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52154312: สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
คาํสาํคญั: งานสร้างสรรคอ์อกแบบตกแต่งภายใน / สืบสานวิถีปราชญ ์สานต่อนวตักรรม 
 นายสุทธิชยั บุญช่วย: การศึกษาเคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทยเพ่ือการออกแบบศูนย์
นนัทนาการบา้นสานสุข. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ. ดร. ร.ต.อ. อนุชา แพง่เกษร.  167 หนา้. 
 
 งานจกัสานงานกสิกรรมไทยและงานศิลปะจากเคร่ืองจกัสานนบัวนัจะลดนอ้ยลง ซ่ึงแต่
เดิมงานจกัสานของคนไทยถือว่าเป็นความรู้พ้ืนเมืองโดยวิธีการถ่ายทอดให้แก่กนัในครอบครัว 
ปัจจุบนั เคร่ืองจกัสานรุ่นใหม่ท่ีมีความสําคญัเพียงของชาํร่วย การศึกษา “เคร่ืองจกัสานงานกสิกร
รมไทย เพ่ือการออกแบบศูนยน์นัทนาการบา้นสานสุข” ในเร่ืองของนยัยะของเคร่ืองจกัสานงาน
กสิกรรม โดยเป็นโครงการอเนกประสงค์สําหรับผูสู้งอายุในชุมชนเมือง การนาํความสามคัคีใน
ชุมชนท่ีแสดงออกผ่านการผสมผสานทางวฒันธรรมไทย-จีน มาเป็นข้อมูลท่ีจะนํามาซ่ึงการ
ประยกุตใ์ชท้าํการพฒันาสู่การออกแบบตกแต่งภายในใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมต่อไป 
 การศึกษาเร่ิมจากรวบรวมขอ้มูลเอกสารจากตาํรา บทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจยั 
ส่ือสารสนเทศต่างๆ พร้อมทั้งทาํการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม และสังเกตการณ์ ดว้ย
การบนัทึก แลว้ทาํการการเรียบเรียงขอ้มูล จดัหมวดหมู่และแบ่งออกเป็นระบบตามความสาํคญัของ
เน้ือหาเพ่ือความชดัเจน นาํไปการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือสามารถนาํประเดน็ท่ีเป็นสาระ
หลกัมาพฒันาสู่แนวความคิดในการออกแบบนามธรรมสู่รูปแบบท่ีเป็นรูปธรรมโดยกาํหนดกรอบ
แนวความคิด นาํไปพฒันาการออกแบบ และทา้ยท่ีสุดนาํเสนอผลงานการออกแบบภายใน 
 จากการศึกษาเร่ือง เคร่ืองจกัสานงานกสิกรรมไทย มีขอ้สังเกตไดว้่า ภูมิปัญญาดงักล่าว
กาํลงัจะสูญไปทั้งท่ียงัมีความงดงามควรค่าแก่การอนุรักษ ์ดา้นผูสู้งอายุมีแนวโน้มท่ีจะมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมากข้ึน ในเร่ืองของ Universal Design นั้นในสังคมโดยภาพกวา้งยงัมีการให้ความสาํคญั
ค่อนขา้งนอ้ย ปัจจุบนัน้ีวฒันธรรมไทย-จีน มีการผสมผสานและกาํเนิดวฒันธรรมข้ึนท่ีเรารู้จกักนัว่า 
ลูกผสมวฒันธรรมไทย-จีน จากการศึกษาการออกแบบศูนยน์ันทนาการสําหรับผูสู้งอายุนั้ น
โครงการเป็นรูปแบบใหม่ท่ีมีความน่าสนใจและจะเป็นประโยชน์ใหก้บัการดาํเนินการโครงการท่ีมี
ความเก่ียวเน่ืองทั้งของภาครัฐและเอกชนในอนาคต 
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SUTHICHAI BOONCHUAY: THE STUDY OF THAI ARGRICULTURE 
CRAFTED TO DESIGNED FOLK CULTURE CENTER.THESIS ADVISOR: ASSOC PROF. 
POL.CAPT. ANUCHA PANGKESORN, Ph.D.   167  pp. 
  
 The Art of Thai Agriculture Crafted is a skilled craft which holds an important place 
traditionally in Thai culture. Typically associated with the rural Thai natives, this knowledge has 
typically been passed down from generation to generation and is powerful  and symbolic in its 
representation of the skillful weaving of simple native materials, to form the most elaborate 
ornaments to simple everyday objects. 
 This powerful imagery informs the concept of the Recreation Center for the Elderly. 
This design of the center is informed by traditional craft techniques, specifically for a generation 
who are familiar with the long established principles of Thai craft. The graceful weaving 
associated with Thai Agriculture Crafted is symbolic of the design approach to combine 
traditional Thai craft with elements of Chinese culture, affording a sense of place for the Center. 
For the user, this persuasive symbology offers familiarity to its surroundings whilst the use of 
prevalent cultural motifs evokes feelings of comfort and acceptance. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันี�สาํเร็จไดด้ว้ยความเมตตากรุณา และความช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิ)งจาก 
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ยรู โมสิกรัตน์ ประธานกรรมการ ศาสตราจารยเ์อกชาติ จนัอุไรรัตน์ 
ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ทิดศกัดิ.  เหล็กดี อาจารยไ์พบูลย ์จิรประเสริฐกุลและรองศาสตราจารย ์ดร. ร.ต.อ. อนุชา 
แพ่งเกษร กรรมการและอาจารยที์)ปรึกษา ที)ให้คาํแนะนาํ ชี�แนะ และแกไ้ขในการจดัทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันี�
ตั�งแต่เริ)มตน้จนสาํเร็จดว้ยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี�  นอกจากนี�ขอกราบขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารยสิ์ทธิพร ภิรมยรื์)นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก ที)เสนอแนะแกไ้ขเพิ)มเติมให้วทิยานิพนธ์มี
ความสมบูรณ์ยิ)งขึ�น 
 คุณประโยชน์อนัพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี�  ผูว้จิยัขอมอบแด่ บิดามารดา ครูอาจารยแ์ละผูมี้
พระคุณทุกท่าน 
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