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 การศึกษาเครื่องแขวนดอกไม้สดเพื่อออกแบบตกแต่งภายในศูนย์นันทนาการของ
ผู้สูงอายุพบว่า   การท าเครื่องแขวนดอกไม้สดเกิดข้ึนจากความเช่ือ   ความศรัทธาของผู้สร้าง   ความ
งามเกิดจากการแขวนลอยอย่างสมดุลของน้ าหนักซ้ายขวาที่เท่ากันด้วยเส้นด้ายที่มีความเบาบางและ
ความสมดุลของลายที่ต่อเนื่องจากการเรียงซ้ าๆ กัน   จัดเป็นภูมิปัญญาการเรียงร้อยดอกไม้เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ทางด้านนันทนาการซึ่งแฝงแนวคิดเรื่องคุณค่าในตนเองเรื่องการใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์   จึงอุปมาอุปมัยได้ว่ากิจกรรมนันทนาการท าให้ร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุลและมีสุข  
 กระบวนการวิจัยเครื่องแขวนดอกไม้สดน้ันได้น าผลของข้อมูลจากการศึกษาลักษณะทาง
กายภาพ   ประวัติความเป็นมา   แนวคิดและภูมิปัญญามาวิเคราะห์หาแนวความคิดในการออกแบบ   
ข้อมูลนี้ยังเช่ือมโยงไปกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาคุณลักษณะและความต้องการด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ส่งผลต่อการวิเคราะห์โปรมแกรมการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์นันทนาการของผู้สูงอายุ   
นอกจากนั้นผลของการศึกษากลุ่มเป้าหมายยังเช่ือมโยงสู่การวิเคราะห์บริบทของท าเลที่ตั้งโครงการ   
วิเคราะห์การบริหารโครงการ   น าผลการวิเคราะห์มาแปรรูปโดยการสังเคราะห์เป็นงานออกแบบ 
 ดังนั้นการศึกษาเครื่องแขวนดอกไม้สดเพื่อออกแบบตกแต่งภายในศูนย์นันทนาการของ
ผู้สูงอายุจึงน าสาระส าคัญมาจากการอุปมาอุปมัยเครื่องแขวนดอกไม้สดผ่านกระบวนการวิจัยน าสู่
ประเด็นแนวความคิดในการออกแบบ คือ "เรียงร้อยสิ่งบางเบาให้สมดุล" โครงการตั้งอยู่ติดกับสวนวชิร
เบญจทัศ   ให้บริการผู้กับผู้สูงอายุหลังเกษียณ 60 ปี ที่สามารถพึ่งตนเองได้อยู่   โปรมแกรมการ
ให้บริการของศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุประกอบไปด้วย   การให้บริการการออกก าลังกายด้วยเครื่อง
เล่น   มุมอ่านหนังสือ   มุมกิจกรรมเรียงร้อย   มุมสัมมนา-อบรมและมุมเรียงร้อยลมหายใจ 
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 The study of Thai traditional floral mobile for Interior Design at the Elderly Recreation 

Center found that the Thai traditional floral mobile wreathing is made up from the belief and 

faith of the creators. Its esthetic is created from hanging floral mobiles in a left-and-right 

balance by using a light thread and from wreathing with the constant pattern of the floral 

mobiles. The wisdom of Thai traditional floral mobile wreathing is employed to originate the 

recreation that holds an underlying a value of maximizing time. This is regarded as a 

metaphor: the recreation brings about the balance between physical and mental health and 

well-being. 

 The findings of the study of Thai traditional floral mobile are collected from physical 

data; history, concept and wisdom of the Thai traditional floral mobile. These data are used to 

analyze for creating a design concept. The data also relate to the target audience to explore 

their characteristics and wants. By using research tools, the program of decorating in the 

elderly recreation center is highlighted. Moreover, the findings collected from the target 

audience are relevant to a number of context analyses e.g. location and management of the 

recreation center project. The synchronized  context analyses e.g. location and management 

of the recreation center project. The synchronized data are finally to create an interior design. 

 Hence, the study of Thai traditional floral mobiles for interior design at the elderly 

recreation center emphasizes the metaphor that is hidden in wreathing the traditional floral 

mobile through the research procedures. The study leads to the design concept of “wreathing 

thin and light materials into a balanced object.” The elderly rcreation center is located near the 

Wachirabenchatat Park, providing services to the self-reliant elderly after his/her retirement at 

the age of 60. The recreation center also offers various programs for the elderly, for example, 

exercising with equipment, books corner, wreathing corner, seminar - workshop corner and 

the breath exercising corner. 
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 วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ร.ต.อ. อนุชา   
แพ่งเกษร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   และขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาตราจารย์ เทิดศักดิ์   
เหล็กดี   อาจารย์ไพบูลย์   จิรประเสริฐกุล   รองศาตราจารย์ เอกชาติ จันอุไรรัตน์   ผู้ช่วยศาตรา
จารย์ พยูร   โมสิกรัตน์ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาตราจารย์ มัลลิกา   มังกรวงษ์   ที่สละเวลา
ในการให้ข้อแนะน าในการออกแบบ   รวมถึงค าสอนและการดูแลจากคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบ
ภายใน     
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ   คุณแม่   ญาติพี่น้องคนในครอบครัวและพี่ เ ช่ียว 
saksitsoft ที่เป็นก าลังส าคัญทั้งทางด้านความคิดและทุนทรัพย์อนุญาตให้มาเรียน   รวมถึงเป็น
ก าลังใจที่ดีเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าทุกหน่วยงานที่อนุญาติให้เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อท าวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณบริษัท Projectsasia ที่ให้โอกาสในการท างานและโอกาสกลับมา
เรียนจนส าเร็จ   
 ขอบคุณคุณวิไลศรี    ช านาญกิจ   เจ้าหน้าที่ผู้คอยช่วยประสานงาน 
 ขอบคุณเพื่อน ๆ รุ่น 2, 3, 4, 5 ที่ช่วยให้ก าลังใจ  
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณตัวเองที่เห็นคุณค่าในตัวเองและเข้าใจกฏเกณฑ์ธรรมชาติ 
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