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 การศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพคร้ังน้ีไดมุ่้งเน้นการศึกษาถึงความหมายและนัยสําคญั
พร้อมทั้งศึกษา รูปธรรม อนัเป็นแรงบนัดาลใจนาํไปสู่การแปรรูปถอดรหัส เพื่อนาํองคค์วามรู้ท่ี
ไดม้าประยุกตสู่์บริบทต่างๆในการออกแบบภายศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์ห้บรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องการศึกษา ซ่ึงภูมิปัญญาเรือนแพถือเป็นภูมิปัญญาท่ีมีการปรับตวัให้กบักบัสภาวะ
และบริบทโดยรอบ มีลักษณะของการอยู่อาศัยซ่ึงมนุษย์เป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาธรรมชาติ จึง
สอดคล้องกับแนวความคิดของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึงมีบริบทของการท่องเท่ียวโดยมี
ธรรมชาติเป็นท่ีตั้ง 
 ในการเก็บขอ้มูลของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม
จากบุคคลวยัทาํงานจาํนวน 200 คน และบุคคลในชุมชนบางกะเจา้จาํนวน 50 คนพร้อมทั้งวิธีการ
สังเกตและสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละบุคคลในชุมชนบางกะเจา้ จากนั้นจึง
ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติพรรณนาและทาํการหาค่าเฉล่ียร้อยละ พร้อมทั้งดูความตอ้งการ
หรือความพึงพอใจท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปใชใ้นงานออกแบบ 
 ผลจากการศึกษาขอ้มูล สู่การออกแบบศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยไดน้าํแนวความคิด
มาจากการปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มของเรือนแพ มารังสรรคสู่์งานออกแบบพื้นท่ีภายในและ
ภายนอกใหมี้ความสัมพนัธ์กบักิจกรรมต่างๆในโครงการอีกทั้งยงัสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไป
ประยุกตเ์ป็นแนวความคิดในการจดัทาํโครงการท่ีมีความสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาเรือนแพ ไดห้ลาย
โครงการต่อไป 
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 Studying from floating house elements is focused on the meaning of itself both 
figures and hiding principles. Knowledge from this learning will be adapted into the creation of 
ecotourism center by pursuing the objective of this thesis. Floating house is created by the impact 
of environmental elements. It is built by adjusting human habitat followed the ecological 
conditions. This matches the purpose of the study that focuses on ecotourism, which the 
environment is a main context. 

Asking 250 participants conduct the questionnaires. From all contributors, 200 are in 
the working age group and 50 are people who live in Bangkajao area. Moreover, ecotourism 
specialists from Bangkajao are interviewed and observed. Therefore, the result from statistic and 
analysis is used for designing the ecotourism center. 

The outcome from floating house study will be applied into the concept of the 
ecotourism center for both interior and exterior. This concept will create the bound between 
function and space. Additionally, the knowledge from this learning might be able to adopt into 
another projects that resemble to this ecotourism center. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 การวิจยัเร่ือง “การศึกษาภูมิปัญญาเรือนแพสู่การออกแบบศูนยท่์องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
FLOATING HOUSE WISDOM LEADING TO THE INTERIOR OF ECOTOURISM CENTER” 
 ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณ คุณพ่อและคุณแม่ท่ีให้การสนับสนุนในการทํา
วิทยานิพนธ์ ตลอดจน คณาอาจารย  ์และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีให้ความรู้ดา้นขอ้มูลเอกสาร ให้คาํ
คาํปรึกษาและความคิดเห็นดว้ยดีเสมอมา และผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีไดต้รวจแกไ้ข พร้อมให้คาํ
เสนอแนะสาระที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณ
ทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ี  
 ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์เอกชาติ จนัอุไรรัตน์อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีคอย
ให้คาํปรึกษาแก่ลูกศิษย์คนน้ีมาโดยตลอด จนจวบจบการทาํวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์
ดอกเตอร์ ร้อยตาํรวจเอกอนุชา แพ่งเกษร ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ยรู โมสิกรัตน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
เทิดศกัด์ิ เหลก็ดี อาจารยไ์พบูลย ์จิรประเสริฐกุล ท่ีสั่งสอนและให้ความรู้แก่ลูกศิษยต์ลอดช่วงเวลา
การศึกษา รองศาสตราจารย ์สิทธิพร ภิรมยร่ื์น ท่ีช่วยใหค้าํปรึกษาในการทาํวิทยานิพนธ์ 
 ขอขอบคุณคุณวิทตรี ประชานุกูล คุณนิโลบล หาญพานิช คุณคนึงนุช พรหมนุชานน์ 
คุณมาลินี ทวีศรี คุณยศพร จนัทองจีน คุณธรรมนูญ ถาวรสิวะวงษ ์และคุณฤทยัรัตน์ ประยรูหงษท่ี์
ไดช่้วยเหลือเก้ือกลูกนัมาโดยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู ่ 
 หากแมว้่ามีขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดในส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีเกิดจากการวิจยัฉบบัน้ี 
ผูว้ิจยัขอนอ้มรับส่ิงเหล่านั้นไวทุ้กประการ 
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