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53154312: สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

คําสําคัญ: หมอน้ําลายวิจิตร สิ่งซ่ึงสะทอนความสัมพันธ ชุมชนเกาะเกร็ด 

ฤทัยรัตน  ประยูรหงษ: การศึกษาภูมิปญญาหมอ น้ําลายวิจิตร เกาะเกร็ด เพ่ือ เสนอแนะการ

ออกแบบภายในโครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด . อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : อ.ไพบลูย  

จิรประเสริฐกุล. 172 หนา. 

 

การศึกษาภูมิปญญาหมอน้ําลายวิจิตร เกาะเกร็ด  โดยไดแรงบัลดาลใจมาจากเครื่องปน      

ดินเผาอันเปนเอกลกัษณแหงศิลปหตัถกรรม เกาะเกร็ด และตราสญัลกัษณประจําจังหวัดนนทบุรี โดย

ศึกษารูปธรรมและนามธรรม จากการศึกษาทําใหคนพบภูมิปญญาอันทรงคุณคาของชาวเกาะเกร็ด ซ่ึง

เปนสิ่งท่ีสะทอนวิถีชีวิต ชุมชน ความศรัทธา และวัฒนธรรม 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษา ภูมิปญญาหมอน้ําลายวิจิตร ในเรื่อ งความเปนมา , 

ประโยชนการใชงาน , ข้ันตอนการผลิต , รูปทรงนิยมสามชั้น , ลวดลายและสี รวมถึงการศึกษาผูเขาใช 

และกายภาพของเกาะเกร็ด  จนไดมาซ่ึงภูมิปญญาและแนวความคิดซ่ึงเปนเอกลักษณของ หมอน้ําลาย

วิจิตร เกาะเกร็ด สูพ้ืนท่ีสภาพแวดลอม อาคาร และการออกแบบภายในโครงการ 

สิ่งซ่ึงสะทอนความสัมพันธ ระหวาง วัตถุธาตุ (ซ่ึงไดแก ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศ ), ชวงเวลา , 

วิถีชีวิต, ศิลปหตัถกรรม, วัฒนธรรม, ความสัมพันธ ซ่ึงนํามาสูความเปนชุมชนเกาะเกร็ด เหลานี้คือสิ่งท่ี

ผูวิจัยสังเคราะหข้ึนมาจากการศึกษา และพัฒ นาสูพ้ืนท่ีตั้ง โครงการ  การจัดสรรพ้ืนท่ี สภาพแวดลอม 

อาคาร และการออกแบบภายในโครงการ ศูนยการเรียนรูชุมชน ท่ีสะทอนภาพลักษณอันเปนเอกลักษณ

ของชุมชนเกาะเกร็ดไดอยางลึกซ้ึงและวิจิตรแหงภูมิปญญา 
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KEY WORD:  “MORNAM LAI WIJID” THAT REFLECT IN RELATION OF KOH KRED

RUTAIRAT PRAYOONHONG: THE  STUDY OF WISDOM POTTERY “MORNAM 

LAI WIJID” KOHKRED FOR 
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GUIDE INTERIOR DESIGN KOH KRED
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CENTER. THESIS ADVISOR: PAIBOON JIRAPRASERTKUL. 172 P. 

The study of Lai Wijid pottery's wisdom in Koh Kred has been inspired from 

Koh Kred pottery which was the identity of handicraft. It was also a provincial seal of 

Nonthaburi Province to study both concrete and absttact. According to the result, 

the researcher found the wisdom of Koh Kred community that reflected their way of 

life, community, faith and culture. 

 The data analysis of the study was introduction, usefulness, manufacturing 

process, triple shape, pattern, color, study on users and physical property of Koh 

Kred. It has become the wisdom and the concept which was the identity of Lai Wijid 

pottery in Koh Kred toward environment, building and interior designing. 

 The result of the study was  reflected and synthesized Koh Kred 

community's relationship between the elements (such as soil water wind fire air), 

periods of time, way of life, handcraft, culture, and relation. Moreover, the 

researcher developed the project area, the selection area, and the building 

environment. The interior design learning center was reflected the identity of       

Koh Kred community profound and exquisite wisdom. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได ดวยความอนุเคราะห  ความชวยเหลือและกําลังใจจาก

บุคคลตางๆ ดังรายนามตอไปนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยไพบูลย จิรประเสริฐกุล  ท่ีให คําแนะนํา ในดาน

วิชาการ อยางเขมขน และขอบพระคุณท่ีให ขอคิดตางๆ รวม ถึงกําลังใจ ซ่ึงทําใหขาพเจามี ความมานะ

อดทนตออุปสรรคทางการศึกษาจนสําเร็จไปไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณอาจารยท่ีปรึกษานอก รองศาตราจารย  สิทธิพร ภิรมยรื่น ท่ีไดสละเวลาให

คําแนะนํา คําปรึกษาอยางตอเนื่องในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณ  ผูชวยศาตราจารย พยูร โม สิกรัตน , ผูชวยศาตราจารย ร .ต.อ ดร .อนุชา 

แพงเกษร, รองศาสตราจารย เอกชาติ จันอุไรรัตน, รองศาสตราจารยปญญา ดีเจริญโชติ, ผูชวย 

ศาตราจารย เทิดศักดิ์ เหล็กดี และคณาจารยทุกทุกทานท่ีใหคําแนะนําในการศึกษา 

ขอขอบพระคุณ ผอ.พจนา บุญศิริ ท่ีใหคําปรึกษาดานสถิติและการทําวิจัยอยางละเอียด 

ขอขอบพระคุณ อบต.เกาะเกร็ด ท่ีใหขอมูลและใหความรวมมืออยางดีในการทําวิจัย 

ขอขอบพระคุณ อดีตผูใหญบานหมู 1. คุณเนาวรัตน ง้ิวงอก ท่ีใหความรู และขอมูลตางๆใน

เกาะเกร็ด และขอบพระคุณผูใหข อมูลทุกทานท่ีสละเวลาในการสัมภาษณ รวมถึงชุมชนเกาะเกร็ดทุก

ทานท่ีมีสวนรวมทําแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จนสําเร็จไปไดดวยดี 

สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณ คนใน ครอบครัวท่ีให คําสอน คําแนะนํา ความชวยเหลือ ใน

การศึกษาและการทําวิจัย จนจบกระบวนการ และกําลังใจท่ีมีใหกับขาพเจา ในยามสขุและทุกขเสมอ

มาจนทําใหการศึกษาครั้งนี้สําเร็จไปไดดวยดี 
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