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52154306: สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
คําสําคัญ: ซั้ง ภูมิปญญาประมงพื้นบาน / ตลาดรักษอาวไทย 
  นภนันท วัลลภา: การศึกษา ซั้ง ภูมิปญญาประมงพื้นบานสูการออกแบบภายในตลาด
รักษอาวไทย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.เทิดศักด์ิ เหล็กดี.  151 
หนา. 
 งานวิจัยช้ินน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาประมงพื้นบานในการทําซั้ง หรือ 
ปะการังเทียมพื้นบานเปนการถายทอดภูมิปญญาจากชาวประมงสมัยโบราณ มีแนวทางที่สําคัญ
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและความเปนอยูของประชากรประมง อีกทั้งยังเปนสวนสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรใหมีแนวทางการพัฒนาที่ดีและยังเปนการสงเสริมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชน ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวทางของภูมิปญญาน้ีมาทําการศึกษาวิจัยสูกระบวนการออกแบบตลาดสด
ภายในชุมชน ตลาดน้ันยังถือเปนจุดศูนยกลางและเปนแหลงเศรษฐกิจหลักของชุมชน 
   การดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยไดลงพื้นที่ศึกษารูปแบบและกระบวนการทําซั้งซึ่งเปนภูมิ
ปญญาพื้นบาน คนควาหากระบวนการสําคัญและวิธีการในการสราง เพื่อเรียนรูรูปแบบนํามาใชในการ
ออกแบบตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย ผูวิจัยจึงจัดทําการนําเสนอในรูปเลมงานวิจัยประกอบกับสื่อ
อิเลคทรอนิกสเพื่อนําเสนอรูปแบบ กระบวนการการศึกษาภูมิปญญาดวยตนเอง โดยการคํานึงถึง
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปศึกษาคนควาและอางอิงไดจริง โดยทําการลงพื้นที่สัมภาษณและประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดต้ังโครงการ สํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางชุมชนชาวประมงพื้นบาน 
จํานวน 20 หลังคาเรือน หรือประมาณ 80 คน กลุมนักทองเที่ยวภายในพื้นที่ จํานวน 20 คน และ
กลุมองคการบริหารสวนตําบล สะพลี จํานวน 15 คน โดยใชตัวแปรตนคือ ซั้งหรือปะการังเทียม
พื้นบานและตัวแปรตามคือ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยใหกลุมตัวอยางแสดงความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และขอคัดคานในการจัดต้ังโครงการ 
 ผลสรุปแสดงใหเห็นวา กลุมชาวประมงพื้นบาน นักทองเที่ยวในพื้นที่และกลุม อบต.สะ
พลี สวนใหญใหการสนับสนุนในการจัดต้ังตัวโครงการงานวิจัยช้ินน้ี เน่ืองจากตัวโครงการสามารถ
จัดต้ังโครงการไดจริงและยังมีแนวโนมดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในพื้นที่เพื่อเย่ียมชมใชงานโครงการ 
พื้นที่ที่เสนอในการจัดต้ังตัวโครงการมีความเหมาะสมตอปจจัยทางภูมิศาสตรของชุมชน อีกทั้งยัง
สงผลดีตอการประกอบอาชีพภายในชุมชนและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งเปนการขับเคลือ่น
และพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ไดเปนอยางดี 
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  This research aims to study the wisdom fisheries for making Sung or artificial 
reef coral to convey folk wisdom of the ancient mariner. Which are important guidelines 
on occupational of the population and fishery. They are also an important part to develop 
the good quality of population life. And also boost the economy within the community. 
The researchers have taken the approach of this wisdom to research into the design 
process bazaar within the community. Market is also considered a major economic center 
and a source of community.  
 The Operations of Research have studied the patterns and process to create 
Sung. Researching the important process, how to build and learn more about how to used 
sang make an inspiration for design Thai gulf coast market.  Researcher will present the 
process of research by book report and use electronic media to present the study process 
of the wisdom by self-education, by taking into consider performance Can actually study 
and reference. By doing the interview and survey at fisherman village community for 
sample of 20 households, or about 80 people within a group of 20 people and groups Sub 
district administrative organization Sa-Phli for 15 people. By an Independent variable is 
sung or artificial reef and Dependent variable is Thai gulf coast market. By sample group 
comment satisfaction and cons of setting up the project.  
 The results show that the local fishermen Tourists and Group sub district 
support to establish this research project. Since the establishment of the project and that 
the project is also likely to attract tourists. Into the area to visit the project. Area of the 
proposed project is appropriate to establish the geographical factors of the community. 
We also impact on occupational and community approach to tourism development. 
Which can boost the economic development for this area as well. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 การศึกษาโครงการวิจัยในหัวขอ ซั้ง ภูมิปญญาประมงพื้นบานสูการออกแบบภายใน
โครงการตลาดรักษอาวไทย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดีดวยความกรุณาและ
อนุเคราะหชวยเหลือจาก ผูชวยศาสตราจารย เทิดศักด์ิ เหล็กดี ผูใหความกรุณาเปนที่ปรึกษาหัวขอ
วิจัย และคณะกรรมการอาจารยผูตรวจโครงงานวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่คอยให
คําปรึกษา แนะแนวทาง แสดงขอคิดเห็น รวมไปถึงการใหความชวยเหลือในดานขอมูลงานวิจัยและ
การออกแบบโครงการวิจัย แนะนําแนวทางที่ถูกตองตามระเบียบวิธี จึงทําใหงานวิจัยเรื่องน้ีเสร็จ
สมบูรณไปไดดวยดี ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.ฤทธิรงค จุฑาพฤติกร ผูทรงคุณวุฒิที่ใหความ
ชวยเหลือตรวจโครงงานวิจัยช้ินน้ี แนะนํากระบวนการตาง ๆ  ใหแกผูวิจัยทําใหโครงการวิจัยมีแนวทาง
ถูกตองตามกระบวนการ จนงานวิจัยไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 นอกจากน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณ คณะเจาหนาที่องคการบริหารเทศบาล ตําบลสะพลี 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร หนวยงานที่ใหขอมูลแกผูวิจัยสําหรับใชในโครงการ รวมไปถึงกลุม
ชาวประมงพื้นบาน ตําบลสะพลี ที่ชวยกรอกแบบสอบถาม และสละเวลาใหผูวิจัยสัมภาษณใหไดถึง
ขอมูลของการทําซั้ง ในรูปแบบตางๆของชุมชนประมงพื้นบาน ตําบลสะพลี จนทําใหผูวิจัยไดแนวทาง
ในการออกแบบโครงการวิจัย 
 สุดทายน้ี ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และครอบครัวของผูวิจัยทุกทาน ที่คอย
ชวยเหลือและใหกําลังใจ ตลอดจนเพื่อน ๆ พี่นองทุกคนที่คอยแนะนําและเปนกําลังใจเสมอมาจนการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ีลุลวงไปไดดวยดี 
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