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48154310 : สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
คําสําคัญ    : ภูมิปญญาจักสานไทย 
  นคร   โลหสุวรัตน  :  ภูมิปญญาจักสานไทยภาคกลางแปรรูป  ในงานออกแบบ
สภาพแวดลอมภายใน.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  :  รองศาสตราจารยเอกชาติ  จันอุไรรัตน   
และ  อาจารยอุดม  อุดมศรีอนันต           
 
 การศึกษาและออกแบบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางในการนําภูมิปญญาจักสานไทย
ภาคกลาง มาใช เพื่อแปรรูปในงานออกแบบสภาพแวดลอมภายในศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  (BIOTEC) ซ่ึงเปนหนึ่งในภูมิปญญาที่มีคุณคา ที่สืบทอดผานมาชานาน
ในภาคกลางของประเทศไทย โดยมุงศึกษา คนควางานจักสานประเภท เครื่องมือดักจับสัตวน้ําแบบ
พื้นบาน ที่เปนเครื่องมือในการตอบสนอง “ในการหาอาหาร” แกมนุษย เพื่อยังชีพในสมัยกอน
โดยตรง ถึงแมวาความมุงหมายในการผลิต เทคนิค วัสดุ หรือคานิยมตองานจักสานประเภทนี้ได
เปลี่ยนไปตามกระแสนิยมในสังคมรวมถึงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี แต ยังคงพบเหน็ ผูคน
พื้นถ่ินในบางกลุมของภาคกลางใชประโยชนจากเครื่องมือฯ นี้อยูเพื่อดํารงชีวิตในลักษณะแบบ
พอเพียง เปนกลุมสังคมที่พึ่งพาธรรมชาติ ไมยึดติดกับกระแสคานิยม ไดเกิดการเปรียบเทียบกับ
ผูคนที่เปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตตามกระแสนิยม ขอดีและขอเสีย ทั้งทางสังคมและความ
สุนทรียภาพในงานจักสาน เพื่อเปนฐานขอมูลกอนการวิเคราะห และสรุปเนื้อหาเพื่อหาแนวทาง
ความคิดสูการแปรรูปในงานออกแบบ 
 ผลของการศึกษาและการออกแบบศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  
(BIOTEC) เปนการนําองคประกอบที่มีอยูภายในงานจักสานที่สําคัญ 5 ประการมาถายทอดดวย
วิธีการเฉพาะและมุมมองตอองคประกอบของสิ่งมีชีวิตที่มีความสอดคลองกัน เพื่อแปรรูปให
กลายเปนงานออกแบบโดยสะทอนผาน โครงสราง(Structure) รูปทรง(Form) วัสดุ(Material) 
เทคนิค ลวดลาย(Technique and Pattern)  และการสื่อความหมายทางนามธรรมไปสูรูปธรรม  ที่
คํานึงถึงความสอดคลองตอพื้นที่ การถายโอนทางความคิด และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
ผานงานออกแบบสภาพแวดลอมภายใน      
  
 
  
ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร             ปการศึกษา 2550 
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48154310 : MAJOR : INTERTOR DESIGN 

KEY WORD : KNOWLEDGE OF THAI WICKERWORKS PRODUCTION 

 NAKORN  LOHSUVARAT : KNOWLEDGE OF CENTRAL PART IN THAI 

WICKERWORKS PRODUCTION APPLY TO INTERIOR ENVIRONMENTAL DESIGN.  THESIS 

ADVISORS :  ASSOC.PROF. EKACHART  CHANURAIRAT AND UDOM  UDOMSRIANAN 

 

 This study and design aims at finding methods of bringing Thai woven bamboo 

handicraft (Wicker works) , found in the middle part of Thailand, into interior design and usage 

at BIOTEC. Such handicraft is on of valued Thai traditional intellects. The study is 

concentrated on the research of traditional woven bamboo fishing device. The devices serve 

as “ food finder ” for human being and is one of survival mechanism. 

 Though the production’s objectives, techniques, materials, and the values of this 

type of handicrafts has changed due to technological advancements, but a lot of people, 

especially those who live in the middle part of Thailand, still use them. They are the people 

who believe in self-efficient economy philosophy. They live in tune with nature. They are not 

attached with the new values. Pros and cons will be identified, both for social aspects and the 

beauties of woven bamboo handicrafts. This is to form a research database. A conclusion will 

be made on the method of bringing ideas into the designs. 

 The result of the studies and designs at BIOTEC is a formulation of 5 factors: the 

structure, the form, the material, the technique, and the pattern. These factors are combined 

in a special way to create a design which reflects the transformation of abstract ideas to 

concrete interior environment. It is the transformation of ideas and technological 

advancements to the design of an interior environment. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 สาเหตุแหงความสําเร็จลุลวงของวิทยานิพนธฉบับนี้ สืบเนื่องดวยความกรุณาและความ
ชวยเหลือในดานตางๆ เชน การใหคําแนะนํา การจุดประกายทางความคิด การดูแลเอาใจใส รวมถึง
การใหกําลังใจมาโดยตลอดในชวงเวลาในการทําวิทยานิพนธ จาก รองศาสตราจารย เอกชาติ จัน
อุไรรัตน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และ ดวยความเอื้อเฟอ ตอการใหขอมูล ในแงของทัศนคติ
ทางสุนทรียภาพ แนวความคิด ตองานจักสาน ของ อาจารยอุดม อุดมศรีอนันต อาจารยที่ปรึกษารวม 
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยรอยตํารวจเอก อนุชา แพงเกษร ที่คอยสั่ง
สอน อบรม วากลาว ตักเตือน และสรางแรงบันดาลใจที่เหนือความคาดหมาย มาโดยตลอด
การศึกษาในสถาบันแหงนี้ เพื่อใหผูวิจัยสามารถเอาชนะใจตนเอง เกิดความมุมานะจนสามารถ
บรรลุสูความสําเร็จไดในครั้งนี้ รวมถึงความเมตตากรุณา ของ ผูชวยศาสตราจารย พยูร โมษิกรัตน 
ที่คอยใหคําแนะนําในการหาแนวทางในการวิจัย , อาจารยเทิดศักดิ์ เหล็กดี ,  อาจารยไพบูลย  
จิรประเสริฐกุล และคณาจารยทุกทานที่ใหคําสั่งสอนตลอดการศึกษาและการทําวิทยานิพนธ จน
ประสบผลสําเร็จนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยพิศประไพ สาระศาลิน, อาจารยวิชัย เล็กอุทัย ที่ให
คําปรึกษาและใหการสนับสนุนในการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต, กลุมชาวบานและ
ชาวประมงพื้นบานภาคกลางใน 3 จังหวัด ที่ไดรูจักในขณะที่ศึกษาวิจัยและหาขอมูล ทุกๆ คน ซ่ึง 
ทําใหผูวิจัยรูสึกถึงคุณคาของภูมิปญญาของงานจักสานไทยดวยตนเอง  
  ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูคอยเปนกําลังใจ ใหความชวยเหลือ ใหความรัก
และความอบอุนและอยูเคียงขาง ตลอดเวลา รวมถึง พี่แอม (คุณอัมพร ดิศกุล), เมย (ศิริรัตน 
โสภาคดิษฐพงษ) , บอส (สุขชาติ สะสมทรัพย), อุม (สุรเกียรติ เทียนทอง), ตั้ม (วีรวัฒน พวงพิศ),โอ 
(ฐิติพล ไชยประวัติ), โก (โอภาส อัตตะนันท), ดอน (อ.ไกรพล ไชยเนตร) , ปป (อธิชัย โปษยา
นนท),  คอลลี่ (ธาวิน ศรีเฟองฟุง)  ทั้งหมดนี้คือ เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ที่คอยใหกําลังใจทุกคน, และ
เหลาทหาร (เรือ) ที่มิไดเอยนาม ตอการเสียสละเวลาชวยเหลือในขณะลงพื้นที่เพื่อหาขอมูล 
                        ที่สุดของที่สุด ผูวิจัยขอขอบคุณ ภูมิปญญาจักสานไทย ที่ไดรับสืบทอดมาชานาน
และอยูเคียงคูกับคนไทย ผานหวงแหงกาลเวลาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันและตราบจนอนาคตขางหนา  
                       
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




