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จารึก วิมลนิตย : การออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาเพื่อการสงออก โดยใชแนวคิด
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วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการแสดงโขนที่เริ่มตนจากการฝกหัดขั้นพื้นฐาน
ตั้งแตอายุ 8-12 ป จนมาถึงขั้นตอนการแยกประเภทของตัวละครตามลักษณะของรางกาย เพื่อฝกหัด
เฉพาะทางตามลักษณะของตัวพระ ตัวยักษ ตัวลิง และตัวนาง ศึกษาลักษณะประกอบอื่นๆ คือ
ลักษณะของศิราภรณ พัสตราภรณ ถนิมพิมพาภรณ ตลอดจนศึกษาเนื้อหาความหมายของตอน
“จองถนน” แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อแปรรูปไปสูการออกแบบภายใน
การศึกษาสวนที่ 2 คือ ศึกษาขอมูลของสินคา ที่จัดทําโดยกรมสงเสริมการสงออก
กระทรวงพาณิชย ถึงการแปรประเภทสินคาออกเปน 5 ประเภท กลุมเปาหมายของตลาดสงออก
คือตลาดหลักและตลาดรอง การวางแผนสงเสริมการขาย โดยจัดหาสถานที่ที่จัดแสดงสินคาเพื่อเปน
ศูนยการแสดงสินคาใหผูแทนการคาจากกลุมประเทศเปาหมายไดเดินทางมาดูและเลือกซื้อสินคา
พบผูผลิต หรือผูแทนจําหนายไดในสถานที่เดียวกัน จึงไดนํานโยบายนี้ของกระทรวงพาณิชยมาเปน
ตัวกําหนดพื้นที่ และใชลักษณะของโขน มาเปนหลักในการออกแบบตกแตงภายใน เพื่อใหผูแทน
การคาที่มาชมสินคาไดเขาใจถึงคุณภาพของสินคาไทยที่มีคุณคาเทียบไดกับเอกลักษณเฉพาะของ
ไทย เหมือนกับที่โขนไดรับการยกยองและยอมรับวาเปนเอกลักษณชั้นสูงของไทย
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The objective of the research is for studying Khon performance, which start of basic
training at the age of 8-12 years and sort of character by body manner for technical training
following the personality of men, giant, monkeys, women. Studying the other objects such as
masks, clothes and jewelry. Learning the meaning of the "Jongthanon". The data were
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analyzed in order to transform to the interior design.

The second study is a study of the products, which conducted by the Department of
Export Promotion Ministry of Commerce. The transformation of the trade-off is the fifth type of
target export markets, the primary market and secondary market. The promotional plan by
providing a place to exhibit to the Exhibition Center and Trade Representative of the target
country to visiting view and order the products with the manufacturer or distributor in the same
place. We have adopted this policy of the Ministry of Commerce. To determine the location
and nature of the dance. Used mainly in interior design. To trade the products to understand
the quality of the products that are comparable to values. Unique to Thailand. Khon was
regarded as unique and as high as in Thailand.
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กิตติกรรมประกาศ
การทํางานวิจัยของขาพเจาครั้งนี้ ที่ประสบความสําเร็จไดก็เพราะไดรับความกรุณาจาก
บุคคลหลายๆ ทาน ที่ขาพเจาจะขอขอบพระคุณ ไดแก คณะอาจารยผูสอน รองศาสตราจารยปญญา
ดีเจริญโชติ รองศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน ผูชวยศาสตราจารย ร.ต.อ. ดร.อนุชา แพงเกษร
อาจารยไพบูลย จิรประเสริฐกุล ผูชวยศาสตราจารยเทิดศักดิ์ เหล็กดี
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาพเจาขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยพยูร โมสิกรัตน เปน
อยางมากที่ไดใหเวลาในการตรวจและใหขอแนะนําในการทําวิจัย ซึ่งในบางครั้งก็ตองใชเวลา
ทํางานในการสอนแตละวัน และอาจารยเอกพงษ ตรีตรง หัวหนาภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน
ที่ได สละเวลามาช วยตรวจและใหคําแนะนําในการออกแบบถึง 8 สั ปดาห ถึงแมวาในชว งนั้น
กรุงเทพมหานครกําลังเจอปญหาน้ําทวมอยางรุนแรง
ขอขอบคุณนักวิชาการที่ใหขอมูล ไดแก ผอ.ปณิธิ อุทัยรัตน Director (Office of
Service Trade Promotion)
ผอ.ชวลิต โรจนประภายนต Director (Office of Efficiency
Enhancement and Trade Innovation Competition) คุณธราดล ทองเรือง Counselor (Commercial)
(Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy, INDIA) ผูอํานวยการฝายอาคารและ
เจาหนาที่ของอาคารแสดงสินคา กรมสงเสริมการสงออก ที่อนุญาตและอํานวยความสะดวกในการ
เขาเก็บขอมูล ถายภาพพื้นที่ภายในอาคารแสดงสินคา
ขอบคุณ คุณกมลวรรณ ศีลาภิรัตน คุณดวงกมล รัตนอุบล ที่กรุณาแปลขอมูลจาก
ภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทย และคุณพิมพใจ คงวิวัฒน ที่ชวยเขียนแบบ AUTOCAD ตลอดจน
นักศึกษาปริญญาโทรุนที่ 4 ทุกคนที่ไดชวยสอนการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ แกขาพเจา
จนสามารถใชโปรแกรมตางๆ เปนและนําไปใชในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้
สุดทาย ขอขอบคุณครอบครัวของขาพเจาที่ชวยในการจัดเรียงขอมูล แปลศัพท ตัดแปะ
ลงสี ในผลงานตางๆ ตลอด ตั้งแตเริ่มเรียนจนจบงานวิทยานิพนธ
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