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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญมรณสติ ตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาแบบ

เถรวาทและแบบวัชรยาน (ส่วนหนึ่งของนิกายมหายาน) เพื่อเข้าใจชีวิตและความตาย เรียนรู้
กระบวนการตายและการเตรียมตัวรับมือกับความตายอย่างเหมาะสมส าหรับบุคคลทั่วไป, บุคคล
ใกล้ชิดกับผู้ตาย, ผู้ป่วยระยะท้าย และผู้สูงอายุ เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์และพัฒนาสู่การ
ออกแบบพื้นที่พัฒนาจิตวิญญาณในสัปปายะสถาน  

กระบวนการศึกษางานวิจัยน้ี ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารด้านต่างๆ ของมรณสติ 
รวมถึงการสร้างเครื่องมือการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ ส ารวจและสัมผัสด้วยตนเอง เพื่อ
เข้าถึงข้อมูลของมรณสติในเชิงคุณภาพ ท าให้ได้มาซึ่งปรัชญาและความหมายที่แท้จริงของมรณสติ 
เพื่อถ่ายทอดแนวคิดสู่การออกแบบได้อย่างถูกต้อง และการวิเคราะห์บริบทของสภาพแวดล้อม สถาน
ที่ตั้งโครงการและกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้สถานที่ ส่งผลให้การออกแบบสัปปายะสถานมีประสิทธิภาพ 

ผลของการสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆจากการศึกษามรณสติ คือ “ไม่เที่ยงแท้ - แปรเปลี่ยน” 
และพัฒนาสู่การออกแบบพื้นที่และสภาพแวดล้อม โดยแสดงถึงความสัมพันธ์ของการเกิด - ดับอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ให้มีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนแฝงอยู่ในรูปทรงอาคาร, วัสดทุี่ใช้, ที่ว่าง
และมิติของเวลาอันเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาของแสงและเงาตามธรรมชาติภายในโครงการ รวมถึงการ
ลดความส าคัญของพื้นที่ส่วนตัว ท าให้ผู้ใช้งานในพื้นที่นั้นสามารถสัมผัสและเช่ือมโยงกับบริบท
ภายนอกอยู่เสมอ จะช่วยลดอัตตาและการยึดติด ในขณะเดียวกันเน้นการออกแบบพื้นที่และจัดวาง
เฟอร์นิเจอร์ทีส่่งเสริมและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้จิตตนเอง สร้างโอกาสให้ทบทวนชีวิตและความตายอัน
ท าให้เกิดปัญญาต่อไป 
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The objective of research is to study meditation on death through the beliefs of 

Theravada and Vajrayana (the part of Mahayana) Buddhism in order to perceive the meaning 

of life and death, to study the dying process and preparing for the appropriated confrontation 

of death for general persons, for the persons who intimate to dying persons, palliative patients 

or elderly persons. The outcome of this study is to synthesis the knowledge of meditation on 

death to the design of spiritual development area in the Suppaya space.  

The entire process of this research had been studied and analyzed information 

through literatures of meditation on death including created research instruments; by 

interviewing, observing, exploring and self - experiencing to achieve the qualitative 

information. This study provides the understanding on philosophy and meaning of meditation 

on death to transform idea or concept of meditation on death to the design precisely. This 

study is also included analyzing of context environment, project site location and users, that 

generate result on the Suppaya space design efficiently.  

The results of synthesized information from the study of meditation on death are 

“impermanence and variation” which develop to the proper space and environment design by 

using the correlation of arising and falling away. As the result, the variation and instability 

appears in the form of building, material used, space and the dimension of time that changes 

vary to the natural light and shadow which shows the nature of variation in the design. 

including reducing personal space but connecting to external context has affected user 

behavior and perspective, creating atmosphere of reducing self - ego and attachment. 

Meanwhile, space design and furniture layout also encourage self-consciousness for creating 

opportunity to reconsider life and death which finally lead to wisdom. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 งานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเอาใจใส่อย่างดียิ่ง
จาก รองศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยูร โมสิกรัตน์ และอาจารย์ไพบูลย์ 
จิรประเสริฐกุล ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความรู้ค าแนะน า รวมถึงข้อคิดต่างๆ ใน
การท าการวิจัย ซึ่งส่งผลให้การท าวิจัยนี้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์แบบมากขึ้น 
 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับคณาจารย์ทุกท่านที่ให้การสั่งสอน อบรมและ
แรงบันดาลใจต่างๆ ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทางความคิด ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร้อย
ต ารวจเอกอนุชา แพ่งเกสร, อาจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง, รองศาสตราจารย์ปัญญา ดีเจริญโชติ, ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี, อาจารย์ ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล และอาจารย์อาวุธ อังคาวุธ ที่ให้ความ
เอาใจใส่อย่างดีย่ิงตลอดการเรียนและการวิจัย จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ พระไพศาล วิสาโล ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เตรียมตัวตายอย่างรอบด้านทุกข้ันตอน, ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ผู้ให้ค าปรึกษาด้านการจัดกิจกรรม
เตรียมตัวตาย, คุณบริพัตร มีวัฒนะ ที่ให้ข้อมูลการออกแบบศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบ
วงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายอันเป็นประโยชน์ยิ่ง, อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก ผู้ให้แนวคิดจิตต
ปัญญาวาส, คุณพริม พิศลยบุตร ผู้เช่ียวชาญศิลปะบ าบัด และคุณวราภรณ์ วิกาลวงค์ ประธาน 
Palliative Care โรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่ 
 ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อประเสริฐ โสพันธ์ คุณแม่นันทวัน โสพันธ์ ผู้เป็น
ก าลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างตลอดมา ตลอดจนทุกคนในครอบครัว ที่ให้ความ
ห่วงใยและปรารถนาด ี
 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นพิเศษส าหรับเพื่อนป.โท สาขาออกแบบภายใน รุ่น 5 ที่ให้
ความช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกท่าน ทั้งแรงกายและก าลังใจที่มีให้เสมอมา 
รวมถึงคุณวิไลศรี ช านาญกิจที่คอยให้ความช่วยเหลือประสานงานในทุกๆ เรื่อง และเพื่อนร่วมงานใน
บริษัท G7 Inc Limited ทุกคนในความมีน้ าใจช่วยเหลือเตรียมงาน 
 สุดท้ายขอขอบพระคุณ ทุกค าติชม ทุกปัญหาอุปสรรคที่เปน็บทเรียนและประสบการณ์อัน
ดีย่ิงในการพัฒนาตนเอง และขอขอบคุณผู้ที่สืบทอดพุทธศาสนามาจนถึงวันนี้ ท าให้ข้าพเจ้ามีโอกาส
เรียนรู้ธรรมะอย่างจริงจัง และได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพุทธศาสนาสู่สังคมต่อไป 
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