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K42262052 : สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 
คําสําคัญ : บางกอก/ศิลปหัตถกรรมไทย/วัฒนธรรมไทย/วิถีไทย/ภูมิปญญาไทย/สถาปตยกรรมไทย 
 ถนอมชัย สิทธิมัธยพงศ : โครงการหมูบานหัตถกรรมไทยบางกอก (BANGKOK THAI-
HANDICRAFT CENTER) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผูชวยศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ และ
อาจารยสุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา. 198 หนา ISBN 974-464-053-7 
 ปจจุบันกระแสการสืบสานและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมไทยกําลังเพิ่มพูนอยางมาก หลาย
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนตางตระหนักและใหความสําคัญ แตที่พยายามสงเสริมกันนั้นเปนลักษณะตาง
คนตางทําเปนสวนมาก วิทยานิพนธ “โครงการหมูบานหัตถกรรมไทยบางกอก” มีเปาหมายเพื่อสะทอนภาพรวม
ของวัฒนธรรมไทยที่แฝงไวซึ่งภูมิปญญาและวิถีชีวิตไทย โดยนําเสนออยางเปนองครวม คือบูรณาการทั้งแนวคิด
พื้นฐาน ปรัชญาสูความเปนรูปธรรม มีความเปนไปไดในแงของการจัดการ การบริหารใหเหมาะกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมเมือง โดยเฉพาะดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่รัฐบาลกําลังผลักดันอยู 
 การเก็บขอมูลภาคสนามตั้งแต พ.ศ.2543 จํานวนกวา 14 ชุมชน เชน บานชางหลอ, บานบาตร, 
บานพานถม, บานบุ, ถนนตีทอง (ทองคําเปลว), บานไมแกะสลัก, บานชางทอง, บานดอกไม, บานครัว ฯ. ขอมูล
จากเอกสาร กอปรกับการทํากรณีศึกษาที่ศูนยศิลปะและการชางไทย จ.นครปฐม และเมืองโบราณ จ.
สมุทรปราการ ทําใหรวบรวมขอมูลวิชาชางไดกวา 27 แขนง ซึ่งถือเปนขอมูลทางประวัติศาสตรอันทรงคุณคาใน
อนาคต เนื่องจากวิชาชางและหลักฐานที่ไดมา บางแหงแทบจะสูญหายไปหมดสิ้น ปรากฏไวแตเพียงชื่อสถานที่
เทานั้น 
 ผลงานสุดทาย คือการแปลงขอมูลขางตนเปนจินตภาพ  หรือภาพสะทอน Reflection จําลองวิถี
ชีวิตทั้งลักษณะการทํางานของชาง เครื่องไมเครื่องมือ การแตงกาย การกินอยู ฯ. ผนวกเขากับปรัชญาแนวคิด ที่
สะสมจากแรงบันดาลใจ เชน การสมมติเมืองจําลองในตางประเทศ, การแสดงละครที่เปล่ียนฉากได, ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่เลาเรื่องราวแหงวิถีชีวิตไทย ซึ่งรวบรวมไวมากมาย เปนตน กอเกิดเปนนิมิต Imagination อัน
นําไปสูแนวความคิดในการออกแบบ Conceptual Design และการออกแบบสถาปตยกรรม Architectural 
Design เปนลําดับ 
 บทสรุปของงานออกแบบ คือความผสมผสานของงานสถาปตยกรรมไทย หลายระดับชั้น (ชนชั้นใน
อดีต) อาทิ บานเรือนของชาวบาน เรือนแพ รานคา สถาปตยกรรมเกี่ยวกับวัด พระมหากษัตริย ตลอดจน
สถาปตยกรรมรวมสมัยและองคประกอบยอย ๆ ไดแก สะพานขามคลอง ศาลาทาน้ํา เรือแจว เรือสําปน ฯ. 
ทั้งหมดถูกจัดวางเพื่อถายทอดบรรยากาศแหงวิถีชีวิต ภูมิปญญาของวัฒนธรรมไทย โดยอาศัยหมูบานชางเปน
แกนกลาง ฉะนั้นโครงการนี้จึงเปรียบเสมือนการแสดงละคร โดยจําลองสถาปตยกรรมเปนฉาก และชางเปนตัว
ละคร และใหนิยามวา “มหรสพทางวัฒนธรรมไทยเชิงสถาปตยกรรม ขับขานอดีตแหงวิถีไทยและศิลปหัตถกรรม
ไทย” (Dramatic Thai Architecture)  
ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                   ปการศึกษา 2546   
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K42262052 : MAJOR : THAI ARCHITECTURE 
KEY WORD : BANGKOK/THAI ARTS&CRAFTS/THAI CULTURE/THAI WAYS OF LIFE/THAI WISDOM/THAI 
ARCHITECTURE 

THANOMCHAI SITHIMATHAYAPONG : BANGKOK THAI-HANDICRAFT CENTER. THESIS 
ADVISORS : ASST.PROF.SOMCHAT CHUNGSIRIARAK. AND SUNON PALAKAVONG NA AYUDHYA. 198 pp. 
ISBN 974-464-053-7 

In present day, the trend of restoration and conservative Thai culture is one of the main steam 
that has been growing up very faster.  It has been received supports from many government and business 
organizations, however, those supports do not possibly cooperates. This thesis, “BANGKOK THAI-
HANDICRAFT CENTER”, aims to reflect the whole views of Thai culture that include with Thai wisdom and 
ways of life.  It is presented by the integration of basic idea: philosophy concept to realism.   There is a 
possibility in management.  The administation is suitable for economic and social condition of Thai urban, 
especially, in Thai cultural tourism which is being pushed up by Thai government. 

The collected field data had started in the year of 2000 in more than 14 communities such as 
Ban Chang Lor (Founders), Ban Bart (Hammered alms bowls), Ban Phanthom (Nielloware), Ban Bu (Stone-
polished Bronze Wares), Tee Thong Street (Gold Foil), Wood Carving of Bamrungmeung, Gold Treasures of 
Chakrabhongse, Ban Dokmai (Fireworks), Ban Khrua (Woven Textiles) etc., included with the documentation, 
the case study of Thai Arts and Crafts Centre, Nakhon Pathom and the Ancient City, Samut Prakan.  This can 
collect more than 27 fields of craft man skill data, which will be valuable in the future.  This is because there 
are some collected craft man fields and evidances which are left only the names of their places. 

The final process of this thesis was to modify the above information into imagination, and 
reflection of the way of life of the craft man, his tools, dress and consumes etc, additional with philosophy 
idea that accumulates from inspiration such as “Model City” in foreign countries, “Changing Stage drama”, 
“Mural Painting” that narrates Thai way of life etc.  Imagination is risen and it brings to the conceptual design 
and architectural design. 

The conclusion of design work is the collage of Thai architecture in varied classes (in the past), 
such as traditional Thai houses, raft houses, shop houses, architecture for temples and Royal along to 
contemporary architecture and small composition such as wooden bridges, canal side– sala, paddle boats, 
boats houses, etc.  All were arranged in order to see the atmosphere of ways of life and the intellect of Thai 
culture, by having the craft man village as the core center.  Therefore, this project is like a dramatic play in 
which there are the reproduced architecture as a scene and the craft man as a character.  Finally it is defined 
as “An Amusement in Thai Culture by Architecture, Singing the Past of Thai Ways of Life and Handicraft”, and 
it is called “Dramatic Thai Architecture”.  
Department of Architecture and Related Arts     Graduate School, Silpakorn University    Academic Year 2003 
Student’s signature………………..…………………………………….. 
Thesis Advisors’signature1………………………………………………2………………………………………………. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธนี ้ สําเร็จไดดวยความกรุณา ชวยเหลือและความรวมมือ จากบุคคลหลาย
ทาน จงึขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
 คุณพอ คุณแม พีน่อง สําหรับกําลังใจ และเปนสวนหนึง่ในทุก ๆ ชวงเวลาของชวีิต 
 อาจารยวนิดา พึง่สุนทร ผูที่เมตตา และหวงใยกับศิษยตลอดมา 
 ผศ.สมชาติ จงึสิริอารักษ และอาจารยสนุนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา อาจารยที่ปรึกษา 
ผูใหคําปรึกษาในทุก ๆ เร่ือง และคอยชวยเหลือตลอดการศึกษา รศ.วีระ อินพันทงั ที่เปนกรรมการ
ตรวจและใหแงคิดมุมมองทีด่ี ๆ อาจารยบัญชา ชุมเกษร ผูซึง่เปดประเด็นสําคญัที่นาํไปสูหัวขอ
วิทยานิพนธฉบบันี ้ ผศ.สมคิด จิระทศันกุล ที่คอยสอบถามและแนะนําทุกครั้งที่พบ รวมทั้ง
คณาจารยทกุ ๆ ทานในคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ชาวบานในชุมชน และชางที่ใหสัมภาษณ พรอมทัง้ถายทอดความรูอยางละเอยีด 
พระภิกษุตามวัดตาง ๆ ที่อํานวยความสะดวกในการเกบ็ขอมูลภาพถายจิตรกรรมฝาผนงั 
 คุณจิตรา พยคัฆพงษ ผูทีช่วยเหลือมาตัง้แตตน ทัง้ดานขอมูลและออกแบบ 
 คุณประกิจ ลคันผจง คนขางเคียงที่ใหกําลังใจ และชวยเหลือกนัตลอดเวลา 
 คุณศิริพร ฉัตรหิรัญมงคล ผูที่ชวยพิมพ ตรวจทาน และเอาใจใสเปนอยางมาก 
 คุณผกามาส คุวโรดม ที่คอยจัดหนาและองคประกอบศิลป ทุกครั้งทีเ่รงดวน 
 คุณไกรฤกษ ดวงดี คุณพีรยา บุญประสงค คุณพนิัย สิริเกียรติกุล นอง ๆ ที่ชวยเขียน
แบบ ทําหุนจาํลอง และทํา POWER POINT คุณณัฐธงชัย วชิรสุดเลขา คุณสัญหชัญ ฉันทศรี
วิโรจน ที่คอยชวยเหลือภาระหนาที่เร่ืองงาน  คุณโอภาส – พรทพิย วนัชนะ คุณวาสนา สวุรรณ 
คุณณัฐทิพา ชืน่ภิรมย คุณประทีป กนิฎฐะพงษรัตน คุณภากร มหพันธ ที่ชวยเหลือและแลกเปลี่ยน
ทัศนะตาง ๆ  
 เพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ มหาวทิยาลยัศิลปากร คุณพิเศษ จันทน ีคุณทศพร โสดาบรรล ุคุณ
สูนฤต เงินสงเสริม คุณรสิตา สินเอกเอี่ยม คุณปฐยารชั ธรรมวงษา คุณปยมาศ สขุพลับพลา คณุ
พรรณนิภา ปณฑวณิช คุณจันทรรัตน เหมเวช คุณปยะ ไลหลีกพาล คุณอนุวัฒน เติมเจิม คุณศรนิ
ยา โทณสุกุมาร คุณสุริยะ สิงหอภินนัทน สําหรับการอยูรวมเรียน รวมกิจกรรม รวมทัศนศึกษา ทํา
ใหบรรยากาศในระหวางศึกษามีความอบอุนอยางมาก 
 และสุดทาย สําหรับผูที่ไมไดเอยนามในทีน่ี้ ทานเปนสวนหนึง่ในความสําเร็จทัง้หลาย
ทั้งปวงในครั้งนี ้
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




