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จากความเคลื่อนไหวทางสังคมวัฒนธรรมที่มีการรับเขาและถายเทออกอยูตลอดเวลา  
ในสภาวะการณปจจุบัน  วัฒนธรรมการละเลนเพื่อความสนุกสนาน  เพื่อผอนคลายความเหนื่อย
ลาจากการดํารงชีพ  ความเครงเครียดในสภาพปจจุบัน  ก็มิไดหนีจากวัฏจักรนี้เชนกัน  หากแตวา
ในอดีตการเกิดและดับของการละเลนเปนไปอยางชาๆ  ตามเทคโนโลยีการสื่อสารที่มิไดทันสมัย
อยางปจจุบัน  สงผลใหการรับเขามานั้นเปนการรับที่พอจะมีเวลาแหงการคิดการไตรตรอง  ถึง
ความเหมาะสมที่จะนํามาใชในสังคมของตน  หากแตในปจจุบันดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปน
อยางมากการรับเขามาของวัฒนธรรมตางๆ  เปนการรับอยางไรรากขาดการคิดพิจารณาถึงความ
เหมาะสม  หากการรับวัฒนธรรมการละเลนจากภายนอกนี้เปนปญหาที่เกิดกับผูใหญ  ที่มี
รากฐานทางความคิดที่เขมแข็ง  ยอมจะไมกอใหเกิดปญหามากนัก  แตปญหานี้สวนใหญเกิด
ข้ึนกับเด็กที่เปนตนทุนทางสังคมในอนาคต  ดังนั้นปญหาที่เกิดขึ้นจึงมิไดเปนปญหาทางสังคมใน
ปจจุบันเทานั้น  แตวาจะสงผลกระทบตอสังคมในอนาคตอยางหลีกเลี่ยงมิไดเชนกัน 

แนวทางการออกแบบ  “ศูนยมหรสพและการละเลนพื้นบาน  จังหวัดเพชรบุรี”  เปน
การออกแบบโดยมีเเนวคิดที่จะหาจุดเชื่อมตอที่มีความสัมพันธกันระหวาง  การละเลนในอดีตและ
ปจจุบัน  ดวยเหตุผลที่จังหวัดเพชรบุรีนั้นมีการละเลนที่สืบเนื่องมาจากอดีตอยางเขมแข็ง  และ
การละเลนสมัยใหมอยางเขมขน  การออกแบบจึงเปนการออกแบบที่ตองการผสานพื้นที่และ
วิธีการใชงานระหวางอดีตและปจจุบัน  อยางเหมาะสม 

รูปแบบทางสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้น  เปนรูปแบบที่เกิดจากรากฐานทางวัฒนธรรม
การละเลนของชาวเพชรบุรีในอดีต  โดยการนําพื้นที่ (space) การละเลนในอดีตมาเปนฐาน   
บูรณาการใหเขากับวิธกีารละเลนในปจจุบนั  เพื่อความคงอยูของมหรสพและการละเลนทัง้อดีต
และปจจุบันในอนาคต 
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To displaca is used to form adjectives a society culture. Have a activity to receive and to 

pass on knowledge responsibilitief through for everandever in a to be occupied witch condition. 
Culture to play so sunny full as to abate to be mentally tried to leave. Independent life. As now to 
strain nothing to become undone. But the event in the past about a result and to put out for a 
blaything to follow. Technology and communication that are nothing now to be abreast of the time 
following to gift have the time as to thing and meditate appropriate take a culture a plaything outside 
if that is so problem a result an old body to have prosperity think a energetic. As a matter of course 
not to begin problem but this a problem to be majority brind about a child leading asset society in 
the future to do that. A  problem a result there ara nothing society problem suddenly if to 
sendupremainder for society don’t to future responsibilities. 

Concept design PHETCHABURI TRADITIONAL ENTERTAINMENT CENTER . 
By a concept a particle used like boiling point to boil in sirup to joint have a to be related in the 
meantime for a plaything the past and sudderly now. Petchburi reahoning also have a plaything that 
from a singke cause the pasttime type energetic. And have a plaything behind vogue concentrated 
as design to agree meansdesign to be relatedarea and means to operate to work between the past 
and now suddenly to get appropriate.  

That is used to from architecture of an idea it from of prosperity culture. It to plaything 
the past petchburi people. Wich to in troduce area plaything the past to live a pedestal community 
development to give means plaything now suddenly. As for in all probapility to last belongings. 
Entertainment and plaything as well as the past. Now to be occupied with fulture.  
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กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและชวยเหลือและความรวมมือ

จากบุคคลหลายทาน  จึงขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้ 
รองศาสตราจารยฤทัย  ใจจงรัก  และอาจารยจิรัฐกา  จิตติรัตนากร  ในฐานะอาจารย 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ผูใหคําปรึกษา  ตรวจแกและใหคําแนะนําในการปรับปรุงวิทยานิพนธดวย
ความกรุณาตลอดการศึกษา  อาจารยวนิดา  พึ่งสุนทร  และรองศาสตราจารย  วีระ อินพันทัง  ที่
กรุณารับเปนประธานกรรมการและกรรมการตรวจวิทยานิพนธ  และใหคําแนะนําอันเปน
ประโยชนตอการออกแบบทางสถาปตยกรรม  ตลอดจนครูอาจารยทุกทานผูประสิทธิ์ประสาทวิชา
แกศิษย 

ในชวงขั้นตอนการจัดทําผลงานเพื่อการนําเสนอในรูปแบบตางๆ  ไดรับความ
อนุเคราะหชวยเหลือจากเพื่อนๆ  พี่ๆ  ; คุณสืบพงษ  จรรยสืบศรี  ที่กรุณาเขียนภาพสามมิติให
อยางมิรูเหน็ดเหนื่อย  เพื่อนๆกลุม  04 ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาชวยอยางเต็มใจตลอด  1 เดือนกอนสง  
และพี่สาวที่คอยรับหนาที่กองเสบียงตลอดระยะเวลาทํางาน 

ขอกราบขอบพระคุณตอบุพการีที่มีพระคุณอยางลนเหลือ  ดวยความสํานึก และ        
รําลึกถึงอยูทุกขณะจิต 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


