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 ความรู้สึกโหยหาอดีตและความต้องการหวนกลับไปหาวิถีชีวิตท้องถิ่นในอดีตที่เคยรุ่งเรือง
อีกคร้ังหนึ่ง นํามาสู่การนําเอาประเพณีและวัฒนธรรมในอดีตกลับมาใช้ใหม่ ปัจจัยสําคญัหน่ึงคือการ
ใช้วัตถุสิ่งของ และสถาปัตยกรรมเป็นตัวแทนเพ่ือรื้อฟ้ืนภาพอดีตขึ้นมาอีกคร้ัง ขณะนี้เองชุมชนนคร
ชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ได้มีการรวมตัวกันเพ่ือทําการศึกษาประวัติศาสตร์ในชุมชนของ
ตนเอง เพ่ือใช้ในการพัฒนาชุมชนและ ใช้ศักย์ภาพของพ้ืนที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
จากการพัฒนาย่านตลาดเก่า และสถานทีท่อ่งเที่ยวในชุมชน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในชุมชน 
 การศึกษาวิทยานิพนธ์นี้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นคว้าข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ออกแบบที่ว่างและรูปแบบสถาปัตยกรรมทีส่อดคล้องกับแนวคิดโหยหาอดีตและประเพณีประดิษฐ์ 
จากการศึกษาทฤษฎีของนักวิชาการทางสังคมศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์ และระบุองค์ประกอบของการเกิด
ประเพณีประดิษฐ์ในพ้ืนที่นครชุม การโหยหาอดีตและความทรงจําร่วมของคนในชุมชนที่ทําให้เกิด  
จินตกรรมร่วมในสังคมชุมชนนครชุม การใช้พ้ืนที่วัฒนธรรมในอดีตถงึปัจจุบันและการใช้พ้ืนที่ใน
ปัจจุบันที่เกิดจากการนําเอาประเพณีในอดีตมาใช้เพ่ือการท่องเที่ยวในชุมชน  
 ผลของการออกแบบใน 2 ด้าน คือ 1.ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ใช้สอย
ของพิพิธภัณฑ์กับเน้ือหาของบริบทในระดับภาพร่วมของชุมชนนครชุมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
สถานที่ท่องเทีย่วอ่ืนๆ ในชุมชน และในระดับพ้ืนที่ต้ังของโครงการพิพิธภัณฑ์นครชุม เช่ือมต่อกัน
ระหว่างพ้ืนที่ทางการค้าย่าน ตลาด และพื้นที่ทางประวัติศาสตร์โดยรอบโครงการพิพิธภัณฑ์ เพ่ือ
พิพิธภัณฑ์เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในการรองรับกิจกรรมทางสังคม 2.ด้านการออกแบบอาคารท่ีก่อรูปจาก
การนําเอาเอกลักษณ์รูปแบบสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาทางการก่อสร้างของชุมชนนครชุมมาพัฒนา
ต่อยอด ในงานโครงสร้างที่เกิดจากการประยุกต์โครงสร้างอาคารรูปแบบเดิมที่พบในนครชุม 
ผสมผสานกับรูปแบบที่ว่างของอาคารประเภทพิพิธภัณฑ์กับการใช้สอยร่วมสมัยเพ่ือให้เกิดความลงตัว
ในแง่ของการออกแบบ ที่ไม่เกิดความแปลกแยกกันระหว่างอาคารรูปแบบเก่ากับอาคารออกแบบใหม ่
และสัมพันธ์กบับริบทอาคารในพ้ืนที ่
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 Feeling, which is desired for the past of which people who wished to return back to 
their original life style, newly brought an Invented tradition back to a present time. One of the 
most important factors is a usage of objects, goods and especially architectures become a 
representative that could well revive the old image in the past. Meanwhile, Nakhon chum 
community, the capital town of Kampangpetch province, gathered membership to study about 
their historical community. The main specific purpose of Nakhon chum community is to 
developing their community by using a various resources to value its economic income; for 
instance, establishing and upgrading the ancient market and many of attractive travel destinations 
that possibly invited a great number of tourists to visit their village. 
 A specific object for this thesis study is aimed to researching the information needed 
that certainly help to design a space and architecture style complying with a concept of 
“Nostalgia” and “Invent tradition” in a positive way. According to an academic theory, conducted 
by a social researcher, analyzed and identified many of configurations related to the invent 
tradition that happened in Nakhon chum area. Desired the past and old memories recognition of 
people living in this community could create the imagined engagement among those who living 
in this community for a long time of life. Using this traditional area combined with the current 
living style could bring up a charming interest to all tourists visiting throughout the year. 
 The results of designing are appealing in two different ways. First is a relationship 
between using a museum’s space and contextual content in an overall outcome level of Nakhon 
chum is abided by in the same way if compared with other travel destinations located in a 
surrounding area. Moreover, the location of Nakhon chum museum’s project is connected among 
an ancient market, a business area and historic areas surrounding Nakhon chum museum’s 
project. This advantage provides an opportunity to engage a various social activities in the nearest 
future. Second, building design, which adapted and blended a characteristic of an outstanding 
architecture and community knowledge, was developed and extended its building structure 
applied by the old architecture’s style that are usually seen in Nakhon chum. Blending with an 
available space of a museum building accompanied by a modern spending theory could make   
a perfectly design that is not divided between an old building style with a new building design. 
This work is wonderfully related with other building located in the similar area.  
 
__________________________________________________________________________________ 
Department of Architecture and Related Art    Graduated School, Silpakorn University 
Student’s signature……………………………………………     Academic Year 2014 
Thesis advisor signature…………………………………………….  



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

  วิทยานิพนธ์เร่ือง พิพิธภัณฑ์ชุมชนนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร จะสําเร็จลงไม่ได้หากขาด
การสนับสนุนจากสถาบันและบุคคลต่างๆ ต่อไปนี้ ที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในทางข้อมูล การ
คิดและการออกแบบ และการเขียนวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบพระคุณดังน้ี 
 คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ได้ประสิทธ์ิประสาท
วิชาให้ข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าทําการศึกษา, ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ อาจารย์ พินัย       
สิริเกียรติกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นอย่างที่สุด ที่ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์และ
ช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์น้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี, อาจารย์ พีรยา บุญประสงค์ อาจารย์ทีป่รึกษาร่วมที่
ให้คําแนะนําขา้พเจ้าในขณะที่นําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์, อาจารย์ ประติมา นิ่มเสมอ ประธาน
กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ วิญญู อาจรักษา กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ ที่ให้
คําแนะนําและคําวิจารณ์วิทยานิพนธ์ เพ่ือนํามาแก้ไขข้อบกพร้องของวิทยานิพนธ์นี้ให้สมบูรณ์ 
 รวมถึงข้าพเจ้าขอบพระคุณ อาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร และอาจารย์ ตะวัน วีรกุล ที่ไตร่ถาม
เร่ืองการเรียนและให้โอกาสข้าพเจ้าได้ทํางานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยเพ่ือให้มีประสบการณ์และ
เป็นกําลังทรัพย์ในการเรียนแก่ข้าเจ้าอยู่เสมอ, อาจารย์ ประกิจ ลัคนผจง และอาจารย์ ปองพล ยาศรี 
ที่ให้คําแนะนําดีๆ ในช่วงเวลาการเรียน 
  คณุหทยัชนก อว่มพรหม ท่ีให้ความช่วยเหลือตา่งๆ ในการจดัทําวิทยานิพนธ์จนนาที
สดุท้ายของการสง่วิทยานิพนธ์และกําลงัใจดีๆ ตลอดระยะเวลาการทํางาน, เพ่ือนๆ ภาควิชา
ประวตัศิาสตร์และสถาปัตยกรรมไทยทกุทา่นท่ีเป็นกําลงังานและกําลงัใจ ช่วยเหลือข้าพเจ้า
ตลอดเวลาการเรียนอย่างไม่ได้ขาด, เพ่ือนภาควิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร              
คุณ พรรณนิภา สุรัตน์วีระ คณุหน่ึงฤทัย เอ่ียมหน่อ น้องรหัสของข้าพเจ้า คุณ รุจิเรข ศิลป์เจริญทรัพย์ 
ที่มาช่วยข้าพเจ้าในขณะจัดทาํวิทยานิพนธ์   
 สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ พ่อ แม ่ของข้าพเจ้าและ คณุน้าสังวาล หาญอยู่ ผู้ที่
สนับสนุนทางการศึกษา ดูแลข้าพเจ้าตลอดมาด้วยความรัก ความเข้าใจในตัวของข้าพเจ้าและพร้อม
สนับสนุนในสิ่งที่ข้าเจ้าทําเสมอมา   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ที่มาของโครงการ  
 1.1 การใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ประเพณีประดิษฐ์ใน
วัฒนธรรมไทย  
 กระแสการพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยเช่นการฟ้ืนฟู
ตลาดนํ้าและตลาด100 ปี และพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่มากมายและเกิดขึน้ใหม่น้ัน กําลงัได้รับความ
นิยมจากนักทอ่งเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่โหยหาความเป็นอดีตและต้องการเสพภาพความเป็น
อดีตช่ัวครั้งช่ัวคราว ส่งผลทําให้เกิด “ประเพณีประดิษฐ์” ในรูปแบบต่างๆ เกือบทุกแหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพ่ือตอบสนองความต้องการโหยหาอดีตน้ัน ดังจะเห็นได้ว่าจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวนําไปสู่ กระแสการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพ่ือที่จะทําให้ทอ้งถิ่นหรือชุมชนกลับมามี
ชีวิตชีวา และสะท้อนความสมัพันธ์และเช่ือมโยงอดีตของคนในชุมชน โดยการท่องเที่ยวรูปแบบนี้
มักจะหยิบยกเอาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนน้ันๆ มาเป็นองค์ประกอบของงาน 
โดยให้ความหมายและขายเสนอว่าเป็นวิถีชีวิตที่ดําเนินต่อเน่ืองมายาวนาน ซึ่งการทอ่งเที่ยวในรูปแบบ
น้ีนําความเป็นอดีตที่อยู่ในรูปของวิถีชีวิตชุมชน โดยมักแสดงจะความด้ังเดิมเป็นแบบฉบับและอ้างว่า
เหมาะสําหรับการเรียนรู้วิถีชีวิตในแบบด้ังเดิมกระบวนการสร้างความรู้สกึโหยหาอดีตในแหล่ง
ท่องเที่ยวเช่นน้ี นําเอาอดีตมาปรับใช้ใหม่โดยทําให้เป็นสนิค้าการตอบสนองความต้องการทางสังคม 
จึงพยายามอ้างถึงอดีตของสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่นการร้ือฟ้ืนประเพณีต่างๆ ในงานวัฒนธรรม
การแสดงท้องถิ่นเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ประเพณีและกิจกรรมเหล่าน้ันล้วนเป็นอดีตที่ถูกสร้างนํามา
ใหม่เพ่ือให้เป็นอัตลักษณ์ประจําท้องถิ่น  สรา้งช่ือเสียง ความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชน และท้องถิ่น
ของตน สิ่งที่ทําให้ประเพณีประดิษฐ์ทั้งหลายมีที่มาจากหลายสาเหตุ ในช่วงแรกๆ มักจะให้
ความสําคัญกับกระบวนการการร้ือฟ้ืนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นหลัก ในต่อมามกัจะให้
ความสําคัญร่วมกับกรอบแนวคิดเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม เพ่ือให้พร้อมต่อกระแสการ
ท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมในปัจจุบัน การสร้างประเพณีประดิษฐ์ในปัจจุบันนอกจากจะสะท้อน
บทบาทปฏิบัติด้ังเดิมในทางสังคม ขณะเดียวกันก็พัฒนาบทบาทหน้าที่เพ่ือสนองต่อเป้าหมายในการ
กระตุ้นทางเศรษฐกิจผ่านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน แต่ละท้องถิน่จึงพยายามดึงเอา
เอกลักษณ์ท้องถิ่นมาเป็นจุดขายเพ่ือการดึงดูดนักท่องเที่ยวและงบประมาณสนับสนุน เพ่ือให้        
อัตลักษณ์ของชุมชนของตนเป็นที่รู้จักและมีช่ือเสียง คนในชุมชนก็มีความภาคภูมิใจและพยายาม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เข้ามาเสริมเติมแต่งกิจกรรมและประเพณีในชุมชนของตน ประเพณีทอ้งถิ่นต่างๆ 
จึงถูกปรับให้กลายเป็นกิจกรรมเพ่ือความบันเทิงและเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ จนกลายเป็นการร้ือฟ้ืน
ประเพณีเพ่ือนักท่องเที่ยวแทนที่จะเป็นประเพณีที่เน้นด้านพิธีกรรมและการสืบทอด 
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 ประเพณีและวัฒนธรรม1ทั้งหลายล้วนถูกสรา้งขึ้นมาภายใต้เหตุผลต่างๆ ไม่มีประเพณีใด
เป็นประเพณีเน้ือแท้บริสุทธ์ิ  การมองว่าประเพณีเป็นของแท้บริสทุธ์ิ เป็นมายาคติที่เห็นว่าประเพณี
เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ จริงแล้วประเพณีมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดมา ประเพณี
คือพิธีกรรมและการทําซ้ํา ซึ่งเป็นคุณสมบัติของแต่ละกลุ่มชุมชนที่ร่วมปฏิบัติตามประเพณีน้ันๆ  
เน่ืองจากประเพณีเป็นสิ่งที่ฝั่งรากในสังคมมานานและถูกผลิตซ้ําจนเกิดเป็นกลุ่มประเพณีที่กระทํา
ร่วมกันขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเสมอไป แม้ประเพณีกับปัจจุบันกลุ่มวัฒนธรรม
นั้นๆจะกระทํากันภายใต้แนวคิดเดิมที่ฝั่งรากลึกในตัวเอง แต่ความเป็นประเพณีไม่ใช่การยึดติดหรือ
จะต้องยึดมั่นถือมันเสมอไป ไม่มีอะไรเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเสมอไปผู้กระทําสามารถเปลี่ยนแปลง
ใหม่ได้ การห่วงประเพณี2 ว่าจะดํารงอยู่ต่อไปของประเพณีในรูปของแท้ของด้ังเดิมหรือค้นหา
ประเพณีเก่ากลับมากระทําใหม่นั้น จะสามารถดําเนินต่อไปในสังคมได้นานเท่าใดนั้น ต้องการต้อง
อาศัยการเช่ือมโยงกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันและการส่งประเพณีไปในอนาคตด้วย การรื้อฟ้ืนสร้าง
ประเพณีประดิษฐ์จึงเป็นความต่อเน่ืองที่ไม่ต่อเนื่อง เพราะประเพณีของอดีตอันไกลโพ้นมักถูกมาปัด
ฝุ่นใหม่เพ่ือรับใช้ปัจจุบัน  
 ประเพณีและวัฒนธรรม3ทั้งเก่าและใหม่ต่างก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ไม่ได้เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติไม่ได้มีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาประเพณีจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ปรากฏการณ์ประเพณี
ประดิษฐ์มักจะปรากฏเด่นชัดในเชิงสังคมที่เผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่ยุคทันสมัย 
ประเด็นในปัจจุบันคือการนําเอาอดีตมาประดิษฐ์ใหมแ่ละผนวกรวมกับประเพณีปัจจุบันให้อยู่ภายใต้
รูปแบบของกฎระเบียบข้อปฏิบัติ เช่น ศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม เร่ืองเล่า ตํานาน คติชน 
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและสญัลกัษณ์ต่างๆท่ีเรียกว่า วัตถุดิบทางวัฒนธรรมที่มคีวามเด่นชัดใน
แง่ของการอ้างอิงประเพณีในอดีตที่สืบทอดกันมาในสังคม เป็นที่ยอมรับโดยปริยายเพ่ือรับใช้
สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบันที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อีกส่วน
คือวัตถุดิบทางวัฒนธรรมที่ไมไ่ด้สัมพันธ์กับอดีตของสังคมหรือเป็นประเพณีด้ังเดิมในสังคมแต่ไม่ได้มี
การสืบต่อกันมาในช่วงระยะเวลาหน่ึงถึงปัจจุบันถูกนํามาการอ้างอิงใหม่ ก็ถือเป็นสร้างประเพณี
ประดิษฐ์ในปัจจุบันเช่นกัน เพียงแต่การประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมน้ีมักเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่
เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่นกรณีการอ้างอิงอดีตของพ้ืนที่
                                                            

 1เชษฐา พวงหัตถ, “ทฤษฎีสังคมและการทําความเข้าใจสภาวะสมัยใหม่ของ Anthony 
Giddens,”วารสารร่มพฤกษ์ 26,1 (ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551):1-41. 
 2 ธเนศ วงศ์ยานนาวา, มนุษย์โรแมนติก (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2556), 270-341. 
  3 Hobsbawn Eric and Reger Torence (ed.), “The Invention of Tradition”. 

Cambridge University Press,1984 อ้างอิงใน  ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, “บทความการประดิษฐ์
สร้างประเพณีประวัติศาสตร์ของปัจจุบัน,”ศิลปวัฒนธรรม 21,1(พฤศจิกายน 2542) :77-82.;     
เอกรินทร์  พ่ึงประชา, “พระราหู ประเพณีประดิษฐ์แห่งวัดศีรษะทอง”(วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต 
สาขาวิชา มานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), 14-
19.                                           
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สังคมอ่ืนนํามาสร้างประเพณีประดิษฐ์เสริมเติมแต่งสังคมของตน ประเพณีนั้นจะถูกสรา้งหรือนํากลับ
มาสร้างใหม่ในปัจจุบันไม่ได้ ถ้าขาดแรงผลดัดันในสังคมทาํให้ประเพณีนั้นเกิดขึ้น 
 1.2 การโหยหาอดีตนําไปสูส่ร้างประเพณปีระดิษฐ์  
 การโหยหาอดีต (Nostalgia)เป็นวิธีการมองโลกหรือวิธีการให้ความหมายแก่
ประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์อย่างหน่ึงในปัจจุบันขณะ ทีม่ีต่ออดีตที่ผ่านพ้นมาแล้ว4 เป็นจินตนาการ
ถึงโลกที่เราได้ศูนย์เสียไปแลว้ โลกที่เราในฐานะปัจเจกบุคคลและสมาชิกของหน่วยทางสังคม
วัฒนธรรมต่างก็เคยมีประสบการณ์ร่วมกันมาในอดีต โลกทีเ่ราได้สูญเสียไปแล้ว โลกที่เคยเป็นจริงใน
อดีตแต่มาบัดน้ีเหลือไว้เพียงความทรงจําและประสบการณ์ให้เราได้ระลกึถึง โลกที่ว่าน้ีเราสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับมันได้ก็ต่อเมื่อเราอาศัยช่องที่เรียกว่า จินตนาการ เพราะอดีตน้ันถูกน้ันถูกเก็บอยู่ใน
จินตนาการ ซึ่งถูกหล่อหลอมมาโดยประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ที่สําคญัคือเรา
ไม่สามารถสมัผัสหรือจับต้องมองเห็นโลกที่เราสูญเสียไปแล้วได้อีก นอกเสียจากการสรา้งภาพตัวแทน
ขึ้นโดยการผลติซ้ําหรือฉายซ้าํฉากและการจําลองประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาอีกคร้ังเพราะเป็นเรื่องที่
เป็นไปไม่ได้ที่จะย้อนเวลากลับไปในอดีตได้ การโหยหาอดีตเป็นส่วนหน่ึงของการดํารงชีวิตที่สะท้อน
ประสบการณ์ในแต่ละบุคคล เช่นเดียวกันกับสังคมที่สะทอ้นความเป็นองค์รวมความเป็นภาพชุมชนที่
แต่ละบุคคลมจีินตกรรมร่วมกันในรูปแบบของสังคม ดังน้ันความทรงจําในอดีตของแต่ละคนจึงต่างกัน 
และสิ่งที่ทําใหรู้้สึกได้ถึงอดีตและระดับการโหยหาอดีตก็ต่างกันตามประสบการณ์ที่มีกบัสถานที่ที่เคย
อยู่หรือได้เคยไป รูป รส กลิ่น เสียง วัตถุสิ่งของช้ินน้ันๆ ทัง้ในระดับบุคคลและสังคมต่างก็มีอดีตที่มีน่า
จดจําจึงมีพลังที่ส่งผลต่อความรู้สึกและจินตนาการถึงอดีตที่ยังคงน่าถวินหาอยู่ จินตนาการจึงเป็น
ช่องทางเดียวในการฝืนกฎแห่งกาลเวลาและสถานที่ของโลกแห่งความจริงได้ จินตกรรมอดีตจะทํางาน
ก็ต่อเมื่อมีสิ่งเร้าที่มีผลต่อความทรงจําในอดีตน้ันๆ การโหยหาหรือถวิลหาในรูปแบบต่างๆเป็นสิ่งที่ทุก
คนพึงกระทําได้และมักกระทาํอยู่เสมอๆ จนกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตแต่ละบุคคลและ
วัฒนธรรมของสังคมโดยทั่วไป การโหยหาอดีตน้ันผิดบริบทการเวลาแต่ถูกต้องสําหรับการดํารงชีวิต
อยู่ เพราะบริบทปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตด้วยสิ่งใหม่และสภาวะใหม่ๆเสมอและเวลาไม่
สามารถเดินทางย้อนกลับไปได้ การโหยหาอดีตจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนํามาสู่การสร้างประเพณี
ประดิษฐ์หรือจาํลองเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาใหม่จากปัจจยัหรือเหตุผลบ้างอย่างที่เป็นตัวแปรทั้งเพ่ือ
การอนุรักษ์ชุมชนจนนําไปสู่ การกระทําเพ่ือระบบเศรษฐกิจหรือในปัจจบัุน สร้างอดีตข้ึนมาใหมใ่น
รูปแบบของเรื่องเล่าจากความทรงจําต่างๆอ้างอิงกับประวัติศาสตร์ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม เสมอืน
เป็นการนําเสนอภาพจินตกรรมของชุมชนผ่านกิจกรรมของ ตลาดเก่า ตลาดย้อนยุค อาหารโบราณ 
เครื่องแต่งกาย ของเก่า หนังสือ และวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์ชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างตลาด ย่าน

                                                            
 4 William Kelly, “Rationalization and Nostalgia : Cultural Dynamics of new 
Middle-class Japan”,American Ethnologist 13,4 (November 1986): 616 ; อ้างอิงใน 
พัฒนา  กิติอาษา, “มองคน นานาชีวิตในกระแสการเปลีย่นแปลง”ใน  หนังสือรวบรวมบทความจาก
การประชุมประจําปีทางมนษุยวิทยา ครัง้ที่ 1 มานุษยวิทยากับการศกึษาปรากฏการณ์โหยหาอดีต
ในสงัคมไทยรว่มสมัย (กรุงเทพฯ ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร, 2546), 21. 
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เก่า พิพิธภัณฑ์ชุมชนกับการโหยหาอดีตจึงถูกให้ความสําคญัไปพร้อมๆกัน จากกระบวนการฟ้ืนฟูเพ่ือ
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์  
 ภาพชุมชนในจินตกรรม5เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกและความเกี่ยวดองเช่ือมโยงของ
บรรดาผู้คนในสังคมกลุ่มย่อยในระดับชุมชนทั้งที่ได้เคยพบเจอสนิทสนม หรือไม่เคยประสบพบพาน
หรือติดต่อกันโดยตรงอยู่ร่วมกัน จินตกรรมก่อตัวเป็นเอกลักษณ์ร่วมที่พวกเขาเข้าใจว่าเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนจากรากฐานทางวัฒนธรรมเดิมซึง่ดํารงอยู่ก่อนหน้าพวกเขาและเช่ือมโยงผู้คนเข้าด้วยกันใน
วงกว้าง จินตนาการความเป็นชุมชนลักษณะของความเป็นมิตรเป็นพ่ีเป็นน้องของคนในชุมชน เกิด
ขอบเขตชุมชนท้ังความรู้สึกของความเป็นพวกพ้องทั้งในระดับกลุ่มย่อยและระดับชุมชนของตน 
ขอบเขตที่ชัดเจนถูกแบ่งข้ึนด้วยการปกครอง การแผนทีแ่ละสํามโนครัวประชาการในชุมชน จิตนาการ
ชุมชนน้ีเองที่ทําให้เกิดพลังของชุมชนนิยมในปัจจุบัน และสํานึกถึงพันธะการร่วมของกลุ่มคนในชุมชน
จะเกิดขึ้นอย่างมีพลังไม่ได้ ถ้าสมาชิกของชุมชนขาดวิธีคิดรวมกันหรือทํากิจกรรมทางสงัคมที่มีสํานึก
รากฐานมาจากอดีตร่วมกัน ชุมชนในจินตกรรมจึงเป็นเสมอืนภาพร่างทางสังคมของการโหยหาอดีต
ร่วมกันทางสังคมที่ปรากฏอยู่ภายใต้ชุมชนของตนที่มีจิตนึกร่วมกัน รับรู้พรมแดนขอบเขตผู้ที่จะเข้า
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการโหยหาอดีตที่มีมโนทัศน์เดียวกันของชุมชน เกิดเส้นแบ่งแยกระหว่าง พวก
เขาและพวกเรา คนในชุมชนและคนนอกชุมชนได้ในระดับหน่ึง การโหยหาอดีตผ่านสัญลักษณแ์ละ
การแสดงออกอย่างคล้ายๆกัน ชุมชมในจิตนกรรมเป็นพ้ืนที่หรือ เวทีของการโหยหาอดีตในระดับ
สังคม เพราะหากเมื่อไม่มีพลงัของชุมชนของพลังในจิตนาการร่วมแล้ว การโหยหาอดีตจะไม่สามารถ
ก่อตัวและเกิดขึ้นได้ ชุมชนในจินตนาการจึงเป็นทิศทางอย่างหน่ึงของการโหยหาอดีต การจะสร้าง
ชุมชนในจินตกรรมร่วมกันได้ต้องมี อดีต ความทรงจํา สํานึก ประสบการณ์ในอดีตของชุมชนร่วมกัน
ผ่านภาพจินตนาการ ในแง่ของการรื้อหรือสร้างความเป็นชุมชนร่วมกันผ่านเร่ืองเล่าต่างๆ ภาพหรือ
ความเป็นเจ้าของ หากเป็นเรื่องของความเช่ือมั่นที่สังคมมต่ีอการผลิตเรื่องเล่าของ อดีต และอนาคต6  
 จินตกรรมความเป็นอัตลักษณ์ของปัจจเจกบุคคลและอัตลักษณ์ของสังคมจึงเป็นเรื่อง
ของการต้ังคําถามและการให้นิยาม ว่าเราคือใคร จากสํานึกและความรูส้ึกและการเช่ือมโยงตนเอง
สังคมกับอดีตที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของการค้นหา ยืนยัน หรือตรวจสอบความเป็น
ตัวตนทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมด้วยเช่นกัน7 ต้องการพ้ืนที่ทางสังคม ทั้งในแบบรูปประ
ธรรมและสญัลกัษณ์ก็เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ตัวตนไม่ได้เกิดขึ้นได้ลอยๆ อัตลักษณ์ไม่ได้มีความหมายที่
ได้รับการยอมรับ แม้เราจะไม่ค่อยแน่ใจว่าอัตลักษณ์ (หรอืลักษณะเฉพาะโดดเด่นเป็นตัวเอง) และจะมี
ความหมายที่แท้จริงแท้ว่าอย่างไรแต่เราก็สามารถพูดได้ว่า มีมาตามประเพณีของการเป็นสมาชิกและ

                                                            

 5 เบนเนดิก แอนเดอร์สัน, ชุมชนในจิตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกําเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิยม,แปลจาก Imaged Communities Reflection on the Origin and Spread of 
Nationalism, แปลโดย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2552). 
 6 พัฒนา  กิติอาษา, “มองคน นานาชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง”ใน  หนังสือ
รวบรวมบทความจากการประชุมประจําปทีางมนุษยวิทยา ครั้งที่ 1 มานุษยวิทยากับการศึกษา
ปรากฏการณ์โหยหาอดีตในสังคมไทยร่วมสมัย, 20-21. 
 7 เร่ืองเดียวกัน. 
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ความรู้สึกเป็นเจ้าของที่สัมพันธ์กับอดีตของตนเอง8 อธิบายว่า อัตลักษณ์ไมไ่ด้มีความหมายที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นหน่ึงเดียว แม้เราจะไม่ค่อยแน่ใจว่า  อัตลักษณ์ (หรือลักษณะเฉพาะโดดเด่นเป็นตัวเอง) จะ
มีความหมายทีแ่ท้จริงแท้ว่าอย่างไร แต่เราก็สามารถพูดได้ว่า อัตลักษณ์ตกอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะว่า 
โครงสร้างที่เคยมีมาตามประเพณีของการเป็นสมาชิกและความรู้สึกเป็นเจ้าของที่สัมพันธ์กับอดีตและ
ที่มาของตนเอง จากการพิจารณาปรากฏการโหยหาอดีตทั้งทางปัจเจกบุคคลและในระดับสังคม 
ปรากฏการณ์ดังกลา่วเป็นพ้ืนฐานสําคัญอย่างหน่ึงในกระบวนการที่ทับซ้อนของการร้ือสร้าง การให้
ความหมายใหม่หรือการประดิษฐ์วัฒนธรรมในสังคมสมัยปัจจุบัน เพ่ือการทําความเข้าใจความเป็น
ชุมชนในจินตกรรมและการโหยหาอดีตก็เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการช่วยวิเคราะห์ อันตรายของทัศน์
คติเร่ืองชุมชนในจินตนาการและการโหยหาอดีตในสังคม ของการรื้อฟ้ืนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ใน
ชุนชนที่มีลักษณะการเช่ือมโยงกับปรากฏการณ์การใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเพ่ืออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน  
 ในขณะนี้เอง ชุมชนนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ปัจจุบันได้มีการ
รวมกลุ่มคนภายในชุมชนเพ่ือทําการวิจัยในถิ่นฐานของตนเอง โดยมีสภาวัฒนธรรมจังหวัด
กําแพงเพชรเป็นหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนให้เกิดขึ้นโดยให้ความหมายว่า “ไม่มีใครเข้าใจวัฒนธรรม
ของนครชุมเท่าคนนครชุมเอง”9 ศึกษาประวัติศาสตร์ในชุมชนของตนเองเพ่ือทําความเข้าใจกับ
วัฒนธรรมในชุมชนของตนเองขึ้นมาเพ่ือรวมกันสร้างความเข้าใจให้กับคนรุ่นใหมแ่ละยงันําความรู้
เหล่าน้ันมาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันดํารง
กิจกรรมของทอ้งถิ่นเอง สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในการรักษาคณุค่าวัฒนธรรม
ที่ดีไว้ และเพ่ิมศักย์ภาพของพ้ืนที่ช่วยเพ่ิมเศรษฐกิจให้กับชุมชน คําถามคือการใช้อดีตมารับใช้ปัจจุบัน
อย่างไร และมคีวามเป็นประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม หรือมแีนวโน้มที่จะเกิดประเพณีประดิษฐ์หรือไม ่
 1.3 ตลาดย้อนยุคนครชุมและพพิิธภัณฑ์ชุมชนนครชุม เพราะอดีตหอมหวนจึงโหยหา  
 ตลาดย้อนยุคนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพราะอดีตหอมหวน จึงชวน
โหยหา นิยายเก่า เพลงเก่า รถเก่า บ้านเก่า เสื้อผ้าแนวย้อนยุค ภาพยนตร์เร่ืองทุ่งมหาราชหรือ
ภาพยนตร์เร่ืองช่ัวฟ้าดินสลาย คุณหลงรักอะไรเก่า ๆ บ้างไหม เมื่อความเก่ากลายเป็นสิ่งที่คนยุค
ปัจจุบันอยากบริโภค วัฒนาธรรมโหยหาอดีต (Nostalgia) จึงเกิดขึ้น และเริ่มปรากฏชัดในบ้านเรา
ช่วงหลังวักฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 เมื่อคนเริ่มหมดความเช่ือมั่นกับกระแสหลักอันน่าเบ่ือหน่ายของ
สังคม บวกกับความรู้สึก "ปัจจุบันน้ันขาด" การถวิลหาอดีตที่แสนหวานจึงกลายเป็นการเข้ามาเติมเต็ม 
การบริโภคหรือเสพ ไม่ว่าน้ันจะเป็นการบริโภคในด้านใดก็ตาม จะเป็นอาหารหู อาหารตา อาหาร
กระเพาะอาหารสมองหรืออาหารเสริม ที่มีคณุค่าทางจิตใจ ทั้งหมดเป็นการบริโภคเพ่ือพักผ่อนและ
                                                            

 8 Kobena Merser, “1968:Periodzing Politics and Identity,” in Cultural Studies, 
edited by Lawrence  Grossberg ,Cary Nelson and Paula A. Treichler (New York: Routledge, 
1992), 424. ; อ้างองิใน พัฒนา  กิติอาษา, “มองคน นานาชีวิตในกระแสการเปล่ียนแปลง”ใน  หนังสือ
รวบรวมบทความจากการประชุมประจําปีทางมนุษยวิทยา คร้ังที ่1 มานุษยวิทยากับการศึกษา
ปรากฏการณ์โหยหาอดีตในสังคมไทยร่วมสมัย,21. 
 9 สํานักข่าวไทยพีบีเอส, “ นครชุม หลากหลายชาติพันธ์ุ ร่วมพัฒนาชุมชน,”ออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 19 สิงหาคม 2555, 
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เรียกฟ้ืนคืนศรัทธาให้ตัวเอง10เช่นเดียวกับกระแสการเกิดตลาดโบราณ ที่ความหอมหวนไม่ได้จํากัดอยู่
เฉพาะการพลิกอดีตให้มีชีวิตหากแต่ยังเย้ายวนหมู่มวลหนุม่สาวกลับคืนถิน่ เมื่อเสน่ห์ความเป็น
ปัจจุบันผสานกับความหอมหวนของอดีต ทําให้เกิดแรงดึงดูดชวนให้นักท่องเที่ยวอย่างเราหลุดหลงเข้า
สู่วงโคจรของตลาดโบราณอย่างเต็มใจ ทั้งในส่วนของคนในพ้ืนที่และนักการเมืองท้องถิ่นเองต่างได้ทํา
ให้เกิดปรากฏการณ์การสร้างการโหยหาอดีต ลดทอนพลวัตความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายให้เหลือเพียง
จุดสนใจหลกัเพียงอย่างเดียว เช่น การมุ่งให้ชุมชนของตนผูกพันเข้ากับความเก่าแก่เฉพาะอย่างของ
ชุมชนตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างโดยหวังว่าจะสามารถเป็นศนูย์รวมของผู้คน อย่างไรก็ตามการโหยหา
อดีตไม่มีทางที่จะทําให้เกิดความสํานึกร่วมกันอย่างแท้จริงได้  เพราะการโหยหาอดีตไม่สามารถที่จะ
บรรจุชีวิตจริงของเคร่าโครงอดีตให้แก่คนในชุมชนได้การโหยหาอดีตเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะทําให้
ชาวบ้านคิดถึงอดีต การสร้างจินตกรรมจํารว่มที่ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์  
 1.4 ตลาดย้อนยุคนครชุม ความเข้าใจเรือ่งกาลเวลา  
 เพราะเป็นชุมทางในอดีต ทําให้นครชุม จังหวัดกําแพงเพชร เป็นแหล่งอาศัยของ
ผู้คนหลากหลาย ทั้งไทย ลาว มอญ กะเหรี่ยง และจีน ชาวบ้านกําลังร่วมกันทําวิจัยเพ่ือสืบค้นที่มา 
สร้างความเข้าใจให้คนรุ่นใหม่ และยังหวังนําความรู้และข้อมูลที่ได้ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
ชุมชน11 
  เที่ยวกําแพงไปเยือนถิ่นกินอาหาร  ของหมู่บ้านนครชุมชนกลุ่มใหญ ่  
 มีทั้งไทย พม่า แขกไมแ่ปลกใจ   จีน กะเหรี่ยงเข้ามาไทยเพ่ือหากิน12 
 
 ตลาดย้อนยุคนครชุมเป็นช่ือที่ถูกใช้เรียกและประชาสัมพันธ์ออกไปในสังคมวงกว้าง ด้วย
ความจงใจใช้คาํว่าย้อนยุคเพ่ือเป็นจุดขายเรียกคนภายนอกเข้ามาท่องเที่ยวและได้สัมผสักับความเป็น
อดีตของนครชุม บรรยากาศภายในงาน ตลาดย้อนยุคนครชุมเป็นการจัดกิจกรรม อาหารพ้ืนบ้าน การ
แสดงด้ังเดิม ภาพการดํารงชีวิตในอดีต และนิทรรศการประวัติศาสตร์และบุคคลสําคัญของชุมชนสอด
แซรกอยูใ่นบรเิวณการจัดงานตลาดย้อนยุคนครชุม ชวนผู้ที่เข้าไปภายในงานให้คิดถึงบรรยากาศใน
อดีตวิถีชีวิต สร้างบริบทอดีตบนพ้ืนที่ปัจจุบันกลับมาเกิดใหม่อีกคร้ังบนพ้ืนที่เดิมอีกคร้ัง แต่ต่างเวลา 
ต่างวาระของย่านการค้าเก่าแก่ของนครชุมร่องรอยบริบทอดีตถูกทําให้ฟ้ืนคืนชีวิตอีกคร้ัง  เช่น 
ประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ นวนิยาย ดนตรี ศิลปะการแสดง การแต่งกาย ที่มีความสมัพันธ์กับอดีตของ
นครชุมถูกแซรกด้วยกิจกรรมและ นิทรรศการต่างๆอยู่ทั้งพ้ืนที่ภายในและภายนอกอาคาร
สถาปัตยกรรมในชุมชน พิพิธภัณฑ์ชุมชนที่จัดแสดงจัดเก็บภาพถ่าย เครื่องของใช้ ถูกนําเสนอภาพ
ตัวแทนของอดีตซึ่งเป็นผลผลติของอาการโหยหาอดีตผลิตอดีตเพ่ือผู้บริโภค และเผยแพร่ผลผลิตทาง
วัฒนธรรมของตนส่งต่อไปในวงกว้างผ่านช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน  โลกใน
อดีตถูกเปิดออก โดยมีบริบทสภาพแวดล้อมและสถาปัตยกรรมและบรรยายกาศเป็นตัวกระตุ้นจินต

                                                            
 10 ธเนศ วงศ์ยานนาวา, มนุษย์โรแมนติก (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2556),120. 
 11 สํานักขา่วไทยพีบีเอส, “ นครชุม หลากหลายชาติพันธ์ุ ร่วมพัฒนาชุมชน,”
ออกอากาศทางโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 19 สงิหาคม 2555, 
 12 คํากลอนตลาดย้อนยุคนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
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ภาพของคนในลําดับแรก  เมือ่เริ่มจําเค้าลางของประสบการณ์ในอดีตของตนเองได้แล้วตัวแปรที่ทําให้
เห็นภาพเร่ืองราวความทรงจําในอดีตได้ชัดเจนข้ึนด้วยความสัมพันธ์ของคนในพ้ืนที่ที่มีต่อพ้ืนที่เอง 
เป็นผลรวมของคนในชุมชนที่มีความคิด ความรู้สึก จินตกรรมของแต่ละบุคคลในสิ่งเดียวกันแล้วค่อยๆ 
ก่อให้เกิดการสร้างความทรงจําร่วมข้ึน ไม่ว่าบุคคลน้ันจะมหีรือไม่มีประสบการณ์โดยตรงกับเหตุการณ์
น้ันก็ตาม เกิดความรู้สึกเป็นพวกพ้องเป็นหน่ึงเดียวกันจากสิ่งที่นําเสนอผ่านความทรงจําร่วมโดย
ปราศจากข้อสงสัย13 ความทรงจําร่วมนี้สามารถดึงเอาความทรงจําที่ปัจเจกบุคคลมีต่อสังคมเช่ือมโยง
ปัจเจกแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของสังคมเข้าไว้ด้วยกัน โดยปัจเจกบุคคลทีเ่ป็นสมาชิกเหล่าน้ีจะทํา
หน้าที่จดจําเรื่องราวของสังคมร่วมกัน ทั้งน้ีลักษณะกลุม่ทีม่ีความทรงจําร่วมนั้นมีมากมาย ต้ังแต่ระดับ
ครอบครัว เครอืญาติ ชนช้ัน กลุ่มสังคม ชาติพันธ์ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีความทรงจําร่วมของตนเอง โดย
ความทรงจําร่วมเหล่าน้ีจะถูกประกอบสร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ แยกออกจากความทรงจําปัจเจก
บุคคล ซึ่งการสร้างความทรงจําน้ีอาจเป็นอดีตที่ถูกทําให้เกิดขึ้นใหม ่ซึ่งอาจไม่ใช่อดีตที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ 
ความทรงจําร่วมที่เกิดขึ้นเหลา่น้ีจะกลายเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมจดจําได้โดยปริยาย นอกจากความ
ทรงจําร่วมจะมีกระบวนการสื่อสารสิ่งที่เป็นความคิด ความรู้สึก หรือ นามธรรมของความทรงจําร่วม
ให้ออกมาเป็นรูปธรรม ผ่านทางสถาปัตยกรรมและภาพบรรยายการร่วมเช่น การแต่งกาย นิยาย 
ภาพยนตร์ พิธีกรรม หรือพิพิธภัณฑ์ในการจัดวัตถุเครื่องใช้จากวิถีชีวิตในอดีต สิ่งต่างๆเหล่านนี้ล้วน
ทําให้ผู้คนในสงัคมหรือผู้ที่ได้รับรู้เร่ืองราวในชุมชนนครชุม และเกิดความทรงจําร่วมทีม่ีต่อโลกในอดีต  
 1.5 สถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการโหยหาอดีตและความทรงจําร่วม  
 สถาปัตยกรรมมีส่วนในการยึดกุมความสัมพันธ์กันระหว่างการรับรู้ทาง
สถาปัตยกรรม 14(Perception in architecture) กับความทรงจําร่วมทางสังคม(Collective 
memory) ของผู้คนในชุมชนนครชุมและผู้เข้ามาในพ้ืนที่ตลาดย้อนยุคนครชุม ด้วยความเก่าแก่ของ
สถาปัตยกรรมซึ่งเรารับรู้ได้ในรูปแบบของพ้ืนที่ทั้งภายในและภายนอกจากรูปลักษณ์ตัวอาคารที่
ปรากฏในภูมิทัศน์กายภาพเป็นเสมือนบรรยากาศอดีตของชุมชน ซึ่งสอดคล้องไปกับการฟ้ืนฟูย่าน
การค้าเก่าตลาดเก่าก็จะให้ความสําคัญพัฒนาประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเก่าที่มีคณุค่าทาง
สถาปัตยกรรมพร้อมกับสร้างความทรงจําร่วมของคนในชุมชนที่มีต่อสถาปัตยกรรมควบคู่กันไปด้วย 
ในฐานะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการโหยหาอดีต สภาพบ้านไม้เก่าแก่ที่ต้ังอยู่ริมคลองสวนหมาก ของ
ตําบลนครชุมจังหวัดกําแพงเพชร ก็นับว่าเป็นจุดขายหน่ึงของนครชุม โดยมีลักษณะอาคารไม้ช้ันเดียว
และสองช้ัน ไปตามการทอดตัวของคลองสวนหมาก ลักษณะที่นิยมมากเป็นบ้านทรงปั้นหยา ทรง
มะนิลา และทรงไทย ที่เป็นเอกลักษณะเด่นทางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของนครชุม คือ ลาด

                                                            

 13 อังกูล หงส์คณานุเคราะห์ , “สถูป โคกเขา คาราบาว ความทรงจําที่แตกต่างและความ
แตกต่างกับความทรงจํา”ใน มองคน  สะทอ้น โครงสร้าง (นครปฐม: มิสเตอร์ก๊อปป้ี, 2554), 26-27. 
 14 ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์,ภาพตัวแทน ความหมาย และความเปน็การเมือง,เข้าถึงเมื่อ 
22 กันยายน 2557,เข้าถึงได้จากhttp://www.tds.tu.ac.th/jars/download/jars/v92/ 
02%20The%20Rajadamnoen%20Avenue_Koompong%20180156.pdf. 
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ลายฉลุไมท้ี่อ่อนช้อยงดงาม15 ในปัจจุบันอาคารสถาปัตยกรรมเหล่าน้ีถูกใช้เป็นภาพตัวแทนที่ทําให้เกิด
จิตนาการร่วมของผู้ในพ้ืนที่และผู้ที่เข้ามาทอ่งเที่ยวภายในตลาดย้อนยุคนครชุม ด้วยมติิทางสังคม 
วัฒนธรรม และรสนิยมในการสร้างที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ทีเ่ข้ามาต้ังถ่ินฐานทําไม้ที่นคร
ชุมทั้ง ไทย ลาว พม่า จีน มผีลต่อการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในอดีต สถาปัตยกรรมเหล่าน้ันมี
อิทธิพลต่อการตีภาพตัวแทนบริบททางสถาปัตยกรรมของนครชุมในปัจจบัุน เกิดการสร้างความทรง
จําร่วมในสังคมผ่านสถาปัตยกรรมให้คุณค่าและความหมาย จากการรับรู้ผ่านภาพสถาปัตยกรรมที่
ผ่านกาลเวลามายาวนาน บ้างส่วนของพื้นที่ก็ถูกสอดแซรกด้วยอาคารพักอาศัยที่สร้างขึ้นใหม่แทน
ของเดิมที่ผุพังไปตามกาลเวลา บ้านสํานักงานไม้ของพะโป้ ผู้ยิ่งใหญแ่ห่งคลองสวนหมาก คหบดีเช้ือ
สายเกรี่ยงเป็นคนในบังคับอังกฤษได้เข้ามาทําสัมปทานป่าไม้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือบ้านห้าง16 ดูจะมีผลต่อความทรงจําของผู้คนทั้งในอดีตที่ผ่านมาและผู้คนใน
ปัจจุบันอย่างลึกซึ่ง บ้านห้างเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่ในฐานะตัวแทนภาพความรุ่งเร่ืองของสังคมสมัยมี
การเข้ามาทําไม้ ตัวสถาปัตยกรรมเองก็ถูกเช่ือมโยงและบรรจุเร่ืองราวและอุดมการณ์ของผู้คน
มากมายรวมเข้าไว้ในตัวสถาปัตยกรรม สร้างจินตกรรมด้านอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในอดีตแก่
พ้ืนที่นครชุมในปัจจุบัน ทั้งทางสุนทรียภาพเอกลักษณ์ในทางช่างฝีมืองานสถาปัตยกรรม แม้จะทรุด
โทรมไปแต่ก็ยงัต้ังตระหง่านเป็นดังอนุสาวรีย์ตํานานของคลองสวนหมากที่มีความทรงจาํร่วมทาง
สังคมหล่อเลี้ยงสถาปัตยกรรม ในพ้ืนที่ชุมชนนครชุมจึงอยู่ในฐานะของแรงขับที่มีพลังทาํให้บรรลุ
เป้าหมายของการย้อนอดีตของนครชุม และผลิตผลทางอ้อมที่มีต่อมโนทัศน์คือการจดจําภาพ
สถาปัตยกรรมของนครชุมออกไปสู่ภายนอก 
 1.6 องค์ประกอบภายตลาดย้อนยุคนครชมุที่ส่งเสริมความคิด ความรูส้ึกโหยหาอดีต
และสรา้งความทรงจําร่วม  
 การประกอบสร้างความหมายให้กับอดีตในตลาดย้อนยุคนครชุม สอดคล้องกับ
แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่17 ได้แก่การผสมผสาน การจําลองภาพ การเล่าเรื่องแบบไม่ลําดับเวลา การ
ตัดแปะ และการทําซ้ํา การผสมผสาน ความเป็นอดีตเข้ากับปัจจุบันเป็นตัวกําหนดรูปแบบการ
นําเสนอของตลาดย้อนยุคนครชุม ให้เป็นรปูแบบตลาดเก่าที่มีกลิ่นอายของความเป็นอดีต การ
ผสมผสานจึงปรากฏในองค์ประกอบต่างๆ ของตลาดย้อนยุคนครชุมด้านคนในชุมชนและผู้ภายนอกท่ี
เข้ามาท่องเที่ยว ตลาดย้อนยุคนครชุมนําเอาความต่างของวัยมาดําเนินกิจกรรมภายในงานร่วมกัน 
สะท้อนให้เห็นถึงการนําคนรุ่นในรุ่นเก่าของนครชุมกับคนรุ่นในรุ่นใหม่ รว่มกันแลกเปลีย่น

                                                            

 15ชัชวาล ธรรมสอน,การศึกษาเรือนไทยภูมิปญัญาไทยจังหวัดกําแพงเพชร, 
(กําแพงเพชร: ฝ่ายเอกสารตําราวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร, 2544), 69-86. 
 16ฆรณี แสงรุจิ, “ตํานานพระบรมหาธาตุนครชุม,”นิตยสารเมืองโบราณ 19, 2 
(เมษายน-มิถุนายน 2536): 55-68. 
 17สุวรรณมาศ  เหล็กงาม,“การประกอบสร้างภาพเพ่ือการโหยหาอดีตในรายการ วันวาน
ยังหวานอยู่”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2552). 
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ประสบการณ์ระหว่างคนที่ต่างวัยกัน การจัดฉากและอุปกรณ์ประกอบ จะมีลักษณะของการ
ผสมผสานความเก่าของนครชุมกับความเป็นสมัยใหม่ที่รับรู้ได้ถึงความเป็นอดีต โดยมีสถาปัตยกรรม
เป็นฉากหลักในพ้ืนที่ตลาดผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมเก่าและสถาปัตยกรรมใหม่ในพ้ืนที่
ความเป็นอดีตกับปัจจุบัน ฉากประกอบจะเป็นฉากที่จําลองขึ้นมาเพ่ือสร้างบรรยากาศซึ่งเป็นฉาก
เสมือนจริงเพ่ือจําลองภาพอดีตต่างๆ ให้ปรากฏในพ้ืนที่ตลาดย้อนยุค การนําเอาวัตถุสิ่งของที่
เก่ียวข้องกับเน้ือหาย้อนอดีตในแต่ละช่วงอายุมาเป็นอุปกรณ์ในการประกอบการจัดแสดงในฉาก มีทั้ง
ที่เป็นของจริงสิ่งของที่อยู่ในประสบการณ์อดีตจริงๆ และสิ่งของที่จําลองขึ้นมาใหม่ เน่ืองจากไม่มีของ
สิ่งน้ันอยู่แล้วจึงใช้เป็นของจําลองแทนรวมไปถึงมุมที่จัดไว้สําหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก การเล่าเรื่อง
ย้อนอดีตจะไม่เล่าเรื่องแบบเส้นเวลา หรือลาํดับเรียงเหตุการณ์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆการ
สื่อสารไม่ใช่การส่ือด้วยเนื้อหาที่ย้อนไปไกลที่สุดแล้วจึงดําเนินตามเหตุการณ์เร่ือยมาจนถึงเน้ือหาใน
ปัจจุบัน แต่เป็นการสื่อสารในรูปแบบการเล่าเรื่องที่ผู้คนภายในตลาดนครชุมสามารถหยิบยกเอา
เน้ือหาย้อนอดีตในระดับต่างๆ ของประสบการณ์ชีวิตในช่วงชีวิตมานําเสนอตามการสร้างสรรค์ของแต่
ละคน ประเด็นด้านการแต่งกายเป็นเสมือนการตัดแปะระหว่างความเป็นอดีตกับปัจจุบันเสื่อผ้าเคร่ือง
แต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าและคนภายในชุมชนในงานตลาดย้อนยุดนครชุมจะเน้นมีสีสันสะดุดตาซึ่งเป็น
การสื่อสารความหมายโลกอดีตอันมีสีสัน แบบการแต่งกายก็จะเหมาะสมกับบุคลิกภาพของแต่ละคนที่
เน้นในเรื่องของแฟช่ันการแต่งการในอดีตตามแต่ปัจเจกบุคคล แฟช่ันย้อนยุคแสดงถึงการแต่งกายที่
สะท้อนถึงรากเหง้าบรรพบุรุษของคนในสังคมสอดคล้องกบัการแต่งกายตามประสบการณ์ในอดีตของ
ผู้คนในนครชุม นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเพ่ือเข้ารหัสความหมายของสิ่งที่ต้องการนําเสนอไปยัง
สมอง18 เพ่ือให้ผูค้นที่เข้ามาภายในกิจกรรมตลาดย้อนยุคนครชุมแปลความ ต่อภาพเก่าที่เป็นสิ่งเร้าสื่อ
ความหมายของมีอิทธิพลต่อการย้อนอดีตเป็นการกระตุ้นเตือนความทรงจําที่คงอยู่ในสมองหลังจากได้
หายไปเมื่อได้เห็นภาพใด ๆ ย่อมแปลความหมายออกมารูปลักษณะต่าง ๆ ตามแต่ความทรงจําที่เขา
สะสมไว้ มนุษย์ไม่ได้เก็บความจําไว้ในของระบบประสาท19 แต่คงอยู่เฉพาะในรูปแบบของการรับรู้ 
การเข้ารหัสด้วยภาพจะทําให้ผู้เข้าร่วมงานตลาดย้อนยุคนครชุมตีความหมายของภาพและสามารถจิต
นาการตามเรื่องย้อนอดีตได้ง่ายขึ้น  ด้านเสยีงเพลงและการแสดงการละเล่นย้อยยุคเป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นถึงการทําซ้ําได้ชัดเจน คือการนําเอาเพลงเก่าและการละเล่นในอดีตมาแสดงใหม่โดยใช้รูป
แบบเดิมและการใช้เพลงเก่าและแสดงการละเล่นแบบเก่ามาเล่าใหม่โดยใช้การรูปแบบการนําเสนอ
แบบใหม ่เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศของการย้อนอดีตในปรากฏในลักษณะต่างได้แก่ การใช้เสยีงเพลงในยุค
เก่า ลูกทุ่ง ลูกกรุง  สุนทราภรณ์ การแสดงลิเกป่า และระบําคล้องช้างที่ใช้ละเล่นกันเพ่ือความบันเทิง
ในอดีตเมื่อทําไม้อยู่ในป่าเขา แม้กลุม่คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในชุมชนนครชุมที่มอีายุน้อยและผู้คนที่เข้ามา
เที่ยวตลาดย้อนยุคนครชุมน้ันจะขาดประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเร่ืองราวในอดีตที่นําเสนอในตลาดย้อน
ยุคนครชุมก็ตามแต่ก็สามารถถอดรหัสความหมายได้ในทิศทางเดียวกันเน่ืองจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่
ในชุมชนนครชุมที่มีอายุน้อยและผู้คนที่เข้ามาเที่ยวตลาดย้อนยุคนครชุมมักจะมีคลังความรู้ทางสังคม

                                                            

 18 ไสว เลี่ยมแก้ว,ความจําของมนุษย์ ทฤษฏีและการสอน (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์สยามมติร
,2528),19 – 20. 
 19 เร่ืองเดียวกัน. 
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ที่ได้มาจากประสบการณ์ทางอ้อมเกี่ยวกับเร่ืองราวในอดีตจากสื่อบุคคลจากกลุ่มคนทีม่อีายุมากกกว่า 
และจากสื่อมวลชนโทรทัศน์ท้องถิ่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อภาพยนตร์ 
 1.7 ทุ่งมหาราชจินตกรรมทางการพิมพ์สูภ่าพยนตรท์ุ่งมหาราชภาพยนตร์  
 ทุ่งมหาราช งานเขียนนิยายที่ฉายภาพบ้านเมืองคลองสวนหมากเมื่อในอดีต ซึ่ง
ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นตําบลนครชุม ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงนามเมื่อ พ.ศ.2482ในรัชสมัย
รัชกาลที่ 8 เสมือนบันทึกของเหตุการณ์ประจํายุคประจําสมัย ซึ่งผ่านมาในชีวิตของข้าพเจ้า และก่อน
หน้า ข้าพเจ้าไป20ระหว่างปี พ.ศ. 2433-2493 ของชุมชนนครชุมและจังหวัดกําแพงเพชร เร่ืองทุ่ง
มหาราชเป็นวรรณกรรมท่ีสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนนครชุมในอดีตซึ่งต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติ
และภัยพิบัติต่างๆ “คลองสวนหมากน้ีถือว่าเป็นที่ร้ายนักจะล่องต้องเมินหน้าหนี จะขึ้นล่องต้องเมิน
หน้าหนีไปเสียฝั่งข้างตะวันออก เพียงแต่แลดูก็จะจับไข้”21การต่อสู่เพ่ือสิทธ์ชาวบ้านที่ถูกกีดกันจาก
ทรัพยากรท่ีตนจากนายทุนและอํานาจรัฐบาล โดยครูมาลยั ชูพินิจได้ผูกโครงเรื่องผ่านตัวละครคือ 
รื่น22และสุดใจ ฉากของนิยายเรื่องทุ่งมหาราชลําดับเหตุเหตุการณ์ตามประวัติศาสตร์ของจังหวัด
กําแพงเพชรและนครชุม และตัวละครเอกบางตัวในเรื่องก็เป็นช่ือของบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่จริงใน
อดีต23 นิยายทุ่งมหาราชก่อให้เกิดจินตกรรมจากการพิมพ์24การพิมพ์คร้ังแรกเมื่อปี พ.ศ.2497 
เช่ือมโยงผู้คนเข้าด้วยกันในวงกว้างด้วยภาษาเขียนและการพิมพ์ประเด็นชุมชนกับชาติ ทุ่งมหาราช
เสมือนการแสดงภาพชุมชนคลองสานหมากที่ดําเนินตามประวัติศาสตร์ของกําแพงเพชรจากจินตก
รรมในอดีตของครูมาลัยและความทรงจําก่อนหน้าขึ้นไป ทุ่งมหาราชมักถูกวิเคราะห์จินตกรรมใน
ทางด้านเดียวเสมอคือ ในด้านความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์เมืองกําแพงเพชร ในอีก
ด้านหน่ึงที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือ ภาพนัยยะชุมชนในจินตกรรมของชนบทท่ีไม่ได้เกิดจากอํานาจ
ศูนย์กลางของรัฐ25 จิตกรรมชุมชนที่เกิดจากการสร้างความเป็นชุมชนคลองสานหมาก และระบุ
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เอาไว้คือการเสร็จประพาสเมืองกําแพงเพชร และคลองสานหมากก็ได้

                                                            

 20 เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช ( กรุงเทพฯ:องค์การคุรุสภา,2543),คํานํา. 
 21 สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 
5,(กรุงเทพ:วิสดอม,2552), 104. 
  22 เรืองศักด์ิ แสงทอง,“ตามรอยประวัติศาสตร์กําแพงเพชรจากนวนินาย ทุ่งมหาราชของ
เรียมเอง,” ศิลปวัฒนธรรม 29,3 (มกราคม 2551 ): 152- 162 . 

  23เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช,คํานํา. 
 24เบนเนดิก แอนเดอร์สัน, ชุมชนในจิตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกําเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิยม,แปลจาก Imaged Communities Reflection on the Origin and Spread of 
Nationalism, แปลโดย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ,78. 
 25 ชูศักด์ิ ภัทรกุลวณิย์. “ชุมชนชาติ อํานาจความรักในทุ่งมหาราช,” วารสารอ่าน 1 ,1 
(เมษายน-มิถุนายน 2551): 31-53. 
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เลื่อนฐานะชุมชนเป็นตําบลคลองสวนหมาก มีสํามโนประชากร แผนที ่พิพิธภัณฑ์26 ตามการปกครอง
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผนวกและดูดกลืนชุนชนที่กระจัดกระจายในการต้ังถ่ินฐานและให้เข้ามา
เป็นส่วนหน่ึงของชาติรัฐ สร้างจิตสํานึกชุมชนจินตกรรมชาติสามารถหล่อหลอมผู้คนที่แตกต่างกันและ
อยู่ห่างไกลกันให้มีความรู้สกึแบบเดียวกันผ่านกลไกลของอํานาจรัฐและกลไกลทางวัฒนธรรมจากการ
ขุดค้นทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่คลองสานหมากและถูกกระชับความเป็นจิตกรรมร่วมกันในชาติ
เดียวกันในเวลาต่อมาคือการเปลี่ยนช่ือเป็นตําบลนครชุม ตามหลักศิลาจารึกนครชุมตาม
ประวัติศาสตร์ของชาติที่ขุดข้นได้จากนครชุม27 จินตกรรมของตัวละครชาวบ้านที่มีแสดงให้เห็นถึงการ
แบ่งคนนอกคนในพ้ืนที่ในขณะที่มีการเลือกตัว รื่นขึ้นเป็นกํานันตําบลคลองสวนหมากและการต่อสูก่ัน
ของกลุ่มคนพ้ืนที่กับกลุ่มทุนจากเมืองหลวงที่รวมกับนักการเมืองในพ้ืนที่แย้งสิทธ์ิในการทําสัมปทาน
ไม้ โดยทั้งสองฝ่ายต่างอ้างถึงความชอบธรรมในการทําสมัปทาน สุดท้ายจบลงด้วยเร่ืองของระบบ
ประชาธิปไตยประชามติเสียงส่วนมาก กลุม่คนในพ้ืนที่ได้รับเสียงส่วนมากและมีสทิธ์ิในการทํากินใน
พ้ืนที่ของตนได้อย่างอิสระ ภาพยนตร์ช่วยให้มองเห็นจินตกรรมได้ดีขึ้นจากผู้คนที่เข้าถึงนิยายทุ่ง
มหาราชถูกจํากัดอยู่ในวงนักอ่าน ทุ่งมหาราชในรูปแบบภาพยนตร์ถูกสื่อสารออกไปในวงกว้างและ
เข้าถึงจินตกรรมได้ง่ายกว่าจากมิติการสื่อสารด้วยอวัจนะภาษาในภาพยนตร์28 รูปแบบถ้อยคํา 
นํ้าหนักของเสียง อารมณ์ จังหวะการหยุด ความลังเล การแสดงออกท่าสีหน้า ภาษากาย ท่าทาง 
เหล่าน้ีบ่งบอกถึงอารมณ์และสภาวะของจิตใจในเหตุการณ์ในภาพยนตร์ จากการวิเคราะห์จินตกรรม
และนัยยะที่แฝงอยู่ในจินตกรรมทุ่งมหาราช ภาพยนตร์จึงเป็นการฉายภาพของเหตุการณ์ที่เกิดจาก
การตีความนิยาย ภาพยนตร์ทุ่งมหาราชจึงเป็นพาหนะหน่ึงในการนําพาจินตกรรมที่เกิดจากนิยายไป
ปรากฏในโรงฉายภาพยนตร์และวิกหนังกลางแปลงทุกๆ ทีแ่ละเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําในสังคม 
 1.9 การกลับมาของประเพณีในอดีตอันไกลพ้น  
 นอกจากประเด็นทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้ว ประเพณปีระดิษฐ์ที่เห็นอย่างชัดเจน
คือเร่ืองเล่าที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาและการสร้างพระบรมธาตุนครชุมที่กรมพระยาคํารงค์รา
ชานุภาพ29ทรงกล่าวว่าคือวัดมหาธาตุที่พบศิลาจารึกสุโขทยัหลักที่ 3 (จารึกนครชุม) ซึ่งจารึกว่า 
สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุขึ้น เจดีย์ทรงเดิมเป็นทรงดอกบัวหรือ

                                                            

 26 เบนเนดิก แอนเดอร์สัน, ชุมชนในจิตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกําเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิยม,แปลจาก Imaged Communities Reflection on the Origin and Spread of 
Nationalism, แปลโดย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, 297. 
 27 เร่ืองเดียวกัน,327. 
 28 Roxana Waterson,วงโคจรของความทรงจํา ภาพยนตร์สารคดีและการส่งผา่น
พยาน,แปลจากTrajectories of Memory: Documentary Film and Transmission of 
Testimony History and Anthropology, แปลโดย ชีวสิทธ์ิ บุณยเกียรติ,เข้าถึงเมื่อ วันที่ 30 
กันยายน 2557,เข้าถึงได้จาก http://www.eighteggs.com/sac/article_detail.php?article_ 
id=66&category_id=13,pdf,1 
 29 คณะกรรมการวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา,ศิลาจารึกสุโขทัย-กัมพูชา,(กรุงเทพ: กรม
สารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ ,2552), 62. 
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ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ต่อมาพญาตะก่า(แซงภอ)พ่ีชายของพะโป้ คหบดีชาวพม่าได้มาทําการซ่อมและ
ปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ และก่อใหม่เป็นเจดีย์ทรงพม่า30ประเพณีนพพระเล่นเพลงของจังหวัด
กําแพงเพชร เป็นงานประเพณีที่อ้างจาศิลาจารึกนครชุม31ว่าประเพณีนี้มีต้ังแต่ในสมัยแผน่ดินพระเจ้า
ลิไท เป็นยุคทีพ่ระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากในอานาจักรสุโขทัยและกําแพงเพชรได้มีการอัญเชิญ
พระบรมสารีรกิธาตุจากประเทศศรีลังกามาประดิษฐานไว้ในองค์พระเจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุเมืองนคร
ชุม ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรในปัจจุบัน และพร้อมกันน้ียังได้ นําเอาต้นพระศรี
มหาโพธ์ิ มาปลูกไว้ที่บริเวณด้านหลังองค์พระเจดีย์ ซึ่งอ้างอิงหลักฐานว่าในสมัยสุโขทยันั้น เมื่อวัน
เพ็ญเดือน 3 ซึง่ตรงกับวันมาฆะบูชา เจ้าแผ่นดินผู้ครองเมืองพร้อมด้วยเจ้าผู้ครองนครหัวเมืองน้อย
ใหญ่จะเดินทางมากราบไหว้พระบรมธาตุ ซึ่งเรียกว่าไปนบพระ32หรือไหว้พระ เน่ืองจากในสมัยสุโขทัย
การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลําบากต้องเดินทางด้วยเท้าหรือใช้ ช้าง ม้า วัว ควาย และเกวียน 
เป็นพาหนะการเดินทางต้องใช้เวลามาก เมื่อนมัสการพระบรมธาตุ และเวียนเทียนกันตามประเพณี
แล้ว ก็นอนค้างอ้างแรมที่วัดกว่าจะได้กลับก็รุ่งเช้า ในตอนกลางคืนก็ได้จัดการแสดงการละเล่น ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น มาแสดงกันเพ่ือความสนุก สนานรื่นเริง เรียกว่า เล่นเพลง 
เร่ืองเล่าจินตนากรรมในอดีตสู่การประเพณีประดิษฐ์งานนพพระเล่นเพลงของจังหวัดกําแพงเพชรมี
การจัดงานช่วงวันมาฆะบูชาของทุกปี จัดขึ้นครั้งแรงเมื่อมี พ.ศ. 252633 ด้วยการจัดขบวนแห่พยุหยา
ตราจําลองแต่งกายแบบสมัยสุโขทัยร่วมกันไป นบพระ และเวียนเทียนที่พระเจดีย์บรมธาตุนครชุม 
และระหว่างการเดินทางแต่ละขบวนมีการแสดงการละเลน่ ของแต่ละอําเภอในจังหวัดกําแพงเพชร
แต่งขบวน ช่วงกลางคืนของการจัดงานมีการแสดงแสงสีเสียงประวัติความเป็นมาของเมืองของ
กําแพงเพชร ส่วนอ่ืนๆภายในงานเป็นบรรยากาศการออกร้านแสดงสินคา้หัตถกรรมท้องถ่ิน และการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเพณีน้ีเกิดขึ้นจากความต้องการของแต่จังหวัดกําแพงเพชรเป็นที่รู้จัก 
จึงแสวงหาสืบค้นและจัดเทศกาลประเพณีสักอย่างเพ่ือให้เป็นเอกลักษณป์รากฏต่อคนภายนอก
จังหวัด34 ประเพณีงานนพพระเล่นเพลง ก่อตัวขึ้นจากทั้งการยิบยกวัตถุดิบโบราณทางวัตถุดิบโบราณ
ทางวัฒนธรรม อาทิ เร่ืองราวประวัติศาสตร์ พิธีกรรมงานเฉลิมฉลอง และข้อปฏิบัติต่างๆ ในสมัย
สุโขทัยอ้างอิงอดีตที่สัมพันธ์กับสังคมในปัจจุบันของตนมาตีความใหม่ ต่อเติม และปรุงแต่ง เพ่ือรับใช้

                                                            

 30 สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 
5,(กรุงเทพ: วิสดอม, 2552), 105. 
 31 คณะกรรมการวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา, ศิลาจารึกสุโขทัย-กัมพูชา, 62. 
 32 เร่ืองเดียวกัน,72. 
 33 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร,ประเพณีท้องถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร,      
(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),ไม่ปรากฏหน้า 
 34 นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์ และสุจิตต์ วงษ์เทศ, “เมืองกําแพงเพชรการท่องเที่ยว” (รายงานการ
สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง กําแพงเพชร อดีต ปัจจุบัน อนาคต มหาวิทยาลัยครูกําแพงเพชร, 27-30 
สิงหาคม 2533), 212. 
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สังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน35 จินตกรรมเกิดขึ้น ณ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกันและเกิดขึ้นมา
ในอดีตซ้ําๆ ซึ่งเป็นการกระทําที่บังเกิดขึ้นพร้อมกันของอดีตและปัจจุบันขณะ เพราะเราเคยกระทํา
อย่างน้ันมาให้อดีตของวันน้ีในทุกๆปี แบบสุญกาลสหมิติ36การบังเกิดขึ้นพร้อมกันไปตามกาลเวลา
เสมือนว่าตัดไหว้กันข้ามกาลเวลาโดยอาศัยเครื่องวัดเป็นนาฬิกาและปฏิทิน 
 1.10 พิพธิภัณฑ์และความทรงจํา แหลง่วัตถุพยานอดตี  

พิพิธภัณฑ์คือจินตนาการท่ีถูกทําให้เป็นพิพิธภัณฑ์37 ด้วยความรุ่งโรจน์ในอดีต
เช่ือมโยงซึ่งกันละกันของการนําเสนอการสร้างอัตลักษณ์ของขุมชน พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ศูนย์ส่งเสริม
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลนครชุม ต้ังอยู่ภายในวัดพระบรมธาตุนครชุมเกิดจากดําริของท่าน
เจ้าคุณพระศรีวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ ที่ได้เล็งเห็นว่าการอนุรักษ์และรวบรวม
โบราณวัตถุและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ ไว้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญแก่กลุ่มคนรุ่นหลัง จึงได้
รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดพบภายในวัดและที่คนภายในชุมชนนํามาบริจาคเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการ
ดํารงชีวิตของคนนครชุมในอดีตให้ทางวัดจัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านขึ้น พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ศูนย์
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลนครชุมน้ันเป็นสือ่สะท้อนที่ถึงปรากฏการณ์โหยหาอดีตใน
ชุมชนด้านความต้องการที่อยากจะรู้รากทางวัฒนธรรม ตอบสนองปรากฏการณ์โหยหาอดีตในชุมชน
เพ่ือคุณค่าแก่การศึกษา รวบรวมโบราณวัตถุต่างๆ ถูกนํามาจัดแสดงไว้ที่อาคารศาลาหลังเก่าของวัด
เป็นอาคารทรงไทย 2 ช้ัน 3 หลังเชื่อมติดกัน ช้ันบนเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ อาทิเช่น ขวาน
หินขัดและภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เครื่องสังคโลก เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยเบญจรงค์ 
เครื่องเขิน ภาชนะทองเหลือง พระกรุเมืองกําแพงเพชร-นครชุม ฉัตรพระบรมธาตุสมัยรัชกาลที่ 5 พัด
รองที่ระลึก เงินโบราณ ตราช่ังโบราณ อุปกรณ์การทําไม ้ภาพถ่าย ของเล่น ตราสัญลกัษณ์และ
อุปกรณ์ไปรษณีย์โทรเลข เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของชาวนครชุมในอดีต เพ่ือจุดประกาย
ความคิดเก็บของเพ่ือไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ซึ่งสิ่งของไม่จําเป็นต้องเป็นของที่มีราคาแพงหรือของ
เก่าเป็นร้อยเป็นพันปีเสมอไปก็สามารถกระตุ้นให้ผู้มาเย่ียมชมช่วยกันเก็บของเพ่ือคนรุ่นหลังได้รู้จักอัต
ลักษณ์ของตนเอง ผ่านสิ่งต่างๆ ทีท่ําให้คนในชุมชนมีความอยากรู้อยากเห็นและต้องการที่จะศึกษา
เร่ืองราวในอดีตของตนเองไปพร้อมๆ กัน รวมถึงการจัดนิทรรศการเก่ียวกับเมืองโบราณนครชุมและ
การเสด็จประพาสต้นของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ย้อนภาพถ่ายในอดีตไปวันคือ
ที่มีความสุข ช่วงเวลาในอดีต กับ ส่วนช้ันลา่งถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นห้องโถงใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและจัดกิจกรรมต่างๆ ส่วนที่ 2 เป็นห้องที่ใช้สําหรับการบรรยายพิเศษ
เก่ียวกับเมืองโบราณนครชุม พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลนครชุม

                                                            

 35ยุทธการ ดิสกลุ,“ประเพณีประดิษฐ์และอัตลักษณ์ชุมชนคลองแห”(วิทยานิพนธ์ปริญญา
บัณฑิต สาขาวิชา มานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553) 
,9–12.       
 36 เบนเนดิก แอนเดอร์สัน, ชุมชนในจิตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกําเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิยม,แปลจาก Imaged Communities Reflection on the Origin and Spread of 
Nationalism, แปลโดย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ,42 
 37เร่ืองเดียวกัน,297. 
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น้ันเป็นสื่อสะทอ้นที่ถึงปรากฏการณ์โหยหาอดีตในชุมชนด้านความต้องการที่อยากจะรู้รากทาง
วัฒนธรรม ตอบสนองปรากฏการณ์โหยหาอดีตในชุมชนเพ่ือคุณค่าแก่การศึกษา รวบรวมภาพถ่าย 
ของเล่น เครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน และการจําลองภาพในอดีตที่น่าถวิลหาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ เพ่ือจุด
ประกายความคิดเก็บของเพ่ือไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ไมจ่ําเป็นต้องเป็นของที่มีราคาแพงหรือของเก่า
เป็นร้อยเป็นพันปีเสมอไป นอกไปจากน้ียังกระตุ้นให้ ผู้มาเย่ียมชมช่วยกันเก็บของเพ่ือคนรุ่นหลัง และ
หากมีกําลังใหช่้วยกันจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ของชุมชน รู้อัตลักษณ์ของตนเอง ผ่านสิ่งต่างๆ ทีท่ําให้คนใน
สังคมมีความอยากรู้อยากเห็นและต้องการที่จะศึกษาเร่ืองราวในอดีตของตนเองไปพร้อมๆกันกับการ
ย้อนอดีตไปในวันคือที่มีความสุข ช่วงเวลาขณะหน่ึงที่ได้มาเยือนพิพิธภัณฑ์ ในฐานะที่เป็นจิตสํานึก38 
เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เรามีรว่มกันในยุคสมยัปัจจุบัน เพ่ือทําความเข้าใจความหมายและความสําคัญ
ของเก็บสะสม จัดระเบียบ การนําเสนอ ผ่านการจัดแสดงของวัตถุในพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับจัดวางด้วย
รูปแบบการนําเสนอและสร้างภาพตัวแทนของความทรงจํา ซึ่งเป็นการนําเสนอความหมายและ
ความสําคัญของวัตถุที่จัดแสดง พิพิธภัณฑ์จึงได้เป็นเคร่ืองมือในการให้ความหมายที่มีคณุค่าและสร้าง
ความทรงจําอย่างเป็นทางการ แก่ผู้ชมพิพิธภัณฑ์ได้เก็บบันทึกความทรงจําจากการนําเสนอต่างๆ ของ
พิพิธภัณฑ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เรียนรู้ทั้งมโนภาพทางวัฒนธรรมท้องถิ่น39 ในภาพองค์รวม ซึ่งหมายถึง
กิจกรรมทุกด้านขอองมนุษย์ เช่น การดํารงชีวิต ชีวิตประจําวัน เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นเป็นประจําใน
ทุกปี เสมืองวงโคจรทางกิจกรรม 
 1.11 การปรับเปลีย่นผังวัดบรมธาตุนครชมุเพื่อบรบิทใหม่ ความทรงจําชุดเดิมและ
ความหมายใหม่  

เมื่อวัดไม่ได้เป็นศาสนสถานเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภท
ศาสนาสถานด้วย40 วัดพระบรมธาตุนครชุมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถศึกษาย้อนกลบัไปได้
ทางด้าน ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรมต่างๆ ภายในวัด จากประวัติของวัดสันนิฐานว่าเป็นวัดที่
สร้างขึ้นพร้อมกับเมืองนครชุมในสมัยสุโขทยั41 ซึ่งภายในตัวเมืองนครชุมไม่มีร่องรอยโบราณสถานวัด
อารามอ่ืนเหลืออยู่เลยเพราะถูกทําลายและสร้างถนนและอาคารบ้านเรือน มีเพียงเจดีย์วัดมหาธาตุ
นครชุมต้ังอยู่ใจกลางเมืองเท่าน้ัน42พญาตะก่า(แซภอ)และพะโป้ขอบูรณะเจดีย์พระบรมธาตุขึ้นใหม่
แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2449 ปัจจุบันพระบรมธาตุเจดีย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นพ้ืนที่จดังานประเพณี

                                                            

 38 ซูซาน เอ. เครน,พิพิธภัณฑ์และความทรงจํา,แปลจาก Museum and Memory 
แปลโดย ณรงค์ฤทธ์ิ สมุาลี,เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557,เข้าถึงได้จาก 
https://museum.msu.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/28.pdf. 
 39 งามพิศ สัตย์สงวน,“มิติทางวัฒนธรรมในการจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น”(เอกสารการ
สัมมนาทางวิชาการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ,ศูนย์มนุษย์วิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2539), 13. 
 40 สุภาพร วรพล,“วัดแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม,”จุลสารการท่องเท่ียว 22 ,3 
(กรุงเทพฯ: ศรีเอท มาย์จํากัด, 2546): 52. 
 41 คณะกรรมการวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา,ศิลาจารึกสุโขทัย-กัมพูชา,62. 
 42 ศรีศักด์ิ วัลลิโภดม,“กําแพงเพชร”(รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง กําแพงเพชร 
อดีต ปัจจุบัน อนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร,27-30 สิงหาคม 2533),233. 
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นพพระเล่นเพลงเป็นประจําทุกปีของจังหวัดกําแพงเพชร ส่งผลใหม้ีนักทอ่งเที่ยวเข้ามาไหว้พระบรม
ธาตุเจดีย์ตลอดวัน เมื่อมีการท่องเที่ยววัดจึงเกิดแนวคิดการพัฒนาผังบริเวณวัดพระบรมธาตุและ
บริบทรอบๆ วัดขึ้นใหม่เพ่ือตอบสนองต่อผู้เข้ามาท่องเที่ยวและไม่ให้เกิดการรบกวนพระภิกษุสงฆ์ที่
ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดพระบรมธาตุนครชุม ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาวัดพระบรมธาตุนครชุมจาก
งานวิจัยในพ้ืนที่43ส่งผลให้เกิดการรื้อถอนอาคารและเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างภายในวัด ณ ขณะ
ปัจจุบัน เช่นหมู่กุฏิพระภิกษุสงฆ์ กุฏิเจ้าอาวาส และหอฉนั เพ่ือไม่ให้บดบังความสวยงามขององค์พระ
ธาตุเจดีย์ เป็นการเปลี่ยนแปลงผังและบริบทเดิมของวัดพระบรมธาตุนครชุมให้สอดคลอ้งกับทางเข้า
วัดในปัจจุบันคือถนนที่ตัดผ่านทางหลังวัดและเป็นทางเข้าถึงที่สะดวกกว่าเพ่ือให้หลังวัดเป็นหน้าวัด
แทน ส่วนบริเวณหน้าวัด(เดิม)ที่ติดกับคลองสวนหมาก   มีการปรับพ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมในอนาคต 
ข้อสังเกตจากประการแรกต่อข้อเสนอแนะให้มีการปรับภูมิทัศน์ และย้ายอาคารบ้างส่วนภายในวัด
มหาธาตุนครชุม มีความย้อนแยงกันในความหมายเพ่ือเป็นการปลูกจิตสาํนึกของเยาวชนนครชุมให้
ช่วยกันดูแลรักษาหวงแหนวัดไว้ แต่เสนอให้มีการย้ายอาคารบ้างส่วนของวัดมหาธาตุนครชุมออก
เพราะเหตุผลด้านทัศนียภาพเปิดมุมมองให้กบัเจดีย์พระมหาธาตุ ขัดกับความต้องการที่จะปลูก
จิตสํานึกในการหวงแหนวัดพระบรมธาตุนครชุม อาคารหมู่กุฏินี้ถูกประเมินว่าไมจ่ําเป็นต้องจําและ
เก็บรักษาไว้ และควรจะสละอาคารหมู่กุฏิด้วยการร้ือออกไป แม้อาคารหมู่กุฏิจะไม่มีลักษณะสวยงาม
แต่ก็อาจจะประเมินได้ว่าเป็นมรดกสิ่งก่อสรา้งอาคารทางพ้ืนถิ่นได้ และเลอืกสร้างความทรงจําชุดใหม่
ขึ้นเพ่ือความทําเข้าใจกับชุมชนและเยาวชนแทนที่ชุดเดิมด้วยการสร้างถนนวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุค
และย้อนร้อยการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจองเกล้าเจ้าอยู่หัว44สุ่มเสีย่งที่จะเป็น
สวนสนุกมากกว่าจะเป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมพิจารณาดูแล้วเหมือนการตัดแต่งพ้ืนที่เพ่ือเช่ือมกับ
อนาคตด้วยการเลือกสรรแต่สิ่งที่จัดว่าเป็นของดีให้ดํารงอยู่ต่อไปโดยสมาชิกภายในชุมชนเพ่ือใช้
ต้อนรับนักท่องเที่ยว  พ้ืนที่น้ีก็คือพ้ืนที่รับใช้ประเพณีประดิษฐ์และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆของชุมชน

                                                            

 43 ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยภายในวัดพระบรมธาตุนครชุม 
: ข้อที่ 3. ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดให้สงบร่มรื่น สวยงาม มกีารจัดสรรการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์ให้ได้มากที่สุด และควรมีการจัดการสิ่งปลูกสร้างภายในวัดที่บด
บังองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เช่น กุฎิพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น สว่นภูมิทัศน์รอบๆ วัดควรย้ายสิ่งปลูกสร้าง
เช่น บ้านเรือน ต้นไม้ ที่บดบังความสวยงามขององค์พระธาตุเจดีย์ออก เพ่ือนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ
มากกราบไหว้พระบรมธาตุเจดีย์ ได้เห็นองค์พระได้ชัดเจน 
ข้อที่6. ด้านหลังวัด(เดิมเป็นหน้าวัดติดริมคลองสวนหมาก) ควรปรับให้เป็นถนนวัฒนธรรม ย้อนยุค
ตลาดชุมชนนครชุมในอดีต และย้อนร้อยการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจองเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพ่ือเป็นการปลูกจิตสาํนึกของเยาวชนนครชุมให้ช่วยกันดูแล รักษาหวงแหนวัด
ไว้ อ้างอิงใน,รัชนีวรรณ บุญอนนท์และพธูรําไพ ประภัสสร, “ความพรอ้มของวัดพระบรมธาตุนครชุม
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม”, (กําแพงเพชร: งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
,2550),74    
 44เร่ืองเดียวกัน, 
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ซึ่งต่างก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน ยึด หยุ่น เพ่ืออนาคต45พ้ืนที่นี้จะถูกปรับเปลี่ยนได้เสมอๆ เช่นกันใน
อนาคต ประการที่สองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของสมาชิกภายในชุมชนต่อการเลือกเก็บและเลือก
ไม่เก็บ46 ข้อที่ 1. เลือกเก็บเฉพาะอาคารที่สวยงามแสดงให้ถึงความเป็นพ้ืนด้ังเดิมและโบราณสถาน
พ้ืนที่โดยถือว่ามีคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชนสูงสุดเพียงอย่างเดียว ข้อที่2. 
เลือกลบทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมของชาวบ้านความทรงจําและประวัติศาสตร์ของบุคคลธรรมดาที่มีค่า
เพียงความทรงจําเฉพาะกลุ่ม เมื่อกลุ่มทางวัฒนธรรมน้ันอ่อนแอลงและหมดความหมายจึงพร้อมที่จะ
ถูกลบหรือรื้อลงไป ประการที่สามเลือกสร้างวัฒนธรรมใหมแ่ละพื้นที่ใหม่เพ่ือใช้เป็นปัจจัยขับเคล่ือน
ชุมชน ทั้งร้ือฟ้ืน ตัดแต่งรูปลักษณ์ใหมล่งไปบนพ้ืนที่ชุมชน 
 ผู้วิจัยเกิดความสนใจศึกษาการจัดฟ้ืนฟูพ้ืนที่ตลาดเก่าที่เกิดจากจินตกรรมร่วมกันทาง
สังคม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และการจัดการพ้ืนที่เพ่ือพลวัตวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่นครชุม โดยเฉพาะ
โหยหาอดีตว่ามีการจัดการอย่างไร มีการจัดเก็บและสื่อสารสื่อสารอย่างไร ที่มีต่อคนในพ้ืนที่และคน
ภายนอกท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรม กระแสการจดัตลาดย้อนยุคและพิพิธภัณฑ์แบบโหยหาอดีตน้ีสอดคล้อง
กับบทบาทจากคนในชุมชนได้อย่างไร แม้ว่ากระแสการโหยหาอดีตของสังคมจะไม่มีหมดลงไปจาก
สังคมได้ พิพิธภัณฑ์เหล่าน้ีจะเลือนหายไปกับกระแสของสังคมด้วยหรือไม่ เพ่ือนําไปสู่การออกแบบที่
เหมาะสมและยึดหยุ่นสัมพันธ์ไปกับการเปลี่ยนแปลง  
 
2. เป้าหมายของโครงการต่อชุมชนนครชมุ 
 2.1 เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมประเพณีวัฒนธรรมในอดีตและปัจจุบัน ที่มีคณุค่าต่อพ้ืนที่
ชุมชนนครชุม 
 2.2 เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ในพ้ืนที่นครชุมให้แก่คน
ภายในชุมชน บุคคลภายนอก และนําความรู้เหล่าน้ันมาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชน 
 2.3 เพ่ือเป็นแหล่งกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างคนต่างรุ่นเพ่ือ
เกิดการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนนครชุม 
 2.4 เพ่ือนําเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ิมคุณค่าให้กับชุมชนนครชุม ให้เป็น
ที่รู้จักทั้งในด้านของแหล่งวัฒนธรรมชุมชนนครชุมและเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่คน
ภายในชุมชน 
 
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 3.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพ้ืนที่ชุมชนในปัจจบัุน ประเพณีประดิษฐ์และ
วัฒนธรรมปรากกฎอยู่ในพ้ืนที่และปรากฏการณ์โหยหาอดีตที่มีผมต่อการใช้พ้ืนที่ของชุมชนนครชุม 

                                                            

 45 ธเนศ วงศ์ยานนาวา,มนุษย์โรแมนติก,274. 
 46 ชาตรี ประกิตนนทการ, “สถาปัตยกรรมกับสังคมไทยยุคใหม่”(เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา 262 213 สถาปัตยกรรมกับสังคมไทยยุคใหม ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2554 ),99-117. 
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 3.2 เพ่ือศึกษาหากระบวนการที่เหมาะสมในการนําเอาประเพณีประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
ทั้งในอดีตและปัจจุบันของพ้ืนที่นครชุม มาสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับย่านกิจกรรม 
บริบททางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนนครชุมยึดหยุ่นสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลง ตามความ
ต้องการของคนในพ้ืนที่นครชุมเพ่ือนําปรับใช้พัฒนาเป็นรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
 3.3 เพ่ือศึกษาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในพ้ืนที่เพ่ือการบูรณะสถาปัตยกรรมของชุมชน
นครชุมในอนาคต  
 3.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบและเทคนิคการสื่อสารเน้ือหาที่เหมาะสม 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา 
 4.1 ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาในโครงการ  พ้ืนที่ตําบลนครชุมที่อาศัยอยู่ตามลําคลอสวน
หมาก 3 พ้ืนที่ ปากคลองเหนือ (หมู่ที5่ ตําบลนครชุม) ปากคลองกลางหมู่ที่ (4 ตําบลนครชุม ) ปาก
คลองใต้ (หมูท่ี3่ ตําบลนครชุม)  
 4.2 ภูมิศาสตร์กายภาพของพ้ืนที่ชุมชนนครชุม  

4.2.1 ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ชุมชนนครชุมริมคลองสวนหมากที่เร่ิมปรากฏ
การทําไม้ 
 4.2.2 ประเพณีประดิษฐ ์วัฒนธรรม และการโหยหาอดีตของคนนครชุมในปัจจุบัน 
 4.3 ขอบเขตด้านเน้ือหาชุมชนนครชุม 
 4.3.1 ศึกษาสาํรวจภาคสนามเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องและส่งผลต่อการออกแบบ ใน
พ้ืนที่ชุมชนนครชุม 
 4.3.2 ศึกษากรณีศึกษาแนวคิดเพ่ือนํามาปรับใช้กับพ้ืนที่กิจกรรมในชุมชนนครชุม 
 4.3.3 ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้องกับชุมชนนครชุม 
 4.3.4 ศึกษาความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรม รูปแบบสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ชุมชน
นครชุม 
 4.4 ขอบเขตด้านการศึกษาสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ชุมชนนครชุม 

4.4.1 ศึกษาวิเคราะห์ที่ต้ังของโครงการ บริบททางด้านกายภาพพ้ืนที่ชุมชนนครชุม  
4.4.2 ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมย้อนยุคมีผลการใช้สอยพ้ืนที่อย่างไรและใช้

พ้ืนที่ร่วมกับปัจจุบันอย่างไร เพ่ือให้การออกแบบในโครงการให้มีความสอดคล้องกับย่านกิจกรรม
ต่างๆ ในพ้ืนทีชุ่มชนนครชุม 

4.4.3 ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงการ 

 
5. แหล่งข้อมูล 
 5.1 จากแหล่งข้อมูลจากการสํารวจภาคสนามและสมัภาษณ์บุคคลในพ้ืนที่ 
 5.2 ศึกษางานวิจัย เอกสาร ทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกับพ้ืนที่ที่ทําการศึกษาในด้านต่างๆ 
 5.3 จากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานของรัฐบาล มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับพ้ืนที่การศึกษา 
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ซึ่งมีการแบ่งช

ภาพที่ 3 แสด
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               4
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7. ชุมชนนครช
8. เจ้าพ่อเสือ 
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2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดู   
  1. ฤดูหนาว เร่ิมหนาวตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ปัจจุบันจะมีหนาวไม่กี่วัน      
  2. ฤดูร้อน เร่ิมต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วง
อากาศร้อนมากทุกวัน ทั้งกลางวันและกลางคืน มีทั้งพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนในบ้างช่วงเวลา 
  3. ฤดูฝน เร่ิมต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ในฤดูฝนยังมีฝนตกตาม
ฤดูกาล เป็นช่วงลมมรลุมตะวันออกเฉียงใต้ พักจากมหาสมทุรอินเดีย 

2.1.4 จํานวนประชากร2 จํานวนหลังคาเรือนทั้งหมด 4,893 หลังคาเรอืน จํานวน
ประชากร ทั้งหมด 17,728 คน 

2.1.5 การคมนาคมขนส่งตําบลนครชุม มกีารคมนาคมท่ีสะดวก มีทางหลวง
หมายเลข 1 ไปจังหวัดตากและนครสวรรค ์ทางหลวงหมายเลย 101 เดินทางไปอําเภอเมืองและ
จังหวัดสุโขทัย ทางหลวงหมายเลย 1078 เดินทางไปอําเภอเมือง และทางหลวงหมายเลย 1116 
เดินทางไปยังตําบลท่าขุนราม ทางหลวงชนบทไปยังตําบลลานดอกไม้  

2.1.6 ขอบเขตพื้นทีชุ่มชนที่ทําการศึกษา ชุมชนที่ทําการศึกษาคือชุมชนที่อาศัยอยู่
ตามลําคลองสวนหมากซึ่งเป็นชุมชนเดิมที่มีการอยู่อาศัยต้ังแต่ในช่วงของการทําไม้ คนในนครชุม
มักจะเรียกบ้านนครชุมว่า ปากคลอง และคนในปากคลอง ก็เรียกหมู่บ้านของตนเป็น 3 จากปาก
คลองสวนหมากถึงวัดพระบรมธาตุมีเพียงประมาณ 2กิโลเมตร เหตุผลในการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3กลุ่ม 
อาจเป็นด้วยเหตุกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ เช่น เกรี่ยง มอญ พม่า ลาว จีน และไทย  ที่เข้ามาต้ังบ้านเรือน
เพ่ือประกอบอาชีพ ต่างมีจารีตประเพณีและความถนัดในการประกอบอาชีพไมเ่หมือนกันเลยทีเดียว 
เมื่อมีอิสระที่จะประกอบอาชีพและเลือกที่อยู่อาศัย จึงต้ังบ้านเรือนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และแยกกลุ่ม
กันอย่างชัดเจนจึงมีช่ือเรียกว่าปากคลองเหนือ ปากคลองกลางและปากคลองใต้   

2.1.6.1 กลุ่มชุมชนปากคลองเหนือ ปากคลองเหนือ คือบริเวณวัดสว่าง
อารมณ์ไปจนถึงที่ต้ังโรงเรียนบ้านนครชุมเป็นกลุ่มคนไทยที่แยกไปจากชุมชนในตัวเมืองกําแพงเพชร
ลักษณะของกลุ่มชนน้ี ชอบศึกษาเล่าเรียนและทําการค้าขายนิยมนุ่งผ้าโจงกระเบน ชาวบ้านปาก
คลองเหนือคนพ้ืนถิ่นเดิมเป็นคนไทย มอญ กะเหรี่ยง ชาวเขาเข้ามาอยู่อาศัย ปัจจุบันคือหมู่ที่ 
5  ตําบลนครชุม 

                                                            

 2ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย,จังหวัดกําแพงเพชร ตําบลนครชมุ,เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2557,เข้าถึงได้จาก http://kampaengphet.kapook.com. 
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เมืองนครชุมสันนิฐานว่าสร้างต้ังแต่ต้นสมัยสุโขทัย3 เพราะจารึก พระมหาธรรมราชา
ลิไทเสด็จมาเมอืงนครชุม ในปี 1900 ขณะน้ันเมืองนครชุมถูกสันนิฐานว่ามีความเจริญมาก่อนแล้ว มี
วัดพระบรมธาตุเป็นศูนย์กลางทางศาสนา สภาพที่ต้ังของเมืองนครชุมอยู่บนที่ราบลุ่มตํ่าซึ่งลาดเอียง
จากทางทิศตะวันตกมาสู่แม่นํ้าปิงทางทิศตะวันออก มีลํานํ้าสําคัญคือคลองสวนหมากซึ่งไหลมาจาก
ภูเขาสูงทางทิศตะวันตก และก่อนที่ไหลลงแม่น้ําปิงลําคลองก็เป็นส่วนหน่ึงของคูเมืองนครชุม ลําคลอง
สวนหมากไหลแรงและเช่ียวกราดมากเกิดอุทกภัยและนํ้ากัดเซาะตลิ่งทุกปีมีการขุดคลองแม่พล้อ เพ่ือ
ระบายนํ้าจากคลองสวนหมากไปลงน้ําปิงอีกแห่งหนึ่งและนําไปเลี้ยงไร่นา ทําให้เมืองนครชุมจึงอุดม
สมบูรณ์ภายในตัวเมืองนครชุมไม่เห็นร่องรอยของโบราณสถานเลยเพราะถูกรื้อทําลายไปหมดและมี
การสร้างเมืองใหม่ทับเมืองเก่าลงไป ยังคงเหลือคือวัดพระบรมธาตุ ซึ่งอยู่เกือบกึ่งกลางเมือง มีเจดีย์
ทรงมอญต้ังอยู่ ซึ่งแต่เดิมเป็นเจดีย์ทรงดอกบัว หรือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์สามองค์อยู่บนฐานเดียวกัน 
ต่อมาพญาตะก่า ชาวกะเหร่ียงขอพระบรมราชานุญาตซ่อมแซมและครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ด้วยเจดีย์
ทรงพม่า กลุ่มโบราณสถานทีพ่บในบริเวณอรัญญิกของเมืองนครชุม อยู่ทางทิศใต้ของเมืองห่างจาก
แนวกําแพงเมือง ไปประมาณ 500 เมตร สร้างด้วยอิฐเป็นส่วนสําคัญ สิง่ก่อสร้างไม่ใหญ่โตเหมือน
เมืองกําแพงเพชร มีวัดสําคัญ เช่น วัดเจดีย์กลางทุ่ง วัดหนองพิกุล วัดหนองลังกา วัดซุ้มกอ วัดหนอง
ยายช่วย วัดหม่องกาเล และป้อมทุ่งเศรษฐ ีที่ได้อิทธิพลจากตะวันตกลักษณะเป็นป้อมทําด้วยศิลาแลง
แข็งแรง รูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นแบบสุโขทัย แต่มลีักษณะเฉพาะของเมืองนครชุม แผนผังของ
วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์หรือมณฑปเป็นประธาน ด้านหน้าเจดีย์เป็นวิหาร  แต่จากการ
สร้างในที่ลุ่มตํ่า จึงมีการขุดคูเป็นขอบเขตวัด เพ่ือนําดินไปปรับพ้ืนที่บริเวณวัดให้สูงข้ึน และเป็นคูนํ้า
เพ่ือเก็บกักนํ้าในฤดูน้ําแล้งหน้าที่และรูปทรงอาคารโบราณสถาน ซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ทั้งโบสถ์และวิหารโบสถ์จะสร้างขนาดเล็ก วิหารจะสร้างขนาดใหญ่อยู่หน้าเจดีย์ประธาน ซึ่งมีสอง
แบบคือ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และเจดีย์ทรงลังกา เมืองนครชุมรุ่งเรืองอยู่ตามการสันนิฐานอยู่ราว
สองร้อยปี คือ พุทธศักราช 1800 – 2000 และเสื่อมความเจริญลง และย้ายความเจริญมาอยู่ฝั่ง
กําแพงเพชร เมืองนครชุมสันนิษฐานว่าเป็นเมืองร้าง มาถึงต้นรัตนโกสินทร์ หรือราวพุทธศักราช 
2325 เมืองนครชุม กลายมาเป็นบ้านคลองสวนหมาก หรอืบ้านปากคลอง ได้มีการกวาดต้อนเชลยศึก 
จากเวียงจันทน์มาอาศัยอยู่บ้านปากคลอง4  ซึ่งในยุคน้ันปากคลองเต็มไปด้วยไข้ป่าและโรคระบาด 

ปี พ.ศ. 2398 ประเทศสยามได้เซ็นสัญญาบาวร่ิงกับอังกฤษ เกิดกิจการคา้ไม้ จึงทํา
ให้เกิดกิจการคา้ไม้มากมา กิจการค้าไม้ของบริษัทต่างชาติเข้ามาของทําไม้ในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในภาคเหนือ จากเชียงใหม่ถึงปากนํ้าโพ นครสวรรค์ เกิดกิจการทําไม้ในนครชุม 

                                                            

 3สุจิตต์ วงษ์เทศ,เมืองนครชมุกําแพงเพชรเมืองแรกหลัง พ.ศ. 1800,เขา้ถึงเมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2557,เข้าถึงได้จาก http://www.sujitwongthes.com/2012/11/ 
kamphaengphet_09112555-1/ :47-61. 
 4 สันติ  อภัยราช,ประวัติความเป็นมาของเมืองนครชุม (ม.ป.ท.,กําแพงเพชร: ศรีสวัสด์ิ
การพิมพ์2524),ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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เมื่อปี พ.ศ 2414 แซงภอ หรอืพะยาตะก่า เกรี่ยงในบังคบอังกฤษเข้ามาขอทําไม้5 
นครชุมจึงเป็นชุมชนที่ผสมผสานชาติพันธ์ุ อันมีทั้งมอญ พม่า จีน ชาวเวียงจันทร์ ที่เข้ามาทําไม้และต้ัง
ถิ่นฐานในบริเวณปากคลองสวนหมาก จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ทําเลที่ต้ังของพ้ืนที่เป็นการเลือก
ที่ต้ังบ้านเรือนเลาะตามฝั่งคลองสวนหมากเป็นกลุ่มๆ มาจนถึงแม่นํ้าปิง ด้วยความยาวของลําคลอง จึง
ดูแบ่งชุมชนออกเป็นปากคลองเหนือ ปากคลองกลาง ปากคลองใต้ แซงภอถึงแก่กรรมในพ.ศ.2418 
และลูกชายรับทําไม้ต่อแต่เกิดขาดทุนและพระยากําแพงเพชรจึงเอาเงินหลวงเข้าสมทบและรับทําไม้
เอง  พ.ศ. 2429 พะโป้น้องชายองแซงภอจึงมาขอแบ่งทําไม้จากพระยากําแพงเพชร และรับช่วงการ
บูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ต่อจากพ่ีชาย ในนครชุมกิจการทําไม้เฟ่ืองฟูมากทั้งบริบัทคนไทย 
ชาวต่างชาติเข้ามาของทําไม้ ทั้งไม้สักละไมก้ระยาเลย(ไม้ในป่าเบญจพรรณไม้ประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ไม้
สัก) ชุมชนบ้านคลองเหนือมีวัดท่ามั่น6ต้ังอยู่เป็นศูนย์กลางชุมชน การขยายตัวของย่านตลาดในชุมชน
ปากคลองเหนือโดยกลุ่มชุมชนชาวจีน และกลุ่มคนงานของพะโป้ และเมื่อหมดสัมปทานไม้ในจังหวัด
กําแพงเพชรคนงานทําไม้พ่อค้าไม้และคนงานไม้จึงปักหลังทําอาชีพใหม่ตามความถนัดของแต่ละคน 
ทําการก่อสร้างเรือนตลอดแนวริมฝั่งคลองสวนหมากจึงมีผลทําให้คันดินเมือโบราณ ขาดหายไปตลอด
แนว จากการขยายชุมชนในอดีต และประกอบกับพ้ืนที่นครชุมปัจจุบันมกีารเปิดกิจการบ้านจัดสรร
และหอพักเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีอยู่อาศัยมากมาย ต้ังแต่ปี 2539-ปัจจุบัน7 กําแพงเมืองจึงยัง
พอมีให้เห็นอยู่บ้างเฉพาะช่วงด้านทิศใต้บางส่วนเท่าน้ันจากการขยายตัวของชุมชนหลังจากที่หมด
สัมปทานป่าไมไ้ด้มีการบุกรุกป่าเพ่ือจับจองเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร การขยายตัวด้านสินค้า8เพ่ือ
ตอบสนองกับชุมชนในทางเกษตรกรรม มกีารก่อสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้นในตลาดนครชุมด้านติดถนน
พหลโยธินขึ้นแต่ทําการตัดอ้อมใจกลางชุมชนผ่านออกไปทางปากคลองเหนือ ส่วนย่านการค้าเดิมที่
ต้ังอยู่ริมคลองและใจกลางตลาดเดิมไม่ได้ถูกทําลาย กลุม่คนในตลาดจึงยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนเดิม 
ส่วนที่มีฐานะดีจากการค้าขาย ก็จะย้ายครับครัวไปอยู่รอบๆข้างชุมชน โดยไม่ได้รื้อถอนบ้านเดิม
ออกไปบ้านเดิมในตลาดส่วนใหญ่จึงเป็นบ้านไม้ที่ไม่มผีู้อยู่อาศัย 
 จากการพัฒนาในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะการสร้างถนนพหลโยธินนําการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตคนในนครชุมจากเดิมไปสู่ยุคสมัยใหม่การก่อสร้างสะพานวุฒิกุลข้ามแม่นํ้าปิง ที่คลองวังเจ้า
(อําเภอโกสัมพีนครในปัจจุบัน) ไปจังหวัดตากในปี 2496  และ สะพานกําแพงเพชรที่ข้ามแม่นํ้าปิง

                                                            

 5 อมรรัตน์ เกรียงขจร, “การเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมแม่นํ้าปิง กรณีศึกษา คลองสวน
หมาก กําแพงเพชร”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะ
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2541),32. 
 6 วัดท่ามั่น เดิมต้ังอยู่บริเวณตลาดนครชุมต่อมาได้ย้ายวัดไปอยู่ฝั่งตรงข้ามของคลองสวน
หมาก รวมกับวัดสว่างอารมณ์ 
 7 ชัชวาล ธรรมสอน,การศึกษาเรือนไทยภูมิปัญญาไทยจังหวัดกําแพงเพชร, 
(กําแพงเพชร:ฝ่ายเอกสารตําราวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
,2544),93. 
 8 เร่ืองเดียวกัน,หน้า4. 
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และอนุญาตให้ซ่อมแซ่มได้13 ต่อมา ในปีจุลศกัราช 1237 (พ.ศ. 2418) แซภอก็ถึงแก่กรรม และเข้าใจ
ว่าการปฏิสังขรณ์นั้นก็คงชะงักไป จนมาในปี ร.ศ. 123-124 (พ.ศ. 2447-2448)   พะโป้จึงรวบรวม
ทุนทรัพย์เร่ิมการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่จนสําเร็จเป็นแบบเจดีย์ศิลปะพม่า และยกยอดฉัตรขึ้นประดิษฐาน
ในเดือน 6 ปี ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) ก่อนเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จ
ประพาสต้นเมืองกําแพงเพชรเพียง 3 เดือน พระองค์ทรงมพีระราชหัตถเลขาบันทึกไว้ว่า “พระเจดียน์ี้
ทาสีเหลือง มีลายปูนขาว แลดูในแม่น้างามด”ี นอกจากหลักฐานจากจารึกนครชุมและใบบอกขอทําการ
บูรณะซ่อมแซมพระบรมธาตุเจดีย์นครชุมแล้วลายละเอียดเพ่ิมเติมจากวรรณกรรม ทุง่มหาราช ของ
ครูมาลัยชูพินิจ ก็ได้เขียนถึงพระบรมธาตุนครชุม14 แต่ก่อนทีน่ี้มีพระเจดีย์อยู่ 3องค์ ไมม่ีใครรู้ว่ามีมา
ต้ังแต่คร้ังไหน ไม่มีใครรู้ว่าใครมาสร้างไว้นอกจากชาดกเร่ืองปรําปรา หรือเทพะนิยาย แต่ก่อนมา แต่
ทุกคนรู้ว่าใครเป็นผู้รวบรวมพระเจดีย์ 3 องค์ขึ้นมาสร้างเป็นองค์เดียวทุกคนรู้ว่าใครเป็นคนมายอยอด
ฉัตรทอง แต่กอ่นมา ข้ามองแล้วเกิดอัศจรรย์ใจว่าสุดวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาสามัญสมัยน้ีจะทําอย่างน้ัน
ได้ มาเมือก้ีน้ีเอง ทันใดที่ก้มกราบองค์พระ ข้าก็นึกถึงพะโป้ภายหลังได้พูดจากับแกคร้ังน้ันแล้วข้าคิด
ว่า ข้าเข้าใจว่าทําไมพระธาตุองค์นี้จึงเป็นเจดีย์ใหญ่มหมึาขึ้นมาได้ และทําไมการยกฉตัรทองจึงทํา
สําเร็จ คนอย่างพะยาตะก่า พ่ี และพะโป้ น้อง หาไม่ได้ อีกแล้วในชาติน้ี แก่ไมใ่ช่คนไทย แต่แก่ก็รัก
เมืองไทย รักคนไทย เพราะมันเป็นถิ่นฐานทีส่ร้างแกขึ้นมา 

                                                            

 13 เอกสารเย็บเล่ม กรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย (จ.ศ. 1232-
1233), ร.5 รล.-มท. เล่ม 5,กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ,263: สําเนาสารตราจากสมุหนายกซึ่ง
รับผิดชอบกํากับดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือ. “ดว้ยพระยากําแพงเพชรกรมการ มีใบบอกลงไปว่า แซภอ เกรี่ยง
เข้ามาทาหนังสือสัญญาขอทําไม้ขรสัก ณ ป่าคลองสวนหมากคลองวังจาวคลองประกัง แขวงเมืองกําแพงเพชรได้
ผลประโยชน์มาก แซภอมีใจสัทธาอยากจะสร้างพระเจดีย ์กอสวมพระ เจดีย์เก่าที่วัดพระธาตุน่าเมือง
กําแพงเพชรฝ่ังตะวันตก แซภอได้จ้างราษฎรทําอิฐได้เก้าหมื่น ส้ินเงินเก้าพันแถบคิดเปนเงนิตรา 44 ชั่ง 7 ตําลึง 
2 บาท จะก่อสวมพระเจดีย์เก่าลงท้ัง 3องค์ กว้าง 15วา ยาว 15วา ชัก 4เหล่ียมมมีุข 4ด้าน แล้วจะก่อพระเจดีย์
บนมุขด้านละองค์ ขอพระราชทานท่ีก่อกําแพงรอบพระเจดีย ์น่า 3ศอก สูง 4 ศอก ห่างพระเจดีย์ออกไปอีก 
158 10 วา จะเอาช่างเมืองนอกเข้ามาก่อ กําหนดจะได้ลงมอืกระทุ้งราก ณ เดือน 6 ค่างข้ึนปีวอกจัตวา แต่รูป
พระเจดีย์เก่าที่ชารุดหักพังนั้น ได้ทําแผนท่ีถ่ายตวัอย่างให้หลวงชาํนาญภาษาคุมลงไปน้ัน ได้แจ้งตามบอกแล้ว 
จึ่งให้พระราชเสนาปลัดทูลฉลอง กรมหาดไทยฝ่ายเหนือ นําบอกเสนอท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงษผู้สาเร็จราชการ
แผ่นดิน ท่านเจา้พระยาภูธราภัยที่สมุหนายกไดป้รึกษาพร้อมกันเห็นว่า แซภอก็เป็นเกรี่ยงมาทําป่าไม้ขรศักแขวง
เมืองกําแพงเพชรมีทุนรอนมาก แซภอมใีจสัทธาจะสถาปณาพระเจดีย์เก่าทํามุขก่อกําแพงสวมพระเจดียธาตนุั้น 
ก็เป็นกองการกุศลของแซภอตอ่ไป ในพระพุทธสาศนา จะได้เปน็ท่ีสักการะบูชายแ์ก่เทพาและมนุษย ์แซภอได้
ลงทุนซื้ออิฐส้ินเงินหลายช่ัง ควรจะให้   แซภอสถาปนาซ้อมแปลงพระเจดีย์ธาตุก่อกําแพงไว้ ก็จะได้เปน็สง่างาม
แก่เมืองกําแพงเพชร แต่อย่าให้แซภอถือใจขาดว่าเป็นท่ีของแซภอ แซภอจะสถาปนาพระ เจดียธ์าตุในศาสนา
ฝ่ายไทยท่ีแขวงใดอีกก็ตามแตใ่จของแซภอ ให้พระยาจ่าแสนบดีพระยากําแพงเพชรพูดจาชี้แจงกับแซภอให้
เข้าใจตามทองตรานี้ สารตรามา ณ วัน 6 ฯ4 ค่าป ีมแมตรี ศักราช1233 ฯ”  
 

14
 เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช,( กรุงเทพฯ:องค์การคุรุสภา,2543),28 ; รื่น(ตัวละคร

ในเรื่องทุ่งมหาราช)  
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สวนยอดของเจ

ดหนองลังกา 
องลังกา,เข้าถึง
w.bloggang.c
 

                      
18 คณะกรรมก
ยรติฯ, วัฒนธร
ร, 74. 

ดหนองลังกา1

ออกเฉียงเหนื
ระฆังศิลปะสโุ
บองระฆังเป็น
 ปากองค์ระฆัง
จดีย์ ซึ่งประก

 
งเมื่อวันที่ 15 
com/viewdia

                

การฝ่ายประม
รรม พัฒนาก

18โบราณสถาน
นอืของวัดหมอ่
โขทยั ก่อด้วย
แบบบัวควํ่า-บ
ังไม่ผายออกม
อบด้วยแกนป

 เมษายน 255
ary.php?id=

มวลเอกสารจอ
การทางประวั

นวัดหนองลังก
องกาเล โบราณ
อิฐ มซีุ้มพระยื
บัวหงาย ซ้อน
มากนัก ถัดจา
ปล้องไฉน บัวฝ

58,เข้าถึงได้จ
=nakhonchu

อหมายเหตุ ใน
ัติศาสตร์เอกล

กา อยู่นอกเมื
ณสถานที่สําคั
ยื่นออกมาจาก
นลดหลั่นกัน 3
กองค์ระฆังเป็
ฝาละมี ปล้อง

าก 
m&month=

นคณะกรรมก
ลักษณ์และภูมิ

มอืงนครชุมทา
ัญ ได้แก่ เจดี
กฐานตอนล่าง
3 ช้ัน องค์ระฆั
ปนส่วนที่เรียก
งไฉน และปลยี

=11-2011&gr

การอํานวยการ
มิปัญญา จังห

33 

งด้านทิศ
ย์
งทั้ง 4 
ฆัง
ว่า 
ยอด 

 

roup=3

รจัดงาน
หวัด



 

เมืองนครชุมท
ที่สําคัญ ได้แก
กระดาน ถัดขึ
มาลัยเถารอง
เจดีย์ทรงระฆั
บัวแปดเหลี่ย
ช่วงเสา ก่อด้ว

ภาพที่ 14 วัด
ที่มา: วัดหนอ
http://www
  
 
 
 
 

                      

 1

เฉลิมพระเกีย
กําแพงเพชร

2.4.5 วัด
ทางด้านทิศใต้
ก่ เจดีย์ประธา
ขึ้นไปเป็นฐาน
รับองค์ระฆังเ

ฆังที่มีลักษณะ
มรองรับช้ันม
วยอิฐ 1 หลัง 

ดหนองยายช่ว
องยายช่วย,เข้
w.bloggang.c
 

                      
19 คณะกรรมก
ยรติฯ, วัฒนธร
ร, 75. 

ดหนองยายช่ว
ต้ โดยต้ังอยู่ทา
านทรงกลมหรื

นหน้ากระดาน
เป็นแบบบัวถล
คลา้ยกับเจดีย
าลัยเถา สําหร
 

วย 
าถึงเมื่อวันที่ 
com/viewdia

                

การฝ่ายประม
รรม พัฒนาก

วย(วัดหนอง
างทิศตะวันออ
รือทรงระฆังก

นแปดเหลี่ยม แ
ลา องค์ระฆัง
ย์ทรงระฆังทา
รับทางด้านหน

 15 เมษายน 2
ary.php?id=

มวลเอกสารจอ
การทางประวั

พลับ) 19โบรา
อกของโบราณ
ก่อด้วยอิฐ ฐาน
 และฐานบัวแป
ค่อนข้างเล็ก 
างฝั่งเมืองกําแ
น้าเจดีย์ประธ

 2558,เข้าถึงไ
=nakhonchu

อหมายเหตุ ใน
ัติศาสตร์เอกล

าณสถานวัดหน
ณสถานวัดหนอ
นเขียงด้านล่าง
ปดเหลี่ยมซ้อน
 และต้ังอยู่ในต
แพงเพชร โดย
ธานมีวิหาร ขน

ด้จาก 
m&month=

นคณะกรรมก
ลักษณ์และภูมิ

นองยายช่วย 
องลังกา โบรา
งเป็นฐานสี่เห
นลดหลั่นกันขึ้
ตําแหน่งที่สูง 
เฉพาะการทาํ
นาด 5ห้อง ห ื

=11-2011&gr

การอํานวยการ
มิปัญญา จังห

34 

 อยู่นอก
าณสถาน
หลี่ยมหน้า
ขึ้นไป ช้ัน
 นับเป็น
าช้ันฐาน
รือ ห้า

 

roup=3

รจัดงาน
หวัด



ใ

ไ

 

ใต้ โดยต้ังอยู่ท
เป็นเจดีย์ทรง
ด้าน ช้ันมาลัย
ไม่ผายออกมา
พังทลายเกือบ

ภาพที่ 15 วัด
ที่มา: วัดหมอ่
http://www
  
  
 
 
 
 
 

                      

 2

เฉลิมพระเกีย
กําแพงเพชร

2.4.6 วัด
ทางด้านทิศใต้
งกลมหรือทรง
ยเถารองรับอง
ากนัก ถัดจาก
บหมด เหลือห

ดหม่องกาแล 
องกาแล,เข้าถงึ
w.bloggang.c
 
  

                      
20 คณะกรรมก
ยรติฯ, วัฒนธร
ร, 75. 

ดหม่องกาเล 2

ต้ของโบราณส
งระฆังศิลปะสุ
งค์ระฆังเป็นแ
กองค์ระฆังเป็น
หลกัฐานเฉพา

 
งเมื่อวันที่ 15
com/viewdia

 

                

การฝ่ายประม
รรม พัฒนาก

20โบราณสถา
สถานวัดหนอง
สุโขทยั ก่อด้วย
แบบบัวถลา อ
นส่วนที่เรียกว
าะส่วนของแก

 เมษายน 25
ary.php?id=

มวลเอกสารจอ
การทางประวั

นวัดหม่องกา
งพิกุล โบราณ
ยอิฐ มซีุ้มพระ
งค์ระฆังค่อนข
ว่าบัลลังก์ สําห
นปล้องไฉน 

58,เข้าถึงได้จ
=nakhonchu

อหมายเหตุ ใน
ัติศาสตร์เอกล

เล อยู่นอกเมื
ณสถานที่สําคัญ
ะยื่นออกมาจา
ข้างเพรียวหรื
หรับสว่นยอดข

าก 
m&month=

นคณะกรรมก
ลักษณ์และภูมิ

ืองนครชุมทา
ญ ได้แก่ เจดีย์
ากฐานตอนล่า
อชะลูด ปากอ
ขององค์เจดีย์

=11-2011&gr

การอํานวยการ
มิปัญญา จังห
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งด้านทิศ
ยป์ระธาน 
างทั้ง 4 
องค์ระฆัง
ยห์ัก

 

roup=3

รจัดงาน
หวัด



โ

 

หมายเลข 10
โบราณสถาน
83.5 เมตร มี
– ออกบริเวณ
เทินเป็นห้องมี
สูง ตอนบนสุ
มุมกําแพงทั้ง
ยอดแหลม ป้
หน่ึง จึงเหลือ

ภาพที่ 16 ภา
ที่มา: วัดหมอ่
http://www
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 2

เฉลิมพระเกีย
กําแพงเพชร

2.4.7 ปอ้
01 ก่อนถึงตัวเ
ขนาดใหญ่จะ

มลีกัษณะเป็นรู
ณกึ่งกลางป้อม
มทีางเดินต่อต
ดของกําแพงก
 4 มมุ ทําเป็น

ป้อมทุ่งเศรษฐ ี
อเพียง 3 ด้าน 

  

าพป้อมทุ่งเศร
องกาแล,เข้าถงึ
w.bloggang.c
  

                      
21 คณะกรรมก
ยรติฯ, วัฒนธร
ร,75. 

อมทุ่งเศรษฐี2

เมืองกําแพงเพ
ะเห็นกําแพงศลิ
รูปสี่เหลี่ยมจัต
มทั้ง 4 ด้าน ท
ต่อกันได้ มีรูมอ
ก่อเป็นรูปใบเส
นป้อมรูปสี่เหลี
 การก่อสร้างป้
 

  

รษฐ ี
งเมื่อวันที่ 15
com/viewdia
 

                

การฝ่ายประม
รรม พัฒนาก

21ป้อมทุ่งเศรษ
พชรเล็กน้อย 
ลาแลงเป็นป้อ
ตุรสั สูงประมา
ทางด้านในก่อเ
องอยู่ติดกับพ้ื
สมา ใต้ใบเสม
ลี่ยมยื่นออกม
ป้อมน้ีมีความ

 เมษายน 25
ary.php?id=

มวลเอกสารจอ
การทางประวั

ษฐี ต้ังอยู่บนถ
 อยู่นอกเมืองน
อม มีใบเสมาเ
าณ 6 เมตร ต
เป็นเชิงเทินพอ
พ้ืน ก่อด้วยศิล
มาทุกใบมีช่อง
า ตอนล่างขอ
มั่นคงมาก แต

58,เข้าถึงได้จ
=nakhonchu

อหมายเหตุ ใน
ัติศาสตร์เอกล

ถนนพหลโยธิน
นครชุมทางด้า
เหลืออยู่ ป้อม
ตรงกลางแต่ละ
อเดินหลีกกันไ
าแลง กําแพง
งซึ่งอาจจะใช้เ
องแนวกําแพง
ต่ด้านทศิเหนือ

าก 
m&month=

นคณะกรรมก
ลักษณ์และภูมิ

นริมทางหลวง
านทิศใต้ เป็น
มก่อด้วยศิลาแ
ะด้านมีช่องปร
ได้ ตรงฐานป้
งด้านนอกก่อเ
เป็นช่องปืน ส่
งมีช่องกุดทําเป็
อถูกรื้อออกเสี

=11-2011&gr

การอํานวยการ
มิปัญญา จังห

36 

งแผ่นดิน

แลงกว้าง 
ระตูเข้า 
อมใต้เชิง
ป็นผนัง

ส่วนตรง
ป็นวงโค้ง
สียด้าน

 

roup=3

รจัดงาน
หวัด



ไ

 

5. ลักษณะที่
 ก
เข้ามาปลูก ส
รูปแบบ คือ  
 5
เพ่ิมเติมเป็นเรื
แยกออกไปส
ยกพ้ืนเรือนสู
จะยกพ้ืนเรือน
 

     (A)  
ภาพที่ 17 ภา
(A) บ้านรูปแบ
 กําแพงเพ
(B) เรือนไทย
 เมือง จังห
ที่มา: (ภาพA)
ได้จาก http:
วันที่ วันที่ 14
 
 
 
 
                      

 2

(กําแพงเพชร
,2544),51. 

ที่อยู่อาศัยในน
การต้ังบ้านเรอื
สร้างบ้านเพ่ือ
 
5.1 แบบเรือน
รือนหมู่22 เพร
รา้งเรือนใหม่ 
ง เพ่ือพ้นจาก
นไม่สูงมากนัก

  
าพแบบเรือนไ
บบเรือนไทยภ
ชร  
เดิมยกพ้ืนเรือ

หวัดกําแพงเพ
) อาคารไม้ใน
//www.dast
4 มีนาคม 255

                      
22ชัชวาล ธรร
:ฝ่ายเอกสารต

นครชุมช่วงขอ
อนที่อยู่อาศัย
ประกอบอาชี

นไทยเดิม รูป
ราะวัฒนธรรม
 ม2ีลักษณะ คื
กน้ําท่วม 2.เรือ
กเพ่ือปรับในห

  
ไทยเดิม 
ภาคกลางยกพ้ื

อนไม่สูงหน้าเรื
ชร 

นเมอืงกําแพงเ
ta.or.th/dast
57. 

                

มสอน,การศึก
ตําราวิชาการค

องการทําไม้  
อยู่กันเป็นกลุ่

ชีพในนครชุม ล

แบบเรือนไทย
มในจังหวัดกํา
 คือ 1. ลักษณ
อนไทยเดิมใน
หน้าเรือนให้เป็

 

พ้ืนสูง บ้านปา

รือนประตูเป็น

เพชรและนคร
taarea4/3d/

กษาเรือนไทย
คณะเทคโนโล

 
มแบบเครือญ

 ลักษณะบ้านที

ยภาคกลางเป็
แพงเพชรเมือ

ณะการยกพ้ืนสู
นตัวเมืองของค
ป็นพ้ืนที่ค้าขาย

    

ากคลองกลาง 

นบานเฟ้ียมเปิ

รชุม,เข้าถึงเมื่อ
/contact.htm

ยภูมิปญัญาไท
ลยีอุตสาหกรร

ญาติ และกลุ่มท
ที่อยู่อาศัยปัจจ

นรูปแบบเรือน
องลูกแต่งงานมี
สูงเป็นเรือนที่ร
คนที่ประกอบอ
ย แต่รูปแบบล

  (B) 

 ตําบลนครชุม

ปดเป็นพ้ืนที่ค้า

อวันที ่20 กมุภ
ml ; (ภาพB) 

ทยจังหวัดกําแ
รม มหาวิทยาล

ที่มาจากต่างท
จุบันในนครชุ

นเดียว ไม่มีก
มีครอบครัวแล
ราบลุ่มทํานาจ
อาชีพค้าขายใ
ลักษณเ์รือนไท

ม อําเภอเมือง

าขายถนนเทศ

ภาพันธ์ 2558
 นิติกรสิงห์ลอ

แพงเพชร, 
ลัยราชภัฏกํา

37 

ท่องถิ่น
ม ม ี3

าร
ล้วจะ
จะมีการ
ในตลาด 
ทยเดิมอยู่  

 

ง จังหวัด 

ศา อําเภอ     

8,เข้าถึง
อ ถ่ายเมือ่

แพงเพชร

  



 

  5

เป็นเรือนที่ได้
ลักษณะการว
6 ศอก แบ่งเป็
บานเฟ้ียม มชี
ระบายอากาศ
เดียวและสอง

สี่เหลี่ยมผืนผ้
ของเจ้าของบ้
เรือนใหญ่ บัน
หน้าบ้านทําเป
เสากลึง ต่อจ
และห้องพักผ
ทําเป็นลายเค
หลังคาและมุ

ภาพที่ 18 บ้า
  เป็
ที่มา: อาคารไ
http://www

5.2 เรือนไทย
5.2.1 เรื

ด้รับการปรับป
วางผังพ้ืนเป็น
ป็น 2 รูปแบบ
ช่องลมนิยมทํ
ศ ทํากระทงฝ่
งช้ัน    

5.2.2 เรื
้า กว้างไม่เกิน

บ้าน ห้องรับแข
นไดทางขึ้นหน้
ป็นบานเพ้ียม
ากพ้ืนเรือนช้ัน
ผ่อน และระเบี
ครือเถาที่ช่องร
มชายคาเป็นเ

านป้ันหยาช้ัน
ป็นผู้ดูแล 
ไม้ในเมืองกําแ

w.dasta.or.th

ยปั้นหยา และ
อนไทยปั้นหย
ปรุงตัวเรือนแล
รูปสี่เหลี่ยมผนื
บ คอื 1.เรือนเ
าทัง้แบบฉลุเป็
าและตีฝ่าเพด

 
อนปัน้หยาชั้น
น 6 ศอก 5 ช่ว
ขก ห้องนอน 
นา้บ้านมีซุ้มหล
 ประตูห้องแล
นสองไม่ได้ต่อ
บียงหน้าบ้าน 
ระบายอากาศ
เสากลึง หลังค

เดียวของนาย

แพงเพชรและ
h/dastaarea4

ะมนิลา  
ยา ทั่วไปในเมื
ละรูปทรงหลงั
นผ้า กว้างไม่เ
เดียวและ 2.เรื
ป็นลายเครือเถ
ดานทับแนว ท

นเดียวและสอ
วงเสา ภายใน
 โถงบ้าน ชาน
ลังคาคลุมประ
ละหน้าต่างทาํ
อขึ้นจากเสาชั้น
 ส่วนประดับต
ศเหนือวงกบป
คามุงกระเบ้ือง

ยซ่างหม่อง พ่อ

ะนครชุม,เข้าถึ
4/3d/contac

มอืงกําแพงเพช
งคาเป็นแบบจั
เกิน 6 ศาก แ
รือนแฝดหน้า
ถาลายดอกแล
ทําฝาสายบัว 

องชั้น ลกัษณ
นมีการแบ่งห้อ
นหน้าเรือน  ห
ะตูและบันได 
าเป็นบานลูกฟั
นล่าง ภายในมี
ตกแต่งนิยมทาํ
ประตู หน้าต่าง
ง 

อค้าไม้พม่า ปั

ถึงเมื่อวันที่ 20
ct.html 

ชรและนครชุม
จั่วล้ม เรือนป้ัน
บ่งออกเป็น 3
เรือนนิยมใช้บ
ละไม้ระแนงตีไ
 และทา้วแขนค

ะการวางผังพ้ื
องออกเป็นส่วน
หลังเรือนเป็นค
  ช้ันล่างจะยก
ฟัก ช้ันสองเสา
มกีารแบ่งห้อง
าลายฉลจุากไม
ง เชิงชายประ

ปัจจุบัน ครูจรร

0 กุมภาพันธ์ 2

ม เรือนทรงป้ัน
นหยาแบบช้ัน
3ช่วงเสา ช่วงล
บานเปิดเป็นลั
ตีไหว้  ใช้เป็นช
คํายันหลังคา 

พ้ืนเป็นรูป
นๆ ตามการใ
ครัวไฟแยกออ
กพ้ืนสูง ประตู
ารับชายคาทาํ
งออกเป็นห้อง
ม้   ไม่มีการแ
ะดับเป็นลายฉ

รยา อนเุพชร

 2558,เข้าถึงไ
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นเดียว 
ละไม่เกิด 
ักษณะ
ช่องลม
 มีทั้งช้ัน

ช้งาน
อกจากตัว
ตูนิยม
าเป็นแบบ
งนอน
แกะลาย 
ลุรอบ

 
 (หลาน)

ด้จาก 



 

ภาพที่ 19 บ้า
ที่มา: (นิติกร 
 

แฝดหลังคาช
บ้านเรือนไทย
ฉลุลายไม้ชาย
ดัดโค้งหูช้าง 

ภาพที่ 20 บ้า
ที่มา: อาคารไ
http://www

านป้ันหยาสอ
 สงิห์ลอ ถ่ายเ

5.2.3 เรื
นกันทํารางน้ํ
ย เช่นประตู ห
ยคาทันสาดรอ
 

านแบบมนิลา
ไม้ในเมืองกําแ

w.dasta.or.th

งช้ันของพะโป้
เมื่อวันที่ 30 ธั

อนไทยมนิลา
้าสังกะสีตรงก
หน้าต่าง ฝาปะ
อบอาคารมีเท้

หลังคาแฝด 
แพงเพชรและ
h/dastaarea4

ป้พ่อค้าไม้ชาว
 ธันวาคม 255

า ที่นิยมสร้างก
กลางเพ่ือระบา
ะกน ประตูนิย

ทา้แขนทั้งแบบ

ะนครชุม,เข้าถึ
4/3d/contac

วเกรียง 
6) 

กันในนครชุมจ
ายนํ้าฝน ส่วน
ยมทําบานเพ้ีย
บคํายันไม้แบบ

ถึงเมื่อวันที่ 20
ct.html 

จะเป็นจั้งคู่หรื
นประกอบในตั
ยม เต้ารุม เต้า
บตรงๆ บางหล

0 กุมภาพันธ์ 2

รือเรือนแฝดห
ตัวเรือนเป็นแบ
าราย เชิงชาย
ลังเป็นแบบเห

 2558,เข้าถึงไ
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หลังคา
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ย เชิงชาย
หล็กกลม

 

ด้จาก 



 

ด้านหน้ามนิล
บ้าน ช้ันล่างเ
ที่หน้าบ้านมหี
ด้านบนวงกบ
เกร็ดระบายอ
และตรงกลาง

ภาพที่ 21 เรื
ที่มา: (นิติกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.4 เรื
ลา หลังคามุงด้
เป็นห้องรับแข
หลังคาคลุมปร
บทั้งประตูและ
อากาศ หน้าจั่ว
งจั่วหลังคา เชิ

อนไทยป้ันหย
 สงิห์ลอ ถ่ายเ

อนไทยปั้นหย
ด้วยกระเบ้ือง 
ขก ห้องเอนกป
ระตูแลบันได 
หน้าต่างเป็นล
วและด้านบน
ชิงชายไม่มีการ

ยาสองช้ันของข
เมื่อวันที่ 30 ธั

ยาสองชั้น โด
 การจัดผังมีก
ประสงค์ ช้ันส
 พ้ืนช้ันล่างยก
ลายเครือเถา 
จันทันหน้าจั่ว
รประดับด้วยล

ขุนทวี จีนบําร
 ธันวาคม 255

ยรวมเปน็ทรง
การแบ่งการใช้
สองเป็นห้องน
กพ้ืนสูง ส่วนป
 บานประตูหน้
วประดับด้วยล
ลายฉลุเหมือน

รุง (นามสกุลเ
6) 

งหลังคาป้ันหย
ช้สอยตามการใ
อน มีชานหน้
ระดับตกแต่ง

นา้ต่างเป็นแบ
ลายฉลุ และเส
นกับเรือนป้ันห

 
เดิมล่ําซํา) 

ยา มีมุขย่ืนออ
ใช้สอยของเจ้

นา้บ้าน มีบันได
ง มีลวดลายฉล
บบานลูกฟัก 
สากลึงทีมุ่มเชิ
หยาสองช้ัน 
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ขายและช้ันที
สองช้ัน หลังค
เมตร ถึง 3.5
เรือนในลักษณ
บานเฟ้ียมตล
หน้าเรือนจะมี
ถ้าเป็นเรือนแ
ขายของ ส่วน
จากเรือนด้าน

ภาพที่ 22 บ้า
ที่มา: (นิติกร 
 
 บ
ใช้วัสดุผสมผส
มีผลิตแล้วใน
แบบสมัยนิยม
รูปแบบสถาปั
สภาพทรุดโท
จากเจ้าของบ้
 
 

5.2.5 เรื
ที่สองสําหรับอ
คามีทั้งแบบท
0 เมตร แต่จะ
ณะนี้ในตาดน
อดด้านหน้า ลึ
มหีลังคายืนออ
แบบช้ันเดียวกั
นช้ันบนเป็นทีอ่
นหน้า 

านแบบเรือนค้
 สงิห์ลอ ถ่ายเ

บ้านเรือนที่อยู
สาน ด้วยควา
ทอ้งถิ่นจึงเปลี
มตามรูปแบบ
ปัตยกรรมร่วม
รม เน่ืองจากไ

บ้านซึ่งนิยมย้า

อนคา้ขาย เรื
ยู่อาศัย ส่วยใ
รงป้ันหยาและ
ะมกีี่ช่วงน้ันไม
ครชุม มีต้ังแต

 ลึกเข้าไปถึงด้
อกไปประมาณ
กนัจะกันห้องด้
อยู่อาศัย หลัง

ค้าขายในตลา
เมื่อวันที่ 30 ธั

ยู่อาศัยในนคร
มจําเป็นและข
ลี่ยนมาใช้วัสดุ
ปัจจุบัน เป็นบ
สมัยต่างๆ  ส่
ไม่มีส่วนใหญไ่
ยออกไปลูกบ้

รือนค้าขายเป็น
ใหญ่เป็นเรือน
ะทรงมนิลาขน
ม่แน่นอน ขึ้นอ
ต่ 2 ห้องถึง 6
้านใน ซึ่งเป็น
ณ 1 เมตร-1.2
ด้านหลังไว้เป็น
งเรือนมีชานก

ดนครชุม 
 ธันวาคม 255

รชุมปัจจุบัน โ
ข้อจํากัดในเร่ื
ดุอ่ืนๆที่มีอยูใ่น
บ้านที่สร้างขึ้น
ส่วนบ้านรูปแบ
ไม่มผีู้อยู่อาศยั

บ้านอาศัยใหม่

นลักษณะเรือ
นคนจีนที่เข้าม
นาดความกว้า
อยู่กับฐานนะแ
ห้อง เรือนที่เป็
ที่เก็บสินค้า ด้
20เมตร เพ่ือเ
นที่นอน และถ
ว้างเป็นพ้ืนที่เ

6) 

ดยทั่วไปจะเป็
องของวัสดุกอ่
นปัจจุบันทดแ
นใหม่ตามควา
บบด่ังเดิมปัจจุ
ย และไม่มีวัส
ด้วยแบบอาค

นที่สร้างขึ้นเพื
าทําการค้าขา
างของแต่ละช่
และกิจการหรื
ป็นโถงยาวตล
ด้านหน้าทั้งหม
ป็นที่นั่งของลู
ถ้าเป็นเรือนส
เอนกประสงค์

ป็นบ้านแบบป
อสร้างแบบเก่
ทนวัสดุเก่าที่เ
ามชอบของเจา้
จุบันมีจํานวนเ
ดุเดิมทดแทน
าร คอนกรีตเ

พ่ือใช้ช้ันล่างใน
าย มีทั้ง ช้ันเดี
ชวงเสา ประมา
รือที่ดินของเจ้
ลอดแนวตัวเรอื
มดจะเป็นที่วา
ลูกค้าที่เข้ามาซื
สองช้ันช้ันล่างจ
ค์ การทําครัวแ

ประยุกต์ซึ่งเป็น
กา่ที่เสื่อมสภาพ
เสื่อมสะภาพไ
้าของบ้านผู้อย
เหลืออยู่จํานว
น จึงขาดการป
เสริมเหลก็มาก
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จ้าของ 
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จะเป็นที่
แยกออก

 

นบ้านที่
พและไม่
ไป บ้าน
ยู่อาศัยใน
วนไม่มาก
ปรับปรุง
กกว่า 



 

6. ประเพณวัี
 น
จากถ่ินอ่ืนอพ
เหล่านน้ีต่างก็
ด้วยเหตุนี้ประ
ชุมชนนครชุม

ภาพที่ 23 แผ
ที่มา (นิติกร สิ
 5
มีงานนมัสกา
มหรสพตามส

ภาพที่ 24 ชา
ที่มา (นิติกร สิ

วัฒนธรรมในน
นครชุม มีขนบ
พยพกันเข้ามา
ก็มีวัฒนธรรมป
ะเพณีต่างๆ จึ
ม 

ผนภูมิลําดับป
 สงิห์ลอ รูปตา
5.1 วันมาฆบู
รพระบรมธาต
สมควร ร่วมกัน

าติพันธ์ลาวคัง่
 สงิห์ลอ วันมา

นครชุม 
บธรรมเนียมป
 อีกทั้งยังมีผู้ค
ประเพณีของต
จึงมีทั้งที่เหมือ

ระเพณีและวั
ารางลําดับประ
บชูา วันมาฆบู
ตุที่วัดพระบรม
นเผาข้าวหลา

งในนครชุมร่วม
าฆบูชา 14 กุม

ประเพณีที่ปฏิบ
คนจากถิ่นอ่ืน
ตนเอง และยั
อนกนัและแตก

ัฒนธรรมที่เกิ
ะเพณีและวัฒ

บูชา ตรงกับวัน
มธาตุ ในงานม
มทีล่านวัดพร

มกนัเดินเวียน
มภาพันธ์ 255

บัติสืบทอดกนั
อพยพกันเข้า
ังคงถือปฏิบัติ
กต่างกันไปตา

ดขึน้ในรอบ 1
ฒนธรรมในนค
นเพ็ญกลางเดือ
มีการเทศน์จา
ระบรมธาตุ งา

นเทียนในช่วงเ
57) 

นมาต้ังแต่โบรา
มาต้ังถิ่นฐานต
เหมือนกับอยู่
มลักษณะท้อง

1ปี 
รชุม) 
อนสามของทกุ
าตุรงคสันนิบา
านเพ็ญเดือนส

เช้า 

าณ อีกทั้งยังมี
ต้ังหลังแหล่ง 
ยู่พ้ืนถิ่นเดิมขอ
งถิ่น ประเพณี

กปี มกีารบําเ
าต ปุจฉา วิสัช
สาม หรืองานม
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ไทจัดครั้งแรก
ท่องเที่ยวแห่ง
ไท ตอนเสด็จ
และเมืองนคร
รัตนมหาธาตุ 

ภาพที่ 25 ขบ
ที่มา: (นิติกร 
 
 5
โดยวันแรม 1
มนต์ รุ่งขึ้นเว
พวงมาลัย เพ

5.2 งานประเ
กเมื่อปี พ.ศ.2
งประเทศไทย
จ พระราชดําเ
รชุมไปนมัสกา
 ณ วัดพระบร

บวนนพพระเล
 สงิห์ลอ วันม

5.3 ประเพณี
15ค่ํา เวลาเย็น
ลาเช้าตักบาต

พลงคล้องช้าง 

เพณีนบพระ-
526 จากควา
 ในการจัดงาน
นินนําพระมเห
ารพระพุทธบา
รมธาตุ นครชุ

ล่นเพลงในช่วง
าฆบูชา 14 กุ

ตรุษไทย ประ
นมีการก่อพระ
ตรทําบุญ ในร
 รําแม่ศร ีมอญ

-เล่นเพลง งาน
ามร่วมมือของ
นคร้ังน้ันทางผ
หสี ข้าราชบริ
าทที่เขาสุมนกู
ม 

งเย็น 
มภาพันธ์ 255

ะเพณีตรุษไทย
ะเจดีย์ทรายต
ระหว่างวันตรุษ
ญซ่อนผ้า และ

นประเพณีนบ
จังหวัดกําแพง
ผู้จัดได้นําเอาป
ริพาร ตลอดจน
กฏู เมืองสุโขทั

57) 

ย ตรงกับวันสิ้
ามวัดต่างๆ เส
ษ 3 วันเวลาคํ
ะร่วมกันกวนข

บพระ-เล่นเพล
งเพชร กรมศิล
ประวัติศาสตร
นไพร่ข้าแผ่นดิ
ทยั แล้วมาถวา

สิ้นเดือนสี่ของ
สร็จแล้วพระส
ค่ําคืนมีการละ
ข้างเหนียวแด

ลงในแผ่นดินพ
ลปากร และก
ร์ในแผน่ดินพ
ดินชาวเมืองช
ายสักการะบูช

ทุกปี  หรือวัน
สงฆ์เจริญพระ
ะเล่นพ้ืนบ้าน 
ง 
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ภาพที่ 26 ร่ว
ที่มา: นครชุม
http://www
2012&group
 
 5
มีการทําบุญตั
เมื่อก่อเสร็จก็
ตักบาตร ในร
นับถือเป็นกา
เพล และต้ังข
ครอบครัวจะใ
ให้พร เพราถื
บริเวณอุทยา
ใกล้ๆ  ชุมชน 
ก่อเสร็จมีการ

วมกันกวนข้าว
ม,เข้าถึงเมื่อวัน
w.bloggang.c
p=3&gblog=

5.4 ประเพณี
ตักบาตรและก
กน็ิมนต์พระเจ
ระหว่างวันมีก
รขอศีลขอพร

ขบวนแห่ผ้าไป
ใช้ด้ายขาว ด้า
อเป็นวันเถลงิ
นประวัติศาส
 เพ่ือร่วมกันก่
รสําโภชน์กันด้

วเหนียวแดงที่
นที่ 15 มีนาคม
com/viewbl
=10 

วันสงกรานต์
การละเล่นสาด
ริญพระพุทธม
ารส่งนํ้าพระพ
ร ในวันที่14 จ
ปห่มเจดีย์พระ
ายแดงผูกที่ข้อ
งศก วันปีใหม ่
ตร์กําแพงเพช
อพระเจดีย์ทร
ด้วย 

วัดสว่างอารม
ม 2558,เข้าถึ
og.php?id=

ต ์ประเพณีวัน
ดน้าํ เข้าวัดกอ่
มนต์พร้อมกนั
พุทธรูปทั้งที่วัด
จะมารวมกันที
บรมธาตุนคร
อมือหรือมัดนิ้
 ในวันน้ีมีการ
ชร ช่วงเย็นจะ
รายนํ้าไหล(กา

มณ์ 
ถึงได้จาก 
nakhonchum

สงกรานต์ ตร
อพระเจดีย์ทร
น ในวันที่ 13 
ดและพระบูช
ที่วัด เพ่ืออาบน
ชุม วันที่15เม

นิว้บุตรหลาย แ
รไหว้พ่อศาลห
ะไปร่วมกันทีห่
ารก่อพระเจดี

m&date=15

รงกับวันที่ 13-
ราย มกัจะทําก
 เป็นวันมหาสง
าในบ้าน จาก
นํ้าพระภิกษุสง
มษา วันพญาวั
 และข้างของเรื
หลักเมอืง สรงน
หาดทรายกลา
ดีย์ทราย และมี

5-04-

-15 เมษายนข
กันในวันที่12 
งกรานต์ มีกา
กนั้นรดน้ําดําหั
งฆ์ ถวายภัตร
วัน คนเฒ่าคน
รื่องใช้ในบ้าน
น้ําพระอิศวรภ
งแม่น้ําปิงที่ใด
มทีางน้ําไหลร
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หัวผู้ใหญ่ที่
ราหาร
นแก่ใน
 กล่าวคํา
ภายใน
ดที่หน่ึง
รอบ)เมือ่
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ภาพที่ 27 พร
ที่มา: (นิติกร 
 
 5
ถวายภัตตาห
กลางวันกลาง
วัดและสถาน
 5
ร่วมกันไปทําบ
 5
10 เป็นเทศก
จังหวัดกําแพ
เข้ามาประกอ
วันสารทก็จะ
ขนมกระยาส
 5
วันขึ้น 15 ค่าํ
 5
ให้มีเทศน์คาถ
ทํานองหลวง 
 5
การทอดผ้าป่
ปัจจัยไทยทา
รูปชูชกพาสอ

ระเจดีย์ทราย
 สงิห์ลอ วันม

5.5 วันวิสาข
ารที่วัด และป
งคืนจนจบ ร่ว
ทีร่าชการ 
5.6 ปุริมพรรษ
บุญที่วัดถวาย
5.7 วันสารทไ
กาลทําบุญเดือ
งเพชรจะมีกา
อบด้วย เพ่ือเป็
ร่วมกันประก
ารทหรือข้าวทิ
5.8 เทศกาลบ
า มีเทศน์มหาช
5.9 เทศกาลบ
ถาพันรุ่งขึ้นทาํ
 13 กณัฑ์  
5.10 พธิีทอด
าของชาวนคร
นตามที่ศรัทร

องกุมาร เครื่อง

นํ้าไหล  
าฆบูชา 18 เม

บูชา วันวิสาข
ปฏิบัติธรรม ฟั
วมเวียนเทียนร

ษา ปุริมพรรษ
ยผ้าจําพรรษา 
ไทยกล้วยไข่เ
อน 10  ถือว่าเ
ารนํ้าเอากล้วย
ป็นการรับขวัญ
อบพิธีการศาส
ทพิย์ ข้าวยาคู
บญุมหาชาติ 
ชาติ เรื่องพระ
บญุตักบาตรข้
าบุญตักบาตร

ดผ้าปา่แถวแล
รชุมคือ จะทอ
ราบรรจุชะลอม
งไทยทานเหล

มษายน 2556

ขบูชา ตรงกับ
ฟังพระธรรมเท
รอบอุโบสถทีว่

ษา วันเข้าพรร
 และผ้าอาบน
เมืองกําแพงเ
เป็นการทําบุญ
ยไข่ซึ่งนิยมปลู
ญ และให้เป็น
สนาที่วัด ตักบ
คู พร้อมอาหาร
 ตรงกับวันขึน้
ะเวสสันดรชา
ขา้วต้ม บุญป
รข้าวต้มลูกโยน

ละลอยกระทง
อดเมื่อใดก็ได้แ
มหรือภาชนะ
ล่าน้ีจะถูกนําไ

6) 

ขึ้น 15 ค่ํา เดื
ทศนาเรื่องพระ
วัดในตอนค่ํา 

รษาต้น ตรงกั
นํ้าฝน 
เพชร วันสารท
ญในเวลาที่ต้น
ลูกกันมากในจั
สิริมงคลแก่รว
บาตร ถวายภั
รถวายแด่พระ

น 14 ค่ํา เดือน
ดกทํานองหล

ปวารณาพรรษ
นข้าวต้มมัด มี

งสาย ตรงกับ
และแต่ผู้ที่จะท
อ่ืนที่เหมาะส
ปวางเรียงแอบ

ดือน 6 จัดสํารั
ะปฐมสมโภชน
 ประดับธงชาติ

ับวันแรม 1 คํ

ทไทย ตรงกับ
นข้าวออกรวงเ
จังหวัดและออ
วงข้างและ พืช
ัตราหาร หลัง
ะภิกษุสงฆ์ 
น 10 จัดให้มีเ
วง 13 กัณฑ์ 
ษา ตรงกับวัน
มเีทศน์มหาชา

วันขึ้น 15 ค่ํา
ทอดผ้าป่า โด
ม โดยมักทําเป
บไว้ที่ธงวัดปัก

รับคาวหวานไ
น์ 20 กณัฑ์ ทั
ติตามอาคารบ

ค่ํา เดือน 8 ขอ

บวันแรม 15 คํ
เป็นนํ้านม ซึ่ง
อกเครือในเวล
ชผล ในนาในไ
งจากน้ันจะมีก

เทศน์คาถาพัน
 
นขึ้น 15 ค่ําเดือ
าติพระเวสสัน

า เดือน12 ปร
ยจะนําเอาเค ื
ป็นรูปช้าง รูป
กไว้เป็นแถว(จึ
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ผ้าป่าแถว) พอถึงเวลาอันสมควร ทางวัดจะนําสลากช่ือของพระที่จับข้ึนมาปิดไว้ที่ผ้า ต่อจากน้ัน
พระภิกษุสงฆ์เจ้าของช่ือจะชักผ้าป่าตามสลากช่ือของท่าน 
 เมื่อเสร็จจากการทอดผ้าป่าแล้ว ทุกคนจะมุง่หน้าไปที่ลํานํ้าปิงเพ่ือประกอบพิธีลอบ
กระทงต่อไป พิธีลอยกระทงน้ีเช่ือกันว่าเป็นการทําความเคารพสักการะพระมหาเถรอุกคุตเจ้าที่สถิต
อยู่กลางสะดือทะเลหลาว เพ่ือที่จะให้ท่านได้นึกถึงศิษยานุศิษย์และพระพุทธศาสนิกชน และจะได้
ประสาทพรชัยให้อยู่เย็นเป็นสุข 
 การลอยกระทงสาย ผู้ลอยจะเตรียมกระทงไว้นานหลายวัน ด้วยการนําธูปชุบนํ้ามันยาง
และผึ่งแดดให้แห้งสนิท เมื่อถึงวันลอยกระทงก็นําเรือไปทอดสมอกลางแม่นํ้า จุดธูปทีเ่ตรียมไว้ปักบน
กาบกล้วยปล่อยให้ลอกไปตากกระแสนํ้า กระทงสายก็จะลอยไปเป็นสายที่โค้งไปตามแม่นํ้า 
 
6. วรรณกรรมท้องถ่ิน       
 ทุ่งมหาราชวรรณกรรม ผลงานช้ินเอกของ ครูมาลัย ชูพินิจ นักประพันธ์ ชาวกําแพงเพชร 
ที่เขียนจากความทรงจํารําลึก ที่มีต่อภาพชุมชนคลองสวนหมากหรือนครชุมในอดีต เสมอืนบันทึกของ
เหตุการณ์ประจํายุคประจําสมัย ทุ่งมหาราชเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนปาก
คลองสวนหมาก การต่อสู้กับภัยธรรมชาติและภัยพิบัตินานา ด้วยความอดทน และต่อสู้เพ่ือต่อบ้าน
เกิดเมืองนอน และผลประโยชน์ส่วนรวม ดําเนินเรื่องผ่านการต่อสู่ของตัวละครเอกในเรื่อง 
เร่ืองย่อ ทุ่งมหาราช23 รื่น ลูกทศิรุ่ง เป็นคนวังแขม อาชีพเดิมเป็นพ่อค้าเรือเร่ มาพบรักกับ สุดใจ 
หลายป้าแคล้ว คนงามชาวคลองสวนหมากในวงรําแม่ศรีช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ลานวัดพระบรมธาตุ 
โดยมีจําปาเพ่ือนสาวลูกพ่ีลูกน้องเป็นแม่สื่อแม่ชัก ด้วยความรักอันบริสุทธ์ิที่มีต่อสุดใจและความอุดม
สมบูรณ์ของแผ่นดินคลองสวนหมาก รื่นจําขอแต่งงานกับสุดใจและร่วมสร้างชีวิตสร้างครับครัวและ
ชุมชนคลองสวนหมากให้เจริญเติบโตในแผน่ดินที่เหมาะสมสํารับจะอยู่จะกินและยึดเป็นเรือนตาย 
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้รื่นจึงหันมาเร่ิมต้นเป็นพ่อค้าไม้ ล่องแพซุงด้วยทุนของตัวเองแข่งกับ
พ่อค้าไม้รายใหญ่อย่างนายเสถียรและละเมียดสองสามีภรรยานายทุน ในบ้างคร้ังธุรกิจการค้าไม้ของ
รื่นต้องประสบกับปัญหานานาประการ โดยท่ีนายเสถียรได้ทุ่มเงินซื้อไม้ตัดหน้าจากชาวบ้านโดยให้
ราคาดีกว่ารื่นหลายเท่า แต่ด้วยความมีน้ําใจและจริงใจกับทุกคนตลอดสองริมฝั่งแม่น้าํปิง  รื่นจึงได้รับ
ความช่วยเหลอืและผ่านเหตุร้ายในชีวิตมาได้ ชีวิตของรื่นต้องเข้าไปพัวพันกับละเมียดโดยเข้าไปช่วย
ละเมียดซึ่งถูกโจรปล้นที่บ้านลานดอกไม้ ทาํให้ละเมียดประทับใจในน้ําใจไมตรีของรื่น ต่อมาทั้งสองได้
มีโอกาสร่วมเดินทางเรือกําป่ันท้องแบนระหัดข้างจักรท้ายลําแรกของบริษัทป่าไม้ที่ฝรัง่เข้ามาทดลอง
ว่ิงเป็นครั้งแรกจากปากนํ้าโพธ์ิถึงจังหวัดตาก แต่เรือประสบเหตุล่มก่อถึงขาณุวรลักษบุรี ทําให้รื่นและ
ละเมียดต้องใช้ชิวิตอยู่ด้วยกนัสองคนบนเกาะกลางแม่น้ําปิง นอกจากจะต้องสู้กับนายทุนที่หวังจะฮุบ
กิจการการทําไม้แล้ว ชีวิตของรื่นและสุดใจยังต้องประสบกับเคราะห์ร้ายเมื่อครอบครับต้องเสีย
บุตรชายคนโตไปด้วยโรคฝีดาษและ ซึ่งระบาดคร่าชีวิตชาวบ้านคลองสวนหมากไปเกือบหมดหมู่บ้าน 
รื่นต้องแสดงถึงความเป็นผู้นําที่เด็จขาดด้วยการให้ชาวบ้านเผาบ้านทิ้งแล้วอพยพไปทํานาที่บ้านวัง
กระทะ เจ้าเมอืงกําแพงเพชรทราบข่าวจึงพาคณะมาเย่ียมเยียนรื่นและชาวบ้านและบอกข่าวสําคัญว่า

                                                            

 23 เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช,( กรุงเทพฯ:องค์การคุรุสภา,2543) 
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ทางการกําลังจะยกฐานะของคลองสวนหมากให้เป็นตําบล จึงอยากยกให้รื่นเป็นผู้นําชาวบ้านกลับเข้า
มาสร้างบ้านสร้างเรือนข้ึนใหม่เพ่ือฟ้ืนชีวิตชุมชนคลองสวนให้กลับคืนมา และเพ่ือเตรียมรับการเสด็จ
ประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวงที่จะเสด็จมาที่กําแพงเพชรและคลองสวนหมาก ทําให้ทุกคนมี
กําลังใจที่จะสร้างคลองสวนหมากข้ึนมาใหม่ โดยมีรื่นเป็นกํานันคลองสวนหมาก เมือเหตุร้ายผ่านไป 
รื่นก็เร่ิมต้นเข้าสู่กระบวนการค้าไม้ที่รุ่งเรืองอีกคร้ัง การกลบัมาค้าไม้ในครั้งน้ีของรื่นทําให้ได้รู้จกักับพะ
โป้ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการค้าไม้ และได้พบกับละเมียดซึ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้จกัการบริษัทแทนนายเสถียร
โดยมีหลวงราชบริพารนายอําเภอเป็นผู้หนุนหลังให้เข้ามาเป็นเจ้าของสัมปทานไม่ที่โป่งนํ้าร้อน รื่นต้อง
ต่อสู้กับปัญหาสัมปทานป่าไมท้ี่โปร่งนํ้าร้อน เพ่ือสิทธ์ิอันเป็นของชาวบ้านที่ทํามาหากินในโปร่งนํ้าร้อน
และคลองสวนหมากได้อย่าอิสระตลอดชีวิตผลจากการต่อสู้อย่าเด็จเด่ียวของรื่นโดยไม่มีให้เกิดความ
รุนแรงและศูนย์เสียชีวิตของฝ่ายใด ทําให้พะโป้ บริษัทของละเมียดและผู้ว่าราชการจังหวัด
กําแพงเพชรยินยอมให้ป่าโปร่งนํ้าร้อนเป็นป่าสาธารณะสําหรับชาวคลองสวนหมากที่เต็มไปด้วยป่าไม้ 
ข้าว ไต้ น้ํามันยาง สีเสียด ยาสูบ และหนังสัตว์ สําหรับใช้ทํามาหากินตามวิธีชีวิตที่พ่ึงพาอยู่กัน
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป 
 
7. ศิลปะการละเล่นในนครชมุ 
 7.1 ระบาํก.ไก่ 24 ระบําก.ไก่ ดัดแปลงมาจากเพลงกลางบ้าน ที่เดิมมีเน้ือหาบทร้องเป็น
การโต้ตอบ เก้ียวพาราสี ระหว่างชาย หญิง เป็นการด้นสดๆ ระบําก.ไก่ มีบทไหว้ครู ตามแบบฉบับ
ของการแสดงพ้ืนบ้านที่จะมีการกล่าวบูชาครูก่อนทําการแสดง ว่า  “ก่อนเล่นระบําก.ไก ่นั้นต้องไหว้ครู
ก่อน เพราะจะต้องมีครูฝึกสอนจึงจะมาเล่นได้ ขอไหว้พระครูสูงสุด คือองค์พระพุทธ พระธรรม อีกทัง้สงฆ์ 
ชี้นํา ทางสดใส ทั้งครรู้อง ครูรํา ที่ท่านดงัมากล่าว ลูกขอกราบไหว้วอน ซึ่งพระคุณทั้งหลาย ลูกจะร้องจะรํา 
ขออย่าใหข้ัดขอ้ง ขอให้พระคุณทั้งผองจงช่วยอวยชัย” 
แล้วนําตัวอักษรทั้ง 44 ตัว มาร้อยเรียงโต้ตอบกันจนครบทุกตัวอักษร เช่นบทร้อง พยัญชนะ ก.ไก่ 
ฝ่ายชายร้อง: แม่ ก.ไก่งามเกิน พ่ีร้องเกริ่นทําไมไม่กลับ แม่การะเกด ซ่อนอาบ ช่างส่งกลิ่นหอมไกล 
ฝ่ายหญิงร้อง: พ่อ ก.ไก่งามเกิน เห็นจะไม่ได้เกลี้ยกล่อม อย่าทําหน้าเก้อ อกกรอม ไปเลยนะพ่อหนุ่ม
บ้านไกล  
พยัญชนะ อ.อ่าง 
ฝ่ายชายร้อง: อ.อ่างเอออวย เหมือนนํ้าเอ่อปากอ่าว ถ้าน้องจะเอาก็เอา อย่าทําเป็นคนข้ีอาย 
ฝ่ายหญิง ร้อง: พ่อ อ.อ่าง โอ้อวด พ่ีอย่างมาทําออดอ้อน น้องไม่ใช่คนใจอ่อน หรอก นะคนหน้าไม่อาย 
ทุกตอนจะมีคําสร้อย ว่า: เอ่อะระเหยลอยมา หงส์เอ๋ยลอยมาลอยไป 
ตอนจบมีบทจบและบทลาจาก:  จบแล้วระบําก.ไก่ เป็นอย่างไรท่านผู้ชม ถ้าท่านเห็นเหมาะสม 
ช่วยกันอนุรักษ์เพลงไทย ครบตัวอักษร 44 พวกผมขอหนีจากท่านผู้ชม ทั้งหลายขอใหโ้ชคดีมีชัย 
  

                                                            

 24 สันติ อภัยราข,การแสดงพืน้บ้าน ของเมืองกําแพงเพชร,(กําแพงเพชร:ศรีสวัสด์ิการ
พิมพ์,2544),41 
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 ระบํา ก.ไก่ มีคณุค่าทางด้านวรรณศิลป์ แสดงการใช้ถ้อยคํา สัมผัสทั้งสระและสัมผัส
อักษร ที่มีช้ันเชิงแพรวพราว แสดงถึงปฏิภาณและไหวพรบิของผู้แสดง ในการร้องโต้ตอบกัน ใช้โวหาร
อุปมาอุปไมยโต้ตอบกัน ตรงไปตรงมาเห็นภาพพจน์อย่างชัดเจน และคณุค่าทางสังคม สะท้อนให้เห็น
สภาพสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ แนวคิด และความเช่ือ อาหารการกิน สภาพภูมิศาสตร์ การติดต่อ
คมนาคม แนวคิดในการเลือกหาคู่ครอง ความรัก วัฒนธรรมใหม่ๆ  เขามาในบทร้อง คุณค่า ทางจิตใจ
ที่ได้มีโอกาสสนุกสนาน รื่นเริง ร่วมพบปะพูดคุยระหว่างหนุ่มสาว โดยไม่ผิดประเพณี และศีลธรรม 
เพราะเป็นงานร่ืนเริง เช่นงานสงกรานต์  
 
 7.2 รําโทน25 รําโทนเป็นการแสดงพ้ืนบ้านที่พัฒนามาจากรําวงกลางบ้าน  หมู่ที ่3 ตําบล
นครชุม รําโทนมีเครื่องดนตรีประกอบ มีกลอง ฉิ่ง ฉาบ กรับ และผู้เลน่จะร้องเพลงประสานเสียงกัน 
ผู้รําหนุ่มจะมาโค้งสาว ออกมารํา ทําท่าทางตามท่ีประดิษฐ์ขึ้น ตามแบบรําวงมาตรฐาน ฝ่ายหญิงนุ่ง
ซิ่น สวมเสื้องดงาม ฝ่ายชายนุ่งกางเกงขายาว เสื้อคอกลมลายดอก มีผ้าขาวม้าคาดเอว             

7.2.1 เนื้อเพลงท่ีใชเ่ลน่รําโทน 
7.2.1.1เพลงสายน้ําปิง สายนํ้าแม่ปิงไหลนอง….น้ําเหนือไหลเซาะตลิ่ง ไหล

ด่ิงว่ิงเอ่อฝั่ง เย็นสองเรามานั่ง เย็นสองเรามาสั่ง ฝากความหวังไว้ให้แก่กัน สายน้ําคือสายสัมพันธ์ เอ้า 
เธอกับฉันเป็นชาวฝั่งปิง 
  7.2.1.2 เพลงดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบดอกน้อยหนามคม อยากจะชมว่าช่ืน
อุรา หนามเหน็บทําไมถึงเจ็บหนักหนา ทกุคืนวันมาพาให้สุขใจ อยากรู้จักแม่มายเดลี ่แม่ยอดสตรีแห่ง
ดวงดารา ข้าน้ีเปรียบเสมือนกระต่ายน้อย จะมาคอยดวงจันทรา ฟังดู ฟังดูคารม ชายจะชมไม่ช่ืนอุรา 
ใจชายเช่ือไม่ได้ดอกหนา ใจหญิงเช่ือไม่ได้ดอกหนา ทุกคนืวันมาพาให้สุขใจ 
 7.2.1.3 เพลงดอกบัวไทย ดอกบัวไทยน้ันช่างงามผุดผ่อง แต่ฉันมอง ฉันว่า
เธอสวยกว่า เธอน้ันสวยจริงๆ สวยย่ิงกว่าเทพธิดา รักเธอ รักเธอ หนักหนา รักกว่าชีวิตของฉัน หาก
เธอตายฉันต้องวายชีวัน มาตายด้วยกัน ขึ้นสวรรค์กับฉันและเธอ 
 7.2.1.4 เพลงดอกบัวไทย แสดงความรัก ของหนุ่มสาว ที่สาบานต่อกัน ไม่
สามารถขาดความรักต่อกันได้ เป็นความรักที่แสน อมตะ และลึกซึ้ง 
 7.2.1.5 เพลงหงส ์หงส ์หงส์ หงส ์อย่าทะนงไปนัก เด๋ียวปีกของเจ้าจะหัก 
หักลงอยู่ตรงกลางหนอง อย่างทะนงถือดีว่าเป็นหงส์ทอง ยามเมื่อฉันแลมอง หงส์เอย หงส์ทองขยับ
ปีกบิน 
 7.2.1.6 เพลงชากังราว ชากังราววัยคะนอง เราจะต้องไว้ ช่ือ ให้โลกเล่าลือ 
ขึ้นช่ือว่าชากังราว ใครจะรําก็เชิญ เราไม่เมินหน้าหนี พวกเรายินดี เชิญซมิาเล่นฟ้อนรํา ขอเชิญสาว
งามมารําถวายเจ้าพ่อ อนิจจารูปหล่อ คิ้วต่อข้างเดียว พายเรือมารับ ขากลับกระไรน้ําเช่ียว พายเรือ
คนเดียว นํ้าเช่ียวอุตส่าห์พายมา 

                                                            

 25 สันติ อภัยราช, การแสดงพืน้บ้าน ของเมืองกําแพงเพชร, 22. 
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 7.2.1.7 เพลงพวงมาลยั26 เพลงพวงมาลัย เป็นเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางที่ดัดแปลงมาจาก
ระบํากลางบ้าน นิยมเล่นกันหลังเก่ียวข้าว เป็นการเกี้ยวพาราสีกัน ระหว่าง หนุ่มสาว เพลงพวงมาลัย 
วิธีเล่นเหมือนระบํากลางบ้านทั่วไป โดยผู้เล่นมาล้อมวง ครึ่งวงกลม หนุ่มสาวจะเดินออกมา ร้อง
โต้ตอบกัน เป็นบทกลอน โดยมีท่ารําประกอบการร้อง เพ่ือนหญิงชายที่ล้อมวง จะร้องรับ เป็นลูกคู ่
สลับกันไปจนครบทุกคู่ การแต่งกาย ชายหญิง นุ่งโจงกระเบน และสวมเสื้อลายดอก เมื่อเริ่มร้องจะมี
บทไหว้ครูแล้วจึงเร่ิมการเล่น โดยมีสร้อยที่รอ้งว่า : เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สัก
เมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพ่ีจะขาดแล้วเอย 
ฝ่ายชายร้อง: เจ้าฉุยฉายเอย เจ้าเย้ืองย่างกราย กระเดียดกระทาย กะทัดรัด มือหน่ึงก็เด็ดใบบอน มือ
หน่ึงก็ ซ้อนปลากัด แม่อุ่นเรือนเพ่ือนรัก รักเสมอใจเอย 
(สร้อย) เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพ่ีจะ
ขาดแล้วเอย 
ฝ่ายหญิงร้อง: พ่อพวงมาลีเอย พ่ีอย่าโศกี ว่าน้องไม่รัก ถ้าแขนพ่ีตกน้องจะยกใส่ตัก พ่ออุ่นเรือนเพ่ือน
รัก รักเสมอใจเอย 
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพ่ีจะ
ขาดแล้วเอย 
ฝ่ายชายร้อง: เจ้าแขนอ่อนเอย เอาแขนไปซอ่นไว้ที่นอนของใคร เวลากลางคืน เจ้าจะสะอ้ืนร้องไห้ 
รําพึงรําพลอย รําเสียหน่อยเดียวเอย 
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพ่ีจะ
ขาดแล้วเอย 
ฝ่ายหญิงร้อง: เจ้าพวงมะโหดเอย เจ้าอย่าถือโกรธว่าน้องไม่รัก ไม่ใช่ลูกอ่อนจะมานอนหนุนตัก พ่ออุ่น
เรือนเพ่ือนรักรักเสมอใจเอย 
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพ่ีจะ
ขาดแล้วเอย 
ฝ่ายชายร้อง: เจ้ามณฑาเอย แม่หน้ามน รับรักพ่ีสักคน จะเป็นไรไป น้องจะให้พ่ีฉุด หรือให้พ่ีมาขอ ให้
รีบบอกพ่ีมาไวไวเอย 
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพ่ีจะ
ขาดแล้วเอย 
ฝ่ายหญิงร้อง: เจ้าดอกมะลิลาเอย คําว่ารักน้องขอพักเอาไว้ก่อน จะว่าแสนงอนน้ันไม่ได้ ถ้าพ่ีจะฉุดก็
มาฉุด 
ระวังสะดุด ตอตายเอย 
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพ่ีจะ
ขาดแล้วเอย 
ฝ่ายชายร้อง: เจ้าดอกรักเอย เอ่อระเหยลอยมา พ่ีรักจริงพ่ีถึงได้มา ไม่ว่าแดดกล้าหรือทางไกล 

                                                            

 26 ตติยา อาจสามรถและรัชฎาพร นิวาสวงษ์,เพลงพืน้บา้นนครชุม อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร,กําแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร,2541),48. 



50 
 

สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพ่ีจะ
ขาดแล้วเอย 
ฝ่ายหญิงร้อง: เจ้าดอกปีบเอย อย่ามารักน้องเลย นะพ่อเตยต้นเต้ีย ถ้าพ่ีมีเมียแล้วน้องจะทําอย่างไร
เอย หรือพ่ีมีแกลบมีรํา พ่ีจะเอาไปเลี้ยงเอย ขอรับไว้เพียงน้องชายเอย 
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพ่ีจะ
ขาดแล้วเอย 
ฝ่ายชายร้อง: เจ้าดอกรักเร่เอย ลุยหลม่มาหา จระเข้ขวางคลอง เสือนอนขวางหน้า พ่ียังอุตส่าห์มาหา
จนได้ 
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพ่ีจะ
ขาดแล้วเอย 
ฝ่ายหญิงร้อง: เจ้าการะเกดเอย เจ้าขี่ม้าเทศ จะไปท้ายวัด ชักกริชแดงๆ จะออกมาแทงฝรั่ง เมียห้อมก้
ไม่ฟังสุดกําลังของเมียเอย 
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพ่ีจะ
ขาดแล้วเอย 

 7.2.1.8 ระบําร้องแก้27 วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ผสมผสานระหว่างชาวเวียงจันทน์กับคนใน
นครชุมบ้านปากคลองในปัจจบัุน ระบําร้องแก้ เป็นการแสดงพ้ืนบ้านนครชุม ระบําเป็นการร้องแก้
โต้ตอบกันระหว่างชายหญิง มีเน้ือร้อง ระหว่างชายหญิงและลูกคู ่
ฝ่ายชายร้อง: นักจะเล่น ให้น้องเต้นออกมา อย่ามัวระอาแกมอาย 
(ลูกคู่) ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 
ฝ่ายหญิงร้อง: นักระบําอย่ามัวทํากระบวน ย่ืนหน้าลอยนวล เถิดพ่อพวงมาลัย 
(ลูกคู่) ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 
ฝ่ายชายร้อง: แต่พอโดดเข้าวง พ่ีก็โก่งเสียงร้อง เสียงกลมเหมือนดังกลอง ตีใกล้ดังไกล 
ลูกคู ่ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 
ฝ่ายหญิงร้อง: พ่อสูงระหงโปร่งฟ้า มาแลดูหล่อกว่าใครเอยใคร 
(ลูกคู่) ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 
ฝ่ายชายร้อง: พ่ีรักน้องจริง เหมือนปลิงเกาะขา ยืดไปยาวมาเหมือนปลิงเกาะควาย 
(ลูกคู่) ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 
ฝ่ายหญิงร้อง: อย่ามารักน้องเลย นะพ่อเตยต้นตํ่า รักน้องไปทําไมเอย 
(ลูกคู่) ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 
ฝ่ายชายร้อง: พ่ีรักน้องแท้ๆ เหมือนผ้าแพรแถบ พ่ีรักน้องเอาเสียแทบขาดเอ๋ยใจ 
(ลูกคู่) ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 
ฝ่ายหญิงร้อง: พ่ีรักน้องจริง หรือพ่ีรักน้องเล่น น้องยังไม่เห็นนํ้าเอ๋ยใจ 
(ลูกคู่) ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป 

                                                            

 27 ตติยา อาจสามรถและรัชฎาพร นิวาสวงษ์,เพลงพืน้บา้นนครชุม อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร,56. 



51 
 

ระบําร้องแก้มีเน้ือร้องเหมือนเพลงปฏิพากย์ทั่วไป เน้ือหาของเพลงเก่ียวกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ปรากฏอยู่ในท้องถิ่น  

7.2.1.9 ลิเกปา่28ลิเกป่าเป็นเพลงพ้ืนบ้านปฏิพากย์ คือการร้องรําแก้กันระหว่างชายหญิง 
นิยมเล่นกันในงานลงแขกเก่ียวข้าว หรืองานในประเพณีบวชพระ เพ่ือความสนุกสนาน ปัจจุบันมีการ
ร้องเล่นในเทศกาลสําคัญเสมอ ลักษณะเนื้อร้องเป็นคําคล้องจองที่ใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ ท่วงทํานอง
ลีลา มีน้ําร้องเสียงแบบลิเก ที่ร้องโต้ตอบกัน เช่นเน้ือร้องบ้างส่วน               
ฝ่ายชายร้อง: แม่คิ้วโก่งเหมอืนวงฆ้อง พ่ีอยากได้นวลน้อง เข้ามาพาที แม่กลิ่นเอย กลิ่นธูป ที่เขาจดุฟัง
เทศน์ มาตัดสวาทขาดเด็ด ช่างไม่เหลียวหลัง ทําให้พ่ีหลงรอ เชียวนักแม่ช่อดอกรัง 
(ลูกคู่) โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย 
ฝ่ายหญิงร้อง: พ่อคิ้วโก่งเหมือนวงพระจันทร์ คิ้วน้องน้ีไม่ต้องกัน มันก็โก่งอยู่เอง พ่อผมแหวก 
หว่าง หวี ทําให้น้องน้ีวังเวง 
(ลูกคู่) โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย 
ฝ่ายชายร้อง: พ่ีรักน้องมานาน ไม่รู้จะไปไหว้วานใครเขามาเป็นสื่อ พ่ีก้มหน้าเขียนสาร จนชาวบ้านเขา
ลือ 
(ลูกคู่) โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย 
 7.3.1.10 ระบาํคล้องช้าง29การละเล่นน้ีได้ดัดแปลง การคล้องช้างลากไม้มาแสดงรํา
คล้องช้างในเทศกาลสงกรานต์ การทําบุญกลางบ้าน เพ่ือพบปะกัน 

1. วิธีเล่น ดนตรีและนักร้องจะเริ่มบรรเลง ฝ่ายชายจะจับชายผ้าทั้งสองข้าง
ชายรําออกมาคล้องหญิงที่ตนสนใจแล้วรําต้อนไปมาอยู่กลางวง  ฝ่ายหญิงนําฝ่ายชายมาส่งแล้วไป
คล้องชายอ่ืน ๆ สลับกัน 

2. การแต่งกาย หญิงนุ่งโจงกระเบน เสื้อแขนกระบอก ผา้แถบคล้องคอชายนุ่ง
โจงกระเบน เสื้อดอกคอกลม ผ้าขาวม้าผูก 

3. เครื่องดนตรี เครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน เช่น กลอง โหม่ง ฉิง่ กรับ ฉาบ 
 4. เนื้อเพลง“คล้องเถิดหนาพ่อคล้อง  คลอ้งเถิดหนาแม่คล้อง  อย่าจดอย่าจ้อง 
คล้องไอ้ตัวงามเอย  คล้องช้างมาได้แล้วเหวย  คล้องช้างมาได้แล้วหวาผูกไว้ที่ต้นยอ  ช้างเถ่ือนเข้ามา
เกย  มาเลยเอาช้างต่อ  ต้นยอเล็กนักมันก็หกัลงเอย คล้องเถิดหนาพ่อคล้อง  คล้องเถิดหนาแม่คล้อง  
อย่าจดอย่าจ้อง คล้องไอ้ตัวงามเอย  คล้องช้างมาได้แล้วเหวย  คล้องช้างมาได้แล้วหวา ผูกไว้ที่ต้นยอ  
ช้างเถ่ือนเข้ามาเกย  มาเลยเอาช้างต่อ  ต้นยอเล็กนักมันก็หักลงเอย คล้องเถิดหนาพ่อคล้อง  คล้อง
เถิดหนาแม่คลอ้ง  อย่าจดอย่าจ้อง คล้องไอ้ตัวงามเอย  คล้องช้างมาได้แล้วเหวย  คล้องช้างมาได้แล้ว
หวา ผูกไว้ที่ต้นทอง  ใครเป็นเจ้าของรีบมาจองเอย  คล้องเถิดหนาพ่อคล้อง  คล้องเถิดหนาแม่คล้อง  
อย่าจดอย่าจ้อง คล้องไอ้ตัวงามเอย  คล้องช้างมาได้แล้วเหวย  คล้องช้างมาได้แล้วหวา ผูกไว้ที่ต้นรัก  
พ่ีมาช้านัก  อกต้องหักลงเอย” 

                                                            

 28 ตติยา อาจสามรถและรัชฎาพร นิวาสวงษ์,เพลงพืน้บา้นนครชุม อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร, 57-59. 
 29เร่ืองเดียวกัน,47. 
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 8.2 วัดสว่างอารมณ์(ปากคลองเหนือ)31 วัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์สร้างอยู่ในที่
เดิมของวัดร้างช่ือวัดสองพ่ีน้องเพราะบริเวณบ้านปากคลองเหนือ มีวัดอยู่อีกหน่ึงวัดอยู่ฝั่งตรงข้ามของ
คลองสวนหมากเป็นวัดกลางหมู่บ้าน มีท่านํ้าเป็นที่ขึ้น-ลง ของล้อเกวียนที่ลากเข็นข้าวจากนามาเก็บไว้
ยังยุ้งฉาง ที่ท่าวัดน้ันมีต้นหมันใหญ่เป็นสญัลักษณ์ จึงได้ช่ือว่า วัดท่าหมัน ทั้งสองวัดมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิด วัดสองพ่ีนองเดิมเป็นวัดร้าง ก็กลายเป็นที่หาของป่า เก็บผักพ้ืนบ้านเห็ดและหน่อไม้และ
เป็นที่เผาศพและผังศพ แล้วยังใช้เป็นที่ผูกช้างช่ัวคราว เพ่ือไปเตรียมเสบียงอาหารก่อนเข้าไปทํางาน
ในป่า เมื่อควาญช้างช่วยกันถางเถาวัลย์ออก พบพระพุทธรูปแบบเชียงแสนขนาดใหญ่อยู่ภายใน
อุโมงค์ดินท่านจึงได้ช่ือว่าหลวงพ่ออุโมงค์ ชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับวัดท่าหมันก็เร่ิมมาทาํบุญที่วัดสอง
พ่ีน้อง ทําให้คลายความน่ากลัวจากการเป็นวัดร้างไปได้มากแต่ก็ยังใช้เป็นที่เผาศพและผังศพ
เหมือนเดิม พระพุทธรูปที่ชาวนครชุมนับถือว่าศักด์ิสิทธ์ิ ขอสิ่งใดมักได้สมความปรารถนา ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านการศึกษา ด้านการค้าขาย หรือเกี่ยวกับการให้คําสัตย์สาบาน และจะแก้บนเป็นพวงมาลัย หัวหมู 
หรือมีลิเกถวาย ก็ตามกําลังศรัทธาปัจจุบันน้ีหลวงพ่ออุโมงค์ ได้รับเลือกจากชมรมพระพุทธรูป
ศักด์ิสิทธ์ิ ให้เป็นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิประจําจังหวัดกําแพงเพชร ต่อมาเมื่อปี 2490 นํ้าคลองสวน
หมากได้กัดเซาะตลิ่งบริเวณท่านํ้าของวัดท่าหมันเข้าไปเกือบถึงศาลา จึงได้ย้ายวัดและศาลาไปยังวัด
สองพี่น้อง โดย นายส่างหม่อง พ่อค้าไม้คู่เขยของพะโป้ และบริษัททําไม้ธัญญผลล่ําซํา ออกค่าจ้าง
ก่อสร้าง ส่วนโรงเรียนวัดท่าหมันแก้วปุณณวาสน์ ได้ย้ายไปต้ังที่ใหม่ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลเมือง
กําแพงเพชร(บ้านนครชุม) ส่วนวัดสองพ่ีน้องเปลี่ยนช่ือเป็นวัดสว่างอารมณ์ วัดท่าหมันจึงหมด
ความสําคัญลง ที่ดินของวัดถูกสร้างอาคารพาณิชย์ กลายเป็นส่วนหน่ึงของตลาดนครชุม  
วัดสว่างอารมณ์มีเทศกาลงานบุญประจําปีที่สําคัญ คืองานสมโภชน์หลวงพ่ออุโมงค์  ในเพ็ญเดือน
4 ก่อพระเจดีย์ทราย แห่ผ้าหลวงพ่ออุโมงค์และแห่ผ้าไปห่มพระบรมธาตุ ในวันสงกรานต์    มีเทศน์
มหาชาติในวันออกพรรษาจัดซุ้มอาหารต้อนรับและรับประทานอาหารร่วมกันในวันทอดกฐิน เป็น
สถานที่สอบธรรมสนามหลวงของพระเณรและนักเรียนธรรมะมีการทอดผ้าป่าแถวและลอยกระทงใน
คลองสวนหมากในวันลอยกระทงทุกปี 

                                                            

 31 ดวงรัตน์  มีชัย,ตลาดย้อนยุคนครชุม.ออนไลน์,เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557,
เข้าถึงได้จากhttp://khonchum.blogspot.com/2011/04/blogger_10.html. 
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นรูก้ารทําพร
ฒนธรรมไทยส

วัฒนธรรมไทย
ใยชุมชนตําบล

ะเครื่อง 
สายใยชุมชน

ยสายใยชุมชน
ลนครชุม 

ตาํบลนครชุม

ตําบลนครชุม
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ม 

 
ม 



โ

 

 
 พิ
บรมธาตุนคร
เป็นแหล่งเรีย
พิพิธภัณฑ์พ้ืน
อาคารทรงไท
 ช
ประวัติศาสต
กรุเมืองกําแพ
รัชกาลที่ 5  พ
เครื่องมือเคร่ื
โบราณนครชุ
 ส
ศาสนาและจั
นครชุม วัดพ
ข้อมูล ในบาง
 ส
พิพิธภัณฑ์พ้ืน

ภาพที่ 32 ภา
ที่มา (นิติกร สิ
 

พิพิธภัณฑ์พ้ืน
ชุม จัดต้ังขึ้นเ
ยนรู้ให้แก่บุคค
นบ้านขึ้น เครือ่
ทย 2 ช้ัน 3 หล
ชั้นบน เป็นที่จ
ร์ เครื่องสังคโ
พงเพชร-นครช
พัดรองที่ระลึก
องใช้ในชีวิตป
มและการเสด็
ส่วนชัน้ล่าง ถู
ัดกิจกรรมต่าง
ระบรมธาตุแล
งครั้งใช้เป็นที่ป
ส่วนบริการพิ
นบ้าน 

ายในพิพิธภัณ
 สงิห์ลอ ศูนย์ส

บ้าน ศูนย์ส่งเ
เพ่ือการอนุรัก
คลทั่วไป จึงได้
องมือเคร่ืองใช
ลังเช่ือมติดกัน
จดัแสดงโบรา
โลก เครื่องถ้ว
ชุม ฉัตรพระบ
ก เงินโบราณ 
ประจําวันของช
ด็จประพาสต้น
ถกูแบ่งออกเป็
งๆ ส่วนที ่2 เ
ละพิพิธภัณฑ์พื
ประชุมของพร
พิธภัณฑ์ อยู่ด

ณฑ์พ้ืนบ้าน ศูน
ส่งเสริมวัฒนธ

เสริมวัฒนธรร
กษ์และรวบรว
ด้มีการรวบรวม
ช้ในการดํารงชี
น  
าณวัตถุต่างๆ 
ยจีน เครื่องถ้

บรมธาตุจากกา
 ตราช่ังโบราณ
ชาวนครชุมใน
นของสมเด็จพ
ป็น 3 ส่วน ส่ว
เป็นห้องที่ใช้สํ
พ้ืนบ้านสําหรั
ระสังฆาธิการใ
ด้านหลังเป็นห

นย์ส่งเสริมวัฒ
ธรรมไทยสายใ

รมไทยสายใยช
มโบราณวัตถุ
มโบราณวัตถทุี
ชีวิตของคนนค

 อาทิเช่น ขวา
้วยเบญจรงค ์
ารบุรณะเจดีย
ณ ตราสัญลักษ
นอดีต รวมถึงก
พระพุทธเจ้าห
วนแรกเป็นหอ้
สําหรับการบรร
ับผู้ที่มาเป็นห
ในจังหวัดกําแ
ห้องน้ําที่มี10 

ฒนธรรมไทยสา
ใยชุมชนตําบล

ชุมชนตําบลน
และเครื่องมอื
ที่ขุดพบภายใน
ครชุมในอดีต 

นหินขัดและภ
 เครือ่งเขิน ภา
ย์วัดพระบรมธ
ษณ์และอุปกร
การจัดนิทรรศ
ลวง รัชกาลที่
งโถงใช้ในการ
รยายพิเศษเก่ี
หมู่คณะและต้อ
แพงเพชรด้วย 
 ห้อง ไว้สําหรั

ายใยชุมชนตํา
ลนครชุม วันที

นครชุม ภายใน
อเครื่องใช้ต่าง
นวัด จัดทําเป็
 ถูกนํามาจัดแ

ภาชนะดินเผา
าชนะทองเหลื
ธาตุของพระโ
รณ์ไปรษณีย์โท
ศการเกีย่วกับ
ที่ 5  
รประกอบพิธี
กีย่วกับเมืองโบ
องการฟังบรร
  
รับบริการผู้เขา้

าบลนครชุม 
ที่ 31ธันวาคม
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นวัดพระ
ๆ ไว้ จะ

ปน
แสดงไว้ที่

สมัยก่อน
ลือง พระ
ป้ในสมัย
ทรเลข 
เมือง

 
กรรมทาง
บราณ
รยาย

าชม
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ภาพที่ 33 แห
ที่มา: แหล่งเรี
www.blogga
2012&date=
 
 แ
สมหมาย  พย
ช่างพระเคร่ือ
จัดต้ังแหล่งเรี
ประชาชนทั่ว
กระบวนการท
จากการนําดิน
ถัดมา ให้นําแ
และสามารถน
ของแท้ ที่เป็น
เมื่อกดดินลงก
นําออกตากแ
ถ่าน และควบ
                      

 3

www.blogga
2012&date=

9.2 เรียนรูเ้รือ่

หล่งเรียนรู้พร
รียนรู้พระเคร่ื
ang.com/vie
=15 

แหล่งเรียนรูพ้
ยอม ที่คลุกคลี
องในกําแพงเพ
รียนรู้การทําพ
ไป ที่สนใจใน
ทําพระเครื่อง
นที่ได้มาทุบ แ
แป้งมาโดยที่แ
นําดินออกมาไ
นของเก่าของแ
กับแม่พิมพ์จน
แดดให้แห้งสนิ
บคุมไม่ให้ไฟแ
                      

32 แหล่งเรียน
ang.com/vie
=15 

องพระเครื่อง

ะเครื่องนครชุ
องนครชุม เข้
ewdiary.php

พระเครื่องนคร
ลีอยู่ในวงการพ
พชร แล้วนํามา
พระเครื่องนคร
นเรือ่งวิธีการทํ
ในขั้นตอนต่า
แลว้หมักไว้ 1 
แม่พิมพ์พระ เพ
ได้ง่าย โดยแม
แก่ จึงทําให้พ
นดินขึ้นเป็นรปู
ท ต่อด้วยการ

แรงเกินไป ครบ
                

รู้พระเคร่ืองน
ewdiary.php

นครชุม32 

ชุม 
้าถึงเมื่อวันที ่
p?id=nakho

รชุมต้ังอยู่ที่ ห
พระเครื่องมา
าทดลองทําพ
รชุมขึ้น เพ่ือให
ําพระเครื่อง ซึ

างๆ ให้ได้ชม ส
 คืน จากน้ันก็
พ่ือที่เวลากดดิ
ม่พิมพ์พระที่ใช
พระพิมพ์ที่ทําอ
ปแลว้ ก็นําออ
รนําพระไปเผ
บกําหนดเวลา

นครชุม,เข้าถึง
p?id=nakho

 13 มิถุนายน 
nchum&gro

หมู่ที ่3 บ้านปา
นาน จึงศึกษา
ระซุ้มกอได้เป็
ห้เป็นแหล่งเรี
 ซึ่งภายในแหล
สําหรบัการทํา
กน็ําดินมานวด
ดินลงกับแม่พิ
ช้ก็ได้มาจากก
ออกมาน้ันมีรูป
อกมาใส่ถาด พึ
าที่เตาประมา
าแล้วก็นําพระ

เมื่อวันที่ 13 ม
nchum&gro

 2557 เข้าถึงไ
up=3&mon

ากคลองใต้ จัด
าและจดจําวิธี
ปนอันดับแรก 
ยนรู้แก่ นักเรี
ล่งเรียนรู้ก็จะมี
าพระเคร่ือง ห
ดให้นิ่มพอดี ไม
มพ์แล้วดินจะ
การจําลองจาก
ปร่างลักษณะ
พ่ึงลมไว้ในร่มป
าณ 24 ช่ัวโมง
ะออกจากเตา 

 มถิุนายน 255
up=3&mon

งได้จาก 
nth=04-

ัดต้ังขึ้นจาก น
ธีการทําพระเค
 ในปี พ.ศ.255
รียน นักศึกษา
มสีมาชิกที่คอ
หรือพระพิมพ์
ม่แข็งหรือเหล
ะได้ไม่ติดกับแ
กพระเครื่องน
คล้ายกับของ
ประมาณจนแ
ง ซึ่งจะต้องคอ
  

57, เข้าถึงได้จ
nth=04-
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นาย 
ครื่องจาก
51 ก็ได้
 และ
ยสาธิต
น้ัน เริ่ม
ลวเกินไป 
ม่พิมพ์ 

นครชุม
เก่ามาก  
แห้ง และ
อยเติม

จาก 



ไ

 

 น
ได้พระเคร่ือง
ความเป็นมาข
งามตามภูมิปั

ภาพที่ 34 ภา
ที่มา: แหล่งเรี
www.mana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นํามาวางเรียง
นครชุมที่ดูคล้
ของกรุพระเค ื
ญญาทางพุทธ

าพการสาธิตก
รียนรู้พระเคร่ื
ger.co.th/tr

งเพ่ือใส่รา ใสค่
ล้ายของเก่าแก
รื่องในสมัยกอ่
ธศิลป์ด้ังเดิม 

การทําพรเครือ่
องนครชุม เข้
avel/viewne

คราบพระ สุด
ก่พระเคร่ืองห
อน จนมาถึงก
 

องแหล่งเรียนร
้าถึงเมื่อวันที ่
ews.aspx?Ne

ดท้ายให้นําใบต
รือพระพิมพ์ 

กระบวนการทํ

รู้พระเคร่ืองน
 13 มิถุนายน 
ewsID=9540

ตองแห้งของก
 ที่ได้มาน้ัน ทํา
ําพระในสมัยป

ครชุม 
 2557 เข้าถึงไ
0000098572

กล้วยนํ้าว้ามา
าให้ผู้เขา้ชมได
ปัจจุบัน ที่ยังค

งได้จาก 
2 
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ขัด ก็จะ
ด้ศึกษา
คงความ

 



 

10. ตารางสร
  
ทางศิลปกรรม
 

ภาพที่ 35 แผ
ที่มา: นิติกร สิ
ด้วยโปรแกรม
 
ตารางที่ 1 ตา
สถานที ่
โบราณสถา
อรัญญิกนค

วัดพระบรม
ชุม 

พ้ืนที่ถนนวัฒ

 

รปุกิจกรรมที่
 จากข้อมูลขอ
มและประเพณ

ผนที่แสดงตําแ
 สิงห์ลอ, คัดล
ม AutoCAD 

ารางสรุปกิจก

นเขต
รชุม 

มธาตุนคร

ฒนธรรม 

เกิดสถานทีท่
องพ้ืนที่ศึกษาช
ณีประดิษฐ์ในน

แหน่งสถานที่ท
อกจากแผนที่
[โปรแกรมคอ

กรรมที่เกิดสถา
ที่ตั้ง 
ทุ่งเศรษฐ ี

หมู่ที่ 3 ปากค

หมู่ที่ 3 ปากค
บริเวณหลัง(ห
เดิม)วัดพระบ
นครชุม 

ทางศิลปกรรม
ชุมชนนครชุมใ
นครชุมดังน้ี 

ทางศิลปกรรม
ที่ภาพถ่ายทาง
อมพิวเตอร์], U

านที่ทางศิลป
กิ
-
แ
-
-

คลองใต้ -
-
-
บ
-

คลองใต้ 
หน้าวัด
บรมธาตุ

-
-
ว
 

มและประเพณี
ในด้านต่างๆ 

 

มและประเพณี
อากาศตําบลน

U.S. public d

กรรมและประ
กิจกรรม 
-ท่องเที่ยวโบร
และนครชุม 
-ศึกษาข้อมูลท
-ทัศนะศึกษา 
-ประกอบพิธีก
-กิจกรรมทาง
-สถานที่ท่องเ
บรมธาตุ 
-ไหว้เจดีย์พระ
-กิจกรรมวันน
-รองรับประเพ
วันเทศกาล แ
 

ณีประดิษฐ์ 
 สรุปกิจกรรมท

ณีประดิษฐ์ในน
นครชุม ระบบ
domain, 200

ะเพณีประดิษ

ราณสถานในจั

ทางโบราณคดี
 
กรรมทางศาส
ประเพณีและ
ที่ยวโบราณส

ะบรมธาตุนคร
นพพระเล่นเพล
พณีและการล
ละงานบุญต่า

ที่เกิดขึ้นกับส

นครชุม 
บแผนทีข่องกู
07. 

ษฐ์ 

จังหวัดกําแพง

ดี 

สนา 
ะเทศกาลในรอ
สถานภายในวัด

รชุม 
ลง 
ะเล่นตามประ
าง 
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สถานที่

 

เกิลแมพ 

งเพชร     

อบปี 
ดพระ

ะเพณีใน
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ตารางที่1 ตารางสรุปกิจกรรมที่เกิดสถานทีท่างศิลปกรรมและประเพณีประดิษฐ์ 
สถานที ่ ที่ต้ัง กิจกรรม 
พิพิธภัณฑ์สายใย
ชุมชน 

ภายในวัดพระบรมธาตุ
นครชุม 

- นิทรรศการ โบราณวัตถุ ข้าวของ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และนิทรรศการเสด็จประพาสต้นวัด 
พระบรมธาตุนครชุม ฉัตรไมท้ี่พะโป้ ทําการ
บูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ 
- รองรับการประชุม และการบรรยาย  
 

ศูนย์การเรียนรู้พระ
เครื่อง 

หมู่ที่ 3 ปากคลองใต้ -ให้ความรู้เร่ืองพระเคร่ืองในนครชุม 
-สาธิตวิธีการทําพระเครื่องและให้ความรู้ในการ
ทําพระเครื่อง 
-ทดลองทําพระเครื่อง 

วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5 ปากคลอง
เหนือ ริมคลองสวน
หมาก,ครองแม่พล้อ
สายเก่า และคลองแม่
พล้อสายใหม ่
 

-ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
-กิจกรรมทางประเพณีและเทศกาลในรอบปี 
-สมโภชน์หลวงพ่ออุโมงค์ 
-กิจกรรมประเพณีทางน้ํา ลอยกระทงลาย 

ตลาดย้อนยุคนครชุม หมู่ที่ 5 ปากคลอง
เหนือ ย่านการค้านคร
ชุม 

-ย่านการค้าในนครชุม 
-กิจกรรมตลาดย้อนยุคในวันเสาร์-อาทิตย์แรก
และท้ายเดือน 

บ้านพะโป้ หมู่ที่ 5 ปากคลอง
เหนือ ริมคลองสวน
หมาก 

-ปัจจุบันทรุมโทรมมาก ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 
-เป็นที่รู้จักของคนในกําแพงเพชรถ้ามีโอกาสมา
นครชุมก็จะแวะเวียนมาชม(ภายนอก)บ้านพะ
โป้เสมอ  
-เป็นสถานที่ศกึษาสถาปัตยกรรมของนักเรียน
นักศึกษาในกําแพงเพชร 
-เดิมเป็นที่ลองของท้าทายสิ่งลี้ลับในบ้าน 
ปัจจุบันมีการห้ามปราม 

โรงภาพยนตร์ หมู่ที่ 5 ปากคลอง
เหนือ ย่านการค้านคร
ชุม บริเวณสถานที่จัด
งานตลาดย้อนยุคนคร
ชุม 

-ไม่ได้มีการใช้สอยใดๆ เพราะอาคารเก่าและ
ทรุดโทรมพอสมควร 
-ปัจจุบันมีการดัดแปลงบ้างส่วนทําสํานักงาน
พืชผลทางการเกษตร 

 
  



 

จากตารางจะ

ภาพที่ 36 สรุ
ที่มา: นิติกร สิ
ด้วยโปรแกรม
 
 1
ชุม เป็นหลักโ

งานจังหวัด แ
 
ของเครื่องมอื
การบูรณะพร

1
ประเพณีในอ
การค้านครชุม
เพียงพอทางด
ตลาดที่เหมาะ
การเลือกที่ต้ัง
พ้ืนที่ในส่วนข
ประเพณีประ
ที่เกิดขึ้นตาม

                      

 3

(กําแพงเพชร

ะพบว่ากิจกรร

รปุการใช้พ้ืนที
 สิงห์ลอ, คัดล
ม AutoCAD 

10.1 กิจกรรม
โดยมีพ้ืนที่รอง

10.1.1 
และกิจกรรมนั

10.1.2 
อ เครื่องใช้ แล
ระบรมธาตุเจดี
10.2 กิจกรรม
ดีตกลับมาใช้ใ
ม แต่การจัดก
ด้านสถานที่จัด
ะสมเช่น ขยะ
งที่เหมาะสมกั
ของบริเวณตล
ะดิษฐ์ทางวัฒน
ประเพณีในรอ

                      
33 เพชรา บุดสี
: งานวิจัยมห

รมเกิดขึ้นในพ้ืน

ที่ที่ทางศิลปกร
อกจากแผนที่
[โปรแกรมคอ

มที่กระทํากัน
งรับกิจกรรมคื
 พ้ืนที่ถนนวัฒ

นนัทนาการใน
 พิพิธภัณฑ์สา
ละนิทรรศการ
ดีย์ และห้องร
มแบบประเพณ
ใหม่เพ่ือการท
การยังไม่เป็นแ
ดงานที่คับแค
และห้องนํ้า ยั

กบัการศึกษาอ
าดย้อนยุคนค
นธรรมรวมเข้า
อบ 1ปีภายใน

                

สีทา, “การจัด
าวิทยาลัยราช

้นทีใ่น 2 ส่วน

รรมและประเพ
ที่ภาพถ่ายทาง
อมพิวเตอร์], U

นตามประเพณี
คือ   
ฒนธรรม เพ่ือร
ชุมชนในวันเท
ายใยชุมชน เผ
รเสด็จประพาส
รองรับการประ
ณปีระดิษฐ์ ใน
ท่องเท่ียวและ
แบบรูปธรรมเพ
บ อึดอัดไม่ส่ง
ยังไม่ได้ใช้ทรัพ
ออกแบบในเรื่อ
ครชุม เพ่ือทําก
ากับพิพิธภัณฑ
นวัดพระบรมธ

ดการด้านการ
ชภัฏกําแพงเพ

นคือ 

พณีประดิษฐ์ 
อากาศตําบลน

U.S. public d

ณใีนอดีตกิจกร

รองรับกิจกรร
ทศกาล และง
ผยแพร่ความรู้
สต้นวัดพระบ
ะชุม และการ
นปัจจุบันโดย
เพ่ือเศรษฐกิจ
พ่ือส่งเสริมกจิ
งเสริมกิจกรรม
พยากรในพ้ืนที
องประเพณีป
การออกแบบ
ฑ์และเนื้อหาที
ธาตุนครชุม  

รตลาดการท่อ
พชร, 2552),1

 
นครชุม ระบบ
domain, 200

รรมจะเกิดขึ้นท

รมที่เกิดขึ้นในว
านบุญต่างๆ 
รู้จากนิทรรศก
รมธาตุนครชุม
บรรยาย   
การนําเอา ศิล

จชุมชนจะเกิด
จกรรมในตลาด
มในตลาดย้อน
ที่อ่ืนๆ ที่อย่าง
ระดิษฐ์กับสถ
และจัดการปัญ
ที่สอยคล้องกัน

งเที่ยวชุมชนน
36. 

บแผนทีข่องกู
07. 

ที่วัดพระบรม

วันนพพระเลน่
  
การ โบราณวัต
ม ฉัตรไม้ที่พะ

 
ลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่บริ
ดนครชุม33คว
นยุค และระบ
งเต็มพ้ืนที่ ดังน
ถาปัตยกรรมไท
ญหาในพ้ืนทีท่ี
นกับพ้ืนที่กิจก

นครชุม” 
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เกิลแมพ 

มธาตุนคร

นเพลง 

ตถุ ข้าว
ะโป้ ทํา

 
เวณย่าน
วามไม่
บบจัดการ 
นั้นเอง
ทยจึงเป็น
ที่เป็น
กรรมภาย



 

 
1. พื้นที่ตัง้โค
 1

นครชุมและเป็
 
สําคัญๆ และ
 
 จ
บ้านพะโป้กับ
ชุม  

ภาพที่ 37 คว
ที่มา: U.S. p
1.วัดสว่างอาร
2.บ้านพะโป้ 
3.คลองสวนห
4.ตลาดนครช
5.ตลาดสดนค

ครงการ 
1.1 เกณฑ์ในก

1.1.1 เป็
ป็นพ้ืนที่นันทน

1.1.2 สา
เดินทางมายัง

1.1.3 มีส
จากเกณฑ์ในก
บวัดสว่างอารม

วามสัมพันธ์กบั
ublic doma
รมณ ์ 
  
หมาก 
ชุมย้อนยุคนค
ครชุม 

ตลาดย้อนย

การเลือกพ้ืนที
นที่ว่างส่วนรว
นาการชุมชนไ
ามารถเป็นพ้ืน
งพิพิธภัณฑ์ได้
สภาพแวดล้อม
การเลือกพ้ืนที
มณ์ พ้ืนที่ด้าน

บอาคารบริบท
in,ตลาดนครช

รชุม 
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บทที ่
ยุคนครชุมแล

ที่ต้ังโครงการ 
วมของชุมชนอ
ได้  

นที่ศูนย์กลางแ
้ระยะทางไม่ไ
มที่ดีเอ้ืออํานว
ที่ต้ัง จึงสามาร
นหน้าติดลําคล

ทโดยรอบพ้ืนท
ชุม, ระบบแผ

 

 3 
ละพพิิธภัณฑ์น

 
อยู่บริเวณใกล้

 
และเช่ือมต่อกจิ
กลมานัก  
วยต่อการสร้า
รถทาํการระบุท
ลองสวนหมาก

ที่ต้ังโครงการ 
ผนที่ของกูเกิล

นครชุม 

ล้เคียงพ้ืนที่จดั
 

จกรรมจากตล
 

งงานสถาปัตย
ที่ต้ังได้คือ พ้ืน
ก ฝั่งตรงข้ามกั

 
แมพ 2007. 

ดกิจกรรมตลา
 

ลาดนครชุมไป

ยกรรม  
นที่ว่างที่อยู่ระ
กบัตลาดย้อนย

 

ดย้อนยุค

ปยังพ้ืนที่

ะหว่าง
ยุคนคร

 



 

 1
ประวัติศาสต
พ้ืนที่ซึ่งในอดี
จากคลองสวน
ผู้ใหญ่วัน 
 

ภาพที่ 38 หน
ที่มา: ภาพหน้
2449-2549,
gallery2010
 
2 สภาพแวด
 พื
 ทิ
 ทิ
 ทิ
 ทิ
 

                      

 1

 2

5,(กรุงเทพ:วิ

1.2 ความสัม
ร์ชุมชนนครชุ

ดีตเมื่อวันที่ 24
นหมากและจ

น้าบ้านผู้ใหญ่ว
น้าบ้านผู้ใหญ่ว
เข้าถึงเมื่อวันที
0/albumns2

ดลอ้มของพื้น
พ้ืนที่ต้ังโครงก
ทศิเหนือติดกบั
ทศิตะวันออก 
ทศิตะวันตก  
ทศิใต้  

                      
1 ผู้ใหญ่วัน เป็
2 สมเด็จพระเ
สดอม,2552)

พันธ์ของพื้นท
มซึ่งเดิมเคยเป็
4 สงิหาคม 24
อดเรือไว้ที่คล

วัน 
วัน,ครบ 100 
ที่ 4 กันยายน
010/section

ที่ตัง้โครงการ
การต้ังอยู่ที่หมู่
บ คล
 คล

 โก
 บ้า

                

ป็นพ่อของอําแ
เจ้าบรมวงศ์เธ
,104. 

ทีกั่บประวัตศิ
ป็นที่ต้ังบ้านผู้
449 พระบาท
ลองแม่พล้อ2ใน

 ปี เสด็จประพ
น 2555,เข้าถงึ
n5/sec5_01/

ร  
มู่ที่5 ปากคลอ
ลองแม่พล้อส
ลองสวนหมาก
กดังเก็บสินค้า
านพะโป้ 

แดงย้อยภรรย
ธอกรมพระยา

ศาสตร์ชุมชนน
ผู้ใหญ่วัน1  ควา
ทสมเด็จพระจุ
นบริเวณน้ี ทร

พาสต้นเมืองกํ
งได้โดยhttp:/
/Dynamic/in

งเหนือ ตําบล
ายเก่าและวัด
ก   
ยูนิลีเวอร์  

ยาของพะโป้  
ดํารงราชานภุ

นครชุม ความ
ามสําคัญทางป
ลจอมเกล้าเจ้
รงฉายพระรูป

กาํแพงเพชร  
//suntiapaira
ndex.html. 

ลนครชุม 
สว่างอารมณ์ 

 
 

 
ภาพ,เสด็จประ

มสัมพันธ์ของพ
ประวัติศาสตร
้าอยู่หัวได้ เสด

ปหน่ึงรูปที่หน้า

 
ach.com/ 

 

์  
 
 

ะพาสต้นในรั
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พ้ืนที่กับ
ร์ของ
ด็จขึ้น
าบ้าน

 

ัชกาลที ่



 

3 สภาพพื้นที
 พื
เช่ือมต่อถึงกัน

ภาพที่ 39 ตํา
ที่มา: U.S. p
 
 3

ภาพที่ 40 พ้ืน
ที่มาของภาพ

ทีต่ั้งโครงการใ
พ้ืนที่ต้ังโครงก
นเป็นเส้นทาง

าแหน่งภาพมุม
ublic doma

3.1 มุมมอง A

นที่ต้ังโครงกา
พ : (ถ่ายภาพโ

ในปัจจุบัน   
การในปัจจุบัน
ที่สามารถเดิน

มมอง 
in,ตลาดนคร

A ด้านหนา้ขอ

รมุมมอง A  
ดย นิติกร สิง

 
นเป็นพ้ืนที่โล่ง
นไปที่วัดสว่าง

รชุม, ระบบแผ

องพื้นที่ตั้งโค

 
ห์ลอ เมื่อวันที

กว้าง มีถนนที
อารมณ์ได้ 

ผนทีข่องกูเกิล

รงการ 

ที่ 23 ตุลาคม 

ที่คนในชุมชนใ

ลแมพ,2007. 

 2557) 

ใช้เดินสัญจรริ
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รมิคลองที่ 

 

 



 

 3

ภาพที่ 41 ภา
ที่มาของภาพ
 
4. การเขา้ถึง
 ส
กว้า 3.5เมตร
ทาง 1. เข้าท
วัดสว่างอารม
 

ภาพที่ 42 แส
ที่มาของภาพ
 
 
 

3.2 มุมมองB

าพมุมมองB ก
พ : (ถ่ายภาพโ

งพื้นที่โครงกา
สามารถเข้าถงึ
ร ของมาในพ้ืน
างหน้าบ้านพ
มณ์และเดินเท้

สดงการเข้าถงึ
พ : U.S. publ

 มุมมองด้าน

กว้างด้านหน้า
ดย นิติกร สิง

าร 
งได้โดยทางเท้
นที่โครงการป
ระโป้ระยะทา

ทา้เข้ามาระยะ

งโครงการ 
lic domain,ต

หน้าของพื้นที

ของพื้นที่ต้ังโค
ห์ลอ เมื่อวันที

ทา้ หรือรถยนต
ประมาณ 140 
างจากถนนชุม
ะทางประมาณ

ตลาดนครชุม

ที่ตัง้โครงการ

ครงการ 
ที่ 23 ตุลาคม 

ต์ รถจักยานย
 เมตรจากถนน
มชนเข้ามา ปร
ณ 70 เมตร 3.

, ระบบแผนที

ร 

 2557) 

ยนต์ โดยใช้เส้น
นภายในหมู่บ้
ระมาน 140 เ
เข้าจากถนนท

ท่ีของกเูกิลแม

้นทางเดินขนา
บ้าน  โดยมีทา
 เมตร และ 2. 
ทางเข้าถนนโค

มพ 2007. 
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าดความ
งเข้าได้ 3
 จอดรถที่
ครงการ 

 



 

 4

(A)  
ภาพที่ 43  แ
ที่มาของภาพ
(A) ภาพเส้นท
(B) ภาพบ้าน
(C) ภาพกลุ่ม
 

 4

(D)  
ภาพที่ 44 แส
ที่มาของภาพ
(D) ภาพวัดส
(E) ภาพกุฏิวัด
(F) ภาพสะพ
 
 4

ภาพที่ 45 แส
ที่มาของภาพ
5. มุมมองจา

4.1 มุมมองท

   
แสดงภาพการ
พ : (ถ่ายภาพโ
ทางคอนกรีตเ
พะโป้ 
ต้นมะม่วงแล

4.2 มุมมองท

   
สดงภาพการเข
พ : (ถ่ายภาพโ
ว่างอารมณ์ 
ัดสว่างอารมณ
านข้ามคลองแ

4.3 มุมมองท

สดงภาพการเข
พ : (ถ่ายภาพโ
ากบริบทรอบ

างเขา้จากทา

 
         (B)  
เข้าถึงพ้ืนที่โค
ดย นิติกร สิง
เลียบคลองสว

ะทางเดินคอน

างเขา้จากทา

 
          (E)  
ข้าถึงพ้ืนที่โคร
ดย นิติกร สิง

ณ์ 
แมพ่ล้อสายเก

างเขา้จากทา

ข้าถึงพ้ืนที่โคร
ดย นิติกร สิง
ๆโครงการเข้

างเข้าที1่ 

   
ครงการเส้นทา
ห์ลอ เมื่อวันที
นหมากทางภ

นกรีตเช่ือมต่อ

างเข้าที2่ 

 
รงการเส้นทาง
ห์ลอ เมื่อวันที

ก่า 

างเข้าที่ 3 

รงการเส้นทาง
ห์ลอ เมื่อวันที

ขา้มาสู่พืน้ที่โค

                 
างที่ 1 
ที่ 23 ตุลาคม 
ภายในชุมชนถึ

อไปที่พ้ืนที่ต้ังโ

    
งที่ 2 
ที่ 23 ตุลาคม 

งที่ 3 
ที่ 23 ตุลาคม 
ครงการ 

 
  (C) 

 2557) 
งบ้านพะโป้ 

โครงการ 

 
  (F) 

 2557) 

 

 2557) 
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ภาพที่ 46 มมุ
ที่มาของภาพ
 
 5

ภาพที่ 47 มมุ
ที่มาของภาพ
 5

ภาพที่ 48 มมุ
ที่มาของภาพ
 
  

มมองจากบริบ
พ : U.S. publ

5.1 มุมมองที่

มมองจากท่าน
พ : (ถ่ายภาพโ
5.2 มุมมองที่

มมองจากสะพ
พ : (ถ่ายภาพโ

 

บทรอบๆโครง
lic domain,ต

 1 มองจากล

นํ้าวัดสว่างอาร
ดย นิติกร สิง
 2 มุมมองจา

พานข้ามคลอง
ดย นิติกร สิง

งการเข้ามาสู่พ้ื
ตลาดนครชุม,

ลานท่าน้ําวัดส

รมณ์ 
ห์ลอ เมื่อวันที
ากสะพานข้า

งสวนหมาก 
ห์ลอ เมื่อวันที

พ้ืนที่โครงการ 
 ระบบแผนที่

สว่างอารมณ์

ที่ 23 ตุลาคม 
มคลองสวนห

ที่ 23 ตุลาคม 

 
ของกูเกิลแมพ

เ์ขา้มายังพืน้ท

 

 2557) 
หมากเข้ามายั

 

 2557) 

พ 2007. 

ที่ตั้งโครงการ

ยงัพืน้ที่ตั้งโคร
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ร 

รงการ 



โ

 

5.4 มุมมองที

ภาพที่ 49 มมุ
ที่มาของภาพ
 
 5

ภาพที่ 50 มมุ
ที่มาของภาพ
 
6. ศักด์ิภาพที
 1
 2
 3
จํานวนคนจา
แต่ปัญหาที่มคี
-ที่ต้ังโครงการ
โครงการได้  
 6

เอาจํานวนคน
  
 
 
 
 

ที่ 3 มองจากพ

มมองพื้นที่ว่าง
พ : (ถ่ายภาพโ

5.5 มุมมองที่

มมองจากมุมม
พ : (ถ่ายภาพโ

ทีต่ั้ง  
1. ตําแหน่งทีต่
2. ที่ต้ังน้ีอยู่ระ
3. พ้ืนที่ต้ังโคร
กตลาดนครชุ
คอืจะต้องมีท
รกับย่านตลาด
 
6.1 อาคารท่ีมี

1. บ้านพ
2. โรงภา

นที่แออัดบริเว
 

พื้นที่ว่างริมน้ํ

งริมนํ้าในตลา
ดย นิติกร สิง

 4 มุมมองจา

มองจากหน้าบ้
ดย นิติกร สิง

ต้ังที่สามารถเป
ะหว่างบ้านพะ
รงการต้ังอยู่ฝัง่
มในวันที่มีกา
างข้ามคลองส
ดนครชุม สาม

มีอยู่เดิมโดยเ
พะโป้ บูรณะแ
ายนตร์เก่าในต
วณสามแยกตล

น้าํในตลาดนค

าดนครชุม 
ห์ลอ เมื่อวันที

ากหน้าบา้นพ

บ้านพะโป้ 
ห์ลอ เมื่อวันที

ป็นจุดเช่ือมต่
ะโป้และวัดสว่
งตรงข้ามกับต
รจัดกิจกรรมย
สวนหมากจาก
มารถประยุกต์

เสนอให้เป็นส่
ละปรบัพ้ืนที่ภ
ตลาดนครชุม 
ลาดในขณะที่

ครชุมเข้ามายั

ที่ 23 ตุลาคม 

พะโป้เขา้มายัง

ที่ 23 ตุลาคม 

อกับสถานทีต่
ว่างอารมณ์แล
ตลาดย้อนยุคน
ย้อนยุคมาฝั่งพ
กตลาดนครชุม
ต์กิจกรรมให้ส

สว่นหนึ่งของโ
ภายในห้องเป็
 ปรับพ้ืนที่ภาย
ทีม่ีกจิกรรมฉา

ยงัพื้นทีต่ั้งโคร

 

 2557) 

งพื้นที่ตั้งโครง

 

 2557) 

ต่างที่อยู่ในบริบ
ะอยู่ไม่ห่างจา
นครชุม ซึ่งจะ
พิพิธภัณฑ์นค
มมาทีพ้ื่นที่โคร
อดคล้องกับอ

โครงการ 
นส่วนหน่ึงขอ
ยในให้เป็นโรง
ยภาพยนตร์  

รงการ 

งการ 

บทได้ 
ากชุมชน 
ะสามารถแบ่งเ
รชุมและบ้าน
รงการ 
อาคารเก่าที่มีอ

องพิพิธภัณฑ์ 
งภาพยนตร์เพื
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7. กิจกรรมในโครงการพิพธิภัณฑ์ที่สัมพนัธ์กับกิจกรรท่ีเกิดขึ้นในพื้นทีบ่ริบทรอบๆโครงการ 
 7.1 กิจกรรมในโครงการพพิธิภัณฑ์ 

1. จัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน 
2. เป็นแหล่งกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างคนต่างรุ่นเพ่ือ

เกิดการสืบ สาน วัฒนธรรมของชุมชนนครชุม พบปะกันในชุมชน และเป็นพ้ืนที่นันทนาการชุมชน 
ลานเช่าพระ เครื่อง 

3. กิจกรรมปฏิบัติการเป็นแหล่งการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมปัิญญาด้านต่างๆ ให้แก่
คนภายในชุมชนและบุคคลภายนอก 

4. ลานจัดแสดงกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน,ละครเวทีบทละครจากนิยายในชุมชน 
5. ร้านขายของที่ระลึก ขายอาหาร 

 7.2 กิจกรรมในตลาดนครชมุ  
 จันทร์-ศุกร์ที่ไม่มีการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุค 

9.00 น – 18.00 น ขายอาหาร ก๋วยเต๋ียว เครื่องด่ืม ขนมไทยในนครชุม  
19.00น - 21.00น ร้านข้าวต้ม ร้านขายกับข้าวสําเร็จรูป 
 

 วันเสาร์อาทิตย์ที่มีการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุค 
 9.00 น – 15.00 น - ขายอาหาร ก๋วยเต๋ียว เครื่องด่ืม ขนมไทยในนครชุม  
 15.00น - 17.00 น - เตรียมพ้ืนที่ขายของที่หน้าบ้านตนเอง จัดเตรียม  
   พ้ืนที่ จัดต้ังเวที และจอฉายหนังกลางแปลง  
   - เร่ิมแต่ตัวด้วยเสื้อผ้าย้อนยุค 
 18.00น-21.00น - กิจกรรมตลาดย้อนยุค    
 7.3 บรรยากาศกิจกรรมในงาน  
 1. กิจกรรมตลาดขายของที่ระลึก    
 2. ขายอาหารคาว อาหารหวาน      
 3. กิจกรรมการแสดงดนตรีลูกทุ่ง    
       
 7.4 กิจกรรมในวัดสว่างอารมณ์ 
 1. กิจกรรมตามประเพณีและทางศาสนา    
 2. ไหว้หลวงพ่ออุโมงค์      
 3. ลานริมคลองสวนหมากหน้าวัดสว่างอารมณ์   
 4. พ้ืนที่เช่าพระเครื่อง     
 5. ลอดใต้ท้องเรือ      
 6. ลานทรายรมิคลองใช้ในกจิกรรมทางประเพณีในวันสงกรานต์ 
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บทที่ 4 
ทฤษฎีการออกแบบท่ีสอดคลองกับแนวคดิประเพณปีระดิษฐ์ 

 
1. ทฤษฎีเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับการจัดพพิิธภัณฑ์ทั่วไป 
          1.1 พิพธิภัณฑ์นครชุมอยูใ่นประเภทพพิธิภัณฑ์ท้องถ่ิน1เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดต้ังข้ึนและ
ให้บริการจัดการโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (เมือง/จังหวัด/เทศบาล/ตําบล/)เพ่ือดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์เร่ืองราวของท้องถิ่น หรือเรื่อราวที่ท้องถิ่นน้ันสนใจ และยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ของท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์เมือง เป็นต้น ปัจจุบันเมื่อกิจการพิพิธภัณฑ์โดยรัฐบาลกลางได้
วางรากฐานในการอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมของชาติได้อย่างเข้มแข็งข้ึน ความสนใจและแนวคิดในการ
อนุรักษ์สะสมสืบสาน และสบืทอดในภูมิปัญญา ขยายไปสู่คนทั่วไปมากข้ึน ดังน้ันหากมีโบราณสถาน
วัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นทรัพย์แผ่นดินไปจัดแสดงอยู่ พิพิธภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่2 
พ.ศ.2535 
  
2. การวิเคราะห์ตีความและสื่อความหมายการโหยหาอดีตผ่านการจัดแสดงในพิพธิภัณฑ์  
 โดยศึกษาจากประเภทของการโหยหาอดีต(Nostalgia)  
 2.1 ความรูส้ึกโหยหาประสบการณ์ในอดีตที่ทําใหเ้กิดความสุข ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะรู้สึกโหยหาอดีตจากประสบการณ์ในอดีตซึ่ง สง่ผลให้รูส้ึกมีความสุข น่ันคือ
การได้ระลึกถึงความทรงจําของตนเองในอดีต ผ่านวัตถุ และบรรยากาศ ในการจัดแสดง โดยเฉพาะ
สิ่งของใดๆ ทีม่รีูปแบบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันจะมีผลต่อการระลึก ความทรงจําในอดีตของผู้
เข้า ชมได้ดี เสมือนเป็นการเติมเต็ม ความรู้สึกโหยหาอดีตจากประสบการณ์ ตรงของตนผ่านการจัด
แสดง  
 2.2 เปน็ความรู้สึกโหยหาอดตีที่เปน็ปรากฏการณ์ร่วมในสังคม พิพิธภัณฑ์นครชุมเป็น
สถานที่สถานที่ที่ตอบสนองกระแสของการโหยหาอดีตในปัจจุบันของชุมชนนครชุมเป็นส่วนร่วมกับ
ตลาดนครชุมซึง่เป็นพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมย้อนยุคทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่มีการจําลองวิถีชีวิตในอดีต
รวมกับการจัดแสดงโดยมีวัตถุสิ่งของในการจัดแสดงเป็นเป็นสื่อกลางในการสร้างจินตกรรม การจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์จึงสามารถตอบสนองการโหยหาอดีตที่เป็นปรากฏการณ์ร่วมในสังคมได้เมื่อรวมกับ
การจัดกิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบอ่ืนเช่นบรรยากาศการ จําลองวิถีชีวิตในอดีตในตลาดนครชุม การ
แต่งกายย้อนยุค ซึ่งนักท่องเทีย่วและผู้เข้าชมสัมผสัได้จากจินตนาการร่วมในสถานการณ์ 
 
 

                                                           

 1 สํานักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร,คู่มือการจัดพพิิธภัณฑ์ท้องถ่ิน.(พระนคร:
สํานักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2547),8. 
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 2.3 ความเป็นตัวแทนของพพิิธภัณฑ์เชิงโหยหาอดีต เน่ืองมาจากพิพิธภัณฑ์คือสถานที่
ที่นําเอาวัตถุมาใช้จัดแสดง และเน้ือหาในการจัดแสดงที่สามารถกระตุ้นความทรงจําในอดีตของ
นักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมนึกถึงการโหยหาอดีตและความทรงจําในอดีตที่ยังอยู่ในสถานที่ต่างๆ 
 
3. หลักการจัดแสดงในพิพธิภัณฑ์  
 การจัดแสดงในส่วนพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนนิทรรศการ 2.ส่วน
พิพิธภัณฑ์ 
 3.1 ส่วนนิทรรศการ2 

หลักการจัดแสดงควร ให้ความสําคัญของการจักแสดงอยู่ทีวั่ตถุ ความสําคัญต่อเน่ือง
ของเน้ือหาไม่ซับซ้อน ซึ่งแบ่งประเภทของการจัดแสดงได้ 3 ประเภท คือ 

3.1.1 การจัดแสดงถาวร (PERMAMENT EXHIBITION)  เป็นการจัดอย่างถาวร 
ตามเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์หรือห้องจัดแสดงน้ันๆ  

3.1.2 การจัดแสดงช่ัวคราว (TEMPORARY EXHIBITION)  เป็นส่วนหน่ึงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดอยู่เสมอ โดยนําเสนอเรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจมาแสดง เช่น การจัด
แสดงเนื่องวันสําคัญ บุคคลสําคัญ งานโอกาสพิเศษต่างๆ  ส่วนน้ีจึงควรมีการออกแบบให้เคลื่อนย้าย
ผนังหรือฉากได้  

3.1.3 การจัดแสดงแบบเคลือ่นที่ มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการจัดนิทรรศการ
ช่ัวคราว แต่สามารถเดินทางไปตามท่ีต่างๆเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจได้กว้างขว้างข้ึน เช่น 
นิทรรศการทีแ่ทรกอยู่ในตลาดนครชุม หรือพิพิธภัณฑ์อ่ืนในพ้ืนที่ เช่นพระเครื่องนครชุม พิพิธภัณฑ์
สายใยชุมชนนครชุมที่วัดพระบรมธาตุนครชุม  

 
 3.2 ส่วนพิพธิภัณฑ์ เป็นส่วนที่จัดแสดงแบบถาวร เป็นการนําเอาสิ่งสําคัญและเนื้อหาที่
สําคัญมาแสดงไว้ โดยแบ่งตามกลุ่ม ตามประเภทของสิ่งที่จะแสดง มักไมม่ีการเคลื่อนย้าย โดยแสดง
เป็นเรื่องราวที่มีความต่อเน่ืองกัน หลักการที่ควรคํานึงถึงในการจัดแสดงในส่วนของพิพิธภัณฑ์  

3.2.1 การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ที่ว่าง (SPACE) ความต่อเนื่อง
และแสงสว่างที่ได้รับ 

3.2.2 การจัดแสดงท่ีเหมาะสมของ สัดส่วน (PROPOTION) และ ที่ว่าง (SPACE) 
ในพ้ืนที่จัดแสดง 

3.2.3 การจัดแสดงท่ีมีการเคลื่อนไหว เช่น การเน้นจุดสนใจเรื่องการจัดแสดงกับ 
MODEL ที่มีการเคล่ือนที่ และการใช้ส่วนประกอบอ่ืนๆเข้ามาช่วย 

3.2.4 ความนา่สนใจในการจัดแสดง 
 

 
 
                                                           

 2 สํานักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร,คู่มือการจัดพพิิธภัณฑ์ท้องถ่ิน,69. 
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4. พฤติกรรมของผูเ้ข้าชมโครงการ3   
 การชมอย่างใกล้ชิดเน่ืองจากเน้ือหาในการจัดแสดงเป็นเน้ือหาทางวิชาการ ผู้ชมต้องการ
ศึกษาและเรียนรู้จากเรื่องราวที่จัดแสดง ไมเ่หมือนการจัดแสดงงานทางศิลปะ ซึ่งคํานึงถึงมุมมองและ
ระยะเป็นสําคัญเพ่ือการชมงานจัดแสดง  การชมพิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษา จึงมีความใกล้ชิดมากกว่า 
ทั้งน้ีการจัดแสดงขึ้นอยู่กับวัตถุในการจัดแสดง,เทคนิคและการออกแบบ,แนวคิดในการจัดพิพิธภัณฑ์ 
และวัสดุและอปุกรณ์ที่ใช้ 
 ดังน้ันการหาพ้ืนที่การจัดแสดงจึงเป็นแนวทางหน่ึงในการกําหนดขนาดพ้ืนที่ ขึ้นตาม
ลักษณะการจัดแสดงแบ่งแยกขนาดและประเภทเพ่ือเลือกใช้ในหัวข้อแต่ละหัวข้อตามความเหมาะสม
ในการจัดนิทรรศการหัวข้อเดียวกัน สามารถเลือกเทคนิคการจัดแสดงได้หลายเทคนิคหรือนํามา
ผสมผสานกัน       
 4.1 การสัมผสั การจัดนิทรรศการที่ใช้เทคนิคอิเล็คโทรนิค หรือมีการทดลองจําเป็นต้องมี
การสัมผสั เช่น การกดปุ่มหมนุการทดลอง การจัดแสดงนิทรรศการน้ันจงึจะสมบูรณ์ตามเนื้อหาและ
จุดประสงค์ โดยอาศัยการสัมผัส นอกจากการเดินชมอย่างเดียว 
 4.2 การเป็นสว่นหนึ่งของการจัดแสดง การจัดแสดงขนาดใหญ่ที่เป็นกระบวนการ
ทดลองผู้เข้าชมนิทรรศการอาจเข้าไป อยู่ในการจัดแสดงนั้นๆ เช่น การขับรถ หรอื DIORAMA ขนาด
ใหญท่ี่เข้าไปเดินชมได้ โดยเฉพาะเด็กเมื่อพิจารณาตามหลักจิตวิทยาความอยากรู้อยากเห็น       
อยากทดลองอยากจับ สัมผสั ให้รู้จริงถ้ามีเสียงก็จะต่ืนเต้น ดังน้ันการจัดแสดงต้องมีการเคลื่อนไหว
รวมไว้ในส่วนจัดแสดง  

5. ลักษณะการจัดแสดงท่ีมีผลต่อผู้ชม 
 5.1 การรับรู้และพฤติกรรมในการสัญจรการเคล่ือนไหวภายในพิพิธภัณฑ์ทั่วๆไป ซึ่งทํา
ให้ผู้ชมเกิดความเบ่ือหน่าย และการ ท้อแท้ที่จะชมการแสดงทั้งหมด เน่ืองจากการเคลื่อนไหวเป็นไป
ในลักษณะที่ซบัซ้อนไปตลอดการชม การเคลื่อนตัวเพ่ือรับรู้เร่ืองราวต่างๆ ในเนื้อที่ทีม่ีบริเวณกว้าง มี
ลักษณะที่ทําให้เกิดความรู้สึกชักนําไปสู่จุดหมาย จุดเริ่มต้นจะอยู่ทางใดทางหน่ึง การเสนอเร่ืองราวใน
การเคลื่อนไหวแบบน้ี สามารถทําได้อย่างสมํ่าเสมอ 

 

                                                           

 3 สํานักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร,คู่มือการจัดพพิิธภัณฑ์ท้องถ่ิน,76. 
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ภาพที่ 52 แสดงการวางวัตถุที่เกิดความสัมพันธ์และเช่ือมต่อของการมองและการเดินในส่วนการ     

จัดแสดง 
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development 
guides(Oxford : Butterworth Architecture,1991),56 

 

 
 

ภาพที่ 53  แผนผังทัศนีย์ภาพภายในที่เกิดขึ้นการมุมมองของวัตถุภายใน 
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,56 
 

5.2 ลักษณะการดูและมุมมอง ลักษณะการดูวัตถุที่แสดงในลักษณะต่างๆ โดยกําหนดให้
ผู้ชมยืนห่างจากวัตถุจะสามารถหาพ้ืนที่ของส่วนจัดแสดง และจํานวนผู้เข้าชมได้โดยทั่วไปการมองโดย
ไม่เคลื่อนหรือหันศีรษะจะมขีอบเขตอยู่ระหว่าง 40 องศา ซึ่งสามารถมองได้ครบทั้งภาพ และตําแหน่ง
ที่มองมีระยะห่างจากภาพประมาณ 1.3 เทา่ ของเส้นทแยงมุมของภาพภายในห้องที่จัด นิทรรศการ 
จะต้องมีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับกลุ่มที่ยืนชม และพ้ืนที่สําหรบัเป็นทางผ่านสําหรับผู้อ่ืนด้วย โดยเฉพาะ
มุมห้องจะเกิดความแออัดมาก 
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ภาพที่ 54 ช่วงระดับสายตาของผู้เข้าชม 
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,50 
 

 
(a)                                 (b)                            (C) 
ภาพที่ 55 แสดงการมองวัตถุในงานจัดแสดง 
ที่มา : Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,51 
a.ระยาการอ่านและบริเวณพ้ืนที่ความสูงของงานแสดงและขอบเขตแสง 
b.แสดงระยะมุมมองวัตถุการจัดแสดงในระยะไกล แสงมีผลต่อความลึกในการมอง  
c.มุมมองที่สะท้องแสง 
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ภาพที่ 56 แสดงการมองวัตถุในงานจัดแสดงจากมุมบนของวัตถุจัดแสดง 3 มิติ 
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,50 
 

 5.3 รูปแบบและสื่อในการจัดแสดง 4    
5.3.1 การจัดแสดงแบบ 3 มิติ (MODEL) หมายถึงการจดัแสดงเป็นหุ่นจําลอง

ขนาดเท่าของจริง หรือ ย่อ- ขยาย การจัดแสดงรูปแบบนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงและยุ่งยากมาก 
เพราะต้องใช้ความชํานาญเป็นพิเศษ แต่ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งผู้ชมสามารถเรยีนรู้สิ่งต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี 

5.3.2 การจัดแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ (MOBILE) หมายถึงการจัดโดยใช้สิ่งที่
ต้องการเน้น มีการเคลื่อนที่ในลักษณะการหมุนกลไก เกิดการตอบสนองเป็นพิเศษ ทําใหผู้้ชมเกิด
ความประทับใจ 

5.3.3 การสาธิตหรือการทดลอง (DEMONSTRATION EXPERIENCE)การสาธิต
เป็นการบอกผลให้ทราบแล้วทําให้ดู ส่วนการทดลองยังไม่บอกผลให้ทราบจนกว่าการทดลองจะเสร็จ 

5.3.4 ภาพยนตร์ โทรทัศน ์(MOTION PICTURE TERNS) ผู้ชมจะสามารถเห็น
ภาพเคล่ือนไหวและได้ยินเสียงประกอบทําให้สนุกสนานเพลิดเพลิน ไมจ่ําเป็นต้องอธิบายมาก 

5.3.5 การจัดภาพนิ่ง (STILL PICTURE) แบ่งเป็นมีเสียงประกอบ กับไม่มีเสียง
ประกอบ 

5.3.6 การจัดด้วยเครื่องเสียง (RADIO , TAPE) เรียนรู้ด้วยเสียงเพียงอย่างเดียว 
5.3.7 การจัดแบบ VISUAL ,SYMBOL จัดแสดงด้วย PHOTOGRAPHY , 

POSTER และ BOARD ต่างๆ ทําให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการดูและการอ่าน 

                                                           

 4 สํานักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร,คู่มือการจัดพพิิธภัณฑ์ท้องถ่ิน,72-
75. 
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5.3.8 การจัดแสดงแบบ DIORAMA เป็นการแสดงเลียนแบบสภาพความเป็นจริง
ของงานที่จะต้องแสดงออกมาเป็นฉากละครใช้แสงสีเสียงประกอบการจัดแสดงเป็นการถ่ายทอดแบบ
สมจริงสมจัง 

 5.4 สื่อท่ีใช้ในการจัดแสดงงาน แบ่งเป็น 6 ประเภท               
5.4.1 ประเภท 2 มิติ (BOARD) แบ่งเปน็ 2ประเภท   

  5.4.1.1 BOARD แบบธรรมดาใช้จัดแสดงภาพ 2 มิติทั่วไป มีทั้งประเภท
ลอยตัวและติดผนัง 

 5.4.1.2 ELECTRONIC BOARD มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาประกอบ ทํา
ให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น เช่น ไฟกระพริบ การใช้เครื่องเสยีง โดยอาศัยการกดปุ่มหรือทดลองแบบ
ต่างๆ 

5.4.2 อันตรทศัน์ (DIORAMA)เป็นการนําเอา BOARDS ซึ่งจัดเป็นฉากและวัสดุ
ประเภท MODEL มาประกอบกันเพ่ือแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศและธรรมชาติ จะเรื่องจะใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากข้ึน 

5.4.3 ประเภทวัตถุ 3 มิติ  (OBJECT and MODEL) มีขนาดแตกต่างกันมาก 
ต้ังแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่โดยวัตถุขนาดเล็กจําเป็นต้องมีฐานรองรับ เช่น วางในตู้จัดแสดง 
ในขณะที่วัตถขุนาดใหญ่ไมส่ามารถวางแสดงด้วยตนเอง เพราะขนาดที่ใหญ ่

5.4.4 MOCK UP มีลักษณะคล้ายกับ DIORAMA โดยเป็น MODEL ขนาดใหญ่ 1 
ช้ิน ที่ให้คนเดินเข้าไปใน  MODEL น้ันได้  MOCK UP แตกต่างจาก DIORAMA  ในแง่ของจุดสนใจ 
โดย  DIORAMA จุดสนใจจะอยู่ที่วัตถุที่นํามาจัดภายในห้องๆน้ัน ส่วน MOCK UP จดุสนใจจะอยู่ทีตั่ว
ของมันเองทั้งหมด ส่วนขนาดก็ขึ้นอยู่กับการจัดแสดง 

5.5.5 อุปกรณ์อิเลค็โทรนิค (EQUIPMENT) ได้แก่ 
 5.5.5.1 COMPUTER DISPLAY การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือให้เกิดความ

น่าสนใจและสะดวกต่อผู้เข้าชม เช่น การใช้   
 5.5.5.2 TOUCH KIOSK สื่อหน้าจอสัมผสัระบบพรีเซ็นต์Touch Screen 
 5.5.5.3 VIDEO WALL คล้ายกับ ELECTORNIC BOROAD แต่เป็น 

BOROAD ที่มจีอโทรทัศน์จํานวนมาก มีหลายรูปร่างลักษณะ ทั้งที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยม หรือทรงกลม 
ขนาดขึ้นอยู่กับจํานวนและจอโทรทัศน์ 
  5.5.5.4 VIRTUAL REALITY  ใช้กับสถานการณ์ จําลอง โดยที่ไม่ต้องสร้าง
วัตถุน้ันขึ้นมาจริงๆ แต่เป็นภาพที่สร้างจาก COMPUTER  ขนาดของอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ไม่มากและ
มีเน้ือหาของงานเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 

 5.5.5.5 LEAMING ACTIVITY จัดเป็นลักษณะส่วนเสริมสร้างการเรียนรู้
ด้วยตนเอง อาจมีอุปกรณ์ให้ทดลองเพ่ือทดสอบความสามารถ มักจัดเป็นโต๊ะหรือส่วนน่ังเล่นกับพ้ืน 
โดยมีของเล่นต่างๆให้ทดลอง สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ ่
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6. เทคนิคการจัดแสดง (Presentation Techniques) 5 

 6.1 เทคนคิเพือ่ความงาม (Aesthetic  Presentation) อยู่ที่การจัดวางรูปห้อง การใช้
สีพ้ืนหลัง การใช้แสงสว่าง แก่วัตถุบนตู้และแท่นที่เหมาะสม จะไม่มีป้ายหรือสิ่งใดรบกวนสายตาของ
ผู้ชม 
 6.2 เทคนคิเพือ่ความรู้ (Instructional  Presentation)มีการบรรยายบรรยากาศ
ภาพถ่าย ภาพเขียน แผนที่ แผนภูมิ หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่จะทําให้เร่ืองราวเกี่ยวกับเรื่องที่จะแสดง
 6.3 การจัดแสดงตามสภาพธรรมชาติ (Natural Context  Presentation) โดยใช้
เทคนิคการจัดฉาก (Diorama) มทีั้งขนาดจริงและขนาดย่อ หลักการสําคัญ คือ ต้องแสดงข้อเท็จจริง
และจัดให้เหมอืนจริงตามสภาพธรรมชาติมากที่สุด 

 6.4 การจัดแสดงตามสภาพจริง (Authentic Setting  Presentation) โดยใช้
เทคนิคการจัดฉากสภาพเป็นจริงตามยุคสมยั พบในพิพิธภัณฑ์สถานประวัติศาสตร์ โบราณคดี
วัฒนธรรม ศิลปะ เรียกว่า Period Room Technique 

 
7 ลักษณะของห้องจัดแสดง6 
 7.1Simple Chamber คือ ห้องที่มีขนาดหน้าต่าง อาจเป็นหน้าต่างสูง หรือหน้าต่าง
ด้านหน่ึงและมีแสงไฟช่วยในการจัดแสดง 
 7.2 Hall With Balcony ห้องแสดงแบบพ้ืนโล่ง เป็นแบบเก่าที่นิยมสร้าง คือมีโถงช้ัน
ล่าง ขึ้นบันไดเข้าห้องโถง มองลงมาเห็นช้ันล่าง    
 7.3. ห้องแสดงแบบห้องประชุม  
 7.4. Exhibition Corridor คือ ห้องแสดงแบบทางเดิน จัดวางช้ินงานไปตามทางเดิน
 7.5 Skylight Picture Gallery คือ ห้องแสดงภาพเขียนที่ใช้แสงธรรมชาติจากหลังคา 
 7.6 Cabinets คือ ห้องแสดงนิทรรสการ แบบใช้ติดผนังตลอดผนังและอีกด้านหน่ึงเป็น
หน้าต่าง และใช้ตู้หรือแผงแบ่งเน้ือหาที่จัดแสดง 
 7.7 Windowless คือ ห้องแสดงแบบไม่มหีน้าต่าง ปล่อยเนื้อที่ไว้สําหรับดัดแปลงการ
จัดแสดงได้ตามต้องการ สําหรับการจัดนิทรรสการ ที่ต้องการควบคุมเรื่องแสง 

                                                           

 5 สํานักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร,คู่มือการจัดพพิิธภัณฑ์ท้องถ่ิน,75. 
 6 Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development 
guides(Oxford : Butterworth Architecture,1991),56 
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ภาพที่ 57 แสดงผังการเดินภายในห้องจัดแสดงภาพ และรูปด้านภายใน 

ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,56 

8. ขนาดของห้องจัดแสดง7 
 โดยทั่งไปห้องจัดแสดงควรให้มีเน้ือที่มากๆ เพ่ือสะดวกในการตกแต่ง ขนาดที่ใช้กันทั่วไป
ในปัจจุบันมีความกว้างต้ังแต่ 6 –12  เมตร (ไม่ควรตํ่ากว่า 6 เมตร) ความยาวอย่างน้อย 1.5 เท่าของ
ความกว้าง 
 8.1 ระดับของฝ้าเพดานควรพอเหมาะ ไมสู่งหรือตํ่าเกินไป โดยทั่งไปถ้าต้องการแสดง
ด้านข้างควรสูง 4.80 เมตร และห้องมีขนาดเล็ก ความสูงไม่ควรตํ่ากว่า 3 เมตร 
 8.2 การแสงสว่างประดิษฐ์ เพ่ือช่วยในการเน้นวัตถุที่แสดงจะต้องคาํนึงถึงขนาดของวัตถุ
และครุภัณฑ์ทีป่ระกอบในการแสดงระดับความสูงควรจะมีความสันพันธ์กับระยะของ แสงที่
เพียงพอ  

 8.3 การสร้างเพดาน ให้มีความสูงเพ่ือสะดวกต่อการดัดแปลงและขนย้ายวัตถุในการจัด
แสดง ประตูหรือพนังขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดออกได้เมือมีการขนย้ายปรับเปลี่ยนวัสดุในห้องจัดแสดง
  

 
 

ภาพที่ 58 แสดงขนาดความสูงที่สัมพันธ์กนักับขนาดของห้องจัดแสดง และการเว้นระยะเพ่ืองานซ้อง
บํารุงและประตูขนถ่ายวัตถุจัดแสดง 
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,51 
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9. ระดับการให้ข้อมูล 
  โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ขอ้มูลที่จําเป็น  เป็นการอธิบายอย่างสั้นๆและ
ชัดเจน ระดับที่2 ข้อมูลพ้ืนฐานละเอียดข้ึน และระดับที่ 3 ข้อมูลส่งเสริม เป็นการเสนอรายละเอียด 
  
10. การสญัจรในห้องแสดง        
 เส้นทางที่ผู้เข้าชมเลือกสัญจรเอง เป็นเส้นทางที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ เป็นผลมาจากการ
กําหนด ทางเข้า – ทางออก  ของผู้ออกแบบพิพิธภัณฑ์และการกําหนดเวลา สําหรับชม พิพิธภัณฑ์ 
โดยผู้ชม ในทกุๆพ้ืนที่การจัดแสดงงาน จําเป็นต้องมีการกําหนดการเข้าถึงที่แน่นอน สําหรับเป็น
แนวทางในการชมของผู้ชมสว่นใหญ่ ซึ่งการวางเส้นทางจะเกิดความต้องการของผู้ชม 2กลุ่ม คือ 
 10.1 ความต้องการของผู้คนส่วนใหญ่ คอื เส้นทางหลกัภายในห้องแสดงพิพิธภัณฑ์ มี
การจัดลําดับและระเบียบของการแสดงอย่างเรียบร้อย พยายามลดความสับสน ของเส้นทางเดินใน
ห้องจัดแสดง 

 10.2 ความต้องการของผู้ชมส่วนน้อย คือ เส้นทางเลือกเพ่ือการเข้าชมในส่วนเฉพาะที่
ตนเองสนใจเท่าน้ัน ในการออกแบบการเข้าถึงห้องแสดงเพ่ือให้ผู้เข้าชมสามารถเลือกเส้นทางสําหรับ
ชมการจัดแสดงได้ตามท้ังความต้องการของผู้เข้าชมเองเป็นการยืดหยุ่นให้แก่ห้องแสดงและไม่เป็นการ
บังคับเส้นทางเกินไป 

 
11. ระบบการวางห้องจัดแสดงของพพิิธภัณฑ์ 
 ระบบการจัดพิพิธภัณฑ์ และการเข้าถึงพ้ืนที่จัดแสดง8 

 11.1 แบบที่1 ผังแบบเปดิ การเคล่ือนที่แบบเปิด  มองเห็นองค์ประกอบในการ
จัดแสดงทั้งหมดในคราวเดียว 

 
ภาพที่ 59 แสดงผังแบบเปิด 
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,22 

                                                           

 8 Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development 
guides,22 
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11.1.1 ข้อดีของผังแบบปิด เป็นการจัดแบบง่ายๆประหยัดเน้ือที่ 
11.1.2 ข้องเสียของผังแบบปิด จะมีการกระทบกระเทือนเมืองต้องการเข้า

ซ่อมแซมส่วนใดส่วนหน่ึงการจัดแสดงภายในส่วนอ่ืนจะได้รับผลกระเทือนไปด้วย 
 

11.2 แบบท่ี2  ผังแบบกระจายการเข้าสูศู่นย์กลางของผัง  การทีมแีกนอยู่ตรงกลางทํา
ให้สามารถแยกเข้าสู่ส่วนต่างๆ  โดยรอบได้ 

 

 

ภาพที่ 60 แสดงกระจาย 
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,22 
 

11.2.1 ข้อดีของผังแบบกระจายมีโถงเป็นตัวกลางแยกสู่ห้องต่างๆแต่ละห้อง
สามารถติดต่อถึงกันได้ เมื่อปิดห้องใดห้องหน่ึงก็สามารถ โถงก็สามารถเป็นจุดจ่ายไปยังห้องจัดแสดง
อ่ืนๆได้ 

11.2.2 ข้อเสยีของผังแบบกระจาย จะต้องเดินย้อนกลับมาที่โถงจัดแสดงกลาง
ก่อนที่จะไปยังส่วนจัดแสดงอื่นๆ เสมอ 

 11.3 แบบท่ี 3 แบบรูปขบวนเชงิเส้น ผังการแสดงนี่สามารถสานรูปอย่างอิสระได้และ
เป็นเส้นตรงได้  โดยปกติใช้การจัดแสดงภายในต่อเนื่องกันหมด เป็นการจัดแสดง  ทีผู่ช้มเดินชมไป
เร่ือยๆโดยไม่ต้องย้อนกลับ  ทําให้ชมทั่วถึงตามลําดับ   

 

ภาพที่ 61 แสดงผังแบบรูปขบวนเชิงเส้น 
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,22 
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11.3.1 ข้อดีของผังแบบรูปขบวนเชิงเสน้ เป็นการจัดแบบง่ายๆประหยัดเน้ือที่ 
11.3.2 ข้อเสยีของผังแบบรูปขบวนเชิงเส้น ถ้าใช้ในพิพิธภัณฑ์ใหญ่  จะมีการ

กระทบกระเทือนเมืองต้องการปิดห้องใดห้องหน่ึง 
 

 11.4 แบบท่ี 4  แบบวง เป็นการจัดวางแยกส่วนต่างๆ  ออกจากกันเพ่ือแสดงสิ่งที่
ต่างกัน  ทําให้มีรูปแบบอิสระในการแสดงทีแ่ตกต่างกันได้ มีทางเช่ือมต่อถึงกัน  เพ่ือให้เกิดวงจรใน
การเข้าชมได้ทั่วถึง เป็นการจัดแสดง  ทีผู่้ชมเดินชมไปเร่ือยๆโดยไม่ต้องย้อนกลับ  ทําให้ชมทั่วถึง
ตามลําดับ   

 
ภาพที่ 62 แสดงผังแบบวง 
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,22 

11.4.1 ข้อดีของผังแบบวง เป็นการจัดแบบง่ายๆประหยัดเน้ือที่ 
11.4.2 ข้อเสยีของผังแบบวง ถ้าใช้ในพิพิธภัณฑ์ใหญ่  จะมีการกระทบกระเทือน

เมืองต้องการปิดห้องใดห้องหน่ึง 
 

 11.5 แบบท่ี 5 แบบผสม เป็นระบบทีมีทางเข้าหรือทางออก  สองทางหรือมากกว่า  ผู้
ขมอาจไม่ได้ไปตามเส้นทางที่กําหนด  แต่สามารถเดินไปมาอย่างอิสระในพ้ืนที่  โดยวิธีนี้ผู้ชมอาจจะ
ไม่ได้ชมครบในการชมคร้ังหนึ่งๆ  เข้าชมในส่วนที่สนใจได้ทันที 

 
ภาพที่ 63 แสดงผังแบบผสม 
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,22 
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11.5.1 ข้อดีของแบบผสม ผูช้มเลือกชมได้ตามใจชอบ 
11.5.2 ข้อเสยีของแบบผสม การแสดงจะไม่ติดต่อกันและถ้าว่างเส้นทางภายใน

ซับซ้อนจะหลงเดินวนไปวนมาได้ง่าย 

 11.6 แบบท่ี 6 แบบวงกต ลักษณะของผงัแบบสี่เหลี่ยม  มีอิสระในการจัดอย่างเต็มที่ใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ๆ   การวางจุดเข้าออกที่กลางพ้ืนเพ่ือการจ่ายสู่ผู้ดูไปสู่ส่วนจัดแสดงได้ง่ายสั้นและทั่งถึง
ในพ้ืนที่ที่มขีนาดเล็กการวางจะเข้าออกบริเวณตรงกลางพ้ืนที่ จะทําใหส้ว่นอ่ืนๆเสียหาย จึงควรวาง
ทางเข้าออกอยู่ริมที่มมุใดมุมหน่ึง เพ่ือไม่ให้เสียพ้ืนที่ในการจัดแสดง 

 

ภาพที่ 64 แสดงผังแบบวงกต 
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,22 

11.6.1 ข้อดีของผังแบบวงกต ผู้ชมเลือกชมได้ตามใจชอบ 
11.6.2 ข้อเสยีของผังแบบวงกต การแสดงจะไม่ติดต่อกันและถ้าว่างเส้นทางภายใน

ซับซ้อนจะหลงเดินวนไป วนมาได้ง่าย 

12. การเชื่อมต่อระหว่างอาคารภายในพิพิธภัณฑ์ 
 รูปแบบการจําแนกประเภทของอาคารพิพิธภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกัน สัมพันธ์กับการเวลาและ
การใช้พ้ืนที่และการติดต่อสื่อสารในพิพิธภัณฑ์ 

 

รูปที่ 65 แสดงการเช่ือมต่อระหว่างอาคารภายในพิพิธภัณฑ์               
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,22 
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13. จากการวิเคราะห์ลักษณะผงัที่เหมาะสมการจัดพพิธิภัณฑ์นครชมุ 
 จากรูปแบบที่ในการวางผังการจัดแสดงแปลนแบบง่ายๆ จะมีข้อได้เปรียบเรื่องปัญหา
เก่ียวกับการว่างผังรูปแบบต่างทั้งข้อดีและข้อเสีย การว่างผังที่เหมาะสมกับแนวคิดในการจัด
พิพิธภัณฑ์นครชมที่มีลักษณะเปิดกว้างผู้เข้าชมสามรถเลือกเข้าชมได้อย่าอิสระ จะเลือกเดินตามลําดับ
ของเน้ือหรือตามที่ผู้เข้าชมสนใจก็สามารถทําได้ลักษณะการว่างผังแบบผสมจะสามารถตอบสนอง
แนวคิดได้ดีที่สุด 

13.1 แบบผสมมทีั้งการวางห้องจัดแสดงตามลําดับและมเีส้นทางตัดเช่ือมต่อไปยังส่วนที่
ต้องการเช้าชมอ่ืนได้เลย 

13.2.แบบผสมสามารถเดินย้อนกลับไปกลับกลับมาได้  
13.3 เม่ือมีการปิดปรบัปรุงในส่วนหน่ึงส่วนใดก็ยังสามารถเข้าชมในส่วนอ่ืนๆได้ อาจจะมี

ผลกระทบในบ้างส่วนที่เป็นห้องแสดงแบบจัดเรียง แต่ไม่จําเป็นต้องปิดส่วนการจัดแสดงในส่วยอ่ืนๆ 
ทั้งพิพิธภัณฑ์ 

 

ภาพที่ 66 แสดงผังแบบผสม ที่นํามาใช้เป็นแนวคิดในการจัดผังห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นครชุม 
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,22 
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บทที่ 5 
การวิเคราะห์รายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ 

 
 การวิเคราะห์รายละเอียดโครงการเป็นการนําข้อมูลจากที่ได้เก็บรวบรวมและศึกษมาจาก
บทที่ผ่านมาเพ่ีอทําการวิเคราะห์และสรุปผลออกมาเป็นข้อมูลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ
โครงการต่อไปซึ่งการวิเคราะห์รายละเอียดโครงการประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ  ดังน้ี
 1. กลุ่มผู้ใช้โครงการ 
 2. ปริมาณผูใ้ช้โครงการ 
 3. เน้ือหาการจัดแสดงและกิจกรรมโครงการ 
 4. พ้ืนที่ใช้สอยโครงการ 
 5. สรุปพ้ืนที่ใช้สอยโครงการ 
 
1 กลุ่มผู้ใช้โครงการ  
 โครงการพิพิธภัณฑ์นครชุมมผีู้ใช้โครงการแบ่งเป็น 2  ส่วน คือ 
 1.1 ผู้บริหารและพนักงาน ( Administrator and Staff ) คือ ผู้เก่ียวข้องภายใน
โครงการซึ่งให้บริการส่วนต่างๆ ที่รับผิดชอบ 

1.2 ผู้มาใช้เปน็ครัง้คราว ( Visitors or Customers ) คือ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในส่วน
นิทรรศการส่วนการศึกษา หรือกิจกรรมต่างๆ โดยผู้เข้าชมเหล่าน้ีมีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อ
โครงการ เพราะพ้ืนที่และกิจกรรมส่วนใหญจ่ัดขึ้นเพ่ือเตรียมรองรับความต้องการของผูใช้สอยกลุม่น้ี
ทั้งสิ้นกลุ่มผู้ใช้เป็นครั้งคราวแบ่งได้เป็น 

1.2.1 นักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มผู้ชมทีม่ีความต้องการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ใน
ลักษณะการศกึษาที่เข้าใจง่ายด้วยตนเองจากส่วนการจัดนิทรรศการท่ีจดัแสดงไปพร้อมกับความ
สนุกสนานเพลดิเพลินหรือการเข้าฝึกอบรมจัดบรรยายเสริมพิเศษ การพักผ่อน นันทนาการ โดยต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้กลุ่มน้ีจะได้รับ  

1.2.2 นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวตา่งประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้ ความเพลิดเพลิน ซึ่งมาเที่ยวชมทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด อาจมีมากในช่วงที่มีการจัดแสดง
พิเศษต่างๆ  

1.2.3 นักวิชาการ เป็นผู้ชมที่มีพ้ืนฐานเรื่องราวที่จัดแสดงเป็นอย่างดี มีจุดประสงค์
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลทางวิชาการ โดยผู้ชมในกลุ่มน้ีจะใช้บริการในส่วนบริการ
การศึกษามากกว่าส่วนอ่ืนๆ 

1.2.4 คนในชมุชน คนในพ้ืนที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ ทั้งส่วนศึกษาข้อมูล กิจกรรม
นันทนาการ จดัการแสดง 
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2. ปริมาณผู้ใช้โครงการ แยกคิดเปน็ 2  สว่น คือ 
 2.1 ผู้เข้าใช้หลักได้แก่เจ้าหน้าท่ีพิพธิภัณฑ์ ประกอบด้วย  
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์เจ้าหน้าที่และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในโครงการ 
ฝ่ายดําเนินงาน 
 

หน้าท่ีรับผิดชอบ 
 

ตําแหน่ง 
 

จํานวน หมายเหตุ 
 

1.ฝ่ายบริหาร
โครงการ 
 

- ควบคุมเจ้าหน้าที่พนักงาน
ทั้งหมด โดยรับผิดชอบการ
วางโครงการดําเนินการ บริหาร 
ตรวจการจัดงบประมาณ 
ควบคุมจัดกิจกรรมของ
พิพิธภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ 
- จัดเก็บรวบรวมเอกสารของ
โครงการรวมถึงการทํางาน
จดหมายและเอกสารเพ่ือติดต่อ
กับหน่วยงานอ่ืนๆ พิมพ์เก็บสาร
ทางวิชาการ ดูแลจับจ่ายทาง
พัสดุ 
- ดูแลการควบคุมอนุมัติเบิก
จ่ายเงิน การจัดซื้อ ควบคุม
บัญชี จัดทํางบเงินเดือน 
- ดูแลควบคุมการลงทะเบียน
ของสื่อแสดง 

- ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 
- เลขานุการ 
- หัวหน้าฝ่าย 
- ธุรการ 
- บัญชีการเงิน 
- ทะเบียนวัตถุ 
- ประชาสัมพันธ์ 
- อ่ืนๆ 
 

1 
1 
 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
 

A 

รวม 12  
2.ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

- ควบคุม ดูแลรับผิดชอบ 
บริหารงานในห้องสมุด จัดหา
หนังสือทางวิชาการ และ
รวบรวมข้อมูล 
- ดูแลและคอยให้บริการแก่
นักวิชาการ และผู้เข้าศึกษา
ค้นคว้า วิจัย วัตถุภายในคลัง
และห้องค้นคว้า 
- จัดแผนงานในด้านการบริการ
แก่สถาบัน และกลุ่มผู้เข้าศึกษา
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ 

- หัวหน้าฝ่าย 
- วิทยากร 
- ห้องสมุด 
- ฝ่ายค้นคว้าวิจัย 
 

1 
1 
2 
1 

B 

รวม 5  
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์เจ้าหน้าที่และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในโครงการ 
ฝ่ายดําเนินงาน 
 

หน้าท่ีรับผิดชอบ 
 

ตําแหน่ง 
 

จํานวน หมายเหตุ 
 

3.ฝ่ายงาน
พิพิธภัณฑ์ 
 

- รับผิดชอบวางแผนและ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ภายในโครงการ  
- ออกแบบ จัดตกแต่งพ้ืนที่จัด
แสดง และบริเวณจัดกิจกรร
ต่างๆ 
- ให้บริการติดต่อสอบถาม ดูแล
ต้อนรับ และประชาสัมพันธ์
ข่าวสารโครงการกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ และผู้เข้าชม 
- ควบคุมดูแลความเรียบร้อย
ภายในห้องจัดแสดง และให้
คําแนะนําและข้อมูลแก่ผู้เข้าชม 
 

- หัวหน้าฝ่าย 
- เจ้าหน้าที่คลงั 
- ศิลปกรรมและ
ออกแบบ 
- ควบคุมจัดแสดง 
- นําชม 
 

1 
1 
2 
 
4 
 
4 

B 

รวม 12  
๔.ฝ่ายวิชาการ  
 

- ดูแลภายในหอ้งคลัง ในงาน
ส่วนที่ไม่ได้จัดแสดง  
- ควบคุมดูแลในส่วนเทคนิค
อาคาร ทั้งภายในส่วน
นิทรรศการ  
- ดูแล ด้านการซ่อมแซม วัตถุที่
จัดแสดง ให้มคีวามสมบูรณ์อยู่
เสมอ 
- สร้าง งานในส่วนจัดแสดง
หุ่นจําลอง 
อุปกรณ์ 
 

- หัวหน้าฝ่าย 
- วิชาการและการ
ผลิต 
- ช่างฝีมือ 
- ช่างภาพ 
 

1 
 
 
3 
1 
 
 
 

A 
 

รวม 5  
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์เจ้าหน้าที่และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในโครงการ 
ฝ่ายดําเนินงาน 
 

หน้าท่ีรับผิดชอบ 
 

ตําแหน่ง 
 

จํานวน หมายเหตุ 
 

5 .ฝ่ายอาคาร
สถานที ่
 

- รับผิดชอบงานรักษาความ
ปลอดภัย 
- ควบคุมดูแลความเรียบร้อย 
รักษาอาคาร และบริเวณ
โดยรอบโครงการ 
- ดูแลรักษาความสะอาด พ้ืนที่
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
รวมทั้งส่วนภูมิทัศน์ภายใน
โครงการ 
- ขับรถส่งบุคคลภายใน
โครงการเพ่ือการสัมมนา 
ประชุม และประชาสัมพันธ์
โครงการ รวมถึงการรับส่งพัสดุ
และอุปกรณ์ 
 

- ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย              
- ฝ่ายคนงาน ภาร
โรง 
- ฝ่ายอาคาร 
- พนักงานขับรถ 
 

6 
 
6 
 
3 
1 
 
 

- แบ่งเป็น 
2 ชุด 
กลางวัน
และ
กลางคืน 
- เป็น
พนักงาน
นอก 

 

รวม 16  
 
รวมเจ้าหน้าที่พนักงานทั้งหมดของโครงการ 50 คน  
A = CASE STUDY พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร 
B = ANALYSIS 



 

 2
แห่งชาติกําแพ
เป็นกลุ่มคนใน
จะพิจารณาจ

กราฟที่ 1 สรุ
25

ที่มา: สรุปกร
อําเภอเมือง จ

ตารางที่ 3 แส
ปี 

พ.ศ. 
ชา

2553 5
2554 6
2555 5
2556 5
2557 4
รวม 27

 
 
 
 
 
 

2.2 การวิเคร
พงเพชร)โครง
นชุมชน นักท่
จากศักยภาพด้

รุปกราฟค่าเฉลี
553-2557 
ราฟจาก; พิพิธ
จังหวัด กําแพ

สดงสถิติจํานว
าวไทย ชาว

6,084 5
2,292 5
0,762 6
7,438 5
7,149 3
73,725 2

าะห์อัตราผูเ้ข
งการพิพิธภัณฑ
องเที่ยว นักเรี

ด้านการท่องเที

ลี่ยผู้เข้าชมพิพิ

ธภัณฑ์สถานแ
พงเพชร.  

วนผู้เข้าชมพิพิ
วต่างชาติ 

ข้
5,235 
5,146 
6,047 
5,199 
3,925 
25,552 

ขา้ชมโครงกา
ฑ์นครชุม เป็น
รียน และประ
ที่ยวเป็นหลัก 

พิธภัณฑสถาน

แห่งชาติกําแพ

 
พิธภัณฑสถาน
แขกทาง
ข้าราชการ 
49,584 
49,584 
38,515 
57,723 
51,478 
246,884 

 

าร (กรณีศึกษ
นโครงการที่มี
ะชาชนทั่วไป ก
  

นพิพิธภัณฑสถ

งเพชร, ฝ่ายง

นแห่งชาติกําแ
นักเรียน 

29,033 
26,613 
49,304 
85,697 
81,206 
271,853 

าพิพิธภัณฑสถ
กลุ่มเป้าหมาย

 การคาดการณ

ถานแห่งชาติกํ

านบันทึกสถิติ

พงเพชรในปี 
พระภิกษุ-
สามเณร 
2,728 
3,114 
2,495 
2,611 
2,496 
134,44 

ถานพิพิธภัณฑ
ยหลักของโคร
ณ์จํานวนผู้ใช้โ

 
กําแพงเพชรใน

ติ, ถนนป่ินดํา

 2553-2557 
รวม 

142,664 
146,749 
147,123 
208,668 
186,254 
831,458 
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ฑสถาน
รงการ
ครงการ

นปี  

ริห์ 

 
ค่าเฉลี่ย
เพ่ิมลด 

- 
2.86% 
0.25% 
42% 
-11% 
1.7% 



 

จากสถิตแบ่ง

กราฟที่ 2 สรุ
ที่มา: สรุปกร
อําเภอเมือง จ
 
 ใ
ออกเป็น เพศ
 

กราฟที่ 3 สรุ
ที่มา: พิพิธภัณ
กําแพงเพชร.
 
 
 
 
 

เป็นประเภทข

รุปกราฟค่าเฉลี
ราฟจาก; พิพิธ
จังหวัด กําแพ

ในจํานวนผู้เข้
ศชาย 51% แล

รุปกราฟผู้เข้าช
ณฑ์สถานแห่ง
 

ของผู้เข้าชมได้

ลี่ยประเภทผูเ้
ธภัณฑ์สถานแ
พงเพชร. 

าชมพิพิธภัณฑ
ละเพศหญิง 4

ชมพิพิธภัณฑ์พ
งชาติกําแพงเพ

ด้แก่  

เข้าชมพิพิธภัณ
แห่งชาติกําแพ

ฑ์พิพิธภัณฑ์ส
49% 

พิพิธภัณฑสถ
พชร, ฝ่ายงาน

ณฑสถานแห่ง
งเพชร, ฝ่ายง

สถานแห่งชาติ

านแห่งชาติกํา
นบันทึกสถิติ, ถ

ชาติกําแพงเพ
านบันทึกสถิติ

กําแพงเพชรใ

าแพงเพชรใน
ถนนป่ินดําริห์

นกัเรียน นกัศกึ
นกัทอ่งเท่ียวช
นกัทอ่งเท่ียวช
พระภิกษุ/สาม
แขกทางราชกา

เพศชาย 

เพศหญิง 

พชรในปี 255
ติ, ถนนป่ินดํา

ในปี 2553-25

นปี 2553-255
ห์ อําเภอเมือง 

กษา 33% 
ชาวตา่งชาติ 2%
ชาวไทย 33% 
มเณร 3% 
าร 30% 
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3-2557 
ริห์ 

557 แบ่ง

 
57 
 จังหวัด 

% 



 

 ก
ช่วงอายุต้ังแต

กราฟที่ 4 สรุ
25

ที่มา: พิพิธภัณ
กําแพงเพชร.

 
จํานวนคร้ังที่

กราฟที่ 5 สรุ
ที่มา: พิพิธภัณ
กําแพงเพชร.
 
 
 

กลุ่มอายุผู้เข้า
ต่ 20ปี - มาก

รุปกราฟกลุ่มอ
557 
ณฑ์สถานแห่ง
 

เข้าชม 

รุปกราฟจํานว
ณฑ์สถานแห่ง
 

ชมพิพิธภัณฑ์
กว่า 60ปีขึ้นไ

อายุผู้เข้าชมพิ

งชาติกําแพงเพ

นครั้งที่เคยเข้
งชาติกําแพงเพ

ฑ์พิพิธภัณฑ์สถ
ไป 

พิธภัณฑ์พิพิธ

พชร,ฝ่ายงานบ

ข้าชมพิพิธภัณ
พชร, ฝ่ายงาน

ถานแห่งชาติกํ

ธภัณฑสถานแ

บันทึกสถิติ, ถ

ฑสถานแห่งช
นบันทึกสถิติ, ถ

กาํแพงเพชรใน

ห่งชาติกําแพง

ถนนป่ินดําริห์ 

ชาติกําแพงเพช
ถนนป่ินดําริห์

น้อยกวา่ 20 
20-29 ปี 21%
30-39 ปี 27%
40-49 ปี 19%
50-59 ปี 11%
มากกาวา่ 60
 

1 ครัง้ 
2 ครัง้ 
3 ครัง้ 
4 ครัง้ขึน้ไป 

นปี 2553-255

งเพชรในปี 25

 อําเภอเมือง จ

ชรในปี 2553
ห์ อําเภอเมือง 

 ปี 19% 
% 
% 
% 
% 
0ปี 3% 
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57 ที่มี

 
553- 

จังหวัด 

 
-2557 
 จังหวัด 
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 จากตารางจํานวนผู้เข้าใช้โครงการนํามาหาค่าเฉล่ียต่อวันจะพบว่าผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร อยู่ที่ประมาณ  561 คน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือช่วงเช้า
เวลา 08.30 น. -12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ดังน้ันผู้เข้าใช้โครงการใน 
ช่วงเวลาจะเท่ากับประมาณ 281 คน จากสถิติสามารถคํานวณการเปลี่ยนแปลงในรอบ 5 ปี ได้
ค่าเฉล่ียเพ่ิมลดในรอบ 5ปีเทา่กับ 1.7 %  
 2.3 สรปุผูเ้ข้าใช้โครงการพพิิธภัณฑ์นครชุม เปรียบเทียบจากกรณีศึกษาผู้เข้าใช้ของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร ผู้เข้าใช้โครงการของพิพิธภัณฑ์นครชุม ผู้เข้าใช้โครงการวัน
จันทร์-วันศุกร์ (วันทํางาน ปกติ ),วันเสาร์-วันอาทิตย์(มีการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุค)  

2.3.1 ผู้เข้าใช้ช่ัวคราว ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 561 แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาใน 1วัน ช่วงละ 
281คน1 

2.3.3 ผู้เข้าใช้หลักของโครงการเจ้าหน้าที่บุคคลากร และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายใน
โครงการ 50 คน 

2.5.4 ผู้เข้าใช้โครงการ ช่ัวคราวบุคคลภายในชุมชน จํานวนประชากรในตําบลนคร
ชุมปี2557 มีจาํนวน ประชากร 17,728 คน แบ่งเฉลี่ย 12 หมู่บ้าน เฉลีย่หมู่บ้านละ 1448 คน ความ
ต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.28%2 ผูเ้ข้าใช้ที่เป็นบุคคลในชุมชนจะเท่ากับ 582 คน 
 
3. เนื้อหาการจัดแสดงและกิจกรรมโครงการ 
 3.1 ส่วนที่ 1 การทําไม้ มรดกทางวัฒนธรรม พิพธิภัณฑ์นครชุม ประกอบด้วยเนื้อหา
ในการจัดแสดงดังน้ี 

3.1.3 Hall Exhibitionที ่1 นครชุมคือ? คลองสวนหมากคือ?(นิทรรศการถาวร) 
3.1.3.1 นครชมุคือ เน้ือหาใน Hall Exhibition จัดแสดงเมืองนครชุมในสมัย

สุโขทัยจากจินตกรรมที่เกิดขึน้จากตีความจากเน้ือหาในหลักศิลาจารึกนครชุม เน้ือหาถูกแบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ ส่วนที ่1 นครชุมคือเมืองชุมทาง เน้ือหาเริ่มต้นจากบริเวณท่ีต้ังของจังหวัดกําแพงเพชรใน
ปัจจุบันปรากฏร่องรอยของการเป็นบ้านเมืองขนาดใหญม่าต้ังแต่ในอดีตร่องรอยของคูนํ้ากําแพงเมือง
ของเมืองที่ต้ังอยู่ขนาบสองฝั่งแม่น้ําปิงเป็นที่ต้ังของเมืองกําแพงเพชรฝั่งตะวันนอกและเมืองกําแพงเพ
เพชรในฝั่งตะวันตกคือเมืองนครชุม3เมืองนครชุมต้ังอยู่ในทางฝั่งขวานํ้าแม่ปิง (ฝั่งตะวันตก) เกิดขึ้น
หลัง พ.ศ. 1800 (พุทธศตวรรษที่ 19) แล้วต่อมาจึงย้ายตัวเมืองมาอยู่ทางฝ่ังตะวันออกคือที่เมือง

                                                           

 1 จํานวนคร้ังที่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร, 2553-2557. 
 2 เพชรา บุดสีทา, “การจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม”(กําแพงเพชร: 
งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2552), 48. 
 3 คําอ่านจารึก ด้านที่1 บรรทดัที่ 8 ในแผ่นศิลาจารึก นนมิาสถาปนาในเมืองนครชํนิปีนน๋น 
พระมหารธาดุอนนนิใชธาดุนน คําแปล:นนี้มาสถาปนาในเมืองนครชุมนี้ปีนั้นพระมหาธาตุอันนีใ้ช่ธาตุอัน 
อ้างอิงใน กรมศิลปากร, จารกึสมัยสุโขทัย พิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง 700 ปี ลายสือไทย, (กรุงเทพ:
กรมศิลปากร, 2527), 29. 
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กําแพงเพชรปัจจุบัน4 แต่ความเป็นเมืองก็ยังคงครอบคลุมสองฝั่งนํ้าเหมือนแต่เดิม เมืองนครชุมเป็น
เมืองขนาดใหญ่รูปวงรียาว มีคูน้ําและคันดินโอบล้อมรอบ 3 ช้ัน  กลางเมืองมีพระเจดีย์ของวัด
มหาธาตุเป็นประธาน ปัจจุบันพระมหาธาตุเจดีย์ได้ถูกบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในรูปของพระสถูปแบบ
พม่าพะโป้และพญาตะก่าในสมัยรัชกาลที5่ ศาสนสถานอ่ืนๆ ภายในเมืองไม่มีหลักฐานการขุดค้นพบ 
กําแพงเมืองบ้างส่วนถูกรื้อถอนและสร้างแทนที่ด้วยถนนและบ้านเรือน5แหล่งที่เป็นโบราณสถานที่อยู่
นอกเมืองออกไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้บริเวณทุ่งเศรษฐี เช่น วัดพระเจดีย์กลางทุ่ง วัดป่ามืด วัด
พิกุล และวัดเจดีย์ซุ้มกอ ก่อสร้างด้วยอิฐเกือบทั้งหมด6 แตกต่างกับการใช้ศิลาแลงในการก่อสร้างของ
วัดในเขตเมืองกําแพงเพชรที่สร้างด้วยศิลาแลง เมืองนครชุมต้ังอยู่ในจุดภูมิศาสตร์คมนาคมเช่ือมต่อ
ระหว่างเมืองตามเส้นทางคมนาคมตามลํานํ้าปิงในสมัยสุโขทัย7และเป็นเส้นทางทางน้ําที่สามารถไป
เช่ือมต่อกับเส้นทางที่ข้ามเทอืกเขาถนนธงชัย-ตะนาวศรีได้และจากเมืองเมาะตะมะของมอญมายังนคร
ชุมไปเมืองสุโขทัยเมืองใกล้เคียงได้เส้นทางจากนครพันในประเทศมอญ ผา่นเมืองฉอดมายังลุ่มนํ้าปิง
ซึ่งมีเมืองเชียงทอง(จังหวัดตาก)จะเดินทางไปยังเมืองสุโขทัยเลยน้ันไม่สามารถทําได้เพราะภูมิศาสตร์
เป็นป่าหนาทึบจะต้องล่องแม่นํ้ามาเมืองนครชุมและข้าฝั่งไปเมืองกําแพงเพชรฝั่งตะวันออกและใช้
เส้นทางเดินเท้า(ถนนพระร่วง)ผ่านเมืองเมืองบางพาน(อําเภอพรานกระต่าย)เพ่ือไปยังเมืองสุโขทัย8 
ในทางภูมิศาสตร์นครชุมน้ันสามารถติดต่อกับเมืองที่อยู่ทางใต้ตามการไหลของแม่น้ําปิงด้วย เช่นนคร
ชุมไปยังเมืองไตรตรึงษ์และเมืองอ่ืนๆในเขต อําเภอคลองขลุง และ อําเภอขาณุวรลักษบุรีใน
กําแพงเพชร เร่ือยลงไปจนถึงบรรพต พิสัยและเมืองพระบาง(นครสวรรค์)ซึ่งจากการจัดแสดงในส่วน
จัดแสดงนี้เพ่ือแสดงให้เห็นความสําคัญของเมืองนครชุมในฐานะเมืองคุมเส้นทางสินคา้และการ
เดินทางของเมืองสุโขทัย ในเวลาต่อมาเส้นทางทางน้ําจากนครชุมไปยังเมืองพระบาง(นครสวรรค์)จะ
เป็นเส้นทางการลําเลียงไมจ้ากนครชุมไปยังนครสวรรค์ในช่วงของการทําไม้ของจังหวัดกําแพงเพชร
ด้วย 

 

                                                           

 4 ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย,สถาบันไทยคดีศึกษา (กรุงเทพฯ: 
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2532), 240-241. 
 5 เรียมเอง[นางแฝง],ทุ่งมหาราช,(กรุงเทพฯ:องค์การคุรุสภา,2543),3.“นครชุมยังเป็น
คลองสวนหมากพรอ้มด้วยเหยา้เรือนฝาขดัแตะและมุงแฝกไม่กี่หลังคา และบ้านไร่(ชื่อเรียกบา้นปากคลอง
กลาง นคครชุม)เพิ่งมีพวกเวียงจนัทร์อพยพเข้ามาอยู่ไม่กี่ครอบครัว ป่ามะพร้ายังคงโหลงเหลง เนินกําแพง
ชั้นนอกยงัไม่ถกูทลายลงมาถมถนน (แนวกําแพงเมืองส่วนเดียวที่ยังคงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน)และดงเศรษฐี
ยังทิง้ซากของนครร้างไว้เป็นอนสุาวรีย์แก่คนรุ่นหลัง(โบราณสถานภายนอกกําแพงเมือง บริเวณทุ่งเศรษฐี ใน
ปัจจุบัน)” 
 6 ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย,สถาบันไทยคดีศึกษา,240-241. 
 7 ศรีศักด์ิ วัลลิโภดม,“กําแพงเพชร” (รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง กําแพงเพชร 
อดีต ปัจจุบัน อนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 27-30 สิงหาคม 2533), 24. 
 8 เร่ืองเดียวกัน, 24. 
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3.1.3.2 คลองสวนหมากคือ คลองนี้คือลํานํ้าไหลลงจากเทือกเขาถนนธงชัย-
ตะนาวศรี ในสว่นการจัดแสดงนี้แบ่งเน้ือหาของคลองสวนหมากออกเป็น 2ส่วนคือ สวนที่1 คลองส่วน
หมากกับการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มชนชาวละว้า9ที่อยู่บนเทือกเขา เป็นเส้นทางคมนาคม
ย่อยๆจากบริเวณเทือกเขาและที่สูงมาสมทบ เส้นทางคมนาคมตามลํานํ้าเช่ือมต่อกลุ่มชนบนเทือกเขา
ถนนธงชัย ตะนาวศรี เพ่ือเดินทางและแลกเปลี่ยนสินค้าจากเมืองในที่ลุม่แม่น้ํากับสินค้าจากสัตว์ของ
ป่า และแร่ธาตุบนภูเขา10 ส่วนที่2 คลองสวนหมากในฐานะเส้นทางการลําเลียงไม้ออกจากป่าโมโกจู 
ป่าวังเจ้า ป่าโป่งนํ้าร้อนไปยังนครสวรรค ์

3.1.2 Hall Exhibitionที ่2 ทิ้งถ่ิน(นิทรรศการถาวร) สาเหตุการย้ายเมือง
หลังจากเมืองนครชุมการย้ายเมืองไปอยู่ฝั่งกําแพงเพชรในปัจจุบัน ทําใหน้ครชุมเป็นเมืองร้างเกือบ
สามร้อยปี จากนครใหญ่กลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีผูค้นสนใจอีกเลยกลายเป็นเมืองแห่งหายนะและ
ความตาย ที่เต็มไปด้วยไข้ป่า โรคระบาดไข้ทรพิษและฝีดาษและทุพภิกขภัยจากนํ้าป่าและกระแสนํ้าที่
ไหลแรงของคลองสวนหมาก 

3.1.3 Hall Exhibition ที่ 3 กลับมาสร้างใหม่ในพื้นที่เก่าคลองสวนหมากกับ
ภาพลักษณข์องพื้นที่การทาํไม้ ชุมชนปากคลองสวนหมากเกิดขึ้นและปรากฏอย่างชัดเจนอีกคร้ัง
ในช่วงภายหลังไทยทําสนธิสัญญาบาวริ่งกับประเทศอังกฤษ พ.ศ.2398  ผืนที่ป่าแถบจังหวัด
กําแพงเพชรและจังหวัดตากมักได้รับสัมปทานเช่าทําหรือจากพ่อค้าไม้ไม่กี่กลุ่มเมื่อหมดยุคการค้าไม้
ของอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ได้ทรงเปลี่ยนแปลงนโยบายด้าน
การค้าไม้เพ่ือปิดโอกาสในเอกชนเข้ามาทําไม้ได้เป็นการค้าไม้ระดับเล็กกว่าเดิมจนถึง พ.ศ.2475 การ
ทําไม้ดําเนินการโดยรัฐวิสาหกิจและกลุม่บรษิัทท้องถิ่น ชาวบ้านในชุมชนคลองสวนหมากทั่วไป
สามารถทําไม้รบัจ้างทําไม้และเก็บของป่าได้และเลิกไปประมาณก่อน ปี2500 เพราะสภาพป่าเสื่อม
โทรมไปตามลาํดับเวลาการทําไม้และการลอ่งซุงแพของเมืองกําแพงเพชรเฟ่ืองฟูมาก ตามตลิ่งเต็มไป
ด้วยแพซุง โดยมีชุมทางอยู่ที่คลองสวนหมากเพราะไม้ส่วนใหญ่อยู่ถูกชัดลากมาจากป่าโป่งนํ้าร้อน   
ชักลากมารวมกองที่ริมตลิ่งรอขายให้กับพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อ หรือผูกแพล่องไปขายที่ปากนํ้าโพ ซึ่งเป็น
ชุมทางค้าไม้ในสมัยน้ัน และในช่วงน้ีเองได้มีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทําไม้และรับจ้างทําไม้ 

3.1.4 Hall Exhibition ที่ 4 ประสบการณ์และความทรงจําของคนรุน่บุกเบิก
ของการเข้ามาทําไม้ คลองสวนหมากสายนํ้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนปากคลองมาหลายร้อยปี ทั้งปาก
คลองเหนือ  ปากคลองกลาง และปากคลองใต้คลองสวนหมากเป็นสายนํ้าที่มาจากเทือกเขาโมโกจู 
ไหลเป็นเส้นทางลําเลียงไม้มาจากป่า สายน้ําเย็นมาก ไข้ป้าชุมที่สุด มีคํากล่าวว่า ถ้าเดินทางมาในลํา
นํ้าปิง11 ทั้งข้ึนและล่องต้องหันหน้าไปทางกําแพงเพชรถ้าหันหน้ามาทางปากคลองจะเป็นไข้ป่าตาย 

                                                           

 9 ละว้าหรือที่คนไทยภาคเหนือเรียกว่า “ลัวะ”  น้ัน เป็นกลุ่มชนออสโตรนีเซียนและเรียก
ตัวเองว่า “ละเวียะ”   
 10 ศรีศักด์ิ วัลลิโภดม,“กําแพงเพชร”(รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง กําแพงเพชร 
อดีต ปัจจุบัน อนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 27-30 สิงหาคม 2533), 22-23. 
 11 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 
5,(กรุงเทพ:วิสดอม,2552),105. 
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คลองสวนหมากน้ีตามลัทธิเก่าถือว่าเป็นที่ร้ายนักจะขึ้นล่องต้องเมินหน้าไปทางทิศตะวันออก เพียงแต่
แลดูก็จับไข้ความจริงน้ันเป็นที่มีไข้ชุมจริง เพราะเป็นนํ้าลงมาแต่ห้วยในป่าไม้แต่เงินไม่เป็นเคร่ืองห้าม
กันให้ผูใ้ดกลัวความตาย แซงพอกะเหร่ียงซึ่งเรียกว่าพญาตะก่าพ่ีพะโป้มาทําป่าไม้ราษฎรอยู่ฟาก
ตะวันออกก็พลอยข้ามไปหากินมีบ้านเรือนคนมากความกลัวเกรงก็เสื่อมไป เน้ือหาการทําไม้ในป่า
คลองสวนหมาก,ป่าคลองวังเจ้า,ป่าโป่งนํ้าร้อน,ลําคลองสวนหมาก ซึ่งไหลผ่านนครชุมเป็นเส้นทาง
ลําเลียงไม้และเข้าไปตัดไม้ในเขตป่าโป่งนํ้าร้อนและทางเหนือป่าโป่งนํ้าร้อนขึ้นไปจนสุดเขตของป่าไม้
สักเข้าโมโกจูป่าคลองวังเจ้า ได้มีการทําไม้สกัออกไปก่อนหน้าน้ีแล้วโดยมีหลักฐานการเสียค่าตอไม้สัก
ที่ถูกโค่นลงเหลือปรากฏอยู่ ป่าโปร่งนํ้าร้อนน้ีเป็นฉากหลกัในนิยายทุ่งมหาราชของครูมาลัย การทําไม้
สักในบริเวณน้ีนอกจากพะโป้แล้วก็ไม่ปรากฏหลักฐานการทําไม้ของพ่อค้าคนอ่ืนๆเลยทีจ่ะมีหลักฐาน
ทางเอกสารให้เห็นซึ่งนอกจากคําบอกเล่าของลูกหลานพ่อค้าไม้ที่ยังอาศัยอยู่ในนครชุม พะโป้เป็นคน
เช้ือชาติกระเหรี่ยง ขณะที่เน้ือหาในส่วนจัดแสดงกล่าวถึงโป่งนํ้าร้อนตอนท่ียังเป็นป่าไม่มีผู้คนมาต้ัง
รกรากอยู่เลย คนรุ่นแรกเป็นคนงานตัดไม้สักให้พะโป้เมื่อหมดการทําไมแ้ล้วของพะโป้แล้ว จึงเข้ามา
ต้ังครอบครัวทํามาหากินและทยอยกันมาจับจองทําไร่ หาของป่าออกไปจําหน่ายยังตําบลคลองสวน
หมาก(คือนครชุมในปัจจุบัน) ที่มาของช่ือป่าโป่งนํ้าร้อนเกิดจากธรรมชาติเหนือหมู่บ้านขึ้นไปประมาณ 
มีโป่งขนาดใหญ่ (โป่ง คือ ดินเค็มที่มสีัตว์นานาชนิดลงมากินดินโป่ง) ซึ่งบริเวณน้ีเป็นที่ล่าสัตว์ป่าของ
พรานสมัยก่อน มีนํ้าร้อนไหลซึมออกมานน้ําที่ไหลออกมาและค่อยๆ เย็นลงแต่น้ํายังอุ่นอยู่ขณะเดิน
ผ่านจะได้กลิ่นกํามะถัน (สุพรรณถัน) ในฤดูหนาวจะมีหมอกควันลอยขึ้นให้เห็นชัดเจนผู้คนมาต้ัง
รกรากทํามาหากิน ช่วงระยะแรกที่ทําไม้บรเิวณน้ีไม่ถึงกับแย่งกันครอบและเข้าไปอยู่ตามลําคลองสวน
หมากลึกมากเท่าไรนักเพราะทางต้นคลองเป็นที่เล่าลือกันว่าเป็นดงไข้ป่าใครผ่านไปมา ถ้าเจ็บป่วย
มักจะไม่รอดผูค้นจึงกลัวกันมากไม่กล้าผ่าน ลูกจ้างตัดฟันไม้ของพะโป้ซึ่งมีกระเหร่ียงติดตามมากับ  
พะโป้แล้วยังมีคนงานมาจากเวียงจันทร์,ล้านช้างและชาวอีสาน เมื่อหมดสัมปทานทําไมข้องพะโป้ใน
ราว พ.ศ.2470 บริษัทป่าไม้ล่าํซํา ซึ่งเป็นของคนเช้ือชาติจีน ได้สัมปทานมาทําไม้สักได้มาต้ังที่พัก
คนงานและพักเสบียงอาหาร ที่ต้ังวัดโป่งนํ้าร้อนใต้ในปัจจบัุนน้ีขณะนั้นมีคนมาต้ังบ้านเรือนอยู่ไม่เกิน 
10 หลังคาเรือน ยังเป็นที่ปล่อยให้ช้างหากินตามธรรมชาติคนงานของตัดไม้ของบริษัทล่ําซํายังคงเป็น
คนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นคนงานเดิมของ พะโป้ เมื่อบริษัทล่ําซํามาทําไม้สัก ก็ได้มีเอกชนรายอ่ืนๆเข้าไปทํา
ไม้สัมปทานทําไม้กระยาเลย เช่น ไม้ตะแบก กะพง กระท้อน ทางฝั่งขวาของคลองสวนหมาก (ปัจจุบัน
คือบ้านเพชรนิยม - บ้านสุขสาํราญ) โดยมีชาวบ้านตากในจังหวัดตากได้เริ่มเข้ามารับจ้างใช้เกวียนชัก
ลากไม้ (กลุ่มผูใ้หญ่ตัน ม่านมลู จากบ้านฉลอมท้องฟ้า จังหวัดตาก)พร้อมกับกลุ่มพ่อหนานเทพ  มูล-
ทรัพย์ ได้พาครอบครัวมาจากจังหวัดลําปางมาฝึกสอนลูกช้างให้บริษัทล่าํซํา คนจากจังหวัดตาก แพร่ 
ลําปาง ลําพูน ก็อพยพลงมาอยู่หลายครอบครัว ชาวนครชุมเคยมีอาชีพตักนํ้ามันยาง ทําไต้ หาหวาย
โป่ง ก็พาญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูงมาทําอาชีพที่ถนัดต้ังแต่บ้านหนองป้ิงไก่ ท่าเสากระโดง ท่ากะบาก ต่อมา
ในปี2503เมื่อหมดงานหรือหมดสัญญาสัมปทานไม้ของบริษัทล่ําซํา แล้วป่าในแถบบริเวณน้ันจึงหมด
ความน่ากลัวลงคนงานและผู้ที่อพยพเข้ามาต้ังถ่ินฐานต่างจับจองพ้ืนที่ทํานาปลูกข้าวไร่ และพอจะลา่
สัตว์และหาของป่าขาย นครชุมจึงกลายเป็นชุมขนาดใหญแ่ละขยายตัวไปจนถึงบ้านโป่งนํ้าร้อน 
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3.1.5 Hall Exhibition ที่ 5 ภาพความเป็นชุมชนคลองสวนหมากของนิยายทุง่
มหาราช เร่ืองทุ่งมหาราชเป็น “เสมือนบันทึกของเหตุการณ์ประจํายุคประจําสมัย ซึง่ผ่านมาในชีวิต
ของข้าพเจ้าและก่อนหน้าข้าพเจ้าขึ้นไป”12 เน่ืองจากทุ่งมหาราชเป็นนิยายที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่
ของคนปากคลองสวนหมากการต่อสู้กับภัยธรรมชาติและภัยพิบัตินานาด้วยความทรหดอดทนด้วย
หัวใจของนักสู้ ของคนในนครชุมโดยครูมาลัยได้ผูกโครงเรื่องและดําเนินเรื่องผ่านการต่อสู่ของตัวละคร
เอกในเรื่อง จะมองเห็นภาพวิถีชีวิตของคนปากคลองสวนหมาก วัฒนธรรม การละเล่น การทํามาหา
กินของชาวบ้าน บุคคลสําคัญ และเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจน เช่น “น่ันดง
เศรษฐี ไม่มีใครรู้ว่าสร้างมาเมื่อไหร่ ร้างมาแต่เมื่อไหร่ แต่มันเป็นเคร่ืองหมายของปู่ย่าตายายก่อนๆ 
เราขึ้นไปก่อนปู่ยาทวดของเราขึ้นไป เป็นมรดกที่ทิ้งไว้ให้พวกคนไทยรุ่นหลังได้ระลึก ใครๆก็พากัน
ออกมาทําไร่ ใครๆ เขาพายายามแพ้วถาง กําแพงพังช่างมัน เจดีย์พังช่างมัน ข้าทําไม่ได้ เราจะไม่ไป
แตะต้องของศักด์ิสิทธ์ควรคู่ฟ้าไม่ได้”13คําพูดของรื่นในเรื่อง “ดูแต่วัดพระบรมธาตุที่ทอดทิ้งกัน ชํารุด
ทรุดโทรมมาแต่สมันปู่ย่าตายายใครกันล่ะทาํนุบํารุง ใครกัยล่ะปฏิสังขรณ์สร้างรวมมาเป็นองค์เดียว
แล้วยกช่อฟ้าใหม่ ใคร นอกจากพญาตะก่ากับพะโป้ อย่าลืมว่าน้ันเป็นเกหร่ียงสองพ่ีน้องไม่ใช่คนไทย 
ไม่ใช่คนพ้ืนเพปากคลอง”14 “รื่นจะไม่ลืมวันน้ันเลยแม้อีกหลายสิบปีจะล่วงเลยไปและวัยจะร่วงโรย
แล้ว 25 สิงหาคม 2449 จะประทับแน่นอยู่ในความทรงจําของเค้าไปตลอดช่ัวชีวิตอวสาน”15 ทุ่ง
มหาราชจึงเป็นเป็นนิยายท้องถิ่นของชาวนครชุมที่ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพท้องถิ่นของชาวนครขุม
หรือคลองสวนหมากในอดีต ซึ่งสะท้อนภาพประวัติศาสตร์ตอนหน่ึงของกําแพงเพชรไว้                                        

3.1.6 Hall Exhibition ที่ 6 ที่มาของกลุม่ชาติพนัธุ ์การย้ายถิ่นฐานเข้ามาทําไม้
และรับจ้างทําไม้ทั้ง คนไทย ลาว มอญ พม่า เกรี่ยง จีน16 เป็น แหล่งอาศัยของผู้คนหลากหลายชาติ
พันธ์ที่เข้ามาต้ังบ้านอยู่อาศัย ปัจจุบันการแบ่งกลุ่มเกือบจะเลือนหายไปแล้วเรียกรวมกันว่า บ้านนคร
ชุม ตามช่ือเมืองทางประวัติศาสตร์คลองสวนหมากลํานํ้าที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตชาวนครชุมน้ันหมด
ความสําคัญลงไปตั้งการทําสัมปทานป่าหยุดลงไป จากการเข้ามาต้ังถ่ินฐานของคนในอดีต กลุ่มคนทีม่ี
ความหลากหลายทางชาติพันธ์ุที่เข้ามาทําไม้ เกิดการแลกเปลี่ยนทางเอกลักษณ์และสังคมผสมผสาน
กันก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของนครชุมขึ้น ทั้งในเรื่องของภาษา การแต่งการ อาหาร ความเช่ือ อาชีพ 
ศิลปะการละเล่น และสถาปัตยกรรม   

 

                                                           

 12 เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช, (กรุงเทพฯ:องค์การคุรุสภา,2543), คํานํา. 
 13 เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช, กรุงเทพฯ: องค์การคุรุสภา, 2543), 65. 
 14 เร่ืองเดียวกัน, 28. 
 15 เร่ืองเดียวกัน, 329. 
 16 สันติ  อภัยราช,ประวัติความเป็นมาของเมืองนครชุม (ม.ป.ท.,กําแพงเพชร: ศรีสวัสด์ิ
การพิมพ์2524), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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3.1.7 Hall Exhibition ที่ 7 ปากคลองเหนือ ปากคลองกลาง ปากคลองใต้17

คลองสวนหมากในอดีต มีฐานะเป็นตําบลหน่ึงของอําเภอเมืองกําแพงเพชรมีชุมชนที่อาศัยอยู่ตามลํา
คลองสวนหมาก เช่น บ้านท่าเด่ือหรือโป่งนํ้าร้อน แมใ้นปัจจุบันมักจะเรียกบ้านนครชุมเป็นภาษาปาก
ว่า ปากคลอง และชาวปากคลองนิยมเรียกหมู่บ้านของตนเป็น 3 พ้ืนที่ ทั้ง ๆ ที่ระยะทางจากปาก
คลองสวนหมากถึงวัดพระบรมธาตุมีเพียงประมาณ 2 กิโลเมตรเศษ ๆ เทา่น้ัน เหตุผลในการแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็น 3 กลุม่ อาจเป็นด้วยเหตุต่างที่เป็นปัจจัยกลุ่มชาวเวียงจันทน์ที่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
กวาดต้อนลงมาเป็นเชลยด้วยน้ันแม้ส่วนรวมจะเรียกว่าชาวเวียงจันทน์เหมือนกันแต่ก็มจีารีตประเพณี
และความถนัดในการประกอบอาชีพไม่เหมือนกันเลยทีเดียวเมื่อมีอิสระที่จะประกอบอาชีพและเลือก
ที่อยู่อาศัย จึงต้ังบ้านเรือนอยู่ในกลุ่มเดียวกันจึงมีช่ือเรียกว่าปากคลองเหนือ ปากคลองกลางและปาก
คลองใต้ 

 3.1.7.1 ปากคลองเหนือ คือบริเวณวัดสว่างอารมณ์ไปจนถึงที่ต้ังโรงเรียน
บ้านนครชุมเป็นกลุ่มคนไทยที่แยกไปจากชุมชนในตัวเมืองกําแพงเพชรลักษณะของกลุ่มชนน้ี ชอบ
ศึกษาเลา่เรียนและทําการค้าขายนิยมนุ่งผ้าโจงกระเบน ปัจจุบันคือหมู่ที่ 5  ตําบลนครชุม ชาวบ้าน
ปากคลองเหนือคนพ้ืนถิ่นเดิมเป็นคนไทย มอญ กะเหรี่ยง ชาวเขาเข้ามาอยู่อาศัย 
  3.1.7.2 ปากคลองกลาง คือบริเวณโรงเรียนบ้านนครชุมไปถึงคูเมืองโบราณ
ก่อนถึงวัดพระบรมธาตุ เมื่อมีถนนเจริญแล้วจะสังเกตได้จากพ้ืนที่ต่างระดับคือส่วนที่เป็นถนนจะสูง
กว่าบ้านเรือนเดิมที่สร้าง อยู่บริเวณท่ีเป็นคูเมืองชนกลุ่มน้ีนิยมประกอบอาชีพทําไร่ผักไร่ยาสูบ หญิง
นิยมนุ่งผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอกแบบชาวเวียงจันทน์ปัจจุบันคือหมู่ที่ 4 ตําบลนครชุม ชาวปาก
คลองกลางด้ังเดิมคือผู้ที่อพยพมาจากเวียงจันทน์  

 3.1.7.3 ปากคลองใต้ คือบริเวณจากแนวคูเมืองถึงวัดพระบรมธาตุ ชนกลุ่ม
น้ีประกอบอาชีพและแต่งกายคล้ายคลึงกับกลุ่มปากคลองกลางแต่การพูดจาจะแปร่งออกไปจากกลุ่ม
อ่ืนมากเป็นสําเนียงแบบชาวเวียงจันทน์ เช่น ทํางานว่า“เฮ็ดเวียก” ปัจจุบันคือ หมู่ที ่3 ตําบลนครชุม 

ปัจจุบันการแบ่งกลุ่มเกือบจะเลือนหายไปแล้ว จึงเรียกรวมกันว่า “บ้านนครชุม” 
ตามช่ือเมืองทางประวัติศาสตร์ประชาชนพ้ืนถิ่นคือผู้ที่อพยพย้ายมาจาก ลานดอกไม้ หนองปลิง และ
จังหวัดสุโขทัย สภาพความเป็นอยู่ของชาวปากคลองเหนือ กลาง ใต้ มีความผูกพันฉันทพ่ี์น้องถึงแม้ว่า
จะเป็นคนต่างถิ่นและหลายชนชาติที่มาอาศัยอยู่ การติดต่อกันโดยใช้เส้นทางเดินลัดเลาะริมคลองสวน
หมากปัจจุบันได้เปลี่ยนเส้นทางและวิถีชีวิตของชาวคลองสวนหมาก สถานที่เหล่าน้ีจึงได้เปลี่ยนช่ือไป
เช่น คลองเหนือเปลี่ยนเป็นเรียกว่า “นครชุม” บ้านไร่ เปลี่ยนเป็นเรียกว่า “ปากคลองกลาง” และ
คลองใต้เปลี่ยนเป็นเรียกว่า “ปากคลองใต้”  

                                                           

 17 สันติ  อภัยราช,บ้านคลองสวนหมาก (ม.ป.ท.,กําแพงเพชร: ศรีสวัสด์ิการพิมพ์2524),
ไม่ปรากฏเลขหน้า, ; อมรรัตน์ เกรียงขจร, “การเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมแม่นํ้าปิง กรณีศึกษา คลอง
สวนหมาก กําแพงเพชร”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 
คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), 19-25. 
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3.1.8 Hall Exhibition ที่ 8 สัมปทานไม้ เน้ือหาการจัดแสดงนี้เป็นเน้ือหาภาพ
ร่วมของการค้าไม้ในภาคเหนือของประเทศไทย18 ซึ่งการทําไม้การตัดฟันชักลากไม้สัก ในทาง
ภาคเหนือของประเทศ เร่ิมดําเนินการต้ังแต่ พ.ศ. 2383 โดยมีชาวจีน พม่า และเง้ียว (ไทยใหญ่) ขอ
อนุญาตจากเจ้าผู้ครองนครต่างๆ ในหัวเมืองทางเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน และลําปาง ให้เข้าไปตัด
ฟันไม้สักออกจากป่า โดยเสียเงินค่า "ตอไม้" ให้แก่เจ้าผูค้รองนครที่เป็นเจ้าของป่า หลักจากที่รัฐบาล
ไทยได้ตกลงทําสนธิสัญญาบาวริง (Bowring Treaty) เพ่ือการติดต่อค้าขายกับอังกฤษ ใน พ.ศ. 2398 
ชาวอังกฤษและคนในบังคับ ได้แก่ พม่า เง้ียว และมอญ ได้เข้ามาร่วมดําเนินกิจการทําไม้สักมากขึ้น 
บริษัทบริติช บอร์เนียว (British Borneo Company,Ltd.) เข้ามาเร่ิมดําเนินกิจการป่าไม้ในประเทศ
ไทยใน พ.ศ. 2407 โดยรับซื้อไม้จากพวกที่ทําไม้อยู่ก่อนแลว้และในพ.ศ. 2425 กับตันแอช เอ็น แอน 
เดอร์เซน (Captain H.N. Andersen) กัปตันเรือชาวเดนมาร์ก ซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกัปตันเรือ
สําเภา บรรทุกสินค้าระหว่างประเทศของไทยในรัชกาลที ่4  ช่ือเรือ "ทลูกระหม่อม"19ได้บรรทุกไม้สัก
จากไทยไปขายประเทศในทวีปยุโรป พ.ศ. 2426 รัฐบาลไทยได้เร่ิมอนุญาตให้ชาวยุโรปเข้ารับ
สัมปทานทําไมส้ักในประเทศไทยได้ ในช่วงเวลาเดียวกันในปี  พ.ศ. 2428 พม่าก็ได้ปิดป่าไม้สัก 
เน่ืองจากสภาพป่าสักเสื่อมโทรมลงมากจากการทําไม้ของบริษัทต่างชาติ ความต้องการไม้สักในหมู่
ประเทศยุโรปจึงมีมากข้ึน ทาํให้บริษัทต่างชาติเร่ิมสนใจเข้ามาลงทุนทําไม้สักในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นปี 
พ.ศ. 2432 บริษัทต่างชาติที่เข้ามาขอทําสัมปทานป่าไม้มี 2 บริษัทคือ บอมเบย์เบอร์มา (Bombay 
Burma Trading Corporation,Ltd.)ของอังกฤษ ซึ่งเป็นรายใหญ่และมีอิทธิพลมากในประเทศพม่า 
และบริษัทสยามฟอเรสต์ (Siam Forest Company,Ltd.) หรือบริษัทแองโกลไทย จํากัด ในปัจจุบัน 
ในปี 2437 อีก 2บริษัท คือบริษัทอีสต์เอเชียติค (East Asiatic Co.) ของเดนมาร์ก และบริษัทหลุยส์ตี
เลียงโนเวนส์ (Louis t.Leonowens Ltd.) ซึ่งแยกมาจากบริษัทบริดิซบอร์เนียว ใน พ.ศ. 2439 มี
บริษัทไม้คนไทย คือ บริษัทกิมเซ่งหลี และบริษัทล่ําซํา ได้รับสัมปทานทําไม้สักจากป่าต่างๆ เพ่ิมการ
ทําไม้สักจึงได้มมากขึ้นและขยายออกไปถึงจังหวัดอ่ืนๆที่มีไม้สักอยู่ ภายหลังน้ันบริษัทล่ําซําได้ซื้อ
กิจการไม้ในป่าโปร่งนํ้าร้อนของพะโป้พ่อค้าไม้คนสําคัญของกําแพงเพชรในปี 2470   

                                                           

 18 โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน,“ไม้สัก,”สารานกุรมไทยสําหรบัเยาวชน โดย
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว15 (2534): 97-91. 
 19 ข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือไทย,ถนนบางเอียน ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.“เรอืทูลกระหม่อม. กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ทรงสร้างแตย่ังไมท่ราบว่าทรง
สร้างเมื่อปใีด เป็นเรือชนิดบารก์ (เรือสามเสา เสาหน้าและเสาใหญใ่ช้ใบตามขวางเสาหลังใช้ใบตามยาว) 
ขนาด 475 ตัน บางแห่งว่าขนาด 700 ตัน เป็นเรือใบรบลําสุดท้ายที่มใีช้ในราชการของไทย   
พ.ศ. 2425 ออกไปค้าขายจนถงึเมืองบอมเบย์โดยมีกัปตัน Vorrtah เป็นนายเรอื เมื่อพระองค์เจ้าสายสนิท
วงศ์ได้ว่าการกรมทหารเรือได้ดดัแปลงเรือทูลกระหม่อม เป็นเรอืฝึกหัดนกัเรยีนนายเรือ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 
2436 เกิดการรบทางเรือที่ปากแม่น้ําเจ้าพระยาเรือปืนฝรัง่เศส 2 ลํา แล่นฝ่าแนวป้องกันฝ่ายไทยที่ปากแม้
น้ําเจ้าพระยาเขา้มาถึงกรงุเทพฯ เกิดการยิงกันขึ้นเรอืทูลกระหม่อมรักษาการณ์ยิงตอ่ต้านเรือฝรั่งเศส พ.ศ. 
2466 ไดข้ายเรอืทูลกระหม่อมให้แก่ H.N. Andersen ผู้ริเริ่มจัดตั้ง บริษทัอีสต์เอเชียติก เพื่อบรรทุกไม้สักไป
ขายทางยุโรป” 
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ใน พ.ศ. 2438-2439 ในช่วงเวลาเดียวกัน รัฐบาลก็ได้จ้างผู้เช่ียวชาญป่าไม้ชาว
อังกฤษ ซึ่งได้เคยเข้ามาสํารวจวางโครงการการจัดการป่าไม้ในประเทศพม่าให้แก่รฐับาลอังกฤษ ช่ือ 
มร.เอช สเลด (H.Slade) ให้เข้ามาสํารวจการทําไม้ และจัดการปัญหาต่างๆ ในการให้สมัปทานทําไม้
แก่บริษัทต่างๆในภาคเหนือของประเทศ และรัฐบาลได้จัดต้ังกรมป่าไม้ขึ้น มีสํานักงานอยู่ที่จังหวัด
เชียงใหม่20ในขั้นแรกกรมป่าไมก้ันกระทรวงมหาดไทย โดยให้ มร.เอช สเลด ที่ว่าจ้างมาทําการสํารวจ
ป่าไม้เป็นเจ้ากรม หรืออธิบดีกรมป่าไม้คนแรกของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองป่าไม้บํารุง
ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของป่าและจัดวางโครงการการจัดการป่าไม้ตามหลักวิชาการท่ีถูกต้อง ใน 
พ.ศ.2440-2443 รฐับาลได้ดําเนินการเจรจา เพ่ือรับโอนกรรมสิทธ์ิพ้ืนทีแ่ละสิทธิการอนุญาตให้
สัมปทานทําไมจ้ากเจ้าเมืองต่างๆ ให้มาเป็นของแผ่นดิน เพ่ือที่รัฐบาลจะได้ดําเนินกิจการป่าไม้สักเอง 
โดยมีเงือนไขว่ารัฐบาลได้ยินยอมจ่ายเงินส่วนแบ่งค่าตอไม้ กึ่งหนึ่งของที่เก็บได้ทุกปีให้แก่เจ้านายฝา่ย
เหนือที่เคยได้รับอยู่ จากน้ันจึงประกาศใช้พระราชบัญญัติและกฎหมายป่าไม้ต่างๆ เก่ียวกับระเบียบ
การทําไม้ การป้องกันรักษาป่าไม้ การต้ังด่านภาษี ปรับปรุงแก้ไขสัญญาอนุญาตทําป่าไม้สักกับบริษัท
ต่างๆ ให้รัดกุม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และถูกต้องตามหลักวิชาการทําไม้มากข้ึน เปลีย่นสัญญา
อนุญาตทําไม้สญัญาละ 6-12 ปี มาเป็นสัญญาละ 15 ปี ตามหลักการจัดการป่าสักโดยวางโครงการตัด
ฟัน 30 ปี พ.ศ. 2453 ได้ ย้ายที่ทําการกรมป่าไม้จากจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และ 
พ.ศ. 2464 ก็ได้ย้ายสังกัดจากกระทรวงมหาดไทยไปขึ้นกับกระทรวงเกษตรธิการ หรือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2484 รัฐบาลไทยได้เพิก
ถอนสัมปทานการทําไม้ สักจากบริษัทอังกฤษด้วยเหตุผลทางการเมืองและเพ่ือพยุงฐานะทางการเงิน
ของรัฐบาล รัฐบาลได้จัดต้ังบริษัทไม้ไทยจํากัดขึ้นใน พ.ศ. 2490  รับช่วงการทําไม้แทน หลัง
สงครามโลกใน พ.ศ. 2497 รฐับาลจําเป็นต้องคืนสัมปทานป่าสักให้แก่บริษัททําไม้ต่างๆ ที่ยึดคืนมา 
และได้จัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขึ้นแทนบริษัทไม้ไทยจํากัดเพ่ือดําเนินกิจการด้านป่าไม้ให้แก่
รัฐบาล จนกระทั่ง พ.ศ. 2497-2498 สัมปทานป่าสักของบริษัทต่างๆ ได้สิ้นสุดลงและไม่ได้รับต่อ
สัญญารัฐบาลได้จัดต้ังบริษัทป่าไม้ร่วมทุนขึน้ โดยรวมทุนจากบริษัททําไม้ที่หมดสมัปทานเข้าด้วยกัน 
โดยรัฐบาลไทยถือหุ้นร้อยละ 20 นอกจากน้ียังได้จัดต้ังบริษัทป่าไม้จังหวัดขึ้น เพ่ือรับทําไม้ในท้องที่
จังหวัดน้ันๆ ป่าสักได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทําหน่ึงส่วน บริษัทป่า
ไม้ร่วมทุนหน่ึงส่วนและบริษทัป่าไม้จังหวัดอีกหน่ึงส่วน จนกระทั่ง พ.ศ. 2503 เมื่อหมดสัมปทาน 
รัฐบาลจึงได้มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ดําเนินกิจการทําไมส้ักทั้งหมด ยกเว้นสัมปทานป่า
สักของ เอกชนที่อายุสัญญายังเหลืออยู่และบริษัททําไม้ต่างชาติทั้ง 5 บริษัทก็ได้ปิดกิจการลง 

3.1.9 Hall Exhibition ที่ 9 สัมปทานไม้ในจังหวัดกําแพงเพชรและการทําไม้ใน
ป่าโป่งน้ําร้อน ห้องจัดแสดงน้ีแบ่งเน้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 3.1.9.1 ส่วนจัดแสดงที่1 เน้ือหาประเภทของป่าและตําแหน่งที่ต้ังของป่าที่
มีการทําสัมปทานไม้ซึ่งในปัจจุบันเป็นเขตป่าสงวนทั้งหมด ป่าในจังหวัดกําแพงเพชรเป็นประเภทป่า
ผลัดใบ แบบเบญจพรรณ ทีม่ีการผลัดใบทกุฤดูร้อนมีไม้ประเภท ไม้สัก ไม้กวาว ไม้มะคา่โมง ปัจจุบัน

                                                           

 20อาคารที่ทําการสํานักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ปัจจุบัน 
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เป็นป่าสงวนจํานวน 9 ป่า21  ได้แก่ ป่าหนองเสือโฮกและป่าหนองแขม ที่อําเภอพรานกระต่าย เน้ือที่ 
10,168.75 ไร ่,ป่าแม่ระกา อําเภอเมืองและอําเภอครองลาน เน้ือที่ 202,500 ไร่,ป่าคลองวังเจ้า-
คลองสวนหมาก อําเภอเมืองและอําเภอครองลาน เน้ือที่ 751,956 ไร่,ป่าไตรตรึงษ์ อําเภอเมือง
กําแพงเพชร เนื้อที่ 7,913 ไร่ ,ป่าเขา เขียว เขาสว่าง อําเภอเมืองกําแพงเพชรและอําเภอพราน
กระต่าย เน้ือที่ 195,125 ไร่,ป่าหนองหลวง อําเภอพรานกระต่ายและอําเภอลานกระบือ เน้ือที่ 
113,300 ไร่, ป่าคลองขลุงและป่าคลองแมว่งก์ อําเภอขาณุวรลักษบุรีและอําเภอครองลาน เน้ือที่ 
717,500 ไร่,ป่าหนองคล้าและป่าดงฉัตร อําเภอพรานกระต่าย อําเภอไทรงาม อําเภอพรานกระต่าย 
อําเภอคลองขลุง อําเภอคลองลาน อําเภอขาณุวร ลักษบุรี  เน้ือที ่502,206 ไร ่

3.1.9.2 ส่วนการจัดแสดงที2่ จัดแสดงเรื่องการประเภทไม้ที่อนุญาตใหม้ีการ
ตัดฟันไม้และชัดลากไม้ลากไม้ออกจากป่าไม้ มีหลายชนิดแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ไม้
สักและไมก้ระยาเลย วิธีการที่จะตัดฟันและนําออกจากป่าได้นั้นจะต้องเป็นไปตามที่ทางราชการ
กําหนดเป็นขั้นตอนต่างๆตามระเบียบราชการในช่วงแรกเป็นการขออนุญาตกับกรมป่าไม้ขอเข้ามาทํา
การเก็บไม้ล้มหมอนนอนไพร(ไม้ทีล่้มอยู่กอ่นแล้วโดยถูกไฟไหม้หรือยืนตายเรียกว่า ล้มหมอนนอน
ไพร) เมื่อได้รับการอนุญาตก็ลงมือทําโดยใช้ช้างเป็นพาหนะชักลากวิธีการทําก็เพียงให้คนงานไป
สํารวจป่าพบไม้ยืนตายหรือล้มนอนขอนโค่นก็ใช้เลื่อยตัดท่อนตามขนาดที่ต้องการ   

ไม้สัก 
ไม้กระยาเลย ได้แก่ ไม้ต่างๆเว้นจากไม้สัก ทางราชการสมัยก่อนแบ่งออกเป็น 

2 ประเภทคือไม้หวงห้ามและไม้ไม่หวงห้าม 
   ไม้หวงห้าม จะได้แก่ ไม้เน้ือแข็งเกือบทุกประเภท เช่น ไม้ยาง, ตะเคียน, 
พะยอม, มะค่า, ประดู่, เต็งรัง ฯลฯ ไม้พวกน้ีต้องขออนุญาตจากทางราชการตาวิธีการก่อนจึงจะตัด
ฟันชักลากออกได้ 
   ไม้ไม่หวงห้าม เป็นไม้ประเภทเบาสําหรับใช้ทําแบบ ลังใส่ของ  ห่อหีบ  หรือ
ไม้ขีดไฟ ไม้พวกน้ีแรกๆ ทางราชการปล่อยให้ทําได้อย่างเสรีเมื่อนําออกจากป่าแล้วก็ให้ทางราชการ
ตรวจวัดเพ่ือ คํานวณค่าภาคหลวง คือ เสยีภาษีให้รัฐตามที่ราชการกําหนด 
  3.1.9.3 ส่วนจัดแสดงที่3 การทําไม้และการนําไม้ท่อนหรือไม้ซุงออกจากป่า 
ด้วยวิธีต่างๆ เพ่ือนําออกมาสู่โรงงานแปรรูปไม้เพ่ือเลื่อยเป็นเหลี่ยมหรือแผ่นกระดานตามความ
ต้องการของตลาดการใช้สอย22 การชักลากจะเริ่มทําเมื่อต้นฤดูฝน เพราะช้างชอบอากาศเย็นและใช้
ช้างชักลากลงสู่ลําคลองที่ใกล้ที่สุด ซึ่งลําคลองนั้นเมื่อถึงฤดูน้ําหลากนํ้าจะไหลลงสู้คลองสวนหมาก 
เมื่อนํ้าหลากแล้วคัดไม้ลงลําคลองให้ธรรมชาติคือนํ้าพามาโดยมีช้างคอยติดตามติดขัดที่ไหนให้ช้างงัด
แงะออกเมื่อ ถึงปากคลองสวนหมากแล้วก็จะทําเป็นแพล่องไปสู่ตลาดไม้ปากนํ้าโพ ซึ่งจังหวัด
กําแพงเพชร เมื่อ 70-80 ปีทีผ่่านมายังไม่มีโรงเลื่อยจักรแปรรูปไม้ 

                                                           

 21 ส่วนสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้,สํานักงานที่ดินป่าไม้,กรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
 22 ดํารงสิทธิ  อากาศเมฆ,ทุ่งมหาราชกับประวัติศาสตร์เมืองกําแพงเพชร, (ศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดกําแพงเพชร โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม, 2539), 159.  
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   ต่อมาระเบียบการอนุญาตให้ทําไม้ได้พัฒนาขึ้นเฉพาะไม้สกั ทางราชการ
จะต้องไปสํารวจตีตราคัดเลือกและมีพนักงานออกไปกานไม้ (คือใช้ขวานฟันรอบๆโคนต้น เพ่ือตัด
ทางเดินขออาหารไม้จะได้ตายทั้งน้ีไม้สักเมือ่สดจะมีนํ้าหนักจมนํ้าแต่เมือ่แห้งแล้วจึงจะลอยนํ้า)  
 การทําป่าไม้ทีไ่กลออกจากแม่นํ้าลําคลองจึงเปลี่ยนวิธีการทําโดยใช้ช้างเข้ามาชักลากโดยขับล้อเข็น
นําไม้ซุงข้ึนบรรทุกบนล้อเหลก็ แล้วใช้ความจํานวน 4 คู่ถึง 10 คู่ แล้วแต่ขนาดของไม้ชักล่างออกจาก
ป่า (คล้ายๆหัวรถจักรของรถไฟลากจูงขบวนรถไฟ) นํามาทิง้บริเวณใกล้แม่น้ําลําคลองพอถึงฤดูน้ํา
หลากก็คัดไม้ลงนํ้าให้นํ้าพาออกคลองสวนหมากแล้วผูกเป็นแพล่องต่อไปยังปากนํ้าโพ(นครสวรรค์) 
เมื่อถึงยุคสมัยของการทําไม้ของบริษัทป่าไม้ล่ําซํา ก็ได้พัฒนาวิธีการชักลากไม้ไปตามยุคสมัยจากกสาร
ใช้ช้างในการชักลากลงสู่ลําคลองก็เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ในการชักลากไม้ออกจากป่า วิธีการชักไม้หนัก
ออกจากป่าด้วยรถยนต์เมื่อโค่นล้มตัดทอนเป็นท่อนไม้ได้ตามความต้องการ จะต้องตัดทางเป็นสอง
เส้น 
   1.เรียกว่าทางยืน เป็นทางตัดผ่านป่าดงที่มีไม้อยู่ จนถึงริมตลิ่งหรือคันคลอง
จะทําการผูกมดัเป็นแพได้ 
   2.ทางซอย เป็นการทําทางจากทางยืนแยกไปหาไม้ทุกท่อนที่ตัดฟันไว้ เพ่ือ
จะได้นํารถยนต์เข้าถึงตอไม้ทําการชักลาก 
  ลากออก วิธีการชักลาก แรกๆ เครื่องจักรกลต่างๆยังไม่เจริญ รถยกหรือเทล
เลอร์ยังไม่มี ต้องใช้รอกชักไม้ขึ้นบรรทุกบนรถ ซึ่งรถลากไม้จะมีลักษณะเป็น 2 ตอน  ตอนแรกเป็นหัว
รถจักรตัวรถมีแค่คัชซ ี(ตัวถังรถ) มีไม้ท่อนสีเ่หลี่ยมวางขวางไว้บน  คัชชีเป็นหมอนรองรับไม้ไม่ให้
น้ําหนักกดทับตัวรถโดยตรง ตอนท่ี 2 เรียกว่า รถพ่วงหรือล้อพ่วง มีเพียง 2 ล้อ (ล้อสาลีก่็เรียก) 
ลักษณะคล้ายรถเด็กทําเล่น มีหมอนสี่เหลี่ยมรับนํ้าหนักไมเ้ช่นเดียวกับตัวรถจักร 

 การใชร้อกยกรอกจะประกอบด้วยขา 2 ขา คือเสาขนาดย่อมน่ันเอง สูง
ประมาณ 4-5 เมตร เจาะรูทีป่ลายเสา ใช้เหล็กทําคานอย่างเพลารถเพ่ือแขวนรอกนําเสาหรือขามา
คร่อมท่อนไม้ไว้ใส่คานและรอกให้พร้อมมีเชือกใหญ่ 2 เสน้ผูกโยงดึงหน้าหลังเพ่ือต้ังเสาให้ตรงผูกมัด
ด้วยโซ่ขนาดใหญ่ห่างจากหัวไม้ประมาณ 3 เมตรเมื่อเสารอกต้ังได้ที่ผูกปลายเชือกทั้ง 2 ข้าง กับต้นไม้
ใหญ่กันเสาล้มแล้วใช้คนชักสายรอก(โซ่) กว้านไม้ขึ้นจนสูงพอที่รถจะถอยเข้ามารองรับไม้ได้เมื่อเห็นว่า
ได้ที่พอสมควรผ่อนรอกลง ให้ไม้วางอยู่บนหมอนแล้วยกมัดด้วยโซ่เรียกว่าหูช้างจนแน่นไม่สามารถ
ขยับเขย้ือนได้  ต่อไปเลื่อนขารอกไปทางท้ายท่อนไม้ แล้วชักรอกนําไม้ขึ้นจนล้อพ่องหรือล้อสาลี่ลอด
เข้าไปรองรับได้ ทําการผูกมดัเช่นเดียวกับตอนแรกเมื่อตรวจความเรียบร้อยพร้อมแล้วรถชักลากก็
ค่อยๆ ออกจากตอไม้ตามซอยจนถึงทางยืน นําสู่ที่หมายปลายทางที่กําหนดไว้เรียกว่าที่ทิ้งไม้ นี้ถ้าฝน
จะตกชุกรถเข้าชักลากไม่ได้ก็ต้องทําในปีต่อไปไม้ที่ออกไม่ทันน้ีเรียกว่าไม้ตกค้างทําให้ผิวเสียไปบ้าง 
ราคาจะตํ่าลง 
   รถยก ต่อมามีการใช้รถยก เป็นการสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพราะเร็วกว่าคน
ทําให้ไม้ตกค้างในป่าน้อยลงหรืออาจขนออกได้จนหมด 
   การทําแพล่องสู่นครสวรรค์ (ปากน้ําโพ)ไมดั้งกล่าวน้ีเป็นไม้ขนาดใหญ ่และ
หนักมาก จะจมนํ้าทุกท่อน การผูกมัดทําแพจะต้องมีทุ่น เพ่ือพยุงไม้เหล่าน้ันมิให้จมการทําทุ่น  ถ้า
การทําไม้ใหญ่ และหนักดังกลา่วพร้อมกับการทําไม้กะพงสมพง  หรือไม้กระท้อน(ป่า)  สามารถนําไม้
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กะพง  กระท้อน  มาทําทุ่นได้โดยนําไม้เบาที่ลอยนํ้าได้มาทําเป็นแพแต่เรียงกันห่าง มัดด้วยไม้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15-30 เซนติเมตร เรียกว่า คาน ทั้งหัวและทา้ยมีช่องว่างไว้ พ่อที่จะนําไม้
ยางประดู่หรือไม้อ่ืนๆ มาผูกมัดช่องละ 2-3 ต้น แล้วแต่นํ้าหนักของไม้การผูกแพช่วงหน่ึงเรียกว่า ตับ
หน่ึง แพแต่ละแพจะมีจํานวนตับและท่อนไมเ้ท่ากันแล้วแต่ความรู้ความชํานาญของผู้ผูกมัด เมื่อเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะใช้คนนําล่อไปตามลําแม่น้าํหรือใช้เรือกลไฟโยงก็ได้  การใช้ไม้เบาเป็นทุ่นน้ี  ทําให้
เปลืองค่าใช้จ่ายน้อยเพราะไม้ทุ่นก็สามารถจําหน่ายได้อีกด้วย 
   การทําทุ่นอีกวิธีหนึ่ง เรียกว่าแพลูกบวบจะต้องใช้ไม้ไผ่มาผูกมัดรวมกันมดั
หน่ึงประมาณ 100-150 ลํา ขันให้แน่นเรียกว่า ลูก(ลูกบวบ) เมื่อไม่มีไม้เบาทําทุ่นดังกล่าวก็ต้องใช้ไม้
ไผ่ทําลูกบวบ ในแต่ละปีจะใช้ไม้ไผ่จํานวนหมื่นๆลําตามความมากน้อยของการทําไม้การผูกแพด้วย
ลูกบวบก็ทํา เช่นเดียวกับไม้ทุ่นคือผูกลูกบวบให้ห่างๆ มช่ีองว่างไว้ให้นําไม้หนักเข้าไปผูกอาศัยได้มาก
น้อยตามความจําเป็นแล้วก็ลอ่งตามลํานํ้าปิงสู่นครสวรรค์เช่นเดียวกัน 
 

3.1.10 Hall Exhibition ที่ 10 ทุนสปัทานไม้เมืองหลวง VS ทุนท้องถ่ิน VS 
รัฐบาลการได้สมัปทานทําไมส้ักเพ่ิมมากขึ้น ทําให้เกิดการแก่งแย่งการทาํไม้ ในแต่ละแปลงสัมปทานมี
การขัดผลประโยชน์ระหว่างบริษัทต่อบริษัท และบริษัทต่อเจ้าเมืองต่างๆ จึงเกิดเรื่องร้องทุกข์ และ
ฟ้องร้องไปยังรัฐบาลอยู่บ่อยๆ และการต่อสูข่องรื้นกับเสถียร เพ่ือสัมปทานป่าไม้ในโป่งนํ้าร้อนในเรื่อง         
ทุ่งมหาราช23 

3.1.11 Hall Exhibition ที่ 11 ใบบอก24 ใบบอกกําแพงเพชร ในสมัยรชักาลที่ 5 
มีจํานวนมากแต่จะนําเสนอในบางส่วนที่น่าสนใจ เก่ียวข้องกับการข้อขัดแย่งและเรื่องฟ้องร้องในการ
ทําไม้ โจรขโมย และหนังสือขอสัมปทานไมใ้นเมืองกําแพงเพชร 
  3.1.11.1 เรื่องทําไม้ 

  เร่ืองที่ 1 รายงานการตัดไม้จากกําแพงเพชร เพ่ือนําไปใช้ในการทําพระเมรุ
งานพระราชทานเพลิงพระศพกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ณ วันศุกร์ขึ้นสิบเอ็ดค่ําเดือนย่ี ปีระกา
สัปตศกศักราช 1247 ความโดยย่อกล่าวถึงพระยารามฯ ได้รับตราพระราชสีห์ โดยหลวงพิจารณาถือ
มาว่า กรมพระราชวังบวรสถานมงคลทิวงคต ให้หาไม้ไปทําพระเมรุที่ท้องสนามหลวง จึงได้ให้พระ
สวัสด์ิภักดี คุมไพร่ออกตัดไม้ได้ไม้รวมทั้งสิ้น หน่ึงร้อยหกสิบเจ็ดต้น แต่ปีน้ีนํ้าน้อยทําแพมาส่งไม่น่าจะ
ทันราชการ แต่ส่งไม้ไผ่สองพันลําไม้ใช้ร้อยห้าสิบต้น ได้ผูกแพบรรทุกเคร่ืองพระเมรุมาแล้ว 

  เร่ืองที่ 2 หม่อมเทวาธิราชทําสายโทรเลขเมอืงกําแพงเพชร ณ วันจันทร์ 
เดือนเก้า ขึ้นสิบสามค่ํา ปีระกาสัปตศก 1247 ความโดยย่อว่าหม่อมเทวาธราชเจ้าพนักงานโทรเลข 
เบิกเงินเดือน 1,400 บาท พระยารามได้แจ้งให้ทราบและให้หลวงพิไชยภักดี นําฎีกามาถวายขอหัก
เงินค่าไม้เกณฑ์ตัด ประจําปีระกาเบญจศก ต่อเจ้าพนักงานแล้ว 

 

                                                           

 23 เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช. 
 24 ประเสริฐ ศรีสุวพันธ์,สันติ อภัยราชและสุปราณี แสงทอง, จดหมายเหตุเรื่องเมือง
กําแพงเพชร ใบบอกเมืองกําแพงเพชร, กาํแพงเพชร:ม.ป.ท., 2540) 
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 เร่ืองที่ 3 มองม่อพม่าขอทําไม้ขอนสักที่คลองขลุง 
  เร่ืองที่ 4 ให้หลวงชํานาญสิงขรกับหมื่นแสวงภุมรา เสียค่าตัดฟันไม้ 
  เร่ืองที่ 5 มองม่อพม่าขอทําไม้ขอนสักที่คลองขลุง 
  เร่ืองที่ 6 เรียกตัวมองม่อ ไปกรมมหาดไทย 
  เร่ืองที่ 7 ให้เจ้าของไม้ยื่นบัญชีไม้ต่อกรมการเมือง 
  เร่ืองที่ 8 จีนชิงหิน ไม้ขอนหายที่ลานดอกไม้ 
  เร่ืองที่ 9 มิสเตอร์ยอดคูปองชาวอเมริกัน ทําไม้ขอนสักที่วังเจ้า 
  เร่ืองที่ 10 ขอเบิกจ่ายค่าเซอร์เวย์ทางจากเมืองกําแพงเพชร 
  เร่ืองที่ 11 หลวงเทพนรินทร์ซื้อไม้ขอนสักจากกําแพงเพชรมาช่อมวิหารพระ

นอนจักรศรี 
  เร่ืองที่ 12 หลวงอินเกสรขอทําไม้ขอนสัก 

  เร่ืองที่ 13 มองเตงเผ่ ในบังคับอังกฤษ ขอเช่าไม้ตําบลคลองขลุง แขวงเมือง
กําแพงเพชร 
  3.1.11.2 เรื่องโจรผู้รา้ยกับการทําไม้ 

  เร่ืองที่ 1 รายงานการสืบสวนจับกุมผู้ร้ายระหว่าเมืองกําแพงเพชรกับเมือง
ตากเมื่อวันพุธข้ึนหน่ึงคํ่าเดือนสิบ ปีระกาสปัตศก ศักราช 1247 ความโดยย่อกล่าวถึง ระหว่างเมือง
กําแพงเพชรกับเมืองตากมีโจรผู้ร้ายชุกชุมมาก ลูกค้าอังกฤษทํามาค้าขายเป็นที่ลําบากมาก ให้พระยา
รามฯแต่งพระมนตรีราชยกระบัตรออกชําระจับตัวผู้ร้ายให้ได้ จับได้ไอ้เสือถิ่น ไอ้เสือแย้ม ปล้นจีนถุ้ง 
และ ไอ้เอม ผู้ร้ายปล้นฆ่าทีเ่มืองตาก มาซ่อนตัวที่ลานดอกไม้จับตัวได้และพิจารณาตัดสินความแล้ว 

 เรื่องที่ 2 กงสุลอังกฤษแจ้งว่ากําแพงเพชรและตากมีโจรผู้ร้ายชุกชุม 
  เร่ืองที่ 3 โจรผูร้้ายชุกชุมที่ขาณุ    
  เร่ืองที่ 4 จับโจรผู้ร้ายในแขวงเมืองกําแพงเพชร 
           เร่ืองที่ 5 การลักช้างและพระรามยึดของกลาง 

  เร่ืองที่ 6 นายฉ่ํากล่าวโทษนายยัง กํานันบ้านบ่อถ้ําแขวงเมืองขาณุ 
           เร่ืองที่ 7 จีนชิงหิน ไม้ขอนหายที่ลานดอกไม้ 
           เร่ืองที่ 8 คดีกระบือนายฉ่ํากับพวกหาย    

  เร่ืองที่ 9 ผู้ร้ายลักกระบือหลวงรามราชปลัดอําแดงกลีบตักยางของพระ
จัตุรงค์     
  3.1.11.3 เรื่องคดีความการทําไม้ 
  เร่ืองที่1 ร.ศ. 109 (พ.ศ. 2433) พะโป้ฟ้องร้องกับพระยารามรณรงค์เน่ือง
ด้วยป่าไม้คลองสวนหมาก ทางราชการได้มีหนังสือเรียกตัวโจทก์จําเลย และสํานวนคดีลงไปพิจารณา
กันในศาลที ่กรุงเทพฯ รายละเอียดของใบบอกต่างๆน้ัน ล้วนเป็นการบันทึกเร่ืองเหตุการณ์ในสังคม
และการทําไม้ในจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือจะได้เข้าใจในสังคมในอดีตมากขึ้นจากข้อความภายในใบ
บอก 
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3.1.12 Hall Exhibition ที่ 12 ฉันคือใคร? เป็นประโยคเกร่ินนําเรื่องราวของคน
นครชุม ในส่วนน้ี แบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 สว่นใหญ ่    

3.1.12.1 ส่วนจัดแสดงที่ 1 ความเป็นมาของกลุ่มคนที่มาจากการ
ผสมผสานข้ามวัฒนธรรม25เป็นลําดับเหตุการณ์ๆ ของพัฒนาการกลุ่มคนและแสดงภาพถ่ายสภาพของ
กลุ่มคนในอดีตประเพณีการแต่งงาน เป็นประเพณีตัวแทนของการจุดเริ่มต้นของการข้ามวัฒนธรรม
ประเพณีการแต่งงาน ได้รับการบันทึกการสบืทอดจากการปฏิบัติมากกว่าการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร การศึกษาประเพณีการแต่งงาน จากนวนิยายเรื่องทุ่งมหาราช ของครูมาลัย ชูพินิจ ระหว่าง ทิด 
รื่น หนุ่มวังแขม กับสุดใจสาวปากคลองสวนหมาก26 ทําให้เราทราบว่าการแต่งงานระหว่างอดีตกับ
ปัจจุบันยังไม่แตกต่างกันมากนัก แม้ระยะเวลาจะห่างกันกว่าหน่ึงร้อยปี ซึ่งประเพณีการแต่งงานของ
กําแพงเพชร27 แบ่งเป็นสี่ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกการสู่ขอฝา่ยหญิงจะพิจารณาว่าผู้ชายเป็นคนดี มี
ศีลธรรม เป็นคนทํามาหากิน ฝ่ายชายจะพิจารณาว่าฝ่ายหญิงเป็นแม่บ้านแม่เรือน มีกริิยามารยาทดี 
ไถ่ถามกันถึงสนิสอดทองหมั้น ตกลงกันและฝ่ายชายจะยกขันหมากมาสูข่อและหมั้นกันในที่สุด 
ขั้นตอนที่สองพิธีหม้ันเมื่อได้ฤกษ์แล้วฝ่ายชายจะให้เฒ่าแก่คนเดิมหรือผูใ้หญท่ี่ตนนับถือ ซึ่งต้องเป็นคู่
สามีภรรยาที่อยู่กินกันอย่างปกติสุข อยู่ในศีลธรรมปฏิบัติแต่คุณงามความดี เป็นผู้นําของหม้ันไปโดยมี
ขันโตกสองใบใส่ของหมั้นและสิ่งที่เป็นสิริมงคล ตามความเช่ือ ได้แก่ ใบพลู หมาก ถั่ว งา ใบเงิน 
ใบทอง ใช้ผ้าคลุมสสีวยคลุมขนัหมาก ห่อแลว้ห้ามเปิดอีก จนกว่าจะถึงพิธี เมื่อเฒ่าแก่ฝา่ยชาย นํา
ขันหมากไปถึง ฝ่ายหญิงต้อง ต้องหาเฒ่าแก่มารับขันหมากหมั้น ประกาศการหมั้นโดยเฒ่าแก่ฝ่ายชาย
อาจจะกล่าวว่า วันน้ีเป็นวันดี ขอหมั้นนางสาว.... กับนาย.... เฒ่าแก่ฝ่ายหญิงจะรับหมัน้และจะนําของ
หมั้นลงไปตรวจนับ โดยละเอียดและมอบสนิสอดทองหมั้นทั้งหมดให้กบั ให้พ่อแมฝ่่ายหญิงเป็นผู้เก็บ
แล้วคืนขันให้ฝา่ยชาย อาจหมั้นตอนเช้า แต่งงานตอนกลางวัน หรือในตอนเย็นในวันเดียวกันก็ได้ตอน
เช้ามีพิธีสงฆ์ เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์แล้ว ฝา่ยชายจะต้องแห่ขันหมากมาบ้านฝ่ายหญิง ขันหมาก มีผ้าคลมุ 
ทั้งหมดแปดคู่ คู่แรกถือสินสอดทองหมั้น คู่ต่อมาถือโตกใส่เป็ดไก่ ซึ่งอาจใช้เป็ดไก่จริงหรือใช้แป้งป้ัน
เป็นเป็ดไก่แทนก็ได้ จากน้ันมีขนมต้มขาว ขนมต้มแดง หวัหมูต้ม ขนมจีน ทุกอย่างต้องจัดเป็นคู่ผ้าไหว้
คือผ้าขาวและผ้าแดงอย่างละผืน ให้ญาติฝา่ยชายถือมาอาจเป็นเด็กผู้หญิงพรหมจารี ขั้นตอนที่สาม
การยกขันหมาก จะแห่กันมาอย่างสนุกสนาน นําขบวนด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย อย่างละคู่ ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาในการเริ่มครอบครัวใหม่ ให้มีกล้วยมีอ้อยปลูกไว้ประจําบ้านใหม่ หรือเรือนหอใหม่ ปิดท้าย
ขบวนด้วยถาดใส่ผลไม้ และขนมต่างๆ เช่นขนมกง ขนมโก๋ ขนมปุยฝ้าย ขนมถ้วยฟู มะพร้าวอ่อนเป็น
ลูก กล้วยดิบ เป็นหวี อ้อยเป็นท่อน ทุกอย่างต้องเป็นคู่ ก่อนเคลื่อนขบวนต้องโห่สามครั้ง เมื่อถึงบ้าย
ฝ่ายหญิง ต้องโห่อีกคร้ัง เพ่ือบอกให้ทราบว่ามาถึงแล้ว เมือ่เจ้าบ่าวจะขึ้นบ้าน จะต้องก้าวข้าม หญ้า

                                                           

 25 เบนเนดิก แอนเดอร์สัน, ชุมชนในจิตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกําเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิยม,แปลจาก Imaged Communities Reflection on the Origin and Spread of 
Nationalism, แปลโดย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ,(กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2552), 85. 
 26 เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช, 13. 
 27 สันติ  อภัยราช,ประเพณีการแต่งงาน,(ม.ป.ท.,กําแพงเพชร: ศรีสวัสด์ิการพิมพ์, 
2524), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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แพรกที่วางอยู่บนก้อนหิน เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แห่งความหนักแน่น และความเจริญงอกงาม จะต้องผ่าน
ประตูเงินประตูทอง ที่สมมุติขึ้นโดยใช้เด็กหรือผู้ใหญ่ 2 คน ถือสร้อยหรือเข็มขัดก้ันไว้ การผ่านประตู
ต้องเสียเงินและสุรา ปัจจุบันฝ่ายชายจะเตรียมเงินไว้จ่าย โดยเฉพาะประตูทอง ผู้กั้นจะเรียกเงินค่า
ผ่านประตูทองสูงกว่าประตูเงิน จึงจะเข้าไปในบ้านได้ ฝ่ายชาย จะเปิดขันหมากต่อหน้าพ่อแม่ฝ่าย
หญิง จะนําเงินและทองมานับ และอวยพรให้คู่บ่าวสาว ให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข หลงัจากน้ันทํา
พิธีไหว้ผีบ้านผีเรือน บอกเล่าแก่ ผีปู่ย่าตายาย ว่าบ่าวสาวขออนุญาต แต่งงานและอยู่กินกัน โดยการ
จุดเทียน 6 คู่ ของไหว้ผีบ้าน ผีเรือน ผีปู่ย่า ตายายได้แก่ ขนมจีน น้ํายา หัวหมู น้ําพริกดํา อาจเรียกว่า 
กินสี่ถ้วย เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ขนมนมเนยจะแบ่งกัน โดยแบ่งกันระหว่างบ้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาวคนละ
คร่ึง ขั้นตอนทีส่ี่หลัง่น้าํพระพุทธมนตร์ ประเพณีด้ังเดิมน้ันคู่บ่าวสาวจะแต่งตัวอย่างงดงามจะรดน้ํา
ทั้งตัว โดยทั้งหนุ่มสาวจะเปียกโชกต้ังแต่ศีรษะถึงปลายเท้า ต่อมารดน้ําแค่ศีรษะและพัฒนามารดนํ้า
เพียงแต่มืออย่างเดียวเดิมต้องมีเพ่ือนเจ้าบ่าวเจ้าสาว เพราะหนุ่มสาวไม่รูจ้ักกันดีพอภายหลังไม่ต้องมี
เพ่ือนเจ้าบ่าวเจ้าสาว เพราะท้ังคู่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีส่วนการปูที่นอนหรือเรียงหมอนผู้ปูต้องเลือกคู่
สามีภรรยา ทีอ่ยู่กันอย่างมีความสุข มีศลีธรรมและมีบุตร เมื่อไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วใหญ่ที่ปูที่นอน 
อาจลงนอนเป็นพิธีเมื่ออวยพรเสร็จแล้วผู้ใหญ่จะกลับกันหมดแล้วห้ามคู่สมรส ออกมาจากห้องหออีก 
ส่วนการกล่อมหอด้วยมโหรี  

3.1.12.2 ส่วนจัดแสดงที่ 2 ความหลากหลายที่สะท้อนจากวัตถุสิ่งของที่
จัดแสดง การแต่งกายตามประเพณีต่างๆ ผ้าและวิธีการทอ สิ่งของเครื่องใช้ในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในพิธีกรรรม งานหัตกรรม 

  3.1.12.3 ส่วนจัดแสดงที่3 นครชุมร่วมสมยัใช้การผลิตภาพบุคคลของเด็ก 
หนุ่ม สาว ผู้ใหญ่ นครชุมร่วมสมัยทั่วทั้งห้องการนําเสนอใบหน้าของกลุ่มคนนครชุมที่ยังมชีีวิตอยู่และ
ส่วนต่อมาเป็นการนําเสนอประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนนครชุมอันไกลพ้นเป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ของอดีต ปัจจุบัน อนาคต 

3.1.13 Hall Exhibition ที่ 13 รสชาตินครชุม  
3.1.13.1 ครัวและเครื่องใช้ในครัว  ตามประเพณีไทยสมัยโบราณ การ

ปลูกบ้านเรือนไทยนิยมปลูกครัวแยกออกจากเรือนที่อยู่ เพราะการทําครัวในสมัยก่อนใช้ฝืนซึ่งมีควัน
ไฟ ดังน้ันบ้านโดยทั่ว ๆ ไปจึงสร้างครัวอยู่ปลายสุดของนอกชานหรือหลังเรือน และสร้างแบบโปร่ง
เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกตามปกติผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเจ้าของบ้านจะไม่ให้เข้าไปถึงในครัวสํารับ
กับข้าว ปกติจะน่ังล้อมกินอาหารในครัวถ้ามีความก็ยกกับข้าวไปกินที่นอกชาน อาจใช้เสื่อปูรองน่ัง 
การตักข้าวใส่ถ้วยวางเรียงในถาด แต่เดิมใช้ถาดทองเหลืองชนิดมีปุ่มหรือขาเล็ก ๆ ติดอยู่ใต้ถาด 
นอกจากน้ียังมีถาดสังกะสีเคลือบมีลายดอกไม้สีสดสวยงามมาใช้แทนถาดทองเหลือง   
  เครื่องกิน หมายถึงเช่ียนหมากใส่หมากพล ูซึ่งเป็นของขบเค้ียวเล่นของคน
สมัยก่อน ส่วนใหญ่จะกินหมากเวลาจะไปไหนต้องหอบหิ้วไปด้วย    
  จวักหรือกระจ่า เป็นของใช้พ้ืนบ้านมาแต่โบราณ ใช้ตักแกงหรือใช้คน
ของเหลว คนโบราณห้ามใช้จวักตักชิมอาหาร     
   เตา ได้แก่เตาอ้ังโล่ เตาเชิงกราน และเตาวง ใช้กับหม้อดิน รูปแบบต่าง ๆ 



106 
 

ต่อมาเมื่อมีภาชนะที่ทําด้วยเหล็กและอลูมิเนียม เช่น กระทะเหล็ก และหม้อ อลูมิเนียมก็ใช้กับเตา
ประเภท ดังกล่าวได้  

หม้อดิน เป็นภาชนะที่ใช้สําหรับหุงข้าว นอกจากน้ียังมีหม้อแกงที่มีรูปแบบ
ต่างไปจากหม้อข้าวกล่าวคือ หม้อข้าวมีลักษณะก้นป่อง คอหม้อแคบ ปากหม้อเป็นปีกผายออก 
สําหรับเป็นที่ใช้มือยกทรงสูงกว่าหม้อแกง หม้อแกงมีเน้ือหนากว่าหม้อข้าว ฝาหมอ้ดินไม่ว่าแบบใด
เรียกว่า ฝาละมี        
  ครกสาก คนไทยมีอาหารที่เป็นนํ้าพริกชนิดต่าง ๆ และแกงชนิดต่าง ๆ 
โดยเฉพาะแกงเผ็ด จึงต้องมีครกสําหรับตํานํ้าพริก เป็นครกดินเผาส่วนสากทําด้วยไม้เน้ือแข็ง 
นอกจากน้ียังมีครกใหญ่ประจาํบ้านทําด้วยไม้ใช้ตําข้าว สากมีขนาดยาวเพราะต้องยืนตํารูปร่างของ
สากจะคอดตรงกลาง สําหรับใช้เป็นที่มือจับครกตําข้าวอีกชนิดหน่ึงเรียกว่า ครกกระเด่ือง ตัวครกฝัง
ลงไปในดินเวลาตําข้าวใช้เท้าเหยียบ เพราะมีคานติดกับสากโดยใช้เหยียบคานไม้แล้วปลอ่ย สากก็จะ
ทิ้งตัวลงมาตําข้าวชาวบ้านนิยมตําข้าวเวลาหัวค่ําในคืนเดือนหงายตําข้าวไปคุยกันไป   

3.1.13.2 ขนมไทย ขนมไทยเป็นอาหารหวานคู่กับอาหารคาวมาแต่สมยั
โบราณ มีความหลากหลายมากส่วนผสมหลกัได้แก่ แป้ง นํ้าตาล กะทิ แลว้ปรุงรสชาติ กลิ่นสีให้
แตกต่างกัน ทําให้อร่อยน่ากิน ประเภทของขนม  โดยทั่วไปแบ่งเป็นสี่ประเภทคือ เหลว แห้งกรอบ 
เปียก และกึ่งแห้งก่ึงเปีย    

ประเภทเหลวเป็นน้าํ ได้แก่ ขนมครองแครง ขนมปลากิม ไข่เตา ขนมบัว
ลอย ขนมลอดช่อง ขนมซ่าหริ่ม ขนมนํ้ากะทิ ขนมลอยแก้วต่าง ๆ ฯลฯ    
   ประเภทแห้งกรอบ ได้แก่ ขนมผิง ขนมสําปันนี ขนมฝนทอง ขนมทองเอก 
ขนมทองม้วน ขนมดินสอพอง ขนมกระจัง ขนมนานวล ขนมกง ขนมสามเกลอ ขนมรังนก ฯลฯ  
                   ประเภทเปียก ได้แก่ ขนมข้าวเหนียวเปียก ขนมสาคูเปียก ขนมเป้าส่วน 
ฯลฯ      
   ประเภทก่ึงแห้งก่ึงเปียก ได้แก่ ขนมกาละแม ขนมเปียกปูน ขนมหม้อแกง 
ขนมกล้วย ขนมสัมปันนีอ่อน ขนมทองหยิบ ขนมฝอยทอง ขนมทองหยอด ขนมสังขยา ฯลฯ ขนมไทย
พ้ืนบ้านมีส่วนประกอบหลักที่ได้จากผลิตผลทางเกษตรกรรม เช่นขนมในกลุ่มข้าว ได้แก่ ข้าวเม่า 
ข้าวตอก ข้าวตัง        
  3.1.13.3 ขนมตามฤดูกาล  ในฤดูกาลต่าง ๆ มีพืชผลอะไรท่ีสามารถ
นํามาใช้ทําขนมให้เข้ากับสภาพอากาศ เช่น      
  ฤดูร้อน จะทําขนมประเภทบัวลอยแก้ว เช่น มะปรางลอยแก้ว กระท้อนลอย
แก้ว และขนมนํ้ากะทิต่าง ๆ เช่น ขนมรวมมิตร ขนมลอดช่อง ขนมทับทมิกรอบ เป็นต้น  
  ฤดูฝน บรรดาผลไม้ต่าง ๆ มอียู่มากจนต้องทําเก็บไว้ให้คงสภาพได้นาน ๆ มี
วิธีการต่าง ๆ คือการกวน เช่น กล้วยกวน เผือกกวน มันเทศกวน ข้าวเหนียวแดง การตาก เช่นกล้วย
ตาก ส้มแผ่น การเช่ือมเช่น กล้วยเช่ือม พุทราเช่ือม ฟักทองเช่ือม  การฉาบ เช่นกล้วยฉาบ มันฉาบ 
เผือกฉาบ  การแช่อ่ิม เช่น มะดันแช่อ่ิม เปลือกส้มโอแช่อ่ิม  การดอง เช่น ฝรั่งดอง มะยมดอง มะม่วง
ดอง    
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  ฤดูหนาว จะทาํขนมที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเช่น ถั่วต้มนํ้าตาล มันต้ม
น้ําตาล ใส่ขิง ขนมบัวลอยใส่ขิง ที่ออกรสเผด็แก้หนาวได้  
  3.1.13.4 การถนอมอาหาร การสะสมอาหารไว้ใช้ในยามขาดแขลน หรอื
เมื่อเวลาเดินทางจะต้องมีกรรมวิธีทําไม่ให้อาหารเสื่อมคุณค่าตามธรรมชาติ มีวิธีการต่าง ๆ ดังน้ี  
  การรมควัน เป็นวิธีการรักษาเน้ือดิบไม่ให้เน่าเสีย โดยชําแหละเน้ือสัตว์
ออกเป็นช้ินใหญ่ ๆ แล้วมาแขวนไว้เหนือเตาไฟ ทําให้นํ้าในเน้ือระเหยออกไป และสารผสมในควันจะ
ช่วยเคลือบผิวเน้ือเอาไว้ไม่ให้เสีย      
  การทําแห้ง เป็นการใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์มาทําให้อาหารแห้ง ส่วน
ใหญ่เป็นเมล็ดข้าว ถั่ว เน้ือสัตว์ เน้ือปลา และผลไมท้ี่รสหวานจัด การทําให้แห้งทําให้นํ้าตาลในผลไมม้ี
ความเข้มข้นมากขึ้น ทําให้เก็บผลไม้ไว้ได้นาน เช่น กล้วยตาก ปลาแห้ง เป็นต้น  
  การใสเ่กลือ ได้แก่ ปลาเค็ม เน้ือเค็ม การหมักดอง  ได้แก่ การใช้น้ําตาลเข้า
ไปแทนที่นํ้าในอาหาร ทําให้อาหารมีน้ําน้อยลง ได้แก่ การทําผลไมแ้ช่อ่ิม หลายชนิด  
  3.1.13. การทาํให้สุกด้วยการกวน  ใช้ในการทําขนมหลายอย่าง เช่น  
  กระยาสารท  เป็นอาหารที่ทําในฤดูสารท มสี่วนผสมได้แก่ ข้าวตอก ข้าวเม่า 
ถั่วลิสง งา น้ําอ้อย น้ํากะทิ และน้ําผึ้ง โดยค่ัวข้าวตอก ข้าวเม่า ถั่วลิสง และงา ให้สุกเหลือง เคี่ยวกะทิ 
น้ําอ้อย และน้ําผึ้งในกระทะจนเหนียว แลว้นําของที่ต้ังไว้แล้วใสล่งกวนให้เข้ากันจนกรอบเป็นก้อน 
เก็บไว้ได้นาน        

  ข้าวเหนียวแดง มีส่วนผสมได้แก่ ข้าวเหนียว กะทิ นํ้าตาลปีบหรือนํ้าตาล
อ้อย  วิธีทํา ให้แช่ข้าวเหนียวในนํ้าก่อนนําไปน่ึงให้สุก ผสมกะทิกับนํ้าตาล นําไปต้ังไฟเคี่ยวให้งวด 
แล้วนําข้าวเหนียวใส่ลงไปกวนจนเหนียวได้ที่แล้ว ยกลงจากเตาไฟนําไปใส่ถาดคลึง  แล้วตัดเป็นช้ิน
ตามที่ต้องการ       
  ข้าวแตน มีส่วนผสมได้แก่ ขา้วเหนียว กะทิ นํ้าตาลทราย เกลือป่น นํ้ามนั
สําหรับใช้ทอด วิธีทํา แช่ข้าวเหนียวในนํ้าก่อนนําไปนึ่งให้สุก ผสมนํ้าตาลทรายและเกลอืป่นกับกะทิ 
แล้วนําข้าวเหนียวมาผสม นําไปกดในแม่พิมพ์ ได้ขนาดและรูปร่างตามต้องการแล้ว เอาไปผึ่งแดดหรือ
อบให้แห้ง แลว้นําไปทอดนํ้ามันจนได้ที ่     
  กาละแม มสี่วนผสมได้แก่ แป้งข้าวเหนียว กะทิ น้ําตาลป๊ีบ หรือนํ้าตาลอ้อย 
และถั่วลิสงค่ัว วิธีทํา น่ึงแป้งข้าวเหนียวให้สุกแล้วนําไปผสมกับกะทิ ใส่น้าํตาล แล้วเคี่ยวไฟระดับปาน
กลางจนแป้งสุก แล้วนําไปใสถ่าดคลึง โรยหน้าด้วยถั่วลิสง กดให้แน่นแล้วตัดเป็นช้ินผสมขนาดที่
ต้องการ 

  เม่ียง เป็นสิ่งขบเคี้ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น กินหรืออม เพ่ือควากระชุ่มกระชวย
และให้เกิดความเพลิดเพลิน หรือแก้เปร้ียวปากติดใบเมี่ยงถ้าไม่ได้อมจะง่วงนอนหรือง่วงซึม ใบเมี่ยง
ทํามาจากใบชาป่า หรือใบชานํามาหมักเพ่ือใช้กินกับเกลือหรือกินกับแคบหมู คนในนครชุมนิยมกิน
เมี่ยงใบเมี่ยงหมักเมื่อครบกําหนดแล้วจะมีรสเปรี้ยวอมฝาดและอมหวาน สามารถเก็บไว้ได้นานปี การ
รับแขกจะนําใบเมี่ยงที่ผ่านการหมักแล้วดึงเส้นใบออก เอามาห่อเกลือ น้าํตาล มะพร้าวคั่ว ขิงเป็น
เมี่ยงส้ม(เปร้ียว)หรือเมี่ยงหวานตามชอบเรียกว่าเมี่ยงอม หรือเอาใบเมี่ยงมาห่อเกลือ  
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  ข้าวตอกตัด ของชุมชนนครชุมทําจาก ข้าวเปลือก ข้าวเหนียว นํ้าตาลป๊ีบ 
และน้ํากะทิโดยนําข้าวเปลือกข้าวเหนียว ไปคั่วให้แตกเป็นข้าวตอกจากน้ันจึงเก็บแกลบออกให้หมดให้
เหลือแต่ข้าวตอกแล้วนําข้าวตอกที่ได้ไปตําให้ละเอียดพอประมาณ จากน้ันนําข้าวตอกท่ีตําแล้วมาร่อน
เพ่ือแยกข้าวตอกออกเป็นสามส่วนคือ ข้าวตอกขนาดโต ที่จะนําไปผสมกับกะทิ ข้าวตอกขนาดกลาง
สําหรับโรยบนแม่พิมพ์และขา้วตอกขนาดเล็ก ทีม่ีเน้ือละเอียดสุด จะนําไปโรยหน้าขนมเพ่ือให้ขนมดู
น่าทาน ป้ันเป็นรูปทรงต่างๆ หรือแม้แต่รูปทรงสามเหลี่ยมคล้ายเจดีย์พระบรมธาตุนครชุมด้วย 
 
 3.2 ส่วนที่ 2 ความทรงจํา:บ้านพะโป ้ ประกอบด้วยเนื้อหาในการจัดแสดงดังน้ี 

3.2.1 Hall Exhibitionที ่1 ห้องรับแขก  
3.2.2 Hall Exhibitionที ่2 กระเหรี่ยง 2พี่น้อง ราชาไม้สักป่าไม้คลองสวนหมาก

เป็นป่าไม้สักสาํคัญของเมืองกําแพงเพชร แซภอ หรือมองสุภอหรือพญาตะก่า (พ่ีชาย) ได้เข้ามาขอรับ
เช่าทาจากพระยากําแพงเพชร (อ่อง) ปลายรัชกาลที่ 4 หรือต้นรัชกาลที่ 5 ต่อมาในปี จ.ศ. 1237 
(พ.ศ. 2418) แซภอถึงแก่กรรมมองกะเย (หรือมองสุเจ) บุตรชายจึงรับทําต่อมาถึงปี จ.ศ. 1244 (พ.ศ. 
2425) ก็ขาดทนุไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ พระยารามรณรงค์จึงเอาเงินของหลวงสมทบกับเงิน
ส่วนตัวลงทุนทําไม้เอง ในปี จ.ศ. 1248 (พ.ศ. 2429) มองม่อกับมองปีล ได้พาพวก พโป้พะเลวาซวย
ล่าสะมะเย(น้องชาย) ไม่มีที่จะทํากินไปขอแบ่งทําไม้ตัดฟันชักลากไม้ในคลองสวนหมากป่า เป็น
จุดเริ่มต้นในการทําไม้ของพะโป้ 

3.2.3 Hall Exhibition ที่ 3 บ้านหา้ง เป็นอาคารไม้ 2 ช้ัน สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง 
รูปแบบไทยผสมตะวันตก ประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต เป็นบ้านของ พะโป้ คหบดีชาวพม่า ซึ่ง
มีอาชีพค้าไม้ที่บริเวณปากคลองสวนหมาก เมืองนครชุม ในสมัยรัชกาลที ่5 โดยได้ซื้อบ้านมาจากพระ
ยาราม คร้ังหนึ่ง สมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประพาสต้น เมืองกําแพงเพชร เมื่อปี 
พ.ศ. 2449 ได้เสด็จเยือนบ้านพะโป้จนเป็นที่มาของช่ือ บ้านห้าง ร.5สัมปทานไม้สักที่สาํคัญที่สุดของ
นายฮ้อยพะโป้คือ ป่าคลองสวนหมาก ดังน้ันพะโป้จึงมาต้ังบ้านเรือนและมีครอบครัวทีบ่ริเวณปาก
คลองสวนหมากฝั่งตะวันตกของแม่น้ําปิง เพ่ือควบคุมเส้นทางการชักลากลําเลียงไม้จากป่า ส่งลงไปยัง
นครสวรรคซ์ึ่งเป็นชุมทางการค้าไม้ที่ใหญ่ทีส่ดุในเขตภาคเหนือตอนล่าง  

บ้านหลังเดิมของพะโป้นั้นเป็นเรือนป้ันหยาหลังเล็กส่วน บ้านห้างที่เป็นบ้านสองช้ัน
ใต้ถุนสูงหลังใหญ่นั้น มาปลกูขึ้นในภายหลงั เล่ากันว่าซื้อมาจากพระยารามตัวเรือนป้ันหยาที่เป็นบ้าน
หลังเดิมน้ัน ในบริเวณบ้านห้าง สมัยที่พะโป้ยังมี ชีวิตอยู่นั้นมีโรงช้าง28 มีผูค้นบ่าวไพร่อาศัยอยู่
มากมาย ทั้งไทย มอญ ลาว กะเหรี่ยง บริเวณรอบๆบ้านก็เป็นที่ทํานาของบ่าวไพร่ ซึ่งก็ยังมีช่ือเรียกว่า
นาไทย,นามอญ อยู่ถึงปัจจุบัน เมื่อพะโป้ถึงแก่กรรมก็ต้ังศพไว้ที่โถงช้ันล่างของบ้านห้างน้ีเป็นปี มีทั้ง
พระสงฆ์มาสวดศพ และทุกๆ 7-8 วัน ก็จะมีพวกกะเหรี่ยงลงมาจากป่ากันทีละมากๆ มาเดินวนรอบๆ 
โลงศพพร้อมกับสวดตามพิธีของกะเหรี่ยง หลังจากน้ันจึงนําไปทําพิธีฌาปนกิจที่วัดสว่างอารมณ์

                                                           

 28 ฆรณี แสงรุจิ. “ตํานานพระบรมหาธาตุนครชุม,”นิตยสารเมืองโบราณ 19, 2 
(เมษายน-มิถุนายน 2536): 55-68. 
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เน้ือหาในนิยายทุ่งมหาราชที่เขียนถึงบ้านห้างไม่แจ่มชัดเท่าความรู้สึกของรื่น ในเรื่องทุ่งมหาราช29

ภาพในความนึกคิดของรื่นเมื่อเข้าไปพบผู้เป็นเจ้าของจากประตูใหญ่ รมิคลองระหว่างรั้วซึ่งใช้ไม้สักทั้ง
ต้นแทนเสาบ้านสามช้ันหลังน้ันดูสูงตระหง่านและมหึมาเหมือนปราสาทในเทพนิยาย รื่นมองดูทั่ว
บริเวณน้ันแล้วก็พิศวงงงงวย เสาแต่ละต้นขนาดโอบไม่รอบ ติดเขา30 ภาพวาดของพระตะโก้ง และภูมิ
ประเทศอันสวยงามต่างๆของพม่า นอกจากน้ันก็เรียงรายไปด้วยหอก ดาบ ง้าว โล่ และอาวุธโบราณ
ต่างๆ จนดูเกือบเป็นพิพิธภัณฑ์ แต่ไม่ใช่เพราะความโอ่โถงตระการตาของคฤหาสน์ที่ทําให้ใครจดจํา
บ้านหลังน้ันหากเป็นเจ้าของ ผู้ซึ่งแม้แต่รื่นเองก็จดจําและเข้าใจถึงบุญคณุไปช่ัวชีวิต 

3.2.4 Hall Exhibition ที่ 4 ปืน วัตถุ สิ่งของ ภาพถ่าย ภาพถ่ายของพะโป้และ
อาแดงทองย้อย คัดลอกต้นฉบับเป็นสมบัติของสกุลรัตนบรรพต เป็นภาพถ่ายที่พะโป้กับอําแดงย้อย
ถ่ายที่ร้านโรเบิร์ต เลนซ ์(Robert Lenz & Co.) ซึ่งเป็นร้านถ่ายรูปในสมยัรัชกาลที่ 5  

3.2.5 Hall Exhibition ที่ 5 นาย ฮ้อยพะโป้ พะโป้หรือนายฮ้อยพะโป้เป็นพ่อค้า
ไม้คนสําคัญของเมืองกําแพงเพชร ความเป็นมาของพะโป้ พะโป้ได้แต่งงานกับอําแดงทองย้อย ลูกสาว
ผู้ใหญ่บ้านวันและอําแดงไทแห่งบ้านคลองสวนหมากผู้คนจึงมักเรียกกันติดปากว่า อําแดงทองย้อยเมีย
นายฮ้อยพะโป้ ทั้งสองมีบุตรธิดา 4 คน (ปัจจุบันเสียชีวิตหมดแล้ว)  ต่อมาสายสกุลทางนายทองทรัพย์ 
(พ่อแดง)บุตรชายจึงได้ต้ังนามสกุลรัตนบรรพตขึ้น พะโป้ถึงแก่กรรมในราวต้นรัชกาลที่ 6 ประมาณ
พ.ศ. 2460 เมือ่นายทองทรัพย์อายุ 8 ขวบ  ส่วนกิจการทําไม้ในคลองสวนหมากน้ันต่อมาก็ตกเป็น
ของบริษัทล่ําซาํเพ่ือทําไม้ แต่เร่ืองราวของนายฮ้อยพะโป้พ่อค้าไม้ชาวกะเหร่ียงก็ยังเป็นที่จดจําของ
ชาวบ้านนครชุมหรือคลองสวนหมากเดิม ว่าพะโป้เป็นผู้มาบูรณะและยกยอดฉัตรพระบรมธาตุนครชุม 
ส่วนที่ 2 เป็นจินตกรรมพะโป้จากเรื่องเล่าและจินตกรรมของพะโป้ในนิยายทุ่งมหาราช 

3.2.6 Hall Exhibition ที่ 6 เข้าสู่วงการค้าไม้ ในปี จ.ศ. 1248 (พ.ศ. 2429) พะ
โป้และพวกจึงได้มาขอแบ่งทํา จากเอกสารที่บุว่าพะโป้เพ่ิงเร่ิมปรากฏตัวในวงการธุรกิจการเมือง
กําแพงเพชรเมื่อปี พ.ศ. 2429 แต่ก็ดูเหมือนว่าพะโป้คงจะไม่ใช่มือใหม ่ในวงการน้ีเพราะพะโป้
เดินทางค้าขายขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพฯและกําแพงเพชรเป็นประจํา ดังจะเห็นได้ว่า เพียง 4 ปีให้หลงั 
คือในปี ร.ศ. 109 (พ.ศ. 2433) เมื่อพะโป้มีคดีความฟ้องร้องกับพระยารามรณรงค์เน่ืองด้วยป่าไม้
คลองสวนหมากน้ี ทางราชการได้มีหนังสือเรียกตัวโจทกจ์ําเลย และสํานวน คดีลงไปพิจารณากันใน
ศาลที่กรุงเทพฯ ก็ปรากฏว่า พะโป้ซึ่งเป็นโจทย์ได้ไปจอดเรือรอขึ้นศาลอยู่แล้วที่คลองสามเสน อันเป็น
ท่าเรือของพ่อค้าที่ล่องลงมาจากเมืองเหนือ 

3.2.7 Hall Exhibition ที่ 6 เสด็จประพาสต้นที่คลองสวนหมาก 25 วันน้ีต่ืนสาย
เพราะวานน้ีอยู่ข้างจะฟกซ้ํา 4 โมงจึงได้ลงเรือเหลืองข้ามฟาก ไปฝั่งตะวันตกยังไม่ขึ้นถึงวัดพระธาตุ 
เลยไปคลองสวนหมากในคลองน้ีน้ําไหลเช่ียวแต่น้ําใส เพราะเป็นลําห้วยมีคลองแยกข้างขวามือ      
ต้นทางที่จะเข้าไปเรียกว่าแม่พล้อ ถ้าไปตามลําคลอง 3 วันจนถึงป่าไม้ แต่มีหลักตอมากเขาขึ้นเดินไป

                                                           

 29 เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช. 
 30 เขาสัตว์ป่า. 
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ทางวันเดียวถึงป่าไม้นี้พะโป้กะเหรี่ยงในบังคับอังกฤษเป็นคนทํา31เมียเป็นคนไทยช่ืออําแดงทองย้อย
เป็นบุตรผู้ใหญบ้่านวัน และอําแดงไทต้ังบ้านเรือนอยู่ติดกันไปขึ้นถ่ายรูปที่หน้าบ้าน 2 บ้านนี้แล้วจึง
กลับออกมาจอดกินกลางวันที่หาดกลางน้ํา32 ภาพถ่ายการเสด็จประพาสต้นคลองสวนหมาก ร.ศ.125 
ภาพอยู่สองภาพซึ่งอาจเป็นภาพหน้าบ้านของพะโป้รวมทั้งตัวพะโป้เอง และหน้าบ้านผูใ้หญ่วันพ่อของ
อําแดงทองย้อย 

 
 3.3 ส่วนที่ 3 พิพิธภัณฑ์เรือในนครชุม  

เป็นอาคารเก็บเรือเก่าและเรื่องที่ต่อขึ้นมาใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่1จัด
แสดงเนื้อหาเรือที่กล่าวถึงในทุ่งมหาราชและเป็นสถานที่เก็บเรือเก่าในนครชุม ส่วนที ่2 ส่วน เรือใน
ความเช่ือปัจจุบันเรื่องการลอดใต้ท้องเรือ     

3.3.1 เนื้อหาการจัดแสดงในทุ่งมหาราช ที่กล่าวถึงในทุง่มหาราชและเป็นสถานที่
เก็บเรือเก่าในนครชุม    

3.3.1.1 เรือชะล่า“รื่นโผล่ออกมาจากประทุนเรือชะล่า ซึง่จอดหลบแดดอยู่
ใน”33 รื่นพาสุดใจออกเรือขณะที่ตลาดปากนํ้าโพจวนวาย  กําหนดเดินทางถึงกําแพงเพชรได้สบายๆ
ภายใน 5 วัน 6 คืน สําหรับเรือชะล่ากาบแป้น 2 ถ่อของเขา”34     
  3.3.1.2 เรือแม่ปะ “เรือของละเมียด...เกิดประกายแวบพร้อมด้วยเสียงปืนที่
ปรากฏขึ้นจากเรือแม่ปะ”35“นายอําเภอเมืองลาลงเรือแม่ปะเดินทางต่อไป”36    
  3.4.1.3 เรือเปด็ “จําปาด้วยใบหน้าที่ร้อนผ่าวและหัวใจระทึกไปด้วยความ
ต่ืนเต้นยินดีปราดลงที่ตีนท่าหน้าบ้าน...เมื่อปรากฏว่าเรือเป็ด ทั้งลําปราศจากแสงไฟและปราศจาก
เสียงคน”37       

3.3.1.4 เรือเมล์ไปรษณีย“์เรือไฟจะแทนที่ เวลาน้ีในบางกอกเป็นของ
ธรรมดา อีกหน่อยมันจะมาถึงเมืองเราคนเดินทางจากปากน้ําโพถึงที่น่ีโดยเรือไปรษณีย์”38  

 
 
 

                                                           

 31 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 
5,(กรุงเทพ: วิสดอม, 2552), 105. 
 32 เร่ืองเดียวกัน, 105. 
 33 เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช, 5. 
 34 เร่ืองเดียวกัน, 97. 
 35 เร่ืองเดียวกัน, 86. 
 36 เร่ืองเดียวกัน, 266. 
 37 เร่ืองเดียวกัน, 53. 
 38 เร่ืองเดียวกัน, 223. 
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3.3.1.5 เรือกําปั่น“ปีนั้นชาวกําแพงเพชรและราษฎรตลอดสองฝั่งแม่นํ้าปิง 
ได้รับความต่ืนเต้นขนาน ใหญ ่เมื่อเรือกาํป่ันท้องแบนระหัดข้าง  จักรท้าย ลําแรกของบริษัทป่าไม้
ฝร่ัง”39 เรือกําป่ัน คือเรือเดินทะเลขนาดใหญ ่ หัวเรือเรียวแหลม ท้ายเรือบนราบระดับเดียวกับหัวเรือ  
มีปล่องไฟ  ใช้เดินด้วยกําลังเคร่ืองจักร     
  3.3.1.6 เรือโกลนเรือโกลน คือเรือที่ยังไม่ได้เบิกเพียงแต่ขุดไว้“รื่นมีเวลา
พักผ่อนอยู่กับบ้านไม่ได้ถึงเดือนดีขณะที่แพไม้ เสา  และเรือโกลน ยังล่องผ่านหน้าบ้าน”40“บริษัทฝรั่ง
ผูกขาดตัดตอนไม้สักได้  ให้เขาผูกขาดไป  แต่ฉันไม่ต้องการจะให้ไม้เบญจพรรณ  กระยาเลย...เสา
และเรือโกลนกระเด็นไป” 41      
   3.3.1.7 เรือหมูเรือหมู เป็นเรือชนิดหน่ึงที่ชาวบ้านแถววังพระ
ธาตุนิยมใช้“เมื่อเรือหมูของชาวบ้านที่มาลงเบ็ดราวได้  รับหล่อนและเขาจากเกาะข้ามไป.”42 

3.3.2 ส่วนโรงเก็บเรือ จัดแสดงเรือเก่าในนครชุมที่ยังหลงเหลืออยู่และเปิดในเข้าชม 
3.3.3 ส่วนเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือขุดไม้ตะเคียน 

 
 3.4 ส่วนที่4 สว่นจัดแสดงครูมาลัยชู  พินจิ ประกอบด้วยเน้ือหา 

3.4.1 Hall Exhibition ที่ 1 นิทรรศการถาวร ครูมาลยั ชูพินิจ43 ครูมาลัย ชูพินิจ 
เกิดเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ.2449 ทีบ้่านริมแม่น้ําปิง ตําบลคลองสวนหมาก อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เป็นบุตรของ นายสอน และนางระเบียบ ชูพินิจ ในวัยเด็ก ครูมาลัย 
ชูพินิจ เข้ารับการศึกษาช้ันต้นที่จังหวัดกําแพงเพชร จนจบช้ันประโยคประถมศึกษา เมือ่อายุประมาณ 
10 ปี จึงเข้าไปศึกษาต่อใน ระดับสูงจนจบประโยคมัธยมศึกษา ม.เจ็ด เมื่อ ปี พ.ศ.2467 และใช้ชีวิต
ส่วนใหญ ่อยู่ในกรุงเทพฯ ครูมาลัย ชูพินิจ เริ่มประกอบอาชีพครั้งแรกโดยรับราชการครู ที่โรงเรียนวัด
สระเกศ เมื่อ ปี พ.ศ.2467 สองปีต่อมาก็ลาออกจาก อาชีพครู เน่ืองจากพอใจกับงานหนังสือพิมพ์
มากกว่า และได้ยึดอาชีพนักหนังสือพิมพ์ และนักประพันธ์มาโดยตลอด 37 ปี จนถึงแก่กรรมด้วย
โรคมะเร็งที่ปอดในปี พ.ศ.2506  ที่ตึกปัญจาชินี โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์   
 ครูมาลัย ชูพินิจ ประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพ์ และนักประพันธ์ ได้สร้างผลงานไว้
มากมาย ทั้งด้านสารคดี บทความ กีฬา ปรชัญา นวนิยาย เร่ืองสั้น บทละคร ผลงานของครูมาลัย ชู
พินิจ เป็นนักประพันธ์ที่มีผลงานมากท่ีสุดคนหน่ึงในขณะประกอบอาชีพนามปากกาของ มาลัย ชูพินิจ 
ได้แก่44 ก.ก.ก. จิตรลดา ฐ.ฐ.ฐ. ต่อแตน น.น.น. น้อย อินทนนท์ นายไข่ขาว นายฉันทนา นายดอกไม้ 
นายม้าลาย แบ๊ตตลิ่งกรอบ ผุสดี ผู้นํา พลบัพลึง ม.ชูพินิจ มะกะโท แมอ่นงค์ เรไร เรียมเอง ลูกป่า 

                                                           

 39 เร่ืองเดียวกัน, 222. 
 40 เร่ืองเดียวกัน, 177. 
 41 เร่ืองเดียวกัน, 212. 
 42 เร่ืองเดียวกัน, 256. 
  43มูลนิธิครูมาลัย, เข้าถึงวันที่ 23 ตุลาคม2557เข้าถึงได้จาก

http://www.krumalai.com 
 44 มาลัย ชูพินิจ, รวมเรื่องสัน้ของเรียม, (พระนคร: กรุงเทพ, 2515) 
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วิชนี ส.ส.ส. สมิง กะหร่องหนอนหนังสือ อะแลดดิน อาละดิน Aladdin อาตมา อินทนนท์น้อย อุมา 
ฮ.ฮ.ฮ. ฉ.ฉ.ฉ. ดุสิต ลดารักษ์  นิยายที่ดีเด่น แสดงถึงความผูกพันทางความรู้สึกระหว่างครูมาลัย ชู
พินิจ กับกําแพงเพชร คือ นิยาย เร่ือง ทุ่งมหาราช ใช้นามปากกาว่า เรียมเอง นิยายเล่มนี้เป็น
จุดเริ่มต้นของข้อมูลการค้นหาตนเองของนครชุมในปัจจุบัน     
 ครูมาลัย ชูพินิจ เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ต่อวงการหนังสือพิมพ์และวงการประพันธ์ 
นอกจากงานหนังสือพิมพ์และการประพันธ์แล้ว มาลัย ชูพินิจ ยังได้ปฏิบัติงานรับใช้สังคมเช่น ได้รับ
เชิญให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการในองค์การทางสังคม หลายองค์การ ในทางการเมืองได้รับแต่งต้ัง เป็น
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในทางวิชาการเป็นอาจารย์พิเศษ วิชาการบริหาร ฝ่ายบรรณาธิการของ
วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากรัฐบาลเยอรมันตะวันตกไปสังเกตสถานการณ์
ในนครเบอร์ลนิและเยอรมันตะวันตก ผลงานทุกประเภทของมาลัย ชูพินิจ ได้รับการยอมรับนับถือ
จากทุกวงการ เกียรติยศก่อนเสียชีวิต คือการได้รับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขา
วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2505 และ แก่กรรมด้วยโรคมะเร็งที่ปอดเมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม พ.ศ.2506 

3.4.2 Hall Exhibition ที่ 2 นิยายของ ครูมาลัย ชูพนิจิ กับประวัติศาสตรเ์มือง
กําแพงเพชร45 เน้ือหาในส่วนจัดแสดงนี้เป็นเรื่องนิยายทุ่งมหาราชกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตาม
ประวัติศาสตร์เมืองกําแพงเพชรคือเหตุการณ์เสด็จประพาสต้นเมืองกําแพงเพชรของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 244946  ส่วนที่ 1 เป็นจินตกรรมที่
จากนวนิยายและสิ่งพิมพ์47เหตุการณ์วันที่ 25 สิงหาคม 2449 ในนิยายทุ่งมหาราช จิตกรรมที่เกิดจาก
รื่น 

“รื่นจะไม่ลืมวันนั้นเลย แม้อีกหลายสิบปีจะล่วงเลยไปและวัยจะร่วงโรยแล้ว 25 
สิงหาคม 2449 จะประทับแน่นอยู่ในความทรงจําของเค้าไปตลอดช่ัวชีวิตอวสาน มิใช่เพราะมันจะ
เป็นครั้งแรกทีเ่ขาจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหลวงโดยใกล้ชิดเปน็ครั้งแรกในชีวติ เมื่อเสด็จขึ้น
ทอดพระเนตรวดัพระบรมธาตุในตอนบ่ายอย่างเดียว หากความตื้นตันใจต่อภาพของประชาชนทั่งชาว
ปากคลอง หนองปิง ลานดอกไม้ แม้กระทัง่ชนบทและตําบลที่ห่างออกไปในปา่ลึกและดงสูง ที่มา
ชุมนุมรับเสด็จรอชมพระบารมเีจ้าเหนือหวัของเขาแน่นขนัดไปหมดทัง้ลานวัดอีกด้วย”48  

 

                                                           

 45 สันติ อภัยราช,ทุ่งมหาราชกับประวัตศิาสตร์เมืองกําแพงเพชร,พิมพ์คร้ังที่2 
(กําแพงเพชร:มุสิกการพิมพ์,2539) 
 46 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 
5,105. 
 47 เบนเนดิก แอนเดอร์สัน, ชุมชนในจิตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกําเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิยม,แปลจาก Imaged Communities Reflection on the Origin and Spread of 
Nationalism, แปลโดย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ,42. 
 

48
 เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช,329-331. 
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จากการบรรยายภาพในวันที่ 25 สิงหาคม 2449 ที่รื่นและคนในชุมชนคลองสวน
หมากและผูค้นจากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงและห่างไกล บุคคลมากมายกําลงัมารับเสด็จพระพุทธเจ้า
หลวงอยู่ในบริเวณลานวัดพระบรมธาตุ ในวันและเวลาที่เจาะจง นับเป็นการป้ันแต่งชุมชนในจินตก
รรมขึ้นทันที ในวลีที่พูดว่า “รื่นจะไม่ลืมวันนัน้เลย แม้อีกหลายสิบปีจะล่วงเลยไปและวัยจะร่วงโรยแล้ว”49 
น้ันคนที่จะจดจําเหตุการณ์น้ีได้ก็คือ ผู้ที่เข้าขมนิทรรศการและชาวนครชุม นั่นเอง ครอบคลุมทั้งตัว
ละคร ผูแ้ต่ง ผูอ่้าน ผู้เข้าชม เข้าไว้ด้วยกัน เคลื่อนไปผ่านกาลเวลาแบบปฏิทิน วันที่ 25 สิงหาคม 
2449 รื่นจินตกรรมความเป็นชุมชนโดยมีขอบเขตที่จํากัด50 มีการแบ่งพวกเขาพวกเรา คนในและคน
นอกชุมชนจากข้อความ หากความต้ืนตันใจต่อภาพของประชาชนทั่งชาวปากคลอง หนองปิง ลาน
ดอกไม้ แม้กระทั่งชนบทและตําบลท่ีห่างออกไปใน ป่าลึกและดงสูง และเมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไป
ผู้คนเหล่าน้ันทีม่ากันแน่นขนัดลานวัดก็จะกลับไปยังชุมชนไม่ได้มีจิตสํานึกความเป็นชุมชนเดียวกัน
น้ันเอง 

 
“ศรัทธาและขวญัของคนเราเปน็ของประหลาด คลองสวนหมากซึ่งแต่ไหนแตไ่รมา 

เชื่อถือกันว่าเปน็ตําบลอุบาทว์ ป่าช้า และหลุมศพสําหรับคนตา่งถิ่น ส้ินเสนียดจัญไรกันที หลังจากที่
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จผ่านมา แม่เฒ่าแคล้วเองกพ็ูดขึ้นว่า แต่นี้ไปกูไม่ตายแล้ว อ้าย
ทิดเอย๊ แกบอกรื่น เช่นเดยีวกันรื่นรู้ดว้ยสัญชาตญาณว่าการเสด็จประพาสของพระพุทธเจ้าหลวง เริ่ม
ชีวิตและยุคใหม่ของคลองสวนหมากนับจากอึดใจแรกที่พระองค์เสด็จถงึ”51  

  
เป็นประโยคท่ีพูดในนามของคนนิรนามจํานวนมากที่ตายไปแล้วเหล่าน้ันในนครชุม 

แต่เป็นการตอกยํ้าด้วยอารมณ์สะเทือนใจ และเรียกกําลังใจของตนกลับคืนมาสร้างสํานึกใหม่ขึ้นมาใน
ตัวเอง สร้างความทรงจําใหม่บนพ้ืนที่เก่าและเร่ืองในอดีตที่ไม่จําเป็นจะต้องลืม52                 

3.4.3 Hall Exhibition ที่ 3 จิตกรรมความเป็นชาติในทุ่งมหาราช ทุ่งมหาราช 
งานเขียนนิยายที่ฉายภาพบ้านเมืองคลองสานหมากเม่ือในอดีต ระหว่างปี พ.ศ. 2433-249353 ของ

                                                           

 
49

 เร่ืองเดียวกัน,329. 
 50 เบนเนดิก แอนเดอร์สัน, ชุมชนในจิตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกําเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิยม,แปลจาก Imaged Communities Reflection on the Origin and Spread of 
Nationalism, แปลโดย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, 12. 
 

51
 เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช,329 

 52 เบนเนดิก แอนเดอร์สัน, ชุมชนในจิตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกําเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิยม, แปลจาก Imaged Communities Reflection on the Origin and Spread 
of Nationalism, แปลโดย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, 364-365. 
 53 ลําดับปีในเรื่องทุ่งมหาราช รื่นตายในปี2493 รวมอายุไข 92 ปี ทิดรื่นมาอาศัยอยู่ที่
คลองสวนหมากเมื่ออายุ 32 ปี เมื่อหักลบกันจะเท่ากับ 60 ปี เพราะฉะนั้นจึงนําเอา 60 ปี ไปหักลบ
ออกจากปี พ.ศ.2493 จึงได้ตรงกับปี พ.ศ.2433 ก่อนครมูาลัยเกิด16 ปี ครูมาลัยเกิด ปี2449 และในปี
เดียวกัน รัชกาลที่5 เสด็จประพาสต้นกําแพงเพชร วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2449  
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ชุมชนนครชุมและจังหวัดกําแพงเพชร เร่ืองทุ่งมหาราชเป็นวรรณกรรมทีส่ะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนนครชุมในอดีตซึ่งต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ การต่อสู่เพ่ือสิทธ์ชาวบ้านที่ถูกกีดกัน
จากทรัพยากรท่ีตนจากนายทุนและอํานาจรัฐบาล โดยครูมาลัย ชูพินิจได้ผูกโครงเรื่องผ่านตัวละครคือ 
รื่นและสุดใจ ฉากของนิยายเรื่องทุ่งมหาราชลําดับเหตุเหตุการณ์ตามประวัติศาสตร์ของจังหวัด
กําแพงเพชรและนครชุม54 และตัวละครเอกบางตัวในเรื่องก็เป็นช่ือของบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่จริงใน
อดีต นิยายทุ่งมหาราชก่อให้เกิดจิตกรรมจากการพิมพ์การพิมพ์คร้ังแรกเมื่อปี พ.ศ.2497 เช่ือมโยง
ผู้คนเข้าด้วยกันในวงกว้างด้วยภาษาเขียนและการพิมพ์ประเด็นชุมชนกับชาติ ทุ่งมหาราชเสมือนการ
แสดงภาพชุมชนคลองสวนหมากที่ดําเนินตามประวัติศาสตร์ของกําแพงเพชรจากจินตกรรมในอดีต
ของครูมาลัยและความทรงจําก่อนหน้าขึ้นไป ทุ่งมหาราชมักถูกวิเคราะห์จินตกรรมในทางด้านเดียว
เสมอคือ ในด้านความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์เมืองกําแพงเพชร ในอีกด้านหน่ึงที่ไม่
ค่อยมีใครพูดถงึคือ ภาพนัยยะชุมชนในจินตกรรมของชนบทท่ีไม่ได้เกิดจากอํานาจศูนย์กลางของรัฐ 
จิตกรรมชุมชนที่เกิดจากการสร้างความเป็นชุมชนคลองสานหมาก และระบุข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์เอาไว้คือการเสร็จประพาสเมืองกําแพงเพชร และคลองสวนหมากก็ได้เลื่อนฐานะชุมชน
เป็นตําบลคลองสวนหมากมีสาํมโนประชากร แผนที่ พิพิธภัณฑ์ ตามการปกครองแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการผนวกและดูดกลืนชุนชนที่กระจัดกระจายในการต้ังถ่ินฐานและให้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
ชาติรัฐ สร้างจิตสํานึกชุมชนจินตกรรมชาติสามารถหล่อหลอมผู้คนที่แตกต่างกันและอยู่ห่างไกลกันให้
มีความรู้สึกแบบเดียวกันผ่านกลไกลของอํานาจรัฐและกลไกลทางวัฒนธรรมจากการขุดค้นทาง
ประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่คลองสานหมากและถูกกระชับความเป็นจิตกรรมร่วมกันในชาติเดียวกันในเวลา
ต่อมาคือการเปลี่ยนช่ือเป็นตําบลนครชุม ตามหลักศิลาจารึกนครชุมตามประวัติศาสตร์ของชาติที่ขุด
ข้นได้จากนครชุม จิตกรรมของตัวละครชาวบ้านที่มีแสดงให้เห็นถึงการแบ่งคนนอกคนในพ้ืนที่ใน
ขณะที่มีการเลอืกตัว รื่นขึ้นเป็นกํานันตําบลคลองสวนหมากและการต่อสู่กันของกลุ่มคนพ้ืนที่กับกลุ่ม
ทุนจากเมืองหลวงที่รวมกับนักการเมืองในพ้ืนที่แย้งสิทธ์ิในการทําสัมปทาน ไม้ โดยทั้งสองฝ่ายต่างอ้าง
ถึงความชอบธรรมในการทําสัมปทาน สุดทา้ยจบลงด้วยเร่ืองของระบบประชาธิปไตยประชามติเสียง
ส่วนมาก กลุ่มคนในพ้ืนที่ได้รบัเสียงส่วนมากและมีสทิธ์ิในการทํากินในพ้ืนที่ของตนได้อย่างอิสระ 

 
 3.5 ส่วนที่ 5 โรงฉายภาพยนตร์ ฉายภาพยนตร์จากนิยายของ ม.ชูพินิจ ภาพยนตร์ช่วย
ให้มองเห็นจิตกรรมได้ดีขึ้นจากผู้คนที่เข้าถงึนิยายทุ่งมหาราชถูกจํากัดอยู่ในวงนักอ่าน ทุ่งมหาราชใน
รูปแบบภาพยนตร์ถูกสื่อสารออกไปในวงกว้างและเข้าถึงจินตกรรมได้ง่ายกว่าจากมิติการสื่อสาร
ด้วยอวัจนะภาษาในภาพยนต์ รูปแบบถ้อยคาํ น้ําหนักของเสียง อารมณ์ จงัหวะการหยุด ความลังเล 
การแสดงออกท่าสีหน้า ภาษากาย ท่าทาง เหล่าน้ีบ่งบอกถึงอารมณ์และสภาวะของจิตใจในเหตุการณ์
ในภาพยนตร์ จากการวิเคราะห์จินตกรรมและนัยยะที่แฝงอยู่ในจินตกรรมทุ่งมหาราช ภาพยนต์จึง
เป็นการฉายภาพของเหตุการณ์ที่เกิดจากการตีความนิยาย ภาพยนตร์ทุ่งมหาราชจึงเป็นพาหนะหน่ึง

                                                           

 54 เรืองศักด์ิ แสงทอง, “ตามรอยประวัติศาสตร์กําแพงเพชรจากนวนินาย ทุ่งมหาราชของ
เรียมเอง,” ศิลปวัฒนธรรม 29, 3 (มกราคม 2551 ), 152- 162. 
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ในการนําพาจินตกรรมที่เกิดจากนิยายไปปรากฏในโรงฉายภาพยนต์และวิกหนังกลางแปลงทุกๆ ที่
และเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําในสังคม 
 
 3.6 ส่วนที่ 6 นิทรรศการหมุนเวียน กลุ่มถ่ายภาพ งานศิลปะ หนงัสัน้ พ้ืนที่สร้างสรรค์
และมีอัตลักษณ์ของความเป็นพ้ืนที่เพ่ือการแสดงออกเพราะไม่ว่าจะเป็นหนังนอกกระแส (หนังสั้น 
หนังสารคดี ภาพถ่าย ฯลฯ) กิจกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม งานเด็กเยาวชน งานสาธารณะ ฯลฯ แวะ
เวียนมาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โรงภาพยนตร์ หรือแม้แต่บทความ กาพย์โครงกลอนของคนในพ้ืนที ่
 
4. พื้นทีใ่ชส้อยโครงการ      
 4.1 รายละเอียดขนาดพ้ืนที่ใช้สอยพิพิธภัณฑ์นครชุม 
ตางรางที่ 4 พ้ืนที่ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นครชุม 
รายละเอียด จํานวน

ผู้ใช ้
รายละเอียดครุภัณฑ์ พื้นที/่

หน่วย 
จํานวน สรุปขนาด

พื้น 
ส่วนนิทรรศการ
ถาวร 

     

1.นครชุมคือ 
คลองสวนหมาก
คือ 

ผู้เข้าชม     

-เมืองนครชุมและ
เมืองกําแพงเพชร 

 วิดิทัศน์ 2x8 ตรม. 1 16 ตรม. 

- model เมือง
นครชุมและเมอืง
กําแพงเพชร 

 model เมือง 4 x4 ตรม. 1 16 ตรม. 

  board + Touch 
Screen Monitor TV 

2 x4 ตรม. 1 8 ตรม. 

  boardแผนที่โบราณและ
แผนที่ปัจจุบัน 

2 x4 ตรม. 2 8 ตรม. 

   board เน้ือหา 2 x4 ตรม. 2 16 ตรม. 
-คลองสวนหมาก
คือ 

 วิดิทัศน์ 2 x8 ตรม. 1 16 ตรม. 

  boardแผนที่ต้นลําคลอง
และการสญัจรในอดีต 

3 x3 ตรม. 1 9 ตรม. 

-เน้ือหา  board เน้ือหา 2 x4 ตรม. 2 16 ตรม. 
สรุปพ้ืนทีส่่วนจัดแสดงที่1 นครชุมคือ คลองสวนหมากคือ 105 ตรม.+ทางสัญจร
30% 31.5 ตรม. 

136.5 
ตรม. 
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ตางรางที่ 4 พ้ืนที่ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นครชุม(ต่อ) 
รายละเอียด จํานวน

ผู้ใช ้
รายละเอียดครุภัณฑ์ พื้นที/่

หน่วย 
จํานวน สรุปขนาด

พื้น 
2.ทิ้งถ่ิน ผู้เข้าชม     
-ภัยพิบัติ  วิดิทัศน์+ board 2 x8 ตรม. 1 16 ตรม. 
  model การก่อตัวของ

ชุมชนและร่องรอยเมือง
นครชุม 

3 x3 ตรม. 1 9 ตรม. 

-เน้ือหา  Board  2 4 ตรม. 2 16 ตรม. 
สรุปพ้ืนทีส่่วนจัดแสดงที่2 ทิง้ถ่ิน 41 ตรม.+ ทางสญัจร30% 12.3 ตรม. 53.3 ตรม. 
3.คลองสวน
หมากกับ
ภาพลักษณข์อง
พื้นที่การทําไม้   

ผู้เข้าชม     

- ผืนที่ป่าแถบ
จังหวัด
กําแพงเพชร
และจังหวัดตาก 

 boardแสดงเนือ้หา+ภาพ 2 x8 ตรม. 8 128 ตรม. 

  โมเดลแสดงวิธีการทําไม้ 3 x3 ตรม. 1 9 ตรม. 
  โมเดลแสดงล่องไม้ออก

จากคลอง 
3 x3 ตรม. 1 9 ตรม. 

สรุปพ้ืนทีส่่วนจัดแสดงที่ 3 กลับมาสร้างใหม่ในพ้ืนที่เก่า  146 ตรม.+ ทางสัญจร
30%  43 ตรม. 

190 ตรม. 

4.ประสบการณ์
และความทรง
จําของคนรุน่
บุกเบิก 

     

   วิดิทัศน์บุคคลกับเร่ืองเล่า 2 x2 ตรม. 10 40 ตรม. 
  boardรูปภาพ 2 x4 ตรม. 4 32 ตรม. 
  boardแสดงเนือ้หา 2 x3 ตรม. 2 12 ตรม. 
  การต่อสู้กับภัยธรรมชาติ 

และโรคระบาด 
2 x4 ตรม. 2 16 ตรม. 

สรุปพ้ืนทีส่่วนจัดแสดงที่ 4 ความทรงจําของคนรุ่นบุกเบิก  100 ตรม.+ ทางสัญจร
30%  30 ตรม. 

130 ตรม. 
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ตางรางที่ 4 พ้ืนที่ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นครชุม(ต่อ) 
รายละเอียด จํานวน

ผู้ใช ้
รายละเอียดครุภัณฑ์ พื้นที/่

หน่วย 
จํานวน สรุปขนาด

พื้น 
5.ภาพความ
เป็นชุมชน
คลองสวน
หมากของ
นิยายทุง่
มหาราช 

ผู้เข้าชม     

  Board boardแสดง
เน้ือหา ตัวละคร และการ
ผูกโยงเรื่อง 

2 x4 ตรม. 4 32 ตรม. 

  boardภาพการ
เปรียบเทียบจิตกรรมจาก
นิยาย ทุ่งมหาราช 

2 x4 ตรม. 4 32 ตรม. 

สรุปพ้ืนทีส่่วนจัดแสดงที่ 5 ภาพชุมชนคลองสวนหมาก 62 ตรม.+ ทางสัญจร30%  
18.6 ตรม. 

80.6 ตรม. 

6.ที่มาของกลุม่
ชาติพนัธุ ์

ผู้เข้าชม     

  วิดิทัศน์ 2 x8 ตรม. 1 16 ตรม. 
  model การก่อตัวของ

ชุมชน 
3 x3 ตรม. 1 9 ตรม. 

  board + Touch 
Screen Monitor TV 

2 x4 ตรม. 2 16 ตรม. 

  board ภาพ 2 x4 ตรม. 2 16 ตรม. 
สรุปพ้ืนทีส่่วนจัดแสดงที่ 6 ที่มาของกลุ่มชาติพันธ์ุ57 ตรม.+ ทางสญัจร30%  17 
ตรม. 

74 ตรม. 

7.ปากคลอง
เหนือ ปาก
คลองกลาง 
ปากคลองใต ้

ผู้เข้าชม     

  วิดิทัศน์คลองสวนหมาก 2 x8 ตรม. 1 16 ตรม. 
  model การก่อตัวของ

ชุมชนปากคลอง 
3 x3 ตรม. 1 9 ตรม. 
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ตางรางที่ 4 พ้ืนที่ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นครชุม(ต่อ) 
รายละเอียด จํานวน

ผู้ใช ้
รายละเอียดครุภัณฑ์ พื้นที/่

หน่วย 
จํานวน สรุปขนาด

พื้น 
  board + Touch 

Screen Monitor TV 
2 x4 ตรม. 4 32 ตรม. 

  board ภาพ 2 x4 ตรม. 4 32 ตรม. 
สรุปพ้ืนทีส่่วนจัดแสดงที่ 7 ปากคลอง 89 ตรม.+ ทางสญัจร30%  27 ตรม. 116 ตรม. 
8.สัปทานไม้ ผู้เข้าชม     
  board + Touch 

Screen Monitor TV  
แสดงแผนที่ภาพรวมใน
การทําไม้ 

2 x4 ตรม. 1 8 ตรม. 

  board เน้ือหา+ภาพ 2 x4 ตรม. 4 32 ตรม. 
สรุปพ้ืนทีส่่วนจัดแสดงที่ 8 สปัทานไม้ 40 ตรม.+ ทางสญัจร30%  12 ตรม. 52 ตรม. 
9.สัปทานป่า
โป่งน้ําร้อน 

ผู้เข้าชม     

  board + Touch 
Screen Monitor TV  
แสดงแผนทีก่ารทําไม้สัป
ทานป่าโปร่งนํ้าร้อน 

2 x4 ตรม. 1 8 ตรม. 

  board เน้ือหา+ภาพ 2 x4 ตรม. 4 32 ตรม. 
  board เน้ือหา+ภาพ

พ่อค้าไม้ 
2 x4 ตรม. 2 16 ตรม. 

  model การก่อตัวของ
ชุมชนโป่งนํ้าร้อน 

4 x4 ตรม. 1 16 ตรม. 

  model ลูกหาบ และฟัน
ไม้ 
 

3 x4 ตรม. 1 12 ตรม. 

สรุปพ้ืนทีส่่วนจัดแสดงที่ 9 สปัทานป่าโป่งนํ้าร้อน 84 ตรม.+ ทางสัญจร30%  52 
ตรม. 

136 ตรม. 
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ตางรางที่ 4 พ้ืนที่ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นครชุม(ต่อ) 
รายละเอียด จํานวน

ผู้ใช ้
รายละเอียดครุภัณฑ์ พื้นที/่หน่วย จํานวน สรุปขนาด

พื้น 
10.ทุนสัปทาน
ไม้เมืองหลวง 
VS ทุนท้องถ่ิน 
VS รัฐบาล 

ผู้เข้าชม board เน้ือหา+ภาพ 
เช่ือมโยงคู่กรณี 

2 x4 ตรม. 2 16 ตรม. 

  ตู้ลิ้นชักบอร์ดแนวต้ัง 2x4 ตรม. 4 32 ตรม. 
สรุปพ้ืนทีส่่วนจัดแสดงที่ 10 ทุนไม้เมืองหลวง VS ทุนไม้ทอ้งถิ่น 48 ตรม.+ ทาง
สัญจร30% 14.5 ตรม. 

65.5 ตรม. 

11.ใบบอก ผู้เข้าชม     
  ตู้ลิ้นชักboardแนวตั้ง 

เน้ือหาทั้งหมด 
2 x4 ตรม. 3 24 ตรม. 

สรุปพ้ืนทีส่่วนจัดแสดงที่ 11 ใบบอก 24 ตรม.+ ทางสญัจร30% 7.5 ตรม. 31.5 ตรม. 
12.ฉันคือใคร? ผู้เข้าชม     
  board + Touch 

Screen Monitor TV 
2 x4 ตรม. 4 32 ตรม. 

  board ภาพ 2 x6 ตรม. 2 24 ตรม. 
  model ขบวนพิธีการ

แต่งงาน 
6 x4 ตรม. 1 24 ตรม. 

      
  board ภาพการแต่งงาน

ของกลุ่มคนนครชุม 
2 x6 ตรม. 1 12 ตรม. 

สรุปพ้ืนทีส่่วนจัดแสดงที่ 12 ฉันคือใคร??? 92 ตรม.+ ทางสัญจร30% 28 ตรม. 120 ตรม. 
13.รสชาตินคร
ชุม 

ผู้เข้าชม     

  board + Touch 
Screen Monitor TV 

2 x4 ตรม. 4 32 ตรม. 

  board เครื่องเทศ 
ทดลองกลิ่น 

2 x6 ตรม. 1 12 ตรม. 

  board เน้ือหา 2 x4 ตรม. 2 16 ตรม. 
  board ภาพร้านอาหาร

และการกิน 
2 x4 ตรม. 1 8 ตรม. 

สรุปพ้ืนทีส่่วนจัดแสดงที่ 13 รสชาตินครชุม 68 ตรม.+ ทางสัญจร30% 21 ตรม. 89 ตรม. 
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ตางรางที่ 4 พ้ืนที่ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นครชุม(ต่อ) 
รายละเอียด จํานวน

ผู้ใช ้
รายละเอียดครุภัณฑ์ พื้นที/่หน่วย จํานวน สรุปขนาด

พื้น 
14.ตําบลคลอง
สวนหมาก คือ
เมืองเก่าชื่อ
นครชุม 

ผู้เข้าชม board + Touch 
Screen Monitor TV 

2 x4 ตรม. 4 32 ตรม. 

  model เมือง การ
เปลี่ยนแปลงของเมือง 

2 x6 ตรม. 1 12 ตรม. 

  board เน้ือหา เปลี่ยน
ช่ือตําบล  

2 x4 ตรม. 2 16 ตรม. 

  ผ้าม่านพิมพ์ภาพ นคร
ชุมใน อดีต ปัจจุบัน 

2 x4 ตรม. 8 64 ตรม. 

สรุปพ้ืนทีส่่วนจัดแสดงที่ 14 คลองสวนหมากคือนครชุม124ตรม.+ ทางสัญจร30% 
37 ตรม. 

161 ตรม. 

 
 4.2 ส่วนจัดแสดง ครูมาลัย ชูพินิจ 
ตางรางที่ 5 พ้ืนที่ส่วนจัดแสดงครูมาลัย 
รายละเอียด จํานวน

ผู้ใช ้
รายละเอียดครุภัณฑ์ พื้นที/่หน่วย จํานวน สรุปขนาด

พื้น 
1.ครูมาลัย     
ชูพินิจ 

ผู้เข้าชม วิดิทัศน์ 2 x4 ตรม. 1 8 ตรม. 

  ตู้หนังสือ 2 x1.8 ตรม. 2 7.2 ตรม. 
  board + Touch 

Screen Monitor TV 
2 x4 ตรม. 1 8 ตรม. 

  board เน้ือหา ครูมาลัย 2 x4 ตรม. 4 32 ตรม. 
2.นิยายของ ครู
มาลัย ชูพนิิจ 
กับสังคมนคร
ชุม 

ผู้เข้าชม board + Touch 
Screen Monitor TV 

2 x4 ตรม. 1 8 ตรม. 

  board เน้ือหาความ
เช่ือมโยงด้าน
ประวัติศาสตร์ 

2 x4 ตรม. 4 32 ตรม. 
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ตางรางที่ 5 พ้ืนที่ส่วนจัดแสดงครูมาลัย(ต่อ) 
รายละเอียด จํานวน

ผู้ใช ้
รายละเอียดครุภัณฑ์ พื้นที/่หน่วย จํานวน สรุปขนาด

พื้น 
3.จิตกรรม
ความเป็นชาติ
ในทุ่งมหาราช 

ผู้เข้าชม board + Touch 
Screen Monitor TV 

2 x4 ตรม. 2 16 ตรม. 

  board เน้ือหาความ
เช่ือมโยงด้านจิตกรรม
ความเป็นชุมชนและจิต
วิญญาณในของตัวละคร 

2 x4 ตรม. 4 32 ตรม. 

สรุปพ้ืนทีส่่วนจัดแสดงครูมาลัย 143 ตรม.+ ทางสญัจร30% 43 ตรม. 186 ตรม. 
 
 4.3 โรงฉายภาพยนตร์ 
ตางรางที่ 6 พ้ืนที่ส่วนโรงฉายภาพยนตร์ 
รายละเอียด จํานวน

ผู้ใช ้
รายละเอียด
ครุภัณฑ์ 

พื้นที/่หน่วย จํานวน สรุปขนาด
พื้น 

โรงฉายภาพยนตร์
เก่าภาพยนตรใ์หม่ 

     

โรงฉายภาพยนตร์  ผู้เข้าชม 60 ที่นั่ง 315 ตรม. 1 315 ตรม. 
ห้องฉาย พนักงาน เครื่องฉาย  ที่เก็บ

มวนฟิล์ม 
20 ตรม. 1 20 ตรม. 

ห้องนํ้า ผู้เข้าชม ชาย-หญิง 15 ตรม. 4 60 ตรม. 
ห้องเก็บมวนฟิล์ม พนักงาน ตู้เก็บฟิล์ม 14 ตรม. 1 14 ตรม. 
ส่วนพ้ืนที่ขายต๋ัว พนักงาน เคาน์เตอร์ขายต๋ัว 40 ตรม. 1 40 ตรม. 
พ้ืนที่ตรวจต๋ัว พนักงาน  20 ตรม. 1 20 ตรม. 
งานระบบ พนักงาน - ระบบไฟฟ้า-

ประปา 
23 ตรม. 1 23 ตรม. 

ห้องพนักงาน พนักงาน เก็บของ 20 ตรม. 1 20 ตรม. 
สรุป พ้ืนทีส่่วนโรงฉายภาพยนตร์ 512 ตรม.+ ทางสัญจร30%  154ตรม. 666 ตรม. 

  
 
 

 
 
 
 



 

 4
ตางรางที่ 7 พื
ความทรงจํ

 

รายละเอียด

ชั้นที่1 
1.ห้องรับแข

2.กระเหรี่ยง
ราชาไม้สัก 

3.บ้านห้าง 

ห้องเจ้าหน้า

ห้องนํ้า 

4.4 ความทรง
พ้ืนที่ส่วนจัดแ
าํ:บ้านพะโป ้

ด จ
ผู
 

ขก ผู

ง 2พ่ีน้อง 
 

ผู

 ผู

าที่ ผู

ผู

งจํา:บ้านพะโ
แสดงบ้านพะโป
  

จํานวน
ผู้ใช ้

ราย

  
ผู้เข้าชม  

ผู้เข้าชม  

ผู้เข้าชม  

ผู้เข้าชม  

ผู้เข้าชม  

โป ้
ป้ 

 

ชั้
1
2
ไม
3
4
5

 

ชั้
6
7
8
9

ยละเอียดครุภ

ชัน้ที่ 1 
. Hall Exhib

2. Hall Exhib
ม้สัก 

3. Hall Exhib
4.ห้องเจ้าหน้า
5.ห้องนํ้า 

ชัน้ที่ 2 
6. Hall Exhib
7. Hall Exhib
8.Hall Exhibi
9.งานระบบงา

ภัณฑ์ พ

 

bition ห้องรับ
bition .กระเห

bition บ้านห้า
ที่ 

bition ปืน วัต
bition นาย ฮ้อ
tion ข้าสู่วงก
นจัดแสดง 

พื้นที/่หน่วย 

 

 

 

 

บแขก 
หรี่ยง 2พ่ีน้อง 

าง 

ตถุ สิ่งของ 
อยพะโป้ 
การค้าไม้ 

 หม
เห
 

 

 

35

 

31

 
1
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 ราชา

มาย
ต ุ

86.7 
ตรม. 

5 ตรม. 

1 ตรม. 

11.5 
ตรม. 

13.35 
ตรม. 



 

ตางรางที่ 7 พื
รายละเอียด

ช้ันที่ 2 
4.ปืน วัตถ ุสิ

5.นาย ฮ้อย

6.เข้าสู่วงกา

7.เสด็จประ
คลองสวนห
ห้องงานระบ

สรุป พ้ืนทีส่่

 4
ตางรางที่ 8 พื
รายละเอียด

ส่วนจัดแสด
เก่า 
 
 
 
 
 

 

พ้ืนที่ส่วนจัดแ
ด จ

ผู
  

 สิ่งของ ผู

พะโป้ ผู

ารค้าไม้ ผู

พาสต้นที่
มาก 

ผู

บบ ผู

ส่วน บ้านพะโป

4.5 พิพธิภัณ
พ้ืนที่ส่วนจัดแ
ด จําน

ผู้ใช้
ดงเรือ ผู้เขา้

 
 
 
 
 

แสดงบ้านพะโป
จํานวน
ผู้ใช้ 

ราย

  
ผู้เข้าชม  

ผู้เข้าชม  

ผู้เข้าชม  

ผู้เข้าชม  

ผู้เข้าชม  

ป้ 

ฑ์เรือในนครช
แสดงพิพิธภัณฑ
นวน
ช ้

ราย
ครุ

าชม เรอื

เรอื
เรอื
เรอื
เรอื
เรอื

ป้(ต่อ) 
ยละเอียดครุภั

 
ชมุ 
ฑ์เรือในนครชุ
ยละเอียด
รภัุณฑ์ 
อชะล่า 

อแม่ปะ 
อเป็ด 
อเมล์(จําลอง) 
อกําป่ัน(จําลอ
อโกลนเรือโกล

ภัณฑ์ พ

 

ชุม 
พื้นที/่ห

10 x 2

10 x 2
5 x 1

 1 x 0.2
ง) 1 x 0.2
ลน 1.3 x

ตร

พ้ืนที่/หน่วย 

 

 

 

หน่วย จําน

2 ตรม. 

2 ตรม. 
 ตรม. 
2 ตรม. 
2 ตรม. 
x 0.8 
รม. 

 ห

 

 

35

 

31

 
1

นวน สรุป
พื

1 20 

1 20 
1 5 ต
1 1 ต
1 1 ต
1 1.5 

123 

หมาย
เหตุ 

 
86.7 
ตรม. 

5 ตรม. 

1 ตรม. 

11.5 
ตรม. 
13.35 
ตรม.  
450 
ตรม. 

ขนาด
พื้น 
 ตรม. 

 ตรม. 
 ตรม. 
ตรม. 
 ตรม. 
 ตรม. 
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ตางรางที่ 8 พ้ืนที่ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เรือในนครชุม(ต่อ) 
รายละเอียด จํานวน

ผู้ใช ้
รายละเอียด
ครุภัณฑ์ 

พื้นที/่หน่วย จํานวน สรุปขนาด
พื้น 

  เรือหมู 1 x 6.4 ตรม. 1 6.4 ตรม. 
ส่วนจัดแสดง
เนื้อหาเรือในทุ่ง
มหาราช 

ผู้เข้าชม board เน้ือหา 
(โมเดล) 

2 x 6 ตรม. 4 24 ตรม 

ลอดใต้ท่องเรือ ผู้เข้าชม เรือขุดเก่า 1.5 x 12 
ตรม. 

1 12 ตรม. 

ห้องน้ํา   6.5 x 10 
ตรม. 

1 6.5 ตรม. 

สรุป พ้ืนทีส่่วนพิพิธภัณฑ์เรือในนครชุม 95 ตรม.+ ทางสญัจร30%  29 ตรม. 240 ตรม. 
  

 4.6 ส่วนสํานกังานพพิิธภัณฑ์และคลังพพิธิภัณฑ์ ผู้ใช้สอยหลักส่วนสํานักงาน
พิพิธภัณฑ์ เป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการซึ่งทําหน้าที่ควบคุมจัดแสดงต่างๆ มีจํานวนทั้งหมด 18  คน 
ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดของพื้นที่ในส่วนสํานักงานพิพิธภัณฑ์นครชุม 
รายละเอียด จํานวนผู้ใช ้ รายละเอียดครุภัณฑ์ พื้นที/่

หน่วย 
หมาย
เหตุ 

สํานักงานพิพิธภัณฑ์     
ห้องหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์ 1 โต๊ะทํางาน 13  
  2 ตู้เอกสาร   
  ช้ันวางหนังสือ   
ห้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ 2 โต๊ะทํางาน 25  
  2 ตู้เอกสาร   
  โต๊ะทํางานรวม   
  โต๊ะเขียนแบบ   
ห้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปกรรม 3 โต๊ะทํางาน 25  
  2 ตู้เอกสาร   
  โต๊ะทํางานรวม   
  รวมพ้ืนที่   
ส่วนคลังพิพิธภัณฑ์     
ห้องเจ้าหน้าที่ประจําคลัง 1 โต๊ะทํางาน 9.5  
  ตู้เอกสาร   
พ้ืนที่คลังคิดเป็น 30%จากส่วน
จัดแสดง 

 รวมพ้ืนที่ 516 ตรม.  
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ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดของพื้นที่ในส่วนสํานักงานพิพิธภัณฑ์นครชุม(ต่อ) 
รายละเอียด จํานวนผู้ใช ้ รายละเอียดครุภัณฑ์ พื้นที/่

หน่วย 
หมาย
เหตุ 

ส่วนควบคุมนิทรรศการ     
ห้องเจ้าหน้าที่นําชม 2 โต๊ะทํางาน 20  
  ตู้เอกสาร   
ห้องเจ้าหน้าที่ดูแลพ้ืนที่จัดแสดง 3 3 โต๊ะทํางาน 25  
  3 ตู้เอกสาร   
     
ส่วนวิชาการและการผลิต     
ห้องพนักงานฝ่ายวิชาการ 2 2 โต๊ะทํางาน 30  
  6 ตู้เอกสาร   
  โต๊ะทํางานรวม 1 

โต๊ะ 
  

ห้องพนักงานช่างฝีมือ 3 3 โต๊ะทํางาน 25  
  3 ตู้เอกสาร   
  โต๊ะทํางานรวม 1 

โต๊ะ 
  

ห้องทํางานช่างภาพ 1 โต๊ะทํางาน   9  
  ตู้เอกสาร   
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 18  25  
ส่วนPANTRY  พ้ืนที่เตรียมอาหาร 9  
ห้องนํ้าพนักงาน 18 ห้องนํ้าชาย 10  
  ชาย 2 อ่างล้างหน้า   
  2 โถปัสสาวะ   
  4 ห้องส้วม   
  ห้องนํ้าหญิง 10  
  หญิง 4 อ่างล้างหน้า   
   4 ห้องส้วม   
พ้ืนที่ใช้งาน   752 ตรม  
ทางสัญจร30%   226 ตรม.  
รวมพ้ืนที่ส่วนงานพิพิธภัณฑ์   978 ตรม  
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 4.7 ส่วนสาธารณะโครงการพิพิธภัณฑ์นครชุม ผู้ใช้สอยในส่วนสาธารณะ คือ ผู้เข้าชม
โครงการ ซึ่งมจีํานวน 561 คนต่อวัน 

4.7.1 ส่วนโถงทางเข้าโครงการพิพธิภัณฑ์นครชุม เปิดบริการ 9.00-17.00 คิดเป็น 
8 ช่ัวโมงต่อหน่ึงวัน ดังน้ันผู้ใช้โครงการ 1 ช่ัวโมงคิดเป็น (561หาร 8) เทา่กับ 71 คน  1 ช่ัวโมง เฉลี่ย
ต่อ 1 คนใช้เวลา 15 นาทีในการใช้พ้ืนที่บริเวณโถงหลักแล้วจึงแยกไปสว่นต่างๆ ของโครงการ 
เพราะฉะน้ันจะมีจํานวนผู้ใช้โถง(71หาร 4) เท่ากับ 18 คน 

4.7.2 จํานวนผู้เขา้ชมโครงการเป็นหมู่คณะ จํานวนสูงสุดคิดเป็น 60 คนจาก
ตาราง ดังน้ันรวมจํานวนผู้เข้าชมโครงการในส่วนโถงทางเข้า(60บวก18 )เท่ากับ 78 คน 
ตารางที่ 10  แสดงการคาดคะเนจํานวนผู้เข้าชมโครงการเป็นหมู่คณะ 
โครงการ จํานวน(คน) ประเภทผู้เข้าชม พาหนะ 
พิพิธภัณฑ์นครชุม 60 (รถบัส 2คนั) 

 
- นักเรียน,นักศึกษา 
-กลุ่มทัวร์นักทอ่งเที่ยว 

-รถบัส 
-รถตู้ 

4.7.3 ส่วนรับฝากของ จากผู้เข้าชมโครงการใช้เวลาเฉลี่ยในการชมประมาณ 1 
ช่ัวโมงจากผู้เข้าชมโครงการต่อวัน คิดเป็นเวลาเปิดบริการ 8 ช่ัวโมง (561หาร 8) เท่ากับ71 คนต่อ
ช่ัวโมง พิพิธภัณฑ์นครชุมใช้อัตราส่วน 1ต่อ5  ของจํานวนผู้เข้าชมโครงการนํามาคิดอัตราส่วนจํานวน
พ้ืนที่รับฝากของ ดังน้ันคิดเป็น 71หาร5 เทา่กับ 15 คน  ตู้ฝากของ 1ตู้รับฝากของได้ 4 คน ดังน้ัน
จะต้องใช้ตู้ฝากของจํานวน  15หาร4 เท่ากับ 4 ชุด 

4.7.4 ห้องน้ําพิพิธภัณฑ์ จํานวนผู้ใช้โครงการภายใน 1 ช่ัวโมง เท่ากับ 71 คนต่อ
ช่ัวโมง จํานวนผู้ใช้โครงการเป็นหมู่คณะสูงสุด 60 คน นําจํานวนมาบวกกัน รวมเป็น 131 คน                                
ตารางที่ 11 แสดงมาตรฐานการติดต้ังจํานวนสุขภัณฑ์สําหรับส่วนสาธารณะ 

จํานวน อ่างลา้งหน้า โถปัสสาวะ ห้องส้วม 

(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1-200 1 1 2 0 1 1 

201-400 2 2 3 0 3 4 

401-600 3 3 4 0 4 5 

601 -800 4 4 5 0 5 6 

801- 1,000 5 5 5 0 6 7 
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ตารางที่ 12 รายละเอียดของพื้นที่ในส่วนสาธารณะ 
รายละเอียด จํานวน

ผู้ใช ้
รายละเอียดครุภัณฑ์ 

 
พื้นที/่หน่วย หมายเหตุ 

โถงทางเข้า 131 - 150 ตรม.  
ส่วนพักคอย 33 เก้าอ้ีพัก 40 ตรม.  
ส่วนประชาสัมพันธ์ 1 โต๊ะเคาท์เตอร์ 4 ตรม.  
ส่วนจําหน่ายบัตร 2 2 เคาท์เตอร์ขายบัตร 2.5 ตรม.  
ส่วนรับฝากของ 1 4 ตู้รับฝากของ 15 ตรม.  
ส่วนโทรศัพท ์ - 3 โทรศัพท์สาธารณะ 3 ตรม.  
ห้องนํ้าสาธารณะ 561 ห้องนํ้าชาย 15 ตรม.  
  ชาย 4 อ่างล้างหน้า    
   4 โถปัสสาวะ    
   4 ห้องส้วม   
  ห้องนํ้าหญิง 15 ตรม.  
   หญิง 4 อ่างล้างหน้า    
    4 ห้องส้วม   
พ้ืนที่ใช้งาน     245 ตรม.  
ทางสัญจร 30%     73 ตรม.  
รวมพ้ืนที่ส่วน
สาธารณะ     

318 ตรม.  

  
 4.8 ส่วนร้านอาหารและขายของที่ระลึก  

4.8.1 จํานวนผู้ใช้รา้นอาหาร จากผูใ้ช้สอยอาคารในส่วนน้ีจะแบ่งเป็นผู้เข้าชม
โครงการ และพนักงานซึ่งสามารถคาดคะเนจํานวนผู้ใช้ได้ดังน้ีส่วนร้านอาหาร จํานวนผู้ใช้บริการ
ร้านอาหารจะเป็น 1หาร4 ช่วงเวลา ของผู้ใช้โครงการทั้งหมดจากผู้ใช้โครงการทั้งหมด 561 คนต่อวัน 
จะได้จํานวนผู้ใช้ร้านอาหาร 561หาร 4 ช่วงเวลาเท่ากับ 141 คนต่อวัน   
 จํานวนผู้เข้าชมที่เข้าใช้ร้านอาหาร ร้านอาหารเปิดบริการ 7 ช่ัวโมง จะมผีู้ใช้ 141
หารด้วย 7 เท่ากับ 21 คนต่อช่ัวโมงจํานวนโต๊ะอาหาร 1 โต๊ะมี 4 ที่น่ัง นําเอา 21คนต่อช่ัวโมงหาร
ด้วย 4 เท่ากับโต๊ะ 5 ตัวขึ้นไป 

จํานวนพนักงานพิพิธภัณฑ์ที่ใช้บริการร้านอาหาร จากจํานวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 50 
คนการใช้งานมากที่สุดช่วง 12.00 น.ถึง1.300น. (1 ช่ัวโมง) อัตราเฉล่ียในการใช้บริการ 30 นาทีต่อ 1
คนสามารถแบ่งช่วงการใช้งานเป็น 30นาทใีน1ช่วงโมงจะเท่ากับ2 ช่วง 50หาร2 เท่ากับ 25 คน 
โต๊ะอาหาร 4 ที่น่ังจะต้องมีจํานวน 25 หาร 4 เท่ากับ 5ตัว 
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4.8.2 ส่วนร้านขายของที่ระลึก จํานวนผู้ใช้บริการร้านขายของที่ระลึกคิดเป็น 60%  
ของผู้เข้าชมโครงการทั้งหมดจากผู้ใช้โครงการทั้งหมด 561 คนต่อวัน จะได้จํานวนผู้ใช้ร้านขายของที่
ระลึกเท่ากับ 337 คน ผู้ใช้โครงการ 1 คน เฉลี่ยใช้เวลาเดินซื้อของในร้าน 20 นาที พิพิธภัณฑ์เปิด
บริการ 2 ช่ัวโมงหารวัน 20 นาที่ใน 1 วัน คิดเป็น 24 ช่วง ดังน้ันในเวลา 20 นาที จะมีผู้เข้าใช้ร้าน
ขายของที่ระลกึ 337หาร24 เท่ากับ 15 คน พ้ืนที่ต่อ 1 คน (ผูม้าใช้บริการร้านขายของที่ระลึก)
เท่ากับ 1.5 ตารางเมตรต่อคน ดังน้ันพ้ืนที่ของร้านขายของที่ระลึกเป็น  1.5 คูณ 15 เท่ากับ 23 
ตารางเมตร 
ตารางที่ 13 สรุปรายละเอียดของพ้ืนที่ในส่วนร้านอาหารและร้านของทีร่ะลึก 

รายละเอียด จํานวน
ผู้ใช ้

รายละเอียดครุภัณฑ์ พื้นที/่หน่วย หมายเหตุ 

ส่วนรา้นอาหาร       
ส่วนพ้ืนที่ขายอาหาร   15 ตารางเมตรต่อร้าน 30 ตรม.  
ส่วนร้านอาหาร-ร้าน
กาแฟ    

  

   - ส่วนผู้ใช้โครงการ 21 6 โต๊ะอาหาร 36 ตรม.  
   - ส่วนพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ 25 5 โต๊ะอาหาร 

30 ตรม.  

ห้องขยะ   5%ของพ้ืนที่ขายอาหาร 5 ตรม.  
พ้ืนที่ใช้งาน     101 ตรม.  
ทางสัญจร 30%   30 ตรม.  
รวมพื้นทีส่่วนบริการ   131 ตรม.  
ส่วนรา้นขายของท่ี
ระลึก     

  

ร้านขายของที่ระลึก 15   23 ตรม.  
พ้ืนที่เก็บของ   40 %ของพ้ืนที่ขาย 9 ตรม.  
ห้องนํ้าสาธารณะ  ห้องนํ้าชาย 15 ตรม.  
  ชาย 4 อ่างล้างหน้า    
   4 โถปัสสาวะ     
   4 ห้องส้วม    
  ห้องนํ้าหญิง 15 ตรม.  
   หญิง 4 อ่างล้างหน้า     
    4 ห้องส้วม    
พ้ืนที่ใช้งาน     62 ตรม.  
ทางสัญจร 30%     19 ตรม.  
รวมพื้นทีส่่วนบริการ     74 ตรม.  
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 4.9 ส่วนงานระบบอาคาร       
4.9.1 ห้องเครือ่งปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่องสามารถใช้กับพ้ืนที่อาคาร    

25ตารางเมตร พ้ืนโครงการส่วนอาคารท่ีต้องใช้เครื่องปรับอากาศประมาณ 1,719 ตารางเมตร 
ใช้ขนาดเคร่ืองทําความเย็นอาคาร 1,719หาร 25 เท่ากับ 69 ตันความเย็น จึงเลือกใช้
เครื่องปรับอากาศขนาด 100ถึง200 ตัน เพราะฉะน้ันจะใช้พ้ืนที่ทั้งหมด 6 คูณ 10 เท่ากับ  60 ตรม. 
ตารางที่ 14 แสดงมาตรฐานการใช้พ้ืนที่ห้องปรับอากาศ 

ขนาดทําความเย็นของอาคาร (ตัน) ขนาดพ้ืนที่ห้องเคร่ือง (ตารางเมตร) 

100-200 6 X10 

300-400 8 X12 

500-800 10 X14 

1,000 12 X20 
 

4.9.2 ห้องเครือ่งไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า MDB ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโครงการ
พิพิธภัณฑ์จะมีปริมาณมากทีสุ่ด คือ 50V คณู m2 พ้ืนที่โครงการทั้งหมดเท่ากับ 2,661 คูณ 50v 
ตารางเมตร จะมีการใช้จํานวนคูณปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้นเท่ากับ 18,300V หรือคิดเป็น 183KV 
ตู้จ่ายไฟหลักตู้ 1 ตู้ สําหรับไฟฟ้า 500KV ดังน้ันต้องใช้ตู้จ่ายไฟหลักทั้งหมด 1 ตู้หม้อแปลงไฟฟ้า
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ 183KV 
ตารางที่ 15 ตาราขนาดหม้อแปลง 

POWER SIZE 

150 - 300 KV 1.88 X 2.00 M 

500 - 1500 KV 2.10 X 2.10 M 
 

4.9.3 ที่เก็บน้าํปริมาณการใช้น้ําในแต่ละสว่นของโครงการ คิดปริมาณนํ้าที่ใช้จาก
ส่วนต่างๆคือ ผู้ใช้โครงการทัง้หมด 561 คน คิดการใช้น้ําโดยเฉลี่ยต่อ 1 คน ใช้น้ํา 0.2 ลบ.ม./คน/วัน
จะใช้นํ้ารวมกันทั้งหมด 112.2ลบ.ม. ส่วนพนักงานและเจ้าหน้าที่โครงการ 50 คิดการใช้นํ้าโดยเฉลี่ย
ต่อ 1 คน เท่ากับ 0.2 ลบ.ม./คน/วันเช่นกัน จะใช้น้ํารวมกันทั้งหมด 10 ลบ.ม. รวมการใช้นํ้าทั้งหมด
132.2 ลบ.ม. ปริมาณสํารอง 8 ซม. หรือ 30 % เท่ากับ 40ลบ.ม. รวมปริมาณนํ้าทั้งหมดเท่ากับ 
172.2 ลบ.ม. 

4.9.4 ปั้มน้ําโครงการ ป้ัมขนาด 36 นิ้วคูณ 60 นิ้ว สามารถป้ัมนํ้าได้สูง 300 ฟุต
ป้ัมนํ้าทั้งหมดของโครงการ มี 4 ตัว เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 1ตัว,เครื่องสูบนํ้าทิ้งนอกอาคาร 1ตัว
,เครื่องสูบนํ้าประปา 2ตัว 
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ตารางที่ 16  แสดงรายละเอียดของพ้ืนที่ในส่วนบริการอาคาร 
รายละเอียด จํานวน

ผู้ใช ้
รายละเอียดครุภัณฑ์ พื้นที/่หน่วย หมาย

เหตุ 
ส่วนรักษาความ
ปลอดภัย   

  

ห้องฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย 

6 
 

6 จุดรักษาความปรอดภัย  
 

6X 3/18 ตรม.  

ส่วนบริการ     
ส่วนงานนกการภารโรง 2 เก็บของ 20 ตรม.  
ส่วนดูแลอาคาร      
ห้องทํางานหัวหน้าฝ่าย
อาคาร 

3 
 

โต๊ะทํางาน  
 

3.5 ตรม.  

ห้องทํางานพนักงานช่าง   - 20 ตรม.  
ห้องเครื่อง       
ห้องเคร่ืองประปา     40.5 ตรม.  
ห้องเคร่ืองปรับอากาศ     60 ตรม.  
ห้องเคร่ืองไฟฟ้า     30 ตรม.  
หม้อแปลงไฟฟ้าออย
คูลเลอร์ติดต้ังภายนอก     

  

แฝงควบคุมการจ่ายไฟ       
ส่วนLOCKERพนักงาน 16 3ตู้LOCKERพนักงาน 3 ตรม.  
ห้องพักพนักงาน 16 2ชุดโซฟารับแขก 6 คน 24 ตรม.  
    ช้ันวางหนังสือ   
ห้องนํ้าพนักงาน 16 ชาย 2อ่างล้างหน้า  10 ตรม.  
    2 โถปัสสาวะ    
    2 ห้องส้วม   
    2 ห้องอาบนํ้า   
    หญิง 2อ่างล้างหน้า    
    2 ห้องส้วม   
พ้ืนที่ใช้งาน     299 ตรม.  
ทางสัญจร30 %     69 ตรม.  
รวมพื้นทีส่่วนบริการ
อาคาร     

368 ตรม.  
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 4.10 ส่วนจอดรถ การคดิพืน้ท่ีจอดรถจากพืน้ท่ีรวมของโครงการคดิจากพืน้ท่ีใช้สอย 
120 ตารางเมตร/ท่ีจอดรถ 1 คนั ความต้องการท่ีจอดรถของพิพธิภณัฑ์นครชมุทัง้หมดจํานวน 32 
คนั ท่ีจอดรถคดิเป็น 12.5  ตารางเมตร x คนั ทางสญัจร60%เท่ากบั240 ตารางเมตร ดงันัน้คดิเป็น
พืน้ท่ี 640 ตารางเมตร 
ตารางที่ 17 แสดงพ้ืนที่ส่วนต่างๆของโครงการ 

FUNCTION AREA(m2) จํานวนจอดรถ(คัน) 

ส่วนพิพิธภัณฑ์นครชุม 2,169 19 
ส่วนสํานักงานพิพิธภัณฑ์(ไม่รวมพ้ืนที่คลัง
พิพิธภัณฑ์) 307 3 

ส่วนบริการ 368 4 

ส่วนสาธารณะ 318 3 

ส่วนร้านค้า 75 1 

ส่วนบริการอาคาร 318 3 
 
 4.11 ระบบกระเชา้ข้ามคลองสวนหมาก กระเช้าจะเคลื่อนที่ด้วยสายเคเบ้ิลชนิดไม่มี
รอยต่อ(Enless Cable) โดยตัวกระเช้าจะยึดติดกับสายเคเบิ้ลด้วยตัวหนีบชนิดพิเศษ(Clamps)  และ
ในขณะที่กระเช้าอยู่ที่สถานีกระเช้าจะเลื่อนที่อยู่บนรางไปอย่างช้าๆซึ่งการออกแบบผู้โดยสารสามารถ
เข้า-ออกกระเช้าได้อย่างสะดวกขณะที่กระเช้าเคลื่อนที่ในสถานี ระบบกระเช้าจะต้องปรับตามความ
ต้องการและความเหมาะสมของการให้บริการได้ เช่น  สามารถเพ่ิมจํานวนกระเช้าหรือลดจํานวน
กระเช้าลงได้   

4.11.1 รายละเอียดด้านองค์ประกอบของกระเช้าเบื้องต้นมีดังนี ้เส้นทางการ
เช่ือมต่อของพ้ืนที่ทั้ง 2 พ้ืนที ่ ประกอบด้วย 

1. ความยาวระหว่างสถานีฝั่งตลอดนครชุมถึงสถานีฝั่งบ้านพะโป้ มีความ
ยาวประมาณ 40 เมตรจากความกว้างของลําคลอง 
      2. ความเร็วในการเดินทางของกระเช้า 0-5 เมตร/วินาที ความเร็วที่
ปลอดภัยของกระเช้าข้ามคลองสวนหมากขอยู่ที่ 1 เมตร/วินาทีใช่ กระเช้าใช้เวลาข้ามคลองทั้งหมด 
40 วินาทีโดยประมาณ 
      3. การให้บริการสามารถเร่ิมต้นด้วยกระเช้าจํานวน 2 กระเช้า  โดย
กระเช้าแต่ละตัวบรรจุผู้โดยสารได้ 8 คน  ให้บริการผู้โดยสารได้ 240 คน/ช่ัวโมง  เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 2-3 นาที 

4.11.2 ระบบขับเคลื่อน (Drive) ส่วนประกอบของโครงสร้างเพ่ือรองรับระบบ
ขับเคล่ือนกระเช้าจะเป็นโครงสร้างเหล็กยึดติดกับพ้ืนคอนกรีต โดยอุปกรณ์ของระบบขับเคล่ือน
กระเช้าได้ออกแบบและติดต้ังไว้บนพ้ืนยกระดับการขับเคล่ือนกระเช้าจะขับเคล่ือนด้วยล้อขนาดใหญ ่
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ซึ่งยึดติดอยู่กับเพลา(Bull Wheel and Shaft) และองค์ประกอบต่างๆ ตามมาตรฐานการออกแบบ
ระบบกระเช้า 

4.11.3 ระบบการดึง(Tensioning) ระบบการดึงกระเช้าได้ออกแบบการดึงด้วย
อุปการณ์ติดต้ังไว้ที่สถานีกระเช้า 

4.11.4 อุปกรณ์สายล้อพาน(Sheave  Assembles) อุปกรณ์ล้อสายพานแบบ
อลูมิเนียมหล่อชนิดแข็งแกร่งและบุรองด้วยยางจะติดต้ังไว้ที่เสาแต่ละต้น เพ่ือรองรับการเคลื่อนของ
สายเคเบ้ิลเพ่ือใช้ในการเดินทางของกระเช้า และที่เสาแต่ละต้นจะมีระบบป้องกันที่สามารถหยุดการ
เคลื่อนไหวของกระเช้าได้ในกรณีที่กระเช้าตกราง 

4.11.5 สายเคเบิ้ล(Haulage Rope) สายเคเบ้ิลขนาด 3-4 นิ้ว  ควรมีการตรวจ
สภาพและดูแลอย่างสมํ่าเสมอตลอดอายุการใช้งานของกระเช้า การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีจะ
ติดต่อด้วยระบบโทรศัพท ์
ตางรางที่ 18 พ้ืนที่ส่วนกระเช้าข้ามคลอง 

พื้นที่การใชส้อย จํานวนผู้ใช ้ ขนาดพื้นที่ใช้
สอย 

หมายเหตุ 

สถานีฝั่งบ้านพะโป้ 
1.ห้องงานระบบไฟฟ้า - 20 ตารางเมตร Case Study 

Analysis 
2.ห้องควบคุม  2 คน 10 ตารางเมตร Case Study 

Analysis 
3.ห้องนํ้า 1 คน 3 ตารางเมตร จํานวนผู้ใช้ 
4.ห้องเครื่องดึง ขาดเคร่ืองเว้นที่

โดยรอบ 1.2 
เมตร 

35 ตารางเมตร Case Study 
Analysis 

5.พ้ืนที่ซ้อมบํารุง ช่างซ่อม 3-5 คน 15 ตารางเมตร Case Study 
Analysis 

6.พ้ืนที่ควบคุมจํานวนคนและพ้ืนที่พัก
รอกระเข้า 

เจ้าหน้าที่1-2 
คน 
พักรอ 16 คน 

40 ตารางเมตร จํานวนผู้ใช้ 

7.พ้ืนที่จอดกระเช้า ขึ้น-ลง 8 คน 36 ตารางเมตร Case Study 
Analysis 

สถานีฝั่งตลาดนครชุม 
1.ห้องควบคุมเข้า-ออก และเก็บเงิน เจ้าหน้าที่1-2 

คน 
พักรอ 16 คน 

40 ตารางเมตร จํานวนผู้ใช้ 

2.พ้ืนที่จอดกระเช้า ขึ้น-ลง 8 คน 36 ตารางเมตร Case Study 
Analysis 



 

ตางรางที่ 18 

สรุปขนา

  
 4
แยกนครชุม โ
ถนนซึ่งปิดให้
สามารถรองรั
ยุคนครชุม ขน
 

ภาพที่ 67 แส
ที่มา (นิติกร สิ

 พ้ืนที่ส่วนกร
พื้นที่การใชส้

าดพืน้ที่ใช้สอ

 
4.12 ขนาดพื้
 โดยจัดวางแค
ห้เป็นถนนคนเ
รับคนได้สูงสุด
นาดพ้ืนที่จัดง

สดงขอบเขตพ้ื
 สงิห์ลอ ตรวจ

ะเช้าข้ามคลอ
สอย 

อย 195 ตารา

พืน้ที่ตลาดย้อน
ร่ไม่ไผ่เป็นที่ว
ดิน ความยาว

ดเพ่ือหาจํานวน
านทั้งหมดคิด

พ้ืนที่ตลาดนคร
จข้อมูล 18 มก

อง(ต่อ) 
จํานว

รวมขน
ทางสัญ

มเมตร+59ตา

นยุคนครชุม 
วางจําหน่ายอา
วประมาณ 20
นส่วนบริการจ
ดเป็น 4014  

รชุม 
กรคม 2558) 

วนผู้ใช ้

นาดพื้นที่ 2
ญจร 30% 7
ารางเมตร 

 สถานที่จัดตล
าหาร เครื่องดื

00เมตร คิดจา
จํานวนห้องน้าํ
 ตารางเมตร  

 

พืน้ที

ชมุ 

พืน้ที

พืน้ที

พืน้ที

พืน้ที

ขนาดพื้นที่ใช
สอย 

235 ตารางเม
71 ตารามเมต

306 ตาราม
เมตร 

ลาดย้อยยุค(นค
ด่ืม และสินค้า
กขนาดพ้ืนที่ภ
าและที่จอดรถ
 

ที่สถานีกระเช้าฝ

ที่โรงภาพยนตร์ 

ที่จดังานตลาดย้

ที่ Exhibition ค

ที่ Exhibition ทุง่

ช้ หมาย

ตร  
ตร  
ม  

ครชุม) จัดบริ
าต่างๆ ต่อเน่ือ
ภายนอกอาคา
ถให้กับพ้ืนทีต่

ฝังตลอดย้อนยุ

์ 

ย้อนยคุนครชมุ

ครูมาลยั ชพูินิจ 

งมหาราช  
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4.12.1 เกณฑ์การกําหนดการหาจํานวนหอ้งน้ํา ต่อพ้ืนทีท่ี่ใช้ต้ังแผงเกิน 1,000 
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 500 แผง แต่ไม่เกิน 1,000 แผง  ทั้งน้ี
ให้ถือจํานวนทีม่ากกว่าเป็นเกณฑ์ส่วนที่เกินให้เพ่ิมห้องถ่ายอุจจาระและทีถ่่ายปัสสาวะอย่างละ 1 ที ่
สําหรับผู้ชาย และห้องถ่ายอุจจาระอย่างละ 2 ที ่สําหรับผู้หญิง ต่อจํานวนพ้ืนที่อาคารท่ีใช้ต้ังแผงทุก 
400 ตารางเมตรหรือทุก 200 แผง และให้เพ่ิมอ่างล้างมืออย่างละ 1 ที่ ต่อจํานวนพ้ืนที่อาคารที่ใช้ต้ัง
แผงทุก1,000 ตรม.หรือทุก 500 แผง จํานวนในวงเล็บ 
ตารางที่ 19 แสดงจํานวนบริการห้องนํ้าพ้ืนที่ตลาดย้อนยุค 

 ห้องถ่าย
อุจจาระ 

ที่ปัสสาวะ สรุปรวม อ่างลา้งมือ 

ชาย 7+(4) = 11
ห้อง 

7+(4) = 11ที ่ - ห้องนํ้า 11
ห้อง 
-ปัสสาวะชาย 
11ที ่ 

3+(3) = 6 ที ่

หญิง 14+(8) = 22
ห้อง 

- - ห้องนํ้า 22
ห้อง 

3+(4) = 7ที ่

 
  4.12.2 เกณฑ์การกําหนดการหาจํานวนทีจ่อดรถ คิดจํานวนรถยนต์ทั่วไป
แบบรวม เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่สาธารณะจึงใช้อัตราส่วนพ้ืนที่ 60 ตรมหารจอดรถ 1 คันพ้ืนที่ทั้ง
โครงการเท่ากับ 4,014 เมตร มีที่จอดรถเทา่กับ 4014 หาร 60 ตารางเมตร ดังน้ันจะมีที่จอดรถ
เท่ากับ 70 คัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. แผนภูมิแส

ภาพที่ 68 แส
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 

สดงความสัม

สดงแผนภูมิคว
 สงิห์ลอ ตรวจ

พนัธ์ในการใช

วามสัมพันธ์ ล
จข้อมูล 18 มก

ชส้อยพื้นทีส่่

 ลําดับของกลุ่ม
กรคม 2558) 

วนต่างๆในโค

มพ้ืนที่ใช้สอยอ
 

ครงการ 

อย่างละเอียด  
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6. สรุปขนาดพื้นที่ใช้สอยของโครงการพพิิธภัณฑ์นครชุม 
ตารางที่ 20 สรุปขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของโครงการพิพิธภัณฑ์นครชุม 

องค์ประกอบโครงการ พื้นที่รวม 
  (ตารางเมตร) 

ส่วนพิพิธภัณฑ์นครชุม 1,719 ตรม. 

ส่วนนิทรรศการครูมาลัย 186 ตรม. 

ส่วนบ้านพะโป้ 450 ตรม. 

ส่วนพิพิธภัณฑ์เรือนครชุม 360 ตรม. 

โรงภาพยนตร์ 666 ตรม. 

ส่วนสํานักงานพิพิธภัณฑ์และคลังพิพิธภัณฑ์ 978 ตรม. 

ส่วนบริหาร 368 ตรม. 

ส่วนสาธารณะ 318 ตรม. 

ส่วนร้านค้า 75 ตรม. 

ส่วนบริการอาคาร 312 ตรม. 

ส่วนที่จอดรถ 640 ตรม. 

รวม 6,072 ตรม. 

พ้ืนที่ว่าง30%ภายนอกอาคาร 1822 ตรม. 

รวมพื้นที่ทัง้โครงการ 7844 ตรม. 
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บทที่ 6 
กรณีศึกษาโครงการ 

 
1. กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
 เป็นการศึกษาระบบของอาคารในด้านต่าง ๆ และการวางผังโครงการซึ่งในแต่ละโครงการ
มีส่วนที่ สามารถนํามาพิจารณาได้ในการออกแบบในโครงการ ในส่วนกรณีศึกษานี้ได้เป็นการกล่าวถึง 
รายละเอียดส่วนที่ สามารถนํามาวิเคราะห์เลือกมาใช้ในโครงการที่ออกแบบได้ ดังน้ันการเลือก
กรณีศึกษาจึงเป็นส่วนสําคัญอย่างหน่ึง ซึ่งมีการพิจารณาดังน้ี 
 1.1 เกณฑ์ในการเลือกโครงการหรืออาคารเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา การต้ังเกณฑ์ในการ
เลือกโครงการหรืออาคารที่ใช้เป็นกรณีศึกษานั้นมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการสะดวกในการเลือก
โครงการที่จะนํามาพิจารณาใช้ในการออกแบบเละก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการออกแบบซึ่งมี
เกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

1.1.1 เป็นโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการพิพิธภัณฑ์นครชุม เพ่ือสามารถทํา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบได้      
 1.1.2 มีเน้ือหาการจัดแสดงใกล้เคียงกัน    
 1.1.3 รูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุขนาดที่จัดแสดงในโครงการ 
โดยการศึกษาอาคารกรณีศึกษาได้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ  

 1.1.1.1 การศกึษารายละเอียดทั่วไปของอาคารกรณีศึกษา เป็นการศึกษาถึง
ลักษณะโดยทัว่ไปของอาคารกรณีศึกษานั้นๆ เช่น ความเป็นมา องค์ประกอบของโครงการ
แนวความคิด ลักษณะโครงการ  
  1.1.1.2 ความต้องการด้านจินตภาพของโครงการจากการวิเคราะห์อาคาร
กรณีศึกษา เป็นการสรุปภาพรวมของอาคารกรณีศึกษาทั้งหมดที่สามารถนํามาใช้ให้เหมาะสมกับ
โครงการ เช่น รูปร่าง ลักษณะ สไตล์ การเขา้ถึง จังหวะและลําดับโดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ จินตภาพ
ภายนอก และจินตภาพภายใน 
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2. กรณีศึกษาที่1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร  
 2.1 ที่ต้ัง ถนนปิ่นดําริห์ ตําบลในเมือง จังหวัด กําแพงเพชร  ประเทศไทย เจ้าของ
โครงการ 
 2.2 องค์ประกอบของโครงการ ส่วนจัดแสดงภายในอาคาร 2ช้ัน ,ส่วนจัดแสดงภายนอก,
ห้องบรรยาย, คลังพิพิธภัณฑ์ ,สํานักงาน, ที่จอดรถ,บ้านพักเจ้าหน้าที่    
 2.3 ความเป็นมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร1 เร่ิมสร้างเมือปี 2510 ตาม
นโยบายของกรมศิลปากร สาํหรับจังหวัดที่มีการดําเนินการขุดค้นแต่บูรณะโบราณสถาน และได้พบ
ศิลปวัตถุจํานวนมาก เพ่ือใช้ทาํการจัดแสดงและเก็บสงวนรักษา ในปี พ.ศ.2539 ได้ก่อสร้างทําการ
ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติ2(อาคารหมู่เรือนไทย) เพ่ิมขึ้นอีก 1 หลัง  ลักษณะ
เป็นอาคารทรงไทยหมู่แบบเรอืนไทยภาคกลาง ออกแบบโดย อาจารย์ ฤทัย  ใจจงรัก กอ่สร้างด้วยไม้
สัก ที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และงานสถาปัตยกรรมเรือนไทย ภายในห้องแสดงนิทรรศการถาวร,   
ห้องโสตทัศนูปกรณ์,  ห้องเก็บรวบรวมข้อมูล,  ศูนย์คอมพิวเตอร์, สํานักงานมูลนิธิประยัติศึกษา 
ญสส. ในพระสงัฆราชูปถัมภ์,  ทําการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณพิพิธภัณฑ์  จัดทําแปลงสาธิต
กล้วยไข่ และกล้วยสายพันธ์ุอ่ืนๆ ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร แบ่งการจัดแสดงเป็น 
2 อาคาร คือ 

2.3.1 อาคารเดิมของพิพธิภัณฑสถานแห่งชาติ(อาคารทรงไทยประยุกต์สองชัน้)  
จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่างๆ  ทีใ่ห้ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรม
เมืองกําแพงเพชร  

2.3.2 อาคารหมู่เรือนไทย  จัดแสดงเรื่องเมืองกําแพงเพชร ชาติพันธ์ุวิทยาในเมือง
กําแพงเพชร มรดกทางวัฒนธรรมในเมืองกําแพงเพชร และห้องบรรยายความรู้ทางวิชาการ 
 2.4 การจัดแสดงภายใน พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร(อาคารทรงไทยประยุกต์
สองช้ัน) ภายในอาคารมี นิทรรศการถาวร โดยแบ่งส่วนจัดแสดงดังน้ี 3  

2.4.1 ชัน้ลา่ง จัดแสดงเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกําแพงเพชร 
ต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เร่ือยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ชุมชนด้ังเดิมสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ประมาณ 2,500 - 1,500 ปีก่อน ความสําคญัของเมืองโบราณต่างๆ เช่น นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร 
โกสัมพี คณฑี และบางพาน กําแพงเพชร ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 - 20 กําแพงเพชรในฐานะเมือง
เจ้าพระยามหานคร หัวเมืองช้ันโท ชุมทางการค้าและเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและ
กรุงรัตนโกสินทร์ตามลําดับ จนกระทั่งมาเป็นจังหวัดกําแพงเพชรในปัจจุบัน 

2.4.2 ชัน้บน จัดแสดงประติมากรรมศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยาที่พบในจังหวัด
กําแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุโขทัย ประกอบด้วยรูปเคารพในพระพุทธศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นพระพุทธรูป พระพิมพ์และแม่พิมพ์พระ เทวรูปในศาสนาพราหมณ์ ภาพดินเผาและปูนป้ันประดับ

                                                            

 1 มนูญ ทองนพรัตน์,มิวเซียมสยาม บ้านเกลอ เฮือนเสี่ยว พาเที่ยวพิพธิภัณฑ์ รุ่นที่ 2, 
(กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2552),88. 
 2 เร่ืองเดียวกัน. 
 3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดกําแพงเพชร,เก็บข้อมูล วันที่ 27 มกราคม 2558. 
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4. กรณีศึกษ

ภาพที่ 90 ภา
ที่มา: หทัยชน
 
 4
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ายในโถงทางเ
นก อ่วมพรหม

4.1 ที่ตั้ง ถนน
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ฒนธรรมร่วมส
น โดยพิจารณา

ร ์ 

ติสิงคโปร์  
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พิพิธภัณฑ์ยังมี
รพาณิชย์ในพ้ืน
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หรือ The Gl
ที่มา: Nation
http://com
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ะเข้าชมพิพิธภ

สดงภาพภายใ
ass Rotunda

nal Museum
mons.wikim
 

ะแฟช่ัน จุดป
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ธภัณฑ์แห่งอ่ืน

ทางเป็นทางเข้
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apore_16. 
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นของ

 
้าโดม 
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ภาพที่ 92 ผงั
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http://www
 
 โ
ภาพเรื่องราว
ขณะเดียวกัน

ภาพที่ 93 กา
ที่มา: Nation
http://www

4.6 การจัดแส

งพ้ืนพิพิธภัณฑ
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ารจัดแสดงภา
nal Museum
w.gsmprjct.c

สดงในหอประ
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m of Singapo
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ออกเป็น การ
หลักตามช่วง
เส้นทางไม่ได้
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5. ตารางสรปุเปรียบเทียบกรณีศึกษา 
ตารางที่ 21 ตารางเปรียบเทียบกรณีศึกษา 

พิพิธภัณฑ์ จุดประสงค ์ แนวคิด การจัดแสดง 
1.
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ
กําแพงเพชร 
 

สร้างตามนโยบายของ
กรมศิลปากร สําหรับ
จังหวัดที่มีการ
ดําเนินการขุดค้นแต่
บูรณะโบราณสถาน และ
ได้พบศิลปวัตถุจํานวน
มาก เพ่ือใช้ทําการจัด
แสดงและเก็บสงวน
รักษา 

- พิพิธภัณฑสถาน
กําแพงเพชร อาคาร
ไทยประยุกต์ทรงปูน 
หลังคาทรงจั่วประดับ
ป้ันลมหล่อด้วย
คอนกรีต 
-พิพิธภัณฑสถานเฉลิม
พระเกียรติ สรา้งตาม
แบบหมู่เรือนไทยภาค
กลาง ภายในอาคาร
เป็นห้องจัดแสดง 
ด้านหลังอาคารเป็น
สวนรวบรวมพันธ์ุกล้วย 

พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดกําแพงเพชร
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ
ต่างๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.SEA FOLK 
AND SHIMA 
ART MUSEUM 

ต้องการรวบรวมและจัด
แสดงวัตถุต่างๆซึ่งแสดง
ทั้งขนบธรรมเนียม
ประเพณีของญี่ปุ่นต้ังแต่
อดีต เช่น การจับปลา 
เรือชนิดต่างๆ ที่ใช้ใน
การดํารงชีวิต 
 

ภายนอกของอาคาร
เป็นการอนุรักษ์
ลักษณะของโรงนา
ญี่ปุ่นส่วนภายในอาคาร
เป็นลักษณะของท้อง
เรือควํ่าลงเป็น
โครงสร้างของอาคาร
เพ่ือให้ผู้ชมสามารถ
รับรู้ได้เมื่อเข้ามาเห็น 
 

 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้
รวบรวมวัตถุแสดงไว้
อย่างมากมาย วัตถุแสดง
ที่สําคัญอย่างหนึ่ง คือ
อุปกรณ์เก่ียวกับการจับ
ปลา และเรือชิดต่างๆ 
SEA FOLK AND 
SHIMA ART MUSEUM 
เป็นการรวมเอาวัฒนะ
ธรรมและศลิปะเข้า
ด้วยกันเป็นโครงการที่
เลือกออกแบบให้
โครงสร้างไม้แบบเก่า
ร่วมกับโครงสร้าง
คอนกรีตแบบใหม่ทําให้
เกิดอาคารรูปลักษณ์ที่
ผสมผสานความเก่าและ
ใหม่เข้าด้วยกันบนพ้ืนที่
ติดนํ้าทะเล 
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ตารางที่ 21 ตารางเปรียบเทียบกรณีศึกษา(ต่อ) 
พิพิธภัณฑ์ จุดประสงค ์ แนวคิด การจัดแสดง 

3.
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสิงคโปร์ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สิงคโปร์ ได้รับการ
ออกแบบมาเพ่ือเป็น
พิพิธภัณฑ์สําหรับ
ประชาชน ในการ
นําเสนอเรื่องราว และ
มุมมอง ประสบการณ์ใน
การรับชมพิพิธภัณฑ์ 
พ้ืนที่สําหรับจดั
นิทรรศการและการ
สร้างสรรค์ใหม่ๆ  ในการ
ทําความเข้าใจกับ
วัฒนธรรมและมรดก
วัฒนธรรม 

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสิงคโปร์ 
ประยุกต์ใช้อาคารเก่า
ของห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์ รัฟเฟลิส์ 
รูปแบบ
สถาปัตยกรรมนีโอคลา
สิก และต่อเติมขึ้นอีก 1 
เป็นอาคารรูปทรง
สมัยใหม่ ก่อสร้างด้วย
โครงสร้างเหล็กและ
กระจกเป็นส่วนใหญ ่

ส่วนที่ 1 หอ
ประวัติศาสตร์ ซึ่งบอก
เล่าประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย ทั้งประวัติศาสตร์
ก่อนล่าอาณานิคม หรือ
ดินแดนเทมาเซก สมัย
อาณาจักรนิยมอังกฤษ 
สงครามโลกครังที่ 2 จน
ได้รับการประกาศ
อิสรภาพ และช่วงสมัย
ของการสร้างชาติ 
  
ส่วนที่ 2 หอวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ที่นําเสนอ
พัฒนาการทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติ
พันธ์อัตลักษณ์
วัฒนธรรมของผู้คน โดย
พิจารณาจากการกิน
อาหาร ภาพยนตร์และ
การแสดงอุปราการจีน 
ภาพถ่าย และแฟช่ัน
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บทที่ 7 
การออกแบบ 

 
1. แนวคิดในการออกแบบและแนวคิดในการออกแบบอาคาร 
 1.1 แนวคิดในการวางผัง แนวคิดจากวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์ในข้างต้น การ
ออกแบบวางผังส่วนต่างๆ ของโครงการ เป็นดังน้ี 

1.1.1 สร้างการเช่ือมต่อริมคลองสวนหมากของพื้นที่ต้ังโครงการ กับพ้ืนที่ข้างเคียง 
ทั้งที่เป็นการเช่ือมต่อทางกายภาพและทางสายตา ด้วยการเช่ือมต่อทางสัญจรเช่ือมต่อกับพ้ืนที่ฝั่งตรง
ข้ามของคลองสวนหมากซึ่งเป็นที่ต้ังของตลาดย้อนยุคนครชุม  
 1.1.2 ตัวอาคารวางผังไปตามแนวของคลองสวนหมากโอบลอมลานกิจกรรม
กลางแจ้ง ที่มีระดับพ้ืนที่แตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ภายในและภายนอกอาคาร พ้ืนที่ภายนอกและ
ภายในจะถูกเช่ือมต่อถึง กันด้วยทางสัญจรทีส่ามารถเข้าถึงภายในอาคารที่มีความสนใจเฉพาะได้เลย  
 1.1.3 ส่วนของพื้นที่ว่างด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑ์การทําไม้เป็นเส้นทางเดิน
ขนานไปกับคลองสานหมากที่เช่ือมต่อระหว่างบ้านพะโป้และพิพิธภัณฑ์การทําไม้และสะพานข้าม
คลองแม่พล้อสายเก่าเพ่ือข้ามไปยังวัดสว่างอารมณ์ 
 1.1.4 เก็บต้นไม้ขนาดใหญใ่นพ้ืนที่ไว้ในพ้ืนที่เช่นเดิมเพ่ือได้ใช้ประโยชน์จากร่มเงา
และพืชผลจากต้นไม้เดิม เช่น กลุ่มต้นมะม่วงและต้นหมาก 
 1.1.5 ส่วนเสริมการบริการตลาดย้อนยุคจะแซรงอยู่ในกลุม่อาคารที่ทําการปรับปรุง
ใหม่เพ่ือใช้เป็นส่วนหน่ึงของพิพิธภัณฑ์ภายในตลาดย้อนยุคนครชุม ดังน้ี 
  1.1.5.1 ส่วนกจิกรรมชมรมตลาดย้อนยุคนครชุมจะรวมอยู่กับส่วนจัดแสดง
หมุนเวียนของตลาดนครชุม 

 1.1.5.2 ส่วนบริการห้องนํ้าจุดที่ 1จะอยู่ภายในโรงภาพยนตร์ 
  1.1.5.3 จุดร่วมขยะและคัดแยกของตลาดนครชุมจะอยู่บริเวณสามแยก
ตลาดนครชุม 
  1.1.5.4 ส่วนบริการห้องนํ้าจุดที่ 2อยู่ด้านหลังอาคารจัดแสดงนิทรรศการครู
มาลัย ชูพินิจ 
  1.1.5.5 ประชาสัมพันธ์และห้องพยาบาลรวมอยู่กับนิทรรศการตลาดนครชุม 
 1.1.6 จุดเช่ือมต่อของสถานีกระเช่าจะนอกจากจะเป็นจุดข้ามคลองสวนหมากจะมี
พ้ืนที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ และจักรยานเพ่ือลดจํานวนจักรยานและรถมอเตอร์ไซด์และจกัรยานที่จะเข้า
มายังพ้ืนที่ตลาดเพ่ือลดความแออัดและจอดรถกรีดขวางร้านค้าหรือทางเดินภายในบริเวณตลาดย้อน
ยุค 
   



ภาพที่ 105 แ
ต

ที่มา (นติิกร สิ
 

แสดงภาพถ่าย
ต่างๆ 
 สิงห์ลอ ตรวจแ

ยทางอากาศตํ

แบบวิเคราะหท์ี

ําแหน่งของอา

ทีต่ั้ง 18 กุมภาพ

าคารและการ

พันธ์ 2558) 

รสร้างทางเดินนเช่ือมต่อไปยัง
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งพ้ืนที่จุด 



ภาพที่ 106  
 จ
ที่มา (นิติกร สิ

 แสดงแบบจํา
จุดต่างๆ 
 สงิห์ลอ ตรวจ

ลองผังบริเวณ

จแบบวิเคราะห

ณตําแหน่งของ

ห์ที่ต้ัง 18 กมุ

งอาคารและก

ภาพันธ์ 2558

ารสร้างทางเดิ

8) 

ดินเช่ือมต่อไป
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ปยังพ้ืนที่ 



ภาพที่ 107 ผั
ที่มา (นิติกร สิ
 
 

ผังบริเวณตําแ
 สงิห์ลอ ตรวจ

แหน่งของอาคา
จแบบข้ันสุดท้า

ารภายในพ้ืนที
้าย 22 พฤษภ

ที่ชุมชนนครชุ
ภาคม 2558) 

ชม 
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 1

ทางการก่อสร้
อาคารรูปแบบ
สอยร่วมสมัย
รูปแบบเก่ากบั
 

ภาพที่ 108 แ
ที่มา (นิติกร สิ

1.2 แนวคิดก
แนวคิดในกา

ร้างของชุมชน
บเดิมที่พบใน
เพ่ือให้เกิดคว
บอาคารออกแ

แนวคิดการออ
 สงิห์ลอ ตรวจ

การออกแบบอ
ารออกแบบอา
นนครชุมมาพัฒ
นครชุม ผสมผ
วามลงตัวในแง
แบบใหม่ และ

อกแบบอาคาร
จแบบข้ันสุดท้า

อาคารภาพรว
าคาร นําเอาเอ
ฒนาต่อยอด ใ
ผสานกับรูปแ
ง่ของการออก
ะสมัพันธ์กับบ

รภาพรวมของ
้าย 22 พฤษภ

วมของโครงก
อกลักษณ์รูปแ
ในงานโครงสร้
บบทีว่่างของอ
แบบ ที่ไม่เกิด
ริบทพ้ืนที่ 

งโครงการ 
ภาคม 2558) 

การ 
แบบสถาปัตยก
ร้างที่เกิดจากก
อาคารประเภ
ดความแปลกแ

 

กรรมและภูมิ
การประยุกต์โ
ภทพิพิธภัณฑ์กั
แยกกนัระหว่า
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ปัญญา
โครงสร้าง
กบัการใช้
างอาคาร
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2. กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์นครชุม กําแพงเพชร 
 จากแนวคิดในการวางผังแบ่งออกเป็น 5 กลุม่อาคารดังน้ี 
 2.1 กลุ่มอาคารกลุ่มที่ 1 กลุม่อาคารที่ต้ังอยู่ภายในตลาดนครชุมเป็นอาคารที่ปรับปรุง
ภายในเพ่ือใช้เป็นส่วนหน่ึงของพิพิธภัณฑ์ส่วนเสริมบริการตลาดนครชุม ดังน้ี 

2.1.1 โรงภาพยนตร์นครชุม + จุดบริการห้องนํ้าจุดที่ 1    
2.1.2 นิทรรศการหมุนเวียนตลาดย้อนยุคนครชุม + ส่วนกลุ่มชมรมนครชุม 
2.1.3 นิทรรศการตลาดนครชุม+ประชาสัมพันธ์ตลาดและห้องปฐมพยาบาล 
2.1.4 นิทรรศการครูมาลัย ชูพินิจ + จุดบริการห้องนํ้าจุดที่ 2 

 2.2 ส่วนเช่ือมท่ี 1 เช่ือมต่อต่อระหว่างตลาดย้อนยุคนครชุมและกลุม่อาคารบ้านพะโป้
และพิพิธภัณฑ์การทําไม้นครชุม 

2.2.1 กระเช้าข้ามคลองสวนหมาก 
 2.3 กลุ่มอาคารกลุ่มที่ 2 กลุม่อาคารบ้านพะโป้ และพิพิธภัณฑ์การทําไม้นครชุม 

2.3.1 บ้านพะโป้ 
2.3.2 พิพิธภัณฑ์การทําไม้นครชุม 

 2.4 ส่วนเช่ือมท่ี 2 เช่ือมต่อระหว่างกลุ่มอาคารบ้านพะโป้ และพิพิธภัณฑ์การทําไม้
นครชุมกับวัดสว่างอารมณ์ 

2.4.1 สะพานข้ามคลองแม่พล้อสายเก่า 
 2.5 กลุ่มอาคารกลุ่มที่ 3 กลุม่พิพิธภัณฑ์เรือในนครชุม 

2.5.1 พิพิธภัณฑ์เรือในนครชุมและอาคารโรงเรือ 
2.5.2 พ้ืนที่กิจกรรมริมคลองสวนหมาก 
2.5.3 พ้ืนที่จอดรถและลานเอนกประสงค์ขณะมีงานวัดสว่างอารมณ์ 
2.5.4 ลานตะกอนทราย 



ภาพที่ 109 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 

แสดงกลุ่มอาค
 สงิห์ลอ ตรวจ

คาร 
จแบบข้ันสุดท้า้าย 22 พฤษภภาคม 2558)  
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3. กลุ่มอาคา
 ก
ของพิพิธภัณฑ
 3

 

ภาพที่ 110 ผั
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ารกลุ่มที่ 1  
กลุ่มอาคารทีตั่
ฑ์ส่วนเสริมบริ
3.1 โรงภาพย

3.1.1 ผงั
 

ผังพ้ืนโรงภาพ
 สงิห์ลอ ตรวจ

ต้ังอยู่ภายในต
ริการตลาดนค
ยนตร ์โรงภาพ
งพื้นโรงภาพย

ยนตร์ 
จแบบข้ันสุดท้า

ตลาดนครชุมเป
ครชุม 
พยนตร์นครชุ
ยนตรน์ครชุม

้าย 22 พฤษภ

ป็นอาคารที่ป

ชมุและจุดบริก
ม 

ภาคม 2558) 

รับปรุงภายใน

การห้องน้ําจุด

 

นเพ่ือใช้เป็นสว่

ดที่ 1 
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วนหน่ึง

 



ภาพที่ 111 แ
ที่มา (นิติกร สิ

ภาพที่ 112 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 113 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 

3.

แสดงรูปด้านทิ
 สงิห์ลอ ตรวจ

แสดงรูปด้านทิ
 สงิห์ลอ ตรวจ

3.

แสดงรูปตัดที่ 
 สงิห์ลอ ตรวจ

.1.2 รูปด้านโ

ทศิตะวันออกโ
จแบบข้ันสุดท้า

ทศิใต้โรงภาพย
จแบบข้ันสุดท้า

.1.3 รูปตัดโร

 1 โรงภาพยน
จแบบข้ันสุดท้า

โรงภาพยนตร์

โรงภาพยนตร์
้าย 22 พฤษภ

ยนตร์ 
้าย 22 พฤษภ

รงภาพยนตร ์

นตร์ 
้าย 22 พฤษภ

ร ์

ร์ 
ภาคม 2558) 

ภาคม 2558) 

 

ภาคม 2558) 
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ภาพที่ 114 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 115 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงรูปตัดที่ 
 สงิห์ลอ ตรวจ

3.

แสดงรูปทัศนีย
 สงิห์ลอ ตรวจ

 2 โรงภาพยน
จแบบข้ันสุดท้า

.1.4 ทัศนียภา

ยภาพภายในด
จแบบข้ันสุดท้า

นตร์ 
้าย 22 พฤษภ

าพภายในโรง

ด้านหน้าโรงภ
้าย 22 พฤษภ

ภาคม 2558) 

งภาพยนตร ์

ภาพยนตร์ 
ภาคม 2558) 
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ใ

 3
นิทรรศการห
และห้องน้ํา มี
บ้านพะโป้แล
ใช้สําเสนอเรื่อ

ภาพที่ 116 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 
 3
นิทรรศการตล
เรื่องตลาดนค
เหตุการณ์สําค
ห้องปรฐมพย

ภาพที่ 117 แ
ที่มา (นิติกร สิ

3.2 นิทรรศก
มนุเวียนตลาด

 มรีะเบียงที่ยนื
ละพิพิธภันฑ์ก
องราว ข่าวสา

แสดงผังพ้ืนพ้ืน
 สงิห์ลอ ตรวจ

3.3 นิทรรศก
ลาดนครชุม ป
ครชุม ประวัติก
คัญในอดีตต่า
ยาบาลเบ้ืองต้น

แสดงผังพ้ืนพ้ืน
 สงิห์ลอ ตรวจ

ารหมุนเวียน
ดนครชุมเป็นอ
นออกไปเพ่ือเดิ
ารทําไม้นครชุ
าร หรือประชา

นที่นิทรรศการ
จแบบข้ันสุดท้า

ารตลาดนคร
ประกอบด้วยพื
การจัดต้ังตลา
งๆของตลาดน
นและส่วนของ

นที่นิทรรศการ
จแบบข้ันสุดท้า

ตลาดย้อนยคุ
อาคร 2 ช้ัน ช้ั
ดินต่อไปที่ช้ัน 
ชุมด้วย ช้ันที ่
าสัมพันธ์กิจก

รหมุนเวียนขอ
้าย 22 พฤษภ

ชมุ+ประชาสั
พ้ืนที่นิทรรศก
าดและย่านทา
นครชุม ในอา
งห้องประชาสั

รถาวรของตล
้าย 22 พฤษภ

คนครชุมและส
ช้ันที่ 1 เป็นพ้ืน
 2 และระเบีย
 2 เป็นพ้ืนที่สํา
รรมของชมรม

องตลาดนครช
ภาคม 2558) 

สมัพันธ์ตลาด
การตลาดนคร
างการค้านครช
าคารนิทรรศก
สัมพันธ์ 

ลาดนครชุม 
ภาคม 2558 

ส่วนกลุ่มชมร
นที่สําหรับใช้จ
ยงน้ียังเปิดมุม
าหรับชมรมต่า
ม 

ชุม 
 

และห้องปฐม
ชุมที ่ จัดแ
ชุม และในส่ว
ารตลาดนครช

รมนครชุม สว่
จัดแสดงนิทรร
มองจากตาลา
างๆในนครชุม

มพยาบาล สว่
แสดงเน้ือหาทั้
วนการจัดแสด
ชุมน้ีจะเป็นจดุ
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วนอาคาร
รศการ
าดไปยัง
ม เป็นที่

 

วนอาคาร
ั้งหมด

ดงเส้น
ดที่ต้ังของ

 



3
มาลัย ชูพินิจ 
นักประพันธ์ข
ตลาดย้อนยุค

ภาพที่ 118 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 
4. ส่วนเช่ือม
 เ
ระหว่างตลาด
สถานี คือ 1.ส

ภาพที่ 119 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 

3.4 นิทรรศกา
 ประกอบด้วย
ของนครชุม จั
คนครชุมที่มีปัญ

แสดงผังพ้ืนพ้ืน
 สงิห์ลอ ตรวจ

มที่ 1  
เช่ือมต่อกระเช
ดย้อนยุคนครช
สถานีกระเช่า

แสดงบ้านพะโ
 สงิห์ลอ ตรวจ

ารครูมาลัย ชู
ย 2 ส่วน ส่วน
ัดแสดง ประวั
ญหาห้องนํ้าไม

นที่นิทรรศการ
จแบบข้ันสุดท้า

ช้าข้ามคลองส
ชุมและกลุม่อ
ฝั่งตลาดนครช

โป้เดิมและส่วน
จแบบข้ันสุดท้า

ชพูนิิจและจุด
นที่ 1 เป็นส่วน
วัติและผลงาน
ม่เพียงพอต่อค

รถาวรครูมาลั
้าย 22 พฤษภ

สวนหมากใช้เป
าคารบ้านพะโ
ชุมและ 2.สถ

นต่อเติม 
้าย 22 พฤษภ

บรกิารห้องน้ํ
นจัดแสดงนิทร
นของครูมาลัย 
ความต้องการ

ลัย ชูพินิจ 
ภาคม 2558) 

ป็นอาคารเช่ือ
โป้และพิพิธภั
านีกระเช่าฝั่ง

ภาคม 2558) 

้าํจุดที่ 2 ส่วน
รรศการครูมา
 ส่วนที่ 2 ป็น
 

 

อมต่อระหว่าง 
ัณฑ์การทําไม้
บ้านพะโป้ 

 

นอาคารนิทรร
าลัย ชูพินิจ นัด
จุดบริการห้อ

 2 ฝัง่คลองสว
มน้ครชุม มีทั้ง
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รศการครู
ดเขียน 
งนํ้าของ

 

วนหมาก
หมด 2 

 



5. กลุ่มอาคา
 ก
 5
และพญาตะก
พะโป้และพ่ีช
เข้าใช้ที่เข้ามา
บ้านพะโป้เมื่อ

ภาพที่ 120 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 ใ
ประเด็นและห
ของบ้านพะโป
ถอนออกไปปั
บ้านพะโป้หลั

ภาพที่ 121 ผั
ที่มา (นิติกร สิ
 

ารกลุ่มที่ 2  
กลุ่มอาคารบ้า
5.1 บ้านพะโป
ก่าพ่ีชาย ในกา
ชาย โดยจะมีส
ายังบ้านพะโป้
อมีส่วนต่อเติม

แสดงบ้านพะโ
 สงิห์ลอ ตรวจ
ในส่วนการบูร
หาข้อสรุปของ
ป้หลังน้ีจะมีล
ปัจจุบันจึงหลง
ลังนี้กลับคืนด้ัง

ผังกระบวนกก
 สงิห์ลอ ตรวจ

านพะโป้และพิ
ป้ บ้านพะโป้ท
ารเข้ามาทําไม้
ส่วนที่เพ่ิมเติม
ป้ในปัจจุบัน  
ม     -     บ้า

โป้เดิมและส่วน
จแบบข้ันสุดท้า
รณะซ่อมแซ่มน
งคนภายในชุม
านบ้านและศ
งเหลือเพ่ิงอาค
งเดิมอีกครั้งใน

การมีส่วนร่วมใ
จแบบข้ันสุดท้า

พิพิธภัณฑ์การ
ทําการปรับปร
ม้ในนครชุมแล
ส่วนลานหน้า

 
นพะโป้เดิมเมื

นต่อเติม 
้าย 22 พฤษภ
น้ันตามกระบ
มชนถึงรูปแบบ
ศาลาท่านํ้าเดิม
คารตัวบ้านเท่
นรูปของบ้านเ

ในการบูรณะ
้าย 22 พฤษภ

รทําไม้นครชุม
รุงอาคารและ
ละเรือ่งการบูร
าบ้านและบันไ

มื่อยังไม่มีส่วน

ภาคม 2558) 
วนการในการ
บและวิธีการใ
มอยู่ก่อนแล้วแ
าน้ัน การสร้า
เดิมที่สมบูรณ์ 

บ้านพะโป้ 
ภาคม 2558) 

 
ภายในจัดแสด
รณะเจดีย์พระ
ไดทางขึ้นเพ่ือใ

ต่อเติม    -   

 
รมีส่วนร่วมขอ
นการบูรณะ ซ
แต่ได้ทรุดโทร
งส่วนต่อเติมส
 

 

ดงเน้ือหาของ
ะบรมธาตุนคร
ใช้เป็นพ้ืนที่รอ

  ลานหน้าบ้าน

องชุมชน มีกา
 ซึ่งเดิมเองน้ัน
รมและพุพังแล
ส่วนที่ขาดหาย
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งพะโป้
รชุมของ    
องรับผู้

นพะโป้ 

 

รต้ัง
รูปแบบ
ละถูกรื้อ
ยไปของ

 



ภาพที่ 122 รู
ที่มา (นิติกร สิ

แสดงเนื้อหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 ผงั

รปูผังบ้านพะโ
 สงิห์ลอ ตรวจ

5.
 

งพื้นบา้นพะโ

โป้ช้ันที่ 1  
จแบบข้ันสุดท้า
.1.1.1 ผังพืน้

1.ลาน
2.ศาลา
3.ห้อง
4.ห้อง
5.ส่วน
6.บ้าน
7.ส่วน

โป้ชัน้ที่ 1 

้าย 22 พฤษภ
นบ้านพะโป้แล

บ้านพะโป้ 
า 
เจ้าหน้าที่ดูแล
รับแขก 

นจัดแสดงกระ
นห้าง 
นงานระบบจัด

ภาคม 2558) 
ละการใชส้อย

ลส่วนแสดงบ้า

เหร่ียง 2พ่ีน้อ

แสดง 

 
ยภายใน ผังพ้ืน

านพะโป้ 

ง ราชาไม้สัก 

้นบ้านพะโป้ช้ั
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ั้นที่ 1 จัด



ภาพที่ 123 รู
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 124 แ
ที่มา (นิติกร สิ

5.1.2 ผงั
5.

 
 

 
 
 

รปูผังบ้านพะโ
 สงิห์ลอ ตรวจ

5.1.3 รปู

แสดงรูปตัดบ้า
 สงิห์ลอ ตรวจ

งพื้นบา้นพะโ
.1.2.1 ผังพืน้
 1. ปืน 
 2. นาย

3. เข้า
 4. เสด็
 5. งาน

โป้ช้ันที่ 2 
จแบบข้ันสุดท้า

ปตัดบา้นพะโป

านพะโป้ที่ 1 
จแบบข้ันสุดท้า

โป้ชัน้ที่ 2 
นบ้านพะโป้ชัน้
 วัตถ ุสิ่งของ 
ย ฮ้อยพะโป้ 
สู่วงการค้าไม้

ด็จประพาสต้น
นระบบงานจดั

้าย 22 พฤษภ

ป้ รูปตัดแสดง

 
้าย 22 พฤษภ

นที่ 2 จัดแสด
 ภาพถ่าย 
 
้ 

นที่คลองสวนห
ดแสดง 

ภาคม 2558) 

งการใช้สอยพ้ื

ภาคม 2558) 

ดงเนื้อหา 

หมาก 

 

พ้ืนที่ภายในแล

 

ละโครงสร้างบ้
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บ้านพะโป้ 

 



 

ภาพที่ 125 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 126 แ
ที่มา (นิติกร สิ

ภาพที่ 127 แ
ที่มา (นิติกร สิ

แสดงรูปตัดบ้า
 สงิห์ลอ ตรวจ

5.1.4 รปู

แสดงรูปด้านบ้
 สงิห์ลอ ตรวจ

แสดงรูปด้านบ้
 สงิห์ลอ ตรวจ

านพะโป้ที่ 2 
จแบบข้ันสุดท้า

ปดา้นบ้านพะ

บ้านพะโป้ด้าน
จแบบข้ันสุดท้า

บ้านพะโป้ด้าน
จแบบข้ันสุดท้า

 
้าย 22 พฤษภ

ะโป ้      

นทิศตะวันออก
้าย 22 พฤษภ

นทิศใต้ 
้าย 22 พฤษภ

ภาคม 2558) 

ก 
ภาคม 2558) 

ภาคม 2558) 
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ภาพที่ 128 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 129 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงรูปด้านบ้
 สงิห์ลอ ตรวจ

แสดงรูปด้านบ้
 สงิห์ลอ ตรวจ

บ้านพะโป้ด้าน
จแบบข้ันสุดท้า

บ้านพะโป้ด้าน
จแบบข้ันสุดท้า

นทิศตะวันตก 
้าย 22 พฤษภ

นทิศเหนือ 
้าย 22 พฤษภ

 
ภาคม 2558) 

ภาคม 2558) 
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ภาพที่ 130 ท
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 131 ท
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 
 
 

5.1.5 ทัศ

ทศันียภาพภา
 สงิห์ลอ ตรวจ

5.1.6 ทัศ

ทศันียภาพภา
 สงิห์ลอ ตรวจ

ศนียภาพภาย

ยนอกบ้านพะ
จแบบข้ันสุดท้า

ศนียภาพภาย

ยในบ้านพะโป้
จแบบข้ันสุดท้า

ยนอกบา้นพะ

ะโป้ 
้าย 22 พฤษภ

ยในบา้นพะโป้

ป้ส่วนจัดแสด
้าย 22 พฤษภ

โป ้

ภาคม 2558) 

ป ้

งภาพถ่าย 
ภาคม 2558) 
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ใ

โ

 5
 อ
สวนหมาก กา
กิจกรรมภายน
ให้กับกิจกรรม
 ล
รูปแบบโครงส
นครชุมในอดี
สถาปัตยกรรม
ทําไม้ในนครช
เมตร X 12 เม
องค์ประกอบ
ลวดลายของต
ที่ได้ความบัน
 ก
เส้นทางการเข
เดินตามลําดับ
หลัก คือ 1.ล
พิพิธภัณฑ์  
 ส
โค้งน้ีเองจะทํ
การต้ังวงการ
เข้าถึงการรับ
 ส
พิพิธภัณฑ์ ใน
และในส่วนอา
ทุ่งเศรษฐ ี

ภาพที่ 132 แ
ที่มา (นิติกร สิ

5.2 พิพธิภัณ
อาคารโดยรวม
ารว่างผังของอ
นอกจากการจ
มอีกส่วนหน่ึง
ลักษณะทางส
สร้างสร้างอาค
ต มีรูปลักษณ์
มจากลักษณะ
ชุม ช่วงระบบโ
มตร ซึ่งเป็นร
ของโครงสร้า
ตัวผนัง ผนังส
ดาลใจมาจาก
การจัดว่างภา
ข้าถึงตามควา
บหรือข้ามลําด
านกิจกรรมภา

ส่วนที่ 1 คืออ
ําให้สามารุชม
ละเล่นเป็นวง
ชมการแสดง 
ส่วนที่ 2 คืออ
นส่วนอาคารพิ
าคารพิพิธภัณ

แนวคิดการกอ่
 สงิห์ลอ ตรวจ

ฑ์การทําไม้น
มวางตามแนว
อาคารในส่วน
จัดงานย้อนยุค
 
ถาปัตยกรรมข
คารช่วงพาดก
ณ์ของอาคารแบ
ะของตัวอาคา
โครงสร้างจะม
ะยะที่ได้มาจา
งอาคารที่เรีย

สานเป็นลายขดั
กงานสถาปัตย
ยในคํานึงถึงก
ามต้องการแล
ดับและเลือกเ
ายนอกและสว่

าคารมีลักษณ
มการแสดงได้ท
งกลม อาคารนี
  
าคารในส่วนพิ

พิพิธภัณฑ์อาค
ณฑ์อาคารที่ 2 

อรูปอาคารพิพิ
จแบบข้ันสุดท้า

นครชุม  
วทิศเหนือทิศใ
นต่างได้สร้างที
คนครชุม อาค

ของตัวอาคาร
กว้างที่เป็นภูมิ
บบโรงสีข้าวแ
รและสัมพันธ์
มีระยะเสาคว
ากระยะของช่
งตัวซ้ํากันถี่ๆ 
ัดแตะลายแก้ว
ยกรรมพ้ืนถิ่น 
การเข้าถึงของ
ะเส้นทางที่ไม
เฉพาะส่วนที่เฉ
วนลานแสดงว

ณะผังรูปโค้งภา
ทุดทิศทาง เพ
นี้จึงถูกออกแบ

พิพิธภัณฑ์ซึ่งแ
คารที่ 1 จัดแส
 จัดแสดงในเน

พิธภัณฑ์การทํ
้าย 22 พฤษภ

ใต้ ขนานไปกบั
ที่ว่างปิดล้อม ล
คารพิพิธภัณฑ์

ร ตัวอาคารเกิ
ปัญญาทางช่า
และโรงเลื่อยไม
ธ์กันกับเน้ือหา
ามกว้าง 3 เม

ช่วงเสาสถาปัต
 ตัวของผนังอ
วชิงดวง ระแน
 
ผู้เข้าใช้อาคา

ม่ได้บังคบทาง
ฉพาะสนใจได้
วัฒนธรรมพ้ืน

ายในเป็นเวทีก
พราะลักษณะก
บบมาเพ่ือใหส้

แยกเป็น 2อาค
สดงในเน้ือหาข
น้ือหาของการ

ําไม้นครชุม 
ภาคม 2558 

บทิศทางการไ
 ลานกิจกรรมภ
์นี้ก็จะกลายเป็

ดจากการก่อรู
างในการก่อสร้
ม้ในอดีตเพ่ือใ
าของพิพิธภัณฑ
มตร X 15 เมต
ตยกรรมในพ้ืน
อาคารต่างๆ ทั้
นงไม้ที่เรียงตัว

รเป็นหลัก เพ่ื
เดินให้ไปตาม
ด้ ดังจะเห็นได้
นบ้านภายในอ

การแสดงอยู่ที
การแสดงพ้ืนบ
สอดคล้องกับวิ

คารตามเน้ือห
ของการต้ังถิน่
รทําไม้ในป่าค

ไหลของน้ําใน
ภายนอก ที่เมื่
ป็นฉากบรรยา

รูปด้วยลักษณ
ร้างจากการทํ
ให้เกิดจินตภา
ฑ์ที่จัดแสดงเรื
ตร และขนาด
นที่ เพ่ือสร้าง
ทัง้ที่เป็นลายฉ
วกันถี่ๆ ผนังล

พ่ือสร้างการเข้
มลําดับแต่สาม
ด้ชัดเจนใน 2 อ
อาคาร 2.อาคา

ที่ตรงกลาง อา
บ้านในนครชุม
วิธีการเล่นแล

หาของการจัดแ
นฐานของตําบ
ลองสวนหมา

181 

นคลอง
อมี
ากาศ

ณะ
ําไม้ของ
าพทาง
รื่องการ
ดระยะ 3 

ลุเป็น
ลายตาราง

้าถึงจาก
มมารถ
 อาคาร
ารส่วน

าคารทรง
มมักจะมี
ะการ

แสดง
ลนครชุม 
กและป่า

 



ภาพที่ 133 ผั
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 ผงั

ผังพิพิธภัณฑ์ก
 สงิห์ลอ ตรวจ

งพื้นพพิิธภัณ

การทําไม้นครช
จแบบข้ันสุดท้า

ณฑ์การทาํไม้น

ชุม 
้าย 22 พฤษภ

นครชุม 

ภาคม 2558)  
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  (A) 

   
  (B)   

  (D) 
ภาพที่ 134 ภ
ที่มา (นิติกร สิ
(A) รูปด้านทิ
(B) รูปด้านทิศ
(C) รูปด้านทิ
(D) รูปด้านทิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 รปู

  

ภาพรูปด้านพิพ
 สงิห์ลอ ตรวจ
ศตะวันออกพิ
ศเหนือพิพิธภั
ศใต้พิพิธภัณฑ
ศตะวันตกพิพิ

ปดา้นอาคาร 

  

พิธภัณฑ์การท
จแบบข้ันสุดท้า
พิพิธภัณฑ์การท
ภัณฑ์การทําไม้
ฑ์การทําไม้นค
พิธภัณฑ์การทํ

 

    
 

ทําไม้นครชุม 
้าย 22 พฤษภ
ทําไม้นครชุม 
มน้ครชุม   
ครชุม 
ทาํไม้นครชุม 

      
 

 
ภาคม 2558) 
 

     

 

   (C) 
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ภาพที่ 135 รู
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 136 รู
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 137 รู
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 รปู

รปูตัดพิพิธภัณ
 สงิห์ลอ ตรวจ

รปูตัดพิพิธภัณ
 สงิห์ลอ ตรวจ

รปูตัดพิพิธภัณ
 สงิห์ลอ ตรวจ

ปตัด 

ณฑ์การทําไมน้
จแบบข้ันสุดท้า

ณฑ์การทําไมน้
จแบบข้ันสุดท้า

ณฑ์การทําไมน้
จแบบข้ันสุดท้า

นครชุมที่ 1 
้าย 22 พฤษภ

นครชุมที่ 2 
้าย 22 พฤษภ

นครชุมที่ 3 
้าย 22 พฤษภ

ภาคม 2558) 

ภาคม 2558) 

ภาคม 2558) 
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ภาพที่ 138 ภ
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 139 ภ
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 
 
 
 
 

5.2.4 สา

ภาพโครงสร้าง
 สงิห์ลอ ตรวจ

ภาพโครงสร้าง
 สงิห์ลอ ตรวจ

ามิติแสดงโคร

งหลังคา 
จแบบข้ันสุดท้า

งอาคารพิพิธภั
จแบบข้ันสุดท้า

รงสร้างของอ

้าย 22 พฤษภ

ภัณฑ์การทําไม
้าย 22 พฤษภ

าคารพพิิธภัณ

ภาคม 2558) 

ม้นครชุม 
ภาคม 2558) 

ณฑ์การทาํไม้น

 

 

้นครชุม 
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ผนังอาคาร 

ภาพที่ 140 ภ
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 141 ห
ที่มา (นิติกร สิ
 
 

5.2.5 สา
 

ภาพโครงสร้าง
 สงิห์ลอ ตรวจ

หุน่จําลองโคร
 สงิห์ลอ ตรวจ

ามิติแสดงโคร

งอาคารพิพิธภั
จแบบข้ันสุดท้า

งสร้างอาคารพ
จแบบข้ันสุดท้า

รงสร้างอาคาร

ภัณฑ์การทําไม
้าย 22 พฤษภ

พิพิธภัณฑ์กา
้าย 22 พฤษภ

รพพิิธภัณฑ์ก

ม้นครชุมและร
ภาคม 2558) 

รทําไม้นครชุม
ภาคม 2558) 

การทําไม้นคร

รูปแบบของผ
 

ม 
 

รชุมและรปูแบ

นังอาคาร 
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บบของ

 

 



ไไม้นครชุม กา
ออกแบบแบ่ง

ภาพที่ 142 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 

แสดงที่ 1 นค
กลับมาสร้างใ
ประสบการณ์

5.2.6 กา
ารจัดแสดงภา
งการจัดแสดง

 

แสดงตําแหน่ง
 สงิห์ลอ ตรวจ

5.

ครชุมคือ? คล
ใหม่ในพ้ืนที่เก

ณ์และความทร

ารจัดแสดงภา
ายในพิพิธภัณ
ออกเป็น 2 อ

งส่วนจัดแสดง
จแบบข้ันสุดท้า

.2.4.1 เนื้อหา
1. ส่วน

องสวนหมาก
ก่าคลองสวนห
รงจําของคนรุน่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

าพภายใน กา
ณฑ์การทําไม้น
อาคารเพ่ือให้ผู้

งพิพิธภัณฑ์กา
้าย 22 พฤษภ

าการจัดแสดง
นจัดแสดงช้ัน
กคือ? , 2. ส่วน
หมากกับภาพล
นบุกเบิก ,5.ส

ารทาํไม้ มรดก
ครชุมแบ่งเน้ือ
ผู้เข้าชมสามาร

ารทําไม้นครชุม
ภาคม 2558) 

งภายในอาคา
นที่ 1 ประกอบ
นจัดแสดงที ่2
ลักษณ์ใหม่ขอ
ส่วนจัดแสดงที

กทางวัฒนธร
อหาออกเป็น 
รถเลอืกการรับ

ม 
 

ารจัดแสดงที1่
บด้วย 5 สว่น
 2 ทิ้งถิน่ ,3. ส
องการทําไม้ ,4
ที่ 5 ที่มาของก

รรม พิพธิภัณ
 14 ส่วนจัดแส
บชมได้ดังน้ี 

1 
นจัดแสดง 1. ส
ส่วนจัดแสดง
4. ส่วนจัดแส
กลุ่มชาติพันธ์ุ

187 

ณฑ์การทํา
สดงการ

 

ส่วนจัด
ที่ 3 
ดงท่ี 4 
ธ์ุ 



ภาพที่ 143 แ
ที่มา (นิติกร สิ
  

จัดแสดงที่ 6
บ้านปากคลอ

ภาพที่ 144 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 
 

.
แสดงผังพ้ืนส่ว
 สงิห์ลอ ตรวจ
  

 ภาพความเป็
องเหนือ กลาง

แสดงผังพ้ืนส่ว
 สงิห์ลอ ตรวจ

วนจัดแสดงภา
จแบบข้ันสุดท้า
  

2. ส่วน
ปนชุมชนคลอง
ง ใต้ 

 

วนจัดแสดงภา
จแบบข้ันสุดท้า

ายในพิพิธภัณ
้าย 22 พฤษภ

 
นจัดแสดงช้ัน
งสวนหมากขอ

ายในพิพิธภัณ
้าย 22 พฤษภ

ฑ์การทําไม้นค
ภาคม 2558) 

นที่ 2 ประกอบ
องนิยายทุ่งมห

ฑ์การทําไม้นค
ภาคม 2558) 

ครชุมอาคารที
 

บด้วย 2 สว่น
หาราช ,2. สว่

 
ครชุมอาคารที

 

 
ที่1 ผังพ้ืนช้ันที

นจัดแสดง 1. ส
วนการจัดแสด

 
ที่1 ผังพ้ืนช้ันที
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ที่ 1 

ส่วนการ
ดงที่ 7 

ที่ 2 



แสดง ได้แก่ 
กําแพงเพชรแ
ท้องถิ่น VS รั
แสดงที่ 13 ร
ปัจจุบัน  

ภาพที่ 145 แ
ที่มา (นิติกร สิ
  
  

5.2.4.1 

1. ส่วนจัดแส
และการทําไม้ใ
รัฐบาล ,4. ส่ว
รสชาตินครชุม
 

 

แสดงผังพ้ืนส่ว
 สงิห์ลอ ตรวจ
  
  

เนื้อหาการจดั
1. เนื้อหาการ
สดงที่ 8 สัมปท
้ในป่าโป่งนํ้าร้
วนจัดแสดงที่ 
มตํานานคลอง

 

วนจัดแสดงภา
จแบบข้ันสุดท้า
  
  

ดแสดงภายใน
รจัดแสดงภา
ทานไม้ ,2. ส่
ร้อน ,3. ส่วนจ
 11 ใบบอก ,
งสวนหมากใน

ายในพิพิธภัณ
้าย 22 พฤษภ

 

นอาคารจัดแส
ยในอาคารจัด
วนจัดแสดงที
จัดแสดงท่ี 10
,5.ส่วนจัดแส
นช่ือนครชุม ,7

ฑ์การทําไม้นค
ภาคม 2558) 

 

สดงท่ี 2 
ดแสดงที่ 2 ป
ที่ 9 สัมปทานไ
0 ทุนสปัทานไ
ดงท่ี 12 ฉันคื

7.ส่วนการจัด

ครชุมส่วนอาค
 

ประกอบด้วย 
นไม้ในจังหวัด
ไม้เมืองหลวง 
คือใคร?,6.ส่ว
ดแสดงที ่14 น

 
คารที่ 2 
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 7 ส่วนจัด

 VS ทุน
นจัด
นครชุม



ภาพที่ 146 แ
ที่มา (นิติกร สิ

แสดงภาพ 3 มิ
 สงิห์ลอ ตรวจ

 มติิตําแหน่งขอ
จแบบข้ันสุดท้า

องส่วนจัดแสด
้าย 22 พฤษภ

ดงของทั้ง 2 อ
ภาคม 2558) 

อาคาร 
 

190 

 



ภาพที่ 147 ก
ที่มา (นิติกร สิ

ภาพที่ 148 ก
ที่มาของภาพ
 
 
  
 
 

5.2.5 ทัศ
5.

การจัดแสดงภ
 สงิห์ลอ ตรวจ

 
5.

การจัดแสดงภ
พ (นิติกร สิงห์ล

 

 

ศนียภาพภาย
.2.5.1 ส่วนจั

ภายในส่วนจัด
จแบบข้ันสุดท้า

.2.5.2 ส่วนจั

ภายในส่วนจัด
ลอ ตรวจแบบ

 

ยใน 
ัดแสดงที่ 1 น

แสดงที่ 1 นค
้าย 22 พฤษภ

ัดแสดงที่ 2 ทิ

แสดงที่ 2 ทิ้ง
บขั้นสดุท้าย 2

นครชุมคือ? ค

ครชุมคอื? คลอ
ภาคม 2558) 

 ทิ้งถ่ิน   

ถิ่นสาเหตุการ
22 พฤษภาคม

คลองสวนหม

องสวนหมากคื
 

รย้ายเมือง 
ม 2558) 

ากคือ? 

คือ?(นิทรรศก

191 

 
ารถาวร) 

 



ภาพลักษณใ์

ภาพที่ 149 ก
ภ

ที่มา (นิติกร สิ
 

บุกเบิก 

ภาพที่ 150 ก
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 
 
 

5.
ใหม่ของการทํ

การจัดแสดงภ
ภาพลักษณ์ให
 สงิห์ลอ ตรวจ

5.

การจัดแสดงภ
 สงิห์ลอ ตรวจ

.2.5.3 ส่วนจั
ทําไม้  

ภายในส่วนจัด
ม่ของการทําไ

จแบบข้ันสุดท้า

.2.5.4  ส่วนจั

ภายในส่วนจัด
จแบบข้ันสุดท้า

ัดแสดงที่ 3 ก

แสดงที่ 3 กลั
ไม้  
้าย 22 พฤษภ

จดัแสดงที่ 4 

แสดงที่ 4 ปร
้าย 22 พฤษภ

 กลับมาสร้างใ

ลับมาสร้างใหม

ภาคม 2558) 

 ประสบการณ

ระสบการณ์แล
ภาคม 2558) 

ใหม่ในพืน้ทีเ่ก

ม่ในพ้ืนที่เก่าค

 

ณแ์ละความท

ละความทรงจํ
 

ก่าคลองสวน

คลองสวนหมา

ทรงจําของคน

ําของคนรุ่นบุ

192 

หมากกับ

 
ากกับ 

รุน่

 
กเบิก 



ภาพที่ 151 ก
ที่มา (นิติกร สิ
 

นิยายทุง่มหา

ภาพที่ 152 ก
ม

ที่มา (นิติกร สิ
  
 
 
 
 

5.

การจัดแสดงภ
 สงิห์ลอ ตรวจ

5.
าราช 

การจัดแสดงภ
มหาราช 
 สงิห์ลอ ตรวจ
 

.2.5.5 ส่วนก

ภายในส่วนจัด
จแบบข้ันสุดท้า

.2.5.6 ส่วนก

ภายในส่วนจัด

จแบบข้ันสุดท้า

ารจัดแสดงที่

แสดงที่ 5 ทีม่
้าย 22 พฤษภ

ารจัดแสดงที่

แสดงที่ 6 ภา

้าย 22 พฤษภ

ที ่5 ที่มาของก

มาของกลุ่มชา
ภาคม 2558) 

ที ่6 ภาพความ

พความเป็นชุ

ภาคม 2558) 

กลุ่มชาติพันธุ์

ติพันธ์ุ 
 

มเป็นชุมชนค

มชนคลองสวน

 

ธุ ์

คลองสวนหมา

นหมากของนิ
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ากของ

 
นยิายทุ่ง 



ปากคลองใต้

ภาพที่ 153 ก
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 154 ก
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 
 
 
 

5.
 ้

การจัดแสดงภ
 สงิห์ลอ ตรวจ

5.

การจัดแสดงภ
 สงิห์ลอ ตรวจ

 

.2.5.7 ส่วนก

ภายในส่วนจัด
จแบบข้ันสุดท้า

.2.5.8  ส่วนก

ภายในส่วนจัด
จแบบข้ันสุดท้า

ารจัดแสดงที่

แสดงที่ 7 ปา
้าย 22 พฤษภ

การจัดแสดงที

แสดงที่ 8 สัม
้าย 22 พฤษภ

ที ่7 ปากคลอง

กคลองเหนือ 
ภาคม 2558) 

ที ่8 สัมปทาน

มปทานไม้ 
ภาคม 2558) 

งเหนือ ปากค

 ปากคลองกล
 

นไม้ 

  

คลองกลาง   

ลาง ปากคลอง

194 

       

 
งใต้ 

 



ภาพที่ 155 ก
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 156 ก
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 
 
 
 
 
 

5.

การจัดแสดงภ
 สงิห์ลอ ตรวจ

5.

การจัดแสดงภ
 สงิห์ลอ ตรวจ

 

.2.5.9  ส่วนก

ภายในส่วนจัด
จแบบข้ันสุดท้า

.2.5.10 จัดแส

ภายในส่วนจัด
จแบบข้ันสุดท้า

 

การจัดแสดงที

แสดงที่ 11 ใบ
้าย 22 พฤษภ

สดงท่ี 12 ฉัน

แสดงที่ 12 ฉั
้าย 22 พฤษภ

ที ่11 ใบบอก

บบอก 
ภาคม 2558) 

นคือใคร? 

ันคือใคร?? 
ภาคม 2558) 

ก 
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ภาพที่ 157 ร
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 158 ส
ที่มา (นิติกร สิ
  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.

รสชาตินครชุม
 สงิห์ลอ ตรวจ

5.

ส่วนการจัดแส
 สงิห์ลอ ตรวจ
 

.2.5.12 ส่วน

ม 
จแบบข้ันสุดท้า

.2.5.13 ส่วน

สดงที ่14 นคร
จแบบข้ันสุดท้า

การจัดแสดง

้าย 22 พฤษภ

การจัดแสดง

รชุมปัจจุบัน 
้าย 22 พฤษภ

ที่ 13 รสชาติ

ภาคม 2558) 

ที่ 14 นครชุม

ภาคม 2558) 

ตนิครชุม 

 

มปัจจุบัน 
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6. ส่วนเช่ือม
 เ

ภาพที่ 159 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 160 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 161 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 
 

มที่ 2 สะพาน
เช่ือมต่อระหว่

แสดงผังสะพา
 สงิห์ลอ ตรวจ

แสดงรูปตัดสะ
 สงิห์ลอ ตรวจ

แสดงทัศนียภา
 สงิห์ลอ ตรวจ

ขา้มคลองแม่
ว่างกลุ่มอาคาร

นข้ามคลองแ
จแบบข้ันสุดท้า

ะพานข้ามคลอ
จแบบข้ันสุดท้า

าพสะพานข้าม
จแบบข้ันสุดท้า

ม่พล้อสายเก่า
รบ้านพะโป้แล

แม่พล้อสายเก่
้าย 22 พฤษภ

องแม่พล้อสาย
้าย 22 พฤษภ

มคลองแม่พล้
้าย 22 พฤษภ

า 
ละพิพิธภัณฑ์ก

า 
ภาคม 2558) 

ยเก่า 
ภาคม 2558) 

ล้อสายเก่า 
ภาคม 2558) 

การทําไม้นคร

 

 

 

รชุมกบัวัดสว่า
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างอารมณ ์

 

 

 



7. กลุ่มอาคา
 7

ภาพที่ 162 แ
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 
 
 
 
 
 

ารกลุ่มที่ 3 กล
7.1 ผังพิพธิภั

แสดงผังพ้ืนพิพิ
 สงิห์ลอ ตรวจ

ลุ่มพิพิธภัณฑ
ภัณฑ์เรือนครช

พิธภัณฑ์เรือใน
จแบบข้ันสุดท้า

ฑ์เรือในนครชุ
ชมุ 

นนครชุม 
้าย 22 พฤษภ

ชมุ 

ภาคม 2558)  
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 7

ภาพที่ 163 รู
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 164 รู
ที่มา (นิติกร สิ
 
 7

ภาพที่ 165 รู
ที่มา (นิติกร สิ

 
7.2 รูปตัดอา

รปูตัดที่1 พิพิธ
 สงิห์ลอ ตรวจ

รปูตัดที่2 พิพิธ
 สงิห์ลอ ตรวจ

7.3 รูปด้าน 

รปูด้านพิพิธภั
 สงิห์ลอ ตรวจ

คารพิพธิภัณ

ธภัณฑ์เรือนค
จแบบข้ันสุดท้า

ธภัณฑ์เรือนค
จแบบข้ันสุดท้า

ัณฑ์เรือนครชุ
จแบบข้ันสุดท้า

ฑ์เรือนครชมุ

รชุม 
้าย 22 พฤษภ

รชุม 
้าย 22 พฤษภ

ชุมด้านทิศตะวั
้าย 22 พฤษภ

ม 

ภาคม 2558) 

ภาคม 2558) 

วันออก 
ภาคม 2558) 

 

 

 

199 

 

 

 



 
 

ภาพที่ 166 รู
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 167 รู
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 168 รู
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 
 
 
 

รปูด้านพิพิธภั
 สงิห์ลอ ตรวจ

รปูด้านพิพิธภั
 สงิห์ลอ ตรวจ

รปูด้านพิพิธภั
 สงิห์ลอ ตรวจ

ัณฑ์เรือนครชุ
จแบบข้ันสุดท้า

ัณฑ์เรือนครชุ
จแบบข้ันสุดท้า

ัณฑ์เรือนครชุ
จแบบข้ันสุดท้า

ชุมด้านทิศใต้ 
้าย 22 พฤษภ

ชุมด้านทิศเหนื
้าย 22 พฤษภ

ชุมด้านทิศตก 
้าย 22 พฤษภ

 
ภาคม 2558) 

นอื 
ภาคม 2558) 

 
ภาคม 2558) 
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ภาพที่ 169 ท
ที่มา (นิติกร สิ
 
 7

ภาพที่ 170 ท
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 
 
 

7.4 ทัศนียภา

ทศันียภาพภา
สงิห์ลอ ตรวจ

7.5 ทัศนียภา

ทศันียภาพภา
 สงิห์ลอ ตรวจ

าพภายในพิพิ

ยในพิพิธภัณฑ
จแบบข้ันสุดท้า

าพภายนอก 

ยนอกพิพิธภัณ
จแบบข้ันสุดท้า

ธภัณฑ์เรือนค

ฑ์เรือนครชุม 
้าย 22 พฤษภ

ณฑ์เรือนครชุม
้าย 22 พฤษภ

ครชุม 

 
ภาคม 2558) 

ม 
ภาคม 2558) 
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8. ภาพโมเด

ภาพที่ 171 โ
ที่มา (นิติกร สิ
 

ลพิพิธภัณฑ์น

โมเดลพิพิธภัณ
สงิห์ลอ ตรวจ

นครชุม 

ณฑ์นครชุม 
จแบบข้ันสุดท้า้าย 22 พฤษภภาคม 2558)  

202 

 



ภาพที่ 172 โ
ที่มาของภาพ
 

ภาพที่ 173 โ
ที่มา (นิติกร สิ
 

โมเดลพิพิธภัณ
พ (นิติกร สิงห์ล

โมเดลพิพิธภัณ
 สงิห์ลอ ตรวจ

ณฑ์นครชุม สว่
ลอ ตรวจแบบ

ณฑ์การทําไมน้
จแบบข้ันสุดท้า

วนกระเช่าข้าม
บขั้นสดุท้าย 2

นครชุม  
้าย 22 พฤษภ

มคลองส่วนห
22 พฤษภาคม

ภาคม 2558) 

มาก 
ม 2558) 
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ภาพที่ 174 โ
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 175 โ
ที่มา (นิติกร สิ

โมเดลพิพิธภัณ
 สงิห์ลอ ตรวจ

โมเดลพิพิธภัณ
 สงิห์ลอ ตรวจ

ณฑ์นครชุมส่วน
จแบบข้ันสุดท้า

ณฑ์การทําไมน้
จแบบข้ันสุดท้า

นโรงภาพยนต
้าย 22 พฤษภ

นครชุม  
้าย 22 พฤษภ

ตร์และพ้ืนที่ต
ภาคม 2558) 

ภาคม 2558) 

ลาดย้อนยุคน
 

 

นครชุม 
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ภาพที่ 176 โ
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 177 โ
ที่มา (นิติกร สิ
 

โมเดลพิพิธภัณ
 สงิห์ลอ ตรวจ

โมเดลพิพิธภัณ
 สงิห์ลอ ตรวจ

ณฑ์การทําไมน้
จแบบข้ันสุดท้า

ณฑ์เรือในนคร
จแบบข้ันสุดท้า

นครชุมและสะ
้าย 22 พฤษภ

รชุม  
้าย 22 พฤษภ

ะพานข้านคลอ
ภาคม 2558) 

ภาคม 2558) 

องแม่พล้อสาย
 

 

ยเก่า 

205 

 

 



ภาพที่ 178 โ
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 
 
 
 
 
 

โมเดลพิพิธภัณ
 สงิห์ลอ ตรวจ

ณฑ์เรือในนคร
จแบบข้ันสุดท้า

รชุม,พ้ืนที่กิจก
้าย 22 พฤษภ

กรรมเอนกประ
ภาคม 2558) 

ะสงค์และลาน
 

นทราย 
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9. ภาพหุ่นจํา

ภาพที่ 179 โ
ที่มา (นิติกร สิ
 

ภาพที่ 180 โ
ที่มา (นิติกร สิ
 
 
 
 

าลองทางคอม

โมเดลทางคอม
 สงิห์ลอ ตรวจ

โมเดลทางคอม
 สงิห์ลอ ตรวจ

มพิวเตอรพ์ิพิ

มพิวเตอร์พิพิธ
จแบบข้ันสุดท้า

มพิวเตอร์พิพิธ
จแบบข้ันสุดท้า

พธิภัณฑ์นครช

ธภัณฑ์นครชุม
้าย 22 พฤษภ

ธภัณฑ์นครชุม
้าย 22 พฤษภ

ชุม 

มนครชุม 
ภาคม 2558) 

มนครชุม 
ภาคม 2558) 
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บทที ่8 
สรุป 

 
 โครงการพิพิธภัณฑ์นครชุมน้ี เกิดจากการทดลองหาแนวทางในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยมคีวามเหมาะสมกับภาพของบริบทและกายภาพทางสังคม ที่สามารถจะ
แสดงให้เห็นความผสมผสานกลมกลืนของรากเหง้าความเป็นมาในอดีตกับการออกแบบในปัจจุบัน 
โดยอ้างอิงแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ และทฤษฏีชุมชนในจินตกรรมกับแนวคิดพ้ืนฐานในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม และหยิบยกเอาแนวคิดประเพณีประดิษฐ์เข้ามาใช้ในงานสถาปัตยกรรม จากน้ันจึง
ตีความออกมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบและพัฒนาไปสู่รูปธรรมทางสถาปัตยกรรมในขั้น
สุดท้าย 
 การศึกษาข้อมลูได้ศึกษาถึงข้อมูลเก่ียวกับการนําเอาประเพณีประดิษฐ์มารับใช้ในสังคม
ปัจจุบัน โดยคําถามต้ังต้นในการศึกษาว่า นครชุมมีประเพณีประดิษฐ์หรือไม่หรือแนวโน้มที่จะเกิด
ประเพณีประดิษฐ์ในด้านใดถ้ามีนครชุมใช้ประเพณีประดิษฐ์ในสังคมชุมชนอย่างไร ชุมชนนครชุมมี
บริบทและกายภาพในส่วนใดของที่สัมพันธ์กับทฤษฏีชุมชนในจินตกรรมบ้าง ผลจากคําถามต้ังต้นน้ีจึง
เป็นผลที่มาจากความสัมพันธ์ของข้อมูลกายภาพต่างๆที่เป็นวัตถุดิบในอดีต และตัวแปรคือคนในนคร
ชุมในปัจจุบันหยิบยกประเพณีและวัฒนธรรมในอดีตไปใช้ในทางด้านใดบ้าง ต่อมาจึงได้นํามา
เปรียบเทียบเข้ากับการประยุกต์เพ่ือมาใช้ในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
 ในกระบวนการออกแบบได้แปรแนวคิดนามธรรมในข้างต้นให้ปรากฏออกมาเป็นการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม โดยคํานึงถึงการสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกบับริบทของ
ชุมชนและการพ้ืนที่ที่ใช้รองรับประเพณีประดิษฐ์และจินตกรรมในชุมชนที่แฝงและสอดแซรกในพ้ืนที่
ชุมชน โดยอาศัยวิธีในการออกแบบจัดวางผังโดยการเลือกที่จะกระจายตัวงานออกแบบพิพิธภัณฑ์เข้า
ไปสอดแทรกในพ้ืนที่ส่วนต่างๆแทนการกระจุกตัวอาคารให้อยู่แต่ในพ้ืนที่เดียวกันทั้งหมด การ
ออกแบบรูปทรงและพื้นผิวของอาคารสถาปัตยกรรมที่ต้องการให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้องถิ่นและทางวัฒนธรรม 
 การว่างผังก่อให้เกิดการกระจายตัวของเน้ือหาการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์เข้าไป
สอดแทรกของในบริบทชุมชนในส่วนต่างๆ การัดว่างตําแหน่งของอาคารในส่วนต่างๆเป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ของเน้ือหากับพ้ืนที่นั้นๆ และลกัษณะทิศทางการเดินเข้าชมในส่วนต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์
ที่สามรถจูงใจให้ผู้เข้าใช้เลือกที่จะเดินไปยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือเข้าชมอาคารในแต่ละส่วน ตัวรูปแบบ
ของอาคารต้องการสื่อด้วยรูปแบบที่ประยุกต์ต่อยอดมาจากงานช่างและเทคโนโลยีการก่อสร้างของ
งานช่างสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในนครชุม เพ่ือสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและสถาปัตยกรรม
โดยรอบที่สร้างอยู่เดิม คนในพ้ืนที่เองก็จะไม่รู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์นี้ต้ังอยู่เป็นเสมือนเป็นสิง่แปลกปลอมใน
พ้ืนที่ ผู้ใช้สอยที่เข้ามาใช้ในโครงการจึงเสมือนว่าอาคารเป็นส่วนหน่ึงของของพ้ืนที่ชุมชน 
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ส่วนที่ว่างภายในอาคารจัดแสดงแต่ละส่วนเป็นบรรยากาศของพ้ืนที่ว่างอาคารช่วงพาดกว้าง เป็นที่ว่าง
เฉพาะตัวที่มาจากความรู้สึกของพ้ืนที่ว่างภายในของโรงงานไม้,โรงสีข้าว,ตลาดเก่าในอดีตที่อยู่ในความ
ทรงจําจากการทําไม้และอดีตที่เคยรุ่งเร่ืองของชุมชนนครชุมในอดีต 
 กระบวนการทั้งหมดน้ีเป็นการตอบคําถามต้ังต้นได้ว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยน้ัน
ไม่ได้มีรูปแบบที่เป็นแบบแผนเสมอไป และไม่จําเป็นต่อออกแบบให้มีองค์ประกอบประดับตกแต่งที่
แสลงความเป็นไทยเฉพาะเปลือกนอกเพียงเท่าน้ันเสมอไป เราสามรถออกแบบให้มมีิติอ่ืนให้เกิดเป็น
การออกแบบที่มีความสอดคล้องกันกับปรากฏการณ์ทางสังคมในเร่ืองประเพณีประดิษฐ์กับการนําเอา
อดีตมารับใช้ปัจจุบัน โดยการออกแบบน้ันมีรากฐานมาจากการวิเคราะห์และตั้งคําถามถึงการใช้อดีต
กับของคนในปัจจุบันนํามาแปรเป็นพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรมเพ่ือเข้าไปรับใช้การใช้ประเพณีเหล่าน้ัน
และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด้วย 
 อย่างไรก็ตามในการออกแบบนี้ก็มีข้อจํากัดอยู่บางประการทําให้การแสดงออกทาง
ความคิดและการแปรทฤษฏีประเพณีประดิษฐ์มาใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ไมส่ามารถทําได้
อย่างเต็มที่เพราะในทางสังคมศาสตร์น้ันเรือ่งของประเพณีประดิษฐ์และจินตกรรมชุมชนเป็นเรื่องของ
วาทะกรรมมุมมองที่มีต่อภาพร่างทางสังคม วิทยานิพนธ์เล่มน้ีนั้นยังไมส่ามารถที่จะแปลงมาเป็น
แนวคิดในการอกแบบได้อย่างสมบูรณ์น้ันจากปัญหาเวลาในการทําการศึกษาและโดยเฉพาะความ
คาดหวังที่จะให้งานออกแบบน้ีมาจากงานออกแบบที่เป็นประเพณีประดิษฐ์ในงานสถาปัตยกรรมที่
พัฒนารูปแบบมาจากสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ ข้อจํากัดในเรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ที่
ส่วนใหญถู่กรื้อถูกทําลายทิ้งไปเสียเยอะทําให้การศึกษางานสถาปัตยกรรมในพ้ืนถิ่นน้ันทําได้ไม่เต็มที่
มากนักมีผลต่อแนวคิดและวิธีการทํางานดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีข้อปกพร่องของวิทยานิพนธ์ช้ินน้ีมาก
น้อยเพียงใดผู้จัดทําก็ยังหวังว่าจะเป็นมุมมองใหม่ที่มีต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยต่อไป 
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