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51154307 : สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

คําสําคัญ :  ศลิปะมวยไชยา/ศูนยสงเสริมศลิปะการตอสูเพ่ือสตรี 

ภราดร  กูเกยีรตินันท : โครงการออกแบบตกแตงภายในศูนยสงเสริมศิลปะการตอสูเพ่ือ

สตรีจากการศึกษาศิลปะมวยไชยา. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.เทิดศักด์ิ เหลก็ดี, รศ.เอกชาติ  

จันอุไรรัตน และ ผศ.พยูร  โมสิกรัตน.  114 หนา. 

 

ในการศึกษาศิลปะมวยไชยา ซึ่งเปนมวยไทยโบราณน้ัน มีความนาสนใจอยูที่ลักษณะความ

งามที่แสดงอยูในทวงทาอยางมีเอกลักษณ แตกตางจากมวยไทยที่ชกกันอยูในปจจุบัน อีกทั้งปรัชญาที่

แฝงอยูในการฝกมวยไชยาน้ันคือ การใชจุดแข็ง รับจุดออนของคูตอสู ซึ่งมีความสอดคลองเหมาะสม

กับการฝกศิลปะการตอสูของผูหญิงที่มีกลามเน้ือรางกายที่บอบบางกวาผูชาย นํามาสูการออกแบบ

ศูนยสงเสริมศิลปะการตอสูเพ่ือสตร ี

กระบวนการศึกษาวิทยานิพนธฉบับน้ี ไดศึกษาขอมูลเชิงเอกสารเกี่ยวกับมวยไชยา  การ

สัมภาษณครูมวยไชยา นักมวยไชยา การเขาไปรวมฝกมวยไชยาเพ่ือสัมผัสบรรยากาศ รวมไปถึงการ

สรางแบบสอบถามผูหญิงกลุมเปาหมาย เพ่ือคนหาความตองการของศูนยสงเสริมศิลปะการตอสูเพ่ือ

สตร ี

           รับพรอมรุก คือสิ่งที่ไดจากการสังเคราะหขอมูลตางๆ นําไปสูการแปรรูปเพ่ือเปนพ้ืนที่วาง

เพ่ือการใชสอยตางๆ ในโครงการ โดยมุงเนนการสื่อ การรับพรอมรุก ที่การจัดวางประโยชนใชสอย 

ลักษณะของที่วางที่แตกตางกันตามลักษณะการใชงานเพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธที่มีความขัดแยงตอกัน 

การรับและการสงกลับปฏิสัมพันธเหลาน้ัน ผานพ้ืนที่วางระหวางกลาง จนเกิดเปนการเรียนรูทางดาน

ความรูสึก ที่เรียกวาประสบการณใหม รวมไปถึงการใชวัสดุที่มีผิวสัมผัสที่สื่อถึงการสะทอน รูปแบบ

ของพ้ืนที่ รูปทรงของเฟอรนิเจอรที่แสดงออกถึงบรรยากาศการรับพรอมรุก 
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51154307 : MAJOR : INTERIOR DESIGN 

KEY WORD : MUAY CHAIYA STUDIES/THE MARTIAL ART PROMOTION CENTER 

BHRADON  KUKIATNUN : THE MARTIAL ART PROMOTION CENTER FOR WOMEN 

FROM MUAY CHAIYA STUDIES. THESIS ADVISORS : ASST.PROF. THEDSAAK LEKDEE, 

ASSOC.PROF. EAKACHART JONEURAIRATANA, AND ASST.PROF. PHAYUN MOSIKARAT. 114 

pp. 

 

       The study of Muay Chaiya, an ancient art of Muay Thai (Thai boxing) is 

caught attention as Muay Chaiya delivers a very unique and sophisicating posture of 

movement which highly stands out of any Thai boxing styles. Moreover, with its 

artistic philosophy, to use strenght and to grab weak point of the opponent, Muay 

Chaiya art is recommended for women whose bodies are softer and more delicate 

comparing with men. This reason brings about an idea to design a place used as a 

martial art promotion center for women from Muay Chaiya studies. 

       Data were collected from the documentary studying of Muay Chaiya arts, an 

interview of Kru Muay Chaiya (training expertise), an interview of the boxers, on-field 

participation, and a survey on woman target to find needs for establishing the center. 

        Rup Prom Rook (defense together with attack) was the theory retrieved from 

data analysis, leading to an idea to design a place with harmonic sense of Rup Prom 

Rook, serving best function and accommodating all use in the project. All areas were 

allocated in accordance with musts and needs. Every positioning will give meaningful 

sense of contradiction as space was centralized. The texture of material used, the 

layout of areas, not to mention certain look of furniture will give strong reflection as 

of Rup Prom Rook environment 
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วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปได ดวยความอนุเคราะห ความชวยเหลือและกําลังใจจาก

บุคคลตางๆ ดังรายนามตอไปน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา  อาจารยเทิดศักด์ิ  เหล็กดี ที่ไดสละเวลา ใหคําแนะนํา 

คําปรึกษา ในการทําวิทยานิพนธฉบับน้ีจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ร.ต.อ ดร.อนุชา  แพงเกษร, รองศาสตราจารยเอกชาติ  

จันอุไรรัตน, รองศาสตราจารยปญญา  ดีเจริญโชติ, อาจารยไพบูลย  จิรประเสริฐกุล, อาจารยเอกพงษ  

ตรีตรง และคณาจารยทุกทานที่ใหการอบรม สั่งสอน และใหคําแนะนําในทุกๆ เรื่อง  

ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ที่ใหความชวยเหลือและสนับสนุนการทําวิทยานิพนธมาโดย

ตลอด 

ขอขอบคุณ ปยมาภรณ ที่คอยใหคําแนะนํา และชวยเหลือในทุกๆ อยาง 

ขอขอบคุณ พ่ีๆ เพ่ือนๆ ป.โท ทกุคนที่เปนหวงเปนใย คอยผลักดันใหประสบความสําเร็จ 

ขอขอบคุณ ผูใหขอมูล ที่สละเวลาสวนตัวมาทําแบบสอบถาม และสัมภาษณ  จนสามารถทําให

ไดขอมูลจนครบและสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

สุดทาย ขอขอบคุณผูบริหาร หัวหนางาน เพ่ือนๆ พ่ีๆ รวมงานที่เปดโอกาสใหขาพเจาไดศึกษา

และทําวิทยานิพนธจนสําเร็จลุลวง 
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