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การศึกษาภูมิปัญญาของระบบเกษตรผสมผสานในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการศึกษาด้านแนวคิด 

การวางแผน และการจัดการระบบ รวมถึงข้อดีของการประยุกต์ใช้ระบบเกษตรผสมผสาน เพื่อ
แก้ปัญหาวิถีชีวิตเกษตรกรที่เกิดจากการปฏิวัติเขียว อีกทั้งได้ศึกษาตลาด หรือพื้นที่ขายสินค้า ทั้งใน
ด้านวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงปรับตามตัวยุคสมัย รูปแบบสถาปัตยกรรม รวมถึงพื้นที่ใช้งานที่
จ าเป็นตามระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้จากระบบเกษตรผสมผสาน มาสังเคราะห์สู่
การออกแบบตลาดสดในชุมชนเมือง   

กระบวนการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาในข้อมูลเชิงเอกสารในด้านต่างๆ เพื่อความ
เข้าใจในปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบเกษตรผสมผสาน รวมถึงการออกแบบเครือ่งมอืการวิจัย เพื่อ
ใช้ในการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ เพื่อเก็บข้อมูลด้านความต้องการในการใช้งาน
พื้นที่ตลาดสดในชุมชนเมือง น าสู่การออกแบบตลาดสดที่สามารถรองรับการใช้งานของชุมชนได้จริง 

ผลของการศึกษาภูมิปัญญาระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ชนบท ได้พบความสัมพันธ์
ของการวางแผน การจัดการ การใช้ทรัพยากร ระบบการหมุนเวียนอย่างเกื้อกูลกันตามธรรมชาติ ที่
สามารถถ่ายทอดสู่การออกแบบตลาดสดชุมชนเมือง เพื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิตประจ าวันในชนบท ที่
สามารถพึ่งพากันเป็นระบบอย่างเรียบง่าย และน าเสนอแนวคิดการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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The objectives of this study are focusing on the concept, planning and 

management, including advantages of this agriculture system, which help farmer of being in 

green revolution system. And also studying market place in evolution, architecture and 

needed functions in accordance with regulations. The purposes of this research are synthesis 

the knowledge of integrated farming system and market place to design fresh market for 

urban community. 

The processes of this research were studied information from many types of 

document to understand key to success of integrated farming system, created instruments for 

qualitative and quantitative approach to determine functions of fresh market for urban 

community. 

The results of studying the integrated farming system in rural areas, has 

discovered the relationship of planning, managing and using of resources by beneficially 

natural convection. That can be conveyed to the design of fresh market in urban area. And it 

is also reflected the way of living in rural side, which is simple interdependent systematic 

living. The results of studying is also introduced the concept of efficient using renewable 

resources.     
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งานวิจัยช้ินนี้ส าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดีเพราะไดร้ับความกรุณาจากรองศาสตราจารย์เอกชาติ 

จันอุไรรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี, อาจารยไ์พบูลย์ จิรประเสริฐกุล และ อาจารย์ ดร.
สุดสันต์ สุทธิพิศาล ผู้เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ความรู้ และค าแนะน า 
รวมถึงข้อคิดต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าการวิจยั ซึ่งสง่ผลให้การท าวิจัยครั้งนีถู้กต้องและ
สมบรูณ์ยิ่งข้ึน 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร้อยต ารวจเอก
อนุชา แพ่งเกสร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยูร โมสกิรัตน์, อาจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง, รองศาสตราจารย์
ปัญญา ดเีจริญโชติ รวมถึงคณาจารยส์าขาหลักสูตรออกแบบภายในทุกท่าน ที่กรุณาให้ความรู้ 
ค าแนะน า และสนับสนุนการเรียนตลอดทัง้หลักสูตร ขอขอบคุณนางสาววิไลศรี ช านาญกิจ เจ้าหน้าที่
ประจ าภาควิชา และรุ่นพี่ เพื่อนผอง รุ่นน้อง ร่วมหลักสตูรออกแบบภายในที่คอยเป็นก าลังใจให้กัน
และกัน ซึ่งเป็นประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณชยดิฐ หุตานุวัชร์ เป็นอย่างยิ่งส าหรบัแนวความคิดในการแก้ปัญญา 
และสร้างงานที่มีคุณค่าต่อชุมชน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ส าคัญส าหรับงานวิจัยช้ินน้ี, ขอขอบคุณ คุณ
ประชา หุตานุวัตร, คุณเดชา ศิริภัทร และพี่ๆ เกษตรกร ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลด้านปัญหาอุปสรรคในการท า
เกษตรกระแสหลัก และความรูจ้ากประสบการณ์การท าเกษตรระบบผสมผสาน และขอขอบคุณ 
นางสาวสจุิตรา ตปนียากร, นางสาวสุนิสา ทิพยประเสริฐกลุ, นางสาวพัชริดา ค าสลีา, นายทูนธรรม 
สุโฆสิต และนายสุพิชา มีสุข เพื่อนร่วมงาน ที่สนบัสนุนเวลาให้ผู้วิจัยสามารถท างานวิจัยช้ินน้ีจนส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา 
ครูอาจารยท์ี่เมตตาแนะน าสั่งสอน ใหก้ารสนับสนุน และเปน็ก าลังใจให้ด้วยดียิ่งเสมอมา 
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