกนั การท่ีจะท าความเข้าใจเร่ืองเก่ียวกบัความตาย
นัน้จึงต้องมีความจ าเป็นท่ีจะเข้าใจในเร่ืองของการมีชีวิตหรือความหมายของชีวิตเสียก่อน ความ
เข้าใจเก่ียวกับการมีชีวิตของสังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมนัน้จะน ามาสู่กรอบในการท าความ

เข้าใจมมุมองและความคดิท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความตายได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งได้รับอิทธิพลความเช่ือทาง
ลทัธิศาสนาในรูปแบบของการอธิบายเร่ืองชีวิตและความตายไว้ว่า เป็นสภาวะการเปล่ียนผ่าน
ต่อเน่ืองกันไปจากอดีตมาสู่ปัจจุบนั และจะส่งต่อไปในอนาคต เป็นเร่ืองราวการเดินทางในวงจร
ชีวิตท่ียาวนานไมมี่ท่ีสิน้สดุ2  
 1.1 ความหมายของ “ชีวิต” 
   “ชีวิต” ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ได้ให้ความหมาย “ชีวิต” ว่ามีราก
ศพัท์มาจากภาษาบาลีว่า “ชีวะ” แปลว่า อยู่ หรือ เป็นอยู่ วิหาร แปลว่า อยู่ หรือ เป็นอยู่ เช่นกนั 
เช่นค าว่าพรหมวิหาร เป็นอยู่อย่างพระพรหม นอกจากนีชี้วิตยังหมายถึง ความเป็นไป ด าเนิน 

เคล่ือนไหว สด ตรงกันข้ามกับค าว่าหยุด นิ่ง ไม่เคล่ือนไหว เห่ียวแห้ง ตาย โดยสรุปแล้ว ชีวิตคือ
ความเป็นอยู่ 
   “ชีวิต” ในภาษาองักฤษตรงกบัค าว่า “Life” หมายถึง กลุ่มสิ่งมีชีวิต คือ พืช สตัว์ 

และคน 
   ทางพทุธศาสนาให้ความหมายเก่ียวกบัชีวิตไว้ว่า ชีวิต เกิดขึน้ได้ด้วยองค์ประกอบ
หลายๆอย่างมาประกอบเข้าด้วยกัน  ซึ่งมีความเก่ียวเน่ืองและเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ  
ประกอบเข้าด้วยกันอย่างลงตวัและเหมาะสม  และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ มีตวัตน

                                                           

 1อภิธาน สมใจ, งานศพล้านนา ปราสาทนกหัสดลิิงค์สู่ไม้ศพ (เชียงใหม:่ 
สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541), 13. 
 2เร่ืองเดียวกนั, 15. 
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เป็นอิสระ มีอยูแ่ละหายสลบักนัไป ซึ่งกล่าวได้ว่าเม่ือมีสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึน้ตามมา และเม่ือ
สิ่งหนึ่งขาดหายไป อีกสิ่งหนึ่งก็จะหายและไม่มีอยู่เช่นกนั หรือสรุปได้ว่าชีวิตคือความไม่มีแน่นอน
และไมเ่ท่ียงแท้ 

   ในทศันะของพทุธศาสนาเช่ือวา่ มนษุย์ท่ีมีชีวิตอยูไ่ด้ด้วยการรวมของธาตตุา่งๆ อนั
ประกอบด้วย ธาตดุิน ธาตนุ า้ ธาตลุม ธาตไุฟ ประกอบเข้าเป็นกาย ซึ่งแปลว่า หมู่หรือกลุ่ม ฉะนัน้
กายก็คือการร่วมหมู่ของธาตุต่างๆนัน้เอง3 ซึ่งธาตุต่างๆเก่ียวพันกับส่วนต่างๆของร่างกาย ดงันี ้
ธาตดุินอนัเก่ียวพนักับกระดกูและเนือ้หนงั ธาตนุ า้เก่ียวพนักบัเลือดและของเหลวภายในร่างกาย 

ธาตุลมเก่ียวพันกับลมหายใจและการหมุนเวียนภายในร่างกาย ธาตุไฟเก่ียวพันกับระบบย่อย
อาหารและความร้อนภายในร่างกาย4  

1.2  ความหมายของค าว่า “ตาย” หรือ “ความตาย”  
   “ตาย” ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่า “การสิน้ใจ 
การสิน้ชีวิต  การไมเ่ห็นอยูต่อ่ไป การเคล่ือนไหวไมไ่ด้” 
   “ตาย”  ในทางพุทธศาสนาหมายถึง “การจุติ ความเคล่ือนไป ความหายไป 
ท าลายไป ดบัจิต ท าลายขนัธ์ ความทอดทิง้ร่างกาย และขาดชีวิตนิทรีย์ของสรรพสตัว์” 
   “ตาย”  ในทางการแพทย์ การตายของร่างกาย คือ การหยดุท าหน้าท่ีของอวยัวะ

เพ่ือการด ารงชีวิต เชน่ การเต้นของหวัใจ ความตายของหวัใจ คือ การท่ีหวัใจหยดุเต้นจริงๆทดสอบ
โดยการใช้เคร่ืองตรวจคล่ืนหวัใจ ความตายของสมอง คือ การไม่สามารถรับรู้และตอบสนองต่อ
การกระตุ้นตรวจสอบได้ทางร่างกายก่อนลงความเห็นวา่บคุคลนัน้ถึงแก่ความตาย 
   ทัศนะคตแิละความคิดเหน็เก่ียวกับความตาย 
   ปราณี  วงษ์เทศ มีความคิดเห็นเก่ียวกับความตายว่า ความตายมิใช่เพียง
จดุสิน้สดุของชีวิตโดยสมบรูณ์เทา่นัน้  แตย่งัคือการเปล่ียนสภาพจากโลกท่ีอาศยัอยู่หรือจากสิ่งท่ีมี
ชีวิตอยู ่ไปสูอี่กโลกหนึง่หรืออีกสภาวะหนึง่5 

   ดังตฤณ  ได้สรุปความหมายของความตายท่ีพระพทุธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า “ก็มรณะ

เป็นไฉน? มรณะคือความเคล่ือน  ภาวะของความเคล่ือน ความแตกท าลาย ความหายไป มฤตย ู

                                                           

 3อนนัต์ เสนาขนัธ์, ตายเป็นตาย/พระภิกษุชยานนฺโท (กรุงเทพฯ: พิฆเณศ, 2520), 5. 
 4พระมหางามพล กิตตโิสภโณ, ลมหายใจสุดท้าย (กรุงเทพ: ซนัมนูทรี, 2552), 34-35. 
 5ปราณี วงษ์เทศ, พธีิกรรมเก่ียวกับการตายในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2534), 6. 
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ความตาย  ความท ากาละ ความท าลายแหง่รูปรูปนาม ความทอดทิง้ซากศพไว้ ความขาดแห่งชีวิต
จากหมสูตัว์หนึ่งๆ” ไว้ว่า ความรู้แจ้งเห็นจริงของผู้ มีญาณหยัง่รู้ตลอดสาย ความตายไม่ใช่การยตุ ิ
ทว่าเป็นการเคล่ือนจากความเป็นอย่างหนึ่ง เม่ือถึงจดุแห่งความสิน้สภาพการเป็นสตัว์ชนิดหนึ่งๆ 

โดยทอดทิง้ซากเดมิไว้ในโลกนี ้ทิง้ซากศพไว้แล้วผละไปเป็นสตัว์ในภพภมูิอ่ืนตามกรรมแหง่ตน6 
   อนันต์  เสนาขันธ์  มีความคิดเห็นและให้ความหมายเก่ียวกบัการตายไว้ว่า การ
ตายคือการคืนของเก่า มนษุย์และสตัว์ท่ีถือก าเนิดมาในโลกนี ้ก็ไม่ได้เอาร่างมาด้วยมีแตด่วงจิต
เทา่นัน้ท่ีมาเกิด  มาเอาร่างท่ีอยูใ่นโลกนีไ้ปใช้ คล้ายกบัเรายืมร่างในโลกนีใ้ช้ชัว่ระยะเวลาหนึ่ง ครัน้

เม่ือเราตายจิตดบัจากโลกนีไ้ปแล้ว เราก็ทิง้ร่างนีคื้นไว้กบัโลกนี ้ 
  การตายไม่ได้หมายถึง การสญูร่างหรือการสิน้ลมหายใจไปเลย เพราะสิ่งเหล่านัน้
ทัง้หลายไม่มีสญู แตเ่ป็นการเปล่ียนสภาพจากสภาพหนึ่งไปสู่ท่ีสภาพหนึ่งหรือเปล่ียนจากสถานท่ี
หนึง่ไปอยูอี่กสถานท่ีหนึง่เทา่นัน้ 
   เม่ือคนตายสิ่งแรกท่ีสลายคือธาตลุม ร่างกายท่ีเคยเบาก็หนกัลงเพราะลมได้หมด

ไป สิ่งตอ่ไปก็คือธาตไุฟ ร่างกายท่ีเคยอบอุ่นก็กลายเป็นร่างท่ีเย็นเฉียบ ธาตนุ า้ก็ตามมาเป็นล าดบั
ตอ่ไป หลงัจากตายแล้วร่างกายก็ขึน้อืดเฟ้อ น า้เหลือง น า้ลายไหลออกตามทวารตา่งๆตามผิวหนงั 
เม่ือน า้ออกไปหมดร่างกายก็แห้ง เหลือแตธ่าตดุนิคือ ผิวหนงั เอ็น กระดกู และในท่ีสดุสิ่งเหล่านัน้ก็
กลายเป็นดนิ น่ีคือการตายท่ีหมายถึงการเปล่ียนแปลง 

   การตายหมายถึงการเปล่ียนสถานที่  คนตายตายจากบ้านย้ายไปอยู่สถานท่ี
ฌาปนกิจหรือป่าช้า  จากนัน้ธาตขุองร่างกายก็แยกไปสูส่ถานเดมิของมนั ลมไปสู่ลม ไฟไปสู่ไฟ น า้
ไปสูน่ า้ ดนิไปสูด่นิ7 
 
 

 
 
 
 

 

                                                           

 6ดงัตฤณ, เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน (กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี, 2548), 129.   

 7อนนัต์  เสนาขนัธ์, ตายเป็นตาย/พระภิกษุชยานนฺโท, 56-58. 
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1.3  สรุป 
 ชีวิตและความตายเป็นสิ่งท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกันตลอดการมีชีวิตหนึ่งของ
ความเป็นมนษุย์ท่ีเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงตลอดช่วงการมีชีวิต จาก
สภาวะอย่างหนึ่งไปสู่สภาวะอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกัน ทัง้ในด้านตวัตนทาง
สงัคม รูปลกัษณ์หรือสรีระร่างกาย และรูปนาม 
   จึงพอสรุปได้ว่า “ชีวิต” หมายถึง การมีตวัตนท่ีปรากฏในสงัคม อนัประกอบด้วย

อวยัวะสว่นตา่งๆของร่างกายซึง่มีการเปล่ียนรูปและเปล่ียนแปลงไปตามเวลา 
   “ความตาย” หมายถึง กระบวนการของการเปล่ียนแปลงจากการมีชีวิตอยู่ไปสู่การ
สญูหรือสลายหายไป เป็นการปรับเปล่ียนจากการด ารงอยู่หรือมองเห็นรูปทางกายภาพ สู่การสูญ
สลายไปไม่ปรากฏรูปของการมีชีวิตหรือร่างกายท่ีสมบูรณ์ และค่อยๆสลายกลบัคืนสู่ความเป็น

ธรรมชาติ ซึ่งอาจสรุปได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงสภาพจากการมีรูปร่างเป็นไม่มีและไม่ปรากฏ
รูปร่างทางสงัคมนัน้เอง 
 
2. เนือ้หาและล าดับขัน้ตอนพธีิกรรมเก่ียวกับการตาย 
 การประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายในพทุธศาสนามีขัน้ตอนและการปฏิบตัิตอ่ผู้ตาย
มากมายและซบัซ้อน ในท่ีนีจ้ึงของกล่าวและแยกพิธีกรรมออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ตามระยะเวลา
ของการประกอบพิธีกรรมในปัจจบุนั ซึ่งประกอบด้วย วนัสิน้ลมหายใจ วนัตัง้ศพบ าเพ็ญกุศล วนั
ฌาปนกิจ และวนัหลงัฌาปนกิจ ซึ่งแตล่ะกิจกรรมท่ีปฏิบตัิต่อผู้ตายมีเนือ้หาวิธีการท่ีแตกต่างกัน

ออกไปดงันี ้
 2.1 วันถงึแก่กรรม หรือ วันสิน้ลมหายใจของผู้ตาย  
 ตามปรัชญาความเช่ือในพุทธศาสนาให้ความหมายเก่ียวกับชีวิตไว้ว่า ร่างกายของ

มนุษย์เกิดจากการร่วมหมู่ของธาตตุา่งๆเข้าด้วยกนั ประกอบด้วย ธาตดุิน ได้แก่ กระดกูและเนือ้
หนงั ธาตนุ า้  ได้แก่ น า้เลือด น า้เหง่ือ และของเหลวในร่างกาย ธาตลุม ได้แก่ ลมหายใจ และธาตุ
ไฟ ได้แก่ ความร้อนความอบอุน่ในร่างกาย สิ่งเหลา่นีล้้วนมีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกนั อาจกล่าวได้
ว่าหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด อีกสิ่งหนึ่งก็ไม่สามารถอยู่ได้เช่นกัน ซึ่งน ามาสู่การสลายหรือตายนัน้เอง 
เม่ือมีการตายเกิดขึน้จึงมีการจดัการเก่ียวกบัผู้ตาย เพ่ือป้องกนัอนัตรายของผีผู้ตายตามความเช่ือ

ในสมยัก่อน และเป็นการแสดงความรักความนบัถือแก่ผู้ตาย ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่งๆคือ 
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   การอาบน า้ศพ  เป็นพิธีขัน้ต้นท่ีปฏิบตัิตอ่ศพ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือชะล้าง
เชือ้โรคและสิ่งสกปรกออกจากศพ และมีความเช่ือว่าการอาบน า้ศพจะท าให้ผู้ ตายไปสู่โลกใหม่
อยา่งบริสทุธ์ิ และเป็นการกระท าท่ีให้ลกูหลานได้แสดงออกถึงความรักความกตญัญตูอ่ผู้ตาย  

   การแต่งตัวศพ  เม่ือท าพิธีอาบน า้ศพเรียบร้อยแล้วก็จะมีการหวีผม ทาแป้ง 
ประพรมน า้หอมให้กบัผู้ตาย โดยมีวิธีการหวีผมคือ ต้องหวี 3 ครัง้ บางคนก็ว่าต้องหวี 2 ซีก คือ
ข้างหน้าและข้างหลงั โดยมีความหมายว่า หวีคร่ึงหนึ่งส าหรับคนตาย ส่วนอีกคร่ึงหนึ่งส าหรับคน
เกิด โดยสอนให้คนเรานึกถึงการกระท าในอดีตตัง้แต่เกิดจนกระทั่งตาย เม่ือหวีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ต้องท าการหกัหวีเป็น 2 สว่น และจงึน าไปทิง้โดยมีความหมายถึงความไม่แน่นอนของชีวิต ต้องพบ
เจอกับการตายเป็นเร่ืองธรรมดา หลงัจากนัน้ก็ท าการการ นุ่งผ้าให้ศพ โดยใช้ผ้าขาวนุ่ง 2 ชัน้ 
ชัน้ในเอาชายพกไว้ข้างหลงั ชัน้นอกเอาชายพกไว้ข้างหน้า เสือ้ใส่กระดมุกลบัข้างหลงั แล้วห่มผ้า
เฉวียงบา่8 ซึง่ปริศนาธรรมของการนุง่ผ้า 2 ครัง้คือ ครัง้แรกแสดงถึงการตาย ครัง้ท่ีสองแสดงถึงการ
เกิด สอนให้เห็นถึงชีวิตท่ีมีการเกิดและตายเป็นของคูก่นั ในปัจจบุนัเปล่ียนแปลงไปเป็นการแตง่ตวั

ด้วยเสือ้ผ้าแบบธรรมดาทัว่ไป   
   การรดน า้ศพ  ท าหลงัจากอาบน า้และแตง่ตวัศพเรียบร้อยแล้ว โดยใช้น า้อบหอม
รดบริเวณฝ่ามือด้านขวาของผู้ตาย โดยมีวตัถปุระสงค์คือ เป็นการขอขมาศพและเป็นปริศนาธรรม
วา่ คนตายแล้วถึงใครจะเอาน า้อบน า้หอมมาชบุสกัเทา่ไหร่ ก็ไม่กลบัมาฟืน้ขึน้ได้ เป็นทางให้สงัเวช

สลดใจกนัความประมาทมวัเมาในชีวิต9   
   การตราสัง  หลงัจากรดน า้ศพก็จะเป็นพิธีห่อและมดัศพหรือการตราสงั  โดยมี
ธรรมเนียมท่ีท ากันมาตัง้แตใ่นอดีต  นัน้คือการเอาเงินหรือหมากพลใูส่ในปากศพ  โดยมีความเช่ือ
ว่าเป็นการมอบให้ผู้ตายเป็นค่าอาหารและค่าเดินทางไปสวรรค์  อีกทัง้สอนให้คนใช้เงินอย่างมี
ประโยชน์และมีสติ  หลงัจากนัน้ก็น าขีผึ้ง้ปิดตาปิดปากศพ  เพ่ือป้องกนัความน่าเกลียดน่ากลวั

ของสภาพศพ  และแฝงหลกัค าสอนไว้วา่ให้คนเรารู้จกัส ารวม 
   หลังจากนัน้จึงท าการตราสัง โดยการมัดศพเป็นเปลาะ 3 เปลาะ คือ คอ มือ ซึ่ง
แฝงปริศนาธรรมเก่ียวกบัการผกูมดัตราสงัใน 3 ต าแหน่งนีว้่า ห่วงท่ีคอหมายถึงห่วงของลกู ห่วงท่ี

                                                           

 
8ดนยั ไชยโยธา, ลัทธิ ศาสนา และระบบความเช่ือ (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริน้ติง้เฮ้าส์

, 2538), 237.   
 9เสถียรโกเศศ, ประเพณีเน่ืองในการตาย (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2539), 40. 
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มือหมายถึงห่วงทรัพย์สมบตัิ ห่วงท่ีเท้าหมายถึงห่วงภรรยา ทัง้ 3 ห่วงนีแ้สดงให้เห็นถึงตณัหาของ
มนษุย์ เม่ือท าการมดัศพเรียบร้อยแล้วใช้ผ้าขาวหอ่แล้วมดัด้วยด้ายดิบ 
   การเบิกโลง  เป็นหน้าท่ีของสัปเหร่อ โดยเร่ิมจากน าน า้มนต์พรมท่ีโลงศพ จุด

เทียน 8 เลม่ปักตดิไว้ท่ีปากโลง วางอาหารเคร่ืองเซ่นไหว้ 8 กระทงระหว่างช่องท่ีจุดเทียนไว้ แล้วใช้
มีดสบัลงท่ีฝาของโลง 3 ครัง้ ในต าแหนง่กลางโลงและสลบัซ้ายขวา เพ่ือเป็นการส่ือสารกบัผู้ตายว่า
ศีรษะอยู่ทางนี ้หลงัจากนัน้น าเคร่ืองเซ่นทัง้หมดใส่ลงในโลง  เป็นอนัเสร็จพิธีเบิกโลง น าศพบรรจุ
โลงแล้วปิดฝาโลงตัง้โลงหนัหวัไปทางทิศตะวนัตก  ซึ่งตามคติความเช่ือทางพทุธศาสนาเช่ือว่า การ

นอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเป็นทิศของคนตาย ทิศตะวันออกเป็นทิศของคนเป็น  โดยแฝง
หลกัธรรมค าสอนไว้วา่ การตายคือการเส่ือมและสลายหายไปเหมือนเชน่เด่ียวกบัพระอาทิตย์ท่ีตก 
   การตามไฟ  เป็นการจดุตะเกียงทางศีรษะของศพตลอดเวลา โดยเช่ือว่าเป็นการ
จดุไว้แทนไฟธาตขุองผู้ตาย แฝงหลกัธรรมไว้วา่ให้คนเรามีปัญญา เพราะปัญญาเป็นแสงสว่างท่ีท า
ให้เกิดความสขุ เม่ือตัง้ศพตามไฟศพเรียบร้อยแล้วก็ท าการสวดมาติกา ซึ่งเป็นการสวดศพในวนั

สิน้ลมหายใจ เม่ือสวดจบแล้วเจ้าภาพจะถวายเคร่ืองไทยธรรมเป็นอนัเสร็จพิธี 
 2.2 วันตัง้ศพบ าเพญ็กุศล 
  จดัขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ืออทุิศสว่นบญุสว่นกศุลให้กบัผู้ตาย ญาติพ่ีน้องและบคุคล

ใกล้ชิดได้ร่วมแสดงความรัก และความกตญัญแูก่ผู้ตาย ท่ีส าคญักว่านัน้คือ เป็นการยืดระยะเวลา
ปลอบประโลมจิตใจให้กบัญาติมิตรของผู้ตายก่อนท่ีจะฌาปนกิจ เพ่ือท าใจยอมรับความจริงจาก
การสญูเสีย 
   การตัง้ศพบ าเพ็ญกุศล  อาจตัง้ศพไว้ท่ีบ้านหรือท่ีวดัขึน้อยู่กบัความสะดวกและ

ความต้องการของญาติผู้ตาย ซึ่งระยะเวลาในการตัง้ศพนัน้ขึน้อยู่กับฐานะทางครอบครัวและ
สถานะภาพทางสงัคมของผู้ตาย โดยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรม  
   การสวดศพหรือการสวดพระอภิธรรม  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บคุคลท่ียงัมีชีวิต
อยูเ่บือ้งหลงั  ได้ฟังและได้พิจารณามรณสตกิรรมฐาน10 คือให้ผู้ ท่ียงัมีชีวิตอยู่ได้ระลึกถึงความตาย
เข้าใจความตายวา่เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีทกุคนต้องเผชิญ เข้าใจถึงความไมเ่ท่ียงสงัขาร อีกทัง้เป็นการ

ปลอบประโลมเพ่ือให้ยอมรับความจริง เม่ือสวดพระอภิธรรมเรียบร้อยแล้วก็จะท าการถวายเคร่ือง
ไทยธรรมเป็นอนัเสร็จพิธี 
 

                                                           

 
10ดนยั ไชยโยธา, ลัทธิ ศาสนา และระบบความเช่ือ, 240. 
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 2.3 วันฌาปนกิจศพ (วันเผา) 
 การฌาปนกิจศพนับเป็นพิธีกรรมสุดท้ายของศพ  โดยพิธีและขัน้ตอนต่างๆในวัน
ฌาปนกิจศพนัน้ล้วนแสดงออกถึงการท าหน้าท่ีครัง้สุดท้ายของญาติพ่ี น้องและการส่งผู้ตายไปสู่
โลกหน้าอยา่งดีท่ีสดุ โดยตามความเช่ือในสมยัโบราณนัน้ก าหนดวนัห้ามเผาไว้คือ วนัพฤหสับดี วนั
ศุกร์ และวันพระ แต่ในปัจจุบนัความเช่ือดงักล่าวได้คลายลงมาก วันเผาศพจึงขึน้อยู่กับความ
สะดวกและความต้องการของเจ้าภาพ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

พิธีการเผาศพของชาวไทยพทุธสว่นใหญ่มีพิธีปฏิบตัท่ีิคล้ายคลงึกนั แตอ่าจมีความแตกตา่งกนับ้าง
เล็กน้อยตามวฒันธรรมในท้องถ่ิน โดยประกอบด้วยขัน้ตอนตา่งๆดงันี ้
   การเคล่ือนศพไปสู่พืน้ท่ีฌาปนกิจ (ปัจจบุนัเร่ิมหายไป) หากตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล
ท่ีบ้าน ก่อนจะยกศพออกจากบ้านเพ่ือน าไปฌาปนกิจนัน้ ต้องนิมนต์พระสงฆ์มาสวดให้บุญกับ

ผู้ตายเสียก่อน แล้วจงึน าศพเคล่ือนออกจากบ้านไปสู่ฌาปนกิจโดยมีพระสงฆ์และสามเณรอยู่หน้า
ขบวนจงูศพ 
   พิธีก่อนฌาปนกิจ  เม่ือศพถึงฌาปนกิจเรียบร้อยแล้วน าศพไปไว้บนศาลาหรือ
พืน้ท่ีตัง้ศพ เพื่อท าพิธีก่อนฌาปนกิจ โดยปัจจบุนัจะเร่ิมจากพิธีอา่นประวตัิและคณุงามความดีของ
ผู้ตายและยืนไว้อาลยัเพ่ือเป็นการระลึกถึงผู้ตาย ต่อจากนัน้ก็ท าพิธีสวดมาติกาบงัสุกลุและถวาย

ปัจจยัไทยธรรม ตอ่ด้วยการทอดผ้าบงัสกุลุซึ่งเป็นล าดบัสดุท้าย โดยเรียงล าดบัการทอดผ้าบงัสกุลุ
จากประธานในพิธีจนถึงผู้มาร่วมงาน เม่ือทอดผ้าบงัสกุลุเสร็จสปัเหร่อก็จะยกโล่งลงมาเปิดฝา ตดั
เชือกตราสงัและผ้าท่ีห่อศพออก และคว ่าหน้าศพเพ่ือไม่ให้ศพลกุขึน้นัง่ในขณะเผา ต่อจากนัน้จึง
ยกศพหามเวียนรอบเชิงตะกอนหรือท่ีเผา 3 รอบ โดยเวียนจากทางซ้ายไปขวา มีญาติพ่ีน้องผู้ตาย

ถือดอกไม้จนัทน์เดนิตามไป ซึ่งแฝงปริศนาธรรมไว้ว่า ชีวิตมนษุย์วนเวียนอยู่กบัเหต ุ3 อย่าง ได้แก่ 
กิเลส กรรม วิบาก ไม่มีท่ีสิน้สุด การเดินเวียนซ้ายมีความหมายถึงการเดินสวนเหตทุัง้ 3 เพ่ือ
น าไปสูก่ารหลดุพ้น 
 เม่ือเวียนครบ 3 รอบ น าโลงศพวางบนเชิงตะกอน ถ้าในปัจจบุนัก็จะวางศพหน้าพืน้ท่ี
เตาเผาก่อน ต่อมาเจ้าภาพจะทิง้สตางค์ 32 เหรียญ  โดยมีความเช่ือว่าเป็นการเช่าท่ีอยู่ให้กับ

ผู้ตายในโลกหน้า แฝงปริศนาธรรมไว้ว่า สตางค์ 32 เหรียญ เปรียบเช่นอวยัวะ 32 ประการของ
มนษุย์ เม่ือตายไปร่างกายย่อมกลบัคืนสู่ธรรมชาติ แล้วจึงทบุน า้มะพร้าวเพ่ือล้างหน้าศพ โดยเช่ือ
ว่าเป็นน า้ท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด ท าให้ผู้ ตายจากไปด้วยความสะอาดบริสุทธ์ิและไปสู่ภพภูมิใหม่ท่ีดี 
หลงัจากนัน้จงึท าการเผาศพ 
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 ในปัจจุบนัการเผาศพได้มีความเปล่ียนแปลงไป โดยจะมีการเผาหลอกก่อน คือให้
ประธานและแขกผู้มาร่วมงานวางดอกไม้จนัทน์ให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงท าการเผาจริง 
เม่ือไฟไหม้ศพแล้วสปัเหร่อจะท าการชกัฟืน 3 ท่อน เพ่ือเป็นการบอกให้รู้ว่าวิญญาณผู้ตายได้ออก

จากร่างเรียบร้อยแล้ว  หลงัจากนัน้จงึแยกย้ายกนักลบับ้าน 
 2.4 วันหลังฌาปนกิจศพ (วันเก็บอัฐิ และ วันท าบุญอัฐิ)   
   การเก็บอัฐิ  ท าหลงัจากการฌาปนกิจศพแล้ว ในปัจจบุนัจะท ากนัในวนัถดัไป แต่

ถ้าในอดีตอาจจะท าภายหลงัจากเผา 3-7 วนั เพราะสมยัก่อนเผากับฟืนจึงต้องรอให้ไฟดบัสนิท
เสียก่อน ซึ่งในวันเก็บอัฐิลูกหลานจะต้องจัดเตรียมอาหารคาวหวานมาด้วย เพ่ือเป็นการเลี ย้ง
วิญญาณผู้ตาย โดยจุดธูปเทียนเรียกวิญญาณผู้ตายให้มากินอาหารท่ีได้จดัเตรียมไว้ให้ หลงัจาก
นัน้ก็จะท าพิธีบงัสุกุล 2 ครัง้ ซึ่งครัง้แรกเป็นการบงัสุกุลตาย โดยลูกหลานจะช่วยกันเกล่ียเศษ

กระดกูเป็นรูปคนหนัหวัไปทางทิศตะวนัตก เพ่ือสมมตุวิา่ตาย เสร็จแล้วพระสงฆ์จะสวดบงัสกุลุตาย 
โดยบทสวดมีความหมายวา่ “สงัขารหรือชีวิตทัง้หลายนัน้ไมเ่ท่ียง มีการเกิดขึน้และการเส่ือมไปเป็น
เร่ืองธรรมดา การสงบแห่งสงัขารนัน้ย่อมน ามาสู่ความสขุ” เม่ือพระสงฆ์บงัสกุลุตายเรียบร้อยแล้ว 
จึงเกล่ียกระดกูและจดัรูปคนขึน้ใหม่อีกครัง้ โดยครัง้นีใ้ห้หนัหวัไปทางทิศตะวนัออก สมมุติว่าเกิด
และโปรยดอกไม้ประพรมน า้หอม แล้วจึงนิมนต์พระสงฆ์มาสวดบงัสกุุลเป็นอีกครัง้ โดยบทสวดมี

ความหมายว่า“ร่างกายนีค้งไม่นานจะต้องนอนทบัซึ่งแผ่นดิน เม่ือวิญญาณปราศจากร่างกาย ก็
เปรียบเสมือนท่อนไม้ท่ีไร้ซึ่งประโยชน์” เม่ือท าการบงัสกุลุเรียบร้อยแล้วจึงน ากระดกูใส่ภาชนะท่ีมี
ฝาปิดไปเก็บรักษาไว้ท่ีโบสถ์หรือศาลาวดั หากครอบครัวมีฐานะค่อยข้างดีก็จะสร้างธาตุส าหรับ
เก็บกระดกูไว้ภายในวดั ส่วนเถ้าถ่านท่ีเหลือรวบรวมแล้วห่อผ้าขาว น าไปลอยลงสู่แม่น า้และจะมี

การท าบญุอฐิัท่ีเก็บรักษาไว้ภายหลงั 
   การท าบุญอัฐิ  เป็นการท าบญุเพ่ืออทุิศส่วนบญุส่วนกศุลไปให้กบัผู้ตายหลกัจาก
เผาและเก็บกระดกูเรียบร้อยแล้ว โอกาสท่ีจะมีการท าบญุอฐิันัน้ได้แก่ ในวนัเก็บอฐิั วนัครบรอบวนั
ตาย และโอกาสส าคญัตา่งๆในรอบปี เช่น วนัสงกรานต์ วนัสารท ในโอกาสท่ีญาติระลึกถึงผู้ตาย11 
การท าบญุให้กบัผู้ตายนัน้ถือเป็นเร่ืองส าคญัมาก เพราะชาวพทุธเช่ือว่าผู้ตายจะได้รับส่วนบญุส่วน

กศุลท่ีสง่ไปให้ 
  
 
                                                           

 11สเุมธ เมธาวิทยกลุ, สังกัปพิธีกรรม, 142. 
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 สรุปเนือ้หาและล าดับขัน้ตอนของพธีิกรรม 
 จากการศกึษาวิเคราะห์ขัน้ตอนและเนือ้หาของการประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัการตาย
ในพทุธศาสนา  ชีใ้ห้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมและระบบความเช่ือดัง้เดิมในยคุก่อน
ประวตัศิาสตร์และอิทธิพลของคตธิรรมและปรัชญาในพทุธศาสนา  ทัง้ในรูปแบบของการปฏิบตัิตอ่
ผู้ ตาย  และรูปแบบนามธรรมท่ีเกิดจากระบบความเช่ือและนัยยะท่ีสอดแทรกในเนือ้หาของ
พิธีกรรม  ซึ่งล้วนแสดงออกถึงระบบความคิด เหตผุล  อารมณ์ความรู้สึกของมนษุย์ท่ีมีตอ่สภาวะ

การตายของบคุคลใกล้ชิดและบคุคลในสงัคม โดยมีวตัถปุระสงค์คือ การจดัการร่างผู้ตายให้ไปอยู่
ในพืน้ท่ีใหม่ท่ีดีท่ีสุด  และเป็นพิธีกรรมรองรับสภาวะอารมณ์เปล่ียนผ่านของผู้ ท่ียังมีชีวิตอยู่
เบือ้งหลงั จงึขอสรุปเนือ้หาของปรัชญาความเช่ือและคติธรรม ตามขัน้ตอนของพิธีกรรม 4 ขัน้ตอน
ใหญ่ๆดงันี ้  

 พิธีกรรมในวนัสิน้ลมหายใจมีวตัถปุระสงค์หลกัคือ สอนให้คนเข้าใจสจัธรรมของชีวิตมี
การเกิดขึน้และดบัสลายไปเป็นเร่ืองธรรมชาต ิ  
 พิธีกรรมในวนัตัง้ศพบ าเพ็ญกุศลมีวตัถุประสงค์หลกัคือ ให้คนเข้าใจการเปล่ียนแปลง
ของชีวิต  เป็นพิธีกรรมท่ีใช้ตอ่รองและยืดระยะเวลาความโศกเศร้าออกไปเพ่ือให้ยอมรับและเข้าใจ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการตายของบคุคลใกล้ชิด 

 พิธีกรรมในวนัฌาปนกิจมีวตัถปุระสงค์หลกัคือ ให้ญาติพ่ีน้องได้ท าหน้าท่ีครัง้สุดท้าย
ให้กบัผู้ตายเพ่ือไปสูโ่ลกหน้า (ตามคตคิวามเช่ือ) อยา่งดีท่ีสดุ  
 พิธีกรรมในวนัหลงัฌาปนกิจมีวตัถปุระสงค์หลกัคือ (1) วนัเก็บอฐิัสอนให้คนพิจารณา
การเกิดและการตายซึง่วนเวียนไปไมจ่บสิน้  และแสดงออกถึงการเกิดใหม่ของผู้ตายซึ่งส่งผลให้ผู้ ท่ี

อยู่เบือ้งหลงัหมดห่วงและคลายความกังวล (2) วนัท าบุญอฐิัแสดงออกถึงการเช่ือมโยงระหว่าง
บคุคลท่ียงัมีชีวิตอยู่กบับุคคลท่ีจากไปในสภาวะของการระลึกถึง ซึ่งเป็นการแสดงความรักความ
กตญัญตูอ่ผู้ตาย 
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ตารางท่ี  1  แสดงเนือ้หาปรัชญาความเช่ือและล าดบัขัน้ตอนของพิธีกรรมเก่ียวกบัการตาย 
 
 

พิธีกรรม ปรัชญาและความเช่ือ คติธรรมและหลกัธรรม สรุปวตัถปุระสงค์
หลกั 

1.วนัสิน้ลมหายใจ    
  - การอาบน า้ศพ 
 
  - การหวีผม,แตง่ตวัศพ 
  - รดน า้ศพ 
  - ใสเ่งินในปากศพ 
  - ปิดตาปิดปากศพด้วย
ขีผ้ึง้ 
  - มดัตราสงั 
  - การเบิกโลง 
  - ตามไฟศพ 

-ไปสูโ่ลกใหมอ่ยา่งบริสทุธ์ิ 
 
-ความไมเ่ที่ยงของชีวิต 
…………………………... 
-เป็นคา่เดินทางสูส่วรรค์ 
…………………………... 
…………………………… 
-เป็นการชีท้างให้ผู้ตาย 
-จุ ด ไ ว้ แทน ไฟธ าตุ ข อ ง
ผู้ตาย 

-เ ป็นการแสดงความรัก
ความกตญัญแูก่ผู้ตาย 
-ให้นกึถึงการกระท าในอดตี 
-ให้ใช้ชีวิตอยา่งไมป่ระมาท 
-สอนให้ใช้เงินอยา่งมีสติ 
-ให้รู้จกัส ารวมตวัเอง 
-ให้เห็นถึงตนัหาของมนษุย์ 
-ปลอ่ยวางจากสิง่ที่ไมด่ี 
-สอนให้คนมีปัญญา เพราะ
จะน ามาซึง่ความสขุ,เจริญ 

 
สอนให้คนเข้าใจสัจ
ธรรมของชีวิต มีการ
เ กิด  แก่  เ จ็ บตาย 
เป็นเร่ืองธรรมชาติ 

2.วนัตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล    
  - ตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล 
  - สวดพระอภิธรรม 

-อทุิศสว่นบญุกศุลให้ผู้ตาย 
-อทุิศบญุกศุลแก่ผู้ตาย 

-ปลอบประโลมญาติมิตร 
-สอนให้เข้าใจสจัธรรมของ
ความตาย 

ให้ยอมรับและเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากการสูญเสีย
และการตาย 

3.วนัฌาปนกิจ    
-การเคลื่อนศพไปสู่พืน้ที่
ฌาปนกิจ 
-สวดมาติกาและทอดผ้า
บงัสกุลุ 
-ยกศพเวียนรอบที่เผา 3 
รอบ 
 
-โยนสตางค์ 32 เหรียญ 
 
-ล้างหน้าด้วยน า้มะพร้าว 
-วางดอกไม้จนัทน์ 

…………………………... 
 
…………………………... 
 
-การเวียน วา่ย ตาย เกิดไม่
จบสิน้ 
-การเช่าที่อยูใ่ห้กบัผู้ตายใน
โลกหน้า 
-ไปสูโ่ลกหน้าอยา่งบริสทุธ์ิ 
…………………………... 
 

…………………………... 
 
…………………………... 
 
…………………………... 
 
-ชีวิตที่ต้องคืนสูธ่รรมชาติ 
 
…………………………... 
-แสดงออกถึงการส่งผู้ตาย
เป็นครัง้สดุท้าย 

 
 
 
ให้ญาติพี่น้องได้ท า
หน้าที่ ค รั ง้สุด ท้าย
ให้กับผู้ ตาย ซึ่งเป็น
การสง่ผู้ตายไปสูโ่ลก
หน้าหรือที่ อยู่ ใหม่
อยา่งดีที่สดุ  
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-ท าการเผาโดยหันศีรษะ
ศพไปทางทิศตะวนัตก 

-การตายคือการเคลื่อนไป 
สิน้ไปเหมือนพระอาทิตย์ 

-ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของชีวิตที่คอ่ยๆหายไป 

4.วนัหลงัฌาปนกิจ    
-เก็บอฐิัหรือเก็บกระดกู 
-พิธีบงัสกุลุ การแปรรูปอฐิั 

-วิญาณได้ไปเกิดยงัภพภูมิ
ใหมแ่ล้ว 

-ให้พิจาณาถึงการเกิดและ
การตาย 

ให้พิจารณาการตาย
และการเกิดใหม ่
 
 
 

-ท าบญุอฐิั -ผู้ ตายจะได้ รับส่วนบุญ
กศุลท่ีสง่ไปให้ 

-เป็นการแสดงออกถึงความ
รักและความระลกึถึงผู้ตาย 

ใ ห้ญ า ติ พี่ น้ อ ง ไ ด้
แสดงออกถึง ความ
รัก ระลกึถึง และเป็น
การเช่ือมโยงระหวา่ง
คนเป็นกบัคนตาย 

 
ท่ีมา : จากการศกึษาวิเคราะห์ของผู้วิจยั 
 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างเนือ้หาของพธีิกรรมกับสภาวะอารมณ์ของผู้ท่ียังมีชีวิตอยู่ 
 พิธีกรรมเก่ียวกับการตายในพุทธศาสนานัน้ประกอบด้วยเนือ้หาและวิธีการในการ
ปฏิบตัท่ีิมีความละเอียดและมีขัน้ตอนของพิธีกรรมท่ีซบัซ้อนมากมาย  ซึ่งภายในล าดบัขัน้ตอนของ

การประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายนัน้  แฝงด้วยเนือ้หาของปรัชญาความเช่ือซึ่งเกิดขึน้จาก  
ความรู้สกึกลวัของมนษุย์ท่ีมีตอ่ปรากฏการณ์ตา่งๆในธรรมชาติและสิ่งท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ ท า
ให้มนษุย์เกิดความเช่ือเก่ียวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ  และพิธีกรรมยงัแฝงด้วยคติธรรมใน
พุทธศาสนา ซึ่งเกิดขึน้จากความคิดและเหตผุลท่ีถูกสร้างขึน้เพ่ือตอบสนองด้านความรู้สึก และ
สร้างระบบความคิดให้กับคนในสังคม ซึ่งทัง้สองอย่างนีล้้วนมีความสัมพันธ์และเก่ียวโยงกับ

ความรู้สึก และความคิดของมนุษย์ การจดัพิธีกรรมเก่ียวกับการตายจึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้และ
ความรู้สกึของผู้ ร่วมประกอบพิธีกรรม  ซึ่งก าลงัตกอยู่ในสภาวะของการเปล่ียนผ่าน จากอย่างหนึ่ง
ไปสูอี่กอยา่งหนึ่งโดยตรง 
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 3.1 สภาวะอารมณ์ความรู้สึกของผู้ประกอบพธีิกรรม 
 เม่ือมีการตายเกิดขึน้ในครอบครัวหรือกลุม่สงัคมท่ีอยู่ร่วมกนั  ย่อมส่งผลกระทบให้เกิด
ความระส ่าระส่ายของความสมัพนัธ์ตอ่บคุคลท่ียงัมีชีวิตอยู่  อีกทัง้ยงัส่งผลกระทบตอ่สภาพจิตใจ
และอารมณ์ความรู้สกึซึง่ก่อให้เกิดความวิตกกงัวล  ความเครียดจากการสญูเสียสมาชิกท่ีจากไป   
 การประกอบพิธีกรรมศพนัน้จึงเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ท่ีจาก
ไปกบัผู้ ท่ียงัมีชีวิตอยู ่ ซึง่ผลกระทบด้านสภาวะจิตใจท่ีเกิดขึน้นัน้สง่ผลกระทบมากน้อยตา่งกนัตาม

ความใกล้ชิดและความสมัพนัธ์กบัผู้ตาย ผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์และใกล้ชิดกบัผู้ตายโดยตรง เช่น พ่อ 
แม่ ลูก ปู่  ย่า ตา ยาย ฯลฯ ย่อมส่งผลกระทบทางด้านจิตใจโดยตรง  ซึ่งกระบวนการของสภาวะ
จิตใจท่ีเกิดจากการตายของบุคคลท่ียังมีชีวิตอยู่เบือ้งหลังหรือบุคคลใกล้ชิดกับผู้ ตายนัน้ มี
กระบวนการทางด้านจิตใจท่ีเปล่ียนผา่นจากสภาวะหนึง่ไปสู่อีกสภาวะหนึง่ ดงันี ้

 เม่ือมีการตายเกิดขึน้ การสูญเสียดังกล่าวจะน ามาซึ่งสภาวะอารมณ์ของความ
โศกเศร้า เสียใจ โดยเฉพาะหากเป็นการเสียชีวิตของบคุคลใกล้ชิดหรือบคุคลในครอบครัว สภาวะ
อารมณ์เศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียนัน้ เป็นปฏิกิริยาและกระบวนการด้านจิตใจท่ีเกิดขึน้
ตามปกติ ซึ่งปฏิกิริยาทางด้านจิตใจในขัน้แรกนัน้ จะเกิดความรู้สึกตกใจ ไม่เช่ือ และปฏิเสธ
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากไม่สามารถยอมรับความจริงได้  ขัน้ที่สอง เป็นระยะของการซึมเศร้า 

มีอารมณ์เศร้าโศกซึ่งแสดงออกทางด้านพฤติกรรมคือ การร้องไห้ คร ่าครวญ และนึกถึงผู้ ท่ีจากไป  
ขัน้ที่สาม เป็นระยะของการปรับสภาพทางจิตใจ ให้ยอมรับกับเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยค่อยๆท า
ความเข้าใจและท าใจยอมรับความจริง  ขัน้ท่ีส่ี เป็นระยะของการกลบัคืนสูป่กต ิซึ่งเป็นสภาวะของ
การยอมรับความจริง กลบัสู่การด ารงชีวิตตามปกติ  ขัน้ที่ห้า เม่ือเวลาผ่านไป หลงัจากท่ียอมรับ

ความจริงกับเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้แล้ว ในบางช่วงเวลาหรือบางสถานการณ์อาจเกิดสภาวะของ
การคดิถึง และระลกึถึงผู้ตาย ขึน้กบัสถานการณ์ เวลา และโอกาสท่ีผู้ มีชีวิตอยูไ่ด้พบเจอ 
 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างนัยยะของพธีิกรรมและสภาวะอารมณ์ความรู้สึก 
 กระบวนการเปล่ียนแปลงด้านสภาวะอารมณ์ความรู้สึก และล าดบัขัน้ตอนของการ

ประกอบพิธีกรรม มีความสมัพนัธ์กนัโดยมีระยะเวลาเป็นปัจจยัในการเปล่ียนผา่น ซึง่สรุปได้ดงันี ้
 วันสิน้ลมหายใจ เป็นขัน้ตอนท่ีใช้ระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมภายในหนึ่งวัน 
โดยนยัยะของพิธีกรรมคือ ให้คนเราเข้าใจสจัธรรมของชีวิตมนษุย์ มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเร่ือง
สามญัท่ีทุกคนต้องพบเจอ ซึ่งมีความเก่ียวเน่ืองกับสภาวะอารมณ์ทางด้านจิตใจของญาติพ่ีน้อง

และบุคคลใกล้ชิดในกระบวนการขัน้แรกและขัน้ท่ีสองคือ เกิดความรู้สึกตกใจ ไม่เช่ือ และปฏิเสธ
ตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ มีอาการเศร้าโศก เสียใจ ร้องไห้ คร ่าครวญ 
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 วันตัง้ศพบ าเพ็ญกุศล เป็นขัน้ตอนท่ีใช้ระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรม 3-7 วนั 
หรืออาจมากหรือน้อยกว่านีข้ึน้อยู่กับความประสงค์ของผู้จดังาน  โดยนัยยะของพิธีกรรมคือ ให้
คนเราเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงของชีวิตมนษุย์ ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตัง้แตแ่รกเกิด

จนกระทัง่ตายจากไป อนัมีความเก่ียวเน่ืองกบัสภาวะอารมณ์และจิตใจของญาติพ่ีน้อง และบคุคล
ใกล้ชิดในขัน้ท่ีสามคือ เป็นสภาวะของการปรับสภาพจิตใจให้ยอมรับกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ คอ่ยๆ
ปรับจากสภาวะอารมณ์เศร้าโศกเสียใจเป็นสภาวะของการยอมรับความจริง  
 วันฌาปนกิจและวันเก็บอัฐิ  เป็นขัน้ตอนท่ีใช้ระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรม

ภายในหนึ่งวนั โดยนยัยะของพิธีกรรมคือ เป็นการส่งผู้ตายไปสู่ท่ีอยู่ใหม่หรือโลกใหม่อย่างดีท่ีสุด 
ส่งผลให้ญาติพ่ีน้องและบุคคลใกล้ชิดของผู้ตายหมดห่วง เน่ืองจากได้ท าหน้าท่ีส่งผู้ตายเป็นครัง้
สุดท้ายได้อย่างดีท่ีสุด  ซึ่งมีความเก่ียวเน่ืองกับสภาวะอารมณ์ทางด้านจิตใจในขัน้ท่ีส่ีคือ  เป็น
ระยะของการกลบัคืนสูส่ภาวะปกต ิ ยอมรับความจริงกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
 วันท าบุญอัฐิ เป็นขัน้ตอนท่ีใช้ระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมภายในหนึ่งวนัตาม

ช่วงเวลาท่ีผู้ประกอบพิธีกรรมสะดวก โดยนยัยะของพิธีกรรมคือ การได้ส่งส่วนบุญส่วนกุศลไป
ให้กบัผู้ตาย แสดงออกถึงการเช่ือมโยงระหว่างโลกของคนท่ียงัมีชีวิตอยู่กบัโลกของคนท่ีจากไป ซึ่ง
มีความเก่ียวเน่ืองกบัสภาวะอารมณ์ด้านจิตใจในขัน้สดุท้ายคือ เป็นสภาวะของการระลึกถึงผู้ตาย
 ซึ่งขอสรุปความสมัพนัธ์ระหว่างสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของผู้ ท่ียงัมีชีวิตอยู่กบันยัยะ

ของพิธีกรรมตัง้แตว่นัสิน้ลมหายใจจนถึงวนัท าบญุอฐิัตามตารางดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี  2 สรุปความสมัพนัธ์ของนยัยะและสภาวะอารมณ์ความรู้สกึของการประกอบพิธีกรรม 
 
พิธีกรรม นัยยะของพิธีกรรม สภาวะอารมณ์ความรู้สึก 

-วนัสิน้ลมหายใจ ให้เข้าใจสจัจะธรรมของชีวิต เศร้าโศก,เสยีใจ,สญูเสยี 

-วนัตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล ให้เข้าใจการเปลีย่นแปลงของชีวิต ท าใจยอมรับความจริง 

-วนัฌาปนกิจ การสง่ผู้ตายไปสูโ่ลกหน้าอยา่งดีที่สดุ ยอมรับความจริง 

-วนัเก็บอฐิั ให้พิจารณาการตายและการเกิดใหม่ ยอมรับความจริง 

-วนัท าบญุอฐิั การเช่ือมโยงระหวา่งคนเป็นกบัคนตาย คิดถึงและระลกึถึง 

 
ท่ีมา  :  จากการศกึษาวิเคราะห์ของผู้วิจยั 
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บทที่ 4 
การศึกษาพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตาย จากอดีต-ปัจจุบัน 

 
 อยา่งท่ีได้กลา่วมาแล้วเก่ียวกบัวิวฒันาการของพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายในเนือ้หาของ
บทท่ีผา่นมา แสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการของระบบความเช่ือและการประกอบพิธีกรรมท่ีสืบทอดมา
ตัง้แตย่คุก่อนประวตัิศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่าพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายในปัจจบุนัมีท่ีมาและเนือ้หา
ท่ีปรับเปล่ียนมาจากของเดิมในอดีตราว 10,000 ปีมาแล้ว ซึ่งเนือ้หาและหัวใจหลักของการ
ประกอบพิธีกรรมยงัคงเนือ้หาเดิมเก่ียวกับการจดัการศพหรือร่างผู้ตายให้อยู่ในโลกหน้าอย่างดี

ท่ีสุด ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงไปแต่อาจมีรายละเอียดของเนือ้หาเพิ่มมากขึน้หลังจากท่ีได้รับ
ศาสนาเข้ามา สิ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามวิวัฒนาการและยุคสมัยอย่างเห็นได้ชัดเจนก็คือ 
วิธีการปฏิบตัิและการจดัการศพหรือร่างผู้ตาย มีล าดบัขัน้ตอนท่ีละเอียดและซบัซ้อนมากขึน้ ซึ่ง
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลให้รูปแบบของพืน้ท่ีท่ีเก่ียวกับศพหรือท่ีเรียกกันว่าพืน้ท่ีประกอบ

พิธีกรรม คอ่ยๆปรับเปล่ียนและพฒันาให้มีความชดัเจน เป็นพืน้ท่ีเฉพาะและมีความศกัดิ์สิทธ์ิท่ีใช้
ส าหรับการประกอบพิธีกรรมมาจนถึงปัจจบุนั ในบทนีจ้ึงขอรวบรวมและวิเคราะห์เนือ้หาเก่ียวกับ
พืน้ท่ีของการประกอบพิธีกรรมศพ ท่ีมีการปรับเปล่ียนจากอดีต-ปัจจุบนั อีกทัง้รูปแบบสญัลกัษณ์
ตา่งๆท่ีส่ือสารถึงระบบความเช่ือและคติธรรมในพทุธศาสนา เพ่ือเป็นข้อมลูและเนือ้หาท่ีจะน าไปสู่
การทดลองและออกแบบ 
 รูปแบบของพืน้ท่ีประกอบพธีิกรรมเก่ียวกับการตายจากอดีต-ปัจจุบัน 
 จากการศกึษาเนือ้หาของพิธีกรรมเก่ียวกบัการตาย จึงสรุปและแบง่การวิเคราะห์พืน้ท่ี
ประกอบพิธีกรรมเป็น 2 ยคุหลกัๆคือ ยคุก่อนประวตัิศาสตร์ หรือ ยคุท่ียงัไม่มีระบบของศาสนาเข้า

มาเก่ียวข้อง และ ยคุประวตัศิาสตร์ หรือ ยคุท่ีได้รับศาสนาเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย  
 
1. ยุคก่อนประวัตศิาสตร์ 
 ยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคท่ียังไม่ได้รับศาสนาเข้ามาใช้ในประเทศไทย แบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง คือ ในยุคสมยัดึกด าบรรพ์ และ ยุคสมัยก่อนประวตัิศาสตร์ ซึ่งมีวิวฒันาการท่ี
ตอ่เน่ืองกนัดงันี ้ 
 ในยุคดึกด าบรรพ์ตามหลกัฐานทางโบราณคดีพบว่า พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับ

การตายนัน้มีเพียงพืน้ท่ีท่ีใช้ส าหรับฝังศพผู้ตายเทา่นัน้ เม่ือมีคนตายในหมู่บ้านหรือในเผ่าพนัธุ์ของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตน ก็จะมีการเก็บศพไว้หลายวนัหลายคืน เพ่ือเป็นการส่งวิญญาณและบอกเล่าเร่ืองราวเผาพนัธุ์
ของตน แล้วจึงแห่ศพไปฝังในพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธิกลางหมู่บ้าน ซึ่งอาจเป็น ถ า้ ผา เพิง ฯลฯ ยงัไม่มีการ
ประกอบพิธีกรรมอะไรมากนกั จะมีก็เพียงแตก่ารน าดอกไม้และข้าวของเคร่ืองใช้ของผู้ตายไปใส่ไว้

ในหลมุฝังศพ พืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีใช้ฝ่ังศพนัน้ จะมีเสาไม้ปักไว้เป็นเคร่ืองหมายล้อมรอบ   
 ซึ่งต่อมาในยุคสมยัก่อนประวตัิศาสตร์วิวฒันาการการปลงศพ ได้รับอิทธิพลจากชมพู
ทวีป ท าให้วิธีการปลงศพเปล่ียนไปเป็นการปลงศพด้วยไฟหรือการเผาศพให้เหลือเพียงเถ้ากระดกู 
แล้วจงึน าไปฝังยงัพืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์กลางหมูบ้่าน ซึ่งตอ่มาพืน้ท่ีส าหรับฝังศพนัน้ จากเดิมใช้เสาไม้ปัก

ไว้เป็นเคร่ืองหมายล้อมรอบ  เปล่ียนมาเป็นแผ่นหินแท่งเล็กบ้างใหญ่บ้าง  ซึ่งแท่งหินนีค้นใน
ปัจจบุนัเรียกหินตัง้ ซึง่ตอ่ไปเม่ือรับพทุธศาสนาแล้วเรียกวา่ เสมาหิน หรือ ใบเสมา1  
 

 
 
ภาพท่ี  4 แสดงภาพหินตัง้บอกเขตศกัดิส์ิทธ์ิ(ซ้าย) และปักเป็นรูปคร่ึงวงกลมรอบๆ “รูพญานาค” 
 หลมุฝังศพ (ขวา) ท่ีแขวงซ าเหนือ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ท่ีมา  :  สจุิตต์  วงษ์เทศ, พระเมรุ  ท าไม?  มาจากไหน, พิมพ์ครัง้ท่ี2 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 
17. 
 
 วิเคราะห์พืน้ท่ีฝังศพในยุคก่อนประวัตศิาสตร์ 
 จากหลกัฐานทางโบราณคดีเก่ียวกบัพืน้ท่ีฝังศพของมนษุย์ในยคุก่อนประวตัิศาสตร์นัน้
มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีเปิดโล่ง ซึ่งมีการแสดงขอบเขตของการใช้พืน้ท่ีด้วยการสร้างเคร่ืองหมาย
ไว้เป็นจุดล้อมรอบ อีกทัง้ท าให้ท่ีว่างเกิดเป็นพืน้ท่ีเฉพาะ ซึ่งพืน้ท่ีดงักล่าวส่วนมากถูกจดัวางเป็น

ท่ีว่างรูปวงกลมหรือคร่ึงวงกลม เพ่ือเน้นให้พืน้ท่ีส่วนกลางท่ีถูกล้อมรอบมีความส าคัญและดู
ศกัดิส์ิทธ์ิขึน้ จากพืน้ท่ีวา่งทัว่ไปกลายมาเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหมายและเป็นท่ีเคารพบชูา 

                                                           
1สจุิตต์  วงษ์เทศ, พระเมรุ” ท าไม? มาจากไหน, พิมพ์ครัง้ท่ี2 (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2551), 16. 
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ภาพท่ี  5 แสดงรูปแบบของการปิดล้อม และการเน้นความส าคญัของพืน้ท่ี 
ท่ีมา  :  จากการศกึษาวิเคราะห์ของผู้วิจยั 

 
2. ยุคประวัตศิาสตร์ 
 ยคุประวตัศิาสตร์หรือยคุท่ีได้รับศาสนาเข้ามาใช้ในประเทศไทยนัน้ รูปแบบและวิธีการ
เก่ียวกับการท าศพมีล าดบัขัน้ตอนท่ีชดัเจนมากขึน้ ส่งผลให้พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมหรือพืน้ท่ีท่ีมี

ความเก่ียวข้องกับคนตายนัน้ มีความเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับรูปแบบพิธีกรรมท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนไปตามยคุสมยั ซึ่งประกอบด้วย พืน้ท่ีท่ีใช้ส าหรับประกอบพิธีกรรมในวนัสิน้ลมหายใจ
และตัง้ศพบ าเพ็ญกุศล พืน้ท่ีท่ีใช้ส าหรับการเผาศพ และพืน้ท่ีส าหรับเก็บกระดกูผู้ตายหลังจาก
เสร็จสิน้การเผาเรียบร้อยแล้ว  

 พืน้ท่ีท่ีใช้ส าหรับตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล ได้พฒันามาจากสมยัยคุดึกด าบรรพ์ท่ีมีการเก็บ
ศพไว้หลายวนัหลายคืนเพ่ือส่งวิญญาณผู้ตายและบอกเล่าเร่ืองราวของเผ่าพนัธุ์ของตน  ท าให้เกิด
พืน้ท่ีรองรับกิจกรรมดงักลา่วขึน้ 
 พืน้ท่ีส าหรับเผาศพ หรือ ในปัจจุบนัเรียกว่า พืน้ท่ีฌาปนกิจ มีการพฒันามาจากการ
จดัการร่างผู้ตายจากการฝ่ังให้เนือ้หนงัสลายมาเป็นการเผาเพื่อให้เหลือเพียงเถ้ากระดกู 

 พืน้ท่ีส าหรับเก็บกระดกู หรือ อฐิั มีวิวฒันาการมาจากสมยัยุคก่อนประวตัิศาสตร์ท่ีมี
การน ากระดกูท่ีเหลือจากการย่อยสลายของเนือ้หนงัเรียบร้อยแล้ว มาเก็บไว้ในภาชนะดินเผาหรือ
ภาชนะหิน ซึง่ในปัจจบุนัเรียกภาชนะดงักลา่ววา่ “โกศ” 
 ในการวิเคราะห์พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในยุคประวตัิศาสตร์หรือยุคท่ีได้รับศาสนาเข้า

มาใช้แล้ว จะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของพืน้ท่ีตัวอย่างท่ีมีอยู่ในประเทศไทยย้อนหลังไป
ประมาณ100ปีท่ีแล้วจนถึงปัจจุบนั ซึ่งยังพอหลงเหลือพืน้ท่ีจริงให้ผู้ วิจยัสามารถเข้าไปศึกษายัง
สถานท่ีจริงได้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการทดลองออกแบบ เน่ืองจากมีเนือ้หาท่ีสอดคล้องและมีความ
คล้ายคลึงกับพืน้ท่ีในปัจจุบนัมากท่ีสดุ ซึ่งได้เลือกพืน้ท่ีในการศึกษาไว้ 3 พืน้ท่ีซึ่งมีลกัษณะของ

 



 31 

พืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนัตามการพฒันาของยุคสมยั ประกอบไปด้วย 1.)พืน้ท่ีแบบเปิด 2.)พืน้ท่ีแบบปิด
หรือโรงทมึ 3.)พืน้ท่ีแบบปิด(จดัวางเป็นกลุม่) 
 2.1 ฌาปนสถาน ต.ป่าขาด อ.สทงิพระ จ.สงขลา (พืน้ท่ีแบบเปิด) 
 ท่ีตัง้ของฌาปนสถาน ต.ป่าขาด ตัง้อยู่ติดกับทะเลสาบสงขลา รายล้อมไปด้วยต้นไม้
และธรรมชาติรอบๆท่ีตัง้ ซึ่งเป็นฌาปนสถานกลางของหมู่บ้านสมยัก่อนสงครามโลกครัง้ท่ีสอง มี
อายปุระมาณ 90-100 ปี ซึง่ในปัจจบุนัยงัมีการใช้งานอยูบ้่างเป็นครัง้คราว 

 

 
 
ภาพท่ี  6 แสดงภาพรวมของพืน้ท่ีฌาปนสถาน ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
ท่ีมา  :  จากการเก็บข้อมลูของผู้วิจยั วนัท่ี 5 ตลุาคม 2554 

 
 รูปแบบและผังของพืน้ท่ี รูปแบบของพืน้ท่ีโดยรวมเป็นลกัษณะพืน้ท่ีเปิด แทรกตวักบั
ธรรมชาตขิองท่ีตัง้ ลกัษณะการใช้งานของพืน้ท่ีโดยรวมมีความเช่ือมโยงและสมัพนัธ์กนั มีการแบง่
ขอบเขตของแตล่ะพืน้ท่ีด้วยลกัษณะของกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งในบางพืน้ท่ีสามารถปรับเปล่ียน

การใช้งานตามกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ ซึ่งผังของพืน้ท่ีถูกออกแบบให้มีพืน้ท่ีส่วนกลางและกระจาย
กิจกรรมหรือพืน้ท่ีอ่ืนๆออกไปรอบๆ ซึง่ประกอบด้วยพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมหลกัๆคือ พืน้ท่ีประกอบ
พิธีในวันตัง้ศพบ าเพ็ญกุศล พืน้ท่ีประกอบพิธีในวันฌาปนกิจ และพืน้ท่ีส าหรับเก็บอัฐิ ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้
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ภาพท่ี  7 แสดงแผนผงัฌาปนสถาน และความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรม  ต.ป่าขาด 
 

 1. พืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล 
 รูปแบบ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พืน้ท่ีส าหรับตัง้ศพ พืน้ท่ีส าหรับพระสวด และพืน้ท่ี

ส าหรับผู้ ประกอบพิธีกรรม รูปแบบของพืน้ท่ีประกอบด้วยส่วนท่ีปกคลุมและส่วนท่ีเปิดโล่ง มี
ลกัษณะการเช่ือมโยงพืน้ท่ีด้วยรูปแบบของกิจกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 
 

 
 
ภาพท่ี  8 แสดงภาพพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล ฌาปนสถาน ต.ป่าขาด 
ท่ีมา  :  จากการเก็บข้อมลูของผู้วิจยั วนัท่ี 5 ตลุาคม 2555 

 
 ล าดับ การเข้าถึงพืน้ท่ี คือ จากพืน้ท่ีส าหรับผู้ประกอบพิธีกรรมไปยงัพืน้ท่ีของพระสงฆ์
และพืน้ท่ีตัง้ศพผู้ตาย โดยมีระดบัในการแบง่ท่ีว่างเพ่ือแสดงล าดบัความส าคญัของการใช้งานและ
การรับรู้ของแตล่ะพืน้ท่ี 
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 ระบบความเช่ือท่ีส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ทิศทางของพืน้ท่ีส าหรับตัง้
โลงศพหันหวัไปทางทิศตะวันตก ซึ่งสอดคล้องกับความเช่ือท่ีว่าทิศตะวันตกเป็นทิศของคนตาย 
โดยเปรียบการตายคือการเคล่ือนไป สิน้ไปเหมือนพระอาทิตย์ 

 

 
 
ภาพท่ี  9   แสดงแผนภาพระดบัของพืน้ท่ีท่ีส่ือสารถึงล าดบัความส าคญัของพืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญ
 กศุล ฌาปนสถาน ต.ป่าขาด 
 

 2. พืน้ท่ีประกอบพิธีฌาปนกิจ 
 รูปแบบ พืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีเปิดไม่มีสิ่งปกคลุม ท่ีเผาศพเป็นฐานอิฐก่อขึน้มาสองด้าน
เรียกว่าเชิงตะกอน โดยใช้ฟืนเป็นเชือ้เพลิงในการเผา ต าแหน่งของเชิงตะกอนตัง้อยู่กลางลานโล่ง
โดยพืน้ท่ีรอบๆเป็นพืน้ท่ีส าหรับชาวบ้านท่ีมาร่วมประกอบพิธีกรรม ซึ่งผู้ ท่ีมาร่วมพิธีกรรมสามารถ

รับรู้และสมัผสัการประกอบพิธีกรรมได้ผา่นประสาทสมัผสัทางตาได้โดยตรง  
 

 
  
ภาพท่ี  10  แสดงภาพพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัฌาปนกิจ ฌาปนสถาน ต.ป่าขาด 
ท่ีมา  :  จากการเก็บข้อมลูของผู้วิจยั วนัท่ี 5 ตลุาคม 2554 
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 ล าดับ การเข้าถึงเป็นลกัษณะการเข้าสูศ่นูย์กลาง สง่เสริมให้พิธีกรรมมีความส าคญั 
 ระบบความเช่ือท่ีส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรม การวางผงัและต าแหน่งของ
พืน้ท่ีเผาศพตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของท่ีตัง้ ซึ่งสอดคล้องกบัความเช่ือคือการส่งผู้ตายไปสู่โลกใหม่

โดยเช่ือว่าทิศตะวนัตกเป็นทิศของคนตาย โดยเปรียบการตายคือการเคล่ือนไปสิน้ไปเหมือนพระ
อาทิตย์ แล้วจะขึน้ใหมห่รือมีชีวิตใหมใ่นวนัตอ่ไป 
 

               
 
ภาพท่ี  11  แสดงแผนภาพล าดบัของพืน้ท่ีฌาปนกิจศพ ฌาปนสถาน ต.ป่าขาด 
 

 3. พืน้ท่ีเก็บอฐิั  
 รูปแบบ ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบของท่ีเก็บกระดกูในยคุก่อนประวตัิศาสตร์ ซึ่งในยุค
นัน้ได้มีการยกย่องพืน้ท่ีฝ่ังศพท่ีเรียกว่า ป่าช้า หรือสสุานในปัจจบุนันัน้ ให้เป็นพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ เม่ือ
ได้รับพทุธศาสนาเข้ามาพืน้ท่ีดงักลา่วจงึถกูสร้างให้เป็นสถปูเจดีย์หรือเป็นพทุธสถาน ท าให้รูปแบบ

ท่ีเก็บกระดกูมีรูปแบบท่ีสร้างเลียนแบบพระสถปูเจดีย์และปราสาท มียอดแหลมและมีฐานรองรับ 
ในอดีตใช้กบัพระภิกษุสามเณรและเชือ้ราชวงศ์เท่านัน้ ต่อมามีการแพร่หลายและน ามาใช้กันใน
กลุ่มชาวบ้านบุคคลธรรมดา ซึ่งต าแหน่งท่ีตัง้ของสถูปนัน้ อยู่ในบริเวณพืน้ท่ีโล่งแทรกตวัไปกับ
บริบทภายในท่ีตัง้ มีทัง้รูปแบบสถปูท่ีมีขอบเขตอย่างชดัเจนเพ่ือใช้เก็บกระดกูของบรรพบรุุษให้อยู่
ในบริเวณเดียวกัน และสถูปท่ีอยู่ในพืน้ท่ีโล่งไม่มีขอบเขตท่ีชัดเจน ซึ่งรูปแบบพืน้ท่ีดังกล่าว

แสดงออกถึงฐานะทางสงัคมของผู้ตาย  
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ภาพท่ี  12  แสดงภาพพืน้ท่ีเก็บอฐิั ฌาปนสถาน ต.ป่าขาด 
ท่ีมา  :  จากการเก็บข้อมลูของผู้วิจยั วนัท่ี 5 ตลุาคม 2554 
 

 ล าดับ การเข้าถึงพืน้ท่ีเป็นลกัษณะการเข้าหาจดุศนูย์กลาง มีพืน้ท่ีโดยรอบเป็นของแต่
ละสถปู ซึง่ลกัษณะการจดัวางสถปูจะถกูจดัเรียงเป็นแถวยาวในทิศทางเดียวกนั 
 ระบบความเช่ือท่ีส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรม รูปแบบของท่ีเก็บอัฐิท่ีมี
ลกัษณะคล้ายกับปราสาทนัน้ มีความสอดคล้องกบัคติความเช่ือคือ ปราสาทหรือวิมานเป็นท่ีอยู่
ของเทวดาและเทพบนสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเขาพระสุเมรุตามแนวคิดของไตรภูมิ เป็น

สญัลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงการยกยอ่งผู้ตายให้มีท่ีอยูใ่หม่ดงัเทพเทวดาท่ีอยู่บนสวรรค์ ซึ่งสอดคล้อง
กบัความคิดของญาติพ่ีน้องผู้ตายท่ีประสงค์ให้ผู้ตายได้มีชีวิตหลงัความตายท่ีดี ได้อยู่ในโลกใหม่
หรือสวรรค์ตามคตคิวามเช่ือนัน้เอง 
 

             

 
ภาพท่ี  13  แผนภาพแสดงล าดบัของพืน้ท่ี ฌาปนสถาน ต.ป่าขาด 
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 2.2 ฌาปนสถาน วัดบ้านข้าว อ.ระโนด จ.สงขลา (พืน้ท่ีแบบปิดหรือโรงทมึ) 
  ท่ีตัง้ฌาปนสถาน วดับ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ตัง้อยู่ภายในบริเวณวดัซึ่งอยู่กลาง
หมู่บ้าน รายล้อมไปด้วยทุ่งนาและชมุชนชนบท มีอายปุระมาณ 25 ปี เป็นฌาปนสถานท่ีสร้างขึน้
ใหมแ่ทนท่ีเผาศพแบบเชิงตะกอน 
 

 
 
ภาพท่ี  14  แสดงภาพรวมของพืน้ท่ีฌาปนสถาน วดับ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 
ท่ีมา :   จากการเก็บข้อมลูของผู้วิจยั วนัท่ี  28 กนัยายน  2554 

 
 รูปแบบและผังของพืน้ท่ี ลกัษณะการวางผงัของพืน้ท่ีมีขอบเขตของแตล่ะพืน้ท่ีแตล่ะ
กิจกรรมท่ีชดัเจนอาคารเป็นรูปแบบปิด ซึง่พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมนัน้แบง่ออกเป็น 2 พืน้ท่ี คือ พืน้ท่ี
ประกอบพิธีกรรมตอนท่ียงัมีร่างผู้ตายอยู่ ประกอบด้วย พืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกศุลกบัพืน้ท่ีฌาปนกิจ

ศพซึง่อยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั และพืน้ท่ีส าหรับเก็บอฐิั ซึง่ทัง้ 2 พืน้ท่ีแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน ท าให้
ความเช่ือมโยงและความส าพนัธ์ในการประกอบพิธีกรรมลดน้อยลง 
 
 

 

                                                                    
ภาพท่ี  15 แสดงแผนผงัฌาปนสถาน และความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมวดับ้านขาว 
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 1. พืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกศุลและพืน้ท่ีฌาปนกิจ 
 รูปแบบ พืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกศุลและพืน้ท่ีฌาปนกิจถกูออกแบบให้อยู่ในพืน้ท่ีเดียวกนั 
ซึ่งเรียกรูปแบบนีว้่าโรงทึม เน่ืองด้วยยุคสมัยเปล่ียนไปท าให้วิวัฒนาการเก่ียวกับการปลงศพ

เปล่ียนไปด้วย จากวิธีการเผาศพด้วยเชิงตะกอนหรือเผาในพืน้ท่ีแบบเปิดเห็นการเผาศพกันสดๆ 
ค่อยๆเปล่ียนมาเป็นพืน้ท่ีเผาศพแบบเป็นกิจจะลกัษณะมากขึน้ เป็นพืน้ท่ีรูปแบบปิดไม่สามารถ
มองเห็นศพท่ีก าลงัถกูเผา ซึง่วสัดท่ีุใช้ในการเผายงัใช้ไม้ฟืนเชน่เดมิ สง่ผลให้พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรม
ทัง้สองพืน้ท่ีถูกรวมให้อยู่ในพืน้ท่ีเดียวกนั ด้วยปัจจยัด้านงบประมาณและเทคโนโลยีท่ีจ ากัดของ

การก่อสร้างในยคุสมยันัน้ๆ 
 

 
  
ภาพท่ี  16  แสดงภาพพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล วดับ้านขาว 

ท่ีมา  :  จากการเก็บข้อมลูของผู้วิจยั วนัท่ี  28 กนัยายน  2554 
 
 ล าดับ การเข้าถึงพืน้ท่ีคือ เข้าถึงจากพืน้ท่ีโถงส่วนกลางทางด้านทิศตะวนัออกซึ่งเป็น
พืน้ท่ีส าหรับผู้มาร่วมประกอบพิธีกรรมสามารถปรับเปล่ียนได้ โดยมีแกนไปสู่พืน้ท่ีตัง้ศพและพืน้ท่ี

เผาศพทางทิศตะวนัตก ภายในประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ พืน้ท่ีส าหรับผู้ ร่วมพิธีกรรม พืน้ท่ีส าหรับ
พระสงฆ์ พืน้ท่ีส าหรับตัง้ศพ และพืน้ท่ีส าหรับเผาศพ ซึ่งทัง้ 4 พืน้ท่ีแบ่งหน้าท่ีใช้งาน และการ
เข้าถึงด้วยระดบัท่ีแตกต่างกนัจากท่ีต ่าไปสู่ท่ีสงูกว่าตามการใช้งานและล าดบัการให้ความส าคญั
ของแตล่ะพืน้ท่ีกิจกรรม 
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ภาพท่ี  17  แสดงแผนภาพล าดบัของพืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกศุลและฌาปนกิจศพ วดับ้านขาว 
 
 ระบบความเช่ือท่ีส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรม การหนัแกนอาคารในแกน
ของทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก โดยให้ต าแหน่งทางเข้าอยู่ทางทิศตะวนัออกและพืน้ท่ีส าหรับ
ฌาปนกิจศพอยูท่างทิศตะวนัตกซึง่สอดคล้องกบัความเช่ือคือ การส่งผู้ตายไปสู่โลกใหม่โดยเช่ือว่า
ทิศตะวนัตกเป็นทิศของคนตาย โดยเปรียบการตายคือการเคล่ือนไป สิน้ไปเหมือนพระอาทิตย์  

รูปแบบของยอดเมรุเผาศพ มีลักษณะรูปแบบเป็นปล่องส่ีเหล่ียมพุ่งขึน้สู่ท่ีสูง ยอดมีลักษณะ
เหมือนยอดของปราสาท ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเหล่าเทพเทวดา สอดคล้องกับระบบความเช่ือว่า ผู้ตาย
จะได้ไปอยูย่งัโลกใหมท่ี่ดีกวา่ หรือสวรรค์นัน่เอง 

 2. พืน้ท่ีเก็บอฐิั 

 รูปแบบ พืน้ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีปิดล้อม รูปแบบของท่ีเก็บกระดูกถูกออกแบบให้เป็นส่วน
เดียวกับผนงัอาคารหรืออยู่ในผนงัอาคารนัน่เอง ซึ่งรูปแบบดงักล่าวส่งผลมากจากปัจจัยในด้าน
สถานะและการเป็นอยู่ของคนในชมุชน อีกทัง้ปัจจยัในด้านพืน้ท่ีท่ีมีความจ ากดั ท าให้รูปแบบของ
พืน้ท่ีมีการใช้พืน้ท่ีและงบประมาณตามปัจจยัดงักล่าว ซึ่งท่ีเก็บอฐิัถูกออกแบบให้อยู่ในพืน้ท่ีปิด
ล้อมเดียวกบัพืน้ท่ีส าหรับประกอบพิธีกรรมในวนัส าคญัทางพทุธศาสนา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ

กิจกรรมเก่ียวกับการท าบุญอฐิัและการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ตายได้ในทุกโอกาสของวัน
ส าคญัทางพทุธศาสนาด้วย 
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ภาพท่ี  18  แสดงภาพพืน้ท่ีเก็บอฐิั วดับ้านขาว 
ท่ีมา  :  จากการเก็บข้อมลูของผู้วิจยั วนัท่ี 28 กนัยายน 2554 
 
 ล าดับ เน่ืองจากพืน้ท่ีเก็บอฐิัเป็นส่วนหนึ่งของผนงัอาคารไม่มีขอบเขตของแตล่ะ unit 
หรือของแต่ละอฐิั การเข้าถึงพืน้ท่ีจึงไม่มีล าดบัของการเข้าถึงท่ีชดัเจน ซึ่งการเข้าถึงพืน้ท่ีดงักล่าว
เป็นลกัษณะการเข้าถึงจากพืน้ท่ีสว่นกลางท่ีใช้ร่วมกนัโดยมีท่ีเก็บอฐิัล้อมรอบ ระดบัของพืน้ท่ีอยู่ใน
ระดบัท่ีต ่ากวา่สายตาบงัคบัให้ผู้ประกอบพิธีกรรมต้องนัง่ลงกบัพืน้ราบเพ่ือประกอบพิธีกรรม 

 ระบบความเช่ือท่ีส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรม รูปแบบดงักล่าวยงัไม่ได้ถกู
ออกแบบให้สอดคล้องกบัระบบความเช่ือของการประกอบพิธีกรรม เน่ืองจากปัจจยัในด้านตา่งๆท่ี
จ ากดั ท าให้พืน้ท่ีมีหน้าท่ีเพียงรองรับการประกอบพิธีกรรมเพียงอยา่งเดียว 
 

  
 
ภาพท่ี  19  แสดงแผนภาพล าดบัของพืน้ท่ีเก็บอฐิั วดับ้านขาว 
 
 2.3 ฌาปนสถานวัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กทม. (พืน้ท่ีแบบปิด) 
 ฌาปนสถานวดัระฆงัโฆสิตาราม ตัง้อยู่ฝ่ังธนบรีุกรุงเทพมหานคร เป็นฌาปนสถานท่ี
ก่อตัง้ภายหลงัมีวดัแล้ว ซึ่งวดัระฆงัโฆสิตารามเป็นวดัในพระอารามหลวงมีประวตัิความเป็นมาท่ี
ยาวนานเร่ืองโบราณสถานตัง้แต่สมัยอยุธยา ท าให้ฌาปนสถานวัดระฆังเป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ี

 

   
 

   
 

พืน้ท่ีปิดล้อม  
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รองรับการจัดพิธีศพส าหรับบุคคลท่ีมีหน้ามีตาทางสังคมและของคนในละแวกข้างเคียง ท่ีตัง้
ของฌาปนสถานตัง้อยูต่ดิกบับริเวณวดัระฆงัซึง่มีขอบเขตเป็นของตวัเอง บริบทโดยรอบเป็นชมุชน 
 

 
 

ภาพท่ี  20  แสดงภาพรวมของพืน้ท่ีฌาปนสถานวดัระฆงัโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กทม. 
ท่ีมา  :  จากการเก็บข้อมลูของผู้วิจยั วนัท่ี 17 สิงหาคม 2554 

 
 รูปแบบและผังของพืน้ท่ี การจดัวางผงัของพืน้ท่ีเป็นลกัษณะแยกตวัอาคารเป็นกลุ่ม
ก้อน ซึ่งมีขอบเขตของแต่ละพืน้ท่ีอย่างชัดเจน โดยมีพืน้ท่ีฌาปนกิจเป็นพืน้ท่ีส่วนกลางและ
ล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีหรืออาคารท่ีใช้ส าหรับตัง้ศพบ าเพ็ญกุศล เช่ือมโยงการใช้งานด้วยท่ีว่างรอบๆ

พืน้ท่ีฌาปนกิจ ส่วนพืน้ท่ีส าหรับเก็บอัฐิผู้ ตายนัน้อยู่ในบริเวณภายในขอบเขตของวัดระฆัง 
เน่ืองจากพืน้ท่ีเก็บกระดกูมีขึน้ก่อนท่ีจะสร้างฌาปนสถานดงักล่าว 
 

 
 
ภาพท่ี  21  แสดงแผนผังฌาปนสถาน และความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมวดัระฆงัโฆสิ
 ตาราม 
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 1. พืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกศุลและพืน้ท่ีฌาปนกิจ  
 รูปแบบ พืน้ท่ีเป็นลกัษณะพืน้ท่ีปิดล้อมโดยรอบ รองรับการประกอบพิธีกรรมตัง้ศพ
บ าเพ็ญกศุลได้ 3 ศพ  ภายในพืน้ท่ีประกอบด้วย พืน้ท่ีส าหรับตัง้ศพ พืน้ท่ีสวดศพ และพืน้ท่ีส าหรับ

ผู้ ร่วมประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ รูปแบบภายนอกเป็นรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมยั ซึ่งมีองค์ประกอบและรายละเอียดของลกัษณะประเพณีนิยม  โดยมี
การเช่ือมโยงพืน้ท่ีและกิจกรรมด้วยเส้นทางสญัจรและลกัษณะของการวางผงั 
 

 
 
ภาพท่ี  22   แสดงภาพพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล วดัระฆงัโฆสิตาราม 

ท่ีมา  :  จากการเก็บข้อมลูของผู้วิจยั วนัท่ี 17 สิงหาคม 2554 
 
 ล าดับ เน่ืองจากรูปแบบของพืน้ท่ีเป็นลกัษณะพืน้ท่ีปิดล้อมอย่างชดัเจน ท าให้รูปแบบ
การเข้าถึงพืน้ท่ีมีความเป็นพืน้ท่ีเฉพาะ ล าดับการเข้าถึงพืน้ท่ีเป็นลักษณะการเข้าถึงสู่พืน้ท่ี

สว่นกลางท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ตามกิจกรรม โดยมีพืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกศุลเป็นพืน้ท่ีหลกัในการ
ก าหนดทิศทางของการประกอบพิธีกรรม 
 

 
 

ภาพท่ี  23  แสดงแผนภาพล าดบัความส าคญัของพืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล วดัระฆงัโฆสิตาราม 
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 ระบบความเช่ือท่ีส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เน่ืองจากรูปแบบภายนอก
และภายในของพืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกุศลเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีนิยม หรือ
รูปแบบท่ีท าตอ่ๆกันมา รูปแบบดงักล่าวจึงไม่ได้มีความสอดคล้องหรือมีท่ีมาจากระบบความเช่ือ

ของพิธีกรรมดงักลา่วโดยตรง 
 2. พืน้ท่ีประกอบฌาปนกิจ 

 รูปแบบ เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมยั ได้รับอิทธิพลจากการสร้างพระเมรุ
ของชนชัน้สูง  ซึ่งในอดีตใช้ส าหรับเผาศพเจ้านายหรือพระมหากษัตริย์เท่านัน้ รูปแบบเป็นการ

จ าลองมาจากเขาพระสเุมรุโดยมีการจินตนาการจากภูเขาหิมาลยั ตอ่มารูปแบบดงักล่าวได้คอ่ยๆ
แพร่เข้ามาอยู่ในวดัส าคญัๆในกรุงเทพฯ และเป็นท่ีนิยมใช้กันในสงัคมจนถึงปัจจุบนั ซึ่งลกัษณะ
รูปแบบโดยรวมของพืน้ท่ีเผาศพเป็นลกัษณะพืน้ท่ีปิดล้อมสามารถเช่ือมโยงกบัภายนอกได้ 
 

 
 
ภาพท่ี  24  แสดงภาพพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัฌาปนกิจ วดัระฆงัโฆสิตาราม 
ท่ีมา  :  จากการเก็บข้อมลูของผู้วิจยั วนัท่ี 17 สิงหาคม 2554 
 
 ล าดับ การเข้าถึงพืน้ท่ีเป็นลกัษณะเข้าสู่จดุศนูย์กลาง โดยมีพืน้ท่ีว่างล้อมรอบพืน้ท่ีท่ี

ใช้ส าหรับฌาปนกิจ แกนของพืน้ท่ีส าหรับประกอบพิธีกรรมฌาปนกิจมีแกนหลกัของทางเข้าอยู่
ทางทิศตะวนัออกมุ่งสู่ทิศตะวนัตกซึ่งเป็นพืน้ท่ีส าหรับเผาศพ และแกนในทางทิศเหนือและทิศใต้
เป็นพืน้ท่ีทางออกส าหรับผู้ ร่วมพิธีกรรม โดยใช้ระดบัเป็นตวัสร้างความส าคญัและแยกการล าดบั
การใช้งานของพืน้ท่ีดงักลา่ว 
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ภาพท่ี  25  แสดงแผนภาพล าดบัความส าคญัของพืน้ท่ีฌาปนกิจ วดัระฆงัโฆสิตาราม 
 
 ระบบความเช่ือท่ีส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ลกัษณะผงัและต าแหน่ง
ของพืน้ท่ีเผาศพอยู่ในแกนของทิศตะวนัตก ซึ่งสอดคล้องกบัความเช่ือท่ีแสดงออกถึงการส่งผู้ตาย
ไปสู่โลกใหม่ โดยเปรียบการตายคือการเคล่ือนไปเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ท่ีลับแล้วขึน้ใหม ่ 
รูปแบบภายนอกของเมรุเป็นสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงปราสาทของท้าวสักกะหรือพระอินทร์ท่ีอยู่ ณ 
ศูนย์กลางของจักรวาล รูปแบบและการตกแต่งทางสถาปัตยกรรม จึงมีการตกแต่งให้สมแก่

ฐานนัดรภาพแหง่สมมตเิทพตามความเช่ือ อีกทัง้รูปแบบของหลงัคาท่ีมีลกัษณะทรงยอดแหลม ส่ือ
ถึงยอดเขาพระสเุมรุซึง่เป็นท่ีตัง้แหง่เมืองสวรรค์ตามคติความเช่ือท่ีสอดคล้องกบัการส่งผู้ตายไปยงั
สวรรค์ซึง่เป็นท่ีอยูท่ี่ดีท่ีสดุ 
 3. พืน้ท่ีเก็บอฐิั 

 รูปแบบ  พืน้ท่ีเป็นลกัษณะพืน้ท่ีเปิด รูปแบบของพืน้ท่ีเก็บกระดกูถกูออกแบบให้เป็น
ส่วนเดียวกับก าแพงวัด เน่ืองจากข้อจ ากัดทางด้านพืน้ท่ี ลักษณะของพืน้ท่ีโดยร่วมเป็นพืน้ท่ี
สาธารณะ แต่เม่ือมีการท าพิธีกรรมเกิดขึน้พืน้ท่ีดงักล่าวก็จะเปล่ียนเป็นพืน้ท่ีเฉพาะท่ีใช้ส าหรับ
ประกอบพิธีกรรม 
 

 
 
ภาพท่ี  26  แสดงภาพพืน้ท่ีเก็บอฐิั วดัระฆงัโฆสิตาราม 
ท่ีมา  :  จากการเก็บข้อมลูของผู้วิจยั วนัท่ี 17 สิงหาคม 2554 

 
  

 

 
  

 

1.พืน้ท่ีเตาเผา 

2.พืน้ท่ีท าพิธีก่อนเผา 

Space หน้าพืน้ท่ี
ฌาปนกิจ 
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 ล าดับ การเข้าถึงพืน้ท่ีเป็นการเข้าถึงจากพืน้ท่ีสารธารณะ มีการครอบครองพืน้ท่ีด้วย
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ ไมมี่ล าดบัของการเข้าถึงท่ีชดัเจน 
 ระบบความเช่ือท่ีส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรม รูปแบบดงักล่าวยงัไม่ได้

สอดคล้องกบัระบบความเช่ือ เน่ืองจากปัจจยัด้านพืน้ท่ีท่ีจ ากดั ท าให้รูปแบบท่ีเกิดขึน้ตอบสนองตอ่
การประกอบพิธีกรรมเทา่นัน้ 
 
3. สรุป  
 จากการศึกษาพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ท าให้
เห็นวิวัฒนาการของระบบความเช่ือและรูปแบบพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมท่ีเปล่ียนแปลงและ
แตกตา่งกนัไปตามยคุสมยั ซึง่ปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงดงักล่าวสรุปได้ดงันี  ้(ภาพท่ี 27 

หน้า 46) 
1. ปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมทางภมูิศาสตร์ เชน่ ดนิ ฟ้า อากาศ แมน่ า้ ต้นไม้ ฯลฯ  

ในอดีตสภาพแวดล้อมทางด้านภูมิศาสตร์มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
หนาแนน่ สง่ผลให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมมีลกัษณะพืน้ท่ีแบบเปิด ไม่มีการปิดล้อมอย่างชดัเจน 
เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกบับริบทโดยรอบ ขอบเขตของพืน้ท่ีเกิดขึน้จากรูปแบบการใช้

งานของแต่ละกิจกรรม ตอ่มาสภาพแวดล้อมและธรรมชาติเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ต้นไม้ แม่น า้
ล าคลอง ป่าเขา เร่ิมลดน้อยลง ส่งผลให้รูปแบบของพืน้ท่ีท่ีมีการเช่ือมโยงกบัธรรมชาติและบริบท
โดยรอบค่อยๆเปล่ียนแปลงเป็นพืน้ท่ีปิดล้อม มีขอบเขตของพืน้ท่ีชดัเจนมากยิ่งขึน้ ท าให้พืน้ท่ีใน
ปัจจบุนัมีความเป็นพืน้ท่ีเฉพาะและมีหน้าท่ีใช้สอยท่ีเฉพาะเจาะจง อีกทัง้ข้อจ ากดัทางด้านพืน้ท่ีท่ี

ชัดเจน ท าให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้มีการลดทอนรายละเอียดลงให้เป็นแค่พืน้ท่ีท่ี
ตอบสนองตอ่การใช้งาน ซึง่ท าให้ระบบสญัลกัษณ์ตา่งๆในงานสถาปัตยกรรมคอ่ยๆขาดหายไป 
 2. ปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมด้านวฒันธรรม เชน่ วิถีชีวิตการเป็นอยู่ สงัคม ฯลฯ ใน
อดีตวิถีชีวิตและการเป็นอยู่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นท่ีอยู่อาศยั การประกอบอาชีพ อีก
ทัง้ ปัจจัยอ่ืนๆในการด ารงชีวิตล้วนต้องพึ่งพาธรรมชาติทัง้สิ น้ ส่งผลให้รูปแบบพืน้ท่ีทาง

สถาปัตยกรรม มีการจดัวางผงัหรือการจดัวางพืน้ท่ีให้มีความสมัพนัธ์กับพืน้ท่ีโดยรอบ สอดแทรก
ไปกบัธรรมชาติ มีการสร้างระบบสญัลกัษณ์แบบง่ายๆจากธรรมชาติ เพ่ือบง่บอกถึงขอบเขตและ
ความเป็นพืน้ท่ีเฉพาะเพ่ือเป็นการให้ความส าคญักบัพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมดงักล่าว ในยุคต่อมา
วิถีชีวิตและการด ารงชีวิตของมนษุย์เปล่ียนไป มีการพึงพาธรรมชาติน้อยลง ระบบความเช่ือดัง่เดิม

เก่ียวกับการประกอบพิธีกรรมค่อยๆปรับเปล่ียนไป ส่งผลให้พืน้ท่ีเป็นลกัษณะของการท าซ า้หรือ
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รูปแบบประเพณีนิยม ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจความหมายและท่ีมาของรูปแบบและระบบ
สญัลกัษณ์ดงักลา่ว 
 3. ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม เช่น ฐานะ บทบาท ค่านิยม เศรษฐกิจ 

การศกึษา เทคโนโลยี ฯลฯ คนในอดีตมีความรู้น้อย ขาดเทคโนโลยีท่ีจะเข้ามามีบทบาทในการการ
ด ารงชีวิต ท าให้ต้องพึ่งพาธรรมชาติและภูมิปัญญาท่ีตนมีอยู่ บทบาทในสงัคมมีลกัษณะการอยู่
ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน ส่งผลให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมถูกสร้างขึน้
ด้วยวสัดทุางธรรมชาติ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการก่อสร้าง ความแข็งแรงคงทนอาจมีไม่มากนกั

เน่ืองจากยงัขาดความรู้และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั รูปแบบภายนอกยงัไม่มีเอกลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึง
ความเป็นพืน้ท่ีท่ีชัดเจน แต่พืน้ท่ีสามารถรองรับการประกอบพิธีกรรมได้ตามขัน้ตอน ต่อมาใน
สภาพแวดล้อมทางสงัคมเปล่ียนไปจากเดิม คนในสงัคมมีความรู้และการศกึษาเพิ่มมากขึน้ ท าให้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิต มนษุย์ไม่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเหมือน
เช่นในอดีต ท าให้บทบาทของคนในสงัคมขาดการพึงพาอาศยักนั มีการรวมกลุ่มกันน้อยลง เน่ือง

ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากขึน้ท าให้พืน้ท่ีมีความคงทนแข็งแรงมากขึน้ ค่านิยมและบทบาทท่ี
เปล่ียนไปท าให้รูปแบบมีลกัษณะพืน้ท่ีท่ีเป็นส่วนตวัมากขึน้ มีการปิดล้อมและมีขอบเขตของพืน้ท่ี
ชดัเจนกวา่ในอดีต  
 ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านีมี้เวลาเป็นตวัขับเคล่ือนให้รูปแบบ ระบบความเช่ือ และระบบ

สญัลกัษณ์ต่างๆเปล่ียนแปลงไป ในท่ีนีจ้ึงขอสรุปรายละเอียดของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมท่ีมีการ
พฒันาและเปล่ียนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจบุนั ให้เห็นถึงองค์ประกอบยอ่ยๆของพืน้ท่ีกิจกรรมหลกั 
เพ่ือน าข้อมลูดงักลา่วมาใช้ในการทดลองออกแบบพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมตอ่ไป จงึขอสรุปไว้ดงันี ้
 1. พืน้ท่ีในวนัสิน้ลมหายใจ ประกอบด้วย พืน้ท่ีตัง้ศพ พืน้ท่ีตัง้โลงบรรจศุพ พืน้ท่ีส าหรับ
ผู้มาร่วมประกอบพิธีกรรม 

 2. พืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล ประกอบด้วย พืน้ท่ีตัง้ศพ พืน้ท่ีเคารพศพ พืน้ท่ีส าหรับพระ
สวดอภิธรรม  พืน้ท่ีส าหรับผู้มาร่วมประกอบพิธีกรรม 
 3. พืน้ท่ีฌาปนกิจ ประกอบด้วย พืน้ท่ีตัง้ศพท าพิธี พืน้ท่ีเผา พืน้ท่ีท าพิธีกรรมก่อนเผา 
พืน้ท่ีส าหรับผู้มาร่วมประกอบพิธีกรรม 

 4. พืน้ท่ีเก็บอฐิั ประกอบด้วย พืน้ท่ีเก็บอฐิัผู้ตาย พืน้ท่ีส าหรับผู้ประกอบพิธี 
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ภาพท่ี  27  แสดงแผนภาพการเปล่ียนแปลงและความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมกบัปัจจยั
 อ่ืนๆ 
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บทที่ 5 

การรับรู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานสถาปัตยกรรม 
 
 การรับรู้ในงานสถาปัตยกรรม สิ่งส าคญัท่ีจะท าให้ผู้ ใช้หรือบุคคลภายนอกเข้าใจหรือ

รับรู้ในงานสถาปัตยกรรมได้นัน้ ต้องอาศยัประสาทสมัผสัในการรับรู้ เน่ืองจากมนษุย์เราใช้ชีวิตอยู่
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมรอบๆตวัไม่ว่าจะเป็น บุคคล สตัว์ สิ่งของ กิจกรรมต่างๆ ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ หรือแม้แตส่ิ่งท่ีจบัต้องไม่ได้ เช่น ภาษา วฒันธรรมในสงัคม ฯลฯ เน่ืองจากมนุษย์อยู่ท่า
มกล่างสิ่งแวดล้อมท่ีมีความหลากหลายจึงจ าเป็นต้องใช้ประสาทสมัผสัในการรับรู้ การรับรู้ทาง
ประสาทสมัผสันัน้จึงถือเป็นความสามารถขัน้ต้นท่ีท าให้มนษุย์เรียนรู้สิ่งตา่งๆรอบๆตวัและปรับตวั

เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ เม่ือเราถกูเร้าด้วยสภาพแวดล้อมรอบๆตวั ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกจาก
การสมัผสัโดยอวยัวะสมัผสัของร่างกาย โดยอวยัวะรับรู้สมัผสัมีหน้าท่ีรับรู้สิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่าง
กันไปผ่านสิ่งท่ีเรียกว่าการรับรู้ (Perception) ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงระหว่างระบบสัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสิ่งเร้า ท าให้มนษุย์เกิดการจดจ าและเรียนรู้สิ่งตา่งๆในธรรมชาติ 

 การรับรู้ หมายถึง การสัมผัสท่ีมีความหมาย (Sensation) การรับรู้เป็นการแปล
ความหมายหรือการตีความหมายของความรู้สึกจากการสัมผัสสิ่งเร้าท่ีได้รับ มาเป็นสิ่งท่ีมี
ความหมายหรือเป็นท่ีเข้าใจ โดยอาศัยประสบการณ์เดิมท่ีมีเป็นตัวช่วยตีความหรือแปล
ความหมายของการรับรู้ 
 
1. มนุษย์และการสัมผัสรับรู้  
 อวยัวะรับสัมผัสของร่างกายมนุษย์ เป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีมนุษย์ใช้ในการท าหน้าท่ี รับ
สารหรือรับสิ่งเร้ารอบๆตวั ซึ่งเรียกอวยัวะดงักล่าวว่าเคร่ืองรับ (Receptors) ทางจิตวิทยาได้แยก

ประเภทของเคร่ืองรับในร่างกายมนุษย์ออกเป็น 5 ประเภท ซึ่งท าหน้าท่ีแตกต่างกันออกไป 
ประกอบด้วย 
 ประสาทสัมผัสทางตา ให้ความรู้สึกสัมผัสทางด้านการมองเห็น คนส่วนใหญ่มี
ความรู้สึกทางนัยน์ตาเป็นเคร่ืองรับท่ีส าคัญท่ีสุด โดยมีหน้าท่ีในการรับสิ่งเร้าและส่งกระแส

ประสาทไปยงัสมอง ซึง่สมัผสัท่ีปรากฏแก่นยัน์ตาเรานัน้มีทัง้วตัถหุรือภาพ แสงสีตา่งๆ ทัง้ในความ
สวา่งและความมืด ในระยะใกล้และระยะไกล 
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 ประสาทสัมผัสทางหู ให้ความรู้สึกสัมผัสทางการได้ยิน เสียง เสียงท่ีเกิดจากการ
สั่นสะเทือนหรือการเคล่ือนไหวของแหล่งท่ีเกิดของเสียง ลักษณะสิ่งเร้าท่ีท าให้เกิดเสียงนัน้มี
ความสมัพนัธ์กบัลกัษณะของการสมัผสัท่ีเข้ามาในหขูองมนษุย์นัน้คือ ความดงัของเสียง ระดบัของ

เสียง และคณุภาพของเสียง เม่ือหูรับเสียงเข้ามาก็จะท าการขยายและแปลงสิ่งท่ีเข้ามาในระบบ
ประสาท และจงึสง่ความรู้สึกไปยงัสมองเพ่ือแปลงออกมาเป็นความรู้สึกและความหมายของเสียง
นัน้ๆ 
 ประสาทสัมผัสทางจมูก ให้ความรู้สึกสัมผัสทางการได้กลิ่น ซึ่งมีความส าคัญมาก

ส าหรับสัตว์ในบางชนิดเพ่ือใช้ในการบอกต าแหน่งและทิศทาง ส าหรับมนุษย์นัน้การสัมผสัทาง
กลิ่นเป็นส่วนท่ีไว และเป็นส่วนช่วยให้คนเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมได้เร็วยิ่งขึน้ ดงันัน้
ประสาทสมัผสัทางการได้กลิ่นจงึมีประโยชน์เทา่ๆกบัอวยัวะสมัผสัอ่ืนๆในร่างกาย 
 ประสาทสมัผสัทางลิน้ ให้ความรู้สึกสมัผสัทางการรับรู้รสซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 
การรับรู้รสทัว่ไปคือ การรับรู้ในขณะท่ีอาหารเข้าปาก และการรับรู้รสเฉพาะคือ เกิดการกระตุ้นต่อ

บางจดุภายในชอ่งปาก ซึง่การรับรู้รสทัว่ไปนัน้ต้องอาศยัการรับรู้กลิ่นเข้ามาแทรกด้วย หากการรับรู้
ทางกลิ่นมีความตดิขดัก็จะสง่ผลให้การรับรู้รสสมัผสัมีประสิทธิภาพน้อยลงด้วย 
 ประสาทสมัผสัทางผิวหนงั ให้ความรู้สึกสมัผสัทางการรู้สึกเจ็บร้อน หนาว และความ
กดดนั ซึ่งผิวหนังมีความไวต่อการสัมผัสสิ่งเร้ามาก เม่ือมีการรับสิ่งเร้าจากภายนอกเข้ามาก็จะ

เปล่ียนเป็นส่ือเพ่ือน าไปกระตุ้นปลายประสาท ชว่ยในการรู้สกึสมัผสัของมนษุย์ 
 1.1 การรับรู้ทางการมองเหน็ 
 ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมนัน้ส่วนมากถูกส่ือสารผ่านรูปร่าง รูปทรง สีสัน 

กายภาพภายนอกและภายในอาคาร หรือระบบสญัลกัษณ์ตา่งๆท่ีถกูตีความออกมาในรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม การรับรู้ในงานสถาปัตยกรรมนัน้ส่วนมากมีความเช่ือมโยงกับการรับรู้ทางตา 
เพราะการรับรู้ทางตานัน้สามารถรับรู้ได้ง่ายและสามารถเข้าใจความหมายได้ง่ายกว่าประสาท
สมัผสัด้านอ่ืนๆ แต่การรับรู้ได้ดีนัน้มิได้เกิดจากการรับรู้ทางตาเพียงอย่างเดียว หากยงัต้องอาศยั
ประสาทสมัผสัในสว่นอ่ืนๆมาท างานร่วมกนั เพ่ือเก็บข้อมลูและตีความหมายได้อย่างสมบูรณ์มาก

ยิ่งขึน้ 
 การรับรู้ทางตา (Visual Perception) 
 มีความส าคญัในเร่ืองความทรงจ ามาก มนษุย์มกัใช้การรับรู้ทางตาเป็นตวับนัทึกภาพ

หรือข้อมูลเพ่ือเป็นการเรียนรู้สิ่งตา่งๆ การรับรู้ทางตาและการจดจ าของมนษุย์นัน้จึงเป็นของคูก่ัน 
เน่ืองจากการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตวัต้องอาศยัพืน้ฐานท่ีเกิดขึน้จากการมองเห็นเพ่ือสร้างการจด
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จ าเป็นส่วนใหญ่ งานสถาปัตยกรรมก็เช่นเดียวกนัต้องอาศยัการสร้างรูปแบบเพ่ือเป็นการส่ือสาร
การรับรู้ให้กบัผู้ใช้เชน่กนั 
 1.2 การจัดระเบียบในการรับรู้  
 มนุษย์มักจะมีลักษณะของการจัดสิ่งท่ีรับรู้ออกเป็นหมวดหมู่หรือเป็นกลุ่มก้อน ซึ่ง
มนุษย์จะมีลกัษณะการรับรู้ภาพรวมหรือส่วนรวมมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย รูปแบบการรับรู้
ดงักล่าวได้แก่การรับรู้เก่ียวกบัภาพและพืน้ (Figure and ground) สิ่งต่างๆท่ีเรามองเห็นเป็นรูป

เป็นร่างขึน้นัน้เกิดขึน้จากเส้นท่ีประกอบกนัขึน้เป็นรูปมาตดักบัพืน้ ซึ่งในการจดัหมวดหมู่ของภาพ
และพืน้นัน้ไมจ่ าเป็นต้องเกิดจากเส้นเพียงอยา่งเดียว แตอ่าจเกิดขึน้จากการตดักนัของสีก็ได้ 
 ภาพ (Figure) หมายถึง สิ่งท่ีก่อให้เกิดการสมัผสัก่อน เป็นจุดท่ีเน้นถึงความส าคญั
ให้กับผู้ รับรู้ หรืออาจหมายถึงส่วนท่ีโดดเด่นอยู่เบือ้งหน้าออกมาจากส่วนของพืน้ ซึ่งมีขอบเขต

จ ากดัและมีรูปร่างท่ีชดัเจน 
 พืน้ (Ground) หมายถึง สิ่งท่ีมีความส าคญัในล าดบัรองลงมา มีความหมายหรือให้
ความรู้สึกท่ีน้อยกว่า พืน้จึงมีลักษณะของการมองเห็นท่ีเลือนรางอยู่ภายหลังภาพ เป็นส่วนท่ี
ปรากฏตดิตอ่กนัโดยไมมี่ขอบเขตจ ากดั 
 

 
 
ภาพท่ี  28  แสดงการรับรู้ภาพและพืน้ 
ท่ีมา  :  จ าเนียร ชว่งโชต,ิ จิตวิทยาการรับรู้และเรียนรู้ (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2516), 103. 

  
 ผู้ รับรู้จะสามารถมองเห็นและแยกแยะได้วา่สิ่งใดเป็นภาพสิ่งใดเป็นพืน้ แตใ่นบางครัง้ผู้
รับรู้ก็อาจจะมองเห็นภาพและพืน้สลับกันได้ ขึน้อยู่กับประสบการณ์และความทรงจ าเดิมซึ่งมี
ความส าคญัตอ่การรับรู้ภาพและพืน้ ซึง่การเกิดการรับรู้ในลกัษณะของภาพและพืน้นัน้เกิดจากเหตุ

ปัจจยัท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
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 หลักของความสมบูรณ์ การรับรู้ภาพนัน้มีส่วนเน่ืองมากจากการท่ีคนเราพยายามท่ี
จะมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นสิ่งท่ีง่ายและชัดเจน เป็นท่ีเข้าใจ ซึ่งนักจิตวิทยาพบว่าการรับรู้ภาพใน
ลกัษณะท่ีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะสามารถรับรู้หรือมองเห็นภาพท่ีสมบูรณ์

โดยการปิด หรือเป็นการประสานส่วนท่ีขาดและไม่สมบูรณ์เข้าด้วยกันท าให้เกิดภาพหรือรูปร่างท่ี
สมบรูณ์มีความหมาย ซึง่ขึน้อยูก่บัประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล 
 

 
 
ภาพท่ี  29  แสดงหลกัความสมบรูณ์ 

ท่ีมา  :  จ าเนียร ชว่งโชต,ิ จิตวิทยาการรับรู้และเรียนรู้ (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2516), 110. 
 
 หลักของการรวมกลุ่ม การรับรู้หรือการเห็นภาพและพืน้แยกออกจากกนันัน้ เกิดจาก
การรวมกลุ่มขององค์ประกอบตา่งๆรวมกนักลายเป็นโครงรูป การรวมกลุ่มขององค์ประกอบตา่งๆ
นัน้อาจมีความคล้ายคลงึ ความใกล้ชิดหรือความตอ่เน่ืองกนัทัง้ในเร่ืองของขนาด รูปทรง ทิศทาง สี 

ฯลฯ อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งพร้อมกนัท าให้เกิดเป็นภาพของการรับรู้นัน้ 
 

            
 

ภาพท่ี  30  แสดงหลกัของการรวมกลุม่ 

ท่ีมา  :  จ าเนียร ชว่งโชต,ิ จิตวิทยาการรับรู้และเรียนรู้ (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2516), 106. 
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 1.3 การรับรู้ความลึก 
 การรับรู้ความลึกนัน้เกิดจากท่ีบุคคลมองเห็นวตัถเุป็นลกัษณะ 3 มิติ สามารถแยกถึง
ระยะได้ว่าสิ่งใดอยู่ใกล้ไกล สิ่งส าคญัท่ีท าให้บคุคลสามารถรับรู้ความลึกได้นัน้เน่ืองจากการใช้ตา
ทัง้สองข้างมองพร้อมๆกนั ซึ่งตาทัง้สองข้างอยู่ในต าแหน่งท่ีตา่งกนัท าให้ภาพท่ีรับด้วยตาด้านซ้าย
และด้านขวานัน้ไมเ่หมือนกนั ความแตกตา่งดงักลา่วเกิดการแยกแยะและมองเห็นความลึกได้ การ
รับรู้หรือแยกแยะความลึกนัน้ไม่จ าเป็นต้องเกิดจากการมองด้วยตาทัง้สองเพียงอย่างเดียว เรา

สามารถรับรู้ความลกึด้วยตาข้างเดียวได้เชน่กนั ซึ่งต้องอาศยัปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้(1) การซ้อนกนั เป็น
การท่ีวตัถหุนึง่บงัซ้อนอีกวตัถหุนึง่ ท าให้วตัถท่ีุอยูด้่านหลงัเกิดภาพการมองเห็นท่ีไม่สมบรูณ์ ท าให้
เกิดการรับรู้ว่าวตัถุแรกหรือวตัถุท่ีมีมองเห็นภาพสมบูรณ์นัน้อยู่ในระยะใกล้กว่า (2) ทศันียภาพ 
ความลกึท่ีเกิดจากทศันียภาพนัน้มีความส าคญัตอ่การรับรู้ความลึกมาก ซึ่งทศันียภาพนัน้ส่งผลให้

เกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของ ขนาด เส้น ระนาบแนวนอน ความหยาบละเอียด ความชดัเจน ซึ่ง
เป็นตวัสร้างความลึกและความใกล้ไกลของวตัถุ (3) แสงและเงา การท่ีวตัถุได้รับแสงและเกิดเงา
กระทบบนตวัวตัถแุละพืน้นัน้ ท าให้วตัถเุกิดมิติและช่วยให้รับรู้ความลึกได้ (4) การเคล่ือนไหว ใน
การด ารงชีวิตนัน้เรามีการเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ีอยู่เสมอ ทัง้การเคล่ือนไหวทางด้านร่างกายและ
ศีรษะร่วมทัง้สิ่งต่างๆ การเคล่ือนท่ีจากท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึ่งนัน้ท าให้เกิดการรับรู้ภาพตอ่เน่ืองกัน

ไปด้วย การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในการรับรู้ในขณะท่ีเราก าลงัเคล่ือนไหว เช่น หากเคล่ือนท่ีไปยงั
ทิศทางใดทิศทางหนึ่งวตัถุท่ีอยู่ไกลจะเคล่ือนท่ีไปพร้อมกับการเคล่ือนท่ีของเรา แต่วัตถุท่ีใกล้จะ
เคล่ือนท่ีไปในทิศทางตรงกนัข้าม 
 
2. การรับรู้ทางมโนทัศน์ 
 ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์สามารถเรียนรู้และจดจ าสิ่งต่างๆรอบตัวได้ 
สามารถรับรู้ได้ถึงความหมาย ความรู้สึกและทัศนคติท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านัน้ได้ด้วย
ประสาทสัมผัส รับรู้และประสบการณ์ความจ า ท่ีมี  สิ่ ง ท่ีมนุษย์เ รียนรู้และจดจ านัน้มักมี

ความสมัพนัธ์กันอย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดการจะจดัระเบียบในการรับรู้หรือท่ีเรียกว่าระบบมโน
ทศัน์ (conceptual system) ซึ่งเกิดขึน้ภายในจิตของมนุษย์มีความซับซ้อนเน่ืองจากเป็นการ
ประมวลประสบการณ์ของกระบวนการรู้ทัง้หมด ซึ่งจากการศึกษาระบบมโนทศัน์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ลกัษณะทางกายภาพนัน้มีโครงสร้างท่ีส าคญั 3 ประการคือ 
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 จินตภาพ คือ ภาพท่ีเกิดจากความนึกคิดหรือสิ่งท่ีคิดว่าควรจะเป็นจากการรับรู้ทาง
กายภาพนัน้ๆ ผา่นประสาทสมัผสัของมนษุย์ซึง่อาศยัประสบการณ์เดิมและความรู้สึกนึกคิดในการ
สร้างและจินตนาการจินตภาพขึน้มา 

 ระยะทางและขอบเขต คือ ส่วนท่ีบอกถึงต าแหน่งและความสัมพัน ธ์ของ
องค์ประกอบท่ีเกิดขึน้เป็นจินตภาพ 
 ความหมาย คือ สิ่งท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สิ่งท่ีปรากฏในจินตภาพ เกิดความชดัเจน
และเกิดความเข้าใจได้วา่ คืออะไร มีหน้าท่ีอยา่งไร สง่ผลตอ่ทศันคตแิละสภาวะอารมณ์เชน่ใด  

โครงสร้างทัง้ 3 ประการนี ้ตา่งมีความสมัพนัธ์ตอ่กนั ซึ่งระยะทาง ของเขต และความหมายนัน้ตา่ง
เป็นสว่นหนึง่ของจินตภาพ ซึง่ความสมัพนัธ์ดงักลา่วสง่ผลให้เกิดระบบมโนทศัน์ท่ีชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
 2.1 การรับรู้จินตภาพของท่ีว่าง 
 รูปแบบกิจกรรมและการรับรู้จินตภาพของท่ีว่าง การรับรู้ท่ีว่างหรือความเป็น
สถานท่ีนัน้ต้องอาศยัการสมัผสัและการเข้าถึงพืน้ท่ี การเข้าใจความเป็นพืน้ท่ีไม่ใช่แคก่ารรับรู้จาก
ภาพท่ีมองเห็นเพียงอยา่งเดียว กิจกรรมภายในพืน้ท่ียงัเป็นตวัสร้างความหมายและความเข้าใจใน
การรับรู้พืน้ท่ีนัน้ๆด้วย อีกทัง้กิจกรรมยังเป็นตัวช่วยบอกขอบเขตและต าแหน่งของท่ีว่างเช่น
โรงเรียน การรับรู้ท่ีว่างหรือความเป็นสถานท่ีของโรงเรียนนัน้อาจไม่ได้ขึน้อยู่กับรูปแบบและ

องค์ประกอบของอุปกรณ์ภายในอาคารเรียนเพียงอย่างเดียว หากยังประกอบด้วยรูปแบบของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ี ท่ีมีความสมัพนัธ์กับรูปแบบของพืน้ท่ีนัน้ ท าให้ผู้ รับรู้สามารถรับรู้
บรรยากาศของท่ีวา่งและความเป็นพืน้ท่ีได้อยา่งสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
 

 
 
ภาพท่ี  31  แสดงรูปแบบกิจกรรมท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ทางจินตภาพ 
ท่ีมา  :  Oliver Rossi, Schoolboy, accessed February 21, 2013, available from 
http://corbisimages.com 

 

http://www.corbisimages.com/photographer/oliver-rossi
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 สภาพแวดล้อมและเอกลักษณ์ทางกายภาพและจินตภาพ บุคคลสามารถ
คาดคะเนหน้าท่ีใช้สอยของท่ีว่างได้จากลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ การ
ออกแบบสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับกิจกรรมนัน้ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และการจดจ าให้กับ

ผู้ ใช้ ซึ่งอาจเกิดจากการสร้างสิ่งเร้าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการรับรู้ เช่น สีสนั รูปร่าง ขนาด ฯลฯ 
เช่น ท าให้เราสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นอาคารอะไรจากรูปแบบทางกายภาพของอาคาร หรือจ าได้ว่า
ทางเข้าหลกัของตวัอาคารต้องอยู่ทางด้านถนนหลกั หรือแม้แตเ่อกลกัษณ์ทางกายภาพนัน้ๆซึ่งบง่
บอกว่าสิ่งนัน้เป็นอะไร มีกิจกรรมอะไร และมีประโยชน์ใช้สอยอย่างไร เช่ นย่านตลาดซึ่ง

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยๆมารวมกนัท าให้เกิดลกัษณะเฉพาะ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมตาม
แนวทางท่ีต้องการ และส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยสามารถประเมินได้จากจินต
ภาพท่ีรับรู้  
 

 
 

ภาพท่ี  32  แสดงสภาพแวดล้อมและเอกลกัษณ์ทางกายภาพท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ทางจินตภาพ 
ท่ีมา  : Market Thailand, Market Thailand, accessed February 21, 2013, available from 
http://corbisimages.com 
 
 ความหมายด้านอารมณ์และความหมายด้านประโยชน์ใช้สอย ความหมายด้าน

อารมณ์เป็นความรู้สึกและทศันคติท่ีบุคคลมีต่อสิ่งท่ีเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนส าคญัของระบบมโนทศัน์
และมีความส าคัญกับสภาพแวดล้อมกายภาพ โดยกล่าวว่าความหมายทางด้านอารมณ์นัน้มี
ความส าพันธ์ใกล้ชิดกับความหมายด้านประโยชน์ใช้สอย มักปรากฏร่วมกันในค าอธิบาย
สภาพแวดล้อมกายภาพ1 เช่นการจดัเคร่ืองใช้ตา่งๆในบ้านไม่เป็นระเบียบท าให้ห้องเกิดความรู้สึก
                                                           

 
1
 วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, พฤตกิรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครัง้ท่ี6 

(กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2549), 174. 
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อดึอดั คบัแคบ ไม่น่าอยู่ สงัเกตได้ว่าการเข้าใจสภาพแวดล้อมกายภาพนัน้ต้องอาศยัซึ่งความรู้สึก
หรือความคดิเห็นเฉพาะของผู้ใช้พืน้ท่ีหรือผู้ใช้อาคารด้วย 
 
3. กรณีศึกษาอาคารตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้ 
 อาคารตวัอย่างท่ีเลือกมาศึกษาวิเคราะห์นัน้ เป็นอาคารตวัอย่างท่ีถูกออกแบบขึน้เพ่ือ
แสดงออกถึงยุคสมัย วัฒนธรรม การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่ง ส่ือสาร

ความหมายและวตัถุประสงค์ของการใช้งานผ่านระบบสญัลกัษณ์และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
กรณีศกึษาท่ีเลือกยกตวัอยา่งมานีพ้ิจารณาถึงการสร้างการรับรู้และความรู้สึกให้กบัผู้ ใช้ผ่านท่ีว่าง
และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เพ่ือเป็นแนวทางน ามาประยุกต์และเป็นข้อมูลในการทดลอง
ออกแบบ 
 3.1 กรณีศึกษา National September 11 Memorial & Museum  
 หลงัจากท่ีตกึ World Trade Center ทัง้สองตกึถล่มลงในเมือง New York ท าให้เกิด
การสูญเสียทัง้สถาปัตยกรรมและประชากรจ านวนมากในเมือง New york ท าให้เกิดโครงการ
ประกวดแบบสถาปัตยกรรมขึน้เพ่ือสร้างแทนตึกทัง้สองท่ีสูญเสียไป โดยโครงการท่ีได้รับการ

คดัเลือกให้ชนะการประกวดคือโครงการ National September 11 Memorial & Museum ซึ่งเป็น
สถานท่ีร าลกึเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยการออกแบบของสถาปนิกช่ือ Michael Arad 
 รูปแบบกายภาพและการส่ือสารความหมาย 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้มาแทนต าแหน่งTwin Tower ท่ีถล่มไปนัน้คือสระน า้2 
สระ ท่ีเกิดขึน้ในต าแหน่งเดิมของตึกทัง้สอง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของสถานท่ีร าลึกแห่งนี ้การ
ออกแบบสระน า้ท่ีมีฐานกว้างเท่ากบัฐานตกึเดิมนัน้ เป็นการสะท้อนเงาของสภาพแวดล้อมโดยรอบ
เพ่ือตอบแนวคิดท่ีผู้ออกแบบตัง้ใจให้ผู้ ใช้รับรู้ถึงภาพความทรงจ าการจากไปของตึกทัง้สอง (ภาพท่ี 

33 หน้า 55) บริเวณโดยรอบของขอบสระนัน้ถกูออกแบบให้เป็นน า้ตกท่ีไหลลงสู่พืน้ท่ีส่วนกลาง และ
ในบริเวณขอบสระทกุด้านจะถกูจาลกึด้วยช่ือของผู้ ท่ีจากไปจากเหตกุารณ์ทัง้หมด เสียงของน า้ท่ีตก
ลงช้าๆท าให้พืน้ท่ีแหง่นีเ้ป็นจดุศนูย์กลางของการร าลึก เม่ือคอ่ยๆเดินเข้าสู่พืน้ท่ีเสียงของน า้ท่ีสมัผสั
ก็ค่อยๆดงัขึน้ ท าให้กลบเสียงและความวุ่นวายของบริบทโดยรอบออกไป ดึงเอาความคิดของผู้ ใช้
พืน้ท่ีดิง่ลงสูค่วามสงบนิ่ง เพ่ือร าลกึถึงผู้ ท่ีจากไป  

 ซึ่งรูปแบบพืน้ท่ีดงักล่าวเป็นการสร้างความทรงจ าและประสบการณ์รับรู้ เพ่ือให้ผู้ ใช้เกิด
ความรู้สึกร่วมกับพืน้ท่ี โดยอาศยัความเป็นสถานท่ีและบริบทโดยรอบช่วยสร้างความทรงจ า และดึง
กายภาพของน า้มาเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบซึ่งมีคณุสมบตัิการสะท้อน และคณุสมบตัิของเสียงท่ี
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เกิดขึน้ ช่วยส่งเสริมให้การส่ือสารความหมายและการรับรู้ตอบตอ่วตัถปุระสงค์ของการร าลึกได้ชดัเจน
มากยิ่งขึน้ 
 

 
 
ภาพท่ี  33 แสดงแนวคดิการสะท้อนความทรงจ าสูพื่น้ท่ีในการออกแบบ จากกรณีศกึษา 
ท่ีมา  :  Michael Arad, 9/11 Memorial, accessed  February 21, 2013, available from 

http://www.911memorial.org/lesson-plans 
 

 
 
ภาพท่ี  34  แสดงการส่ือสารทางกายภาพของพืน้ท่ี จากกรณีศกึษา 
ท่ีมา  :  Michael Arad, 9/11 Memorial, accessed  February 21, 2013, available from 
http://www.911memorial.org 
 
 3.2 กรณีศึกษา The Jewish Museum with the Berlin Museum  
 Jewish Museum ตัง้อยู่ ณ กรุงเบอร์ลิน ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ Deniel Libeskind 
เกิดขึน้จากการต่อต้านจกัรพรรดินิยมของเยอรมนัท าให้เกิดการสูญเสียขึน้ เป็นอนุสรณ์สถานท่ี

แสดงออกถึงความหายนะและการท าลายล้างของชาวยิว 
 ล าดับของเนือ้หาท่ีส่ือสารผ่านรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 การส่ือสารเนือ้หาผ่านพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมเป็นการน าเร่ืองและเหตกุารณ์จริงมา

สร้างล าดับเนือ้หาทางด้านประสาทสัมผัส เพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถรับรู้และมีความรู้สึกร่วมกับ
เหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ ซึ่งรูปแบบของพืน้ท่ีมีการออกแบบให้รูปทรงและกายภาพภายนอกมีความ

 

http://www.911memorial.org/lesson-plans
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ขัดแย้งกับบริบทของเมืองเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงรอยแผลของชาวยิว การรับรู้ภายในพืน้ท่ี
ออกแบบให้เป็นเส้นทางหักเลีย้วไปมาซึ่งท่ีว่างถูกบีบให้เป็นพืน้ท่ีแคบเข้าหากันโดยวัสดุเป็น
คอนกรีตเปลือย  เพ่ือส่ือสารให้รับรู้ถึงความเจ็บปวดและความขดัแย้งของผู้อยู่ในเหตกุารณ์ และ

ช่องแสงท่ีถูกเจาะให้มีลกัษณะเป็นเส้นยาวและเฉียงสลบักันไปมานัน้ท าให้เกิดแสงผ่านเข้ามาใน
บางจุดของพืน้ท่ีภายใน สร้างความรู้สึกกดดันให้กับผู้ เข้าชมและเป็นการสร้างความรู้สึกร่วม
เก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีชาวยิวโดนทรมานก่อนท่ีจะเสียชีวิต  
 

 
 
ภาพท่ี  35  แสดงการส่ือสารความหมายผา่นรูปแบบทางสถาปัตยกรรม จากกรณีศกึษา 
ท่ีมา  :  Robert Wallis, Jewish Museum, accessed  February 22, 2013, available from 
http://corbisimages.com 
 

 ช่องทางเดินระหว่างอาคาร เป็นลกัษณะพืน้ท่ีเปิดโล่งระหว่างผนงัอาคารภายนอกทัง้
สองด้าน พืน้ท่ีถกูบีบเข้าหากนัท าให้เกิดท่ีว่างท่ีแคบและชะลดูสงูเพ่ือสร้างความรู้สึกอึดอดัให้กบัผู้
เข้าชม พืน้ของทางเดินนัน้ออกแบบแผ่นเหล็กรูปทรงคล้ายหน้าคนวางเรียงซ้อนกันเต็มพืน้ท่ี เม่ือ
เดินเข้าสู่พืน้ท่ีดังกล่าวก็จะเกิดเสียงกระทบกันของแผ่นเหล็กเป็นเสียงท่ีฟังแล้วไม่ไพเราะ ซึ่ง

ผู้ออกแบบพยายามท่ีจะส่ือสารถึงเสียงความเจ็บปวดของชาวยิวท่ีโดนทรมานและถกูประหาร 
 ซึ่งสิ่งเร้าท่ีถูกสร้างขึน้จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมดงักล่าว สามารถส่ือสารให้ผู้ ใช้
รับรู้และเกิดความรู้สกึร่วมกบัเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ได้โดยอาศยั รูปทรงและวสัดเุป็นตวัส่ือสารให้
รับรู้ถึงความขดัแย้ง ความรุนแรงและความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ อีกทัง้ใช้วสัดแุละการเคล่ือนไหวของ
ผู้ ใช้มาเป็นส่วนท่ีท าให้เกิดเสียงส่งเสริมให้การส่ือสารความรู้สึกมีความชดัเจนยิ่งขึน้ตามแนวคิด

ของผู้ออกแบบ 
 

http://www.corbisimages.com/photographer/robert-wallis
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ภาพท่ี  36  แสดงการสร้างความรู้สกึผา่นรูปแบบท่ีวา่งและองค์ประกอบ จากกรณีศกึษา 
ท่ีมา  : Robert Wallis, Jewish Museum, accessed  February 22, 2013, available from 
http://corbisimages.com 

 
 3.3 กรณีศึกษา Bruder Klaus Field Chapel 
 Bruder Klaus Field Chapel เป็นโบสถ์ท่ีสร้างอยู่บนพืน้ท่ีโล่งกว้างในชุมชน

เกษตรกรรม บริบทโดยรอบแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติในประเทศเยอรมนี สถาปนิกผู้ออกแบบ คือ 
Peter Zumthor  ซึ่งได้รับรางวัล Pritzker Prize ในปี 2009 เป็นท่ียอมรับกันในวงการ
สถาปัตยกรรม ซึ่งในการออกแบบอาคารดังกล่าวมีแนวคิดในการออกแบบ โดยให้เป็นพืน้ท่ี
ศูนย์กลางของคนในชุมชน ซึ่งในการก่อสร้าง โบสถ์หลังนีใ้ช้วัสดุในท้องถ่ิน และมีเกษตรกรใน
ท้องถ่ินเป็นผู้ชว่ยกนัสร้างขึน้ให้เสร็จสมบรูณ์ การรับรู้ของอาคารหลงันีถ้กูออกแบบให้ภายในพืน้ท่ี

รับรู้ถึงความสงบและความเป็นสถานท่ีนัน้ๆ  
 การออกแบบและการส่ือสารความหมาย  
 การส่ือสารความหมายและการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ ใช้อาคาร เร่ิมจากการออกแบบ

กายภาพภายนอกท่ีเรียบง่ายเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมทรงสูง และดึงความรู้สึกของผู้ ใช้เข้าสู่พืน้ท่ีว่าง
ภายใน โดยภายในถูกออกแบบเป็นรูปแบบท่ีว่างท่ีเปิดขึน้สู่ท้องฟ้า มีแสงเป็นตวัช่วยส่ือสารและ
เช่ือมโยงระหวา่งภายนอกและภายใน แสงท่ีสาดส่องเข้ามาสร้างเส้นแกนให้เกิดขึน้เพ่ือส่ือสารกบัผู้ ใช้
ให้รู้สึกสงบ และเช่ือมโยงกบัพระผู้ เป็นเจ้าในศาสนาคริสต์ ซึ่งพืน้ผิวของผนงัภายในของอาคารใช้ไม้

ในท้องถ่ินสร้างบล็อกในการเทคอนกรีต และเม่ือคอนกรีตแห้งจึงท าการเผาไม้ทิง้เหลือเพียงร่องรอย
ของไม้เป็นพืน้ผิวอยู่บนคอนกรีต และท่ีส าคญัคือกลิ่นท่ีหลงเหลือจากการเผาไม้ท่ีเกิดขึน้ภายใน เป็น
ตวัชว่ยส่ือสารถึงความเป็นถ่ินท่ีนัน้ 
  

http://www.corbisimages.com/photographer/robert-wallis
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 การออกแบบโบสถ์หลงัดงักล่าว เป็นการสร้างประสาทสมัผสัในการรับรู้พืน้ท่ีภายใน 
ผ่านประสาทสมัผสัการมองเห็นรูปทรงและท่ีว่างภายนอกและภายใน ประสาทสมัผสัการได้กลิ่น
ของวสัดแุละวิธีการท่ีน ามาใช้ เป็นการสร้างประสบการณ์รับรู้ให้กบัผู้ ใช้รู้สึกสงบและรู้สึกถึงความ

เป็นพืน้ท่ีของตน อีกทัง้รูปแบบท่ีสอดคล้องตอ่การใช้งานท่ีเหมาะสมตอ่วิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน 
 

   
 
ภาพท่ี  37  แสดงการรับรู้กายภาพภายนอกและความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีและบริบท  
ท่ีมา  :  Megan Sveiven, Bruder Klaus Field Chapel / Peter Zumthor, accessed  February 22, 
2013, available from  www.archdaily.com/106352/bruder-klaus-field-chapel-peter-zumthor 

 

 
 

ภาพท่ี  38  แสดงการรับรู้ภายในผา่นรูปแบบของท่ีวา่งและพืน้ผิวของวสัด ุ 
ท่ีมา  :  Megan Sveiven, Bruder Klaus Field Chapel / Peter Zumthor, accessed  February 22, 
2013, available from  www.archdaily.com/106352/bruder-klaus-field-chapel-peter-zumthor 
 
 3.4 สรุปการศึกษากรณีศึกษา 
 จากการศึกษากรณีศกึษาหรือพืน้ท่ีตวัอย่าง โดยเป็นการศกึษาลกัษณะการสร้างพืน้ท่ี

และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ท่ีส่ือสารแนวคิดและความหมายด้วยเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรม 
ซึ่งจากกรณีศึกษาเป็นแนวทางการออกแบบท่ีมีความสอดคล้องกับโครงการในเร่ืองของการ
ตีความหมายจากสิ่งท่ีเป็นนามธรรมออกมาเป็นสญัลกัษณ์หรือการส่ือสารท่ีว่าง ซึ่งรูปแบบและ
วิธีการดงักล่าวสามารถน ามาเป็นแนวทางในการค้นหาเคร่ืองมือเพ่ือท าการออกแบบพืน้ท่ีทาง
สถาปัตยกรรมตอ่ไป 
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บทที่ 6 
พัฒนาแนวคิดในการออกแบบ 

 
 ในบทนีจ้ะอธิบายถึงการก าหนดแนวคิดในการออกแบบ และท าการทดลองเพ่ือค้นหา
แนวทางและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีสอดคล้องกับแนวความคิด และตอบสนองต่อ
ความรู้สึกของผู้ ใช้ รวมไปถึงการเลือกท่ีตัง้โครงการท่ีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
แนวความคดิ การวิเคราะห์บริบทตา่งๆท่ีชว่ยสง่เสริมในการทดลองออกแบบ 

 
1. การสังเคราะห์และแนวความคิดในการออกแบบ 
 1.1 ความหมายและที่มาของพธีิกรรม 
 อดีตมนุษย์มีวิถีชีวิตผูกพนักับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร 
และการประกอบอาชีพ แต่เน่ืองจากมนุษย์ขาดความรู้และความเจริญทางด้านวิชาการ เม่ือเกิด
ปรากฏการณ์ตา่งๆในธรรมชาติรอบๆตวั รวมไปถึงธรรมชาติของมนษุย์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามช่วง

อายุ ส่งผลให้มนุษย์เกิดความวิตกกังวล ความกลัว และเกิดความไม่สบายใจกับเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ เน่ืองจากไม่รู้สาเหตแุละวิธีป้องกันแก้ไข ท าให้เกิดความรู้สึกยอมรับและเช่ือว่าเหตกุารณ์
ดงักลา่วเกิดจากอ านาจของธรรมชาติและการกระท าของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ ความเช่ือดงักล่าวจึงส่งผล
ให้มนษุย์พยายามหาวิธีท่ีท าให้ตนเองสบายใจขึน้ โดยการแสดงออกด้วยการกระท าท่ีถกูสมมติขึน้ 
เพ่ือเป็นสิ่งท่ีจะก่อให้เกิดความสบายใจในการด าเนินชีวิตนัน้ก็คือ การประกอบพิธีกรรม ครัน้

เม่ือมีคนจ านานมากเช่ือในสิ่งเดียวกนัจงึเกิดขึน้เป็นประเพณีของสงัคมนัน้ อีกทัง้มีการปรับเปล่ียน
และสอดแทรกเนือ้หาให้สอดคล้องกับเนือ้หาและหลักค าสอนในศาสนา เกิดความเช่ือมโยง
ระหวา่งความเช่ือดัง้เดมิและความเช่ือในศาสนาขึน้ซึง่เป็นหวัใจของพิธีกรรม 
 พธีิกรรมจงึหมายถึง สิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้มาเพื่อปฏิบตัร่ิวมกนั เพ่ือเป็นส่ือสญัลกัษณ์ท่ี

จะน ามาสู่ผลทางด้านจิตใจ มิใช่สิ่งท่ีมนุษย์ท าตามสัญชาตญาณ พิธีกรรมเป็นตวัก าหนดและ
แสดงออกพฤติกรรม ซึ่งชีใ้ห้เห็นถึงวิธีคิด วิธีการท่ีมีระเบียบแบบแผน และขัน้ตอนท่ีชัดเจน 
พิธีกรรมจึงถือเป็นระบบสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งท่ีแสดงออกถึง วิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นถ่ินท่ี
นัน้ๆ  
 จากการวิเคราะห์ข้างต้นได้พิจารณาว่า “ปรัชญาความเช่ือเก่ียวกบัพิธีกรรม” น่าจะ

เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้ในการออกแบบเน่ืองจาก ความเช่ือเกิดขึน้จากระบบความคิดและ
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ความรู้สึกของมนษุย์ อนัเป็นท่ีมาของการเกิดพิธีกรรม ซึ่งในการออกแบบพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรม
เก่ียวกับความตายในวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการสร้างพืน้ท่ีท่ีสอดคล้องต่อ
สภาวะอารมณ์ความรู้สึกของผู้ ใช้พืน้ท่ี “ปรัชญาความเช่ือ” จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

สภาวะอารมณ์และความรู้สกึของผู้ใช้พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายโดยตรง 
 

 
 
ภาพท่ี  39   แสดงแผนภาพสรุปการเกิดขึน้ของพิธีกรรม 
 
 1.2 แนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) การสงัเคราะห์ข้างต้น 
น ามาสู่การก าหนดกรอบของแนวความคิดในการออกแบบ  ของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับ

การตาย ดงันี ้
 “ ออกแบบพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายตัง้แตว่นัสิน้ลมหายใจ – วนัท าบญุ
อฐิั ซึ่งการออกแบบพืน้ท่ีดงักล่าวจะเป็นการออกแบบพืน้ท่ีขึน้ใหม่ ด้วยแนวคิดขดัแย้งกบัรูปแบบ
พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมแบบประเพณีนิยมในปัจจุบนั แต่ยังคงไว้ซึ่งประโยชน์ใช้สอยและล าดับ

ขัน้ตอนเดิมของการประกอบพิธีกรรม จากการตีความเนือ้หาสิ่งท่ีเป็นนามธรรม ซึ่งในท่ีนีก้ล่าวถึง
ปรัชญาความเช่ือของพิธีกรรมเก่ียวกับการตายในพุทธศาสนา ออกมาเป็นรูปแบบพืน้ท่ีทาง
สถาปัตยกรรมท่ีสามารถรองรับการประกอบพิธีกรรม อีกทัง้ตอบสนองตอ่สภาวะอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้ใช้ และส่ือสารในแง่ของปรัชญาความเช่ือซึง่เป็นหวัใจหลกัของการประกอบพิธีกรรม” 



 61 

                     
 
ภาพท่ี  40  แสดงแผนภาพกระบวนการสร้างแนวความคดิในการออกแบบ 
 
2. ตีความเนือ้หาปรัชญาความเช่ือของพธีิกรรมเก่ียวกับการตายสู่การทดลองออกแบบ 
 2.1 ความหมายของความตาย 
 “ความตาย” หมายถึง กระบวนการของการเปล่ียนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีก

สภาวะหนึ่ง จากการมีชีวิตอยู่ไปสู่การสูญหรือสลายหายไป เป็นการปรับเปล่ียนจากการด ารงอยู่
หรือมองเห็นรูปทางกายภาพ สู่การสญูสลายไปไม่ปรากฏรูปของการมีชีวิตหรือร่างกายท่ีสมบรูณ์ 
และคอ่ยๆสลายกลบัคืนสูค่วามเป็นธรรมชาต ิซึง่อาจสรุปได้วา่เป็นการเปล่ียนแปลงสภาพจากการ
มีรูปร่างทางกายภาพของความเป็นมนษุย์เป็นไมมี่รูปร่างและไมป่รากฏรูปร่างทางสงัคมนัน้เอง 
 2.2 ปรัชญาความเช่ือของพธีิกรรมเก่ียวกับการตาย 
 การประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายนัน้แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอนใหญ่ๆ ตาม
ระยะเวลาของการประกอบพิธีกรรมในปัจจบุนั ซึ่งประกอบด้วย วนัสิน้ลมหายใจ วนัตัง้ศพบ าเพ็ญ
กศุล วนัฌาปนกิจ และวนัหลงัฌาปนกิจ ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนของพิธีกรรมประกอบไปด้วยเนือ้หา

ของปรัชญาความเช่ือมากมาย ซึง่สรุปปรัชญาความเช่ืออนัเป็นหวัใจหลกัของแตล่ะกิจกรรมดงันี ้
 พิธีกรรมในวันสิน้ลมหายใจ มีวตัถุประสงค์หลกัคือ สอนให้คนเข้าใจสจัธรรมของ
ชีวิตมีการ เกิดขึน้และดบัสลายไปเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีมนษุย์ทกุคนต้องเผชิญ   
 พิธีกรรมในวันตั ้งศพบ าเพ็ญกุศล มีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้คนเข้าใจการ
เปล่ียนแปลงของชีวิต  ท่ีมีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเร่ืองธรรมดา  ซึ่งเป็นพิธีกรรมท่ีใช้ตอ่รองและ

ยืดระยะเวลาความโศกเศร้าออกไปเพ่ือให้ยอมรับและเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการตาย
ของบคุคลใกล้ชิดหรือบคุคลท่ีจากไป และรับรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ของการจากไป 
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 พิธีกรรมในวันฌาปนกิจ  มีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้ญาติพ่ีน้องได้ท าหน้าท่ีครัง้
สดุท้ายให้กบัผู้ตาย เพ่ือสง่ผู้ตายไปสูโ่ลกหน้า (ตามคตคิวามเช่ือ) อยา่งดีท่ีสดุ  
 พิธีกรรมในวันหลังฌาปนกิจ มีวัตถุประสงค์หลักคือ (1) วันเก็บอัฐิสอนให้คน

พิจารณาการเกิดและการตายซึ่งวนเวียนไปไม่จบสิน้  และแสดงออกถึงการเกิดใหม่ของผู้ตายซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ ท่ีอยู่เบือ้งหลังหมดห่วงและคลายความกังวลใจ (2) วันท าบุญอัฐิแสดงออกถึงการ
เช่ือมโยงระหว่างบุคคลท่ียงัมีชีวิตอยู่กับบุคคลท่ีจากไปในสภาวะของการระลึกถึง คิดถึง ซึ่งเป็น
การแสดงความรักความกตญัญตูอ่ผู้ตายด้วย 

 
ตารางท่ี  3  สรุปความสมัพนัธ์ของปรัชญาความเช่ือในพิธีกรรม และสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของ
 บคุคลท่ียงัมีชีวิตอยู ่
 

พิธีกรรม ระยะเวลา นัยยะของพธีิกรรม สภาวะอารมณ์ความรู้สึก 

-วนัสิน้ลมหายใจ 1 วนั ให้เข้าใจสจัจะธรรมของชีวิต เศร้าโศก,เสยีใจ,สญูเสยี 

-วนัตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล 3-7 วนั ให้เข้าใจการเปลีย่นแปลงของชีวิต ท าใจยอมรับความจริง 

-วนัฌาปนกิจ 1 วนั การสง่ผู้ตายไปสูโ่ลกหน้าอยา่งดีที่สดุ ยอมรับความจริง 

-วนัเก็บอฐิั 1 วนั ให้พิจารณาการตายและการเกิดใหม ่ ยอมรับความจริง 

-วนัท าบญุอฐิั 1 วนั การเช่ือมโยงระหวา่งคนเป็นกบัคนตาย คิดถึงและระลกึถึง 

 
ท่ีมา : จากการศกึษาวิเคราะห์ของผู้วิจยั 
 
 2.3 การตีความหมายของปรัชญาความเช่ือสู่ค าส าคัญ (Keyword) ในการ
ออกแบบ 
 จากวัตถุประสงค์และปรัชญาความเช่ือของแต่ละพิธีกรรมท่ีแตกต่างกันนัน้ พบว่า
ความแตกตา่งของแตล่ะกิจกรรมมีหวัใจหลกัของการประกอบพิธีกรรมท่ีสอดคล้องและสมัพนัธ์กนั
ตามลกัษณะและการปฏิบตัขิองพิธีกรรม ซึง่แบง่ออกเป็น 3 ประเดน็หลกัๆคือ 
   2.3.1 พิธีกรรมในวันสิน้ลมหายใจ และพิธีกรรมในวันตัง้ศพบ าเพ็ญกุศล 
เป็นการประกอบพิธีกรรมในช่วงท่ีศพยังตัง้อยู่ให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งทัง้สองกิจกรรมมี
ความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกนัในแง่นยัยะของพิธีกรรม คือ เพ่ือให้คนท่ีมีชีวิตอยู่เข้าใจสจัธรรมของ
ชีวิต ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีเกิดขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไป นยัยะของพิธีกรรมนีส้่งผลต่อ
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สภาวะทางด้านจิตใจคือ เพ่ือให้คนท่ีอยู่เบือ้งหลงั คลายความโศกเศร้า และยอมรับความจริงจาก
การสูญเสียและเปล่ียนแปลงได้ จึงได้ตีความนยัยะของพิธีกรรมทัง้ 2 ออกมาในเร่ืองของ “การ
เปล่ียนแปลง” ของชีวิตมนษุย์นัน่ก็คือ “การเปล่ียนแปลง จากมีรูปเป็นไม่มีรูป” ซึ่งเป็นการ

เปล่ียนแปลงในลักษณะของการปรากฏรูปร่างทางกายภาพของร่างกายมนุษย์จนไม่สามารถ
มองเห็นและรับรู้กายภาพของความเป็นมนษุย์ 
 

 
 
ภาพท่ี  41   แสดงแผนภาพกระบวนการตีความนยัยะของพิธีกรรมสู่ค าส าคญัในการ ออกแบบ 1 
 

   2.3.2 พิธีกรรมในวันฌาปนกิจศพและวันเก็บอัฐิ เป็นการประกอบพิธีกรรม
ในชว่งระยะเวลาระหวา่งการมีอยูท่างกายภาพของศพกบัการสลายไปทางกายภาพ คือการเผาศพ
สู่การสูญสลายไปของร่างกายตามการประกอบพิธีกรรม ซึ่งทัง้สองกิจกรรมมีความสมัพันธ์และ
เช่ือมโยงกนัในแง่นยัยะของพิธีกรรม คือ ให้ผู้ ท่ียงัมีชีวิตอยูไ่ด้พิจารณาถึงการตายและการเกิดใหม ่

   โดยการส่งผู้ตายไปสู่ท่ีท่ีดีท่ีสุด หรือสวรรค์ตามความเช่ือเดิมในอดีต นัยยะของ
พิธีกรรมดงักล่าวเช่ือมโยงกบัสภาวะความรู้สึกของผู้ ท่ียงัมีชีวิตอยู่เบือ้งหลงั คือ การยอมรับความ
จริงจากการสญูเสีย จงึได้ตีความนยัยะของพิธีกรรมทัง้ 2 ดงันี ้ 
   สวรรค์ทางการรับรู้กายภาพของมนุษย์มีความคิดและเข้าใจตรงกันว่า สิ่งท่ีตน
เรียกวา่สวรรค์นัน้ คือ พืน้ท่ีท่ีอยูส่งูขึน้ไปบนท้องฟ้าซึ่งไม่สามารถมองเห็นและจบัต้องได้ แตม่นษุย์

สามารถรับรู้ได้ว่าทิศทางของพืน้ท่ีดงักล่าวนัน้อยู่บนท่ีสงูหรือบนท้องฟ้า ซึ่งตามคติความเช่ือท่ีจะ
สง่ผู้ตายไปสูส่วรรค์หรือพืน้ท่ีท่ีดีท่ีสดุส าหรับผู้ตายนัน้  ได้ตีความออกมาในเร่ืองของ  “การเคล่ือน
ไปยังท่ีสูง” (พืน้ที่ที่ดีกว่า) นัน่ก็คือการสร้างการรับรู้ให้คอ่ยๆเคล่ือนท่ีในระดบัท่ีสูงขึน้สู่ท้องฟ้า 
ซึง่มีความสอดคล้องกบัความเช่ือในการสง่ผู้ตายไปเกิดสูโ่ลกใหมท่ี่ดี และไปสูส่วรรค์ 
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ภาพท่ี  42  แสดงแผนภาพกระบวนการตีความนยัยะของพิธีกรรมสู่ค าส าคญัในการออกแบบ 2 
 
   2.3.3 พิธีกรรมในวันท าบุญอัฐิ เป็นการประกอบพิธีในระยะเวลาท่ีศพไม่มี

รูปร่างทางกายภาพแล้ว ซึ่งพิธีกรรมดงักล่าวมีนยัยะของพิธีกรรม คือ เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วน
กศุลไปให้ผู้ตาย ซึง่เป็นการส่ือสารหรือการเช่ือมโยงระหว่างบคุคลท่ียงัมีชีวิตอยู่กบับคุคลท่ีจากไป
ในสภาวะอารมณ์ของการระลึกถึงและคิดถึง จึงได้ตีความนยัยะของพิธีกรรมออกมาในเร่ืองของ 
“การเช่ือมโยง” ซึง่เป็นความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ผ่านบคุคลท่ียงัมีชีวิตอยู่สู่บคุคลท่ีจากไป แสดงออก

ถึงการกระท าหรือการสง่ตอ่อยา่งใดอย่างหนึง่ไปให้กบัผู้ตาย 
 

 
 
ภาพท่ี  43  แสดงแผนภาพกระบวนการตีความนยัยะของพิธีกรรมสูค่ าส าคญัในการออกแบบ 3 
 
 2.4 สรุปค าส าคัญ (Keyword) ในการออกแบบ 
 ค าส าคญั (Keyword) ในการออกแบบแบง่ออกเป็น 3 ประเด็นหลกัๆ คือ (ภาพท่ี 44 
หน้า 65) 
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 1. พิธีกรรมในวนัสิน้ลมหายใจ และในวนัตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล ค าส าคญั (Keyword) ท่ี
ส่ือสารถึงสจัจะธรรมและการเปล่ียนแปลงของชีวิตมนษุย์ซึ่งมีความตายเป็นจุดสิน้สุด  คือ “การ
เปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป)” 
 2. พิธีกรรมในวนัฌาปนกิจและวนัเก็บอฐิัค าส าคญั (Keyword) ท่ีส่ือสารถึงการส่ง
ผู้ตายไปสูโ่ลกใหมท่ี่ดีท่ีสดุ หรือสวรรค์ คือ “การเคล่ือนไปยังท่ีสูง (พืน้ที่ที่ดีกว่า)” 
 3. พิธีกรรมในวนัท าบญุอฐิัค าส าคญั (Keyword) ท่ีจะส่ือสารถึงการอทุิศส่วนบญุส่วน

กศุลไปให้ผู้ตาย คือ “การเช่ือมโยง (ระหวา่งบคุคลท่ียงัมีชีวิตอยู่กบับคุคลท่ีจากไป)” 
 

 
 
ภาพท่ี  44  แสดงแผนภาพสรุปค าส าคญั (Keyword) ในการออกแบบ 
 ท่ีมา  :  จากการศกึษาวิเคราะห์ 

 
3. กระบวนการทดลองออกแบบ 
 เม่ือได้สรุปแนวความคิดและค าส าคญั (Keyword) ในการออกแบบท่ีว่างของพืน้ท่ี

ประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายแล้ว ในกระบวนการตอ่ไปเป็นการน าค าส าคญั (Keyword) ของ
โครงการซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นหลกัๆคือ (1) การเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป) (2) การ
เคล่ือนไปยงัท่ีสงู (พืน้ท่ีท่ีดีกว่า) (3) การเช่ือมโยง มาทดลองสร้างรูปแบบทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ี
สามารถส่ือความหมาย ซึง่แสดงออกถึงความรู้สกึ ความสมัพนัธ์ และการระลึกถึงของบคุคลท่ียงัมี

ชีวิตอยู่ตอ่บคุคลท่ีจากไป ผ่านรูปแบบและระบบสญัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม ตามแนวความคิด
และวตัถปุระสงค์หลกัของโครงการ 
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 3.1 ทดลองค้นหารูปแบบและระบบสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม 
 การทดลองเร่ิมแรกมีวตัถุประสงค์เพ่ือค้นหาลกัษณะกายภาพทางสถาปัตยกรรม ใน
ลกัษณะท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยสภาวะปกติทางสายตามนษุย์ ท่ีสอดคล้องและส่ือสารค าส าคญั 
(Keyword) ของทัง้ 3 พิธีกรรมหลกัๆ  ในการทดลองครัง้นีเ้ป็นการทดลองท่ียงัไม่ค านึงถึงเร่ืองการ
ใช้งานของพืน้ท่ี โดยทดลองผ่านเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมท่ีสอดคล้องกับการรับรู้ด้วยการ
มองเห็น ซึ่งจากหลักทฤษฎีนัน้การรับรู้ทางตาเป็นประสาทสัมผัสแรกท่ีมนุษย์สามารถรับรู้และ

เข้าใจลักษณะรูปทรงทางกายภาพได้ดีท่ีสุด เคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมท่ีใช้ในการทดลอง
ประกอบด้วย ขนาด , ระดบั , การปิดล้อม , ลกัษณะ , รูปทรง , ต าแหน่ง โดยการทดลองดงักล่าว
ใช้ระนาบแนวตัง้  ระนาบแนวนอนและเส้น เป็นตัวกลางในการสร้างรูปแบบท่ีว่างทาง
สถาปัตยกรรม 

 
 
ภาพท่ี  45   แสดงแผนภาพกระบวนการและเคร่ืองมือในการออกแบบ  
ท่ีมา  :  จากการศกึษาวิเคราะห์ 
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 ค าส าคัญ 1 (Keyword) การเปล่ียนแปลง  (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป) 
 ทดลองสร้างรูปแบบและระบบสญัลกัษณ์ของพืน้ท่ี ท่ีส่ือสารการเกิดและการดบัไปของ
ชีวิตอนัเป็นเร่ืองสามญัท่ีทุกคนต้องพบเจอ ในค าส าคญั (Keyword)  เร่ืองการเปล่ียนแปลง  

(จากมีรูปเป็นไม่มีรูป) ซึ่งเป็นลกัษณะการเปล่ียนแปลงของขัน้ตอนของการมีชีวิตจนกระทัง้ตาย
จากไปของมนุษย์ ด้วยการทดลองผ่านตวักลางและเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรม ซึ่งจากการ
ทดลองพบวา่ การสร้างการรับรู้โดยใช้ระนาบแนวตัง้ ระนาบแนวนอน และเส้นแนวตัง้ เป็นตวักลาง

พืน้ฐานในการทดลองสร้างพืน้ท่ีนัน้ เคร่ืองมือท่ีท าให้ตวักลางทางสถาปัตยกรรมสามารถสร้างการ
ส่ือสารค าส าคญั (Keyword) การเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป) ได้นัน้ คือ เคร่ืองมือในเร่ือง
ของขนาดท่ีคอ่ยๆเปล่ียนจากขนาดใหญ่ไปสูข่นาดเล็ก ระดบัท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากสงูไปต ่า หรือ
ระดบัท่ีมีการเคล่ือนตวัจากระดบัด้านบนลงสู่ระดบัด้านล่างหรือใต้พืน้ดิน และเคร่ืองมือในเร่ือง

ของต าแหน่งและทิศทางท่ีมีความเช่ือมโยงกบัลกัษณะการเปิด – ปิด ของพืน้ท่ี ซึ่งจากการทดลอง
รูปแบบท่ีสามารถส่ือสารเร่ืองการเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไมมี่รูป) ได้ชดัเจนและเป็นแนวทางใน
การพฒันาตอ่ได้คือ 
 การทดลองผ่านระนาบแนวตัง้ เคร่ืองมือท่ีสามารถส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ได้คือ  
เคร่ืองมือในเร่ืองของขนาด (Model A1) , ระดบั ต าแหน่งทิศทาง และขนาด  (Model A7) , ขนาด 

ระดบั และคณุสมบตัขิองระนาบ (Model A8) 
  

 
 
ภาพท่ี  46   แสดงการทดลองเร่ือง “การเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป)” ด้วยเคร่ืองมือทาง
 สถาปัตยกรรมผา่นระนาบแนวตัง้ 
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 การทดลองผ่านระนาบแนวนอน เคร่ืองมือท่ีสามารถส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ได้
คือ  เคร่ืองมือในเร่ืองของระดบั (Model B1) , ขนาด ระดบั และต าแหนง่ทิศทาง (Model B4) 

 
 
ภาพท่ี  47  แสดงการทดลองเร่ือง “การเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป)” ด้วยเคร่ืองมือทาง

 สถาปัตยกรรมผา่นระนาบแนวนอน 
 
 การทดลองผ่านเส้น เคร่ืองมือท่ีสามารถส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ได้คือ เคร่ืองมือ
ในเร่ืองของขนาดและระดบั (Model C2) , คณุสมบตั ิ(Model C3)  

 

 
 
ภาพท่ี  48  แสดงการทดลองเร่ือง “การเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป)” ด้วยเคร่ืองมือทาง
 สถาปัตยกรรมผา่นเส้น 
 
 ค าส าคัญ 2 (Keyword) การเคล่ือนไปยังท่ีสูง (พืน้ท่ีที่ดีกว่า) 
 การทดลองสร้างรูปแบบและระบบสญัลกัษณ์ของพืน้ท่ี ท่ีส่ือสารถึงการส่งผู้ตายไปสู่
โลกใหม่หรือสรวงสวรรค์ ในค าส าคญั (Keyword) เร่ืองการเคล่ือนไปยังท่ีสูง (พืน้ที่ที่ดีกว่า)  

ผ่านตวักลางและเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมนัน้ พบว่าการสร้างรูปแบบการรับรู้ทางกายภาพท่ี
ส่ือสารค าส าคญันัน้ ต้องอาศยัเคร่ืองมือในเร่ืองของระดบัเป็นส าคัญ เพ่ือสร้างการรับรู้ของการ
เคล่ือนตวัจากพืน้ท่ีท่ีต ่ากว่าไปสู่พืน้ท่ีท่ีสงูกว่า โดยอาศยัเคร่ืองมือในเร่ืองของต าแหน่งและทิศทาง
เป็นตวัสร้างรูปแบบของการเคล่ือนตวัจากจดุหนึ่งไปสู่ท่ีจดุหนึ่งด้วยลกัษณะตา่งๆ เช่น การเคล่ือน
ไปสูจ่ดุศนูย์กลาง การเคล่ือนไปตามเส้นของแนวแกน ซึ่งรูปแบบจากการทดลองท่ีส่ือสารเร่ืองการ

เคล่ือนไปยงัท่ีสงู (ท่ีท่ีดีกวา่) ได้ชดัเจนและเป็นแนวทางในการพฒันาตอ่ 
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  การทดลองผา่นระนาบแนวตัง้ เคร่ืองมือท่ีสามารถส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ได้คือ  
เคร่ืองมือในเร่ืองของระดบั ขนาด และการเปิด-ปิด (Model A3) , ระดบัและรูปทรง (Model A5)  

 

 
 

ภาพท่ี  49  แสดงการทดลองเร่ือง “การเคล่ือนไปยังท่ีสูง (พืน้ท่ีท่ีดีกว่า)” ด้วยเคร่ืองมือทาง
 สถาปัตยกรรมผา่นเส้น 
 
 การทดลองผ่านระนาบแนวนอน เคร่ืองมือท่ีสามารถส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ได้
คือ  เคร่ืองมือในเร่ืองของระดบัและขนาด (Model B1) , ระดบัและต าแหนง่ทิศทาง (Model B4) 

 

 
 
ภาพท่ี  50  แสดงการทดลองเร่ือง “การเคล่ือนไปยงัท่ีสงู (ท่ีท่ีดีกวา่)” ด้วยระนาบแนวตัง้นอน 

 
 การทดลองผ่านเส้น เคร่ืองมือท่ีสามารถส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ได้คือ เคร่ืองมือ
ในเร่ืองของระดบั (Model C1) ,  ระดบัและต าแหนง่ทิศทาง (Model C2) 
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ภาพท่ี  51  แสดงการทดลองเร่ือง “การเคล่ือนไปยงัท่ีสงู (ท่ีท่ีดีกวา่)” ด้วยเส้น 
 
 ค าส าคัญ 3 (Keyword) การเช่ือมโยง 
 การทดลองสร้างรูปแบบและระบบสญัลกัษณ์ของพืน้ท่ี ท่ีส่ือสารถึงความสมัพนัธ์ของ
บคุคลท่ียงัมีชีวิตอยู่ตอ่บคุคลท่ีจากไป ในค าส าคญั (Keyword) เร่ืองการเช่ือมโยง ผ่านตวักลาง

และเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมนัน้ พบว่าการสร้างรูปแบบการรับรู้ของค าส าคญั (Keyword) ซึ่ง
เป็นลักษณะการเช่ือมโยงของ 2 สิ่งเข้าด้วยกันนัน้ ในการทดลองด้วยตัวกลางพืน้ฐานทาง
สถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่งกนันัน้ ระนาบในแนวตัง้และระนาบแนวนอนสามารถสร้างการเช่ือมโยง
ได้ดีกว่าเส้น เน่ืองจากระนาบสามารถสร้างการปิดล้อมและขอบเขตได้ดีกว่า ซึ่งเคร่ืองมือท่ี

สามารถสร้างการส่ือสารค าส าคญัได้คือ เคร่ืองมือในเร่ืองของระดับ คุณสมบัติ และต าแหน่ง
ทิศทาง ซึ่งเป็นตวักลางสร้างการรับรู้ของการเช่ือมโยงได้  ซึ่งรูปแบบท่ีสามารถส่ือสารและน าไป
พฒันาตอ่ได้ คือ 
 การทดลองผ่านระนาบแนวตัง้ เคร่ืองมือท่ีสามารถส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ได้คือ  
เคร่ืองมือในเร่ืองของต าแหนง่และทิศทาง (Model A1) 

 

 
 
ภาพท่ี  52  แสดงการทดลองเร่ือง “การเช่ือมโยง” ด้วยระนาบแนวตัง้ 
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  การทดลองผ่านระนาบแนวนอน เคร่ืองมือท่ีสามารถส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ได้
คือ  เคร่ืองมือในเร่ืองของระดบัและคณุสมบตัขิองระนาบ (Model B3)  
 

 
 

ภาพท่ี  53  แสดงการทดลองเร่ือง “การเช่ือมโยง” ด้วยระนาบแนวนอน 
 
 การทดลองผ่านเส้น เคร่ืองมือท่ีสามารถส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ได้คือ เคร่ืองมือ
ในเร่ืองคณุสมบตัแิละต าแหนง่ทิศทาง (Model C4)  

 

 
 
ภาพท่ี  54  แสดงการทดลองเร่ือง “การเช่ือมโยง” ด้วยเส้น 
 
 ข้อสังเกตในการศึกษาทดลอง 
 จากการทดลองพบว่ารูปแบบทางกายภาพท่ีสร้างขึน้จากตวักลางและเคร่ืองมือทาง
สถาปัตยกรรม เพ่ือท่ีจะส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ในการอกแบบของแตล่ะพืน้ท่ีนัน้ เป็นรูปแบบ

ของการค้นหาระบบสญัลักษณ์และลกัษณะเฉพาะทางกายภาพท่ีสามารถส่ือสารความหมายท่ี
สอดคล้องกบัค าส าคญั (Keyword) ได้ ซึง่จากการทดลองในครัง้นีส้งัเกตได้ว่าการส่ือสารค าส าคญั 
(Keyword) ของทัง้ 3 พืน้ท่ีนัน้ ไม่สามารถจะส่ือสารหรืออธิบายกายภาพของพืน้ท่ีผ่านการท างาน
ของเคร่ืองมือเพียงชนิดเดียวได้อย่างชดัเจน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัเคร่ืองมือหลากหลายชนิดเพ่ือ
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สร้างระบบสญัลกัษณ์ และรูปแบบทางกายภาพให้สามารถส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ของแต่
ละพืน้ท่ีได้อยา่งชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
 3.2 สร้างรูปแบบของพืน้ท่ีจากความต้องการด้านการใช้งานและค าส าคัญ 
(Keyword) จากการตีความ 
 การทดลองครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ในการทดลองเพ่ือค้นหารูปแบบความต้องการของการ

ใช้พืน้ท่ีแต่ละพิธีกรรม ในเร่ืองของลกัษณะการปิดล้อมพืน้ท่ี , การเปิด-ปิดระหว่างภายนอกและ
ภายใน , การปกคลุมของพืน้ท่ี จากข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยและ
สภาวะอารมณ์ของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรม เพ่ือน ารูปแบบด้านความต้องการในเร่ืองของการใช้พืน้
ท่ีมาท างานร่วมกบัรูปแบบทางกายภาพท่ีส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ในการออกแบบ 

 โดยขัน้ตอนเร่ิมจากการวิเคราะห์ความต้องการรูปแบบการใช้พืน้ท่ีของแต่ละพิธีกรรม 
ภายใต้เง่ือนไขของระยะเวลาการใช้พืน้ท่ีจริง ความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการด้านสภาวะ
อารมณ์และความรู้สึก ซึ่งประกอบด้วย พิธีกรรมในวนัสิน้ลมหายใจ พิธีกรรมในวนัตัง้ศพบ าเพ็ญ
กศุล พิธีกรรมในวนัฌาปนกิจ พิธีกรรมในวนัเก็บอฐิั และพิธีกรรมในวนัท าบญุอทุิศส่วนกศุลให้กบั
ผู้ ตาย (ภาพท่ี 55) ซึ่ งน าผลจากการวิ เคราะห์ดังกล่าวมาทดลองสร้างรูปแบบพืน้ท่ีทาง

สถาปัตยกรรม (พืน้ท่ี 3 มิติ) โดยใช้ระนาบแนวตัง้และระนาบแนวนอนเป็นตวักลางสร้างพืน้ท่ี เม่ือ
ได้รูปแบบพืน้ท่ีตามความต้องการด้านการใช้งานของแตล่ะกิจกรรมแล้ว ในขัน้ตอนตอ่ไปเป็นการ
น ารูปแบบพืน้ท่ีดงักล่าวมาท างานร่วมกบัรูปแบบกายภาพท่ีส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ของแต่
ละพิธีกรรมท่ีเลือกมาจากการทดลองในเร่ืองของรูปแบบและระบบสญัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม

ในครัง้ท่ีผา่นมา 
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ภาพท่ี  55  แสดงแผนภาพการใช้งานของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรม สภาวะความรู้สึก และค าส าคญั 
 (Keyword) ของพิธีกรรม 
 
 ค าส าคัญ 1 (Keyword) การเปล่ียนแปลง  (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป) 
 จากการวิเคราะห์ค าส าคญั 1 (Keyword) นัน้ พืน้ท่ีใช้งานแบง่ออกเป็น 2 พืน้ท่ีหลกัๆ 
คือ  
 1. พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัสิน้ลมหายใจ ความต้องการรูปแบบพืน้ท่ีในลกัษณะ

พืน้ท่ีเปิดเช่ือมโยงกบัภายนอก มีขอบเขตของพืน้ท่ีชดัเจนรู้สึกเป็นส่วนตวั ต้องการรูปแบบพืน้ท่ีปก
คลุมในส่วนของพืน้ท่ีใช้งานของผู้ ร่วมพิธีกรรม โดยใช้ปริมาตรหรือขนาด ( Volume) ของพืน้ท่ีท่ี
แตกตา่งกนัเป็นตวัสร้างการเช่ือมโยงระหวา่งภายนอกและภายใน ให้รู้สกึสบายและไมอ่ดึอดั  
 2. พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวันตัง้ศพบ าเพ็ญกุศล ความต้องการรูปแบบพืน้ท่ีใน

ลกัษณะพืน้ท่ีแบบเปิดเช่ือมโยงกบัภายนอก รู้สึกถึงความเป็นส่วนตวั และเน่ืองจากระยะเวลาการ
ใช้พืน้ท่ีท่ีตอ่เน่ืองเวลานานท าให้ต้องการการปกคลมุพืน้ท่ี และมีปริมาตรหรือขนาด (Volume) ของ
ท่ีวา่งท่ีแตกตา่งกนัตามล าดบัความรู้สกึและการใช้งานของผู้ใช้พืน้ท่ี (User)  
 การท างานระหว่างหน้าท่ีใช้สอย (Function) กับค าส าคญั (Keyword)  ได้เลือก
รูปแบบพืน้ท่ีท่ีสามารถสร้างการรับรู้เก่ียวกบัค าส าคญั (Keyword) ได้ จากการทดลองในเร่ืองของ

รูปแบบและระบบสญัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมในครัง้ท่ีผ่านมา (ภาพท่ี 56) มาท างานร่วมกับ
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รูปแบบความต้องการด้านพืน้ท่ีใช้สอย (ภาพท่ี 58) คือ รูปแบบท่ีส่ือถึงการเปล่ียนแปลงจากมีรูป
เป็นไม่มีรูปของระนาบแนวตัง้ท่ีค่อยๆแนบชิดกับพืน้ดินด้วยขนาดท่ีค่อยๆหายไปหรือเล็กลง และ
การรับรู้ระหวา่งภายนอกกบัภายในท่ีค่อยๆน้อยลง 

 

 
 
ภาพท่ี  56  แสดงแผนภาพความต้องการรูปแบบพืน้ท่ีของค าส าคญั (Keyword) เร่ืองการ 
 เปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไมมี่รูป) 
ท่ีมา  :  จากการศกึษาวิเคราะห์ 

 

 
 
ภาพท่ี  57  แสดงการทดลองสร้างพืน้ท่ี 3 มติ ิจากรูปแบบพืน้ท่ีท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
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ภาพท่ี  58  แสดงแผนภาพการท างานระหวา่งพืน้ท่ีใช้สอยและค าส าคญั (Keyword)  
 

 
 
ภาพท่ี  59  แสดงการทดลองสร้างพืน้ท่ี 3 มิติ การท างานระหว่างพืน้ท่ีใช้สอยและค าส าคัญ 
 (Keyword) 
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 ค าส าคัญ 2 (Keyword) การเคล่ือนไปยังท่ีสูง (พืน้ท่ีที่ดีกว่า) 
 จากการวิเคราะห์ค าส าคญั 2 (Keyword) นัน้ พืน้ท่ีใช้งานแบง่ออกเป็น 2 พืน้ท่ีหลกัๆ 
คือ  
 1. พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัฌาปนกิจ ต้องการลกัษณะพืน้ท่ีแบบเปิด ไม่ปิดล้อม มี
สิ่งปกคลมุในบางสว่นของพืน้ท่ีส าหรับผู้ ร่วมประกอบพิธีกรรม ซึ่งสามารถส่ือสารกบัพืน้ท่ีภายนอก
ได้โดยตรง 

 2. พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวันเก็บอัฐิ ต้องการพืน้ท่ีลักษณะเปิดไม่ปิดล้อม แต่ให้
ความรู้สกึเป็นสว่นตวั มีสว่นปกคลมุในบางพืน้ท่ีของการประกอบพิธีกรรม 
การท างานระหว่างหน้าท่ีใช้สอย (Function) กับค าส าคญั (Keyword) ได้เลือกรูปแบบพืน้ท่ีท่ี
สามารถสร้างการรับรู้เก่ียวกบัค าส าคญั (Keyword) จากการทดลองในเร่ืองของรูปแบบและระบบ

สญัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมในครัง้ท่ีผ่านมา (ภาพท่ี 60) มาท างานร่วมกับความต้องการของ
รูปแบบพืน้ท่ีใช้งาน (ภาพท่ี 62 หน้า 78) ซึ่งในการเลือกรูปแบบได้ท าการตัง้ค าถามเพิ่มกับค า
ส าคญั (Keyword) ของการเคล่ือนไปยงัท่ีสงูว่าเป็นลกัษณะของการเคล่ือนในรูปแบบใด เพ่ือเป็น
การสร้างกรอบความชดัเจนให้กบัค าส าคญั (Keyword) คือการเคล่ือนไปยงัท่ีสูงในลกัษณะการ
เคล่ือนแบบคอ่ยๆวนเข้าสู่ศนูย์กลาง ในลกัษณะพืน้ท่ีต ่าไปสู่พื น้ท่ีท่ีสูงกว่า และค่อยๆเคล่ือนจาก

พืน้ท่ีปิดไปสู่พืน้ท่ีเปิด ซึ่งตีความลกัษณะดงักล่าวมาจากเนือ้หาของระบบความเช่ือการเวียน ว่าย 
ตาย เกิด ซึง่เป็นลกัษณะการเคล่ือนตวัในรูปแบบวงกลม 
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ภาพท่ี  60  แสดงแผนภาพความต้องการรูปแบบพืน้ท่ีของค าส าคญั (Keyword) เร่ืองการเคล่ือน
 ไปยงัท่ีสงู (พืน้ท่ีท่ีท่ีดีกวา่) 
ท่ีมา  :  จากการศกึษาวิเคราะห์ 
 

 
 
ภาพท่ี  61  แสดงการทดลองสร้างพืน้ท่ี 3 มิต ิจากรูปแบบพืน้ท่ีท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
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ภาพท่ี  62  แสดงแผนภาพการท างานระหวา่งพืน้ท่ีใช้สอยและค าส าคญั (Keyword) 

 

 
 
ภาพท่ี  63  แสดงการทดลองสร้างพืน้ท่ี 3 มิติ การท างานระหว่างพืน้ท่ีใช้สอยและค าส าคัญ 
 (Keyword) 
 
 ค าส าคัญ 3 (Keyword) การเช่ือมโยง  
 จากการวิเคราะห์ค าส าคญั 3 (Keyword) การเช่ือมโยง ประกอบด้วยพืน้ท่ีประกอบ
พิธีกรรมในวนัท าบญุอทุิศส่วนกศุลให้กบัผู้ตาย (ท าบญุอฐิั) (ภาพท่ี 64) ซึ่งความต้องการด้านการ

ใช้สอยพืน้ท่ี ต้องการพืน้ท่ีในลกัษณะพืน้ท่ีเปิด ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตวั สามารถส่ือสารระหว่าง
พืน้ท่ีกบัผู้ใช้ได้โดยตรง 
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 การท างานระหว่างหน้าท่ีใช้สอยกบัค าส าคญั (Keyword) (ภาพท่ี 66) ได้ท าการตัง้
ค าถามเพิ่มในสว่นของค าส าคญั (Keyword) การเช่ือมโยง ว่าเป็นลกัษณะการเช่ือมโยงรูปแบบใด 
เพ่ือสร้างความชดัเจนให้กบัการส่ือสารความหมาย โดยให้ลกัษณะการเช่ือมโยงเป็นรูปแบบการ

เช่ือมโยงจากระดบัพืน้ท่ีดินสู่ระดบัใต้พืน้ดิน และคอ่ยๆตดัประสาทสมัผสัการรับรู้ภายนอกออกไป
เข้าสู่ภายในพืน้ท่ี เพ่ือให้เกิดความสงบของการเช่ือมโยง ซึ่งตีความมาจากการการเช่ือมโยง
ระหว่างบคุคลท่ียงัมีชีวิตอยู่ ซึ่งอยู่ในระดบัพืน้โลกปกติ กบับคุคลท่ีจากไป ซึ่งอยู่ในรูปแบบพืน้ท่ีท่ี
มองไมเ่ห็น หรือใต้พืน้ดนิ 

 

 
 
ภาพท่ี  64  แสดงแผนภาพความต้องการรูปแบบพืน้ท่ีของค าส าคญั (Keyword) การเช่ือมโยง 
ท่ีมา  :  จากการศกึษาวิเคราะห์ 

 

 
 
ภาพท่ี  65  แสดงการทดลองสร้างพืน้ท่ี 3 มิต ิจากรูปแบบพืน้ท่ีท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
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ภาพท่ี  66  แสดงแผนภาพการท างานระหวา่งหน้าท่ีใช้สอยและค าส าคญั (Keyword) 

 

 
 
ภาพท่ี  67  แสดงการทดลองสร้างพืน้ท่ี 3 มิติ การท างานระหว่างพืน้ท่ีใช้สอยและค าส าคัญ 
 (Keyword) 
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 ข้อสังเกตในการศึกษา 
 จากการทดลองสร้างรูปแบบพืน้ท่ีด้วยความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยหรือการใช้
พืน้ท่ีและค าส าคญั (Keyword) จากการตีความของพิธีกรรม สังเกตได้ว่ารูปแบบท่ีได้จากการ
ทดลองผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม (Element) เพ่ือสร้างการส่ือสารและการใช้งานของ
พืน้ท่ีนัน้ ยงัไมส่ามารถตดัสินได้วา่พืน้ท่ีดงักล่าวสามารถตอบตอ่การรับรู้ของค าส าคญั (Keyword) 
แต่ละพืน้ท่ีได้จริง จึงมีการตัง้สมมติฐานจากการทดลองว่าการท างานร่วมกับบริบทของท่ีตัง้

โครงการ จ านวนผู้ ใช้ และขนาดของพืน้ท่ีจริง จะสามารถช่วยสร้างการส่ือสารท่ีมีความสอดคล้อง
กับความเป็นจริง และสามารถสร้างการรับรู้ได้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากความรู้สึก (Sensory) 
ไมไ่ด้เกิดขึน้จากตวัมนัเอง แตต้่องอาศยัพืน้ท่ีหรือสภาพแวดล้อมรอบๆเป็นตวัช่วยตดัสินและสร้าง
ความชดัเจนให้กบัการรับรู้ด้วย ในขัน้ตอนต่อไปจึงเป็นการเลือกพืน้ท่ีตัง้โครงการเพ่ือเป็นปัจจยัท่ี

ชว่ยสง่เสริมให้การส่ือสารทางสถาปัตยกรรม มีความสมบรูณ์และมีความชดัเจนมากท่ีสดุ 
 
4. การเลือกที่ตัง้โครงการและวิเคราะห์บริบทที่ตัง้โครงการ 

4.1 แนวคิดในการเลือกที่ตัง้โครงการ 
 เน่ืองจากแนวคิดการออกแบบพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายนี ้เป็นการ
ออกแบบพืน้ท่ีขึน้มาใหมจ่ากการตีความเนือ้หาของพิธีกรรม โดยมีหลกัเกณฑ์และท่ีมาในการเลือก
ท่ีตัง้โครงการจากปัจจัยเร่ืองการเปล่ียนแปลงของสังคมเมืองและค่านิยมในปัจจุบนั ท าให้การ

ประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายขาดความเข้าใจและความรู้สึกร่วมเก่ียวกบัพิธีกรรม อีกทัง้พืน้ท่ี
รองรับการประกอบพิธีกรรมยังขาดความสัมพันธ์กับเนือ้หาของพิธีกรรมและความรู้สึกของผู้ ใช้ 
หลกัเกณฑ์ในการเลือกท่ีตัง้โครงการออกแบบประกอบด้วย  
 1. ท่ีตัง้โครงการมีลกัษณะเป็นชมุชนเมือง 

 2. พืน้ท่ีดงักลา่วอยูใ่นบริเวณวดั หรือบริเวณละแวกใกล้เคียงกบัวดั 
 3. พืน้ท่ีมีความต้องการโครงการ (Program) เข้าไปตัง้ภายในพืน้ท่ี 
 4. พืน้ท่ีสามารถส่ือสารกับภายนอกได้ เช่น ติดเส้นทางคมนาคม หรือมีมุมมองท่ี
เช่ือมโยงออกสูภ่ายนอก 
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 4.2 การเลือกที่ตัง้โครงการ 
 จากแนวคิดและเกณฑ์ในการเลือกท่ีตัง้โครงการเพ่ือท าการออกแบบ ได้ท าการเลือก
พืน้ท่ีในกรุงเทพฯ ย่านฝ่ังธนบุรี ในเขตบางกอกน้อย ให้เป็นต าแหน่งของพืน้ท่ีหลกัในการเลือกหา
พืน้ท่ีตัง้โครงการ เน่ืองจากเป็นเขต (Zone) ท่ีมีชมุชนหนาแน่น และมีวดัตัง้อยู่เป็นจ านวนมาก จึง
ได้ท าการหาข้อมลูวดัท่ียงัขาดพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายในเขตบางกอกน้อย ซึ่งจาก
การหาข้อมลูได้เลือกวดัท่ีมีความต้องการตามเกณฑ์ดงักล่าวมา 3 วดั คือ วดัเพลงวิปัสสนา (จรัญ

สนิทวงค)์ วดัใหมย่ายแป้น (บางขนุนนท์) และวดัวิเศษการหรือวดัฉิมทายิกาวาท (พรานนก)  
 

 
 

ภาพท่ี  68  แสดงต าแหนง่ตวัเลือกของท่ีตัง้โครงการ 
 
 จากการศึกษาข้อมูลและลงพืน้ท่ีพบว่า วดัใหม่ยายแป้น (บางขุนนนท์) มีคณุสมบตัิ
และมีศักยภาพในการเป็นท่ีตัง้โครงการมากท่ีสุด เน่ืองจากวัดใหม่ยายแป้นมีบริบทโดยรอบท่ี

สอดคล้องกบัความต้องการของโครงการ (Program) คือมีพืน้ท่ีอยู่ติดเส้นทางคมนาคม มีมมุมองท่ี
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สามารถเช่ือมโยงสูภ่ายนอก และท่ีส าคญัคือวดัใหม่ยายแป้นเป็นจดุศนูย์รวมของคนในชมุชนและ
ยงัขาดพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัการตาย  
 ดงันัน้จึงขอสรุปว่า พืน้ท่ีท่ีเลือกมาเป็นท่ีตัง้โครงการ คือ พืน้ท่ีบริเวณวดัใหม่ยายแป้น 

(บางขุนนนท์) ซึ่งในขัน้ตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์บริบทและรายละเอียดต่างๆของท่ีตัง้
โครงการ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการออกแบบตอ่ไป 
 

 
 

ภาพท่ี  69  ภาพถ่ายทางอากาศแสดงท่ีตัง้โครงการ 
 

 
ภาพท่ี  70  แสดงภาพถ่ายท่ีตัง้โครงการจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
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ภาพท่ี  71  แสดงภาพถ่ายท่ีตัง้โครงการจากทิศตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
 ประวัตคิวามเป็นมา 
 วดัใหม่ย้ายแป้นสร้างขึน้ประมาณปี พ.ศ.2390 ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ซึ่งตามค าบอกเล่า
สนันิษฐานวา่คณุย้ายแป้นเป็นผู้บริจาคท่ีดินและสร้างวดั ภายในวดัประกอบด้วยอาคารเสนาสนะ 
มีอโุบสถกว้าง 9 เมตร ยาว 23 เมตร กฏิุสงฆ์จ านวน 8 หลงั หอระฆงัคอนกรีต พืน้ท่ีปฏิบตัิธรรม 

และท่ีส าคญัคือศาลาการเปรียญไม้ ซึ่งเป็นอาคารท่ีตัง้อยู่ในท่ีตัง้โครงการท่ีจะท าการออกแบบ
โครงการ 
 ลักษณะทางกายภาพและบริบทโดยรอบของที่ตัง้โครงการ 
 ลักษณะท่ีตัง้โครงการเป็นพืน้ท่ีราบลุ่ม อยู่ติดกับพืน้ท่ีวัดใหม่ย้ายแป้น ภายในท่ีตัง้
โครงการประกอบด้วยศาลาการเปรียญของวัดเป็นอาคารไม้ 2 ชัน้ สร้างเม่ือปี 2479 มีอายุ
ประมาณ 77 ปี ขนาดอาคารกว้าง 12 เมตร ยาว 21 เมตร อาคารหลงันีมี้ประวตัิความเป็นมาท่ี
ส าคญัต่อคนในชมุชนและเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีคณุค่าของวดัใหม่ย้ายแป้น ในปัจจุบนัเป็นพืน้ท่ี

ส าหรับพระสงฆ์สามเณรใช้ส าหรับพกัผอ่นและศกึษาธรรมะในบางโอกาส 
 บริบทโดยรอบที่ตัง้โครงการ 
 A ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ติดกบัคลองบางกอกน้อย ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมทางน า้

สายส าคญัของชมุชนบางกอกน้อยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซึ่งเส้นทางดงักล่าวมีการเคล่ือนไหว
ของการคมนาคมอยู่ตลอดในเวลากลางวัน มีบ้านเรือนอาศยัอยู่หนาแน่นในบริเวณริมฝ่ังคลอง
บางกอกน้อย 

 B ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ติดกบับริเวณวดัใหม่ย้ายแป้นและชมุชนบริเวณวดั มีบ้านเรือน
อาศยัอยูห่นาแนน่ อีกทัง้ทิศตะวนัตกเฉียงใต้เป็นทางเข้าหลกัท่ีสามารถเข้าสูท่ี่ตัง้โครงการ  

 C ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ติดกบัเส้นทางหลกัของการคมนาคมทางบก มีรถผ่านไปผ่าน
มาตลอดเวลา เป็นมมุมองท่ีบคุคลภายนอกสามารถมองเข้าสูภ่ายในท่ีตัง้โครงการได้อย่างชดัเจน 
 D ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ตดิกบัชมุชนวดัใหมย้่ายแป้น  
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ภาพท่ี  72  แสดงบริบทโดยรอบของท่ีตัง้โครงการ 
 

 
 
ภาพท่ี  73  แสดงภาพอาคารไม้หลงัเก่า (ศาลาการเปรียญ) ท่ีอยูภ่ายในท่ีตัง้โครงการ 
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ภาพท่ี  74  แสดงการเคล่ือนไหวของบริบทรอบท่ีตัง้โครงการ 

 

 
 
ภาพท่ี  75  แสดงการรับรู้และความสมัพนัธ์กบับริบทของท่ีตัง้โครงการ 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ความสมัพนัธ์บริบทกบั site (สงัคมและการใช้

งาน) 

 

ความสมัพนัธ์บริบทกบั site (มมุมอง) การรับรู้และความสมัพนัธ์กบับริบทภายนอก 

 

 

    

 
 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
น้อย                                       มาก         

 

 

 

  

 

 

การเคลือ่นไหว 

   
น้อย                                       มาก         

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
คมนาคมทางน า้ 

คมนาคมทางบก 
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ภาพท่ี  76  แสดงเส้นทางการเข้าถึงท่ีตัง้โครงการ 
 

 

 

 

    

 
 

 

ที่พกัผ่อนของชุมชนและ
สามเณรในวัด 

 

 

 

 

 

ชุมชน 

วัด 

ถนน 

 

 

  

จดุท่ีจะสร้างความต่อเน่ืองระหวา่งชมุชนกบั site 
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บทที่ 7 
การออกแบบสถาปัตยกรรม 

 
1. ทดลองออกแบบร่วมกับที่ตัง้โครงการ 
 ในการทดลองครัง้นีเ้ป็นการทดลองสร้างรูปแบบทางสถาปัตยกรรมบนพืน้ท่ีและบริบท
ท่ีมีคณุสมบตัขิองการเป็นท่ีตัง้โครงการ เพ่ือให้รูปแบบของพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมมีล าดบัของการ

รับรู้ท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด และสามารถสร้างการรับรู้ท่ีสอดคล้องกับปัจจยัในด้าน
อ่ืนๆนอกเหนือจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  
 1.1 ทดลองออกแบบพืน้ที่ ผ่านเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรม (ระดับ แสง-เงา  
การเคล่ือนตัว) 
 จัดวางต าแหน่งและออกแบบภาพรวมของโครงการ  วตัถปุระสงค์ในการทดลอง
ออกแบบ เป็นการสร้างพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ทัง้ในเร่ืองหน้าท่ีใช้สอยหลกั 

การส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ของพิธีกรรม และการท างานร่วมกบับริบทของท่ีตัง้โครงการ ผ่าน
เคร่ืองมือและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งจากการวิเคราะห์ท่ีตัง้ของโครงการในเร่ืองการ
เคล่ือนไหว การรับรู้ และการเช่ือมโยงกับบริบทโดยรอบของโครงการ ได้จัดวางพืน้ท่ีประกอบ
พิธีกรรมของทัง้ 3 ค าส าคญั (Keyword) ลงบนท่ีตัง้โครงการ โดยมีแนวคิดให้อาคารไม้ (ศาลาการ

เปรียญ) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีเลือกเก็บไว้ในท่ีตัง้โครงการ ท าหน้าท่ีเป็นจดุเช่ือมโยงและเป็นจดุ
เปล่ียนผ่านระหว่างพืน้ท่ีหนึ่งไปสู่อีกพืน้ท่ีหนึ่ง โดยจัดวางพืน้ท่ีของแต่ละพิธีกรรมตามความ
ต้องการทางกายภาพของค าส าคญั (Keyword) แตล่ะพืน้ท่ี (ภาพท่ี 77) ดงันี ้

1. (Zone A) เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการเคล่ือนไหวของบริบท ทัง้การเคล่ือนไหวของสายน า้ การคมนาคม 
และกิจกรรมของชุมชนริมฝ่ัง ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของกายภาพและบริบทโดยรอบท่ีตัง้

โครงการตลอดเวลา จึงจดัวางพืน้ท่ีดงักล่าวให้เป็นต าแหน่ง (Zone) ของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมใน
วนัสิน้ลมหายใจและวนัตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล ค าส าคัญ (Keyword) การเปล่ียนแปลง (จากมีรูป

เป็นไม่มีรูป) คือการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของมนุษย์จนไม่สามารถมองเห็นกายภาพของ
ความเป็นมนุษย์หรือการตายจากไป โดยวิเคราะห์จากลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ีมีความ

สอดคล้องกบัการส่ือสารค าส าคญัของพิธีกรรม  
2. (Zone B) เป็นพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะทางกายภาพของบริบทท่ีมีการเคล่ือนท่ีจากจดุหนึ่งไปยงัอีกจดุ
หนึ่ง ของการคมนาคมบนถนนขึน้สู่สะพานข้ามแม่น า้ ซึ่งระดบัของท่ีตัง้โครงการอยู่ในระดบัท่ีต ่า
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กว่า จึงได้จดัวางให้พืน้ท่ีดงักล่าวเป็นต าแหน่ง (Zone) ของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัฌาปนกิจ
และวนัเก็บอฐิั ค าส าคัญ (Keyword) การเคล่ือนที่ไปยังที่ สูง (พืน้ที่ที่ดีกว่า) คือการสร้างการ
รับรู้ให้ค่อยๆเคล่ือนตวัขึน้สู่พืน้ท่ีสูงบนท้องฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับความเช่ือในการส่งผู้ตายสู่สรวง

สวรรค์ โดยมองเห็นว่ากายภาพดงักล่าวจะเป็นตวัช่วยส่งเสริมให้พืน้ท่ีสามารถส่ือสารค าส าคญั 
(Keyword) ให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ 
3. (Zone C) อยูใ่นต าแหนง่พืน้ท่ีท่ีมีการเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของกายภาพโดยรอบท่ีตัง้
โครงการน้อยท่ีสดุเน่ืองจากพืน้ท่ีอยู่ติดกบัตวัชุมชนและวดั จึงจดัวางให้พืน้ท่ีดงักล่าวเป็นพืน้ท่ีใน

ส่วนของพืน้ท่ีเก็บอฐิัและประกอบพิธีกรรมอทุิศส่วนกศุลให้กบัผู้ตาย ค าส าคัญ (Keyword) การ

เช่ือมโยง เป็นการส่ือสารหรือระลึกถึงระหว่างบุคคลท่ียังมีชีวิตอยู่กับบุคคลท่ีจากไป เน่ืองจาก
พืน้ท่ีมีความนิ่งสงบชว่ยสง่เสริมการเช่ือมโยงได้ดีขึน้ 
 

 
 
ภาพท่ี 77 แสดงแนวคิดการจัดวางพืน้ท่ีของค าส าคัญ  (Keyword) แต่ละพิธีกรรมลงสู่ท่ีตัง้
 โครงการ 
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ภาพท่ี  78  แสดงจดุเช่ือมโยงและต าแหน่งพืน้ท่ีของค าส าคญั (Keyword) แตล่ะพิธีกรรมบนท่ีตัง้
 โครงการ 
 
 จากการวางต าแหนง่ (Zoning) ของพืน้ท่ีพิธีกรรมท่ีสอดคล้องกบัค าส าคญั (Keyword) 

ทัง้ 3 แล้ว ได้วิเคราะห์หาจดุร่วมของค าส าคญั (Keyword)  ซึ่งพบว่าค าส าคญัทัง้ 3 พิธีกรรม  มี
ลกัษณะของการเปล่ียนผ่านระหว่างของ 2 อย่าง หรือเปล่ียนผ่านจากจดุหนึ่งไปสู่อีกจดุหนึ่ง ดงันี ้ 
1. ค าส าคัญ (Keyword) การเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป) เป็นการเปล่ียนผ่านด้าน
กายภาพ จากการเห็นรูปเป็นไม่เห็นรูปร่างทางกายภาพของร่างกายมนุษย์  2. ค าส าคัญ 

(Keyword) การเคล่ือนไปยังพืน้ท่ีสูง (พืน้ที่ที่ดีกว่า) เป็นการเปล่ียนผ่านด้านพืน้ท่ี จากพืน้ท่ีท่ี

ต ่ากว่าไปสู่พืน้ท่ีท่ีสงูกว่าหรือดีกว่า 3. ค าส าคัญ (Keyword) การเช่ือมโยง เป็นการเปล่ียนผ่าน
ด้านความรู้สกึ ระหวา่งคนท่ียงัมีชีวิตอยูก่บัคนท่ีจากไป  
 ในการทดลองสร้างกลุ่มก้อน (Mass) ของพืน้ ท่ีแต่ละค าส าคัญของพิ ธีกรรม 
(Keyword) ได้ใช้ระดบัมาเป็นเคร่ืองมือร่วมในการสร้างภาพรวมของการรับรู้พืน้ท่ีทัง้โครงการ ซึ่ง

เป็นเคร่ืองมือร่วมท่ีมีคุณสมบัติในการสร้างการส่ือสารของพืน้ท่ีในเร่ืองค าส าคัญของแต่ละ
พิธีกรรม (ภาพท่ี 79) 
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ภาพท่ี  79  แสดงการใช้ระดบัในการทดลองสร้างการรับรู้ภาพรวมของโครงการ 

 

 
 

ภาพท่ี  80  แสดงการทดลองสร้างพืน้ท่ี 3 มิติ การท างานของต าแหน่งพืน้ท่ีและค าส าคญัของ

 พิธีกรรม 
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 ออกแบบสร้างการส่ือสารค าส าคัญของแต่ละพืน้ที่ประกอบพิธีกรรม  เม่ือ
ทดลองสร้างรูปแบบพืน้ท่ีในภาพรวมของโครงการ จากเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรม (ระดบั) และ
ความสอดคล้องกับบริบทท่ีตัง้โครงการ ในกระบวนการต่อไปจะเป็นการทดลองออกแบบลึกลงไป

ในแต่ละพืน้ท่ีของค าส าคญัแต่ละพิธีกรรม (Keyword) โดยใช้ระดบั , แสง-เงา , การเคล่ือนตวั  
เป็นเคร่ืองมือในการสร้างรูปแบบพืน้ท่ีของแต่ละพิธีกรรมให้สามารถส่ือสารค าส าคญั (Keyword) 
ของแตล่ะพิธีกรรมออกมาในแง่ของกายภาพทางสถาปัตยกรรมให้มีความชดัเจนท่ีสดุ ดงันี ้
 1. พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวันสิน้ลมหายใจและตัง้ศพบ าเพ็ญกุศล ค าส าคัญ 

(Keyword) การเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไมมี่รูป) 
 ใช้ระดับเป็นเคร่ืองมือสร้างการรับรู้ของพืน้ท่ี จากการรับรู้ในภาพรวมของ 
Keyword การเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป) ด้วยท่ีว่าง 2 ระดบั ได้ท าการแบง่ท่ีว่างแตล่ะ
ส่วน (Mass) ออกเป็น 5 พืน้ท่ีหลักๆ ตามความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยของพืน้ท่ีประกอบ
พิธีกรรมในวนัสิน้ลมหายใจ-วนัตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล โดยใช้ระดบัท่ีแตกตา่งกนัในการส่ือสารกายภาพ

ของท่ีวา่งแตล่ะสว่น (Mass) ให้คอ่ยๆกดลงสูใ่ต้พืน้ดนิ เพ่ือให้ผู้ใช้รับรู้กายภาพภายนอกของพืน้ท่ีท่ี
คอ่ยๆหายไป และการรับรู้พืน้ท่ีภายในท่ีค่อยๆตดัประสาทสมัผสัทางตาออกจากบริบทภายนอก 
(ภาพท่ี 81) 
 

 
 

ภาพท่ี  81  แสดงการใช้ระดบัสร้างการรับรู้ค าส าคญัเร่ือง “การเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไมมี่รูป)” 
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 ใช้การเคล่ือนตัว (Movement) เป็นเคร่ืองมือสร้างการรับรู้ของพืน้ท่ี  จาก
รูปแบบกายภาพของพืน้ท่ีท่ีค่อยๆลดระดับลงสู่พืน้ดิน  ลักษณะการเคล่ือนตวัของพืน้ท่ี จึงถูก
ออกแบบให้เป็นลักษณะการเคล่ือนตัวจากระดบัพืน้ดินลงสู่ระดบัใต้พืน้ดิน ค่อยๆตดัประสาท

สมัผสัทางตาโดยให้การรับรู้บริบทภายนอกคอ่ยๆเคล่ือนหายไปตามระดบัของพืน้ท่ี (ภาพท่ี 82) 
 

 
 
ภาพท่ี  82  แสดงการเคล่ือนตวัของพืน้ท่ีค าส าคญัเร่ือง “การเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไมมี่รูป)” 

 
 ใช้แสง-เงา เป็นเคร่ืองมือสร้างการรับรู้ของพืน้ท่ี  เน่ืองจากแสงเงาและเวลาเป็น
ผลลพัธ์ซึ่งกันและกันอนัส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง  แสง-เงาท่ีเกิดจากการเคล่ือนตวัของดวง
อาทิตย์จึงเป็นกายภาพท่ีส่ือสารถึงเวลาและการเปล่ียนแปลงได้ดีท่ีสุด โดยท าการทดลองให้การ
เคล่ือนตวัของดวงอาทิตย์เป็นตวัก าหนดช่องเปิดของท่ีว่างแต่ละส่วน (Mass) จากการรับรู้แสงใน

ช่วงเวลาเช้า-เย็น (ภาพท่ี 83) ท่ีสอดคล้องกบัท่ีว่างแตล่ะส่วน (Mass) ท่ีใช้ระดบัในการสร้างพืน้ท่ี
กายภาพภายนอก ตามล าดบัการเข้าถึงของพืน้ท่ีท่ีค่อยๆลดหลัน่หายไปสู่พืน้ดิน ซึ่งสอดคล้องกับ
กายภาพการตกและหายไปของดวงอาทิตย์ (ภาพท่ี 84) เป็นตวัส่ือสารในเร่ืองการเปล่ียนแปลง
ของชีวิตมนษุย์ท่ีคอ่ยๆหายไปไมเ่ห็นรูปร่างทางกายภาพ 
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ภาพท่ี  83  แสดงแนวคดิการรับรู้ด้วยการเคล่ือนตวัของดวงอาทิตย์ (แสง-เงา) ในเวลาเช้า-เย็น 
 

 
 
ภาพท่ี  84  แสดงการทดลองหาต าแหน่งการเจาะช่องเปิดเพ่ือสร้างการรับรู้เร่ืองแสงของพืน้ท่ี

 ภายในในรอบ 1 ปี ตามการเคล่ือนตวัของดวงอาทิตย์ท่ีอ้อมเหนือและอ้อมใต้ 
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ภาพท่ี  85  แสดงพืน้ท่ีใช้งานและการรับรู้แสง-เงา ของพืน้ท่ีภายในตามการเคล่ือนตวัของดวง
 อาทิตย์ 
 

 
 
ภาพท่ี  86  แสดงพืน้ท่ี 3 มิติภาพรวมของค าส าคญั (Keyword) เร่ืองการเปล่ียนแปลง (จากมีรูป
 เป็นไมมี่รูป) ด้วยเคร่ืองมือหลกัในการออกแบบ 
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 2. พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัฌาปนกิจและวนัเก็บอฐิั ค าส าคญั (Keyword) การ
เคล่ือนไปยังท่ีสูง (พืน้ท่ีท่ีดีกวา่) 
 ใช้ระดับเป็นเคร่ืองมือสร้างการรับรู้ของพืน้ท่ี จากการท างานในภาพรวมของค า

ส าคญั (Keyword) เร่ืองการเคล่ือนไปยงัท่ีสงู (พืน้ท่ีท่ีดีกว่า) เป็นการส่ือสารระหว่างระดบัท่ีต ่ากว่า
ไปสู่ระดบัท่ีสงูกว่า จึงแบง่พืน้ท่ีเป็น 3 ระดบั คือ พืน้ท่ีระดบัใต้พืน้ดิน พืน้ท่ีระดบัพืน้ดิน และพืน้ท่ี
ระดบัเหนือพืน้ดิน (ภาพท่ี 87) โดยการตีความรูปแบบจากระบบความเช่ือเก่ียวกบัโลกทัง้ 3 (โลก 
นรก สวรรค์) 

 

 
 
ภาพท่ี  87  แสดงการใช้ระดบัสร้างการรับรู้ค าส าคญัเร่ือง “การเคล่ือนไปยงัท่ีสงู (พืน้ท่ีท่ีดีกวา่)” 

 
 ใช้แสง-เงา เป็นเคร่ืองมือสร้างการรับรู้ของพืน้ท่ี  โดยใช้การเคล่ือนตวัของดวง
อาทิตย์หรือแสง-เงา (ภาพท่ี 88) เป็นเคร่ืองมือในการแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 4 ส่วน ตามทิศทัง้ 4 โดย
ให้พืน้ท่ีระดับใต้พืน้ดินอยู่ในทิศตะวันตก ซึ่งเป็นช่วงเวลาตอนเย็นซึ่งสอดคล้องกับการตกและ

หายไปของดวงอาทิตย์ ส่ือสารถึงสภาวะการตายหรือพืน้ท่ีของการจากไป  พืน้ท่ีระดบัพืน้ดินอยู่
ทางทิศใต้และทิศเหนือ  ซึง่เป็นชว่งเวลากลางวนัซึง่สอดคล้องกบัการเคล่ือนตวัจากการเกิดขึน้ไปสู่
การตกของดวงอาทิตย์  ส่ือสารถึงสภาวะปกติของการมีชีวิตอยู่ หรือสภาวะของการเปล่ียนผ่าน
ไปสู่อีกสถานะหนึ่ง และพืน้ท่ีระดบัเหนือพืน้ดินอยู่ทางทิศตะวนัออก   ซึ่งเป็นช่วงเวลาตอนเช้าซึ่ง
สอดคล้องกบัการเกิดขึน้ของดวงอาทิตย์ ส่ือสารถึงสภาวะของการเกิดใหม ่ 
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ภาพท่ี  88  แสดงแนวคดิการสร้างการรับรู้พืน้ท่ีด้วยการเคล่ือนตวัของดวงอาทิตย์ (แสง-เงา)  

 
 ใช้การเคล่ือนตัว (Movement) เป็นเคร่ืองมือสร้างการรับรู้ของพืน้ท่ี  การ
เคล่ือนท่ีจากพืน้ท่ีต ่าสุดไปสู่พืน้ท่ีสูงสุดในลักษณะเดินวนเป็นวงกลม ซึ่งการสร้างลักษณะและ
รูปแบบพืน้ท่ีดงักลา่วส่ือสารถึงการเคล่ือนจากสภาวะความตายสูส่ภาวะของการไปสู่พืน้ท่ีใหม่หรือ
ทิศของการเกิดใหมแ่ละสวรรค์ตามความเช่ือ  

 

 
 
ภาพท่ี  89  แสดงการเคล่ือนตวัของพืน้ท่ีค าส าคญัเร่ือง “การเคล่ือนไปยงัพืน้ท่ีสงู (พืน้ท่ีท่ีดีกวา่)” 
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ภาพท่ี  90  แสดงพืน้ท่ี 3 มิตภิาพรวมของค าส าคญั (Keyword) เร่ืองการเคล่ือนไปยงัพืน้ท่ีสงู  

 (พืน้ท่ีท่ีดีกวา่) ด้วยเคร่ืองมือหลกัในการออกแบบ 
 
 3. พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัท าบญุอฐิั ค าส าคญั (Keyword) การเช่ือมโยง 
 ใช้ระดับเป็นเคร่ืองมือสร้างการรับรู้ของพืน้ท่ี  จากภาพรวมในการส่ือสารค า
ส าคญั (Keyword) เร่ืองการเช่ือมโยง ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงระหว่างบคุคลท่ียงัมีชีวิตอยู่กบับคุคลท่ี

จากไป โดยแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 2 สว่น คือสว่นท่ีสามารถรับรู้ได้หรือพืน้ท่ีระดบัพืน้ดิน (คนท่ียงัมีชีวิต
อยู่) และส่วนท่ีไม่สามารถรับรู้ได้ คือ พืน้ท่ีใต้พืน้ดิน (คนท่ีจากไปไม่เห็นรูปร่างทางกายภาพ) โดย
พืน้ท่ีระดบัพืน้ดินและพืน้ท่ีใต้พืน้ดินถูกเช่ือมโยงในแนวแกนเดียวกัน เพ่ือให้พืน้ท่ีระดบัใต้พืน้ดิน
เป็นพืน้ท่ีเฉพาะท่ีหยดุนิ่งและให้ความรู้สึกสงบ (ภาพท่ี 91)  ออกแบบสญัลกัษณ์แทนบคุคลท่ีจาก

ไป โดยใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในลกัษณะของแท่งสีเหล่ียม ซึ่งมีระดบัยอดพุ่ งสงูขึน้สู่
ระดบัพืน้ดนิ เพ่ือส่ือสารถึงชีวิตมนษุย์ซึง่ตอนมีชีวิตอยูมี่รูปนามหรือสถานะทางสงัคมท่ีแตกตา่งกนั 
สดุท้ายก็ต้องกลบัคืนสูธ่รรมชาตหิรือการตาย 
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ภาพท่ี  91  แสดงการใช้ระดบัสร้างการรับรู้ค าส าคญัเร่ือง “การเช่ือมโยง” 
 

 
 
ภาพท่ี  92  แสดงสญัลกัษณ์ของบคุคลท่ีจากไปโดยใช้ระดบัเป็นเคร่ืองมือ 
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 ใช้การเคล่ือนตัว (Movement) เป็นเคร่ืองมือสร้างการรับรู้ของพืน้ท่ี  สร้างการ
เช่ือมโยงของพืน้ท่ีทัง้ 2 โดยการเคล่ือนตวัจากพืน้ท่ีระดบัพืน้ดินลงสู่พืน้ท่ีระดบัต ่ากว่าพืน้ดิน 
ค่อยๆตัดประสาทสัมผัสของกายภาพภายนอกออกไปเข้าสู่ พืน้ท่ีท่ีไม่สามารถรับรู้กายภาพ

ภายนอก เพ่ือสร้างการเช่ือมโยงระหว่างผู้ ใช้พืน้ท่ีกบัพืน้ท่ีภายใน  โดยทิศทางของการเคล่ือนตวั 
(Movement) อยู่ในแกนของทิศตะวนัออกและทิศจะวนัตกซึ่งเป็นทิศท่ีส่ือสารถึงการเกิดและการ
ตายของชีวิตมนษุย์ (ภาพท่ี 93) 
 

 
 

ภาพท่ี  93  แสดงการเคล่ือนตวัของพืน้ท่ีพิธีกรรมของค าส าคญัเร่ือง “การเช่ือมโยง” 

 
 ใช้แสงเงา เป็นเคร่ืองมือสร้างการรับรู้ของพืน้ท่ี  การสร้างการรับรู้พืน้ท่ีผ่าน
เคร่ืองมือในเร่ืองของแสง-เงา เป็นการสร้างพืน้ท่ีให้รับรู้แสงและเงาภายในพืน้ท่ีของแต่ละหน่วย 
(Unit) ท่ีเปล่ียนไปตามช่วงเวลา โดยเงาท่ีเกิดขึน้จากแท่งส่ีเหล่ียมซึ่งแทนสญัลกัษณ์บุคคลท่ีจาก

ไปเป็นตวัสร้างขอบเขตของพืน้ท่ีภายใน (ภาพท่ี 94) 
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ภาพท่ี  94   แสดงพืน้ท่ีใช้งานและการรับรู้แสง-เงา ของพืน้ท่ีภายใน 
 

 
 
ภาพท่ี  95   แสดงพืน้ท่ี 3 มิติภาพรวมของค าส าคญั (Keyword) เร่ืองการเช่ือมโยง ด้วยเคร่ืองมือ
 หลกัในการออกแบบ 
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 1.2 ข้อสังเกตในการทดลองออกแบบ 
 ในการทดลองออกแบบพื น้ ท่ีลงบนท่ีตั ง้ โครงการสัง เกตได้ว่า  รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้ของทัง้ 3 พืน้ท่ีค าส าคญั (Keyword) เกิดรูปแบบท่ีตอบสนองตอ่การใช้
พืน้ท่ีและการรับรู้ค าส าคญั (Keyword) ของแต่ละพืน้ท่ีได้ดี แต่ลกัษณะของการส่ือสารเป็นการ
ส่ือสารผ่านรายละเอียดย่อยๆของแต่ละพืน้ท่ี จึงตัง้สมมติฐานว่าหากดึงลักษณะเด่นของท่ีตัง้
โครงการมาช่วยส่งเสริมค าส าคญั (Keyword) เพ่ือให้แนวคิดถกูถ่ายทอดลงสู่ท่ีตัง้โครงการ และมี

การท างานร่วมกนัระหวา่งท่ีตัง้โครงการกบัพืน้ท่ีท่ีท าการทดลองออกแบบ 
 

 
 

ภาพท่ี  96   แสดงการรวมตวัและการเช่ือมโยงของพืน้ท่ีทัง้ 3 ค าส าคญั (Keyword)   
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2. น าจุดเด่นของท่ีตัง้โครงการมาช่วยส่งเสริมและพัฒนารูปแบบพืน้ท่ี 
 การทดลองท่ีผ่านมาสังเกตได้ว่ารูปแบบ วิธีการ และเคร่ืองมือ ท่ีน ามาทดลองสร้าง
พืน้ท่ีนัน้ ท าให้เกิดรูปแบบพืน้ท่ีท่ีสามารถตอบสนองตอ่ประโยชน์ใช้สอยและการรับรู้ของแตล่ะค า
ส าคญัของพิธีกรรม (Keyword) ได้ดี แตพื่น้ท่ีทัง้ 3 ยงัขาดการท างานในภาพรวมท่ีส่ือสารถึงการ
จากไปของชีวิตมนษุย์ในลกัษณะภาพรวมทัง้หมดของโครงการ และตัง้สมมติฐานว่าหากดงึจดุเดน่
ของท่ีตัง้โครงการมาช่วยส่งเสริมพืน้ท่ีแต่ละค าส าคญัของพิธีกรรม (Keyword) จะสามารถสร้าง

ลกัษณะเฉพาะให้กับพืน้ท่ีในการส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ได้ลงตวัและมีความชดัเจนมาก
ยิ่งขึน้  
 2.1 การท างานร่วมกันระหว่างที่ตัง้โครงการและภาพรวมของโครงการ   
 ปรับเปล่ียนต าแหนง่ของแตล่ะพืน้ท่ีค าส าคญั (Keyword) ให้มีความสอดคล้องกบัท่ีตัง้
โครงการเพ่ือให้ท่ีตัง้โครงการกับค าส าคญั (Keyword) มีการท างานร่วมกัน โดยเร่ิมจากน าค า
ส าคญั  (Keyword) ทัง้ 3 มาวิเคราะห์หาคุณสมบตัิและลักษณะเด่นของท่ีตัง้โครงการท่ีช่วง
สง่เสริมตอ่พืน้ท่ีในการออกแบบได้ ซึ่งแบง่ลกัษณะของพืน้ท่ีออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ (1) พืน้ท่ีท่ีอยู่
ตดิกบัแมน่ า้ ซึ่งมีการเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ (2) พืน้ท่ีท่ีมีสถาปัตยกรรมหรืออาคารเก่าท่ีบง่บอกถึง

ร่องรอยการเปล่ียนแปลงของกิจกรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ของคนในชุมชน (3) พืน้ท่ีท่ีมี
ความเช่ือมโยงกบัพืน้ท่ีภายนอก (ชมุชนเมือง) ซึง่เป็นต าแหน่งท่ีเปิดออกสู่ภายนอกมากท่ีสดุ จึงได้
น าเอาลักษณะเด่นของแต่ละพืน้ท่ีมาช่วยส่งเสริมพืน้ท่ีแต่ละค าส าคญั (Keyword) ให้มีความ
สอดคล้องกบัท่ีตัง้โครงการ โดยมีแนวคดิการปรับต าแหนง่ของพืน้ท่ีดงันี ้(ภาพท่ี 97) 

 1. พืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกุศล ส่ือสารการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของมนษุย์ท่ีมีความ
ตายเป็นจุดสิน้สดุ ค าส าคญั (Keyword) เร่ืองการเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป) ให้
อาคารเดิม (ศาลาการเปรียญ) ท่ีอยู่บนท่ีตัง้โครงการซึ่งชีใ้ห้เห็นถึงร่องรอยการเปล่ียนแปลงใน
อดีต-ปัจจบุนั 
 2. พืน้ท่ีฌาปนกิจ ส่ือสารการส่งผู้ตายไปยังโลกหรือการเกิดใหม่ท่ีดีกว่า ค าส าคญั 

(Keyword) เร่ืองการเคล่ือนไปยังท่ีสูง (ที่ที่ดีกว่า) ให้ต าแหน่งของพืน้ท่ีท่ีมีการเช่ือมโยงกับ
ภายนอกและเป็นพืน้ท่ีเปิดมากท่ีสุด ช่วยส่งเสริมให้การสร้างจุดน าสายตาสู่ท่ีสูงมีความชัดเจน
ยิ่งขึน้ 
 3. พืน้ท่ีเก็บอฐิั ส่ือสารการระลึกถึงบุคคลท่ีจากไป ค าส าคญั (Keyword) เร่ืองการ

เช่ือมโยง ให้ต าแหน่งของพืน้ท่ีติดแม่น า้ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงกับธรรมชาติ เพ่ือให้
คณุสมบตัขิองน า้เป็นตวัชว่ยส่ือสารค าส าคญั (Keyword) ให้สามารถส่ือสารท่ีดียิ่งขึน้ 
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ภาพท่ี  97 แสดงแนวคดิการปรับพืน้ท่ีแตล่ะค าส าคญั (Keyword) ให้ท างานร่วมกบัท่ีตัง้โครงการ 
 
 2.2 ทดลองออกแบบการส่ือสารภาพรวมของโครงการ ด้วยการท างานร่วมกัน
ระหวา่งท่ีตัง้โครงการกบัค าส าคญัในการออกแบบ (Keyword) 

 เม่ือวางต าแหน่งของแต่ละพืน้ท่ีแล้วได้ท าการออกแบบภาพรวมทัง้หมดของโครงการ 
ซึ่งมีกรอบของแนวคิดในการส่ือสารถึง “การจากไปของชีวิตคนคนหนึ่ง ท่ีค่อยๆหายกลับคืนสู่
ธรรมชาติตามความเช่ือ และเป็นการปรับสภาวะความรู้สึกของผู้ ใช้พืน้ท่ีให้ค่อยๆยอมรับความ
จริง” โดยทดลองออกแบบภาพรวมของโครงการด้วยเคร่ืองมือหลักๆ 4 อย่าง คือ ระดบั การ

เคล่ือนไหว การเปิด-ปิด ของพืน้ท่ี  และแสง-เงา โดยส่ือสารลกัษณะของพืน้ท่ีตามความต้องการ
ของแตล่ะค าส าคญัของพิธีกรรม (Keyword) คือ  
 ระดับ ของพืน้ท่ีท่ีส่ือสารถึงการหายไปทางกายภาพจนไมส่ามารถรับรู้กายภาพได้ 
 การเคล่ือนไหว ท่ีตอบสนองต่อความต้องการสร้างการรับรู้ของแต่ละค าส าคัญ 
(Keyword) ภายใต้การส่ือสารภาพรวมของระดบัท่ีส่ือสารถึงการจากไปของชีวิต 

 การเปิดปิดของพืน้ที่  มีลักษณะพืน้ท่ีเปิดไปสู่พืน้ท่ีปิดล้อม ค่อยๆตดัการรับรู้จาก
ภายนอก 
 แสงเงา ท่ีมีความสอดคล้องกบัการ เปิด-ปิด ของพืน้ท่ี ในลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีรับรู้แสง
ตลอดวันไปสู่การรับรู้แสงเฉพาจุด ซึ่งการส่ือสารของการรับรู้เร่ืองแสงเงา มีความสอดคล้องกับ

ระยะเวลาของการใช้พืน้ท่ีของแตล่ะกิจกรรมทัง้ 3 พืน้ท่ีค าส าคญั (Keyword) 
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ภาพท่ี  98  แสดงขัน้ตอนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพการจากไปของชีวิตมนษุย์ 

 

 
 

ภาพท่ี  99 แสดงแผนภาพการท างานร่วมกนัระหวา่งพืน้ท่ีใช้งานของแตล่ะพืน้ท่ีค าส าคญั  

  (Keyword) กบัท่ีตัง้โครงการ 
 
 

  

1 2 3 

 



 106 

 
 
ภาพท่ี  100  แสดงแผนภาพแนวคิดการส่ือสารภาพรวมของโครงการ “การจากไปของชีวิตคนคน
   หนึง่” 

 

  
 
ภาพท่ี  101  แสดงแผนภาพการออกแบบภาพรวมของโครงการผ่านเคร่ืองมือหลกัท่ีใช้ในการ   
   ออกแบบ 
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ภาพท่ี  102  แสดงแผนภาพการท างานของภาพรวมทัง้หมดผา่นเคร่ืองมือหลกัในการออกแบบ 
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 2.3 พัฒนารูปแบบการส่ือสารค าส าคัญของพิธีกรรม (Keyword) ของแต่ละ
พืน้ท่ีด้วยเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรม 
 หลงัจากสร้างแนวคดิและออกแบบภาพรวมทัง้หมดของโครงการแล้ว ในขัน้ตอนตอ่ไป
เป็นการออกแบบรายละเอียดการรับรู้ค าส าคญั (Keyword) ของแต่ละพืน้ท่ี โดยพัฒนารูปแบบ
จากการทดลองสร้างการส่ือสารพืน้ท่ีด้วยระดบั , แสงเงา , การเคล่ือนตวั , การเปิด-ปิด ในครัง้ท่ี

ผ่านมา มาพัฒนารูปแบบและสร้างการรับรู้ให้สอดคล้องกับจุดเด่นของท่ีตัง้โครงการ เพ่ือช่วย
ส่งเสริมให้แต่ละพืน้ท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารและท างานร่วมกับท่ีตัง้โครงการภายใต้
เคร่ืองมือหลกัในการออกแบบ ดงันี ้
 1. พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวันสิน้ลมหายใจและตัง้ศพบ าเพ็ญกุศล ค าส าคัญ 

(Keyword) การเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไมมี่รูป) 
 พัฒนารูปแบบให้ท างานร่วมกับจุดเด่นของท่ีตัง้โครงการ  จากการทดลอง
ออกแบบในครัง้ท่ีผ่านมาเป็นรูปแบบการสร้างการรับรู้ของการเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป) 
ในลักษณะการเล่าเร่ืองแบบเส้นตรง จึงได้ท าการพัฒนารูปแบบการส่ือสารค าส าคัญเร่ืองการ
เปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป) ให้มีความสอดคล้องกบัท่ีตัง้โครงการ และอาคารเดิม (ศาลา

การเปรียญ) ท่ีอยูภ่ายในท่ีตัง้ซึง่จะเป็นตวัช่วยส่งเสริมให้การส่ือสารของรูปแบบพืน้ท่ีมีมิติท่ีส่ือสาร
การเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป) มากยิ่งขึน้ โดยการพฒันาพืน้ท่ีด้วยเคร่ืองมือหลกัในการ
ออกแบบ ซึ่งใช้แสงเงาเป็นเคร่ืองมือหลกัในการสร้างการรับรู้ของพืน้ท่ี ให้ส่ือสารแนวคิดในเร่ือง
ของการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของชีวิตมนษุย์ จากมีรูปเป็นไมมี่รูป 

 จัดวางต าแหน่งของกลุ่มก้อน (Mass) และท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมด้วยการรับรู้
แสงและเงา  โดยมีแนวคิดในการปรับต าแหน่งของพืน้ท่ีแตล่ะกลุ่มก้อน จากลกัษณะการส่ือสาร
ในแนวแกนเส้นตรงเป็นการจดัวางต าแหน่งของพืน้ท่ีแต่ละก้อนตามทิศทางการเปล่ียนแปลงของ

เวลาหรือการเคล่ือนตัวของดวงอาทิตย์ โดยให้อาคารเดิม (ศาลาการเปรียญ) ท่ีส่ือสารถึงการ
เปล่ียนแปลงและส่ือถึงเร่ืองราวจากอดีต-ปัจจุบนัของบริบทและท่ีตัง้โครงการ  เป็นจุดศนูย์กลาง
สร้างการส่ือสารเร่ืองการเปล่ียนแปลง โดยปรับต าแหน่งของแตล่ะพืน้ท่ีให้อยู่ในต าแหน่งเดียวกับ
เงาท่ีเกิดขึน้ของอาคารเดมิ (ศาลาการเปรียญ) ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงไปในแตล่ะช่วงเวลาจากเวลา
เช้า-กลางวนั-เย็น  เพ่ือให้กายภาพภายนอกของพืน้ท่ีท างานร่วมกบัอาคารเดิมและบริบทของท่ีตัง้

โครงการ  สร้างพืน้ท่ีภายในให้มีความสอดคล้องกบัพืน้ท่ีภายนอกท่ีเกิดจากเงาซึ่งก่อให้เกิดพืน้ท่ี
ท ากิจกรรมของคนในชมุชนทีมีการเปล่ียนแปลงของกิจกรรมไปตามชว่งเวลาด้วย  กายภาพภายใน
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ของทัง้ 3 พืน้ท่ีท่ีเกิดจากต าแหน่งของแสงและเงานัน้ มีความสมัพนัธ์กบักายภาพภายนอกของท่ี
ว่างแตล่ะส่วน (Mass) โดยให้พืน้ท่ีภายในแต่ละพืน้ท่ีรับรู้แสงตามช่วงเวลาการเปล่ียนแปลงของ
ดวงอาทิตย์ พืน้ท่ีทางทิศตะวนัออกรับรู้แสงท่ีสาดเข้ามาในพืน้ท่ีในเวลาตอนเช้าซึ่งสอดคล้องกับ

การปรากฏรูปทางกายภาพ พืน้ท่ีในทิศเหนือรับรู้แสงในเวลากลางวนัสอดคล้องกบักายภาพท่ีคอ่ย
ลดรูป และพืน้ท่ีในทิศตะวนัตกรับรู้แสงในเวลาตอนเย็นหรือช่วงเวลาท่ีพระอาทิตย์ตก ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับกายภาพภายนอกของพืน้ท่ีท่ีไม่ปรากฏรูปและหายลงสู่พืน้ดิน  โดยการรับรู้แสง
ภายในของแต่ละพืน้ท่ีนัน้มีความต่อเน่ืองกันตามช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป จากเช้า -เย็น ซึ่ง

สอดคล้องกบัการใช้งานของพืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล (ภาพท่ี 103) 
 

 

 
 

ภาพท่ี  103  แสดงแนวคดิการปรับรูปแบบการรับรู้ของพืน้ท่ีตามการเคล่ือนตวัของดวงอาทิตย์ 
 

  
 

ภาพท่ี  104  แสดงการค้นหาต าแหนง่การเปล่ียนแปลงของเงาอาคารเดมิภายในท่ีตัง้โครงการ  
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ภาพท่ี 105 แสดงการปรับต าแหน่งของมวลแตล่ะพืน้ท่ีให้สอดคล้องกบัเงาอาคารเดิมท่ีตกกระทบ

 ภายในท่ีตัง้โครงการ  
 

 

 
 

ภาพท่ี 106 แสดงแนวคดิการรับรู้แสงของพืน้ท่ีภายในท่ีสมัพนัธ์กบัท่ีวา่งภายนอกตามการ 
 เปล่ียนแปลงของชว่งเวลาเช้า-เย็น 
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 ใช้ระดับเป็นเคร่ืองมือสร้างการส่ือสารค าส าคัญของพิธีกรรม (Keyword) จาก
แนวคิดการสร้างรูปแบบกายภาพของการส่ือสารพืน้ท่ีโดยใช้ระดบัท่ีแตกต่างกันในการส่ือสาร
กายภาพของท่ีว่างแต่ละส่วน (Mass) ให้ค่อยๆกดลงสู่ใต้พืน้ดิน (ภาพท่ี 107) เพ่ือให้ผู้ ใช้รับรู้

กายภาพภายนอกของพืน้ท่ีท่ีคอ่ยๆหายไป และการรับรู้พืน้ท่ีภายในท่ีคอ่ยๆตดัประสาทสมัผสัทาง
ตาออกจากบริบทภายนอกนัน้ ได้พฒันาแนวคิดดงักล่าวให้ท างานร่วมกับรูปแบบของพืน้ท่ีแตล่ะ
ส่วนท่ีเกิดจากการจัดวางพืน้ท่ีตามต าแหน่งการเปล่ียนแปลงของแสงและเงา โดยให้ระดบัของ
พืน้ท่ีแตล่ะส่วน (Mass) สอดคล้องกบัการเกิดขึน้และหายไปของดวงอาทิตย์  ซึ่งมีความสมัพนัธ์

กบัปรัชญาความเช่ือท่ีเปรียบการเปล่ียนแปลงของชีวิตสูค่วามตายเสมือนเช่นพระอาทิตย์ท่ีขึน้และ
ลบัหายไป โดยให้ในส่วนของพืน้ท่ีท่ีปรากฏรูปทางกายภาพหรือมีระดบัสงูสดุอยู่ทางทิศตะวนัออก
ซึง่เป็นทิศของการเกิดขึน้และคอ่ยๆลดระดบัลงสูร่ะดบัใต้พืน้ดินในต าแหน่งของทิศตะวนัตกซึ่งเป็น
ทิศของการลบัและหายไปของดวงอาทิตย์ 
 

 

 

 
 
ภาพท่ี 107 แสดงแนวคิดการสร้างรูปแบบกายภาพของการส่ือสารพืน้ท่ีโดยใช้ระดบัในการส่ือสาร

 ค าส าคญัเร่ืองการเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไมมี่รูป) 
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ภาพท่ี 108 แสดงการพัฒนาแนวคิดการสร้างรูปแบบการส่ือสารพืน้ท่ีโดยใช้ระดบั ให้สอดคล้อง

 กบัการจดัวางพืน้ท่ีตามต าแหนง่การเปล่ียนแปลงของแสงและเงา 
 
 ใช้การเคล่ือนตัวเป็นเคร่ืองมือสร้างการเช่ือมโยงและการส่ือสารค าส าคัญของ
พิธีกรรม (Keyword) สร้างการเช่ือมโยงของท่ีว่างแตล่ะส่วน (Mass) ให้เป็นพืน้ท่ีเดียวกนั และมี
การส่ือสารเร่ืองราวเดียวกัน โดยใช้การเคล่ือนตัวของระนาบท่ีต่อเน่ืองกันเช่ือมโยงจากพืน้ท่ี
ภายนอกเข้าสูภ่ายใน และจากท่ีวา่งแตล่ะพืน้ท่ีให้เป็นพืน้ท่ีเดียวกนั (ภาพท่ี 109) 
 

 
 
ภาพท่ี  109  แสดงการเช่ือมโยงของพืน้ท่ีภายในและภายนอกด้วยการเคล่ือนตวัของระนาบ  
   ตอ่เน่ือง 
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ภาพท่ี 110 แสดงกระบวนการสร้างพืน้ท่ี 3 มิต ิของพืน้ท่ีค าส าคญัเร่ืองการเปล่ียนแปลง (จากมีรูป
 เป็นไมมี่รูป) ท่ีเกิดจากการท างานร่วมกบัท่ีตัง้และเคร่ืองมือหลกัในการออกแบบ 
 
 2. พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัฌาปนกิจและวนัเก็บอฐิั ค าส าคญั (Keyword) การ

เคล่ือนไปยังท่ีสูง (พืน้ท่ีท่ีดีกวา่) 
 จากรูปแบบการสร้างพืน้ท่ีของค าส าคญั (Keyword) การเคล่ือนไปยงัพืน้ท่ีสงู (พืน้ท่ีท่ี
ดีกว่า) จากรูปแบบการทดลองสร้างพืน้ท่ีด้วยเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมในครัง้ท่ีผ่านมา ได้ท า
การพฒันาและปรับรูปแบบให้มีความสมัพนัธ์และส่ือสารค าส าคญัของพิธีกรรม (Keyword) ให้มี
ความลงตวัและชดัเจนมากขึน้ผา่นเคร่ืองมือในการออกแบบ ดงันี ้
 ใช้การเคล่ือนตัว (Movement) เป็นเคร่ืองมือสร้างการเช่ือมโยงและส่ือสารค า
ส าคัญของพิธีกรรม (Keyword) จากรูปแบบการเคล่ือนท่ีในการส่ือสารค าส าคญั เร่ืองการ
เคล่ือนไปยงัท่ีสงู (พืน้ท่ีท่ีดีกวา่) ในลกัษณะการเคล่ือนท่ีจากพืน้ท่ีต ่าสดุไปสู่พืน้ท่ีสงูสดุในลกัษณะ

เดินวนเป็นวงกลม ซึ่งส่ือสารถึงการเคล่ือนจากสภาวะความตายสู่สภาวะของการไปสู่พืน้ท่ีใหม่
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หรือทิศของการเกิดใหม่และสวรรค์ตามความเช่ือ ในขัน้ตอนต่อไปเป็นการทดลองค้นหาความ
หลากหลายของลกัษณะการเคล่ือนท่ีจากท่ีต ่าขึน้สู่ท่ีสงูท่ีสอดคล้องและสร้างความชดัเจนในการ
ส่ือสารค าส าคญัของพิธีกรรม (Keyword) โดยทดลองผ่านระนาบตา่งระดบัและระนาบตอ่เน่ือง 

(ภาพท่ี 112) ซึ่งจากการทดลองได้เลือกน าลักษณะการเคล่ือนตวัไปสู่จุดศูนย์กลางด้วยระนาบ
ตอ่เน่ืองมาใช้เป็นรูปแบบหลกัของการส่ือสารพืน้ท่ี ซึง่ลกัษณะของการเคล่ือนตวัเข้าสู่จดุศนูย์กลาง
เป็นการเป็นการให้ความส าคญักบัพืน้ท่ีหลกัท่ีจะน าสายตาขึน้สูท่ี่สงู ซึง่ลกัษณะการเคล่ือนตวัแบบ
วนเข้าสู่จุดศูนย์กลางยังเช่ือมโยงกับระบบความเช่ือของการเวียน ว่าย ตายเกิด ในเนือ้หาของ

พิธีกรรมด้วย  
 
 

 
 

ภาพท่ี  111  แผนภาพแสดงแนวคดิค าส าคญั (Keyword) การเคล่ือนไปยงัท่ีสงู (ท่ีท่ีดีกวา่) 
 

 
 
ภาพท่ี  112  แสดงการทดลองค้นหารูปแบบการเคล่ือนตวัท่ีส่ือสารค าส าคญั  
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ภาพท่ี  113  แสดงรูปแบบการเคล่ือนตวัเข้าสู่จดุศนูย์กลางด้วยระนาบต่อเน่ือง  ซึ่งเป็นรูปแบบท่ี

   สามารถส่ือสารค าส าคญัได้ดีท่ีสดุ 
 
 ใช้การเปิด-ปิดของพืน้ท่ีสร้างการส่ือสารค าส าคัญของพิธีกรรม (Keyword) จาก
การสร้างรูปแบบของการเคล่ือนตวัในพืน้ท่ีแล้ว ได้ทดลองสร้างการปิดล้อมของพืน้ท่ีด้วยระนาบ

แนวตัง้ เพ่ือค้นหาลักษณะของการปิดล้อมท่ีสร้างการรับรู้ให้พืน้ท่ีหลักมีความส าคญั โดยการ
ค่อยๆลดทอนการปิดล้อมจากมากสุดให้เหลือการปิดล้อมท่ีเป็นลักษณะพืน้ท่ีเปิดตามความ
ต้องการของการใช้พืน้ท่ีและกิจกรรม แตย่งัคงความเป็นขอบเขตและความเป็นพืน้ท่ีเฉพาะได้ และ
ระดบัของการปิดล้อมท่ีชว่ยสง่เสริมให้น าสายตาขึน้สูพื่น้ท่ีสงู (ภาพท่ี 114) 
 

 
 
ภาพท่ี 114 แสดงการทดลองสร้างการปิดล้อมท่ีช่วยส่งเสริมการรับรู้และการใช้งานด้วยระนาบ
 แนวตัง้ 
 
 ใช้ระดับเป็นเคร่ืองมือสร้างการส่ือสารค าส าคัญของพิธีกรรม (Keyword) ปรับ

รูปแบบให้สอดคล้องกบัลกัษณะการเคล่ือนตัวจากพืน้ท่ีต ่าขึน้สู่พืน้ท่ีสงูในรูปแบบการเคล่ือนไปสู่
จดุศนูย์กลาง โดยน ารูปแบบจากการทดลองในครัง้ท่ีผ่านมาในเร่ืองของการใช้ระดบัและการแบ่ง
พืน้ท่ีให้ส่ือสารถึงโลกทัง้ 3 (โลก นรก สวรรค์) โดยพืน้ท่ีต ่าสดุอยู่ทางทิศตะวนัตก พืน้ท่ีสงูสุดอยู่
ทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศของการเร่ิมต้นใหม่หรือพืน้ท่ีของการเกิดขึน้ใหม่ โดยใช้ระนาบ
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แนวนอนสร้างการเคล่ือนตวัของพืน้ท่ีเข้าสู่จดุศนูย์กลาง (พืน้ท่ีเผา) และใช้ระนาบแนวตัง้สร้างการ
รับรู้เพ่ือน าสายตาขึน้สูท่ี่สงูบนท้องฟ้า (ภาพท่ี 115) 
 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี  115  แสดงการปรับรูปแบบพืน้ท่ีให้สอดคล้องกับระบบความเช่ือของพิธีกรรมผ่านระดบั
   และการเคล่ือนตวัของดวงอาทิตย์ (แสง-เงา) 
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ภาพท่ี  116  แสดงการสร้างพืน้ท่ี 3 มิติ ค าส าคญั (Keyword) การเคล่ือนไปยงัท่ีสูง (พืน้ท่ีท่ีดีกว่า) 
   ท่ีเกิดจากการท างานร่วมกบัท่ีตัง้โครงการ และเคร่ืองมือหลกัในการออกแบบ 
 
 3. พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัท าบญุอฐิั ค าส าคญั (Keyword) การเช่ือมโยง 
 จากแนวคิดการทดลองสร้างรูปแบบพืน้ท่ีครัง้ท่ีผ่านมาของค าส าคญั (Keyword) การ

เช่ือมโยง ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงระหว่างบคุคลท่ียงัมีชีวิตอยู่กบับคุคลท่ีจากไป (ภาพท่ี 117) โดยใช้
ระดบัในการเช่ือมโยงระหว่างพืน้ท่ีระดบัพืน้ดินลงสู่ใต้พืน้ดิน เพ่ือสร้างการส่ือสารให้รับรู้ถึงการ
เช่ือมโยงไปสู่พืน้ท่ีของบุคคลท่ีจากไป ในการทดลองออกแบบครัง้นีไ้ด้ท าการพัฒนารูปแบบ
ดงักลา่วให้มีความสอดคล้องกบับริบทของท่ีตัง้โครงการ โดยการดงึเอาธรรมชาต ิ(น า้) ในบริบทเข้า

สู่พืน้ท่ีของโครงการ เพ่ือช่วยส่งเสริมการเช่ือมโยงและการกลบัคืนสู่ธรรมชาติของบุคคลท่ีจากไป 
(ภาพท่ี 118,119) อีกทัง้ดงึคณุสมบตัิของน า้มาช่วยสร้างการส่ือสารและการรับรู้พืน้ท่ีให้รู้สึกสงบ
น าไปสู่การเช่ือมโยงของพืน้ท่ีภายใน ด้วยการใช้ระดบัเป็นเคร่ืองมือหลกัในการออกแบบพืน้ท่ีท่ี
ส่ือสารการเช่ือมโยงสูพื่น้ท่ีของบคุคลท่ีจากไป ซึง่สมัพนัธ์กบัการกลบัคืนสูธ่รรมชาติ 
 ใช้ระดับเป็นเคร่ืองมือสร้างการส่ือสารค าส าคัญของพิธีกรรม (Keyword)  โดย

การทดลองค้นหารูปแบบการเช่ือมโยงระหวา่งพืน้ท่ีใช้งานกบับริบทของพืน้ท่ีโครงการ (น า้) ซึ่งจาก
การค้นหารูปแบบท่ีตอบต่อวตัถปุระสงค์ของการเช่ือมโยงนัน้ ได้เลือกใช้รูปแบบการเช่ือมโยงโดย
ใช้ระนาบต่างระดับท่ีค่อยๆลดหลั่นลงสู่ระดับแม่น า้เดิมของบริบทในรูปแบบขัน้บันได เพ่ือดึง
คณุสมบตัิของน า้ในเร่ืองเสียงท่ีช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกสงบและการล าลึกถึง  อีกทัง้ส่ือสารถึง

การเช่ือมโยงไปสูพื่น้ท่ีของบคุคลท่ีจากไปหรือพืน้ท่ีท่ีกลบัคืนสูธ่รรมชาติ 
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ภาพท่ี 117 แสดงแนวคดิของค าส าคญัเร่ืองการเช่ือมโยงระหวา่งบคุคลท่ียงัอยู่กบับคุลท่ีจากไป 

 

 
 

ภาพท่ี 118 แสดงแนวคดิการดงึน า้เข้ามาชว่ยสง่เสริมค าส าคญั เร่ืองการเช่ือมโยง 

 

 
 

ภาพท่ี 119 แสดงการค้นหารูปแบบการเช่ือมโยงระหวา่งพืน้ท่ีใช้งานกบัน า้ (บริบท) ด้วยระดบั 
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ภาพท่ี 120 แสดงรูปแบบพืน้ท่ีของค าส าคญั (Keyword) เร่ืองการเช่ือมโยงโดยใช้ระนาบตา่งระดบั
 เป็นเคร่ืองมือ 

 
 ใช้การเคล่ือนตัว (Movement) เป็นเคร่ืองมือสร้างการส่ือสารค าส าคัญของ
พธีิกรรม (Keyword)  จากแนวคดิของการเคล่ือนตวัจากพืน้ท่ีระดบัพืน้ดินลงสู่ระดบัใต้พืน้ดิน ซึ่ง

คอ่ยๆตดัประสาทสมัผสัของกายภาพภายนอกออกไป เพ่ือสร้างการเช่ือมโยงระหว่างผู้ ใช้กบัพืน้ท่ี
ภายใน ซึ่งจากรูปแบบดงักล่าว  ได้พฒันาและปรับรูปแบบทิศทางแนวแกนของการเคล่ือนท่ี 
(Movement) ให้มีการเคล่ือนจากทิศตะวนัออกซึ่งอยู่ในระดบัพืน้ดินลงสู่ทิศตะวนัตกในระดบัใต้
พืน้ดนิ (ภาพท่ี 121) เพ่ือให้รูปแบบของการเคล่ือนตวัมีความสมัพนัธ์กบักายภาพของพืน้ท่ีท่ีมีการ

เช่ือมโยงกบัน า้ (บริบท) อีกทัง้สมัพนัธ์กบัความเช่ือซึง่เป็นทิศของการหายหรือจากไป 
 

 
 

ภาพท่ี 121 แสดงเคร่ืองมือการเคล่ือนท่ี (Movement) ของพืน้ท่ีท่ีส่ือสารค าส าคญัของพิธีกรรม 
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ภาพท่ี 122 แสดงการส่ือสารพืน้ท่ีผา่นเคร่ืองมือของการเคล่ือนตวั (Movement) ของพืน้ท่ีท่ีส่ือสาร
 ค าส าคญัของพิธีกรรม 
 
 ใช้แสงและเงาเป็นเคร่ืองมือสร้างการส่ือสารค าส าคัญของพิธีกรรม (Keyword) 
จากการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ีใช้งานกับน า้ซึ่งเป็นบริบทของท่ีตัง้โครงการนัน้ มีแนวคิด
ในการดึงคุณสมบัติของน า้ในเร่ืองของการสะท้อนของผืนน า้มาใช้ในการส่ือสารค าส าคัญ 
(Keyword) เร่ืองการเช่ือมโยง โดยใช้แทง่ส่ีเหล่ียมซึง่แทนสญัลกัษณ์ของบคุคลท่ีจากไป ให้มีความ

สงูจากพืน้ท่ีใช้งานในระดบัใต้พืน้ดินขึน้สู่พืน้ท่ีของน า้ในระดบัพืน้ดิน เพ่ือให้เงาของแท่งส่ีเหล่ียมท่ี
ตกกระทบลงบนผืนน า้ ส่ือสารและสะท้อนให้ระลกึถึงบคุคลท่ีจากไป ซึ่งสอดคล้องกบัการเช่ือมโยง
ระหวา่งบคุคลท่ียงัมีชีวิตอยูก่บับคุคลท่ีจากไป 
 

 
 

ภาพท่ี 123 แสดงการเกิดเงาบนผืนน า้ท่ีส่งเสริมการส่ือสารค าส าคัญ (Keyword) ในเร่ืองการ
 เช่ือมโยง 
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ภาพท่ี 124 แสดงการสร้างพืน้ท่ี 3 มิติ ค าส าคญั (Keyword) เร่ืองการเช่ือมโยง ท่ีเกิดจากการ
 ท างานร่วมกบัท่ีตัง้โครงการ และเคร่ืองมือหลกัในการออกแบบ 
 
 2.4 ข้อสังเกตในการทดลองออกแบบ 
 การพัฒนารูปแบบพืน้ท่ีในการทดลองออกแบบในครัง้นี ้สังเกตได้ว่ารูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้สามารถท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบทัง้ในแง่ของการส่ือสารภาพรวมของ
โครงการ การส่ือสารของค าส าคญัแต่ละพืน้ท่ี  (Keyword) และการท างานของพืน้ท่ีใช้สอยใน
โครงการ สามารถตอบวตัถปุระสงค์ของโครงการได้  ซึง่ในขัน้ตอนตอ่ไปอาจเป็นการพฒันารูปแบบ
เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ต่อเน่ือง และลงตวัมากยิ่งขึน้  ในลกัษณะการเช่ือมโยงของเส้นทางสญัจร
จากพืน้ท่ีหนึง่ไปสูอี่กพืน้ท่ีหนึง่ และลกัษณะการใช้งานทัง้ภายในและภายนอกท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 

อีกทัง้มีรายละเอียดของการใช้งานของแตล่ะพืน้ท่ีหลกัๆท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้ (ภาพท่ี 125) 
 

 
 
ภาพท่ี  125  แสดงการส่ือสารภาพรวมของของโครงการและการท างานร่วมกนัของค าส าคญัทัง้ 3  
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3. พัฒนาการออกแบบและรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม 
 ในขัน้ตอนสุดท้ายของการออกแบบเป็นการพัฒนารูปแบบพืน้ท่ี และรูปลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรม เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ต่อเน่ืองและลงตวัมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ลกัษณะการเช่ือมโยง
ด้านการใช้งานจากพืน้ท่ีหนึ่งไปสู่อีกพืน้ท่ีหนึ่ง และลกัษณะการใช้งานทัง้ภายในและภายนอกท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนั รวมไปถึงรายละเอียดการใช้งานของแตล่ะพืน้ท่ีหลกัๆท่ีมีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
 3.1 พัฒนารูปลักษณ์และรูปแบบการส่ือสารทางสถาปัตยกรรม 
 พืน้ที่ประกอบพิธีกรรมในวันสิน้ลมหายใจวันตัง้ศพบ าเพ็ญกุศล  ค าส าคัญ 
(Keyword) การเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป) เน่ืองจากพืน้ท่ีดงักล่าวมีลกัษณะและความ
ต้องการของการใช้พืน้ท่ีภายในในการประกอบพิธีกรรมตลอดทัง้วนั และเป็นระยะเวลานานกว่า

พืน้ท่ีอ่ืนๆ จึงได้ท าการพฒันากายภาพของพืน้ท่ีภายในให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบกายภาพ
ภายนอก ท่ีส่ือสารถึงการเปล่ียนแปลงของชีวิตมนุษย์  และพฒันารูปแบบกายภายนอกให้มี
รูปแบบท่ีลงตวัและเรียบง่ายเพ่ือให้การส่ือสารของพืน้ท่ีมีความชดัเจนมากท่ีสดุ 
 

 
 
ภาพท่ี 126 แสดงการพัฒนารูปแบบกายภาพของพืน้ท่ีภายในค าส าคัญ (Keyword) การ

 เปล่ียนแปลง 
 

  
 

ภาพท่ี 127 แสดงรูปแบบ 3 มิตขิองภายในพืน้ท่ีพิธีกรรม ค าส าคญั (Keyword) การเปล่ียนแปลง 
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ภาพท่ี 128 แสดงการพัฒนารูปแบบกายภาพภายนอกของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวันสิน้ลม
 หายใจ และวนัตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล ค าส าคญั (Keyword) การเปล่ียนแปลง 

 
 พืน้ที่ประกอบพิธีกรรมในวันฌาปนกิจ ค าส าคญั (Keyword) การเคล่ือนไปยงั
พืน้ท่ีสงู (พืน้ท่ีท่ีดีกวา่) ได้ท าการพฒันาการส่ือสารของพืน้ท่ีด้วยการน าการรับรู้เร่ืองกลิ่นเข้ามาใช้
ในการส่ือสารและสร้างความรู้สกึให้พืน้ท่ีมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ เน่ืองจากสมยัก่อนกลิ่นของไม้

จนัเป็นเสมือนสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งท่ีส่ือสารถึงการส่งผู้ตายไปสู่พืน้ท่ีใหม่และเป็นสญัลกัษณ์ของ
วันฌาปนกิจ แต่ในปัจจุบันวิธีการฌาปนกิจเปล่ียนไปท าให้สัญลักษณ์เร่ืองกลิ่นหายไป จึงมี
แนวคิดท่ีจะพฒันาพืน้ท่ีดงักล่าวให้สมัผสัและรับรู้กลิ่นของไม้หอมตลอดทัง้ปี  เพ่ือเป็นการสร้าง
สญัลกัษณ์ในการส่ือสาร และสร้างอารมณ์ร่วมให้กบัผู้ประกอบพิธีกรรม โดยเลือกพนัธ์ไม้หอมยืน
ต้นท่ีออกดอกตามช่วงเวลาตา่งๆในรอบปีมาปลกูรอบพืน้ท่ี ซึ่งกลิ่นของไม้หอมจะเปล่ียนแปลงไป

ตามฤดแูละระยะเวลาของการออกดอก (ภาพท่ี 129) 
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ภาพท่ี 129 แสดงการพฒันารูปแบบการรับรู้เร่ืองกลิ่นของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัฌาปนกิจ 
 ค าส าคญั (Keyword) การเคล่ือนไปยงัท่ีสงู (พืน้ท่ีท่ีดีกวา่) 

 
 อาคารเดมิท่ีอยู่ภายในท่ีตัง้โครงการ (ศาลาการเปรียญ) เน่ืองจากอาคารเดิมท่ีอยู่
ภายในท่ีตัง้โครงการ มีรูปแบบของอาคารเป็นอาคารไม้ทรงไทย  ซึ่งมีรูปแบบท่ีแตกต่างกับ
สถาปัตยกรรมท่ีถกูสร้างขึน้มาใหม่ จึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างความกลมกลืนให้การส่ือสารในภาพรวม
ของทัง้โครงการมีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีสอดคล้องกับกายภาพทัง้หมดของโครงการ โดยไม่

ท าลายเอกลกัษณ์และคณุคา่ของอาคารเดิมท่ีท่ีมีอยู่ โดยเลือกวิธีการสร้างกรอบอาคารขึน้มาเพ่ือ
สร้างกายภาพของอาคารให้มีความร่วมสมยั โดยใช้วสัดท่ีุชนิดเดียวกบัอาคารเดมิ  
 

 
 

ภาพท่ี 130  แสดงการปรับรูปแบบการรับรู้ทางกายภาพของอาคารเดมิ ภายในท่ีตัง้โครงการ 

   
 

 
  

 

 

     

 

 

 
   

  
  

 

ต้นไม้
เดิม 

  ต้นไม้ดอก
หอม 
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 3.2 สร้างการเช่ือมโยงของพืน้ที่ทัง้โครงการ ให้มีความสมัพนัธ์กนัทัง้รูปแบบ การ
รับรู้ และการใช้พืน้ท่ี ภายใต้แนวคดิการสร้างภาพรวมของโครงการประกอบด้วย 3 พืน้ท่ีหลกัๆคือ 

 1. พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัสิน้ลมหายใจ และวนัตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล 

 2. พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัฌาปนกิจและวนัเก็บอฐิั 
 3. พืน้ท่ีเก็บอฐิั 
 ซึ่งการใช้งานของแต่ละพืน้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาและสภาวะอารมณ์ท่ีแตกตา่งกัน โดย
เป็นพืน้ท่ีเปล่ียนผา่นระหวา่งกิจกรรมแตล่ะประเภทท่ีส าคญั ท่ีต้องเช่ือมตอ่ซึง่กนัและกนัทัง้ 3 พืน้ท่ี 

โดยเป็นการเข้าถึงท่ีสามารถเกิดการเคล่ือนท่ีจากพืน้ท่ีหนึ่งสู่พืน้ท่ีหนึ่งได้โดยสะดวก ตามการจดั
พืน้ท่ีท่ีสอดคล้องกันของพืน้ท่ีทัง้หมด และยังแสดงถึงการเปล่ียนผ่านของช่วงเวลาท่ีเกิดต่อ
ผู้ใช้งานได้ ทัง้การใช้องค์ประกอบตา่งๆ คือ ระดบั แสงเงา และการเคล่ือนท่ี  
 โดยพืน้ท่ีเปล่ียนผ่านของโครงการนีมี้ 2 จดุหลกัๆ คือ พืน้ท่ีสิน้ลมหายใจไปสู่พืน้ตัง้ศพ
บ าเพ็ญกศุล และพืน้ฌาปนกิจไปสูพื่น้ท่ีเก็บอฐิั 

 

 
 

ภาพท่ี 131  แสดงจดุเปล่ียนผา่นของพืน้ท่ีในโครงการ 

 
 1.จากพืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกุศล สู่พืน้ท่ีฌาปนกิจ โดยใช้การเคล่ือนตวัของแสงเป็นตวัสร้าง
การเปล่ียนผ่านจากพืน้ท่ีหนึ่งสู่พืน้ท่ีหนึ่ง ซึ่งให้แสงในช่วงเวลา 12.00 – 14.00 น. ท่ีสาดเข้ามาสู่พืน้ท่ี
ด้านหน้าของพืน้ท่ีตัง้ศพ เป็นตวัน าไปสู่พืน้ท่ีฌาปนกิจ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีจะส่งผู้ตายไปสู่การเกิดใหม่ หรือ
การเคล่ือนไปยงัท่ีสงู ซึง่เป็นแสงท่ีสอดคล้องกบัช่วงเวลาของการเคล่ือนศพไปสูพื่น้ท่ีประกอบพิธีกรรม 
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ภาพท่ี 132  แสดงจดุเปล่ียนผา่นของพืน้ตัง้ศพบ าเพ็ญกศุลไปสูพื่น้ท่ีฌาปนกิจ 
 

 
 
ภาพท่ี 133  แสดงการเปล่ียนผา่นของพืน้ตัง้ศพบ าเพ็ญกศุลไปสูพื่น้ท่ีฌาปนกิจ 

 
 2.จากพืน้ท่ีวนัฌาปนกิจและเก็บอฐิั สู่พืน้ท่ีเก็บอฐิั โดยใช้ระนาบการเคล่ือนตวัเป็นการ
เช่ือมโยงพืน้ท่ี ซึง่เป็นการส่ือสารถึงการเช่ือมโยงของชีวิตใหม ่และการตาย หรือคืนกลับสู่ธรรมชาต ิ
ซึง่เป็นสิ่งท่ีมีอยูแ่บบคูข่นาน 

 

 
 
ภาพท่ี 134  แสดงจดุเปล่ียนผา่นของพืน้ท่ีฌาปนกิจไปสูพื่น้ท่ีเก็บอฐิั 
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ภาพท่ี 135  แสดงการเปล่ียนผา่นของพืน้ท่ีฌาปนกิจไปสูพื่น้ท่ีเก็บอฐิั 
 
4. ผลงานการออกแบบ 
 4.1 ลักษณะกิจกรรมและการใช้สอยภายในโครงการ 
 

 
 

ภาพท่ี 136 แสดงรูปแบบกิจกรรมและการใช้งานของพืน้ท่ีภายในโครงการ 
 

 
 
ภาพท่ี 137 แสดงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีใช้งานภายนอกและภายใน 
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 4.2 การรับรู้ภาพรวมของโครงการ 
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ภาพท่ี 140 แสดงทศันียภาพและการส่ือสารค าส าคญัผ่านท่ีว่างภายในของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรม
 ในวนัตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล ค าส าคญัเร่ืองการเปล่ียนแปลง (จากมีรูปเป็นไมมี่รูป) 
 

 
 

ภาพท่ี 141 แสดงทศันียภาพและการส่ือสารค าส าคญัผ่านท่ีว่างภายในของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรม
 ในวนัฌาปนกิจ ค าส าคญัเร่ืองการเคล่ือนไปยงัท่ีสงู (พืน้ท่ีท่ีดีกวา่) 
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ภาพท่ี 142 แสดงทศันียภาพและการส่ือสารค าส าคญัผ่านท่ีว่างภายในของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรม
 ในวนัท าบญุอฐิั ค าส าคญัเร่ืองการเช่ือมโยง (ระหวา่งคนท่ีอยูก่บับคุคลท่ีจากไป) 
 

 
ภาพท่ี 143 แสดงทัศนียภาพการส่ือสารค าส าคัญ และการเ ช่ือมโยงกับบริบทของพืน้ ท่ี
 ประกอบพิธีกรรมในวนัท าบญุอฐิั  
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ภาพท่ี 144 แสดงทศันียภาพของการเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมในชุมชนและโครงการในเวลาตอน
 เช้า 
 

 
 
ภาพท่ี 145 แสดงทศันียภาพของการเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรมในชมุชนและโครงการในเวลาตอนเย็น 
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ภาพท่ี 146 แสดงแบบจ าลอง 1 
 

 
 

ภาพท่ี 147 แสดงแบบจ าลอง 2 
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ภาพท่ี  148  แสดงแบบจ าลอง 3 
 

 
 
ภาพท่ี  149  แสดงแบบจ าลอง 4 
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บทที่ 8 
สรุปและข้อเสนอแนะในการออกแบบ 

 
1. สรุปการออกแบบพืน้ท่ีประกอบพธีิกรรมเก่ียวกับการตาย 
 การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือทดลองและออกแบบท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม ท่ีมี
ผลต่อสภาวะอารมณ์ความรู้สึกและกระบวนการด้านความคิด ทางกายภาพและความหมายเชิง

นามธรรมของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายในพุทธศาสนา เพ่ือรองรับการประกอบ
พิธีกรรมให้เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน อีกทัง้สามารถตอบสนองตอ่สภาวะเปล่ียนผ่านด้านอารมณ์
ความรู้สึกของผู้ ใช้พืน้ท่ี และส่ือสารความหมายในแง่ของปรัชญาความเช่ือของพิธีกรรม โดย
พิจารณาจากพืน้ฐานท่ีแสดงออกถึงความคิด เหตุผล และอารมณ์ความรู้สึก อันมีบทบาทและ

ความส าคญัตอ่ผู้ ใช้พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรม  ซึ่งประกอบด้วยมิติทางกายภาพ มิติทางจิตวิทยา มิติ
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ เพ่ือส่ือสารผ่านเคร่ืองมือและท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความ
สอดคล้องและสมัพนัธ์กบับริบท 
 จากการศึกษาเนือ้หาพิธีกรรมเก่ียวกับการตาย เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบ
และท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม ซึ่งสรุปได้ว่าพิธีกรรมเกิดขึน้จากการท่ีมนษุย์รู้สึกกลวัและยอมรับกบั

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในธรรมชาติ  รวมไปถึงธรรมชาติของมนุษย์ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงไปตาม
ช่วงอายุ ซึ่งมนุษย์เช่ือว่าเหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดจากอ านาจของธรรมชาติและการกระท าของสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิ  ความเช่ือดงักล่าวจึงส่งผลให้มนุษย์พยายามหาวิธีท่ีจะท าให้ตนเองสบายใจขึน้ โดย
การแสดงออกด้วยการกระท าท่ีถูกสมมติขึน้อย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน เพ่ือเป็นสิ่งท่ีจะท าให้เกิด

ความสบายใจในการด าเนินชีวิตนัน้ก็คือ การประกอบพธีิกรรม 
 พิธีกรรมเก่ียวกับการตายจึงเป็นพิธีกรรมท่ีคนในสงัคมให้ความส าคญั และปฏิบตัิสืบ
ต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั ซึ่งนบัเป็นช่วงวิกฤตสุดท้ายของการเปล่ียนแปลงตามวงจรชีวิต ท่ีส่งผล
กระทบทัง้ในระดบับุคคลและสงัคม ในการประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายนัน้มีวัตถุประสงค์
หลกั คือ  การพยายามเช่ือมโยงระหวา่งโลกของคนท่ียงัมีชีวิตอยู่กบัโลกของบคุคลท่ีจากไป เพ่ือให้

ผู้ตายจากไปสูโ่ลกท่ีดีและมีความสขุท่ีสดุ สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือเก่ียวกบัชีวิตหลงัความตายว่า 
ความตายมิใชเ่ป็นเพียงจดุสิน้สดุของชีวิตโดยสมบรูณ์เท่านัน้ แตย่งัคือการเปล่ียนสภาพจากโลกท่ี
อาศัยอยู่หรือจากสิ่งท่ีมีชีวิตอยู่ไปสู่ อีกโลกหนึ่งหรืออีกสภาวะหนึ่ง และสะท้อนให้เห็นถึง
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ความสมัพันธ์ระหว่างผู้ ท่ีจากไปกับผู้ ท่ีมีชีวิตอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ สภาวะอารมณ์ 
และความรู้สกึโดยตรงกบับคุคลท่ีอยูเ่บือ้งหลงั 
 พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายจึงเป็นพืน้ท่ีรองรับสภาวะอารมณ์ความรู้สึก

ของผู้ ท่ีอยู่เบือ้งหลัง ซึ่งจากการศึกษาพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ท าให้เห็นวิวัฒนาการของระบบความเช่ือและรูปแบบพืน้ท่ีทางสถาปัต ยกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงซึ่งมีความแตกตา่งไปตามยคุสมยัและปัจจยัตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ส่งผลให้พืน้ท่ีประกอบ
พิธีกรรมในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป จากอดีตซึ่งมีลักษณะพืน้ท่ีเปิด มีการเช่ือมโยงและท างาน

ร่วมกันระหว่างพืน้ท่ีกับบริบทโดยรอบ มีการสร้างระบบสัญลักษณ์ด้วยวัสดุในธรรมชาติเพ่ือ
ส่ือสารถึงขอบเขตและความส าคญัของพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรม ซึ่งในปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามเวลาและยคุสมยั ส่งผลให้พืน้ท่ีมีลกัษณะความเป็นพืน้ท่ีเฉพาะในการประกอบพิธีกรรมมาก
ขึน้ มีขอบเขตพืน้ท่ีชดัเจน และมีความคงทนถาวร แตรู่ปแบบพืน้ท่ีขาดการเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ
และบริบทโดยรอบ ลักษณะของรูปแบบเป็นลักษณะของการท าซ า้ต่อๆกันมาหรือเป็นรูปแบบ

ประเพณีนิยม ซึง่ขาดความเข้าใจในความหมายและท่ีมาของรูปแบบและระบบสญัลกัษณ์ท่ีเกิดขึน้
ในงานสถาปัตยกรรม ท าให้พืน้ประกอบพิธีกรรมในปัจจุบนัเป็นเพียงพืน้ท่ีท่ีตอบสนองต่อการใช้
งาน รูปลกัษณ์ภายนอกท่ีเกิดขึน้เป็นเพียงแคร่ะบบสญัลกัษณ์ท่ีบง่บอกถึงคา่นิยมของคนในสงัคม
นัน้ๆ ซึง่ขาดความสมัพนัธ์กบัเนือ้หาของพิธีกรรม 

 จากการวิเคราะห์เนือ้หาตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายนัน้ ได้พิจารณา
และสรุปว่า “ปรัชญาความเช่ือเก่ียวกบัพิธีกรรม” น่าจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้ในการออกแบบ 
เน่ืองจาก ความเช่ือเกิดขึน้จากระบบความคิดและความรู้สึกของมนษุย์ อนัเป็นท่ีมาของการเกิด
พิธีกรรม ซึ่งในการออกแบบพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับความตายในวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้มี
วตัถุประสงค์เพ่ือต้องการสร้างพืน้ท่ีท่ีสอดคล้องต่อสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของผู้ ใช้  “ปรัชญา

ความเช่ือ” จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสมัพนัธ์กบัสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของผู้ ใช้พืน้ท่ีประกอบ
พิธีกรรมเก่ียวกบัการตายโดยตรง 
 น ามาสู่การก าหนดกรอบแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงทดลอง ของ
พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตายดงันี ้“ ออกแบบพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตาย

ตัง้แต่วันสิน้ลมหายใจถึงวันท าบุญอัฐิ ซึ่งการออกแบบพืน้ท่ีดงักล่าวจะเป็นการออกแบบพืน้ท่ี
ขึน้มาใหม่ ด้วยแนวคิดขดัแย้งกับรูปแบบพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมแบบประเพณีนิยมในปัจจบุนั ซึ่ง
ยงัขาดการส่ือสารด้านจิตใจของผู้สูญเสียซึ่งตกอยู่ในสภาวะโศกเศร้า แต่ยงัคงไว้ซึ่งประโยชน์ใช้
สอยและล าดบัขัน้ตอนของการประกอบพิธีกรรม  จากการตีความเนือ้หาสิ่งท่ีเป็นนามธรรม ซึ่งใน
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ท่ีนีก้ลา่วถึงปรัชญาความเช่ือของพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายในพทุธศาสนา ออกมาเป็นรูปแบบพืน้ท่ี
ทางสถาปัตยกรรมท่ีสามารถรองรับการประกอบพิธีกรรม อีกทัง้ตอบสนองต่อสภาวะอารมณ์
ความรู้สึกของผู้ ใช้ และส่ือสารในแง่ของปรัชญาความเช่ือซึ่งเป็นหัวใจหลักของการประกอบ

พิธีกรรม”  
 พฒันาแนวความคดิสูก่ารออกแบบโดยการตีความเนือ้หาปรัชญาความเช่ือสู่ค าส าคญั 
(Keyword) ทางกายภาพในการออกแบบ ซึ่งจากวตัถุประสงค์และปรัชญาความเช่ือของแต่ละ
พิธีกรรมท่ีแตกต่างกันนัน้ พบว่าความแตกต่างของแต่ละกิจกรรมมีหัวใจหลกัของการประกอบ

พิธีกรรมท่ีสอดคล้องและสมัพนัธ์กันตามลกัษณะและการปฏิบตัิของพิธีกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ประเดน็หลกั คือ 
 1. พิธีกรรมในวันสิน้ลมหายใจ และพิธีกรรมในวันตัง้ศพบ าเพ็ญกุศล เป็นการ
ประกอบพิธีกรรมในช่วงท่ีศพยงัตัง้อยู่ให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งทัง้สองกิจกรรมมีความสมัพนัธ์และ
เช่ือมโยงกันในแง่นัยยะของพิธีกรรม คือ เพ่ือให้คนท่ีมีชีวิตอยู่เข้าใจสัจธรรมของชีวิต ซึ่งมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีเกิดขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไป นยัยะของพิธีกรรมนีส้่งผลตอ่สภาวะทางด้าน
จิตใจคือ เพ่ือให้คนท่ีอยูเ่บือ้งหลงั คลายความโศกเศร้า และยอมรับความจริงจากการเปล่ียนแปลง
ได้ จึงได้ตีความนัยยะของพิธีกรรมทัง้ 2 ออกมาเป็นค าส าคัญของพิธีกรรมในเร่ือง “การ
เปล่ียนแปลง” ของชีวิตมนษุย์ซึง่มีความตายเป็นจดุสิน้สดุนัน่ก็คือ “การเปล่ียนแปลง จากมีรูป
เป็นไม่มีรูป”  
 2. พิธีกรรมในวันฌาปนกิจศพและวันเก็บอัฐิ เป็นการประกอบพิธีกรรมใน
ช่วงเวลาระหว่างการมีอยู่ทางกายภาพของศพกบัการสลายไปทางกายภาพ ซึ่งทัง้สองกิจกรรมมี

ความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกันในแง่นยัยะของพิธีกรรม คือ ให้ผู้ ท่ียงัมีชีวิตอยู่ได้พิจารณาถึงการ
ตายและการเกิดใหม ่
 โดยการส่งผู้ ตายไปสู่ ท่ีท่ีดีท่ีสุด หรือสวรรค์ตามความเช่ือเดิมในอดีต นัยยะของ
พิธีกรรมดงักล่าวเช่ือมโยงกบัสภาวะความรู้สึกของผู้ ท่ียงัมีชีวิตอยู่เบือ้งหลงั คือ การยอมรับความ
จริงจากการสญูเสีย จึงได้ตีความนยัยะของพิธีกรรมทัง้ 2 ดงันี ้สวรรค์ทางการรับรู้กายภาพของ

มนษุย์มีความคดิและเข้าใจตรงกนัวา่สิ่งท่ีตนเรียกวา่สวรรค์นัน้หมายถึง พืน้ท่ีท่ีอยู่ในระดบัสงูขึน้ไป
บนท้องฟ้าซึง่ไมส่ามารถมองเห็นได้แตม่นษุย์สามารถรับรู้ได้วา่ทิศทางของพืน้ท่ีดงักล่าวอยู่บนท่ีสงู
หรือท้องฟ้านั่นเอง ตามคติความเช่ือท่ีจะส่งผู้ตายไปสู่สวรรค์ซึ่งคิดว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
ผู้ตายนัน้ได้ตีความออกมาเป็นค าส าคญัของพิธีกรรมในเร่ืองของ “การเคล่ือนไปยังท่ีสูง” (พืน้ที่
ที่ดีกว่า) 
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 3. พิธีกรรมในวันท าบุญอัฐิ เป็นการประกอบพิธีในระยะเวลาท่ีศพไม่มีรูปร่างทาง
กายภาพแล้ว ซึ่งพิธีกรรมดงักล่าวมีนยัยะ คือ การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ตาย ซึ่งเป็นการ
ส่ือสารหรือการเช่ือมโยงระหว่างบคุคลท่ียงัมีชีวิตอยู่กบับคุคลท่ีจากไปในสภาวะอารมณ์ของการ

ระลกึถึงผู้ตาย จงึได้ตีความนยัยะของพิธีกรรมออกมาเป็นค าส าคญัของพิธีกรรมในเร่ืองของ “การ
เช่ือมโยง” 
 การออกแบบและการส่ือสารผ่านรูปแบบสถาปัตยกรรมเร่ิมด้วยการออกแบบภาพรวม

ทัง้หมดของโครงการก่อน แล้วจึงท าการออกแบบในรายละเอียดการรับรู้ค าส าคญั (Keyword) ของ
พืน้ท่ี ทัง้ 3 โดยการออกแบบภาพรวมของโครงการเป็นการออกแบบภาพรวมให้ส่ือสารถึงการจาก
ไปของชีวิตมนุษย์ อย่างมีล าดบัขัน้ตอน ซึ่งเป็นการค่อยๆหายไปในเร่ืองของกายภาพท่ีสลาย
กลบัคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งมีแนวคิดให้พืน้ท่ีส่ือสารการรับรู้ท่ีคอ่ยๆตดัประสาทสมัผสัการรับรู้ในรูปแบบ

ต่างๆจากมากสุดไปหาน้อยสุด โดยใช้ระดบัเป็นเคร่ืองมือหลักในการออกแบบกายภาพภายนอก
ของโครงการ ให้กลุ่มก้อนของแต่ละพืน้ท่ีมีระดับท่ีค่อยๆเคล่ือนตัวหายไปจนไม่สามารถรับรู้
กายภาพภายนอก และออกแบบการรับรู้ภายในของพืน้ท่ีท่ีส่ือสารถึงการเช่ือมโยงระหว่างชีวิตของ
การเกิดใหม่และโลกหลงัความตาย โดยให้แสงเงาท่ีเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลาเป็นเคร่ืองมือใน
การส่ือสารการเปิดปิดและการเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ี จากพืน้ท่ีเปิดไปสู่พืน้ท่ีปิด เช่นเดียวกับการ

ตายท่ีคอ่ยๆเปล่ียนรูปจนไมส่ามารถมองเห็นรูปร่างทางกายภาพของความเป็นมนษุย์  
 การออกแบบการรับรู้ค าส าคญั (Keyword) ของแตล่ะพืน้ท่ีภายใต้ภาพรวมการจากไป
ของชีวิตมนษุย์ ประกอบด้วยค าส าคญั (Keyword) หลกัๆของทัง้ 3 พืน้ท่ีดงันี ้
 พืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล (ประกอบพิธีกรรมวนัสิน้ลมหายใจและวนัตัง้ศพบ าเพ็ญกศุล) 

ซึ่งส่ือสารถึงค าส าคัญ (Keyword) เร่ืองการเปล่ียนแปลงของชีวิต (จากมีรูปเป็นไม่มีรูป) มี
วัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้พืน้ท่ี โดยให้ผู้ ใช้เข้าใจสัจธรรมของชีวิต ซึ่งมีแนวคิดในการ
ออกแบบพืน้ท่ีจากกายภาพภายนอกเข้าสูพื่น้ท่ีภายในให้รับรู้ถึงกายภาพของการเปล่ียนแปลงของ
พืน้ท่ีท่ีคอ่ยๆหายไปอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน โดยใช้แสงเงาเป็นเคร่ืองมือหลกัในการสร้างการรับรู้
ของพืน้ท่ี ซึ่งจัดวางต าแหน่งของพืน้ท่ีตามทิศทางของแสงเงาท่ีเกิดจากอาคารเดิมภายในท่ีตัง้

โครงการท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามชว่งเวลาและการเคล่ือนตวัของดวงอาทิตย์ โดยออกแบบพืน้ท่ี
ทางทิศตะวันออกท่ีมีความสอดคล้องกับการเกิดขึน้ของดวงอาทิตย์ให้มีระดบัพืน้ท่ีสูงสุด และ
ค่อยๆลดระดบัพืน้ท่ีต ่าลงสู่ทางทิศตะวันตกซึ่งสอดคล้องกับการลับไปของดวงอาทิตย์  เป็นการ
ส่ือสารถึงการเปล่ียนแปลงของชีวิตมนุษย์จากเกิดจนกระทั่งตาย โดยการเคล่ือนตวัเข้าสู่พืน้ท่ี

ภายในของแต่ละพืน้ท่ี รับรู้กายภาพของแสงท่ีแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา โดยพืน้ท่ีทางทิศ
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ตะวนัออกรับรู้แสงท่ีสาดส่องเข้ามาในช่วงเวลาเช้า และการรับรู้แสงคอ่ยๆเคล่ือนไปสู่พืน้ท่ีทางทิศ
อ่ืนๆตามช่วงเวลา ซึ่งในการออกแบบพืน้ท่ีเป็นการสร้างกระบวนการรับรู้ระหว่างพืน้ท่ีภายนอก
และพืน้ท่ีภายในท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเพ่ือส่ือสารถึงกายภาพและความรู้สึกท่ีคอ่ยๆเปล่ียนแปลงไป

จากมีรูปเป็นไมมี่รูปของชีวิตมนษุย์ 
 พืน้ท่ีฌาปนกิจ (ประกอบพิธีกรรมในวันฌาปนกิจและวันเก็บอัฐิ) ซึ่งส่ือสารถึงค า
ส าคญั (Keyword) ของการเคล่ือนไปยงัท่ีสูง (พืน้ท่ีท่ีดีกว่า) มีวตัถุประสงค์ให้ผู้ ใช้รับรู้ถึงการท า
หน้าท่ีครัง้สดุท้ายให้กบัผู้ตายได้ไปสูส่วรรค์หรือท่ีอยู่ใหม่อย่างดีท่ีสดุ โดยมีแนวคิดในการออกแบบ

พืน้ท่ีให้มีการเคล่ือนตวัของท่ีว่างจากท่ีต ่าขึน้สู่ท่ีสงู ในลกัษณะการเคล่ือนเข้าสู่จดุศนูย์กลางและ
น าสายตาขึน้สู่พืน้ท่ีเปิดบนท้องฟ้า โดยใช้ระดบัเป็นเคร่ืองมือหลักในการออกแบบ ซึ่งแบ่งพืน้ท่ี
ออกเป็น 3 ระดบัซึ่งส่ือสารถึง 3 โลก (โลก นรก สวรรค์) โดยการเคล่ือนตวัของพืน้ท่ีเคล่ือนตวัจาก
พืน้ท่ีต ่าสุดซึ่งอยู่ในต าแหน่งทางทิศตะวันตกส่ือสารถึงความตาย และค่อยๆเคล่ือนเข้าสู่จุด
ศนูย์กลางของพืน้ท่ีในระดบัสงูสดุในต าแหน่งทางทิศตะวนัออก ส่ือสารถึงการเร่ิมต้นใหม่หรือพืน้ท่ี

การเกิดใหมข่องบคุคลท่ีจากไป โดยมีระนาบเป็นตวัสร้างการเช่ือมโยงของการเคล่ือนตวัจากพืน้ท่ี
ระดบัพืน้ดนิสูพื่น้ท่ีประกอบพิธีกรรมเผาศพผู้ตาย 
 พืน้ท่ีเก็บอัฐิ (ประกอบพิธีกรรมท าบุญอัฐิ) ส่ือสารถึงค าส าคญั (Keyword) ของการ
เช่ือมโยง ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงระหว่างคนท่ีมีชีวิตอยู่กับบคุคลท่ีจากไป  มีวตัถปุระสงค์ให้ผู้ ใช้รู้สึก

ใกล้ชิดและส่ือสารกบัผู้ ท่ีจากไป ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบพืน้ท่ีให้เช่ือมโยงกบัธรรมชาติ (น า้) ท่ี
เป็นบริบทของท่ีตัง้โครงการ โดยใช้ระดบัเป็นเคร่ืองมือหลกัในการออกแบบให้ผู้ ใช้เดินเข้าสู่พืน้ท่ีท่ี
คอ่ยๆต ่าลงสูใ่ต้พืน้ดนิและเช่ือมโยงกบัน า้ เพ่ือส่ือสารถึงการเช่ือมโยงไปสู่พืน้ท่ีของบคุคลท่ีจากไป
หรือการกลบัคืนสูธ่รรมชาติ  เป็นการคอ่ยๆตดัการรับรู้ภายนอกออกไปเข้าสู่พืน้ท่ีภายใน สร้างการ
เช่ือมโยงไปสู่พืน้ท่ีเก็บอฐิั ออกแบบแท่งส่ีเหล่ียมสงู (ท่ีเก็บอฐิั) ให้คอ่ยๆลดหลัน่ไปตามระดบัของ

พืน้ท่ี  แทนสญัลกัษณ์บคุคลท่ีจากไป เงาของแท่งส่ีเหล่ียมด้านบนท่ีตกกระทบลงผืนน า้สะท้อนให้
ระลกึถึงบคุคลท่ีจากไป และสะท้อนบคุคลท่ียงัมีชีวิตอยูใ่ห้เห็นถึงท่ีอยูส่ดุท้ายของชีวิตมนษุย์ 
 ในการเช่ือมโยงของพืน้ท่ีทัง้ 3 นัน้ ได้แบง่พืน้ท่ีของการเปล่ียนผ่านออกเป็น 2 จดุตาม
ขัน้ตอนของการประกอบพิธีกรรม คือ 1. การเช่ือมโยงของพืน้ท่ีตัง้ศพบ าเพ็ญกุศลไปสู่พืน้ท่ี

ฌาปนกิจ สร้างการเช่ือมโยงโดยการเคล่ือนตวัจากพืน้ท่ีภายในออกสู่พืน้ท่ีภายนอก โดยใช้แสง
เป็นเคร่ืองมือหลกัในการสร้างจดุเปล่ียนผา่นของพืน้ท่ี ซึง่ให้แสงในชว่งเวลาเท่ียงถึงบา่ย (ช่วงเวลา
ของการเคล่ือนศพไปฌาปนกิจ) ท่ีสาดส่องเข้ามาสู่ทางออกของพืน้ท่ี ส่ือสารถึงการมีชีวิตใหม่หรือ
การเกิดใหม่ ในพืน้ท่ีฌาปนกิจ ค าส าคญัในเร่ืองการเคล่ือนไปยงัพืน้ท่ีสูง (พืน้ท่ีท่ีดีกว่า) 2. พืน้ท่ี
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ฌาปนกิจไปสู่พืน้ท่ีเก็บอฐิั มีแนวคิดท่ีจะเช่ือมโยงระหว่างพืน้ท่ีของการเคล่ือนไปยงัพืน้ท่ีสูงหรือ
การเกิดใหม่ (พืน้ท่ีฌาปนกิจ) ไปสู่โลกหลงัความตายหรือการกลบัคืนสู่ธรรมชาติ (พืน้ท่ีเก็บอฐิั) 
โดยใช้การเคล่ือนตวัของระนาบเป็นเคร่ืองมือหลกัในการสร้างการเช่ือมโยงจากพืน้ท่ีระดบัเหนือ

พืน้ดิน (พืน้ท่ีการเกิดใหม่) ไปสู่พืน้ท่ีระดับใต้พืน้ดิน (พืน้ท่ีหลังความตายหรือการกลับคืนสู่
ธรรมชาต)ิ ท่ีคอ่ยๆมีการตดัการรับรู้ภายนอกเข้าสูพื่น้ท่ีภายในของการเช่ือมโยงกบัน า้ซึ่งเป็นบริบท
ของท่ีตัง้โครงการ 
 จากการออกแบบพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายข้างต้น เป็นการทดลองค้นหา

รูปแบบและกระบวนการทางความคิดในการออกแบบพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม ท่ีเกิดจากการ
ตีความสิ่งท่ีเป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมหรือกายภาพทางสถาปัตยกรรม เพ่ือสร้าง
กระบวนการการส่ือสารด้านความรู้สกึ และการรับรู้ความหมายปรัชญาความเช่ือของพิธีกรรม โดย
อาศยัประสาทสมัผสัและประสบการณ์รับรู้ของแต่ละบุคคล การออกแบบพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรม
เก่ียวกบัการตายภายใต้แนวคิดและวิธีการดงักล่าว ช่วยส่งเสริมให้การประกอบพิธีกรรมมีเนือ้หา

ของปรัชญาความเช่ือทางศาสนา ท าให้พิธีกรรมมีความหมายมากย่ิงขึน้ ช่วยส่งเสริมคา่นิยมให้คน
ในสงัคมคอ่ยๆปรับเปล่ียนและซมึซบัหวัใจของการประกอบพิธีกรรมท่ีมากกว่าการปฏิบตัิตอ่ผู้ตาย
เพียงเท่านัน้ อีกทัง้พืน้ท่ีท่ีเกิดจากการออกแบบยงัช่วยส่ือสารและสร้างกระบวนการทางความคิด 
ความรู้สกึให้รับรู้มิตปัิจจบุนัและมิตหิลงัความตายในแง่ท่ีดีขึน้ ผา่นรูปแบบท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม 

 ซึ่งจากผลการออกแบบ เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้สร้างรูปแบบพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม 
ประกอบด้วย ระดบั แสงเงา และการเคล่ือนท่ี ในการท างานของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการออกแบบ
สามารถสร้างรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีสะท้อนแนวคิดของพืน้ท่ีได้ในเร่ืองของการส่ือการ
ความหมายแตล่ะพืน้ท่ีและค าส าคญัผ่านกายภาพภายนอกและภายใน ซึ่งการเช่ือมโยงความรู้สึก
จากพืน้ท่ีพิธีกรรมหนึ่งไปสู่ท่ีพืน้ท่ีอีกพิธีกรรมหนึ่ง โดยมีช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรมท่ีไม่

ต่อเน่ืองกัน ท าให้พืน้ท่ีในการออกแบบยังไม่สามารถตอบได้ว่าในแต่ละพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรม 
สามารถสร้างความตอ่เน่ืองในเร่ืองของการรับรู้ในช่วงเวลาของการใช้งานได้ตรงตามแนวคิดมาก
น้อยเพียงใด โดยการส่ือสารพืน้ท่ีอาจจะต้องอาศยัเคร่ืองมืออย่างอ่ืนมาช่วยสร้างความชดัเจนใน
การส่ือสารให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
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2. ข้อเสนอแนะของการออกแบบพืน้ท่ีประกอบพธีิกรรมเก่ียวกับการตาย 
 2.1 แนวทางการสร้างท่ีว่างและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือส่ือสารตอ่การรับรู้และ
อารมณ์ความรู้สึกของผู้ ใช้พืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัการตายนัน้ นอกเหนือจากประเด็นเร่ือง
ปรัชญาความเช่ือของพิธีกรรมแล้วยงัมีประเด็นอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ ซึ่งสามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือใน
การออกแบบท่ีว่างให้มีมิติและความหลากหลาย อีกทัง้สามารถสร้างกระบวนการส่ือสารใน
รูปแบบอ่ืนๆ 

  ประเดน็ท่ีหยิบยกขึน้มาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างท่ีว่างในครัง้นีจ้ึงเป็นแคแ่นวทางหนึ่ง
ในการออกแบบพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัการตาย ซึ่งในการออกแบบครัง้นีย้ังมีความสนใจท่ี
จะหยิบยกประเด็นในเร่ืองของสภาวะอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้กบัผู้ ใช้โดยตรง มาเป็นเคร่ืองมือ
หนึง่ในการสร้างพืน้ท่ีเพ่ือส่ือสารกบัผู้ใช้ ให้การส่ือสารผา่นท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมมีความสมบรูณ์

มากยิ่งขึน้ 
 2.2 การออกแบบและการส่ือสารของท่ีว่างทางสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้อาจมีรูปแบบท่ี
แตกต่างกันไป ตามปัจจัยของสภาพแวดล้อมและบริบทท่ีตัง้โครงการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วย
ส่งเสริมการรับรู้ การออกแบบท่ีว่างเพ่ือการส่ือสารกับผู้ ใช้พืน้ท่ีนัน้ จึงจ าเป็นต้องศึกษาเร่ืองราว
และจุดเด่นของท่ีตัง้และบริบทเพ่ือสร้างความสอดคล้องและความส าพนัธ์กับรู้แบบพืน้ท่ี เพ่ือให้

รูปแบบการส่ือสารของท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้มีรูปแบบของความเป็นพืน้ท่ีนัน้ๆ  
 2.3 การศึกษาการสร้างพืน้ท่ีประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตาย เพ่ือส่ือสารและ
ตอบสนองตอ่สภาวะอารมณ์ความรู้สึกของผู้ ใช้พืน้ท่ีนัน้ เป็นเพียงแนวทางการศกึษาตวัอย่างหนึ่ง
ของพืน้ท่ีสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกเท่านัน้ จากกระบวนการและแนวคิดของการสร้างพืน้ท่ี

ดงักลา่ว ยงัสามารถน าไปปรับใช้ในการสร้างพืน้ท่ีอ่ืนๆท่ีตอบสนองตอ่การรับรู้และความรู้สึกของผู้
ใช้ได้ 
 2.4 ผู้ วิจัยมีความมุ่งหวังว่าขบวนการศึกษาและออกแบบพืน้ท่ีดังกล่าว จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ท่ีสนใจในการน าไปศึกษาต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างสรรค์ท่ีว่างทาง
สถาปัตยกรรม ด้วยการตีความเนือ้หาจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมหรือกายภาพทาง

สถาปัตยกรรมนี ้จะเป็นแนวทางหนึง่ในการน าไปพฒันาเพ่ือการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีคณุคา่
ตอ่ไป 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



142 

 

รายการอ้างอิง 
 
ดนยั ไชยโยธา. ลัทธิ ศาสนา และระบบความเช่ือ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริน้ติง้เฮ้าส์, 2538.  
ดงัตฤณ. เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2548. 
ปราณี วงษ์เทศ. พิธีกรรมเก่ียวกับการตายในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี 

 มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2534. 
พระมหางามพล  กิตตโิสภโณ. ลมหายใจสุดท้าย. กรุงเทพ : ซนัมนูทรี, 2552. 
วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู. พฤตกิรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม. พิมพ์ครัง้ท่ี6. กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์
 มหาวิทยาลยั, 2549. 

สจุิตต์  วงษ์เทศ. พระเมรุ ท าไม? มาจากไหน. พิมพ์ครัง้ท่ี2. กรุงเทพฯ : มตชิน, 2551. 
สเุมธ  เมธาวิทยกลุ.  สังกัปพธีิกรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532. 
เสถียรโกเศศ. ประเพณีเน่ืองในการตาย. กรุงเทพฯ : ศยาม, 2539. 
แสง  จนัทร์งาม. ศาสนศาสตร์.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2534. 
อนนัต์  เสนาขนัธ์.  ตายเป็นตาย/พระภกิษุชยานนฺโท. กรุงเทพฯ : พิฆเณศ, 2520. 

อภิธาน  สมใจ. งานศพล้านนา ปราสาทนกหัสดิลิงค์สู่ไม้ศพ. เชียงใหม่ : สถาบนัวิจยัสงัคม  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2541. 
Baker, Geoffrey Howard. Le Corbusier : an analysis of form. London : Van Nostrand 
 Reinhold (International), 1989.  

Clark, Roger H. Precedents in architecture. New York : Van Nostrand Reinhold, c1985.  
Creighton, Thomas H. The architecture of monuments : the Franklin Delano Roosevelt 

 memorial competition. New York : Reinhold, c1962.  
Curtis, William J.R. Le Corbusier : ideas and forms. Oxford : Phaidon, 1986. 
Forty, Adrian. Concrete and culture : a material history. London : Reaktion, 2012. 

Herzog & de Meuron. Architectures of Herzog & de Meuron. New York : Peter Blum 
 Edition, c1994. 
Neufert, Ernst. Architects' data. Oxford : BSP Professional Books, 1991, 1980. 
Zumthor, Peter. Atmospheres : architectural environments, surrounding objects. Boston : 

 Birkhauser, 2006. 
Zumthor, Peter. Thinking architecture. Boston : Birkhauser, c2006.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xle+corbusier&SORT=DZ/Xle+corbusier&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=le+corbusier/1%2C64%2C64%2CB/frameset&FF=Xle+corbusier&SORT=DZ&11%2C11%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xprecedents+in+architecture&SORT=DZ/Xprecedents+in+architecture&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=precedents+in+architecture/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xprecedents+in+architecture&SORT=DZ&2%2C2%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xmemorial+architecture&SORT=DZ/Xmemorial+architecture&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=memorial+architecture/1%2C8%2C8%2CB/frameset&FF=Xmemorial+architecture&SORT=DZ&2%2C2%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xmemorial+architecture&SORT=DZ/Xmemorial+architecture&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=memorial+architecture/1%2C8%2C8%2CB/frameset&FF=Xmemorial+architecture&SORT=DZ&2%2C2%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xle+corbusier&SORT=DZ/Xle+corbusier&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=le+corbusier/1%2C64%2C64%2CB/frameset&FF=Xle+corbusier&SORT=DZ&13%2C13%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xconcrete&SORT=DZ/Xconcrete&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=concrete/1%2C204%2C204%2CB/frameset&FF=Xconcrete&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/XSwiss+Pavillion&SORT=DZ/XSwiss+Pavillion&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Swiss+Pavillion/1%2C100%2C100%2CB/frameset&FF=XSwiss+Pavillion&SORT=DZ&7%2C7%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xarchitect%27s+data&SORT=DZ/Xarchitect%27s+data&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=architect's+data/1%2C26%2C26%2CB/frameset&FF=Xarchitect%27s+data&SORT=DZ&2%2C2%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xpeter+zumthor&SORT=DZ/Xpeter+zumthor&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=peter+zumthor/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF=Xpeter+zumthor&SORT=DZ&3%2C3%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xpeter+zumthor&SORT=DZ/Xpeter+zumthor&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=peter+zumthor/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF=Xpeter+zumthor&SORT=DZ&2%2C2%2C


 143 

ประวัตผู้ิวิจัย 
 

ช่ือ – สกุล  นางสาวงามเพชร  อมัพรวฒันพงศ์ 
 
ท่ีอยู่  118 / 97  ถนนสามคัคี  ต าบลคอหงส์  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 90110   

  โทรศพัท์ 089 – 463 – 4204  
   Email : pik_doraemon1@hotmail.com 
 
ประวัตกิารศึกษา 
 พ.ศ. 2552  ส าเร็จการศกึษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต วิชาเอกเทคโนโลยี- 
    สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  อ าเภอเมือง  
    จงัหวดัสงขลา 

 พ.ศ. 2553 ศกึษาตอ่ระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
    มหาวิทยาลยัศลิปากร วงัทา่พระ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	chapter6
	chapter7
	chapter8
	Bibliography

