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 การศึกษาภูมิปญญาเพลงกลอมลูกในคร้ังนี้ มุงเนนไปในความเช่ือที่เหมือน หรือ

คลายกัน  โดยผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาในสวนของ ความเช่ือที่เกี่ยวของกับเพลง

กลอมลูก หรือเพลงกลอมเด็ก (ภาคกลาง) ในเนื้อหาการแสดงความรักความหวงใยที่มีองคประกอบ

และปจจัยตอพัฒนาการของเด็ก ทั้งรางกายและจิตใจ  ดวยความรัก ความอบอุน ความทะนถุนอม  

สงผลถึงการเลี้ยงดูแลบุตร-หลานในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําองคความรูที่ได มาประยุกต

และพัฒนาสูการออกแบบ ศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียนตอไป 

 กระบวนการศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ ไดศึกษาขอมูลเชิงเอกสารในดานตางๆ รวมถึง

การสรางเคร่ืองมือการวิจัยดวยแบบสอบถาม เพื่อหาความตองการของศูนยตนกลาเด็กกอนวัย

เรียน  (โดยใชแนวความคิดมาจากเพลงกลอมลูก)  ที่ปจจุบันนั้นยังไมเคยเกิดข้ึนจริง  เพื่อใหการ

ออกแบบเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนผูปกครองโดยตรง   

 ผลของการศึกษา และออกแบบศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียนโครงการนี้  ไดนํา

แนวความคิด  เร่ืองทวงทํานองแหงรักจากแม   ในบทเพลงกลอมลูก โดยไดนํารูปแบบตางๆ ของ

บทเพลง  มาแปรรูปรังสรรคสูการออกแบบพื้นที่ภายใน  ดวยความรัก ความอบอุนที่เปรียบเสมือน 

มารดาเล้ียงดูบุตร  สงผานเพื่อใหโครงการศูนยตนกลาเด็กกอนวัยเรียนนั้น  เกิดความแปลกใหม    

ความนาสนใจ รวมทั้งเกิดทัศนคติมุมมองใหมๆ  ตอสถานที่ในการเลี้ยงดู และแสดงใหเห็นถึง

ความสําคัญของบทเพลงเหกลอม  ที่นํามาใชในการออกแบบอยางเหมาะสมลงตัว  ควรคูแกการ

อนุรักษและเรียนรู  เพื่อสืบทอดภูมิปญญาจากรุนสูรุน ตอไป  
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                   This study of wisdom found within nursery rhymes looks particularly at the same 

or similar ideas, with the researcher designing the framework of the study to be about beliefs 

concerning nursery rhymes or lullabies (in the central region of Thailand).Such rhymes or 

lullabies present content expressing love and care for a child, which constitutes and 

contributes to his or her physical as well as mental development Love, warmth, and 

cherishing would have a great effect in today child rearing. The research also aims to further 

apply and extend the knowledge acquired to interior design project for kindergarten.  

                  During the process of writing this present dissertation, the researcher had 

examined information from literary texts of various aspects, as well as created a survey as a 

research tool, in order to find out what is needed in a kindergarten, utilizing the ideas retrieved 

from the study of nursery rhymes. In the present days, such application has yet to be 

executed. In order for the design to be accessible for the target group that is the parents, the 

result of this study and design project for kindergarten has employed the idea of mother’s love 

in nursery rhymes, bringing their different formats to transform into an interior design project. 

The design constituted by the notion of mother’s love and warmth would allow an innovative 

and interesting idea as well as a new perspective for the kindergarten project in which child 

rearing will take place. Moreover, it would demonstrate the importance of nursery rhymes 

which can be applied in design project, and are worth preserving and researching, so that the 

knowledge will be passed on from generation to generation. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได ดวยอนุเคราะหความชวยเหลือและกําลังใจ     

จากบุคคลตาง ๆ ดังรายนามตอไปนี้ 

 ขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. รอยตํารวจเอก อนุชา แพง

เกษร   ผูชวยศาสตราจารยพยูร  โมสิกรัตน และอาจารยไพบูลย  จิรประเสริฐกุล ที่ไดสละเวลาให

คําแนะนําและคําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารยเอกชาติ  จันอุไรรัตน รองศาสตราจารยปญญา   

ดีเจริญโชติ  ผูชวยศาสตราจารย เทิดศักด์ิ  เหล็กดี และคณาจารยทุกทาน  ที่ใหการอบรมส่ังสอน

และใหคําแนะนํา  

 ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร. ปูริดา กลาประเสริฐ  ที่กรุณาใหความชวยเหลือและ

แนะนําขอมูลในการทํางานวิจยัเชิงปริมาณ ซึ่งชวยทําใหวิทยานิพนธเลมนี้เสร็จสมบูรณ 

 ขอขอบพระคุณ  คุณประภาส คลายศรี (ผูอํานวยการ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน) และ

คุณสุนทร สุวรรณมณี  ที่กรุณาใหขอมูลของพื้นที่  ในการทํางานวิจัยวิทยานิพนธคร้ังนี้       

 ขอขอบพระคุณ  โครงการทนุวิจยัมหาบัณฑิต สกว (ดานมนษุยศาสตร- สังคมศาสตร)  

ที่สนับสนนุเงนิคาใชจายในการทาํวิจยัในคร้ังนี ้

                  ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และญาติพี่นอง ที่ใหความชวยเหลือและ

สนับสนุนการทําวิทยานิพนธมาโดยตลอด 

 ขอขอบคุณ พี่ ๆ เพื่อน ๆ นอง ๆ ปริญญามหาบัณฑิตทุกคนที่เปนหวงเปนใย คอย

ผลักดันใหประสบความสําเร็จนี้ 

 ขอขอบคุณ ผูใหขอมูลทุกทาน ที่สละเวลาสวนตัวมาทําแบบสอบถาม และสัมภาษณ    

จนสามารถทําใหไดขอมูลที่สมบูรณและลุลวงไปดวยดี   
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