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53154305: สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

คําสําคัญ : การละเลนพ้ืนบานเด็กไทยภาคกลาง /การออกแบบภายใน /สถาบันศิลปะการแสดง
 ธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ : ภูมิปญญาการละเลนพ้ืนบานของเด็กไทยภาคกลางเพ่ือการ
ออกแบบภายใน สถาบันศิลปะการแสดงสําหรับเยาวชน กรงุเทพฯ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : รศ. 
ดร. ร.ต.อ. อนุชา แพงเกษร. 150 หนา. 
  
 การละเลนพ้ืนบานของเด็กไทย  จากการศึกษาตนกําเนิดของการละเลนพ้ืนบานแสดงให
เห็นถึงภูมิปญญาท่ีไดจากการสังเกตสิ่งตางๆรอบๆตัว ท่ีจะนํามาสรางความสนุกสนานใหแกเด็กๆ โดย
เลือกวัสดุท่ีมีอยูในทองถ่ินนั้น และเลือกสวนท่ีเหลือใชนํามาสรางหรือเลือกพฤติกรรมท่ีพบเห็นอยู
บอยๆมาคิดใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเปนประโยชนตอการพัฒนาการของเด็กๆ อีกท้ัง
เปนการสอนทางออม ในเรื่องกฎกติกาการอยูรวมกันในสงัคม เกิดความสามัคคีกัน ชวยเหลือกัน การ
เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน และความมีคุณธรรม จริยธรรมอีกดวย 
 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาลักษณะวิธีการเลน ตนกําเนิดการเลน กระบวนการ
เลนอุปกรณการเลนและคุณคาจากการเลน รวมถึงการศึกษาสภาพแวดลอมสถานท่ีตั้งของโครงการ
และพฤติกรรมกลุมเปาหมายผูใชพ้ืนท่ี จนไดมาซ่ึงแนวคิดท่ีสามารถถายทอดภูมิปญญาท่ีแฝงอยูใน
การละเลนพ้ืนบานของเด็กไทย ลงในพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมของโครงการ 
 วิ่งตามเสน เลนตามกฎ คือสิ่งท่ีสังเคราะหมาจากขอมูลตางๆท่ีทําการศึกษาและแปรรูป
เพ่ือการออกแบบภายใน กอใหเกิดการประสาน ท่ีแฝงอยูในพ้ืนท่ีใชสอยตางๆของโครงการ  เชน โถง
ตอนรับ ออกแบบใหเปนวงกลม แบงเปนพ้ืนท่ีวงในและวงนอก จัดความสําคัญคือจุดลงทะเบียนใหอยู
วงใน และสวนพักคอยอยูนอกวง สวนหองคัดเลือกนักแสดง ( Audition) นําเอาแนวคิดการแบงฝาย
หรือแบงขาง นําโทนสีคูตรงขามมาใชเพ่ือผูใชสอยพ้ืนท่ีสามารถสัมผัสได และเชื่อมโยงสูบริบท
ภายนอกดวยมุมพักคอย เปรียบไดกับการพักระหวางการเลนหรือเปลี่ยนเกมการเลน การตกแตงพ้ืน 
ผนัง เพดาน จะออกแบบตามแนวคิดเดียวกันคือ เสน สื่อถึงการเคลื่อนไหว จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่งตามกฎกติกาการเลน    
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 THAMMANOON THAVORNSIVAWONG: THE WISDOM OF THAI CHILDREN’S FOLK 
GAMES FOR INTERIOR DESIGN OF THE YOUTH PERFORMING ARTS INSTITUTE OF BANGKOK. 
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 The study of the origin of Thai children’s folk games reflected the wisdom 
received from observing the surroundings and integrating them into the games to give 
great fun to the children. Materials available in local areas, surplus things, or 
behaviors often seen were chosen to make up enjoyable games that also benefited 
children’s development. These games, in addition, served indirectly as a tool   to 
teach children about social coexistence rules and to bring about unity, mutual aid, 
thoughtfulness, and ethics. 

An analysis of the information about how the games were played, their 
origins, playing processes, playing tools, and playing benefits as well as the study of 
the Institute’s environs and behaviors of the target users of the place revealed a 
concept that could convey the folk wisdom inherent in Thai children’s folk games to 
the Institute’s premises and environment. 

‘Keep to the line; play by the rules’ was a synthesis resulted from different 
sources of information being studied and processed for interior design. This provided 
coordination intrinsic to the quality of space of the Institute. For instance, the 
reception hall was designed as a circle divided into inner- and outer-circle areas. The 
main priority was the registration point located in the inner-circle area while the 
waiting place situated in the outer-circle area. The design of audition room adopted 
the concept of competition by using two tones of contrasting colors that could be 
felt by the area users and connecting with external environment by the waiting 
corner. This could be compared to a game’s interval or time out. The decoration of 
the floor, walls and ceiling was based on similar concept of line, which meant 
movement from one point to another, according to an agreement or rules of the 
games.  
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 
 งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวยความกรุณา และความชวยเหลือ ใหคําแนะนําท่ีเปน
ประโยชน รวมถึงขอคิดตางๆในการทําการวิจัย จาก รศ. ดร. ร.ต.อ. อนุชา แพงเกษร ผูเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมท้ัง รศ. ดร.วีระ อินพันทัง ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และ
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกผูวิจัย ซ่ึงสงผลใหการทําวิจัยนี้มีความครบถวนและสมบูรณมากข้ึน  
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.ปูริดา  กลาประเสริฐ  ท่ีกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
และแกไขเครื่องมือในการวิจัย สําหรับการทําวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยในภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป ทุก
ทานท่ีใหความรู ใหคําแนะนําและประสบการณอันมีคายิ่งแกผูวิจัย ขอขอบคุณเปนพิเศษสําหรับพ่ีๆ
รุน 4 และเพ่ือนๆนองๆท่ีเรียนในภาควิชาออกแบบตกแตงภายในทุกทาน และคุณเข็ม ท่ีคอยใหความ
ชวยเหลือและประสานงานดานตางๆ 

 สุดทายขอขอบคุณครอบครัวของขาพเจาท่ีชวยใหกําลังใจ  และสนับสนุนตอการศึกษา
โดยยอมรับถึงการแบงเวลาท่ีมีใหกับครอบครัวท่ีนอยลงไป       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


