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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความแปรเปลี่ยนแหงสถานที่ 
และเวลา ในงานสถาปตยกรรมทั้งดานกายภาพ และ  ความหมายในเชิงนามธรรม และแนวความคิดและ
วิธีออกแบบความแปรเปลี่ยนแหงสถานที่ และ เวลาในงานสถาปตยกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ
ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการออกแบบสถาปตยกรรม ประเภทอาคารทิ้งรางได ท้ังนี้เพื่อสราง
กระบวนการของแนวความคดิในการออกแบบและกําหนดประโยชนใชสอยใหม ในอาคารทิ้งราง ท่ีมี
ความสอดคลองกับบริบทที่ตั้ง โดยมีวธิีการศึกษา ดังนี้คือ 

    1.  ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ ความแปรเปลี่ยน แหงสถานที่ และ เวลา 
                 2.  ศึกษากรณีตัวอยางงานสถาปตยกรรม       ท่ีเนนแนวความคิดในการถายทอดการแปร       
                      เปล่ียนแหงสถานที่ และ เวลา ลงสูอาคารอยางเปนรูปธรรม  
                 3.  ศึกษาสถาปตยกรรมทิ้งรางดานลักษณะอาคารสภาพแวดลอม ผูคนและกจิกรรมในบริบท 
                 4.  ทําการออกแบบงานสถาปตยกรรมตามแนวความคิดในการออกแบบความแปรเปลี่ยน 
                      แหงสถานที่ และเวลา ท่ีมีความสอดคลองกับบริบทของไทยในปจจบุัน 
                 แนวความคิดในการออกแบบวิทยานิพนธ หัวขอ ความแปรเปลี่ยนแหงสถานที่และเวลา
(TRANSFORMATIONS OF PLACES & TIME) มีการกําหนดกรอบความคิดในเชิงนามธรรม คือ 
“จังหวะแหงชีวติ” (RHYTHM OF LIFE) โดยกระบวนการสรางแนวความคิดดังกลาว เปนการถายทอด
ลักษณะความแปรเปลี่ยนของบริบทสภาพแวดลอม และผูคน ดวยเงื่อนไขของเวลา เขาสูอาคารทิ้งราง 
เพื่อใหอาคารทิง้รางกลับมามชีีวิตอีกครั้ง ใหเห็นเปนรูปธรรม 
                ผลการศึกษา พบวาการเก็บรักษาบริบทและรอยรอยของพื้นที่เปนสิ่งสําคัญ เนื่องจาก
ความสัมพันธระหวางผูคนและสภาพแวดลอมตอพื้นที่หนึ่ง ตองใชเวลายาวนานกวาจะสรางและสัมผัส
เปนรูปธรรม สถาปนิกตองคํานึงถึงและไตรตรองใหรอบครอบในการสรางสถาปตยกรรมลงบนพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง  
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The purpose of this study was to study transformations of places and time in 
relation to architecture for both its physical aspect and its abstraction meaning. The study also 
concerned the conceptual idea and design method of the ‘transformation of places and time’ 
in both Thai and non-Thai architecture, particularly the application of both in a living place 
design. Moreover, the context within which the architecture is located was critically 
considered. The study then consisted of 4 steps that are: 
  1. A theoretical study of the transformations of places and time in architecture; 
 2. An architectural characteristic and conceptual analysis from a number of   
                           case studies which strongly indicate to transformations of places and time;  
 3. A study of an abandoned building, its site environment, users and all    
    activities around the building’s site context; 
 4. An architectural design that emphasizes on the design process, the 
development of conceptual idea regarding transformation of places and time, and and 
introduction of functions of the renovated building concerning the contemporary living but with 
respect to the building context. 
 It was discovered that the conceptual design of ‘Transformations of Places and 
Time’ in architecture was determined by the rhythm of all the cycles of lives occurring around 
the building and the site, called ‘Rhythm of Life’, The design process then could re-create the 
meaning of site context on both environmental and people by using condition of time to 
express on the abandoned building, bringing it to life, redesigning and developing this 
concept into a concrete transformation.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจยัฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งของ 
อาจารย ดร.อภิรดี เกษมศุข   อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ซึง่ทานไดใหคําปรึกษาและคําแนะนํา
อันเปนประโยชนตองานวิจยัมาโดยตลอด บุคคลอันเปนที่รักและเคารพ ตองขอขอบคุณเปนอยาง
มาก คือ ศาสตราจารย อรศิริ ปาณินท    รองศาสตราจารย วีระ อินพันทัง  ผูชวยศาสตราจารย  
ตนขาว ปาณนิท    ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ชัยสิทธิ ์ดานกิตติกุล    และ    อาจารยประจําภาควิชา
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิยาลยัศิลปากร  

นอกจากนี ้ผูวจิัยขอขอบคุณ นายชิราวุธ ทพิยพมิานชัย สําหรับความรกั กาํลังใจ และ
ความชวยเหลอืเปนอยางดีมาโดยตลอดอีกทั้งเพื่อนๆรุน 3 และผูคนในคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลยัศิลปากร ทกุทานสาํหรับคําปรึกษาทุกๆดานในการทําวทิยานพินธคร้ังนี ้

ทายนี ้ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัวปญจพรผล และ เครือญาติ สําหรับ
โอกาสดานการศึกษาพรอมกับความรกัทีม่ีใหแกผูวิจยัเสมอมาตลอดจนบุคคลที่ใหความชวยเหลอื
ซึ่งไมไดกลาวถึงในทีน่ี้ดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 




