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 การศึกษาองค์ความรู้ช้างเผือก มุ่งเน้นเพื่อศึกษานัยยะส าคัญ ความเป็นมา ลักษณะทาง
กายภาพเชิงรูปธรรมท่ีมีความพิเศษแตกต่างจากช้างธรรมดาสามัญโดยท่ัวไป ได้มีการก าหนดลักษณะ
ไว้ในพระราชบัญญัติรักษาช้างป่า พุทธศักราช 2464 และต าราคชลักษณ์ท่ีว่าด้วยลักษณะช้างมงคล 
ศึกษาด้านนามธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความเช่ือเรื่องช้างมงคล รวมถึงการเปรียบเปรยช้างเผือกกับบุคคล
ท่ีมีความสามารถโดดเด่นเป็นพิเศษ  และความส าคัญของช้างเผือกท่ีมีต่อชาติไทยสู่กระบวนการ
ออกแบบ โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
 กระบวนการศึกษาได้จากการรวบรวมข้อมูลเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกของ
กลุ่มผู้เช่ียวชาญและกลุ่มผู้ใช้โครงการ ประกอบกับผลวิจัยของโครงการประเภทเดียวกันเพื่อน าผลท่ี
ได้ไปใช้ประกอบการออกแบบ 
 ผลของการศึกษา น าสาระส าคัญและข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาองค์ความรู้ช้างเผือกท่ี
เป็นส่ิงมงคล มีความพิเศษ แตกต่างและหาได้ยากยิ่ง เป็นค าส าคัญท่ีใช้ก าหนดแนวความคิดหลัก
และน าคุณลักษณะของช้างเผือกมาประยุกต์สู่การออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
เห็นคุณค่าความส าคัญของศิลปินและงานศิลปะร่วมสมัยของไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์
ขององค์กร การออกแบบโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
มุ่งหวังเพื่อให้การใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์
ให้ได้ท าหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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 This study aims to study the importance, history and appearance of white 
elephants. This includes studying of indications of white elephants in elephants 
preservation act 1921 A.D. and the book of elephants, believes in auspicious 
elephants and comparison of white elephants and talented individuals. This 
information is transformed to proposed renovation design of the National Gallery of 
Thailand. 
 This study gathers necessary information from interviews sessions with 
artists and designers, art collectors, gallery visitors and results of similar studies and 
documents. 
 The study results in (4) keywords : auspicious extraordinary, difference and 
scarcity. These keywords are applied to design concepts to bring forth the importance and 
pride of Thai contemporary arts and artists. The proposed renovation of the National 
Gallery of Thailand is to maximize the gallery’s use of space and to improve the gallery 
design and its functions to the fullest capacity. 
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 วิทยานิพนธ์เรื่อง ช้างเผือกสู่การออกแบบโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็น
อย่างดียิ่งจากอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ไพบูลย์  จิรประเสริฐกุล อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้
ให้ความรู้ ค าแนะน าด้านกระบวนการความคิดแนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบในแง่มุมต่างๆ 
รวมถึงขอขอบพระคุณ ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีสละเวลาในการให้ค าแนะน า 
ในการท าวิทยานิพนธ์นี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์พยูร  โมสิกรัตน์, รองศาสตราจารย์ ดร. ร.ต.อ อนุชา  
แพ่งเกษร, ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทิดศักด์ิ  เหล็กดี และคณาจารย์
ทุกท่านท่ีให้ความรู้ด้านปรัชญาตะวันออก สอนให้เข้าใจถึงการออกแบบท่ีมีความลึกซึ้งลุ่มลึกและนอบ
น้อม ช้ีให้เห็นถึงคุณค่าขององค์ความรู้และภูมิปัญญาท่ีสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดด้านการออกแบบ
ได้อย่างไม่ส้ินสุด 
 ขอขอบพระคุณผู้ท่ีได้กรุณาสละเวลาและให้ข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ซึ่ง
เป็นประโยชน์อย่ างยิ่ ง ดังรายนามต่อไปนี้  คุณกาญจนา โอษฐยิ้มพราย  ต าแหน่งหัวหน้า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น กรมศิลปากร, คุณศศิภา ตันสิทธิ เจ้าหน้าท่ีหน่วยประชาสัมพันธ์ 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา, อาจารย์อ ามฤทธิ์ ชูสุวรรณ ผู้อ านวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, อาจารย์พงศ์ภวัน อะสีติรัตน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , คุณพัชนี จันทร์สาขา 
ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, คุณอัจฉรา แข็งสาริกิจ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป, คุณดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, คุณ
โสฬส เจริญวัฒนานนท์ และคุณจินตวัฒน์ สัมพันธ์วัฒนกุล ต าแหน่ง ครีเอทีฟ บริษัท ครีเอทีฟ จูซ 
แบงคอก จ ากัด 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์ อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงเพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้องท่ีไม่ได้เอ่ยนาม ส าหรับความช่วยเหลือสละเวลา
ในการให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบสมบูรณ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณพีรยศ วงศ์ธราดล และครอบครัวท่ีเป็นก าลังใจ
ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มาโดยตลอด 
 และสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณผู้ด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงาม
ท่ีได้อนุรักษ์และให้ความส าคัญของช้างเผือก รวมถึงศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าและ
แสดงศักดิ์ศรีของชาติไทย 
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