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     The purposes of this thesis were to make a research and design on traditional Thai 
architecture in form of a Stupa with realizations of making functional space and other practical 
programs along with aesthetics and cultural values. The thesis included the design of Community 
Museum building where ancient artifacts found in the ancient city of Ban Kubua will be preserved 
and exhibited in, and the study of any activities that could possibly be added into the project to 
promote Thai tourism and harmonically be along with the local lifestyle.  
                 The design process consists of  1) The study on characteristics of architecture and 
ancient artifacts both in the area of Kubua city and other ancient city in Dvaravati period, for 
examples, Nakhon Pathom city and U-Thong city. 2) To adapt and transform community’s cultural 
characteristic such as sin-teen jok fabric (hand woven Thai skirt with special method of color picked 
on the edge) to become part of architectural ornaments. 3) The realization of natural light as the main 
theme during the design process together with artificial lights. 

   Advices on the design and process 
   1. Beside the traditional appropriations which have to be considered during the whole 

research and design of Thai architecture, designer needs to have creativities in order to make 
development of the building and architecture value. 
                  2. To design any projects in ancient community area, it is compulsory to make a wide 
study about its context and surrounding communities in order to see the bigger picture and 
understand its development and evolution, and to find the certain character of any particular 
community.  
                  3. In order to achieve the most sufficient practical design, designer should work with the 
experts from other relative fields during the whole design process. 
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บทที่  1
ขอมูลพื้นฐาน

ช่ือหัวขอวิทยานิพนธ
พระมหาเจดีย  และพิพิธภัณฑชุมชน บาน คูบัว จ.ราชบุรี
Stupa  and  Museum of  Ban  Kubua , Rajchaburi

ความเปนมา และความสําคัญของโครงการ ( Statements and Significance of
the Problems)

การกอรูปของสังคมมนุษยมีพัฒนาการจาก ชุมชนเล็กๆ สูชุมชนหมูบาน เปนเมือง เปน
รัฐและอาณาจักรซึ่งการตั้งถิ่นฐานนั้นก็จะสัมพันธกับสภาพแวดลอม ในชุมชนโบราณสวนใหญก็
จะเลือกบริเวณลุมน้ําเสมอไมเวนแมในสวนของประเทศไทย เนื่องจากความอุดมสมบูรณโดย
เฉพาะบริเวณดินดอนปากแมน้ํา ซึ่งสอดคลองกับลักษณะชุมชนเกษตรกรรม เหมาะสมกับการ
เพาะปลูก และเปนองคประกอบทางกายภาพที่สะดวกแกการคมนาคมระหวางเมืองแลว ยังเอื้อให
เกิดการติดตอกับภายนอกโดยทางทะเลไดอีกดวย

อาณาจักรทวาราวดีจึงกอตัวขึ้นจากปจจัยดังกลาว (ประมาณพุทธศตวรรษที่11-12)
ในบริเวณลุมน้ําแมกลองซึ่งเปนแหลงชุมชนโบราณหนึ่งที่มีการตั้งถิ่นฐานยาวนานบนเสนทางการ- 
คาและสายวัฒนธรรมจากอินเดียและลังกาจนมีความรุงเรือง มีการขยายตัวจากรัฐจกลายเปน
อาณาจักรทวาราวดีที่ยิ่งใหญและเปนจุดเริ่มวิวัฒนาการของพระสถูปในประเทศไทย1โดยมีเมืองคู
บัวเปนศูนยกลางของเมืองในลุมน้ําแมกลองและหัวเมืองชายทะเลทางตะวันตกของอาวไทย

เมืองคูบัวปจจุบันอยูในเขต จังหวัดราชบุรี ทางดานทิศใต ซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพร
หลาย ในป พ.ศ. 2504 เมื่อกรมศิลปากรเขาไปทําการขุดสํารวจและพิมพหนังสือ “สมุดนําชม
โบราณวัตถุสถานสมัยทวาราวดี ตําบลคูบัว จังหวัดราชบุรี” โดยที่พัฒนาการของเมืองเกิดขึ้นใน
พุทธศตวรรษที่ 13 เปนเมืองที่มีผังเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาอยูในแนวเหนือใต ขนาดพื้นที่ประมาณ
750x2250 ตารางเมตร มีคันดินและคูน้ํา2ชั้นลอมรอบ มีวัดโขลงสุวรรณคีรีเปนวัดศูนยกลางเมือง

                                                          
1 ศรีศักร วัลลิโภดม, ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ ( กรุงเทพฯ : สํานัก

พิมพเมืองโบราณ, ม.ป.ป.), ไมปรากฏเลขหนา.
1
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เชื่อวาเปนชุมชนคนเชื้อชาติมอญที่อยูอาศัยตอเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยา2 และคนเชื้อชาติไทยยวน
เขามาอาศัยตอในชวง รัตนโกสินทรตอนตน จากการที่เมืองคูบัวไดทําการติดตอคาขายทําใหมีการ
คัดสรรและรับเอาอิทธิพลของชนชาติตางๆเขามาในชุมชน ในการศึกษาพบวาทั้งชนชั้นปกครอง
และชาวเมืองนับถือพุทธศาสนานิกายหินยานซึ่งเปนศาสนาระดับรัฐโดยอาจจะมีศาสนาอื่นมีอิทธิ
พลบางก็เปนสวนนอย ศาสนสถานที่สําคัญไดแก พระสถูป หลักธรรมจักร จากการสํารวจไมพบวา
มีโบสถหรือวิหารเลย 3การที่พบพระสถูปเจดียจํานวนมากทั้งภายในและนอกเขตเมืองนั้น สอด
คลองกับแกนแทของพุทธศาสนานิกายหินยานคือการสักการะบูชาพระบรมธาตุ โดยที่ไดพบผอบ
ทองและเงินบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีพลอยกับทับทิม ซึ่งเปนหลักฐานที่สําคัญที่แสดงวาพระ
พุทธศาสนาไดเผยแพรมาประดิษฐานอยู ณ.ที่บานคูบัว มาแตคร้ังอดีต และเปนการคนพบพระ
บรมสารีริกธาตุที่มีหลักฐานอางอิงเพียงชิ้นเดียวของจังหวัดราชบุรี∗

ในการขุดคนทางโบราณคดีทําใหรูถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมการดํารงชีวิต ศาสนา คติ
ความเชื่อ การปกครอง การรับอิทธิพลจากภายนอก สัณฐานและองคประกอบของสถาปตยกรรม
จากโบราณวัตถุและโบราณสถานที่ทําข้ึนจากปูนปนและดินเผา ซึ่งวัสดุที่นํามาใชทําประติมากรรม
และลวดลายประดับตกแตงสถาปตยกรรม ศ.ศิลป พีระศรีไดใหขอเสนอแนะไววา”ประติมากรรม
ซึ่งปนขึ้นอยางประณีต จําตองอยูในที่ซึ่งมีแสงสวางเหมาะสมและสูงพอเหมาะกับสายตา” ปจจุบัน
โบราณวัตถุเหลานี้ไดถูกรวบรวมโดยเจาอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรีและชาวบานนํามาถวายให เก็บ
รักษาไวที่วัดและอีกสวนหนึ่งอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี

สภาพของชุมชนในปจจุบันประชากร สวนใหญเปนชาวลาวยวนหรือไทยยวนที่อพยพ
มาจากเชียงแสน โยนกนคร ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร (รัชกาลที่๑,๓) ซึ่งสวนหนึ่งไดตั้งรกรากอยู
ที่จังหวัดสระบุรี ที่เหลือก็กระจายอยูในจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะที่บานคูบัวมีชาวยวนอยูอาศัยถึง
90% จนเรียกไดวาเปนชุมชน “ไทย-ยวน” ในการอพยพไดนําเอกลักษณเฉพาะตัวมาดวย แลวยังคง
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไวไดอยางดี เชน ภาษาพูด หัตถกรรม การทอผาจก(มี
เอกลักษณทางรวดลายที่ไมเหมือนที่ใด) การแตงกาย การนับถือผี และพุทธศาสนา

โดยมีการเสนอเปนโครงการจริงที่จะจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑชุมชนขึ้นวัดโขลงสุวรรณคีรี
เพื่อใหเปนแหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับศิลปะ ภูมิปญญาชาวบาน วัฒนธรรมทองถิ่น  และการนําไป

                                                          
2 ผาสุข   อินทราวุธ, ทวาราวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี ( กรุงเทพฯ :

โรงพิมพอักษรสมัย ,2542), 50.
3 ชูศรี   สาธร, บันทึกการขุดคนโบราณคดี บานคูบัว ( กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 79.
∗ ปจจุบันเก็บรักษาอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
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ประยุกตใช ใหแกผูสนใจ การจัดทําโครงการนี้มุงหวังให เปนศูนยรวมทางจิตใจและเปนแบบจําลอง
หนึ่ง ที่ใชกระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรมเปนเครื่องมือที่แสดงใหเห็นวาสิ่งที่เปนรากฐาน
ของทองถิ่น สามารถนํามาประยุกตใหเกิดคุณคาทางศิลปได และเพื่อใหเยาวชนที่จะเปนตัวกําหนด
แนวทางของชุมชนในอนาคต ไดเรียนรูความเปนมาของทองถิ่น วามีความสําคัญอยางไรควรคาแก
การทะนุถนอมชุมชนของตนไวอยางไร  จึงควรที่จะตองมีสวนจัดแสดงขอมูลทางโบราณคดี และ
ชาติพันธุวิทยาประกอบโครงการนี้   อีกเหตุผลหนึ่งคือเปนความตองการชุมชนเองดวย

 วัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา (Objective and Scope)
1. เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ คติความเชื่อ สัญลักษณ และพัฒนาการของพระสถูป

เจดีย ที่บาน คูบัว รวมถึงรูปแบบการรับพุทธศาสนาของเมืองคูบัว ที่สงผลกับการ
ออกแบบ

2. ศึกษาแนวทางการออกแบบและจัดแสดงในพิพิธภัณฑชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่
3. ศึกษาแนวทางการใชแสงธรรมชาติเขาชวยใหแสงสวางในงานสถาปตยกรรมไทย

 เปาหมายของโครงการ (Goal)
1.   เพื่อเปนเจดียสถาน(ธาตุเจดีย) ที่บอกถึงการรุงเรืองแหงพุทธศาสนาในดินแดนแหง

นี้ และ.เปนศูนยรวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ใหไดมีการศึกษา และการ
ปฏิบัติพุทธธรรม  เพื่อการสืบตอพุทธศาสนา

2.  เพื่อฟนฟูเมืองคูบัว และเปนที่รวบรวมขอมูล เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกทางชาติพันธุ
วิทยาและทางประวัติศาสตรแกชุมชน  เยาวชนในทองถิ่น และผูคนควาขอมูล

3.  เพื่อกระตุนใหประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนาไดมีโอกาสพื้นกลับ
คืนมา

4.  เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาทางศิลปหัตถกรรมพื้นบานโดยมีองคประกอบของชุม
ชนเปนพื้นฐานเชน เร่ืองวัสดุเปนตน

วิธีการศึกษา (Process of the Study)
1. ภาคขอมูล
        1.1   ข้ันคนควารวบรวมขอมูล

1.1.1   ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการ เก็บขอมูลจากสถานที่จริง (สํารวจภาค
สนาม)   การสัมภาษณ การสังเกตและจดบันทึก ถายภาพ
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1.1.2    ขอมูลทุติยภูมิ ไดจาก การรวบรวมเอกสารทางวิชาการ สถิติ ราย
งานการทดลอง  เปนตน โดยนําขอมูลที่ไดมาลําดับตามวัตถุ
ประสงคที่ตองการศึกษา รวมทั้งจัดทําบรรณานุกรม

     1.2   ข้ันวิเคราะหขอมูล
ทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลที่ไดมาหาความตองการของกิจ

กรรม และพื้นที่ที่ตองใช ตามหลักวิชาและวิจารณญาณ
        1.3   ข้ันสรุปขอมูล
          นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห  จัดทําเปนโปรแกรมการออกแบบทาง
สถาปตยกรรมเพื่อไปสูข้ันออกแบบ
2. ภาคการออกแบบ
         2.1   ทําการวิเคราะหที่ตั้ง กําหนดแนวความคิดเบื้องตน ของโครงการ
         2.2 หาความสัมพันธของสวนตางๆที่เกี่ยวของ โดยนําขอมูลที่ไดรวบรวมไวมา
เปนฐานในการออกแบบ
         2.3   กําหนดแนวความคิดยอยของแตละสวน พรอมจัดทําแบบรางตรวจ และ
ปรับปรุง แกไขพัฒนาแบบ
         2.4   นําเสนองานขั้นสุดทาย
         2.5   จัดทําเอกสารประกอบวิทยานิพนธ

 แหลงขอมูล
1. หองอานหนังสือคณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. หอสมุดใหญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร และ ราชบุรี
4. วัดโขลงสุวรรณคีรี
5. มูลนิธิพัฒนาประชากรตําบลคูบัว และชมรมไทย-ยวน ราชบุรี
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บทที่  2
ที่ต้ังและสภาพทั่วไป

ที่ต้ังและสภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุรี
ที่ต้ัง  จังหวัดราชบุรี ตั้งอยูระหวางรุงที่ 13องศา10ลิปดา ถึง13องศา45ลิบดาเหนือ

และระหวางแวงที่ 99องศา 10ลิปดา ถึง 100องศา 5ลิบดาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 5,916 ตา
รางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,247,554 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตก ตาม
ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เปนระยะทาง 101 กิโลเมตร หรือตามทางหลวงหมายเลข
35(ถนนธนบุรี – ปากทอ) ประมาณ 80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับบริเวณใกลเคียงดังนี้

ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอทามะกา
อําเภอ ทามวง อําเภอเมือง จังหวัด. . .. .    .
กาญจนบุรี และอําเภอนครปฐม    .  ... .  .
จังหวัดนครปฐม
ทิศใต  ติดตอกับอําเภอเขายอย .
 จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอสามพราน . 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม .
อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร .   .     .    
อําเภอบางคนที อําเภออัมพวาและ        . .. 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอบางคายู .  .
อําเภอเมตตา จังหวัดทะวาย
ประเทศ..สหภาพพมา
ต

8

p

ภาพที่ 1  แผนที่มณฑลราชบุรี
ที่มา  :  กรมศิลปากร, ราชบุรี (กรุงเทพมหานคร: บริษัท อัมรินทรพร้ินติ้งกรุพ จํากัด, 2534 ), 53.

5

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



6

สภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุรี  จากทางดานทิศตะวันออก ลักษณะเปนเทือกเขาสูง
ทาง ดานตะวันตกแลวคอย ๆ ลาดลงสูที่ราบลุมทางดานทิศตะวันออก อันเปนที่ราบลุมริมฝงทะเล
ดานอาวไทย หรือหากมองตามแนวดานทิศเหนือลงสูทิศใต ก็จะมีแมน้ําแมกลองเปนแมน้ําสาย
สําคัญ อันเกิดจากการรวมตัวของแมน้ําแควนอยและแมน้ําแควใหญที่ไหลมาจากเทือกเขาแหลม
ในจังหวัดกาญจนบุรีมาบรรจบกันที่บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีแลวไหลลงสูดานใตผาน
อําเภอทามวง อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม อําเภอเมือง
ราชบุรี อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี แลวไหลไปทางตะวันออกเฉียงใตเขาสู
เขตอําเภอบางคนที อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามและออกสูอาวไทยที่ปากแมน้ําแมกลอง
บริเวณพื้นที่จากเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรีมาถึงอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปนบริเวณที่สูง
มีภูเขาสลับกับที่ลุมสามารถปลูกขาวได ตั้งแตอําเภอโพธาราม ลงมาจนถึงเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี พื้นที่ทั้งสองฝงของแมน้ําแมกลองมีลักษณะเปนที่ราบลุม เมื่อเกิดมีลําน้ําไหลไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตเขาไปในเขตอําเภอบางคนทีและอําเภออัมพวา บริเวณดังกลาวจะมีสภาพเปน
พื้นที่ราบลุมตํ่าไปถึงปากแมน้ําแมกลอง 1

                                                          
1 ศรีศักร  วัลลิโภดม, “ ราชบุรี เมืองทาที่ถูกลืม, “ เมืองโบราณ 16, 2 ( เมษายน – มิถุนายน 2533 )

: 44.

ภาพที่  2  แผนที่จังหวัดราชบุรี
ที่มา  :  ศรีศักร     วัลลิโภดม, แมน้ําแมกลอง  ลุมน้ําแมกลอง:พัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรม  (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิฆเณศ พร้ินติ้งเซ็นเตอร จํากัด , 2536), 46.
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ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรี  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรี
สามารถแบงออกเปน 5 ประเภท ดังนี้2

1. เขตภูเขาสูงชัน อยูบริเวณดานทิศตะวันตกและตะตกวันเฉียงเหนือของอําเภอปาก
ทอ ภูเขาเหลานี้  เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรีที่ติดตอกับประเทศ สหภาพพมา มีลําน้ําไหล
ผานลงไปทางใต พื้นที่สวนใหญอยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 300 เมตร

2. เขตที่ดอน สวนใหญเปนที่ดอนลูกคลื่นลอนลาด และลูกคลื่นลอนชันในบริเวณที่
อยูใกลเทือกเขาในเขตอําเภอสวนผึ้ง อําเภอจอมบึงและอําเภอปากทอ พื้นที่ในบริเวณนี้อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 100 – 300 เมตร

3. เขตที่ดอนคอนขางราบ รวมถึงที่เปนลูกคลื่นลอนลาดในเขตอําเภอจอมบึง อําเภอ
ปากทอ และทิศตะวันตกของอําเภอโพธารามและอําเภอบานโปง พื้นที่บริเวณนี้อยูสูงจากระดับน้ํา
ทะเลประมาณ 20 – 100 เมตร

4. เขตที่ราบลุม อยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดซึ่งมีแมน้ําแมกลองไหลผาน พื้นที่
สวนใหญอยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 5 – 20 เมตร

5. เขตที่ราบลุมมีแมน้ําทะเลทวมถึง บริเวณตอนปลายของแมน้ําแมกลองทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของจังหวัด โดยเฉพาะในเขตอําเภอวัดเพลง และอําเภอดําเนินสะดวก พื้นที่นี้จะ
อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2 เมตร

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดราชบุรี  ลักษณะภูมอิากาศของจังหวัดราชบุรีอยูใน
ระดับเฉลี่ยประมาณ 27.7 องศาเซลเซียส ฤดูรอนเร่ิมต้ังแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ฤดู
ฝนเริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มกราคม ในฤดูฝนนั้นจะมีฝนตกชุกในเดือนกันยายน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปวัดได 1,000 – 
1,250 มลิลิเมตร3

                                                          
2 พรชัย  สุจิตต, สภาพแวดลอมและรองรอยกอนประวัติศาสตรในบริเวณลุมน้ําแมกลอง

(ม.ป.ท. , 2536), 72.
3 สํานักงานจังหวัดราชบุรี , แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2533 – 2534      (ม.ป.

ท. ,2533), 25.
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ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ  จังหวัดราชบุรีเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณไปดวย
ทรัพยากรทางธรรมชาติไดแก ปาไม ซึ่งมีพื้นที่ประมาณรอยละ 38 ของจังหวัด แรธาตุ ไดแก ดีบุก
แทนทาไลต เฟลสปาส ควอรต หินปูน ดินขาวและดินลูกรัง แหลงน้ําที่สําคัญไดแก แมน้ําแมกลอง
ชวงที่ไหลผานจังหวัดราชบุรีเปนระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตรและมีแหลงน้ําอื่นๆ เชน ลําภาชี
คลองดําเนินสะดวก เปนตน รวมไปถึงคลองสงน้ําใหญนอยตามโครงการชลประทาน4

                                                          
4 สํานักงานจังหวัดราชบุรี , จังหวัดราชบุรีศูนยกลางความเจริญภูมิภาคตะวันตก                 (ม.ป.

ท. , 2539), 36.

ภาพที่ 3   ภาพถายทางอากาศแสดงความสัมพันธระหวางเมืองคูบัว และเมืองราชบุรี
ที่มา  :  ธิดา   สาระยา, ศรีทวาราวดี: ประวัติศาสตรยุคตนของสยามประเทศ
( กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ , 2532 ), 55.
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ประชากร  จังหวัดราชบุรีมีประชากรทั้งสิ้นจํานวน 817,793 คน แยกออกเปนชาย
จํานวน  402,620 คน และหญิงจํานวน  415,173 คน สวนใหญเปนชาวไทยภาคกลาง นอกจากนี้
ยังมีชาวไทยเชื้อสายอื่นเขามาตั้งถิ่นฐานรวมอยูดวยอาทิ ชาวจีน ชาวมอญ ชาวยวน ชาวโซง ชาว
พรวน ชาวตี้และชาวกะเหรี่ยง5 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาไดแก
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รับจางแรงงาน และอ่ืน ๆ6

การปกครอง  ในสวนของการปกครองจังหวัดราชบุรี แบงการปกครองตามลักษณะ
การบริหารราชการสวนภูมิภาคออกเปน 9 อําเภอกับอีก 1 กิ่งอําเภอ ประกอบดวย

1.  อําเภอเมืองราชบุรี
2.  อําเภอบานโปง
3.  อําเภอโพธาราม
4.  อําเภอดําเนินสะดวก
5.  อําเภอปากทอ
6.  อําเภอจอมบึง
7.  อําเภอสวนผึ้ง
8.  อําเภอวัดเพลง
9.  อําเภอบางแพ
10.กิ่งอําเภอบานคา มีเทศบาล 3 แหง คือ เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลเมืองบานโปง

และเทศบาลเมืองโพธาราม7

การอนุรักษศิลปกรรมโบราณวัตถุ และโบราณสถาน ภายในตัวจังหวัดราชบุรีเอง
มีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี เปนที่อนุรักษและเก็บรักษา รวมถึงเผยแพรขอมูลของจังหวัด
และเมืองโบราณคูบัวตั้งอยู โดยมีสํานักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่  ราชบุรี 
เปนผูดูแลรับผิดชอบ

                                                          
5 กรมศิลปากร, ราชบุรี (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อัมรินทรพริ้นติ้งกรุพ จํากัด, 2534 ) ,

ไมปรากฏเลขหนา.
6 สํานักงานจังหวัดราชบุรี , บรรยายสรุปขอราชการ  (ม.ป.ท. , 2533), ไมปรากฏเลขหนา.
7 สํานักงานจังหวัดราชบุรี  , ศูนยกลางความเจริญภูมิภาคตะวันตก  (ม.ป.ท. , 2539),

ไมปรากฏเลขหนา.
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ที่ต้ังและสภาพทั่วไปของเมืองคูบัว

ที่ต้ัง  เมืองโบราณคูบัว ตั้งอยูในเขตตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี อยูหางจากศาลา
กลางจังหวัดไปทางทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร หรือต้ังอยูระหวางรุงที่ 13 องศา 28 ลิปดา 32 ฟ
ลิบดา ถึง 13 องศา 29 ลิปดา 46 ฟลิบดาเหนือ และแวงที่ 99 องศา 50 ลิปดา ถึง 99 องศา 50 
ลิปดา 45 ฟลิบดาตะวันออก ลักษณะแผนผังของเมืองโบราณคูบัวเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาด
ใหญ วางตัวตามแนวเหนือ – ใต ความกวาง 800 เมตร ความยาว 2,000 เมตรโดยประมาณ

สภาพของเมืองโบราณแหงนี้มี
ลักษณะเปนเนินดินตามธรรมชาติ ตั้งอยูสูง
จากพื้นที่โดยรอบประมาณ 1- 2 เมตรและอยู
สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 5 เมตร มีคูน้ํา
และคันดินลอมรอบ 1 และ 2 ชั้นตามลําดับ 
พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลาดสูงไปจนตอเนื่อง
กับเนินเขาทางตนทิศตะ0นตก สวนอีกดาน
หนึ่งจะเปนที่ ราบลาดลงสูทะเล  ดังราย
ละเอียดตอไปนี้

  ทิศเหนือ  ติดกับหวยคูบัว อันเกิดจากภูเขาทางดานตะวันตกไหลผานตําบลอางทอง
เลยลงมายังคูเมืองดานทิศเหนือ แลวไหลเลยลงไปสูแมน้ําออมทางทิศตะวันออก ที่ตําบลเวียงทุน 
ในทองที่อําเภอวัดเพลง ปจจุบันลําหวยนี้บางตอนตื้นเขิน

  ทิศตะวันออก  มีเขตติดตอกับตําบลเกาะศาลพระ มีแมน้ําออมเปนลําน้ําสําคัญ 
สันนิษฐานวาเปนทางน้ําสายเกาของแมน้ําแมกลอง ภายหลังเปลี่ยนทิศทางเดิน ทําใหเกิดการตื้น
เขินโดยตัวเมืองคูบัวนี้หางจากแมน้ําออมประมาณ 2.7 กิโลเมตร และหางจากแมน้ําแมกลอง
ประมาณ 9.1 กิโลเมตร

ภาพที่ 4  แผนที่เมืองโบราณคูบัว
ที่มา  :  กรมศิลปากร , สมุดนําชมโบราณวัตถุสถานสมัยทวาราวดี ( ม.ป.ท., 2504 ), 28.
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ทิศใต หางจากชายฝงทะเลปจจุบันในจังหวัดสุมทรสงคราม 25 กิโลเมตร พื้นที่เปนที่ราบ
ลุมถึงชายฝง

  ทิศตะวันตก  มีเขตติดตอเกือบขนานไปกับทางรถไฟสายใต     คูเมืองดานนี้มีลําหวย
ชินสีหไหลผาน ลําหวยชินสีหนี้จะแยกออกมาจากลําหวยคูบัวทางเทือกเขาดานทิศตะวันตก แลว
ไหลเขาสูตัวเมืองคูบัวทางดานใตและไหลยอนขึ้นไปทางเหนือ ไปออกทางคันคูเมืองทางดานทิศ
ตะวันออก ลงสูแมน้ําออมที่ตําบลเกาะศาลพระในทองที่อําเภอวัดเพลง

  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เคยปรากฏรองรอยแมน้ําใหญที่ชาวบานเรียกวา    “อูเรือ” 
ความยาว 60 เมตรโดยประมาณ จากอูเรือมีลํารางเห็นเปนแนวไปสูแมน้ําออมทางทิศตะวันออก
ตอมาจนถึงกลางเมือง

ภาพที่  5  ภาพถายทางอากาศเมืองโบราณคูบัว
ที่มา   :   กรมศิลปากร, ราชบุรี ( กรุงเทพมหานคร : บริษัท  อัมรินทพร้ินติ้งกรุพ จํากัด, 2534 ),85.
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บริเวณที่ตั้งเมืองโบราณคูบัวนี้ในอดีตเมื่อประมาณ 3,000 ปมาแลว เคยตั้งอยูบริเวณ
ชายฝงทะเลเดิม เนื่องจากเมื่อประมาณ 3,000 ปมาแลว เสนทางเดินทางของลําน้ําแมกลองนั้นไม
ไดไหลผานอําเภอทามะกาลงไปทางอําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม แลวไหลไปออกอาวไทยที่
สมุทรสงครามอยางเชนปจจุบัน แตไหลไปออกอาวไทยที่นครปฐมแทน ส่ิงนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อ
สมัยไพลสโตซีน สิ้นสุดลง (ประมาณ 10,000 ปมาแลว) น้ําทะเลเริ่มมีระดับสูงขึ้นและทวมเขา
มายังหลายทองที่

บริเวณชายฝงทะเลเดิมประมาณ 8,830+420 ป ถึงประมาณ 6,050+300 ป ในชวงนี้
จนถึงประมาณ 3,000 ป8 อาณาบริเวณที่เปนที่ราบลุมของจังหวัดราชบุรีตั้งแตอําเภอบางแพ 
อําเภอเมือง อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรีเลยเขาไปถึงอําเภอเขายอย จนถึงอําเภอเมืองเพชรบุรี 
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี เปนบริเวณหาดทรายชายขอบอาวไทยในชวง 3,000 ป ทําใหอําเภอนครชัย
ศรี อําเภอสามพราน เร่ือยลงมาจนถึงอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร อําเภอดําเนินสะดวก 
อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เลยไปถึงอําเภอบางคนที อําเภออัมพวาและอําเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และอําเภอบานเหลม จังหวัดเพชรบุรี ยังเปนสวนหนึ่งของ
ทองทะเลและที่ลุมใตน้ําที่เร่ิมมีการทับถมข้ึนเทานั้น ตอมาภายหลัง 3,000 ปน้ําทะเลจึงคอย      
ลดระดับลงเรื่อยๆจนเห็นเปนพื้นแผนดินปจจุบัน9

สภาพโดยทั่วไปของเมืองโบราณคูบัว
 ภายใน ตําบลคูบัวมีเสนทางคมนาคม สายหลัก 3 สาย เปนถนนลาดยาง และเสนทาง

รถไฟสายใต 1 สาย แบงเขตการปกครองและพัฒนาหมูบานในรูปองคการบริหารสวนตําบล แบง
เขตรับผิดชอบเปน 15 หมูบาน มีจํานวนหลังคาเรือนรวม 1,794 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 
8,121 คน แบงเปนชาย 3,982 คน หญิง 4,139 คน10

เมืองโบราณคูบัวเปนแหลงที่อยูอาศัยของชุมชนสมัยโบราณ มีการกอสรางคูน้ําคันดิน
ข้ึนลอมรอบตัวเมือง ลักษณะแผนผังเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาวางตัวอยูในแนวเหนือ-ใต โดยคูน้ําคัน
ดินทางดานทิศเหนือและทิศใตยาวประมาณ 800 เมตร สวนทางดานทิศตะวันออกและ              

                                                          
8 เสริมศักดิ์     ตียพันธและคณะ , รายงานการสํารวจธรณีวิทยา ระหวางอําเภอบานโปง ระวาง

จังหวัดราชบุรี ( ม.ป.ท.,2533 ), 18.
9 มหาวิทยาลัยศิลปากร  , แมน้ําแมกลอง  ลุมน้ําแมกลอง:พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม      

( กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิฆเณศ พริ้นติ้งเซ็นเตอร จํากัด , 2536 ), 48.
10 เอกสารบรรยายสรุปตําบลคูบัวเสนอรองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ( ม.ป.ท., 2541 ),1 – 3.
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ทิศตะวันตกยาวดานละ 2,000 เมตร ในอดีตลักษณะของคูน้ําคันดินจะประกอบไปดวยคูน้ําอยูตรง
กลางระหวางคันดินสองชั้นตัวคูน้ํามีขนาดกวางประมาณ 50 เมตร และคันดิน จะมีขนาดความ
กวาง 53 เมตร และความสูงประมาณ 3 เมตร แตปจจุบันแนวของคูน้ําคันดินถูกรบกวน โดนแนว
ของคูน้ําเกือบทุกดานอยูในสภาพตื้นเขินเปนที่ราบ ชาวบานใชเปนพื้นที่สําหรับทํานา หรือถมดิน
ปลูกผลไม ขุดบอทํานากุง และบางสวนมีการปลูกสรางบานเรือนทับ ยกเวนทางดานทิศเหนือและ
บางสวนของทางดานตะวันออก ยังคงมีสภาพเปนคูน้ํา   เนื่องจากเปนลําหวยธรรมชาติ คือ ลํา
หวยคูบัวซึ่งไหลมาจากเทือกเขาทางดานทิศตะวันตก สําหรับทางดานตะวันออกคอนไปทางเหนือ
ซึ่งเปนแนวของลําหวยชินสีหปจจุบัน กรมชลประทานไดดําเนินการขุดลอกใหม

สวนแนวของคันดินทั้งดานนอกและดานใน ปจจุบันไดถูกรบกวนจากการสรางบาน
เรือนขึ้นทับ ไมสามารถมองเห็นลักษณะไดชัดเจน โดยแนวคันดินดานนอกของตัวเมืองทางดานทิศ
ตะวันออกจะมีคลองชลประทานขุดทับขนานไปตลอด สวนทางดานทิศตะวันตกของตัวเมือง แนว
คันดินดานในถูกขุดทําลายโดยมีถนน รพช. สายบานตะโก – บานดอนตูม ทับไปเกือบตลอดแนว 
แนวคันดินที่ยังคงปรากฏรองรอยใหเห็น คือ แนวคันดินทางดานทิศตะวันตกดานนอกบริเวณบาน
โพธิ์งาม โดยมีลักษณะเปนคันดินขนาดความกวาง 53 เมตร ความสูง 3 เมตรและความยาว
ประมาณ 200 เมตร

ลักษณะพื้นที่สวนใหญของเมืองโบราณคูบัวจะเปนที่ราบ พื้นที่บริเวณภายในตัวเมือง
จะมีบานเรือนที่พักอาศัย ตลอดจนโรงเรียนตาง ๆ ของชาวบาน ซึ่งจะหนาแนนมากในทางดาน
ตอนเหนือ พื้นที่ภายในตัวเมืองจะเปนที่ตั้งของหมูบานคูบัวเหนือ คูบัวใต บานระหนอง บานตะโก 
บานสระโบสถ และบานโพธิ์งาม พื้นที่โดยรอบของหมูบานเหลานี้ สวนใหญเปนพื้นที่ทํานาสลับกับ
เนินดินและปาละเมาะ บางสวนเปนพื้นที่ปลูกสวนผลไม เชน กลวย มะพราว มะมวงเปนตน โดย
เฉพาะบริเวณที่อยูใกลลําหวยคูบัวและลําหวยชินสีห มีวัดตั้งอยูจํานวน 2 แหงคือ วัดคูบัว ตั้งอยูใน
บริเวณตอนเหนือของเมืองและวัดโขลงสุวรรณคีรีที่ตั้งอยูเกือบใจกลางของเมือง

การเขาถึง
  ภายในตัวเมืองปจจุบันมีถนนตัดผานหลายสายโดยตัดมาเชื่อมตอกันที่บริเวณหนาวัด

โขลงสุวรรณคีรี ไดแก
1. ทางหลวงหมายเลข 3339 สายราชบุรี – คูบัว ซึ่งตัดผานเขามาภายในตัวเมืองจาก

ทางดานทิศเหนือ
2. ถนนรพช.สายคูบัว – ทาสนุน ตัดจากบริเวณตอนกลางเมืองไปทางดานทิศตะวันออก
3. ถนนรพช.สายวัดโขลงสุวรรณคีรี – หนองเกสร ตัดผานกลางเมืองลงไปทางดานทิศใต

3
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4. ถนนรพช.สายบานตะโก – บานดอนตูมแยกออกมากถนนรพช  สายแยกหวยชินสีห – 
คูบัวลงมาา ทางดานใต และทับกับแนวคันดิน ดานในของ คูเมืองดานทิศตะวัน                         
ตกของเมืองโบราณคูบัว

นอกจากจะมีถนนหลายสายที่ตัดผานภายในตัวเมืองแลว ยังมีลําหวยธรรมชาติที่ไหลผาน
เขามาหลอเลี้ยงภายในตัวเมือง คือ ลําหวยชินสีห ซึ่งไหลเขามาจากทางดานตะวันตกเฉียงใตของ
ตัวเมืองแลวไหลยอนขึ้นไปทางตอนเหนือบริเวณหนาวัดโขลงสุวรรณคีรี กอนที่จะไหลไปลงคูเมือง
ทางดานตะวันออก

4

ภาพที่  6  แผนที่แสดงอาณาเขตโบราณสถาน เมืองโบราณคูบัว
ที่มา  : วัดโขลงสุวรรณคีรี

1

2

3

4
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คุณคาทางประวัติศาสตร และโบราณคดี

บริเวณภายในเมืองนี้พบโบราณสถานที่ยังปรากฏหลักฐานอยูจํานวน 8 แหงและ
บริเวณที่สันนิษฐานวาเคยเปนเนินโบราณสถานอีกจํานวน 4 แหง เนื่องจากปจจุบันเนินโบราณ
สถานเหลานี้ถูกทําลายจนไมเหลือสภาพ

สวนพื้นที่นอกแนวคูน้ําคันดิน ทางดานตะวันออกสวนใหญเปนทุงนา มีคลองชล
ประทานขนานไปกับคูเมือง พื้นที่ทางดานตะวันออกนี้อยูในเขตพื้นที่บานดอน ตําบลเกาะศาลพระ 
อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดิมมีรองรอยของทางน้ําเกา ซึ่งไหลไปลงแมน้ําออมที่อยูหางออกไป
ประมาณ 2.7 กิโลเมตร แตปจจุบันทางน้ํามีสภาพตื้นเขิน ทางดานตะวันออกของเมืองนี้ พบซาก
โบราณสถานและแหลงโบราณคดีจํานวน 9 แหง

พื้นที่นอกแนวคูเมืองดานทิศใต บริเวณนี้พื้นที่สวนใหญจะเปนที่ตั้งของบานเรือนชาว
บาน เนื่องจากอยูในเสนทางเดินโบราณที่มีความสําคัญตั้งแตอดีตที่เรียกกันวา “ถนนทาวอูทอง” 
บริเวณที่ติดกับคูน้ําคันดินมีฟารมหมูขนาดใหญ สวนพื้นที่โดยรอบหมูบานเปนทุงนา ทางดานทิศ
ใตนี้มีซากโบราณสถานจํานวน 11 แหง

พื้นที่นอกคูเมืองทางดานเหนือ เปนบริเวณที่อยูอาศัยของชาวบานในเขตบานหวยบน
บานหวยลางและบานกลาง ถัดขึ้นไปทางเหนือของหมูบานเหลานี้จะเปนพื้นที่นา มีลําหวยคูบัว
ไหลเขาคูเมืองทางดานตะวันตกจึงมีการดัดแปลงทางน้ําธรรมชาติ ใหเปนปราการปองกันเมืองทาง
ดานทิศเหนือกอนที่จะไหลออกนอกตัวเมืองบริเวณมุมทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือใกลกับลําหวยคูบัว มีโบราณสถานตั้งอยู จํานวน 2 แหง ถัดลงมาในเขต
บานระหนอง เปนชุมชนที่อยูอาศัยและโรงเรือนตาง ๆ โดยจะมีทางรถไฟสายใตขนานไปกับแนวน้ํา
คันดินโดยตลอด บริเวณนี้พบซากโบราณสถานจํานวน 5 แหงตั้งอยูในแนวเกือบขนานกับทาง
รถไฟสายใต บริเวณโดยรอบหมูบานเปนพื้นที่ทํานา

สวนพื้นที่ทางดานตะวันตกของเมืองคูบัว ในเขตบานใหม บานหัวนา บานหนองผาขาว 
ตําบลคูบัว มีถนนแยกหวยชินสีห – คูบัวตัดผานกลางหมูบานกอนที่จะเขาสูตัวเมืองโบราณคูบัว 
บริเวณนี้เปนที่พักอาศัยของชาวบาน และโรงงานทอผาขนาดเล็ก โดยรอบหมูบานสวนใหญเปนทุง
นา บางแหงมีการปลูกผักทําสวนผสมและขุดทองรองเพื่อเลี้ยงปลา ทางดานตะวันตกเฉียงใตใน
เขตหมูบานหัวนา มีทางน้ําธรรมชาติ ไดแก ลําหวยชินสีหซึ่งไหลผานมาจากบานหวยชินสีห บาน
โรงหีบ บานดอนตูม ผานบานหัวนาและบานรอง กอนไหลเขาสูตัวเมืองโบราณคูบัว พื้นที่ทางดาน
ตะวันตกนี้พบซากโบราณสถานจํานวน 21 แหง
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กลุมชาติพันธุในคูบัว
ตําบลคูบัวก็เหมือนกับสวนตาง ๆ ของจังหวัดราชบุรีที่เปนแหลงพักพิงของชนกลุมตาง 

ๆ ที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานตั้งแตคร้ังอดีต กลุมชาติพันธุที่พบในคูบัวไดแก ไทย จีน พวน และยวน 
ในบรรดากลุมชาติพันธุเหลานี้ ไทยวน ดูจะยังคงรักษาเอกลักษณทางชาติพันธุของตนไวไดเหนียว
แนนกวากลุมอ่ืน ๆ จนเปนเอกลักษณของตําบลคูบัว เชน ศิลปะการทอผาจกที่ถาพูดถึงผาจกไท
ยวนราชบุรีหลายคนจะตองนึกถึงตําบลคูบัวจนผาจกที่มาจากราชบุรีไดรับการขนานนามวา “ผาคู
บัว” แมวาจะไมไดมาจากคูบัวก็ตาม

ชาวไทยในตําบลคูบัว คือ ชาวไทยภาคกลางเปนเจาของพื้นที่ที่อยูมาแตเดิม ชายไทย
ในราชบุรีจะพูดสําเนียงเหนอเล็กนอยแบบราชบุรี

ชาวจีนในตําบลคูบัว ก็เหมือนกับสายน้ําที่แทรกซึมทั่วไปทั้งประเทศ ไมมีสวนไหนใน
ประเทศไทยที่จะไมมีคนจีนไปอาศัยอยู ชาวจีนมักประกอบอาชีพคาขายและเปนกลุมที่มีฐานะดี

ชาวพวนในตําบลคูบัว ดูจะมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับชนกลุมอ่ืน ๆ ชาวพวนใน
ตําบลคูบัวก็คลายเรื่องเลาขานวาอยูตรงนั้นตรงนี้แตไมสามารถระบุไดแนชัด

ภาพที่  7  กลุมชาติพันธุตางๆ ในจังหวัดราชบุรี
ที่มา : กรมศิลปากร,ราชบุรี( กรุงเทพมหานคร: บริษัทอัมรินทร พร๊ินติ้งกรุพ จํากัด, 2534 ),163.
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ดานการศึกษา
ตําบลคูบัวมีโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สปช. 4 โรงเรียน และมีโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 

โรงเรียน ใหบริการดานการศึกษาแกลูกหลานชาวคูบัว การศึกษาและโรงเรียนก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางชาติพันธุของชนกลุมตาง ๆ ในคูบัว เนื่องจากการศึกษา
ของไทยจะจัดหลักสูตรใหสอดคลองกันทั้งประเทศ ใชภาษากลางในการเรียนการสอนเนนวัฒน
ธรรมรวมของประเทศที่ไดรับการยอมรับรวมกัน ปลูกฝงความเปนชาติใหชนกลุมตางๆ       อันเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหเอกลักษณทางชาติพันธุของชนกลุมตาง ๆ ลดลง

ไทยวนในจังหวัดราชบุรี
ในปพุทธศักราช 2347 เมืองเชียงแสนตกอยูใตอิทธิพลของกองทัพพมา พมาอาศัย

เมืองเชียงแสนเปนแหลงสะสมเสบียงและกําลังพลมาตีหัวเมืองฝายเหนือของไทย พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงโปรดใหสมเด็จพระเจาหลานเธอเจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ และ
พระยายมราช ยกกองทัพจากกรุงเทพมหานคร ไปรวมกับกองทัพเชียงใหม ลําปาง นาน และเวียง
จันทน ทหารไทยตีพมาแตกไปจากเมืองเชียงแสน แลวเผารื้อบานเรือนกําแพงเมืองมิใหเปนที่ซอง
สุมของพมาตอไป จากนั้นก็อพยพครัวเรือนเชียงแสน 23,000 คน แบงออกเปน 5 สวนใหไปกับกอง
ทัพเมืองเชียงใหม ลําปาง นาน เวียงจันทร และกองทัพหลวงกองทัพละหนึ่งสวน กองทัพหลวงนํา
ชาวเชียงแสนเดินทางมากรุงเทพมหานคร มีบางสวนขอตั้งหลักแหลงที่เมืองสระบุรี สวนที่เหลือ
ทรงโปรดเกลาใหไปต้ังถิ่นฐานที่ราชบุรี บริเวณริมฝงขวาของแมน้ําแมกลองหางจากตัวเมืองราชบุรี
ในปจจุบันไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร เรียกวาบานไรนที เมื่อบริเวณบานไรนทีไม
เพียงพอตอการเพาะปลูก ชาวไทยวนบางสวนจึงไดพากันเคลื่อนยายไปตั้งถิ่นฐานในบริเวณใกล
เคียง เชน ที่ตําบลคูบัว มีผูนําสองพี่นองชื่อหนานฟา และหนานขัน หนานฟาผูพี่เห็นที่ลุมริมหวย
เต็มไปดวยดอกบัวจึงตั้งบานเรือนฝงเหนือลําหวยเรียกวา“บานปูฟา” สวนหนานขันพาครอบครัว
ขามไปยังทิศใตของหวยเรียกวา “บานปูขัน” สืบมาจนทุกวันนี1้1 ตอมาเมื่อมีชุมชนมากขึ้นจึงได
ขยายครัวเรือนออกไปตั้งถิ่นฐานหางออกไปจากบานปูฟา และบานปูขัน เชน บริเวณวัดแคทรายที่
เรียกวา “บานใน” วัดหนามพุงดอเรียกวา “บานนอก”

ประชากรที่มีเชื้อสายไทยวนในจังหวัดราชบุรีมีประมาณ 62,568 คน เมื่อเทียบกับ
จํานวนประชากรทั้งหมดของราชบุรี 790,143 คน จะเปนประชากรไทยวนรอยละ 7.9112

                                                          
11 บันทึกเมืองราชบุรี ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรสุวรรณ จํากัด, 2534 ) , 86.
12 อุดม สมพร ,ผาจกไท-ยวนราชบุรี ( ม.ป.ท.:โรงพิมพภาพพิมพ, 2540 ) ,13 – 14.
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รูปแบบการแตงงาน  ของชาวไทยวนที่พบสวนใหญ คือ การแตงงานแบบผัวเมีย
เดียว การเลือกคูครองนิยมแตงงานกับบุคคลที่อยูนอกกลุมเครือญาติ ในอดีตนั้นการแตงงานมัก
แตงกับคนในหมูบานเดียวกันและหมูบานใกลเคียงเปนสวนใหญลักษณะทางชาติพันธจึงดํารงอยู
มาก ระยะตอมาเมื่อการคมนาคมสะดวกการติดตอระหวางชุมชนมีมากขึ้น แนวโนมในการแตง
งานนอกกลุมของชาวไทยวนก็เพิ่มมากขึ้น อันเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงและผสมผสานลักษณะทางชาติพันธุของชนกลุมตาง ๆ เขาดวยกัน การแตงงานสวนมากทํา
ตามประเพณี เมื่อชอบพอกันก็จะทําการสูขอ จัดพิธีแตงงานและบอกกลาว     ผีเฮือนใหรับรูตาม
ประเพณี ในการแตงงานผูหญิงไทยวนจะตองทอผาจกเตรียมไวไหวพอแมของสามีเพื่อแสดงความ
พรอมในการมีเรือนของตน ในอดีตหากใครทอผาไมเปนจะเปนสิ่งที่นาละอาย ในสถานการณ
ปจจุบันผูหญิงสวนใหญไมไดทอผาแลวเวลาแตงงานก็จะซื้อผาจากตลาดมาไหวพอแมสามีแทน

การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนั้น พอแมและญาติพี่นองมีบทบาทสําคัญอยางมาก ในการ
ใหการอบรมบมนิสัยแกใหเด็กๆ ไดเรียนรูและเลียนแบบการดําเนินชีวิตในแงมุมตางๆ ตลอดจน
ถายทอดความรูความสามารถตางๆ สูลูกหลานเพื่อใชในการดํารงชีวิต อยางเชนในการทอผาจก
แมจะเปนผูถายทอดและฝกหัดการทอแกลูกหลานที่เปนผูหญิง ทําใหศิลปะการทอผาจกไดรับการ
ถายทอดในหมูสตรีไทยวน และกลายเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของผูหญิงไทยวนที่จะไดรับการยอม
รับในสังคม

บิดามารดามีอํานาจในครอบครัวพอๆ กัน บิดาอาจเปนหัวหนาครอบครัว แตมารดามัก
มีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องตางๆ เสมอ นอกจากดูแลงานบานและเลี้ยงลูกแลวมารดายังออกไปทํา
ไรทํานาเคียงขางสามี ตลอดจนทอผาตางๆ เพื่อใชในครอบครัว ความสําคัญของผูหญิงในครอบ
ครัวไทยวนจึงมิไดดอยไปกวาผูชาย

โครงสรางทางสังคม  ในบรรดาสถาบันทางสังคมแลวอาจกลาวไดวา ครอบครัวและ
เครือญาติเปนสถาบันที่มีบทบาทหนาที่ และเกี่ยวของโดยตรงกับวัฏจักรชีวิตของบุคคลมากกวา
สถาบันอื่น ๆ ในชุมชนไทยวนมีทั้งครอบครัวเดี่ยวแบบชั่วคราวและครอบครัวขยายที่ไมตอเนื่อง 
กลาวคือ เมื่อแรกตั้งครอบครัวอาจมีเพียงพอแมและลูกที่ยังเล็ก คร้ันพอลูกแตงงานแลวนําครอบ
ครัวเขามาอยูรวมกับพอแม ครอบครัวเดี่ยวก็กลายเปนครอบครัวขยายซึ่งประกอบดวย พอ แม ลูก 
และปูยาหรือตายาย เมื่อปูยาหรือตายายตายลงครอบครัวก็กลับเปนครอบครัวเดี่ยวอีกครั้ง สลับ
กันระหวาง “เดี่ยว” และ “ขยาย” เชนนี้เร่ือยไป
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การจัดระเบียบทางครอบครัวเครือญาติของชาวไทยวน มีลักษณะสําคัญคลายกับการ
จัดระเบียบเครือญาติของสังคมชาวไรชาวนาในภาคกลางทั่ว ๆ ไป แมวาภายหลังจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมขึ้นอยางรวดเร็วในชวงไมกี่สิบปที่ผานมา แต
ความสัมพันธทางเครือญาติยังคงแนนแฟน สวนการนับญาติจะนับญาติทั้ง 2 ฝาย คือใหความ
สําคัญและมีการติดตอผูกพันกับญาติทางฝายพอและฝายแมอยางเทาเทียมกัน แตในทาง    ปฎิบั
ติจริงแลวมักจะขึ้นอยูกับบุคคลจะเลือกใหความสนิทสนมไมไดมีกฎเกณฑตายตัว แนวโนมปรากฏ
วาชาวไทยวนมักมีความสนิทสนมกับญาติทางฝายแมมากกวาญาติทางฝายพอ ทั้งนี้อาจกลาวได
วา ความสนิทสนมที่มีตอญาติทางฝายแมมากกวานี้สัมพันธกับการอยูอาศัยหลังการแตงงาน โดย
ทั่วไปแลวฝายชายจะเลือกอาศัยกับญาติทางฝายหญิง    ทําใหลูก ๆ ที่เกิดมามีโอกาสใกลชิดและ
สนิทสนมกับญาติทางฝายแมมากกวาญาติทางพอ แตในทางปฏิบัติการตั้งถิ่นฐานหลังการสมรส
นั้น จะเกิดจากการตกลงกันของทั้ง 2 ฝาย วาจะอยูกับญาติฝายใดซึ่งขึ้นกับฐานะทางเศรษฐกิจ
และแรงงานในแตละฝาย แตโดยทั่วไปมักจะตั้งถิ่นฐานกับญาติทางฝายหญิง

การประกอบอาชีพ  แตเดิมชาวไทยวนมีความถนัดในการทําไรทํานาเปนหลัก พื้นที่
ใดเหมาะที่จะเปนแหลงเพาะปลูกขาวก็พากันไปตั้งบานเรือนรวมเปนหมูบาน เมื่อถึงเวลาทํานาจะ
แยกยายกันไปทํานาในที่ของตนที่อยูหางจากหมูบาน เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสมัยใหม 
หนุมสาวชาวไทยวนก็เปลี่ยนอาชีพทิ้งการทํานาเขาสูระบบอุตสาหกรรมที่ใหคาตอบแทนสูงกวา 
การเปลี่ยนแปลงอาชีพในชุมชนไทยวน กอใหเกิดผลกระทบตอการทอผาจก เนื่องจากผาจกเปน
งานฝมือที่ตองใชเวลาในการทําบวกกับราคาที่คอนขางสูง ผูที่ยึดอาชีพการทอผาจกหรือที่เคยทอ
ในยามวางจากงานนาเมื่อเลิกทํานาหันไปประกอบอาชีพอื่นที่รายไดมั่นคงกวา การทอผาจกจึง
หยุดชะงักลง ยังเหลืออยูบางในกลุมที่รักงานทอ จวบจนมีกระแสการอนุรักษผาจกที่เร่ิมในเวลาไม
นานนี้ การทอผาจกจึงไดรับการสืบทอดอีกครั้ง

ภาพที่ 8   การทํานา และการทอผาจก
ที่มา : อุดม สมพร,ผาจกไท-ยวนราชบุรี ( ม.ป.ท. : โรงพิมพ ภาพพิมพ , 2540 ) , 23.
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ศาสนา ความเชื่อ และประเพณี13 แบบแผนทางวัฒนธรรมประการหนึ่งที่กลุมชาติ
พันธุทั้งหลายในคูบัวมีรวมกันมาแตกาลกอนก็คือความเลื่อมใสในพุทธศาสนาตามแบบชาวบาน 
ขณะที่พุทธศาสนาเปนที่พึ่งระยะยาวที่จะตอบสนองความตองการทางใจใหกับปจเจกบุคคล ผูคน
สวนใหญก็ยังคงนับถือผีควบคูไปดวยเพราะเปนความเชื่อที่ชวยใหบังเกิดความพึงพอใจในทันที
ทันใด

ศาสนา ชาวไทยวนนับถือพุทธศาสนามาตั้งแตอดีต ไมวาชาวไทยวนจะตั้งถิ่น
ฐานที่ใดก็จะสรางวัดประจําชุมชนของตนไวเพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจชวยสรางความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม และควบคุมความประพฤติของคนในสังคม

ความเชื่อ ชาวไทยวนทุกครัวเรือนยังคงเชื่อและนับถือผีบรรพบุรุษ มีพิธีเซน
สรวงเลี้ยงผีเฮือนในโอกาสตาง ๆ เชน เมื่อลูกสาวบานใดแตงงานหรือทําผิดผี จะตองไป
บอกกลาวหรือขอขมาผีประจําตระกูล ผีแตละตระกูลชอบเครื่องเซนไมเหมือนกันบาง
ตระกูลชอบขนมหลาน บางตระกูลชอบเหลา ชอบมะพราวออน แตละตระกูลมีผูรับเปน
เจาพิธี ทําหนาที่เปนสื่อกลางทําพิธีใหกับลูกหลาน ตามปกติแตดั้งเดิมผูที่มีผีประจํา
ตระกูลเดียวกันจะนับถือเปนญาติพี่นองและไมแตงงานกันเอง ทุก ๆ 3 ปผูมีผีเฮือนเดียว
กันจะมารวมกันทําพิธีไหวผีประจําตระกูลของตนและมีการกินเลี้ยงสังสรรค ที่เรียกกวากิน
ปางใหญ ถาปใดมีเดือนแปด 2 หนก็จะกินปางใหญกันอีก

    ประเพณี ในชุมชนไทยวนเปนประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาและความ
เชื่อเร่ืองผีประเพณีตาง ๆ สามารถแบงได 3 แบบคือ ประเพณีที่เกี่ยวของกับชวงชีวิต เชน 
บวช แตงงาน งานศพ ประเพณีในเทศกาลตาง ๆ เชน ทอดผาปา ทอดกฐิน ออกพรรษา 
เขาพรรษา สงกรานต และประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อ เชน การเลี้ยงผีเฮือน การจัด
ประเพณีตาง ๆ ก็เพื่อสะทอนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัว ผอนคลายความ
ตึงเครียดจากงานประจํา ในสังคมไทยวนประเพณีตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญสําหรับชาวบาน 
เปนวันสําคัญที่ตองเตรียมการและแตงตัวเปนพิเศษ ผูหญิงไทยวนจะทอผาจกอยาง
งดงามและสวมใสในพิธีกรรมที่สําคัญในแตละป เชน สงกรานต ออกพรรษา งานบวช งาน
แตง งานมงคลตาง ๆ เพื่อใหความสําคัญกับงานนั้น และแสดงหนาตาตลอดจนความเปน
กุลสตรีของผูสวมใส

                                                          
13 จิราพร   แกวศรีงาม , “ผาซิ่นตีนจก: มรดกสิ่งทอสะทอนวัฒนธรรมไทยยวนราชบุรี”.

( สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541 ), 25.
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ความสัมพันธทางชาติพันธุทั่วไป14  ตําบลคูบัวก็เหมือนกับหลายๆ พื้นที่ในจังหวัด
ราชบุรีที่เปนแหลงพักพิงของคนกลุมตางๆ ที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานตั้งแตคร้ังอดีต กลุมชาติพันธุ
ในตําบลคูบัวไดแก ไทย ยวน เขมร จีน ไทย และยวนเปนกลุมคนกลุมใหญของพื้นที่ในขณะที่กลุม
เขมรและจีนมีเพียงเล็กนอยโดยปะปนอยูในกลุมคนไทยและยวน ในระยะของการสรางบานแปร
เมืองตางกลุมตางตั้งหมูบานของกลุมตน โดยตั้งอยูใกลๆ หรือไมไกลกันนักการเดินทางติดตอปฏิ
สัมพันธกันคอนขางนอย เนื่องดวยการคมนาคมที่ไมสะดวกประการหนึ่ง การดํารงชีพดวย
เศรษฐกิจแบบยังชีพประการหนึ่ง และความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมของแตละกลุมอีก
ประการ ที่ทําใหชนแตละกลุมดํารงชีวิตอยูในกลุมของตนเองเปนสวนใหญ ทั้งดานการทํามาหากิน 
การเลือกคูครอง และการปลูกสรางบานเรือนซึ่งแตละกลุมจะรักษาวัฒนธรรมของตนไว แตกลุม
คนเหลานี้ก็มิไดอยูอยางโดดเดี่ยว ตางมีการติดตอสังสรรคกัน

    กลุมไทย เปนกลุมที่ตั้งถิ่นฐานในตําบลคูบัวมานาน โดยตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่
รอบนอกของตําบลคูบัว เชน บานโพธิ์ – ทาชาง และมีบางสวนตั้งหลักแหลงอยูในหมูของ
คนยวน เชน บานทุงนาในหมูที่ 2 คนไทยกลุมนี้ตั้งถิ่นฐานในเวลาใกลเคียงกับชาวยวน 
โดยบางสวนแตงงานกับชาวยวนและบางสวนแตงงานกับคนไทยที่มาจากอําเภอวัดเพลง 
ดวยการตั้งถิ่นฐานที่ใกลชิดกัน ทําใหชาวไทยกลุมนี้ยอมรับชาวยวนไดมากกวาคนไทย
กลุมอ่ืน โดยอาศัยลักษณะทางภาษาเปนเครื่องชี้บงความเปนไทยที่ตางจากยวน คนไทย
เหลานี้จะพูดภาษาไทยกลางออกสําเนียงเหนอเล็กนอยแบบราชบุรี ประกอบอาชีพเกษตร
กรรมเปนสวนใหญ ผลผลิตที่สําคัญคือขาว มีพระพุทธศาสนาเปนหลักในการดํารงชีวิต 
ชาวยวนจะเรียกชาวไทยวา ไทย และเรียกแหลงที่อยูของคนไทยวา บานไทย

                                                          
14  เร่ืองเดียวกัน.

ภาพที่ 9   การไปทําบุญที่วัดและการทําขวัญขาว
ที่มา : อุดม สมพร,ผาจกไท-ยวนราชบุรี( ม.ป.ท. : โรงพิมพ ภาพพิมพ , 2540 ), 40.
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   กลุมยวน เปนกลุมคนที่ตั้งถิ่นฐานในตําบลคูบัวแตคร้ังตนกรุงรัตนโกสินทร 
โดยตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่ดานในของตําบลคูบัว เชน บานตากแดด บานนาระหนอง บาน
หนองขันฑ ปูฟา บานคอนตะโก บานดอนตูม บานหัวนา บานหนามพุงคอ บริเวณรอบวัด
แคทรายและรอบวัดคูบัว เปนตน ไทยวนมีลักษณะความเปนอยูโดยรวมคลายคลึงกบัคน
ไทย แตมีความแตกตางกันตรงภาษา ความเชื่อเร่ืองผี และการแตงกาย ไทยวนจะพูด
ภาษายวนที่คลายคลึงกันภาษาคําเมือง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญมีขาว
เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ มีพระพุทธศาสนาเปนหลักในการดํารงชีวิตและความเชื่อผีเฮือน
ในการจัดระเบียบภายในครอบครัว ชาวไทยจะเรียกชาวยวนวา ลาว และเรียกแหลงที่อยู
ของคนยวนวา บานลาว

           จากการตั้งถิ่นฐานใกลกันยอมตองมีการสังสรรคระหวางกลุมในดานตาง ๆ เกิด
ข้ึนกลาวคือ ในสวนการผลิตตามสายอาชีพตางๆ เปนเสมือนกลไกที่เชื่อมโยงใหผูคนทั้งใน
และระหวางชุมชนไดเขามามีปฎิสัมพันธตอกันอยางเห็นไดชัด ทองถิ่นตําบลคูบัวเปน
สังคมเกษตรกรรมมาตั้งแตเร่ิมแรกมีผูคนอพยพเขามาตั้งหลักแหลง จากอดีตที่เปนเกษตร
กรรมเพื่อการยังชีพเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปจจุบันเปนเกษตรกรรมเชิงเดียวเพื่อการคา เปน
เวลานับสองรอยกวาปที่ชุมชนคูบัวทั้งชาวไทยและยวนไดอาศัยวิธีการเพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตวเพื่อใหมีอาหารเลี้ยงดูครอบครัวอยางพอเพียงนอกเหนือจากการหาอาหารตาม
แหลงธรรมชาติ เชน หวยหนองคลองบึงทั้งหลายในตําบลคูบัว โดยอาศัยจับปลา ปู กุง 
หอย และหาเก็บพืชน้ําพืชบกเปนอาหารควบคูกับขาวที่เปนอาหารหลัก อยางที่กลาวมา
แลววาทั้งไทยและยวนทํานาเปนอาชีพหลัก การทํานาในอดีตของชุมชนขึ้นอยูกับภาวะ
ทางธรรมชาติ ไดแก ปริมาณน้ําฝนและระดับน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ การเพาะปลูกขาว
สวนใหญตองอาศัยน้ําจากฝนและแหลงน้ําธรรมชาติแทบทุกข้ันตอน ดังนั้นจึงตองเรงทํา
การเพาะปลูกในแตละขั้นตอนใหทันชวงเวลาที่เหมาะสมกับธรรมชาติ การเรงทํางานใน
แตละชวงเวลาดังกลาวกอใหเกิดการระดมแรงงานหรือการลงแขกในหมูของคนไทยและ
ลาว โดยมิไดจํากัดการของแรงเฉพาะในกลุมชาติพันธุของตนแตเปนการพึ่งพาอาศัย และ
รวมมือกันของกลุมคนที่มีอาชีพทํานาในบริเวณใกลเคียงกันหรือชุมชนเดียวกัน  นอกจาก
นี้กลุมไทยและยวนยังรวมมือกันในสังคมดานตางๆ เชน การรวมแรงรวมใจทําถนน ซอม
แซมคูคลองที่ทั้งสองกลุมใชประโยชนรวมกัน ความรวมมือตางๆ เหลานี้เปนโอกาสที่ชาว
บานจะพบปะพูดคุยศึกษาซึ่งกันและกันกอเกิดความคุนเคยและผสานความสัมพันธกอ
กัน ในเวลาตอมา
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    ในอดีตชุมชนคูบัวดํารงชีพดวยเกษตรกรรมแบบยังชีพเปนหลัก ชาวบานทั้งไทยและ
ยวนสามารถผลิตปจจัย 4 ข้ึนใชเองโดยมิไดพึ่งพาภายนอกมากนัก แตการติดตอแลกเปลี่ยนปจจัย 
4 ระหวางกันก็ยังคงจําเปนในหมูชาวไทยและยวน เนื่องดวยความไมแนนอนในการผลิตประการ
หนึ่งและความตองการในสิ่งที่ตนไมสามารถผลิตไดอีกประการหนึ่งที่กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนสิ่ง
ตาง ๆ ในระหวางกลุมทั้งสอง ชาวไทยและยวนทํานาเปนอาชีพหลักตองพึ่งพาธรรมชาติผลผลิตที่
ไดไมแนนอน บางปผลผลิตดีสมกับแรงงานที่ลงไปแตในบางปทํานาไมไดผลเกิดการขาดแคลน 
เมื่อนั้นการแลกเปลี่ยนก็จะเกิดขึ้นโดยนําสิ่งที่ตนมีแลกเปลี่ยนกับส่ิงที่ตนขาด เชน ปใดขาวไมได
ผลเทาที่ควรชาวยวนจะนําสิ่งที่ตนมีไดแก พืชผักตามธรรมชาติ ปลาและสัตวน้ําตาง ๆ ไมเนื้อแข็ง 
เครื่องใชจากไม ผาขาว มุง ฯลฯ แลกเปลี่ยนกับขาวของคนไทย หรือปใดฝายไมไดผลก็นํา
ขาวเปลือกแลกกับฝายของคนไทย ในเวลาตอมาเมื่อคนจีนเขามามีบทบาทในอาชีพคาขายนําสิน
คาเกษตรกรรมจากชาวบานออกไปขายและซื้อสินคาจากภายนอก เชน เกลือ น้ําตาล น้ํามันกาด 
มีด เคียว มาขายในชุมชน กลุมคนจีนเหลานี้กลายเปนสื่อกลางในการติดตอระหวางยวนและไทย
แตเดิม พรอมกับเชื่อมความสัมพันธระหวางสังคมภายนอกกับชุมชนคูบัวเขาดวยกัน ชาวจีนเหลา
นี้บางสวนแตงงานและทํามาหากินในครอบครัวภรรยาคนทองถิ่นจนกลายเปนคนทองถิ่นไป บาง
สวนยึดอาชีพคาขายตั้งหลักแหลงในตัวเมืองและบริเวณใกลเคียง บางสวนมีทักษะการทอผาติด
ตัวมาก็ตั้งโรงงานทอผาขึ้นในสวนตาง ๆ ของจังหวัดราชบุรี และวาจางคนในพื้นที่ เชน ชาวยวนไป
ทอผา และสืบทอดความรูในการทอผาสูลูกหลานจนมาถึงปจจุบัน การคาขายแลกเปลี่ยนก็เปน
ปจจัยหนึ่งที่เชื่อมความสัมพันธระหวางยวนกับไทยและสังคมภายนอกใหใกลชิดกันยิ่งขึ้น

ความเชื่อและพิธีกรรมก็มีสวนสนับสนุนการมีชีวิตทางสังคมรวมกันของชาวบาน
ระหวางกลุมใหดํารงอยูดวยสัมพันธภาพที่คอนขางราบรื่น ชาวยวนและชาวไทยตางมีความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาที่คลายคลึงกัน และใหความสําคัญกับการทําบุญเปนอยางมาก ไทยและยวน
ตางมีวัดในชุมชนของตนเปนศูนยกลางทางศาสนาและแหลงสังสรรคทางสังคมที่สําคัญ ในรอบป
หนึ่ง ๆ ทางวัดจะจัดพิธีกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
วันออกพรรษา วันเขาพรรษา และในเทศกาลสําคัญ เชน ทอดกฐิน ลอยกระทง สงกรานต งานประ
จําปเปนตน วันสําคัญเหลานี้เปนโอกาสที่ชาวบานจะทําบุญกุศล แสดงความสามัคคีของคนไทย
ในชุมชน ผอนคลายความตึงเครียดจากงานประจํา ผอนปรนกฎเกณฑความสัมพันธระหวางบุคคล
ตางเพศตางวัยลง และเปนวันที่ชาวไทยและยวนมาพบปะพูดคุยกันดวยการเขารวมกิจกรรมที่วัด
ของแตละฝายจัดขึ้น การสังสรรคระหวางกลุมชาติพันธทั้งสองจึงเกิดอยูเนือง ๆ จากการพบปะ
บอยครั้งไดย้ําความสนิทสนมระหวางกันใหเพิ่มมากขึ้น และยามที่ตางฝายจัดงานพิธีกรรมเนื่อง
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ดวยชีวิต เชน บวชนาค แตงงาน และงานศพ ก็ไดเชื้อเชิญใหอีกฝายมารวมดวยเสมอ เพื่อแสดง
ไมตรีจิตและความหวงใยตอกันในจุดเปลี่ยนที่สําคัญในชวงชีวิตของแตละฝาย

ในขณะที่การทําพิธีกรรมเนื่องดวยพุทธศาสนาและพิธีกรรมเนื่องดวยชีวิตรวมกันใน
โอกาสตาง ๆ ไดกอใหเกิดการยอมรับระหวางกลุมชนทั้งสอง แตความเชื่อในเรื่องผีของชาวยวน
กลับผลักดันใหความสัมพันธระหวางกันลดลง กลาวคือ ในหมูชาวยวนจะยึดมั่นในความเชื่อผี
เฮือนซึ่งไดกลาวมาแลว ผีเฮือนเปนที่พึ่งทางใจและเปนเครือขายความสัมพันธในหมูเครือญาติของ
ยวน ชาวไทยเชื่อวาชาวยวนเลี้ยงผี ผีคือส่ิงตองหามที่ชาวไทยเกรงกลัวไมเขาไปแตะตองและหลีก
เลี่ยงที่จะพบปะ ชาวยวนเองก็พยายามที่จะปดบังมิใหคนตางกลุมรูวามีการถือผีในกลุมตน เนื่อง
ดวยตองการการยอมรับจากกลุมภายนอก

การแตงงานก็เปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหผูคนตางกลุมเขามามีความสัมพันธ
ทางเครือญาติกันอยางใกลชิด ในอดีตชาวไทยวนจะแตงงานและเลือกสรรคคูครองจากคนในกลุม
เดียวกันเปนสวนใหญ แตการแตงงานขามกลุมก็มีใหเห็นบาง หนุมสาวไทยวนจํานวนไมนอยมีคู
ครองเปนคนไทย บางคูพาคูครองของตนเขามาอยูในชุมชนยวน บางคูโยกยายตามคูครองของตน
ไปตั้งหลักแหลงในชุมชนไทย การแตงงานขามกลุมชาติพันธุที่เกิดขึ้นแสดงใหหเห็นวาไทยและยวน
ตองมีปฎิสัมพันธกันอยางใกลชิดในระดับหนึ่ง อาจเกิดจากการที่ไทยและยวนตั้งถิ่นฐานใกลชิดกัน
มีการสังสรรคชวยเหลือกันในเชิงการผลิต การระดมแรงงานเพื่อสรางสาธารณะประโยชน การรวม
เทศกาลงานบุญที่จัดขึ้นตามประเพณี จึงเปนการเปดโอกาสใหหนุมสาวไดพบปะทําความรูจักกัน 
อันจะนํามาซึ่งความสัมพันธทางสังคมในรูปของคนคุนเคย และอาจกอใหเกิดความชอบพอจน
พัฒนาไปถึงขั้นการแตงงานนับญาติซึ่งแมจะมีไมมากนัก แตก็เปนสิ่งที่ทําไดไมไดมีขอหามหวงที่
ชัดเจนใด ๆ

การรวมกลุมทางสังคมเหนือระดับครอบครัวที่เกิดขึ้นในหมูของไทยและยวน เชน การ
รวมกลุมกันในหมูเพื่อนสนิท การรวมกลุมกันของผูประกอบอาชีพเดียวกัน การรวมกลุมกันเพื่อ
ดําเนินงานทางศาสนาและพิธีกรรมสําคัญ ๆ เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหกลุมทั้งสองเขา
มามีปฎิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง โดยมิไดคํานึงถึงความแตกตางทางชาติพันธุเทาใดนัก แตยึดเอา
ความสามัคคี ความมีไมตรีตอกัน และผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ เชน ในงานกฐินคนใน
ชุมชนทั้งไทยและยวนตางมีหนาที่ตองจัดกองกฐินไปทอดที่วัดเพื่อหาเงินบํารุงวัด หรือการรวมกลุม
กันสรางสาธารณประโยชนของชุมชนเชน คลอง ถนน ก็มีสวนสําคัญในการดึงกลุมชาติพันธุตาง ๆ 
ใหมามีความสัมพันธตอกัน
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จากที่กลาวมาแลววาชาวไทยและยวนมักดํารงชีวิตในกลุมของตนเองเปนสวนใหญ แต
กลุมทั้งสองก็มีปฎิสัมพันธแลกรับปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเพื่อใหอยูรวมกันได แตใน
ความรูสึกที่ลึกแลวความแตกตางระหวางกลุมยังคงมีอยู แมไมปรากฏออกมาเปนรูปธรรมก็ตาม 
ในตําบลคูบัวก็เชนเดียวกับสังคมอื่นที่ประกอบไปดวยผูคนตางสําเนียงภาษา ประเพณี ความเชื่อ 
และการแตงกาย ผูคนมักจัดความสูงต่ําใหกับกลุมของตนและคนตางกลุม แตโบราณมาคนไทยจะ
รวมกลุมคนที่พูดภาษาและแตงกายตางจากตนทั้งหมดเปน “ลาว” โดยแฝงนัยยะแสดงความ
เหยียดหยามวาคนเหลานั้นต่ําดอยกวาแปลกประหลาด หลีกเลี่ยงที่จะคบหา และปฏิเสธที่จะนํา
เครื่องหมายของความเปนลาว เชน ผาซิ่นตีนจก มานุงหม ในขณะเดียวกันคนยวนก็คิดวาคนไทย
ไมนาคบหา ไมจริงใจ ชอบความรุนแรงทําตัวเปนนักเลง ข้ีเหลาเมายา ชอบเลนการพนัน แมจะไม
ชื่นชอบนักแตคนยวนก็ยอมรับเปนนัยวาคนไทยมีความเหนือกวาในฐานะที่เปนชนกลุมใหญเจา
ของพื้นที่และเปนตนแบบวัฒนธรรมสวนรวมที่ทุกกลุมยอมรับเวลามีปฎิสัมพันธตอกันคนยวนจะ
ปรับพฤติกรรมของตนตามเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ คือปกติในกลุมพวกเดียวกันจะใชภาษา
ยวนและใสผาซิ่นตีนจก แตเมื่อออกไปนอกชุมชนก็พยายามปรับเปลี่ยนไปพูดภาษาไทยกลางและ
แตงกายแบบไทย จะไมแสดงตนอยางชัดเจนเนื่องดวยตองการการยอมรับและเกรงวาจะถูกลอ
เลียนจากกลุมคนไทย

ความสัมพันธระหวางไทยกับยวนในปจจุบันไดคลี่คลายไปจากอดีตอันเกิดจาก
เศรษฐกิจแบบยังชีพที่ทําใหชุมชนยวนอยูไดดวยตนเองคลายตัวลง เปนเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่
ตองพึ่งพากลุมภายนอกในดานปจจัย 4 ที่ผลิตเองไมได การคมนาคมสื่อสารและสื่อสารมวลชนมี
สวนผลักดันใหปฎิสัมพันธระหวางไทยกับยวนเกิดงายขึ้น และแพรกระจายวัฒนธรรมรวมเขาสูชุม
ชนยวนอยางทั่วถึง หนวยงานรัฐที่จัดแบงการปกครองโดยรวมคนกลุมตาง ๆ เขาไวดวยกันโดยไม
คํานึงถึงความแตกตางทางชาติพันธุของคนเหลานั้น และระบบการศึกษาของไทยที่ใชภาษากลาง
และเนนปลูกฝงวัฒนธรรมรวมของสังคมใหญเขาสูกลุมชนแทนวัฒนธรรมยอยของกลุมชนนั้น ๆ

ปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลอยางมากในการผสมผสานเชื้อชาติและวัฒนธรรมเกิดการ
หลอมรวมของกลุมชาติพันธุเปนลักษณะรวมกัน คนยวนรูสึกวาตนเปนไทย แมมีความแตกตาง
ทางชาติพันธุบางก็พยายามซอนเรนและรับวัฒนธรรมรวมเขามาใชมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหเอก
ลักษณทางชาติพันธุดังกลาวคอย ๆ ลดลง ชาวไทยวนในปจจุบันรับรูเร่ืองราวของบรรพบุรุษและที่
มาของตนนอยลงทุกวัน ลักษณะทางชาติพันธุไทยวนที่ยังคงอยูใหเห็นมีเพียงภาษาและผาซิ่นตีน
จก
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ภาษา  ภาษาไทยวนเปนเอกลักษณทางชาติพันธุอีกอยางหนึ่งที่ยังคงไดรับการสืบสาน
ในหมูชาวไทยวน แตก็ลดนอยลงเรื่อยๆ ชาวไทยวนแตโบราณพูดภาษาคําเมืองกันทุกคน หนังสือ
ใชอักษรไทยวนโบราณ แตในปจจุบันลูกหลานไทยวนในชุมชนตัวเมืองหรือติดกับตัวเมืองไมพูด
ภาษาคําเมืองกันแลว จะพูดก็เพียงคนรุนปูยา สวนชุมชนที่อยูหางจากตัวเมือง เชน ตําบลคูบัวยัง
คงพูดคําเมืองกันเปนสวนมาก อาทิเชน

คําพูดภาษาไทยวน (ราชบุรี)
1. กิ๋นเขาบลํา

กินขาวไมอรอย (คําพูดภาษาไทยกลาง)
2. เมินไปก็ล้ึงไปเอง

นานไปก็ลืมเลือนไปเอง (คําพูดภาษาไทยกลาง)
3. เอาเกิบไปขาย

เอารองเทาไปขาย (คําพูดภาษาไทยกลาง)
4. จองราคาแปง

รมราคาแพง (คําพูดภาษาไทยกลาง)
5. อุหนวยใหญ

โองใบใหญ (คําพูดภาษาไทยกลาง)
6. กุบงาม

งอบสวย (คําพูดภาษาไทยกลาง)
7. เฮาบข้ีจุ

เราไมโกหก (คําพูดภาษาไทยกลาง)

แมภาษาคําเมืองยังปรากฏในวิถีชีวิตไทยวน แตก็ลดลงทุกขณะลูกหลานไทยวนสวน
ใหญในปจจุบันไมสามารถพูดคําเมืองไดเนื่องจากปจจัยหลายประการ เชน การเขามาของโรงงาน
อุตสาหกรรม การศึกษาของลูกหลานไทยวนที่ใชภาษากลางในการเรียนการสอน การแตงงาน
ระหวางชาวไทยวนกับกลุมชาติพันธุตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของชาวไท
ยวนเพื่อใหกลมกลืนกับสังคมเมือง ปจจัยตางๆเหลานี้ สงผลใหภาษาไทยวนไดรับการสืบสาน
มายาวนาน ลดลงความทุกขณะ
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ผาซิ่นตีนจก
สังคมไทยใชเสื้อผาเครื่องนุงหมในการจําแนกสถานภาพทางเพศมาตั้งแตอดีต จาก

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมสอนใหเรารูวา ผูหญิงควรจะแตงกายอยางไรและผูชายควรจะแตง
กายอยางไร การที่บุคคลหนึ่งจะแตงกายตรงขามกับสถานภาพของตนนั้นเปนสิ่งที่สังคมไมใหการ
ยอมรับ เส้ือผาเครื่องนุงหมนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางเพศแลว เสื้อผายัง
กระตุนใหผูสวมใสรูวาแตงกายแบบนี้เปนผูหญิง เมื่อเราเปนผูหญิงเราตองปฏิบัติตนเชนไร  ใหสม
กับสถานภาพที่สังคมกําหนดใหพรอม ๆ กับบทบาทและหนาที่ในความเปนผูหญิงที่ติดตามมา

ในบรรดาเสื้อผาเครื่องนุงหมที่พบในสังคมไทย ผาซิ่นเปนผาที่มีบทบาทสําคัญในการ
จําแนกสถานภาพทางเพศของบุคคล และยังสะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณทางชาติพันธุของผูสวม
ใส ผาซิ่นเปนเครื่องนุงหมที่ผูกพันกับเพศหญิงมาตั้งแตอดีต ดวยมีความเหมาะสมกับสรีระและ
สามารถประดิษฐตบแตงใหสวยงามเขากับนิสัยของผูหญิงไดเปนอยางดี ดังที่เราจะเห็นไดวา ผา
ซิ่นเปนเครื่องนุงหมที่มีการผลิตอยางประณีตงดงามมาโดยตลอด เพราะผาซิ่นที่งดงามนอกจากจะ
ทําใหผูสวมใสดูสวยงามขึ้นแลว ผาซิ่นยังเปนเสมือนประกาศนียบัตรที่ยืนยันคุณสมบัติของผูหญิง
ในการเปนแมบานแมเรือน ชาวไทยยวนราชบุรีก็เปนอีกกลุมหนึ่งที่มีความสามารถในการประดิษฐ
ลวดลายลงบนผืนผาซิ่นไดอยางงดงามและมีเอกลักษณเฉพาะตน โดยเฉพาะผาซิ่นตีนจกเปนผา
ซิ่นที่มีบทบาทและสัมพันธกับวิถีชีวิตของชาวไทยวนมาตั้งแตอดีต ผาซิ่นตีนจกเปนผาที่ใชสวมใส
ในโอกาสสําคัญของชีวิต เปนเครื่องวัดคุณสมบัติของลูกผูหญิง และเหนือส่ิงอื่นใดผาซิ่นตีนจกยัง
เปนเอกลักษณของกลุมชาติพันธุไทยวนที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต คานิยม  ภูมิปญญาและโลก
ทัศนของชาวไทยวนที่ส่ังสมสืบตอกันมา

ภาพที่ 10   โครงสรางผาจก เสนยืน เสนเสริม และเสนพุง ( ตามลําดับ )
ที่มา : อุดม สมพร,ผาจกไท-ยวนราชบุรี( ม.ป.ท. : โรงพิมพ ภาพพิมพ , 2540 ), 101.
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รูปลักษณและโครงสรางของผาจก
ผาซ่ินตีนจกของชาวไทยวนเมืองราชบุรีมีโครงสรางหลักที่ประกอบดวยผา 3 สวน โดย

แตละสวนเปนผาคนละชิ้นกัน คือ หัวซ่ิน ตัวซ่ิน และ ตีนซ่ิน

หัวซ่ินประกอบดวยผาดายดิบสีขาวเย็บตอกับผาสีแดงสวนที่เปนแถบสีขาวอยูสวนบน
ของหัวซ่ินและแถบสีแดงจะอยูติดกับตัวซ่ิน ผาแถบสีขาวและแถบสีแดงตองเปนผาคนละผืนนํามา
เย็บติดกัน แตชางฝมือในปจจุบันบางคนก็ไดใชวิธีการตอตัวซ่ิน และหัวซ่ินเปนผาผืนเดียวกันเพื่อ
ความสะดวกและประหยัดเวลาในการทอ ทั้งนี้สตรีชาวไทยวนบางคนในสมัยโบราณก็มีคติในการ
ประกอบหัวซ่ินวาตอมีการนําผาแถบสีขาวที่มีขนาดกวางประมาณครึ่งนิ้ว และมีความยาวเทากับหัว
ซ่ิน ปะตามความกวางของหัวซ่ินเรียกวา “ปาว” เพื่อเปนการปองกันการกระทําคุณไสยหรือเสนหยา
แฝดใหแกผูนุงผาซ่ิน และที่ริมชายบนของแถบผาขาวจะปลอยขอบไมตองเย็บเพื่อใหริมผาฟูโดย
เชื่อกันวาทําใหมีความเฟองฟูในการประกอบอาชีพ

ตัวซ่ิน ลักษณะของตัวซ่ินของผาจกแตละประเภทจะมีลักษณะที่แตกตางกัน โดยถาเปน
ตัวซ่ินของผาตีนจกมักมีการทอผาเปนยกมุกลายตาง ๆ เปนลายขวางพันรอบตัวซ่ิน ซ่ึงมุกตาง ๆ มี
ช่ือเรียกตางกันออกไปตามพื้นบานที่มีการทอ ทั้งนี้ ตัวซ่ินที่เปนเอกลักษณเฉพาะของผาจกไทยวน
ราชบุรีมักยอมสีเปนสีดําหรือคราม สวนสีอ่ืน ๆ นอกจากนี้มีนอย

ตัวซ่ินของซิ่นตาจะทอติดกันกับตีนซิ่นเปนผาผืนเดียวกัน ทอเปนพื้นแดงแลวจกดอก
ประกอบเปนระยะ พุงดําเปนแถบพื้นสุดตามแตชางผีมือจะเห็นวาสวยงาม สวนตัวซิ่นของซิ่นแลจะ
ทอเปนพื้นดําตลอดทั้งตัวตอจากตีนซิ่น แลวมีแถบสีแดงเชื่อมตอระหวางตัวซ่ินกับตีนซิ่น ในขณะที่
ตัวซ่ินของซิ่นซิ่วจะทอเปนผาพื้นยกดอกสีเขียวตลอดทั้งตัว แลวทอเชื่อมระหวางตีนซิ่นเพื่อความ
สวยงาม

ตีนซิ่น ตีนซิ่นทุกผืนของผาจกไทยวนราชบุรีจะมีสวนที่เรียกวา “เล็บเหลือง” อยูสวน
ทายสุดของตีนซิ่น โดยผาจกกลุมบานคูบัวและผาจกกลุมบานดอนแร มีเอกลักษณคือตอจาก “เล็บ
เหลือง” ขึ้นไปจะมีการจกเปนลายมะลิเล้ือย จากนั้นทอพื้นเวนจกไวโดยประมาณ 1-2 นิ้ว จึงทอลาย
“ชะเปา” ซ่ึงหากเปนซิ่นตีนจกจะมีการจกลายชะเปาเปนลายประกอบของตีนซิ่นทุกผืน ในขณะที่
ตีนซิ่นของซิ่นตา ซ่ินแล และซ่ินซิ่วจะมีการทอเปนผาพื้นสีดาํติดตอกันเปนผาผืนเดียวกับตัวซ่ินตีน
จก
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ประโยชนใชสอยจากผาจก
ผาจกไทยเมืองราชบุรีสามารถจําแนกตามลักษณะและโอกาสที่นําไปใชในวิถีชีวิตได

เปน 3 ประเภทคือ
1. ผานุงของสตรี จําแนกไดเปน 4 ประเภท คือ

1.1 ผาซิ่นตีนจก เปนผาที่มีตีนซิ่นประกอบดวยสวนที่เปนผาซ่ึงลวดลายดวยวิธีจก
ทอโดยการลวงหรือควักเสนดายพิเศษมาผูกมัดขัดกับเสนยืนเปนลวดลายตามแบบ ซ่ึงมี
การพบในหมูสตรีไทยวนเมืองราชบุรี 3 ลักษณะดวยกัน

1.1.1 ซ่ินตีนจกที่มีการจกเฉพาะตีน  ตัวซ่ินเปนผาพื้นสีดําหรือคราม บางผืน
มีตัวซ่ินทอดวยวิธียกมุก    สวนหัวซ่ินใชผาขาวมาแดงเย็บตอกัน     แลวจึงเย็บตอ
กับตัวซ่ิน

1.1.2  ซ่ินตีนจกที่มีการจกทั้งตัว  โดยตัวซ่ินและตัวซ่ินทอดวยวิธีจก แตทอ
เปนผาคนละชิ้นแลวนํามาเย็บตอเปนผืนเดียวกัน    อันซิ่นตีนจกลักษณะนี้นับเปน
ผลงานทางศิลปหัตถกรรมชั้นสูงของชาวไทยวนเมืองราชบุรี

1.1.3   ซ่ินตีนจกที่มีการใหตัวซ่ินยกมุกสลับมัดหมี่ ตีนซ่ินจะทอดวยวิธีจก
เชนเดียวกับซิ่นตีนจกทั่วไป สวนตัวซ่ินทอดวยเสนใยประเภทไหมโดยวิธียกมุก
สลับดวยวิธีการทอแบบมัดหมี่ ซ่ึงเปนเทคนิคการทอของภาคอีสานที่ไมพบมาก
นักในผาซ่ินตีนจกของชาวไทยวนเมืองราชบุรี ผาซ่ินตีนจกนี้สวนใหญใชสําหรับ
สตรีที่สูงอายุหรือหญิงสาวนุงไปงานบุญตามประเพณีของชาวไทยยวน
1.2 ผาซ่ินตา มีอยูดวยกัน 2 ชนิด

1.2.1 ซ่ินตาผาพื้น  ซ่ึงมีการทอดวยแถบผาสีตาง ๆ พันรอบตัวซ่ินตามที่ชาง
ผูทอเห็นวาสวยงาม สวนตีนซิ่นจะมีเล็บเหลืองและแถบผาพื้นสีดํา

1.2.2 ซ่ินตาหมู ซ่ึงแตกตางจากซิ่นตาผาพื้นตรงที่สวนตัว ซ่ินมีการจกลาย
ประกอบเปนหมูๆ พันรอบตัวซ่ิน เวนระยะเปนชวงๆ ลายที่ใชจกสวนมากจะเปน
ลายหักขอเหลียวลายมะลิเล้ือย ลายดอกจัน ซ่ึงถือไดวาเปนศิลปะการทอชั้นสูงรอง
ลงมาจากผาซ่ินตีนจก ปจจุบันไมคอยมีความนิยมที่จะทอผาซ่ินตาหมูที่มีลาย
ประกอบเปนจํานวนมาก สวนใหญมักทอเฉพาะที่มีลายประกอบไมมากนักและ
เปนลายงายๆ ผาซ่ินตานี้สวนใหญมักใชสําหรับหญิงสาวนุงไปในงานพิธีทั่วไป
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1.3 ผาซิ่นซิ่ว เปนผาซ่ินที่ตัวซ่ินเปนผาพื้นสีดํา สวนตัวซ่ินเปนสีเขียว แลวมีการ
จกลายประกอบระหวางรอยตอหัวซ่ินกับตัวซ่ิน สวนใหญมักใชสําหรับหญิงสาวนุงไปงาน
พิธีทั่วๆ ไปหรือนุงทํางานอยูกับบาน

1.4 ผาซิ่นแล เปนผาซ่ินที่ทอไมยากและไมมีลายมากนัก มักเปนสีพื้นสีใดสีหนึ่ง
เปนสวนใหญ และใชสําหรับสตรีทั้งที่เปนผูสูงอายุหรือเปนหญิงสาวนุงทํางานทั้งในและ
นอกบาน

2. ผาจกที่ใชสอยในชีวิตประจําวัน จําแนกไดเปน 5 ประเภทคือ
2.1 ยาม  สวนใหญที่นิยมทอกันจะเปน “ยามแดง” สําหรับผูหญิงใชใสหมากพลู

หรือใสสัมภาระตางๆ เมื่อตองเดินทางไกล และ “ยามงาน” สําหรับใชใสผลิตผลทางเกษตร
นําไปขายหรือเดินทางเขาไปหาของหรือใชหมักแปงทําขนมเสน (ขนมจีน)

2.2 ผาขาวมา  สวนใหญเปน “ผาขาวมาจก” ที่ทอจกลายไวทั้งสองขางของชายผา
ตัวผาขาวมาเปนสีแดง ลายที่จกสวนใหญเปนลายขอเหลียว ลายมา ลายคน และ ลายตนไม
และ “ผาขาวมางาน” ที่ทอดวยฝายสีแดง หัวทั้งสองชายทอเปนสีดําหรือเขียว สมัยโบราณ
นิยมใชกันมาก แตปจจุบันมีการใชบางเฉพาะที่ตําบลดอนแร อําเภอเมืองราชบุรี

ภาพที่ 12   ผาซ่ินตีนจก ซ่ินตา ซ่ินแล และซ่ินซ่ิว ( ตามลําดับ)
ที่มา : อุดม สมพร,ผาจกไท-ยวนราชบุรี( ม.ป.ท. : โรงพิมพ ภาพพิมพ , 2540 ), 35.
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2.3 ผาแตะ เปนผาจกที่ชายท้ังสองขางจกเปนลายตางๆ ใชสําหรับเช็ดหนาหรือเช็ด
น้ําหมาก

2.4 กระเปาถักคาดเอว   ถือเปนศิลปหัตถกรรมชั้นสูงอีกอยางหนึ่งของชาวไทยวน
เมืองราชบุรี โดยผูหญิงจะถักใหผูชายคนรักหรือภรรยาถักใหสามีสําหรับใสสัมภาระเวลา
ออกไปทํางานนอกบาน ปจจุบันไมมีการถักขึ้นใหม เหลือใหเห็นเพียงที่เปนสมบัติตกทอด
ในหมูลูกหลานชาวไทยวนเปนจํานวนไมมากนักเทานั้น

2.5  ผามวงหรือผาโจงกระเบนหรือผาตอย   เปนผานุงที่ชาวไทยวนเมืองราชบุรีใช
นุงแทนกางเกงเมื่อออกงานพิธีตางๆ เพื่อปรับใหเขากับวิถีชีวิตของชุมชนเมืองของชาวไทย
ภาคกลาง

3. ผาจกที่ใชสอยเนื่องในศาสนา จําแนกไดเปน 4 ประเภทคือ
3.1 ผาปกศีรษะนาค เปนผาจกที่ทอขึ้นเพื่อใหคลุมศีรษะนาคขณะแหไป

อุปสมบท ทอดวยเสนฝายหรือไหม ตรงกลางจะปลอยใหมีพื้นผาสีขาว ชายผาทั้งส่ีดาน
มีชายครุยรอยดวยลูกแกวสีตางๆ สวยงาม

3.2 ยาม เปนยามที่ตัดเย็บดวยผาจก ซ่ึงทอขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อใชทํายามจก
ใชทอถวายพระภิกษุ หรือผูที่ตนเคารพนับถือไวใชใสสัมภาระ

3.3 หมอน เปนหมอนที่มีการทอจกเปนลวดลายตางๆ เปนหนาหมอนแลวนํา
ไปถวายวัดเพื่อใชในกิจของสงฆ

3.4 ผาหอคัมภีร เปนผาจกที่ทอขึ้นดวยเสนฝายหรือไหมประกอบลวดลายตางๆ
แลวนําไปถวายวัดเปนผาหอคัมภีรในพระพุทธศาสนา

ภาพที่ 13   ผาขาวมาจก
ที่มา : อุดม สมพร,ผาจกไท-ยวนราชบุรี( ม.ป.ท. : โรงพิมพ ภาพพิมพ , 2540 ), 46.
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ลวดลายบนผืนผาจก
ลวดลายของผาจกไทยวนเมืองราชบุรีที่ปรากฏในแหลงทอผาจก สามารถจําแนกกลุม

ลายไดเปน 2 กลุม คือ กลุมลายหลักและกลุมลายประกอบ
กลุมลายหลัก เปนลายขนาดใหญใชจก ตรงกลางของตีนซิ่น มีทั้งหมด 8 ลายดวยคือ

1.ลายดอกเซีย เปนลายหลักที่ชางฝมือทอผาจกกลุมคูบัวนิยมทอกัน สวนใหญใช
ทอเปนลายผาจกเพื่อประกบเปนตีนซิ่นจก

2. ลายหนาหมอน   เปนลายหลักที่มีรูปทรงคลายขนมเปยกปูนซึ่งชางผีมือทอผา
จกกลุมคูบัวนยิมใชทอจกเปนลายในตีนผาซ่ินและพบบางในหนาหมอนจก

ภาพที่ 14   ผาปกศีรษะนาค
ที่มา : อุดม สมพร,ผาจกไท-ยวนราชบุรี ( ม.ป.ท. : โรงพิมพ ภาพพิมพ , 2540 ), 25.
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3. ลายกาบ เปนลายหลักที่มีลักษณะคลายกาบของลําไมไผ ถือเปนลายมาตรฐาน
ของผาจกไทยวนเมืองราชบุรีที่นิยมทอกันทุกกลุมชางฝมือทอ สวนใหญใชทอเปนตีน
ผาซ่ินตีนจกและหนาหมอนจก

4. ลายกาบดอกแกว เปนลายหลักที่ชางฝมือทอผาจากกลุมคูบัวนิยมทอกัน สวน
ใหญใชทอเปนลายตีนผาซ่ินตีนจกและผาซ่ินตา

5. ลายโกงเกง เปนลายหลักที่ชางฝมือทอผาจากกลุมคูบัวนิยมทอกัน สวนใหญใช
ทอเปนลายตีนผาซ่ินตีนจกและผาซ่ินตา

6. ลายโกงเกงซอนเซีย เปนลายหลักที่ชางฝมือทอผาจกกลุมคูบัวนิยมใชทอเปน
ลายจกของตีนผาซ่ินตีนจก และมีบางแหงที่ใชเปนลายในผาคลองคอ

7. ลายกาบซอนหัก เปนลายหลักที่ชางฝมือทอผาจกกลุมคูบัวนิยมทอกัน สวน
ใหญใชทอจกเปนตีนผาซ่ินตีนจก

8. ลายหักนกคู   เปนลายหลักที่ชางฝมือทอผาจกกลุมคูบัวนิยมทอเปนลายจกตีนผา
ซ่ินตีนจกเชนเดียวกับลายกาบซอนหัก

กลุมลายประกอบ เปนลายที่มีขนาดเล็กกวาลายหลักและใชสําหรับจกประกอบ    กับ
ลายหลัก โดยจะถูกจัดตําแหนงใหอยูทั้งสองขางของลายหลักขางละเทาๆกันซึ่งลายประกอบมี
หลากหลาย และในแตละลายของแตละพื้นบานก็อาจมีช่ือเรียกไมเหมือนกันหรือบางลายก็ไมมีช่ือ
เรียก

ภาพที่ 15   ลายดอกเซีย
ที่มา : อุดม สมพร,ผาจกไท-ยวนราชบุรี( ม.ป.ท. : โรงพิมพ ภาพพิมพ , 2540 ), 57.
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กรรมวิธีการทอผาจก
กรรมวิธีในการทอผาจกของชาวไทยวนเมืองราชบุรี ที่เปนมาแตโบราณนั้น สวนใหญ

มักใชฝายที่มีการปลูกขึ้นเองเปนวัสดุสําคัญในการทอ สําหรับการใชไหมเปนวัสดุในการทอตองมี
การนําหรือซ้ือหามาจากที่อ่ืน ซ่ึงในการทอจะมีลําดับ 10 ขั้นตอน ดังนี้

1. เก็บปุยฝายที่ดอกฝายแกจนแตกเปนปุยแลวมารวบรวมไว
2. นําปุยฝายที่เก็บรวบรวมไวมาแยกเมล็ดออกดวยอีด
3. นําปุยฝายที่แยกเมล็ดออกแลวมายิงดวยกง เพื่อทําใหปุยฝายฟู
4. นําปุยฝายที่ฟูกระจายมวนเปนกลมยาวมาปนเปนเสนดายดวยเผ่ียน (หลา ไน)

5. นําเสนดายฝายหรือไหมยอมสีตางๆ ตามที่ตองการ
6. คํานวณเสนดายยืนใหไดจํานวนตามที่ตองการแลวนํามาเรียงเสนดายดวยหลักการ

เดิน  ดายที่สืบทอกันมาแตโบราณ
7. นําเสนดายยืนที่เรียงเสนไวแลวมาขึ้นหูกสืบตอจากเสนดายยืนในตะกอ (ในกรณีที่

ขึ้นหูกเก็บตะกอเปนคร้ังแรกจะสอดเสนดายยืนใสในชองฟนหวี)
8. ในกรณีที่ทอผืนที่สอง (ตัดผืนแรกออกจากเครือแลว) ตองนําเสนดายยืนซึ่งเตรียม

ไวมาสืบเขากับปลายเสนดายยืนที่ยังติดอยูกับตะกอเสนตอเสน
9. เมื่อสอดเสนดายยืนแลวจึงเก็บตะกอ (ชนิดลายขัด) สําหรับการทอผาลายขัด

ภาพที่ 16   ลายดอกขาวตอก
ที่มา : อุดม สมพร,ผาจกไท-ยวนราชบุรี( ม.ป.ท. : โรงพิมพ ภาพพิมพ , 2540 ), 62.

ภาพที่ 17   การทอผาจก
ที่มา : อุดม สมพร,ผาจกไท-ยวนราชบุรี( ม.ป.ท. : โรงพิมพ ภาพพิมพ , 2540 ) 102.
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10. เมื่อเก็บตะกอและเตรียมเสนดายพุง รวมทั้งเสนดายเสริมสําหรับจกแลว ก็ลงมือทอ
จกตามแบบที่ตองการจนแลวเสร็จ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทอผาจก
เครื่องมือและอุปกรณในการทอผาจกไทยวนเมืองราชบุรีสวนใหญเปนเครื่องมือและ

อุปกรณที่สรางขึ้นอยางงายๆ ตามแบบพื้นบานของชาวไทยวนเมืองราชบุรีเอง โดยประกอบดวย
หูกหรือก่ี เปนเครื่องมือหลักในการทอผาของชาวไทยวนเมืองราชบุรี โดยใชสําหรับ

เปนที่พาดเสนดายยืน ซ่ึงหูกหรือกี่แตละหลังจะประกอบดวย
ฟม (ฟนหวี) เดิมชาวไทยวนเมืองราชบุรีใชฟมที่มีฟนหวีทําดวยไมไผ แตในปจจุบัน

บางคนก็นิยมใชฟมที่ทําดวยเหล็กเพราะสะดวกและแข็งแรงทนทานกวา  ฟนหวีของฟมจะถี่หรือ
หางแลวแตความตองการของชางฝมือผูทอ โดยในแตละชวงของฟนหวีจะเปนที่สําหรับสอด
เสนดายยืนชองละหนึ่งหรือสองเสนแลวแตประเภทของเนื้อผาที่ตองการ ชองวางของแตละฟนหวีมี
หนาที่เรียงเสนยืนใหเปนระเบียบ สวนความกวางของฟมเปนตัวกําหนดความกวางของหนาผา

ตะกอ เปนสวนที่ทําหนาที่ใหเสนดายยืนแยกขึ้นและลงสลับกัน เพื่อใหกระสวยนํา
เสนดายพุงผานตลอดแนวเกิดเปนเนื้อผาลายขัดขึ้น ซ่ึงตะกอที่ชาวไทยวนเมืองราชบุรีใชสวนใหญ
เปนตะกอเสนดายหรือไนลอน

มาไม(ขาตะ) เปนสวนที่สัมพันธกับตะกอโดยมีเชือกขางหนึ่งผูกโยงไวกับตะกอและ
ปลายขางหนึ่งผูกติดกับตะกอเมื่อเหยียบมาไมขางที่ผูกติดกับตะกอใด ตะกอนั้นก็จะทําใหเสนดาย
ยืนที่ผูกติดอยูแยกลงขางลาง ทาํใหเกิดชองระหวางเสนดายยืนที่เปนลําดับคี่ลําดับคูเพื่อใหเสน ดาย
พุงผานตลอดแนวไดสะดวก

กระสวย  เปนอุปกรณที่ทําหนาที่นํา หรือสงเสนดายพุงใหผานตลอดแนวระหวางที่
เสนดายยืนแยกออกจากกันดวยการเหยียบมาไมที่ผูกติดกับตะกอ เดิมชาวไทยวนเมืองราชบุรี   มัก
ทํากระสวยที่มีสวนหัวและทายงอนออนขอสวยงามและตรงกลางเจาะเปนชองสําหรับเสียบหลอด
เสนดายพุง แตปจจุบันนิยมใชกระสวยกี่กระตุกแบบจีนกันมากกวา

เผี่ยน (หลา ไน) เปนเครื่องมือที่ใชในการปนฝายใหเปนเสนดายหรือใชกรอดายเขาใส
หลอดสําหรับเปนเสนพุงโดยใชคูกับระวิงหรือวงกวางและขนเมน

อีด เปนเครื่องมือที่ใชในการแยกเมล็ดฝายออกจากปุยฝายกอนนําไปทําใหฟูดวยการยิง
กงตอไป
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กง เปนเครื่องมือที่ใชในการยิงใหปุยฝายที่แยกเมล็ดออกแลวฟู เพื่อนําไปปนเปน
เสนดายดวยเผ่ียน

การวิเคราะหบทบาท ความสัมพันธของผาซ่ินตีนจกกับวิถีชีวิตของชาวไทยวนในอดีตและ
ปจจุบัน

วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น และมีหนาที่หลักเพื่อตอบสนองความตองการพื้น
ฐานของมนุษย ดังจะเห็นไดจากวัฒนธรรมตามทัศนะของมาลินอสกีที่เปนเสมือนเครื่องมือในการ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของชีวิต แบงได 3 ระดับคือ

1. ความตองการพื้นฐานทางดานรางกายและจิตใจ
2. การตอบสนองรวมกันของสมาชิกในสังคม
3.   ตอบสนองความตองการเชิงสัญลักษณใหแกมนุษย ( ยศ สันตสมบัติ , 2537 )
วัฒนธรรมใดไมมีหนาที่ในสังคมก็จะสูญสิ้นไป ผาซิ่นตีนจกเปนสวนหนึ่งของวัฒน

ธรรมไทยวนที่มีหนาที่หลักในการตอบสนองความตองการใหกับชาวไทยวน และในขณะเดียวกัน
ผาซิ่นตีนจกก็เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ทําหนาที่ใหสังคมดําเนินไปอยางราบรื่น จงึทําใหผาซิ่น
ตีนจกดํารงอยูในสังคมไทยวนไดทวมกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น
เสมอ ผาซิ่นตีนจกยังคงทําหนาที่ในสังคมไทยวนเพื่อใหสามารถดํารงอยูได และมีการปรับบทบาท
เพื่อใหสอดคลองกับสังคมวัฒนธรรมไทยวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

บทบาทเดิม

ภาพที่ 18  อุปกรณที่ใชในการผลิตเสนดาย
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี
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บทบาทเดิมของผาซิ่นตีนจก เปนบทบาทที่มีมาแตอดีตที่ชวยสงเสริมและตอบสนอง
ความตองการของสตรีไทยวนในดานตาง ๆ อยางสอดคลองกับวัฒนธรรมและสังคมของชาวไท
ยวนในชวงเวลานั้น ๆ ดังตอไปนี้

1. ตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต ดูจะเปนบทบาทแรกของผา
ทุกชนิดที่พบในชุมชนไทยวนเนื่องดวยผาเปนหนึ่งในปจจัย 4 ที่ถือวาเปนสิ่งจําเปนที่ตองมีและตอง
ใชในชีวิตประจําวันจองชาวบาน ไวสําหรับนุงหมและใชในพิธีกรรมตาง ๆ การตอบสนองความจํา
เปนขั้นพื้นฐานนี้ก็เปนหนาที่หลักของผาซิ่นตีนจก ผูหญิงไทยวนทอผาซิ่นตีนจกเพื่อใชสวมใสใน
งานสําคัญ ๆ ในชวงปเพื่อความเหมาะสมกับโอกาสและสถานที่พิเศษ

2. แสดงสถานภาพทางสังคม ความสําคัญของผาซิ่นตีนจกนั้นมิไดอยูเฉพาะที่เปน-
เครื่องนุงหมเพื่อปกปดรางกายและรักษาความอบอุนแกรางกายเทานั้น ผาซิ่นตีนจกยังแสดงให
เห็นถึงสถานภาพทางสังคมที่ผูนุงหมถือครองอีกดวย ไดแก สถานภาพในการสมรส อายุ เพศ เชน 
เด็ก สาว คนชรา โสด แตงงานแลว เปนตน ผาซิ่นตีนจกเปนผานุงสําหรับคนสาวและเปนผาสําหรับ
ผูหญิงทั้งรูปแบบลวดลายและการใชสอนที่ เปนแบบฉบับของผูหญิงที่จะไมปะปนกับผูชายและ
ของสูงหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลว ผาซิ่นตีนจกจึงเปนเครื่องบงชี้สถานทางสังคมที่
สําคัญประการหนึ่งในสังคมไทยยวนราชบุรี

3. เปนเครื่องวัดคุณสมบัติของผูหญิงที่สังคมยอมรับ นับต้ังแตชวงกอตั้งชุมชน
เร่ือยมาจนชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เศรษฐกิจชุมชนไทยยวนยังคงเปนระบบเศรษฐกิจแบบยัง
ชีพที่พื้นฐานการผลิตตองอาศัยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ชาวบาน
สามารถพึ่งตนเองในเรื่องปจจัย 4 ตาง ๆ โดยเฉพาะการผลิตเสื้อผาเครื่องนุงหมหรือการทอผานั้น 
ถือไดวาเปนงานของผูหญิงไทยยวนแทบทั้งหมด ความมั่นคงของครอบครัวสวนหนึ่งขึ้นกับความ
สามารถในการทอผาของแมบานที่จะจัดหาเสื้อผาใหสมาชิกในครอบครัวสวมใส การทอผาจึงเปน
คุณสมบัติประการแรก ๆ ของผูหญิง นอกเหนือจากความสามารถในการทํามาหากินดานอื่น ๆ ฝ
มือในการทอผาซิ่นตีนจกเปนเสนหอยางหนึ่งของผูหญิง ผูหญิงที่ทอผาซิ่นตีนจกไดอยางประณีต
ยอมแสดงใหเห็นวามีความสามารถในการทอผาอื่น ๆ ไดเชนกัน อันจะใหฝายชายและญาติฝาย
ชายมองเห็นคุณคาและความเปนกุลสตรีของหญิงสาวผูนั้น

4. ผาซ่ินตีนจกทําใหตําแหนงแหงที่ในสังคมของผูหญิงมั่นคงขึ้น    ในสังคมที่
ระบบเศรษฐกิจเปนไปเพื่อการยังชีพ การผลิตปจจัย 4 ตาง ๆ ดวยตนเองไดเปนสิ่งสําคัญในครอบ
ครัว ผูหญิงนอกจากจะตองทํางานในไรนาเคียงบาเคียงไหลสามี แลวยังเปนผูควบคุมการผลิตผา
ตาง ๆ ที่ใชในครอบครัว อันเปนปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตอยางหนึ่ง ความสําคัญของผูหญิง
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ในสังคมไทยวน ตามหลักการดูเหมือนจะต่ํากวาผูชาย แตในทางปฏิบัติมิไดเปนเชนนั้นเสียทั้งหมด 
เห็นไดจากการที่ผูหญิงเปนผูควบคุมการเงินของครอบครัวพรอม ๆ กันนั้นก็มีสวนรวมตัดสินใจใน
เร่ืองการทํามาหากินและเรื่องตาง ๆ ในครอบครัวรวมกับผูชายเสมอมา ประเด็นหนึ่งอาจเกิดจาก
การที่ผูหญิงเปนกําลังผลิตที่สําคัญในครอบครัวที่ผูชายไมอาจมองขามมาแตอดีต

5. เปนชองทางที่ชวยใหผูหญิงเขามามีบทบาทสําคัญในทางศาสนา    ในทาง
พุทธศาสนาสถานภาพของผูชายจะสูงกวาผูหญิงอยางเห็นไดชัด เนื่องจากผูชายสามารถบวชสืบ
ทอดพระศาสนาได และแทบทุกศาสนามีความเชื่อวาผูหญิงเปนเพศที่ไมบริสุทธิ์และมีขอหาม
อยางเครงครัดไมใหนักบวชใกลชิดกับเพศหญิง ในทางศาสนาพุทธการถูกเนื้อตองตัวกับสีกาถือวา
เปน “อาบัติ” หรือความผิดที่รายแรงสําหรับพระภิกษุสามเณร ในระหวางการทําบุญที่วัดจะเห็นวา
ผูชายนั่งอยูแถวหนาและเปนผูนําพิธีกรรม รวมทั้งทํากิจกรรมทางศาสนากอนผูหญิงเสมอ ในขณะ
ที่ผูหญิงนั่งอยูแถวหลังและทํากิจกรรมตาง  ๆ  ตามผูชาย   เชน   ลุกขึ้นไปตักบาตรตามหลังผูชาย  
( สุริยา  สมุหคุปต์ิ , 2537 หนา 248 ) ดังนั้นวัฒนธรรมของชุมชนจึงกําหนดใหการทอผาตีนจกเปน
ชองทางหนึ่งที่ผูหญิงไทยวนสามารถ “ทําบุญ” ในพุทธศาสนาไดเพื่อสรางและสะสมกุศลที่ไดจาก
การทําบุญในศาสนาไวสําหรบัการเกิดในชาติหนาตามคติของชาวพุทธ อาทิ แมจะเปนผูเตรียมผา
ที่ใชในพิธีบวชของลูกชายทุกชิ้น ไดแก ผาสบง จีวร อังสะและประคต และผาปรกหัวนาคใหลูกชาย
ในวันบวช นอกจากนี้ยังผลิตหมอนจก ยามจก ตุง ผาหอคัมภีร เพื่อทําบุญในเทศกาล ตางๆ ทาง
พุทธศาสนา

6. เปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคม    กระบวนการขัดเกลาทางสังคมวัฒนธรรม
ของผูหญิงกับการทอผานั้น จะเปนไปโดยผานสถาบันในชุมชนเปนหลัก กลาวคือผูหญิงตั้งแตแรก
เกิดผานวัยเด็กผานการศึกษาในระบบโรงเรียน จนถึงวัยรุนกอนแตงงาน ผูหญิงในชวงวัยนี้จะไดรับ
การอบรมเลี้ยงดู เรียนรู และฝกหัดการทอผาจากสถาบันครอบครัวที่มีแม ยา ยาย และญาติผูใหญ
ฝายหญิงทําหนาที่ส่ังสอนใหเปนผูหญิงทุกอยาง ทั้งกิริยามารยาท การดูแลบานเรือนและการทอ
ผา โดยผานการเรียนรูและประสบการณในชีวิตจริง หลังจากผูหญิงไทยวนทอผาซิ่นตีนจกไดแมไม
เกงแตก็ควรทอเปนและทอผาอื่น ๆ ที่มีใชในวิถีชีวิตไดดีพอควร ผูหญิงก็พรอมที่จะมีครอบครัวและ
เขาสูพิธีแตงงาน เพราะชาวไทยวนถือวา การทอผาเปนคุณสมบัติของผูหญิง

หญิงสาวโสดควรมีความสามารถในการทอผาโดยสังเกตจากผาซิ่นตีนจกที่เธอสวมใส
วามีความสวยงามประณีตเพียงใด ผาซิ่นตีนจกจึงเปนเสมือนขอความที่ส่ือใหฝายชายและญาติ
งายชายมองเห็นคุณคาของความเปนกุลสตรีของผูสวมใสพรอม ๆ กันนั้นการทอผาซิ่นตีนจกยัง
เปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของผูหญิง ภายใตกระบวนการเรียนรูดังกลาว
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ผูหญิงไทยวนไมไดเรียนรูเฉพาะเทคนิคการทอผาเทานั้น หากแตเรียนรูถึงบทบาทหนา
ที่ของคนตามชวงอายุตาง ๆ ในชุมชนของตน รวมทั้งคานิยม ความเชื่อทางศาสนา โลกทัสนและ
วิถีชีวิตชุมชนอันเปนกระบวนการเรียนรูวัฒนธรรมของผุหญิงไทยวนอยางหนึ่ง

7. เปนพิธีผานภาวะของผูหญิงในสังคมไทยวน    พิธีผานภาวะคือการเปลี่ยน
แปลงของปจเจกชนจากสถานภาพหนึ่งไปสูอีกสถานภาพหนึ่ง การทอผาซิ่นตีนจกเปนพิธีกรรม
ผานภาวะของผูหญิงไทยวน อันเปนกระบวนการสังคมวัฒนธรรมที่จะนําผูหญิงไปสูพิธีกรรมผาน
ภาวะในชวงวัยตาง ๆ เชน จากเด็กสูวัยสาวสูวัยมีครัวเรือนและวัยชราตามลําดับ อาทิ การทอผา
จกชวยเปลี่ยนหญิงสาวเปนแมที่ตองรับผิดชอบตอครอบครัว หญิงสาวเมื่อทอผาซิ่นตีนจกที่ถือวา
เปนผาที่มีความซับซอนกวาผาชนิดอื่นได ก็หมายความวาผูหญิงพรอมแลวที่จะแตงงานและรับผิด
ชอบตอครอบครัวของตนได เพราะวาสามารถผลิตผาอันเปนหนึ่งในปจจัย 4 ที่สําคัญใหแกสมาชิก
ในครอบครัวได

พิธีแตงงานจึงเปนพิธีกรรมทางผานที่ผูกพันกับความสามารถในการทอผาของผูหญิง 
เพราะเมื่อผานพิธีนี้จะเปลี่ยนสถานภาพของผูหญิงสาวเปนหญิงที่พรอมจะมีลูกและครอบครัว
อยางสมบูรณ

8. แสดงการแบงแรงงานในสังคม    กิจกรรมการทอผาเปนบทบาทสวนหนึ่งของผู
หญิงในสังคมที่เกิดจากการแบงแรงงานระหวางเพศและความสัมพันธทางสังคม ในลักษณะที่
เกื้อกูลและสอดคลองซึ่งกันและกันกับเพศชาย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญอยางอื่น เชน การเกษตร การ
จักสาน เปนตน กิจกรรมที่แตละเพศรับผิดชอบนี้เปนการทําเพื่อรักษาสถานภาพของบุคคลใหมี
ความสําคัญเทาเทียมกัน เพื่อใหสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางราบรื่น แมวาการทอผาจกจะเปน
กระบวนการแบงแรงงานที่ชัดเจนในสังคม แตในขณะเดียวกันสังคมก็แบงหนาที่ในการทอผาใหแก
หญิงและชายอยางสอดคลองกัน

โดยใหผูหญิงรับผิดชอบในการะบวนการทอผาทั้งหมดที่ตองอาศัยความละเอียด
ประณีตอันเปนคุณสมบัติของผูหญิง และใหผูชายรับผิดชอบจัดหาอุปกรณในการทอผาที่ทําดวย
ไมตองใชกําลังในการจัดทําซึ่งเหมาะกับพละกําลังของผูชาย แมวาการทอผาจะทําใหตําแหนงแหง
ที่ของผูหญิงในสังคมมั่นคงขึ้น แตการทอผาของผูหญิงจะสําเร็จไมไดถาขาดความรวมมือจากผู
ชาย การทอผาในชุมชนคูบัว นอกจากจะเปนการแบงแรงงานแลวยังเปนกลไกที่เชื่อมความสัมพันธ
ระหวางชายกับหญิงในสังคมไทยวน

9. สรางความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวและชุมชน  การทอผาซิ่นตีน-จก
เปนกระบวนการที่ถายทอดในหมูผูหญิง และเปนขั้นตอนที่กระทํากันในครัวเรือน แมจะฝกหัดให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



40

ลูกสาวทอผา และถายทอดประสบการณในการทอผาของตนสูลูกสาว พรอม ๆ กับทอผาเพื่อ
สมาชิกสวนใหญในครอบครัว คือลูก ๆ นอกเหนือไปจากตนเอง สามี และญาติ หรือทอผาเพื่อใหผู
ใหญที่ตนนับถือในวันสําคัญตาง ๆ

โดยทั่วไปการมอบผาทอแกกันจะแสดงถึงความหวงใยและไมตรีจิตที่ดีระหวางคนใน
ครอบครัว และคนในชุมชนเดียวกัน และหากผาที่มอบใหนั้นเปนผาที่ทอดวยการจกอยางประณีต
จะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของผูรับในสายตาของผูให เชน การมอบผาซิ่นตีนจกแกแมสามีใน
วันแตงงานของตน การมอบผาซิ่นตีนจกใหลูกสาวในวันแตงงาน การทอผาปรกหัวนาคจกเตรียมไว
ใหลูกชายในวันบวช และการถวายยามจก หนอนจกแกพระเถระที่ตนนับถือ เปนตน ส่ิงเหลานี้จะ
สงเสริมใหความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวและชุมชนแนนแฟนขึ้นโดยผานการทอผาในสังคม
ไทยวน

10. เปนเอกลักษณทางชาติพันธุไทยวน    ผาซิ่นตีนจกมีรูปแบบเฉพาะที่เปนเอก
ลักษณของตนอันแสดงใหเห็นถึงแหลงผลิตและถิ่นที่มาของผูสวมใสมาแตอดีต โดยสังเกตจาก
ลวดลาย รูปแบบ และการนุงหมเปนหลัก

ในอดีตชาวไทยวนหลีกเลี่ยงที่จะสวมเสื้อผา เครื่องนุงหมที่ทําจาก ผาซิ่นตีนจกออก
นอกชุมชนพักอาศัย ดวยที่กลัววาคนภายนอกชุมชนจะหาวาเปนพวก “ลาว” แตในปจจุบันผาซิ่น
ตีนจกกลับถูกนํามาสวมใสเปนหมูคณะเมื่อชาวไทยวนไดมีโอกาสไปรวมงานสําคัญตาง ๆ ที่ทาง
จังหวัดจัดขึ้น เชน งานกาชาดของจังหวัดราชบุรี งานขายทองดังกลาวมาแลว เพื่อแสดงความ
พรอมเพียง เปนเอกลักษณของกลุมชน และแสดงความภูมิใจในศิลปหัตถกรรมของตนที่ไมมีใคร
เหมือน จากลักษณะของผาซิ่นตีนจกที่ไมเหมือนกับกลุมชาติพันธุใดในจังหวัดราชบุรี ผลักดันให
ผาซิ่นตีนจกกลายเปนเอกลักษณทางชาติพันธุไทยวนที่ผูคนทั้งในและนอกชุมชนคูบัวใหการยอม
รับ
บทบาทใหม

ผาซิ่นตีนจกก็เหมือนกับวัฒนธรรมสวนตาง ๆ ของชาวไทยวนที่ผันแปรไปตามกาล
เวลา และสอดคลองกับระบบสังคมอื่น ๆ ในชุมชนไทยวน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนตาง ๆ 
ของวัฒนธรรม เชน ระบบเศรษฐกิจ ผาซิ่นตีนจกก็จําตองปรับบทบาทของตนเพื่อความสอดคลอง
และใหสามารถดํารงอยูในสังคมไทยวนได ทามกลางการเปลี่ยนรูปรางของชุมชนจนแทบไมเหลือ
เคาเดิมของเอกลักษณทางชาติพันธุ ไมวาจะเปนการแตงกาย ชีวิตความเปนอยู ซึ่งคลายคลึงกับ
ชุมชนอื่นทั่วไป ผาซิ่นตีนจกก็ตอง ปรับบทบาทไปเชนกัน ดวยการเพิ่มบทบาทใหมที่สอดคลองกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาบทบาทเดิมที่จําเปนตอวิถีชีวิตไวพรอม 
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ๆ กับการสูญสลายของบทบาทเดิมที่ไมสัมพันธกับสภาพสังคม ดังที่จะกลาวตอไป บทบาทใหม
ของผาซิ่นตีนจกในชุมชนไทยวน ไดแก

1. แสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของชาวไทยวนในชุมชน    ในปจจุบันผาซิ่นตีน-
จกไดขยายบทบาทไปเปนผาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ โดยบงบอกใหผูพบเห็นรูวาผูที่สวมผา
ซิ่นตีนจกเปนผูมีฐานะดี เนื่องจากผาจกในปจจุบันไดเขาสูระบบการคา การจะไดผาจกมาสวมใส
ตองซื้อหาจากศูนยผลิตผาจกในชุมชน ดังนั้นผูที่มีผาซิ่นตีนจกในครอบครัวยิ่งมากผืนเทาใด ก็จะ
แสดงใหเห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของสตรีผูนั้น เมื่อสตรีไทยวนสวมผาซิ่นตีนจกไปทําบุญที่วัด
หรือไปงานมงคลใด ๆ ก็ตาม นั้นหมายถึงการแตงกายที่ถูกตองและเหมาะสมตามคานิยมของชุม
ชนประการหนึ่ง แลวยังแสดงใหเปนถึงฐานะและ “เปนหนาเปนตา” ของผูสวมใส ดังนั้นในปจจุบัน
จึงพบวาสตรีไทยวนที่มีฐานะจะซื้อหาผาซิ่นตีนจกมาเก็บสะสมเอาไว เพื่อใหตนเองและลูกหลาน
สวมใสในโอกาสตาง ๆ ในชวงหนึ่งเมื่อผาซิ่นตีนจกเปนของลาสมัยจะใสก็กลัวเปน “ลาว” ชาวไท
ยวนก็ขายผาซิ่นตีนจกที่เก็บมาแตสมัยยายายใหกับคนนอก ในปจจุบันชาวไทยวนหันมาซื้อผาซิ่น
ตีนจกใหมที่ผลิตแบบเดิมสะสมไว เพราะวาผาซิ่นตีนจกเปนเครื่องแสดงถึงฐานะ และศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของผูเปนเจาของ

2. ผาซ่ินตีนจกเปนสินคาทางชาติพันธุ    ผาซิ่นตีนจกซึ่งครั้งหนึ่งเปนเพียงเครื่อง
แสดงสถานภาพของผูสวมใส และแสดงคุณสมบัติของผูหญิงที่สวมใสวามีความสามารถและ
พรอมที่จะมีคูครองได โดยสื่อสารกับบุคคลเฉพาะในชุมชนเทานั้น ไมมีใครอื่นนอกชุมชนสนใจหา
มาเปนเจาของ เพราะผาซิ่นตีนจกเปนสัญลักษณของความเปนลาว แตมาในระยะหลังเมื่อผาซิ่น
ตีนจกกลายเปนสินคา ความหมายใหมที่เกิดขึ้นในทางตรงกันขามก็คือ เพราะผาซิ่นตีนจกแสดงถึง
กลุมชาติพันธุ “ลาว” นั้นเอง จึงทําใหขายได แมมีการนําลวดลายใหมทั้งลายหลักและลาย
ประกอบมาใสในผาซิ่นตีนจกบาง หรือมีการขยายผาซิ่นตีนจกใหใหญข้ึน เพื่อตอบสนองผูบริโภค
มากกลุมข้ึน แตการจัดโครงสรางลายยังอิงแบบประเพณี และลายที่นิยมทอมากที่สุดก็คือลายที่มี
มาแตดั่งเดิมของชุมชน

จากทั้งหมดที่กลาวมาจะแสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ของผาซิ่นตีนจกในวิถีชีวิตสตรี
ไทยวนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อใหผาซิ่นตีนจกดํารงอยูไดในสังคมไทยวนที่เปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ ผาจกก็ไดเพิ่มบทบาทที่สอดคลองกับสังคมปจจุบัน เชน เปนเครื่องวัดฐานะของผูสวมใส 
และลดทอนบทบาทที่คลายความสําคัญในชุมชนไทยวนลง เชน ผาซิ่นตีนจกเปนเครื่องแสดงคุณ
สมบัติของสตรีไทยวน เพราะสตรีไทยวนในปจจุบันมิไดทอผาซิ่นตีนจกเชนในอดีต และคุณสมบัติ
ของผูหญิงก็มิไดวัดจากผาซิ่นตีนจกอีกตอไป และในขณะเดียวกันก็ยังคงบทบาทเดิมที่ยังสัมพันธ
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กับชุมชนไว เชน การตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐาน ไมวาจะอดีตหรือปจจุบันผาซิ่นตีนจกลวน
ผลิตขึ้นเพื่อใหสตรีไทยวนสวมใสทั้งสิ้น

ผาซ่ินตีนจกทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงภายนอกในรูปแบบตาง ๆ และปจจัยภายในคือความ

ตองการของผูคนในชุมชน ผลักดันใหการติดตอระหวางทองถิ่นและสังคมเมืองเพิ่มปริมาณมากขึ้น 
ก็ไดยอมรับและนํารูปแบบบางอยางของวัฒนธรรมเมืองเขามาผสมผสานจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น ทั้งในดานการผลิตและการใชผาพื้นเมืองอยางชัดเจน ใน 2 ระยะเวลาคือ ชวงเวลาการ
ผลิตเพื่อการยังชีพในอดีต และชวงเวลาของการผลิตเพื่อขายในปจจุบัน ดังนี้

1.  ผาซ่ินตีนจกในชุมชนคูบัวในอดีต
1.1  ผูผลิต ผูผลิตผาซิ่นตีนจกในชุมชนคูบัว คือ ผูหญิง ในชวงวัยที่แตกตางกัน

ของผูหญิงนั้น ผูกพันอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งในการผลิตผาอยูเสมอ ใน
วัยเด็กเริ่มเขารวมในกระบวนการงาย ๆ เชน ปนฝาย กรอดาย และหัดทอผาที่ไมซับ
ซอนมากนัก พอโตเปนสาวก็หัดทอผาซิ่นตีนจกใหตนเองและครอบครัว หลังจากแตง
งานก็ทอผาเพื่อใชในครอบครัวและเตรียมการสําหรับสมาชิกใหม เมื่อเขาสูวัยชรา ก็ทํา
หนาที่ถายทอดความรูในการทอผาใหลูกหลานอีกทอดหนึ่ง ความรูเร่ืองการทอผาจึง
เปนมรดกของผูหญิงที่มีการสงทอดจากคนรุนหนึ่งถึงคนอีกรุนหนึ่งในครอบครัว ผูหญิง
จึงมีบทบาทอยางมากในการผลิตผาซิ่นตีนจก โดยจะใชเวลาวางหลังจากการทํานา 
และเมื่อหมดภาระงานบานแลวทอผาซิ่นตีนจก ในปหนึ่ง  ๆ มีชวงระยะเวลาวางจาก
งานในไรนา 2 ชวง คือ หลังการปลูกขาวและหลังการเก็บเกี่ยว การทอผาซิ่นตีนจกผืน
หนึ่งจึงใชเวลานานหลายเดือน หรือใชเวลานายขามปจึงจะแลวเสร็จ

1.2  ผูบริโภค  การผลิตผาซิ่นตีนจกในอดีตนั้นเปนการผลิตเพื่อบริโภคในชุมชน
เปนอันดับแรก ไมมีการซื้อขาย เนื่องดวยทุกคนทอเปน ผูบริโภคเปนสตรีในชุมชนมีการ
บริโภคภายในชุมชนที่ผูกพันกับวิถีชีวิต และโอกาสอันหลากหลายของชุมชนที่เปด
โอกาสใหในงานพิธีกรรมสําคัญ ๆ ประจําป จะเปนชวงที่ผาซิ่นตีนจกถูกนําออกมาสวม
ใส

      นอกจากเปนการนุงหมโดยตรงแลว ในการสวมใสผาซิ่นตีนจกยังแสดงสถาน
ภาพและความสามารถของตนเองแลว ขณะเดียวกันการสวมใสผาซิ่นตีนจกจึงเปน
เสมือนการสื่อสารขอความบางอยางไปยังบุคคลอื่นในชุมชนดวย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



43

1.3  รูปแบบและลวดลาย ผาซิ่นตีนจกในชุมชนจะถูกผลิตขึ้นตามรสนิยมของ
ชุมชนที่ไดรับสืบทอดกันมาจากคนรุนกอน ผาซิ่นตีนจกจึงถูกผลิตขึ้นซ้ําในรูปลักษณะ
เดิม ดวยเทคนิควิธีการแบบเดิม ภายใตโครงสรางรูปแบบลวดลายเดิม แตก็มีชองทาง
ใหกับการสรางสรรคของผูทอ เชนการใชสี และการปรับเปลี่ยนตําแหนงของลาย และ
เนื่องดวยขอจํากัดของสีดายที่ใชทอ ที่มีอยูไมมาก ทําใหโทนสีที่ใชผลิตผาตีนจกภายใน
ชุมชนไมแตกตางไปจากเดิมมากนัก

      โดยมักเนนไปที่สีแดงเปนหลัก ซึ่งเปนสีที่สดใสและโดดเดนกวาสีอ่ืน ๆ รูป
แบบและลวดลายจึงดํารงความเปนศิลปหัตถกรรมพื้นบานของตนที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตนแตกตางจากชุมชนอ่ืนอยางชัดเจน โดยที่ในปจจุบัน ก็มีการคิดคนประยุกต
ใหมๆ ซึ่งก็ยังคงมีที่มาจาก ของในชุมชนเอง เชนลายดอกเซีย ก็ประยุกตมาจากดอก
เซีย ที่เปดอกไมในพื้นที่

1.4  ความหมาย การทอผาซิ่นตีนจกเปนสัญลักษณของผูหญิงที่ผูชายจะไมเขา
ยุงเกี่ยว เวนแตในกรณีของการสรางเครื่องมือ ผาซิ่นตีนจกเปนผาสําหรับผูหญิงที่จะไม
ปะปนกับผาของผูชาย ผาซิ่นตีนจกเปนผาสําคัญที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของสตรีไทยวน ใช
สวมใสในโอกาสพิเศษในแตละชวงปของผูหญิงไทยวน  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความ
สามารถในการทอผาของผูสวมใสตามที่สังคมยอมรับ
2.  ผาซ่ินตีนจกในชุมชนคูบัวในปจจุบัน

2.1  ผูผลิต ยังคงเปนสตรีในชุมชนเปนหลักที่ผลิตผาซิ่นตีนจกวัตถุประสงคหลัก
ในการผลิตก็เพื่อขายทั่วไป ผูผลิตในปจจุบันไดรับการสืบทอดจากวิทยากรจากดอนแร  
มิไดถายทอดความรูจากแมสูลูกเชนในอดีต กรรมวิธีการทอยังคงรูปแบบเดิมมิไดนํา
เทคนิคใหม มาชวยเพิ่มความเร็วในการผลิต แตมีการลดขั้นตอนการผลิตลง เชน การ
ลดโครงสรางของผาซิ่นตีนจกจาก 3 สวนเปน 2 สวนและการซื้อดายสําเร็จมาทอแทน
การผลิตเอง

2.2  ผูบริโภค ปจจุบันขยายออกไปนอกชุมชนอยางกวางขวาง การบริโภคก็เปน
การบริโภคที่นอกเหนือจากจุดหมายเดิมและไมเกี่ยวของกับวิถีชีวิตชุมชน เชน การนํา
ผาซิ่นตีนจกไปตัดเปนกระโปรง หรือเสื้อ รูปแบบของการบริโภคในปจจุบันเปนการ
บริโภคดวยการซื้อเปนสวนใหญเนื่องจากความมีเอกลักษณ มีเพียงในกลุมชางทอเทา
นั้นที่ยังผลิตสวมใสเอง
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2.3  รูปแบบและลวดลาย ในชุมชนไทยวนนั้น มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็ก
นอยจากในอดีต ดวยการคิดคนลวดลายใหมๆ เขามาผสมกับลายเดิม(ทั้งลายหลัก 
และลายเสริม) แตโดยรวมแลวในขั้นตอนการทอผาซิ่นตีนจกยังคงรูปแบบ ลวดลาย 
และโครงสรางตามแบบประเพณี

     ลวดลายที่ทอแทบทั้งหมดยังคงเปนลวดลายที่ใชในผาซิ่น มีการเพิ่มสีสันที่
หลากหลายขึ้น เชน สีชมพู มวง ฟา น้ําเงิน เขียว เปนตน ซึ่งลวนเปนสีที่ไมเคยผลิตมา
กอนในชุมชน เพื่อตอบสนองรสนิยมของบุคคลภายในและภายนอก แต รูปแบบ สีสัน 
ลวดลายตามแบบประเพณียังคงไดรับความนิยมจากคนภายในและนอกชุมชน เพราะ
เปนรูปที่แสดงถึง “ความเปนของแท” และ “เอกลักษณทางชาติพันธุไทยวน” ของชาวคู
บัว

2.4  ความหมาย ผาซิ่นตีนจกไดขยายตัวของความหมายและกลายเปนตัวแทน
ของชุมชน แตเดิมมีความหมายเพียงเพื่อบอกคุณสมบัติของผูสวมใส ตอมาเมื่อผาซิ่น
ตีนจกมีฐานะเปนสินคาที่ข้ึนชื่อของชุมชน

        ชาวไทยวนจะใชผาซิ่นตีนจกเปนสัญลักษณของกลุม โดยใชสวมใสไปนอก
ชุมชน เพื่อส่ือสารใหผูพบเห็นรูวาตนเปนใคร และมาจากไหน อยางเชน สวมใสในงาน
กาชาดของจังหวัดราชบุรี หรือการไปขายของตามวัดตาง ๆ ทั้งในและนอกจังหวัด
ราชบุรี

        นอกจากนี้ผาซิ่นตีนจกยังเปนสินคาที่เปนตัวแทนของชุมชนไทยวน และดวย
ราคาของผาซิ่นตีนจกที่สูง ทําใหผาซิ่นตีนจกกลายเปนเครื่องแสดงฐานะของผูสวมใส
ผูที่มีผาซิ่นตีนจกสะสมไวจะเปนผูมีฐานะดีในสายตาของชาวบาน ซึ่งแตกตางอยาง
มากกับในอดีต ที่สตรีทุกคนสามารถผลิตผาซิ่นตีนจกได ความมีฐานะของสตรีไทยวน
ไมไดดูที่จํานวนผาซิ่นตีนจก เชนในปจจุบัน
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จากตาราง 1 จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของผาซิ่นตีนจกที่สัมพันธกับพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรและระบบเศรษฐกิจในชุมชนคูบัว ที่ดําเนินมาแตอดีตจนถึงปจจุบัน การเปลี่ยน
แปลงที่เกิดกับผาซิ่นตีนจกนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงที่แฝงความพยายามจะดํารงลักษณะทางชาติ

ชุมชน - คูบัว

ชาติพันธุ - ไทยวน

การกอต้ังชุมชน - ใน พ.ศ 2347 ถูกกองทัพไทยกวาดตอนมาจากเมือ
เชียงแสน

พัฒนาการของการทอผาหลังจากการกอต้ัง
หมูบาน ถึงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2

- ผูหญิงทอผาซิ่นตีนจกและผาที่ใชในชีวิตประจําวัน
ตาง ๆ ดวยฝายเปนสวนใหญ ไวใชเองในครอบครัว
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และมอบเปนของขวัญ
ในโอกาสพิเศษ

พัฒนาการของการทอผาระยะกลางหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงกอนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (2490-
2504)

- การทอผาพื้นเมืองคอย ๆ ลดบทบาทลงมีการซ้ือผา
สําเร็จรูปจากภายนอกมาใช ผูหญิงเริ่มเขาไปทอผารับ
จางในโรงงานของชาวจีนในเมือง และเริ่มเอากี่กระตุก
จากพอคาชาวจีนมาใชทอผาขาย เชน มุงผาขาวมา
ผาขาว ฯลฯ

พัฒนาการของการทอผาหลัง 2504 ถึง
ปจจุบัน

- การทอผามีเหลือในชุมชนไมกี่ครอบครัว เร่ิมมีคนตาง
ถิ่นเขามาขอซื้อผาซิ่นตีนจก ผาปรกหัวนาค และผาจก
อื่น ๆ ที่เก็บงําไว และตอมาจึงเริ่มมีการฟนฟูผาจกขึ้น
อีกครั้งในชุมชนคูบัว

การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคการทอผา - ใชกี่ทอผาแบบพื้นบานเทคนิคและลวดลายแบบพื้น
บานมีการเพิ่มลวดลายใหม และเพิ่มสีสันเพื่อความ
หลากหลายตามความตองการของตลาด

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูหญิงใน
กระบวนการทอผา

- ผูหญิงทอผาไวใชในครอบครัวบาง สวนใหญจะขาย
หารายไดรองจากการทํานาและอาชีพอื่น ผูชายไมมี
บทบาทในการทอผา

การเปลี่ยนแปลงในกลุมผูบริโภค - ผูบริโภคขยายจากกลุมคนในชุมชนสูสังคมภายนอก
ที่สวมใสผาซิ่นตีนจกโดยไมเกี่ยวกับวิถีชุมชน

ที่มา  : จิราพร แกวศรีงาม , “ผาซ่ินตีนจก: มรดกสิ่งทอสะทอนวัฒนธรรมไทยวนราชบุรี”( สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชา     ท
ททท    มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร, 2541), ไมปรากฏเลขหนา.

ตารางที่  1 การเปลี่ยนแปลงระบบการทอผาของผูหญิงไทยวนกับการพัฒนาการทางประวัติศาสตร
ท               ระบบเศรษฐกิจในชุมชนคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี
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พันธุของตนไวในผาซิ่นตีนจกของชุมชนดวย ขณะเดียวกันการกลายเปนสินคาก็มิไดทําลายความ
หมายเดิมของชุมชน หากแตการคาชวยใหเกิดการขยายตัวของความหมายเดิมและชวยใหผาซิ่น
ตีนจก มีชีวิตอยูไดในสังคมสมัยใหมที่กําลังเปลี่ยนแปลง

ไมไผจักสาน
เปนหัตถกรรมในครัวเรือนที่ชาวชุมชนเมืองราชบุรีนิยมผลิต ทั้งเพื่อใชเองในครัวเรือน

และเพื่อจําหนายใหกับนักทองเที่ยว รูปแบบที่นิยมผลิตไดแก
โชงโลง เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “โพง” สําหรับใชวิดน้ําในบอหรือคูใหแหงเพื่อจับปลา ชาว

สวนมักใชเครื่องมือนี้สาดน้ําจากทองรองเพื่อรดน้ําผักหรือตนไมที่ปลูกไว สวนที่ใชสําหรับวิดน้ํา
สานดวยผิวไมไผแบบทึบ ไมมีชองตาเพื่อปองกันไมใหน้ําไหลออกมีดามจับทําดวยลําไมไผ

หลัว เปนภาชนะสําหรับใสส่ิงของเพื่อการขนสง ทําดวยผิวไมไผ ลักษณะเปนวงกลมมี
หูติดที่สวนขอบ ตัวของหลัวสานเปนลายขัดธรรมดา สวนปากเปนลายขัดเชนกันแตสานละเอียด
กวาเพื่อความแข็งแรง

พอม ภาชนะสําหรับใสขาวเก็บไวเมื่อถึงเวลาปลูกจึงนําขาวนั้นไปปลูก มีขนาดใหญรูป
ทรงคลายโองน้ํา สานดวยไมไผแลวยาภายนอกดวยข้ีวัวผสมโคลน สําหรับที่วางพอมนั้นชาวบาน
จะตองปลูกเรือนขึ้นเฉพาะ พอมสานดวยตกไมไผขนาด 1 ซม. สวนขอบเปนตอกไมไผขนาด 3 ซม.
มัดดวยเสนหวายเปนชวงๆ ละ 10 ซม. สวนปากเปนรูปวงกลม สวนกนเปนสี่เหล่ียมจัตุรัสมีไมไผ
เหลาเปนเสนกลมขนาด 2 ซม. ขัดเปนรูปกากบาทรองรับเพื่อความแข็งแรง

บุงกี๋ใสหอม เปนภาชนะขนาดเล็กที่ชาวสวนใชสําหรับใสหัวหอมเพื่อนําไปเพาะปลูก
สานดวยไมไผเปนลายขัดทั้งหมด โดยสานทับสวนขอบซึ่งเปนไมไผขนาด 3 ซม. สวนปลายสาน
เปนขอบประกับไมใหหลุด

ชะนาง เปนเครื่องมือสําหรับชอนปลาหรือกุงตามชายฝง น้ํา กอหญา ฯลฯ เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา ชังเลหรือชะเลง สานดวยผิวไมไผ มี 3 ขนาด คือ ใหญ กลาง เล็ก

ของ ใชสําหรับใสปลาชั่วคราวมี 2 ชนิด คือ ของธรรมดารูปรางคลายหมอดิน สานดวย
เนื้อไมไผ สวนกนเปนสี่เหล่ียมจัตุรัสมีโครงไมไผขวางกันเปนกากบาทรองรับ สวนขางกลมและ
ปองออก สวนคอแคบ ปากผาย มีฝาที่มีกนแหลม อีกชนิดหนึ่งคือของเปด รูปรางคลายตัวเปด วัสดุ
และโครงสรางคลายกับของธรรมดา

ชะลอม ภาชนะสําหรับใสส่ิงของเพื่อนําพาไปยังที่ตางๆ สานดวยตอกไมไผเปนลวด
ลายตาเฉลวโปรงชนิดหกมุม รูปราง ทรงกระบอก สวนกนเปนหกเหล่ียม ปากชะลอมใชรวบและ
ผูกมัดสําหรับหิ้ว สูงประมาณ 26 ซม.
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กระจาหาบ สําหรับใสส่ิงของเพื่อนําพาไปยังสถานที่ตางๆ ดวยการหาบ โดยใชกระจาดหาบสองใบ
มีสาแหรกรองรับ แลวใชไมคานสอดที่สวนบนของสาแหรกใสบาหามไป กระจาดสานดวยไมไผ
ตอนบนเปนสายตาเฉลวโปรงหกมุม ตอนลางเปนลายตาจีน สวนขอบเปนไมไผขนาด 3 ซม. มัด
ดวยเสนหวายเปนชวงๆ สวนลางเปนหวายสามเสนวางซอนกันเปนฐานของกระจาด

หมวกชาวสวน คลายหมวกชาวจีนแตมียอดตัดประกอบดวยโครงซึ่งสานดวยตอกไมไผ
เปนรูปตาเฉลวหกเหลี่ยมกรุดวยไมไผ สวนบนถักเปนลวดลายถี่ สวนลางมีเสนประกับขอบเปนไม
ไผเหลาเปนเสนแบน มัดติดกับโครงหมวกดวยเสนหวายเปนตอนๆ ภายในมีรังหมวกซึ่งเปนไมไผ
เสนเล็กสานเปนรูปทรงกระบอกโปรงติดกับเพดานของหมวก สําหรับใชครอบศีรษะ

ty
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี

เพื่อใหเมืองโบราณคูบัว เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของราชบุรี จึงมี
การจัดแสดงขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่นาสนใจ และเปนการเชื่อมโยง แหลงทอง
เที่ยวตางๆ อยางเปนเครือขาย โดยแบงตามเขตการปกครองของจังหวัด ซึ่งประกอบดวย 9อําเภอ 
และ 1กิ่งอําเภอ ดังนี้

ภาพที่ 19  เครื่องจักสาน และหมอดินเผา
ที่มา : อุดม  สมพร, ผาจกไท-ยวนราชบุรี ,20.
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1. อําเภอบานโปง เปนอําเภอที่อยูใกลกรุงเทพมหานคร ที่สุด ซึ่งเปนถิ่นฐานสําคัญ
ของชาวมอญ โดยมีวัดมวงเปนชุมชนโบราณ ภายในบริเวณวัดไดมีการจัดตั้ง พิพิธภัณฑพื้นบาน
วัดมวงข้ึนมาเพื่อเปนแหลงศึกษาเรื่องราวในอดีต และวิถีชีวิตของชุมชน ซึงเกิดขึ้นดวยความรวม
มือรวมใจกันระหวาง ชาวบาน นักวิชา
การ และกรมศิลปากร วัดใหญนครชุมน
เปนศูนยกลาง และก็เปน วัดมอญที่
ใหญที่สุดในปจจุบันที่ใชทําสังฆกรรม 
ในวันเขาพรรษา และในวันออกพรรษา
โดยมีพระพุทธรูปอยางมอญประดิษฐาน
อยู
.                                                                     
.                 

2. อําเภอโพธาราม มีวัดที่ไดรับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน คือ วัดคงคาราม เนื่อง
จากโบสถเกาอายุกวา 100ป ที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในยังคงสภาพดีอยู และมีกุฏิไม      9 

หองที่เปนเรือนไมพิพิธภัณฑ ที่เก็บโบราณวัตถุ
ตางๆ  ๆ เชน ตูพระธรรม ลุง(โลงศพ)โบราณ 
เปนตน สวนทางดานศิลปวัฒนธรรมก็มีวัดขนอน ที่
ยังคงอนุ รักษหหนังใหญอยางดี  

3. อําเภอบางแพ ยังคงเปนอีกอําเภอหนึ่ง
ที่มีศิลปวัตถุอันทรงคุณคา วัดโพหัก เปนวัดเกาแกที่สุด
ในอําเภอ มีพระอุโบสถอายุกวา170ป บานประตูไม
แกะสลัก และพระวิหารอุดอายุประมาณ 250-300ป

ภาพที่  20  พระบโุบสถเกาวัดมวง
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี

ภาพที่  21  หนังใหญวัดขนอน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



49

รวมถึงโบราณวัตถุตางๆ           อีกมากมาย โดยเฉพาะระฆังโบราณที่หลอจากทอง- เหลืองในสมัย
พระเจาอยูหัวบรมโกศ มีดวยกัน 3ลูก คือที่วัดโพธิ์ วัดพระแกว และวัดโพหัก สวนประเพณีที่นาสน
ใจ คือประเพณีการแขง      วัวลาน ที่แขงขันกันตลอดทั้งปยกเวนชวงหนาฝนเทานั้น

4. อําเภอดําเนินสะดวก  ตลาดน้ํา คือวิถีชีวิตของชาวดําเนินสะดวกเนื่องจาก การ
สัญจรจะใชทางแมน้ําลําคลองเปนหลัก โดยมีการแลกเปลี่ยนสินคาทางการเกษตร กันทั้งระหวาง

ชาวบานดวยกันเองในชวงเชา และกับนักทอง
เที่ยวในตอนสาย ซึ่งสามารถที่จะลองเรือเขาชม
สวนตามคลองซอยที่กระจายอยูทั่วไปก็ยังไดดวย

ภาพที่  22 ระฆังโบราณ
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี

ภาพที่  23  ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี
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5. อําเภอเมือง เปรียบเสมือนศูนยกลางของจังหวัดซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระบรมราชา
นุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชที่เชิง เขาแกนจันทน ทั้งยังเปนที่ตั้งของ
ชุมชนทวาราวดีโบราณ บานคูบัว ซึ่งปจจุบันเปนอยูอาศัยของชาวยวน ที่พัฒนาใหเปนศูนยกลาง
การทอเที่ยว นอกจากนี้ยังมี วัดพระศรีมหาธาตุ ที่เปนวัดประจําเมืองที่สรางในรูปแบบศิลปขอม
โบราณ  ที่มีพระปรางคเปนประธานของวัด ส่ิงที่นาสนใจอีกแหง คือวัดเขางู มีถ้ําตางๆถึง 4แหง ที่
มีพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีบรรจุอยูทุกถ้ําเชน ถ้ําฤๅษี ถ้ําฝาโถ ถ้ําจีนและถ้ํา

6. อําเภอวัดเพลงเปนอําเภอที่เล็กที่สุดเต็มไปดวยรองผัก และสวนผลไมนานาชนิด 
หากนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติเรียบงาย ก็ตอง ลองเรือ ไปตามขนัดสวนทีมีแมน้ําออมเปนน้ํา
สายหลัก ประเพณีเดนๆ ของชาววัดเพลง คือชอบเลน เพลงพื้นบาน มีทั้งเพลงกลอมเด็ก เพลงปรบ
ไก เพลงเรือ วัดแจงเจริญ เปนวัดพุทธนิกายมหายาน ที่ชาวกระเหรี่ยงทั่วบริเวณใกลเคียง จะมา
รวมกันทุกๆวันขึ้น 15ค่ํา เดือน 5 เพื่อมารวมแหรูปหลอหลวงพอนวม สุดทายตองไมพลาดชม การ
เคี่ยวน้ําตาล จากงวงจั่นตนมะพราว

ภาพที  24 พระปรางควัดพระศรีมหาธาตุ
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี
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7. อําเภอปากทอ ลาวโซง หรือชาวไทยทรงดําอาศัยกันอยูอยางหนาแนนที่ปากทอ
แหงนี้ นอกจากการแตงกายที่เปนลักษณะเฉพาะตัวแลวยังมี บานลาวโซง ที่มุงดวยตับหญาชาย
คาคลุมลงมาถึงตัวบาน แมรูปแบบของเรือน
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน แตยังคง
มีหองผีเรือนอยูเสมอ วัดเขาถ้ําพระ ภายใน
ถ้ํามีพระพุทธรูปอยู 42องค ซึ่งเชื่อวาเปน
พระพุทธรูปสมัยทวาราวดี

8. อําเภอจอมบึง มีชาวกระเหรี่ยง เปนชนกลุมใหญในอําเภอจอมบึงที่ยังคงรักษา
ประเพณีดั่งเดิมอยางเหนียวแนน คือ ประเพณีกินขาวหอ (ขาวเหนียวตมหอมัดแนน) ซึ่งเปน
สัญลักษณของความสามัคคี ถ้ําเขาบิน เปนถ้ําขนาดใหญ กวางถึง 5ไร ลึก 300เมตร มีหินงอกหิน

ยอยอายุนับลานๆป ภายในบริเวณยังมีบริการตั้ง
คาย สรางเตนท แคมปไฟดวย ถ้ําจอมพล เปนถ้ําที่
มีความพิเศษ คือมีปลองแสงลอดเขาภายในถ้ําซึ่ง
จากความสวยงานนี้ เปนที่พอพระราชหฤทัยแก
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระราช
ทานนามชื่อ ถ้ําจอมพล

ภาพที  25  เรือนของลาวโซง
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี

ภาพที  26   ปลองแสงที่ถ้ําจอมพล
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี
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9. อําเภอสวนผึ้งการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนข้ึนมาก็เนื่องจากการมีสัมปทานเหมืองแร 
สภาพทั่วไปจึงเต็มไปดวยปาไมและเทือกเขา สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติจะมี ธารน้ํารอนบอ
คลึง ที่ทั้งชาวบาน และนักทองเที่ยวนิยมไป
อาบน้ํารอนแชน้ําอุนกัน น้ําตกตะนาวศรี น้ํา
ตกชนแดน และน้ําตกเกาโจน เปนน้ําตกสูงเกา
ชั้นที่มีน้ําตลอดป  โปงยุบ เปนดินที่ผิวดินยุบ
ลงเปนบางสวนเนื่องจากากรกัดเซาะของดิน 
แ ล ะ น้ํ าฝ น  ค ล า ย กั บ แ พ ะ เ มื อ ง ผี

10. กิ่งอําเภอบานคา เคยเปนสวนหนึ่งของอําเภอสวนผึ้ง สภาพโดยทั่วไปจึงใกล
เคียงกับอําเภอสวนผึ้ง สถานที่นาสนใจไดแก บอน้ํารอนอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ความ-

พิเศษอยูตรงที่เมื่อตะมือ หรือตะโกนเสียงดังจะ
มีฟอง อากาศผุดขึ้นจากน้ํา วัดปาพระธาตุเขา
นอยมีพระเจดียบรรจุพระอัฐิ ของหลวงปูเทสก
สวนน้ําตกมี น้ําตกหวยสวนพลู และน้ําตกซับ
เตยที่อยูในเขตเทือกเขาตะนาวศรี จึงอุดมไป
ดวยกลวยไมและนกหายากเปนจํานวนมาก                            

ภาพที  28 บอน้ํารอน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิราชบุรี

ภาพที  27  โปงยุบ
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี
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บทที่ 3

พุทธสถาปตยกรรม ทวาราวดี เมืองโบราณบานคูบัว

ความหมายและความเปนมาของอาณาจักรทวาราวดี
คําวา “ ทวารวดี” เปนคําที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงฯ ไดกลาวถึงในหนังสือ

ตํานานพุทธเจดีย สวนในหนังสือ ประวัติศาสตรสากล เลม 6โดย หลวงวิจิตรวาทการ ใชคําวา “ทวาราวดี”1 ซึ่งใน
วิทยานิพนธเลมนี้จะขอถือคําของหลวงวิจิตรวาทการเปนหลักในการอางถึงเนื้อหาอื่นๆ

“ ทวาราวดี ” มาจากชื่อวา “ทวารกะ” (Davaraka) แปลวา เปนปากประตูหรือประตูการคา มีนัยถึง
เมืองที่มีทะเลลอม หรือสามารถติดตอถึงทะเล ที่เปนชุมทางการคาในภูมิภาคนี้2 ซึ่งก็สอดคลองกับลักษณะภูมิ
ประเทศของบริเวณภาคกลางของประเทศไทยที่เปนที่ตั้งของอาณาจักรนี้ ดังที่ไดกลาวถึงแลวนั้น โดยที่หลักฐาน
ที่สนับสนุนความมีอยูจริงของอาณาจักรทวาราวดีนี้ คือไดปรากฏชื่อ อาณาจักรตวอ-เหอ-หลอ หรือ ตู-เหอ-หลอ
หรือ โต-โล-โป-ตี ไดสงเครื่องบรรณาการมายังราชสํานักฮองเตราชวงศถังในป ค.ศ.638 และค.ศ.649 อีกหลัก
ฐานหนึ่งคือคําแปลเอกสาร ของหลวงจนีเฮี่ยนจัง (หรือพระถังซําจ๋ัง) ไดกลาวถึงอาณาจักรตวอ-หลอ-ปอ-ตี่ วามี
ผูคนนับถือพุทธศาสนา ตั้งอยูระหวางอาณาจักรศรีเกษตร และอีสานปุระ ผูแปลเอกสาร (แวมมวล  บีล ) จึง
เสนอวา ก็คือบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในปจจุบันนั่นเอง

อาณาจักรทวาราวดีในแหลมสุวรรณภูมินับกันวา เร่ิมแตสมัยพระเจาอโศก ทรงสงธรรมทูตสูสุวรรณ
ภูมิ และสถาปนาพุทธศาสนาขึ้นที่นครปฐม โดยมีเมือง คูบัว ที่ราชบุรี เปนเมืองทา ฉะนั้นการขุดคนพบเจดียวัตถุ
สถานในทองที่แถบนี้ และมีลักษณะเดียวกันกับสมัยคุปตของอินเดียและมอญ พระสถูปที่พบเปนครั้งแรก โดย
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวขณะทรงผนวชอยู โดยมีขอสังเกตวาเปนสถูปเกาแก ถึงสมัยพระโสณเถระและ
พระอุตรเถระ นําพระบรมสารีริกธาตุมาถึงสุวรรณภูมิ สังเกตรูปรางพระสถูปมีลักษณะคลายกับพระมหาสถูปที่
เมืองสาญจีในอินเดีย
สภาพทั่วไปของอาณาจักรทวาราวดี

ทวาราวดีนับถือ พุทธศาสนาเปนศาสนาระดับรัฐ ทั้งชนชั้นปกครอง และชาวเมือง ทั้งพุทธศาสนา
นิกายหินยาน และนิกายมหายาน มีการสรางสรรคงานตางๆ เกี่ยวกับศาสนา ในดานสถาปตยกรรม และ

                                                          
1 สมภพ   ภิรมย, สถาปตยกรรมพุทธเจดียสยาม ( ม.ป.ท., 2514 ), 23.
2 ธิดา   สาระยา ,” ทวารวดี ” : ตนประวัติศาสตรไทย ( กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ, 2545

),10.
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ประติมากรรมสถาปตยกรรม สําหรับสถาปตยกรรมสมัยทวาราวดีไมมีอะไรเหลือใหเห็นไดมาก สวนใหญจะพบ
เหลือแตรากฐานของสถูปเจดีย มีชุมชนอยูอาศัยตอเนื่องจนถึงสมัยอยุธยา โดยประชากรสวนใหญเปนชาวมอญ

คติความเชื่อ และการรับวัฒนธรรมอินเดีย3

เนื่องจากความเปนชุมชนการคาชายทะเล การแลกเปลี่ยนและการถายทอดวัฒนธรรมความเชื่อซึ่ง
กันและกัน รัฐทวาราวดีจึงมิไดรับเอาอิทธิพลของ อินเดีย ลังกา เทานั้นแตยังรวมถึง จีนและโรมันดวย แตอิทธิพล
ทางดานศาสนาก็ยังคงรับมาจากทางอินเดียเปนหลัก การตั้งถิ่นฐานก็ยึดตามแบบของอินเดีย คือมีคันดิน และมี
คูน้ําลอมรอบเมือง เพื่อปองกันน้ําทวม ปองกันขาศึก การเกษตร และการคมนาคม เปนตน รวมถึงการใชรูปแบบ
อักษรทั้งภาษาสันสกฤต ในคัมภีรศาสนาพราหมณ พุทธศาสนามหายาน และ ภาษาบาลีสําหรับ พระไตรปฎก
พุทธศาสนาหินยาน
อิทธิพลพุทธศาสนา จากลุมน้ํา กฤษณา-โคทาวรี ในอินเดียใต คติความเชื่อคือ

-    เชื่อวาการบูชาเจดียเปนบอเกิดแหงบุญ

- นิยมสรางสัญลักษณแทนองคพระพุทธเจา เชน ตอนปฐมเทศนา แทนองคดวย   ธรรมจักรขนาด
ใหญอยูบนยอดเสา และนิยมสรางพระพุทธรูปไวบูชาอิทธิพลพุทธศาสนาในอินเดียตะวันตก

-    นิยมการบรรจุของมีคา เชนผอบ แผนเงิน แผนทองตรงกลางศาสนสถาน
    อิทธิพลพุทธศาสนาในอินเดียเหนือ คติความเชื่อคือ

                                                          
3 ผาสุข   อินทราวุธ, ทวาราวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี

( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรสมัย, 2542 ), ไมปรากฏเลขหนา.

ภาพที่  29    พระพิมพดินเผา ที่พบในเมืองคูบัว
ที่มา  :  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี
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ประติมากรรมสมัยทวาราวดี
ประติมากรรมสมัยทวาราวดีนั้น  ไดรับอิทธิพลและแบบอยางจากอินเดียสมัยราชวงศคุปตะ

ซึ่งเจริญแพรหลายอยูทางภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศอินเดียในพุทธศตวรรษที่ 10 และ 11 แลวได
รับอิทธิพลตอจากศิลปะอินเดีย รุนตอมาอีกคือ ศิลปสมัยหลังคุปตะพุทธศตวรรษที่ 12-13 ศิลปเหลานี้เปนศิลปะ
ที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาพุทธแบบเถรวาท ซึ่งเจริญอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ศิลปเหลานี้ไดให
อิทธิพลแกศิลปะแบบทวาราวดี คือ การสรางรูปพระพุทธรูป ภาพจําหลักหิน ภาพปูนปน ภาพปนดินเผาไฟ เสมา
ธรรมจักร พระพิมพดินเผา  แบงได 2ประเภทคือ

1.ประติมากรรมที่สรางดวยหิน สวนใหญเปนพระพุทธรูปประทับยืนปางเสด็จจากดาวดึงส หรือ
ปางประทานพร ลักษณะของประติมากรรมแบบสมัยทวาราวดีนี้ สลักจีวรบางแนบเนื้อหมจีวรคลุมพระพาหาทั้ง
สองขาง วงพระพักตรทําแบบมนุษย พระหนุปาน พระโอษฐแบะ พระนาสิกแบบมนุษย พระขนงเปนสันจรดเขา
หากันเปนเสนตั้งเปนรอยตอตรงสันพระนาสิก เม็ดพระศกใหญไมมีพระรัศมี สรางพระเมาฬี เปนตอมกลมกลาง
พระเศียร ลักษณะพิเศษอีกอยางหนึ่งของศิลปะสมัยทวาราวดีนี้คือ ชอบจําหลักใหประทับยืนเอียงสะโพกในทา
ตริภังค โดยใหน้ําหนักอยูกึ่งกลางลําตัว จีวรที่หมคลุมพระอังสาพาดตอจากพระหัตถทั้งสองขางนั้น จะเปนเสน
โคงลงมาทางดานหนาพาดผานพระชงฆทั้งสองขางอันเปนลักษณะพิเศษของศิลปะสมัยทวาราวดีประติมา- 
กรรมที่สรางดวยหินนี้ นอกจากจะสรางเปนปางประทับยืนแลว ก็มีการสรางเปนปางประทับนั่งหอยพระบาทยก
พระหัตถในทาประทานอภัย เปนพระพุทธรูปจําหลักหินขนาดสี่เทาคน ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่แตเดิมเปนพระ
ประจําซุมทิศในซุมเจดียวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม ปจจุบันเปนพระประธานในโบสถวัดพระปฐม อยูที่ลานดาน
ทิศใตเจดียพระปฐมหนึ่งองค และอยูในพิพิธภัณฑ-สถานแหงชาติพระนคร และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจา
สามพระยา หนึ่งองครวมเปนสี่องค พระพุทธรูปทั้งส่ีองคนี้จําหลักดวยศิลาขาวมีอยูที่วิหารวัดหนาพระเมรุจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งองคเปนปางประทับนั่งหอยพระบาท ประทับบนฐานแบบเกาอี้มีพนักแบบคุปตะพระ
พุทธ- รูปองคนี้ มีกรอบประภามณฑลอยูดานหลังองคพระเปนลักษณะแตกตางกับพระพุทธรูปส่ีองคแรก

ลายเสนที่ 1  รูปแบบสถูปอิทธิพล เดฟนิโมริ แควนคุชราช   และอิทธิพล  ไมนามติ แควน เบงกอล
ที่มา :  จากการวิเคราะหขอมูล
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การสรางรูปประติมาเปนพระพุทธรูปปางประทับหอยพระบาทนี้ ยังมีการสรางภาพจําหลักอยูตาม
ถ้ํา เชนที่ถ้ําฤๅษี เขางูราชบุรี และที่ถ้ําพระงาม เขาน้ําพุ ตําบลทับกวาง จังหวัดสระบุรีก็เชนกัน เปนการแสดงให
เห็นถึงอิทธิพลความเชื่อตามแบบอยางอินเดียอยางแนนแฟน

ศิลปะแบบทวาราวดีนี้ยังมีการสรางพระพุทธรูปอีกแบบหนึ่ง คือ พระพุทธรูปปางประทับนั่ง หรือ
ประทับยืนเหนือตัวพนัสบดี ปางประทับยืนอาจจะมีความหมายถึงการเสด็จจากดาวดึงส สวนปางประทับนั่งยัง
ไมแนชัดวาเปนปางที่มีความหมายถึงอะไร ตัวพนัสบดีนั้นมีปากเปนครุฑ มีเขาอยางโค มีปกอยางหงส ซึ่งทั้งสาม
อยางนี้ อาจจะมีความหมายถึงสัตวที่เปนพาหนะของพระผูเปนเจาทั้งสามก็เปนได คือครุฑ โค หงส ซึ่งคงจะใชตี
ความหมายไดวา ศาสนาพุทธในประเทศนี้มีอํานาจยิ่งใหญกวาศาสนาพราหมณเพราะคติการสรางรูปเชนนี้เรา
ไมพบในประเทศอินเดีย ศิลปทวาราวดียังชอบจําหลักศิลาเปนภาพเลาเรื่อง เชนภาพจําหลักศิลาอยูดานหลัง
ฐานพระศรีศากยมุนี วิหารวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ เปนภาพยมกปาฏิหาริย ภาพยมกปาฏิหาริยภาพนี้
เปนภาพจําหลักเลาเรื่องที่งามทั้งทางดานการจัดภาพสัดสวนชองไฟของจังหวะบุคคลในภาพเปนอยางดีนอก
จากนั้น ในศิลปะทวารวดียังชอบสรางธรรมจักรและกวางหมอบซึ่งพบอยางมากมายโดยทั่วๆ ไปที่นครปฐม
ธรรมจักรและกวางหมอบนี้หมายถึง พระพุทธรูปปางประทานปฐมเทศนา ณ.ปาอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพารา

ณาสี เปนการทําตามคติเกาแตครั้งพระเจาอโศก (พุทธศตวรรษที่ 3) แตครั้งยังไมนิยมสรางรูปเคารพเปนพระ
พุทธรูป ดวยเหตุนี้จึงมีผูกลาวกันวาศาสนาพุทธไดเขามาในประเทศไทยแตครั้งพระเจาอโศก มีหลักฐานอีกอยาง
หนึ่งคือ สถูปนครปฐมองคเดิมที่จําลองอยูทางดานใตขององคพระปฐม ถาเราตัดปรางคองคบนออกใหเหลือแต
องคระฆัง จะเห็นไดชัดวามีเคาแบบเหมือนสถูปที่สรางแตครั้งพระเจาอโศกมาก ลวดลายที่ธรรมจักรที่พบที่
นครปฐมนั้น ลวดลายสวนมากเปนลายที่เหมือนกับลายสมัยคุปตะมาก ซึ่งจะเปนไปไดไหมที่ชางศิลปะสมัยทวา
ราวดีไดเคยเห็นแบบอยางลวดลายและคติการสรางแบบอินเดียโบราณและนํามาสรางขึ้นเองในสมัยทวาราวดี ก็
อาจจะเปนได ภาพปูนปนในสมัยทวาราวดีสวนมากปนเปนภาพหลายดอกไม    ในไมและภาพบุคคลเปนภาพ
นูนสูงประดับอยูตามฐานเจดียหรือสถูป ฐานเหลานี้มีทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก เปนภาพเลาเรื่องแสดงชีวิต
ความเปนอยู การแตงกาย ภาพปนเหลานี้แสดงออกในทางความกลา และอารมณของศิลปนชาวทวาราวดีได
เปนอยางดี

ภาพที่  30    ปูนปน รูปกลุมสตรีกําลังเลาดนตรี พบที่เมืองคูบัว
ที่มา  :  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี
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2. ภาพปนดินเผา  ในศิลปะสมัยทวาราวดีสวนมากปนเปนภาพพระพุทธรูป เทวดา ภาพกษัตริย
คนแคระแบกฐานเจดีย โดยประดับตามชองลดทองไมคั่นดวยลวดลายดอกไมและลายหนากระดาน (ตามปรกติ
ภาพปนดินเผาจะหดกวาจริงเล็กนอย แตชางชาวทวาราวดีก็มีความกลาที่จะใชภาพปนดินเผาไฟประดับตาม
ฐานเจดีย ภาพเหลานี้พบมากที่ตําบลคูบัว จังหวัดราชบุรี และที่ตําบลโคกไมเดน อําเภอพยุหคีรี จังหวัด
นครสวรรค สมัยทวาราวดีนิยมสรางพระพิมพเปนดินเผาไฟ ลักษณะของพระพิมพเปนการสรางเลียนแบบศิลปะ
อินเดียสมัยคุปตะ คือ เปนพิมพเจดียแบบพุทธคยา และมีจารึกคาถา เย ธมมา  ฯลฯ อันเปนคาถาหัวใจศาสนา
การสรางพระพิมพทางภูมิภาคแถบนี้เชื่อเปนนัยเกี่ยวกับสมัยปญจอันตรธานมาถึง ถาผูใดไดพบพระพิมพและ
จารึกยอๆ เกี่ยวกับหัวใจศาสนา คือ เย ธมมา ก็จะยังรูไดวามีพระพุทธเจาเปนพระศาสดาและถือวาไดบุญกุศล
ในการสืบพระศาสนา
ความหมายของเจดีย4

ตําราในพระพุทธศาสนากําหนดวา พระเจดีย หรือเรียกสั้นๆ วา เจดีย มี 4 ประเภทคือ
1.ธาตุเจดีย หมายถึงส่ิงกอสราง  ที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจาของจักรพรรดิ

พระมหากษัตริย
2.บริโภคเจดีย หมายถึง สังเวชนียสถานอันเปนสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาหรือที่ซึ่งพระพุทธ

เจาเคยประทับ เชนที่ประสูติ ตรัสรู ปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน
3.ธรรมเจดีย หมายถึงคาถาแสดงพระอริยสัจ หรือคัมภีรในพุทธศาสนา เชนพระไตรปฏก
4.อุเทสิกะเจดีย คือของที่สรางขึ้นโดยเจตนาอุทิศตอพระพุทธเจาไมกําหนดวาจะตองทําเปนอยาง

ไร เชนสรางบัลลังก ใหหมายแทนพระพุทธองค
การที่เจดียมีความหมายครอบคลุมอยางกวางขวาง    ดังที่กลาวขางตน  จึงพองกับความหมายของ

คําวา สถูป ที่บงถึงส่ิงกอสรางเหนือหลุมฝงศพ หรือสรางเพื่อบรรจุอัฐิธาตุ ดวยเหตุนี้ สถูป จึงใชแทนเจดีย เปน
เชนนี้ในประเทศอินเดียสมัยโบราณมาแลว

คําวา สถูป มีที่ใชเมื่อตองการระบุส่ิงกอสรางนั้นเพื่อบรรจุอัฐิ เชน เม่ือพระเจายอดเชียงราย แหง
เมืองเชียงใหม “ทรงสรางสถูปขนาดใหญ” ในวัดมหาโพธารามคราวถวายพระเพลิงพระศพของพระเจาติโลกราช
ผูเปนพระอัยกา “...แลวบรรจุพระอัฐิในสถูปนั้น”

พุทธปรัชญาแหงองคสถูป5

                                                          
4 สันติ   เล็กสุขุม , เจดีย: ความเปนมาและคําศัพทเรียกองคประกอบเจดียในประเทศไทย

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด,2535),10 -11.
5 ประยูร  อุลุชาฏะ , สถูปเจดียในประเทศไทย ( กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2516 ), 57.
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สถูปถือเปนสัญลักษณที่สําคัญยิ่งแบบหนึ่งของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในลัทธิมหายาน ซึ่งถือ
วาเปนเครื่องแสดงถึงวิถีทางที่จะตรัสรู อันแสดงใหเห็นถึงโครงสรางทางจิตแหงพุทธรรม มีการพัฒนาปรับเปล่ียน
สวนตาง ๆ ของสถูปอยางกวางขวางและเต็มไปดวยความหมายทางพุทธธรรมมากขึ้น ตามที่ไดอธิบายไวในอัง
ขุตตรนิกาย เปนตนวา
 ฐานสี่เหลี่ยมชั้นลางสุด หมายถึง พื้นฐานแหงการใชสติพิจารณาถึงส่ิงที่ทําใหเกิดกิเลส หรือสันติ
ปฏฐาน 4 ไดแก การพิจารณากาย เวทนา จิต และ ธรรม องคสถูป  ซึ่งเปนรูปครึ่งวงกลม ตนกําเนิดจากรูปไข
เรียกวา อัณฑะ เปนศูนยพลังแหงการเกิดปญญานําไปสูการตรัสรู  เรียกวา สัตตโพชฌงค ไดแก สติ ธัมมวิจยะ
วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา
ความหมายของลวดลายประดับสวนประกอบของสถูปอินเดียโบราณ6

1. การประดับรอบสถูปดวยราว 3 ชั้น มีผูใหความหมายวา หมายถึง สถานะของพระอาทิตย 3
ระยะ คือ ตอนขึ้น ตอนที่อยูสูงสุด และตอนตก รวมถึงการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ (ไตรสรณคมณ)

2. ดอกบัวบานสลักบนราวจัดเปนสัญลักษณของพระพุทธเจา และเปนเครื่องพุทธบูชา ซึ่งมีความ
หมายเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาของพวกอารยัน

3. ราว 4 ชั้น ถาเปนพวกพราหมณก็จะทําใหนึกถึงพระเวททั้ง 4 สวนทางพุทธศาสนาอธิบายถึงเหตุ
สําคัญของพระพุทธเจา คือ ประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน

4. ผังของสถูป ใชแผนผังเชนเดียวกับการวงผังหมูบานอินเดียในเรื่องที่เกี่ยวกับเสนทางของระเบียบ
จักรวาง ที่เทวะลิขิตไว คือ

4.1    รูปครึ่งวงกลม (โดม) หมายถึง ทองฟา
4.2 คชลักษณ เปนเครื่องหมายแหงการประสูติของพระพุทธองค ซึ่งถาไดใชรูปของพระ

ลักษมีประกอบเรียกวา คชลักษมี
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4.3  ธรรมจักร สัญลักษณแหงพระอาทิตย แสดงถึง พลังวิญญาณแหงจักรวาล
ซึ่งนํามาแสดงออกในการประกอบพิธีประทักษิณรอบหมูบานกอนโดยเริ่มออกจาก
ประตูดานทิศตะวันออก

       ตามทางโคจรของพระอาทิตยไปตามถนนมงคลวิถี ไปยังจุดสูงสุดของพระอาทิตยคือ
ประตูทิศใตและประทักษิณตอไปสูประตูทิศตะวันตกซึ่งเปนทิศที่พระอาทิตยตก จากนั้นเดินเวียน
ไปสูประตูทิศเหนือ ซึ่งเปรียบเสมือนโลก-บาดาลอันเปนจุดต่ําสุดที่พระอาทิตยโคจรไป ตอจาก
ประตูทิศเหนือ การประทักษิณก็เวียนกลับเขาไปที่ประกอบพิธีบูชาที่จุดเริ่มตนที่ทิศตะวันออก
ลักษณะการประทักษิณนี้เปนสัญลักษณของการหมุนพระธรรมจักรเผยแพรพระธรรมคําส่ังสอน
ขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา

4.4 องคสถูป มีรูปแบบมาจากรูปไข (อัณฑะ) อันเปนพลังกอใหเกิดชีวิตในพุทธศาสนา
5. วัว รูปวัวปรากฏวาเปนลายรูปสัตวชนิดหนึ่งที่ประดับในบริเวณสถูป ซึ่งวัวนี้ถือวาเปนสัตวแหง

การพลีเปนเครื่องหมายแหงการสืบตระกูลหรือการเปนผูใหกําเนิดถือวาเปนสัตวทวารบาลทางประตูทิศตะวันตก
6. สิงห เปนสัญลักษณแหงพระอาทิตยและบัลลังกแหงพระพุทธเจา ประดับประตูทุกดาน และเปน

เครื่องหมายของอาณาจักรแหงโลกและความเจริญรุงเรืองแหงการมีชัยตอจิตนั้นถือเปนการบรรลุถึงธรรม
7.  ชาง เปนสัญลักษณแหงเมฆฝนแหงพระอาทิตย เปนสัตวทวารบาลดานทิศใต
8. มา เปนสัญลักษณแหงมาในราชสํานัก เปนสัตวทวารบาลดานทิศเหนือ ซึ่งมีเคาโครงมาจาก

นักรบชาวอารยันที่ยกทัพมาขับขี่มาตีอินเดียจนไดชัยชนะทางดานภาคเหนือ
 9. หงส ซึ่งมีรูปรางจัดอยูในตระกูลหาน เปนสัญลักษณแหงผูนําวิญญาณ
10. คนแคระ เปนมารจากโลกบาดาลและเปนผูรับใชของสูรยเทพเทวะแหงสวรรค
11. ตนโพธิ์ เปนสัญลักษณแหงแสงสวาง (ปญญา)

ลักษณะของพระสถูปของอินเดียสมัยโบราณนั้น เดิมเปนการพูนดินขึ้นเปนโคกตรงที่ฝงอัฐิธาตุแลว
ลงเขื่อนรอบกันดินพัง มีการปกรมหรือฉัตรไวบนโคกเพื่อเปนเกียรติยศดวยตอมามีการแปลงรูปพระสถูปให
งดงามยิ่งขึ้น เชน มีการกอสรางฐาน ชั้นทักษิณ (เมธี) และมีหรรมิกาเหนือองคสถูป ตกแตงยอดพระสถูปเปนรูป
ฉัตร ลักษณะพระสถูปแบบนี้ไดสงอิทธิพลมายังอาณาจักรโบราณบนผืนแผนดินไทย เม่ือพระพุทธศาสนาไดแพร
เขามาเปนที่เคารพนับถือ

                                                                                                                                                                     
6 เร่ืองเดียวกัน, 58.

ภาพที่  31    สถูปสาญจี ตนแบบสถูปของเอเซียตะวันออกเฉียงใต
ที่มา  :  ธิดา   สาระยา ,” ทวารวดี ” : ตนประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ,2545), 36.
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การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในสถูป7

พระสถูปในสมัยโบราณมักจะเปนที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจาไวสักการบูชาซึ่งตําแหนง
ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นพบวาจะมีความนิยมแตกตางกันไปในแตละยุค บางครั้งจะพบวาที่บรรจุพระ
สารีริกธาตุจะอยูตรงสวนที่เปนองคระฆัง บางแหงอยูที่เหนือองคระฆังคือตรงสวนที่เปนหรรมิกา คือคอระฆัง
และบางแหงก็อยูใตฐานพระสถูป โดยที่การกอสถูปบรรจุพระสารีริกธาตุมาจาก พระพุทธดํารัสที่ทรงมีตอพระ
อานนท  เม่ือพระอานนทไดกราบทูลถึงการที่จะปฏิบัติกับพระพุทธสรีระหลังจากที่ทรงเสด็จปรินิพพาน พระพุทธ
องคทรงรับส่ังวาเปนหนาที่ของ คฤหัสถที่จะพึงกระทํา คือจะปฏิบัติตอพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิ์อยางไร ก็
จะปฏิบัติตอพระพุทธสรีระเชนนั้น นั่นคือจะพันพระสรีระแหงจักรพรรดิ์ดวยผาใหม และซับดวยสําลีแลวพันดวย
ผาใหมอีก ทําอยางนี้ 500 คู หรืออยางละ 500 ชิ้น แลวนําลงวางในรางเหล็ก ซึ่งเต็มดวยน้ํามันแลวปดครอบดวย
ฝาที่เปนรางเหล็ก แลวทําจิตกาธาน ดวย ไมหอมนานาชนิด แลวถวายพระเพลิง เสร็จแลวเชิญพระอัฐิธาตุแหง
พระเจาจักรพรรดิไปบรรจุสถูปซึ่งสรางไว ณ ทางส่ีแพรง พระพุทธสรีระก็พึงทําเชนเดียวกัน และพระพุทธองคทรง
แสดงถูปารหบุคคล คือบุคคลผูควรบรรจุอัฐิธาตุไวในสถูปเพื่อเปนที่สักการะบูชาของมหาชนไว 4 จําพวก คือ
พระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอรหันตสาวก และพระเจาจักรพรรดิ์

ความสําคัญของเมืองคูบัว8

การสํารวจพื้นที่เขตเมืองคูบัวประกอบกับการตรวจสอบเอกสารรายงานการขุดแตง
โบราณสถานเมืองคูบัว  ของ  วาที่รอยตรี สมศักดิ์   รัตนกุล   ในป พ.ศ. 2504–2506  ไดพบหลัก

                                                          
7 เร่ืองเดียวกัน, 93.

ภาพที่  32    ตําแหนงการขุดพบ พระธาตุ ภายในเจดียหมายเลข 1ที่เมืองโบราณคูบัว
ที่มา  :  กรมศิลปากร , สมุดนําชมโบราณวัตถุสถานสมัยทวาราวดี ( ม.ป.ท.: 2504 ), 10.
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ฐานทางดานสถาปตยกรรมมากมาย ที่สรางขึ้นโดยสืบเนื่องกับพุทธศาสนาทั้ง ฝายเถรวาท และ
มหายาน รวมถึงองคประกอบที่ใชในการประดับอาคารเปนจํานวนมาก จึงเปนจุดเริ่มที่ใหมีการ
ศึกษาคนควาเกี่ยวกับเมืองโบราณ คูบัว อยางเอาจริงเอาจัง จนไดคนพบวาจากสภาพที่ตั้งของ
เมืองและองคประกอบแวดลอม เชนการอยูติดชายทะเล การมีแมน้ําสายสําคัญ(แมน้ําแมกลอง)
เปนทางคมนาคมสายหลัก ทําใหเมืองคูบัว เปนเมืองทาที่สําคัญของรัฐทวาราวดี ที่จะเปนจุด
กระจายทางดานการคาขาย และจุดรับอิทธิพลจากภายนอก

           

โบราณสถานที่พบในเขตเมืองคูบัว9

                                                                                                                                                                     
8 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่1 ราชบุรี ,” แผนแมบทเพื่อการอนุรักษและ

พัฒนาเมืองคูบัว  จังหวัดราชบุรี,” 2545. (  อัดสําเนา )
9 ฝายวิชาการ สํานักโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 ราชบุรี, “ลายศิลปดินเผา

เมืองคูบัว,” ( ม.ป.ท., ม.ป.ป.). ( อัดสําเนา )

ภาพที่  33    แผนที่โบราณเมืองทวาราวดี
ที่มา  :  ธิดา   สาระยา ,” ทวารวดี ” : ตนประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ,2545), 36.
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การสํารวจโบราณสถานเพิ่มเติมตั้งแตป พ.ศ.2506 ตอเนื่องในป  พ.ศ. 2536–2537
และป พ.ศ. 2540  จนถึงปจจุบันพบวามีโบราณสถานและแหลงโบราณคดีจํานวนมากกระจายตัว
ตั้งอยูทั้งในและนอกตัวเมือง   สามารถแบงโบราณสถานที่พบออกไดเปน 3 ประเภท คือ

1.โบราณสถานที่เปนสิ่งกอสรางดวยดิน  (Earthworks)  ไดแก  แนวคูน้ําคันดินที่
สรางขึ้นเปนคูเมืองกําแพงเมืองทางดานทิศเหนือและทิศใตความยาวประมาณ 800 เมตร  สวน
ทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกความยาวดานละ 2,000 เมตร มีขนาดความกวางโดยเฉลี่ย
ประมาณ 50 เมตร ความยาวทั้งสี่ดานโดยรอบตัวเมืองประมาณ 5,680 เมตร

2.โบราณสถานที่เปนศาสนสถาน  จากการสํารวจพบทั้งสิ้น 67 แหง  บริเวณภายใน
เมืองพบโบราณสถานที่ยังปรากฏหลักฐานอยูจํานวน 8 แหง  คือ  โบราณสถานหมายเลข 8, 15,
18, 24, 25, 36 และ 46  และบริเวณที่เคยสํารวจพบเนินโบราณสถาน  แตปจจุบันถูกทําลายจนไม
เหลือสภาพอีก 6 แหง คือ  โบราณสถานหมายเลข 2, 16, 17, 23  และโบราณสถานใกลกับโบราณ
สถานหมายเลข 8  อีก 2 แหง

บริเวณนอกคูเมืองทางดานทิศตะวันตก   พบโบราณสถานที่ยังปรากฏรองรอยหลัก
ฐาน 14  แหงคือ  โบราณสถานหมายเลข 10, 11, 12, 14, 20, 21, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56 
และ 57  สวนโบราณสถานที่ถูกทําลายจนไมเหลือสภาพ 9 แหง  คือ โบราณสถานหมายเลข 13, 
22, 27, 47, 48, 58, 59 โบราณสถานบริเวณบานนายเปย  จันทะ  และโบราณสถานบริเวณบาน
นางผาด  คลายพั้ง

บริเวณนอกคูเมืองทางมุมตะวันตกเฉียงเหนือ   พบโบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือรอง
รอยหลักฐาน 5 แหง  คือ  โบราณสถานหมายเลข 1, 2, 5, 6 และ 7 บริเวณที่เคยสํารวจพบเนิน

โบราณสถานแตปจจุบันถูกทําลายจนไมเหลือสภาพ คือ โบราณสถานหมายเลข 3 และ 4

ภาพที่  34   ฐานจําลอง ของเจดียหมายเลข1
ที่มา  :  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี
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บริเวณนอกแนวคูน้ําคันดินทางดานทิศตะวันออก พบโบราณสถานที่ยังเหลือรองรอย
หลักฐาน 6 แหง  คือ  โบราณสถานหมายเลข 19, 26, 31, 32, 33  และ 49  บริเวณที่เคยสํารวจ
พบเนินโบราณสถาน   แตปจจุบันถูกทําลายจนไมเหลือสภาพอีก 2 แหง  คือ  โบราณสถานหมาย
เลข 29, และ 30

บริเวณนอกคูเมืองทางดานทิศใต  พบโบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือรองรอยหลักฐาน
ใหเห็น 6 แหง  คือ โบราณสถานหมายเลข 34, 39, 41, 43, 44 และ 50 บริเวณที่เคยสํารวจพบเนิน
โบราณสถาน แตปจจุบันถูกทําลายจนไมเหลือสภาพ 8 แหง คือ โบราณสถานหมายเลข 35, 37, 
38, 40, 42, โบราณสถานบริเวณบานนายตอม เอี่ยมโฉม, โบราณสถานบริเวณบานนางสาวนุน 
ขําเลิศ  และโบราณสถานบริเวณบาน นายเลิศ   พิบูลยแถว

โบราณสถานที่พบสวนใหญเปนศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา   มีการตกแตง
ศาสนสถานดวยลวดลายดินเผาและปูนปนเปนภาพเลาเรื่องชาดกหรือพุทธศาสนานิทาน  วัสดุที่
ใชในการกอสรางสวนใหญเปนกอนอิฐขนาดใหญ   ความกวางประมาณ 14 ซม.  ความยาว 34  
ซม.  และหนา 8 ซม.  ดินที่ใชเผามีสวนผสมของแกลบขาวเมล็ดใหญ  โบราณสถานสวนมากใชอิฐ
เปนพื้น   มีโบราณสถานเพียงแหงเดียว  คือ  โบราณสถานหมายเลข 18  วัดโขลงสุวรรณคีรี   ที่มี
ฐานกอดวยศิลาแลง

ภาพที่  35   ฐานเจดียหมายเลข18 วัดโขลงสุวรรณคีรี
ที่มา  :  วัดโขลงสุวรรณคีรี
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การวางพื้นรากฐานกอนการกอสราง   สวนใหญใชทรายปูพื้นปรับระดับใหเสมอกัน
แลวจึงเริ่มกออิฐ   การกอสรางอาคารศาสนสถานสวนใหญจะใชอิฐเรียงตอกันขึ้นไปโดยใชดินสอ   
ในบางครั้งมีการสอปูนบาน   สวนการกออาคารมี 2 ลักษณะ คือ

การเรียงอิฐทึบตันทั้งองค  และตอนกลางองคภายในบนพื้นฐานรากพบอิฐลักษณะ
พิเศษ  ซึ่งสันนิษฐานวาเปนอิฐที่ใชในการวางศิลาฤกษ  คือ  ลักษณะผิวหนาอิฐขัดเปนมัน   บาง
คร้ังมีทองคําเปลวปดอยู

การกออิฐเปนระเบียบเฉพาะแนวชั้นนอก   สวนชั้นในใชดินหรือเศษอิฐหักถมลง
ไปตรงกลาง

3. แหลงโบราณคดีที่เปนแหลงที่อยูอาศัย   ปจจุบันไดสํารวจพบเนินดินที่มีรองรอย
โบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องในชีวิตประจําวันมีลักษณะเปนแหลงที่อยูอาศัย กระจายตัวอยูทั่วไป
จํานวน 3 แหง  ไดแก

3.1  แหลงที่อยูอาศัยบริเวณบานดอน   ตั้งอยูนอกเมืองคูบัวทางทิศตะวันออก  พบ   
เศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดินและเศษอิฐจํานวนหนึ่ง  กระจายอยูทั่วไปตามโบราณ
สถาน

3.2  แหลงที่อยูอาศัยบริเวณดานหนาวัดโขลงสุวรรณคีรี   ตั้งอยูบริเวณคันดินดานใน
ทางดานทิศตะวันออก เกือบกึ่งกลางเมืองคูบัว  พบพวกเศษภาชนะทําจากดินเผาประเภท
เนื้อดิน  เศษเครื่องเคลือบสีเขียวแบบจีน เบี้ยดินเผา หินบด ลูกปดแกวและกอนอิฐจํานวน
หนึ่ง

3.3  แหลงที่อยูอาศัยบานสระโบสถ  อยูภายในเมืองใกลคูเมืองดานทิศตะวันออก
คอนไปทางดานใต   ใกลกับโบราณสถานหมายเลข 28  พบเศษภาชนะดินเผาแบบเนื้อดิน
กระจายอยูทั่วไป

โบราณสถานที่พบทั้งหมดในเมืองคูบัวจํานวน 59 แหงนั้น   พบจากการดําเนินการ
สํารวจในระหวางเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2504–พฤษภาคม พ.ศ. 2506  จํานวนมากกวา 44 แหง  
คณะทํางานไดกําหนดหมายเลขไวเพียง 44 แหง
        ในระหวางป  พ.ศ. 2536–2537  หนวยศิลปากรที่ 2  สุพรรณบุรี   ไดดําเนินการสํารวจ
เก็บขอมูลเพื่อเตรียมจัดแผนงานพัฒนาเมืองคูบัว   พบโบราณสถานเพิ่มเติมอีก 5 แหง คือ โบราณ
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สถานหมายเลข 45, 46, 47, 48 และ 49   ป พ.ศ. 2540  สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติที่ 1  ราชบุรี สํารวจพบโบราณสถานเพิ่มเติมอีก 1 แหง คือ  โบราณสถานหมายเลข 
50 สวนโบราณสถานหมายเลข 51–59 นั้นเปนการใหหมายเลขเพิ่มเติมจากโบราณสถานที่เคย
สํารวจพบแลวในชวงป พ.ศ. 2604–2506
รูปแบบ ทางสถาปตยกรรมโบราณสถานเมืองคูบัว10

เมืองคูบัว เปนเมืองโบราณที่เจริญขึ้นในวัฒนธรรมทวารวดี  จากการศึกษาที่ผานมา
พบวามีโบราณสถานจํานวนมากกระจายตัวตั้งอยูกวา 60 แหง   สวนใหญกอสรางดวยอิฐลวน  มี
เพียงบางแหงที่นําศิลาแลงมาใชกอสรางเปนฐานอาคาร   โบราณสถานสวนใหญประดับตกแตง
ดวยลวดลายและประติมากรรมปูนปน   มีโบราณสถานเพียงไมกี่แหงเทานั้นที่ใชดินเผามาเปน
วัสดุในการประดับตกแตง   การศึกษารูปแบบผังของโบราณสถานที่พบในเมืองคูบัว   ลักษณะของ
ฐานอาคารที่พบจากการขุดแตง สามารถแบงออกเปน 8 ลักษณะ  คือ

1. ลักษณะฐานรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสกออิฐข้ึนไปตรงๆ  อยางธรรมดาไมมีการยอมุข  มีทั้ง
แบบ กอข้ึนไปเรียบๆ  และแบบที่มีเสนลายลูกแกวประดับ พบจํานวน  14 แหง  ไดแก  โบราณ
สถานหมายเลข 2, 6, 9, 12, 15, 16, 39, 41,42, 57, 64, 65 และ 67

2. ลักษณะฐานรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  บนฐานสี่เหลี่ยมมีองคเจดียรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส   ทาง
ดานจะมีมุขยื่นซอนกันออกมา 3 ชั้น  และที่มุมจะเปนสี่เหลี่ยมในระนาบเดียวกันทําใหมองเห็น
เปนมุขยื่นออกมาดานละ 3 มุข พบจํานวน 7 แหง  ไดแก  โบราณสถานหมายเลข 1, 8, 13, 14, 
31, 40 และ 44

3. ลักษณะฐานรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  ฐานเปนฐานเรียงซอนกันขึ้นไปเปนชั้นๆ  และมีซุม
รอบองคเจดียพบจํานวน 3 แหง  ไดแก  โบราณสถานหมายเลข  11, 24 และ 35

4. ลักษณะฐานรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส   มีบันไดยื่นออกมาจากฐานซึ่งพบทั้งที่มีบันไดยื่น
ออกมาเพียงดานเดียว   และแบบที่มีบันไดยื่นออกมาทั้งสี่ดาน พบจํานวน  9 แหง  ไดแก  โบราณ
สถานหมายเลข  10, 21, 22, 28, 29, 34, 52, 53 และ 63

5. ลักษณะฐานรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  มีมุขยื่นออกมาจากมุมทั้งสี่ พบจํานวน 1 แหง ไดแก
โบราณสถานหมายเลข 62

                                                          
10 เร่ืองเดียวกัน.
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6. ลักษณะฐานรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา พบจํานวน  3  แหง  ไดแก  โบราณสถานหมายเลข 
18, 25 และ 54

7. ลักษณะฐานกลม พบจํานวน 3 แหง ไดแก โบราณสถานหมายเลข 45, 61 และ 66

8. ลักษณะฐานแปดเหลี่ยม พบจํานวน 2แหง ไดแก โบราณสถานหมายเลข 20และ 60

การกระจายตัวของโบราณสถาน

หลักฐานตําแหนงที่ตั้งของโบราณสถานที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบันพบวา  มีความหนา
แนนเปนกลุมๆ  โดยในตัวเมืองพบโบราณทั้งสิ้นจํานวน 15 แหง  ทางดานทิศเหนือนอกเขตคูเมือง
พบโบราณสถานจํานวน 2 แหง  ทางดานทิศตะวันตกนอกเขตคูเมืองพบโบราณสถานไปตลอด
แนวจากทิศเหนือ – ใต  รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 แหง  ทางดานทิศใตพบโบราณสถานจํานวน 14 แหง  

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 4

รูปแบบที่ 5

รูปแบบที่ 6

รูปแบบที่ 7

รูปแบบที่ 8

ลายเสนที่ 2      รูปแบบของผังโบราณสถาน เมืองคูบัว
ที่มา  :  จากการวิเคราะห ขอมูล
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สวนนอกคูเมืองทางทิศตะวันออกพบโบราณสถานจํานวน 8 แหง  สามารถแบงโบราณสถานออก
เปนกลุมตามความหนาแนนของโบราณสถานออกไดเปน

กลุมที่ 1 นอกเมืองทางดานทิศเหนือ   ไดแก  โบราณสถานหมายเลข 1 และ 2

กลุมที่ 2 นอกเหนือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  บริเวณใกลกับคูเมือง  ไดแก  
โบราณสถานหมายเลข 3,4,5,6 และ 7  ตั้งอยูไมไกลกันนัก   ประมาณ 50–200  เมตร

กลุมที่ 3 ในเขตเมืองแถบดานเหนือ   คอนมาทางกลางเมืองบริเวณใกลกับคูเมือง
ทางดานทิศตะวันตก  ไดแก  โบราณสถานหมายเลข 8,9,62  และ 63  โบราณสถานหมายเลข 8, 
62  และ 63  ตั้งอยูใกลกันมาก   สวนโบราณสถานหมายเลข 9  อยูหางออกไปประมาณ 50 เมตร  
ทางดานตะวันออก

กลุมที่ 4 นอกเมืองทางทิศตะวันตก   ตั้งอยูหางจากคูเมืองประมาณ  300–650  
เมตร  ไดแก  โบราณสถานหมายเลข  10,11, 12, 13, 14, 45, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64 
และ 66  โบราณสถานในบริเวณนี้เปนกลุมใหญและคอนขางหนาแนน   โดยเฉพาะกลุมโบราณ
สถานหมายเลข 11, 13, 51, 52, 54, 56, 57, 58 และ 59  ตําแหนงที่ตั้งของแตละแหงจะอยูหาง
ประมาณ 20 เมตรเทานั้น   จึงสันนิษฐานไดวากลุมโบราณสถานนี้นาจะเปนพุทธสถานขนาดใหญ
เพียงแหงเดียว    ที่ประกอบไปดวยอาคารตางๆ  ที่เกี่ยวเนื่องในศาสนา  เชน  สถูป  วิหาร  เปนตน   
สวนโบราณสถานที่ตั้งกระจายตัวอยูโดยรอบ  คือ  โบราณสถานหมายเลข 10, 12, 14, 53, 64 
และ 66  อยูหางออกมาประมาณ 100 เมตร  และโบราณหมายเลข 45  ตั้งอยูหางออกมาทางใต
ประมาณ 350 เมตร

กลุมที่ 5 กลางเมือง   ไดแก   โบราณสถานหมายเลข  15, 16, 17, 18  ซึ่งตําแหนงที่
ตั้งของโบราณสถานหมายเลข 16, 17 และ 18  จะอยูใกลกันมาก   สันนิษฐานวานาจะเปนพุทธ
สถานแหงเดียวกันโดยมีโบราณสถานหมายเลข 18  เปนพุทธสถานหลัก

กลุมที่ 6 นอกเหนือทางทิศตะวันตกคอนมาทางใต   บริเวณใกลกับคันดินกําแพง
เมือง  ไดแก  โบราณสถานหมายเลข 20,  21, 22  และ 27  ซึ่งโบราณสถานหมายเลข 20, 21 และ 
22  นั้นจะตั้งอยูใกลกัน   สวนโบราณสถานหมายเลข  27  จะอยูหางออกมาทางทิศ   ตะวันตก
เฉียงใตระยะทางประมาณ 250 เมตร
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กลุมที่ 7 ในเมืองคอนมาทางตะวันออกเฉียงใต   ไดแก  โบราณสถานหมายเลข 23, 
24, 25, 28  และ  46  โบราณสถานในกลุมนี้กระจายกันออกไป   โดยมีโบราณสถานหมายเลข 23, 
24  และ 25  ที่ตั้งอยูใกลกัน   สวนโบราณสถานหมายเลข  28 และ  46  จะอยูหางออกมาทางใต

กลุมที่ 8 นอกเมืองทางตะวันออกคอนมาทางใต  โบราณสถานในกลุมนี้จะอยูหาง
จากคูเมืองมากกวากลุมอื่นๆ  ไดแก โบราณสถานหมายเลข 30, 31, 32 และ 33  โบราณสถานที่
ตั้งอยูใกลกับคูเมืองมากที่สุด  คือ  โบราณสถานหมายเลข 30  ซึ่งหางออกมาระยะทางประมาณ 
500 เมตร  สวนโบราณสถานหมายเลข  31, 32  และ 33  ต้ังอยูใกลกัน   โดยโบราณสถานหมาย
เลข 31 จะตั้งอยูหางจากคูเมืองมากที่สุดระยะทางประมาณ 900 เมตร

กลุมที่ 9 นอกเมืองทางดานทิศใต    ไดแก  โบราณหมายเลข 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 60, 65  และ 67  โบราณสถานในกลุมนี้คอนขางกระจายตัว  โดย
โบราณสถานหมายเลข 34  กับ  35  จะตั้งอยูใกลกันทางดานตะวันตก โบราณสถานหมายเลข 37, 
38, และ 40 ตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน   โบราณสถานหมายเลข 36 ตั้งอยูภายในตัวเมืองชิดกับคู
เมืองใกลกับโบราณสถานหมายเลข 38  สวนโบราณสถานหมายเลข 44  และ 67  อยูไกลออกมา
ทางใต  ระยะทางจากคูเมืองถึงโบราณสถานหมายเลข 44  ความยาวประมาณ 750  เมตร  และ
โบราณสถานหมายเลข 67 หางจากคูเมืองทางดานทิศใตมากที่สุดระยะทางประมาณ1,400  เมตร

การจําแนกวัสดุในการตกแตงฐานโบราณสถาน

การประดับตกแตงสวนฐานของโบราณสถานเมืองคูบัว จํานวนทั้งหมด 67  แหงนั้น   
สามารถศึกษาวิเคราะหขอมูลของวัสดุที่ใชในการตกแตงสวนฐานโบราณสถานไดจํานวน 42 แหง   
สวนโบราณสถานอีกจํานวน 25  แหงนั้นไมพบขอมูลการศึกษาวิเคราะห  จากขอมูลดังกลาว
สามารถจําแนกวัสดุที่นํามาใชตกแตงไดเปน 2 ชนิด  คือ  การตกแตงดวยประติมากรรมและลวด
ลายปูนปนจํานวน 15 แหง   และการตกแตงดวยประติมากรรมและลวดลายที่ทําจากดินเผา
จํานวน 7 แหง  นอกจากนี้เปนโบราณสถานที่ไมพบหลักฐานของวัสดุที่ใชตกแตงจํานวน 20 แหง

โบราณสถานที่ตกแตงดวยประติมากรรมและลวดลายที่ทํามาจากดินเผาจํานวน 7 
แหง  คิดเปน 16.6% ไดแก  โบราณสถานหมายเลข 6, 11, 15, 39, 41 และ 64  โดยแบงเปนฐาน
โบราณสถานแบบที่ 1  จํานวน 5 แหง  ไดแก  โบราณสถานหมายเลข 6, 15, 39, 41 และ 64  ฐาน
โบราณสถานแบบที่ 2  จํานวน  1  แหง  ไดแก  โบราณสถานหมายเลข  40  ฐานโบราณสถาน
แบบที่ 3  จํานวน 1 แหง  ไดแก  โบราณสถานหมายเลข 11
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โบราณสถานที่ตกแตงดวยประติมากรรมและลวดลายปูนปน  จํานวน 15  แหง  คิด
เปน 35.7%  ไดแก  โบราณสถานหมายเลข 2, 10, 14, 18, 20, 22, 28, 31, 34, 35, 36, 52, 54, 
60  และ 63  โดยแบงเปนฐานโบราณสถานแบบที่ 1  จํานวน 1 แหง  ไดแก  โบราณสถานหมาย
เลข 2  ฐานโบราณสถานแบบที่ 2  จํานวน 3 แหง  ไดแก  โบราณสถานหมายเลข 14, 31, และ 44  
ฐานโบราณสถานแบบที่ 3  จํานวน 1 แหง  ไดแก  โบราณสถานหมายเลข 35  ฐานโบราณสถาน
แบบที่ 4  จํานวน 6 แหง  ไดแก  โบราณสถานหมายเลข 10, 22, 28, 34, 52 และ 63  ฐานโบราณ
สถานแบบที่ 6  จํานวน 2 แหง  ไดแก  โบราณสถานหมายเลข 18  และ 54  ฐานโบราณสถานแบบ
ที่ 8  จํานวน 2 แหง  ไดแก  โบราณสถานหมายเลข 20 และ 60
ประติมากรรมรูปบุคคลและสัตวที่เมืองคูบัว

ประติมากรรมดินเผารูปบุคคลและสัตวพบจํานวนทั้งหมด  563  ชิ้น  โดยแบงออกเปน
รูปบุคคล  507  ชิ้น  และรูปสัตว  46  ชิ้น  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.พระพุทธรูป
       1.1  พระพุทธรูปนั่งหอยพระบาท  (ปรลัมพปาทาสนะ)  สูงประมาณ  45–55  ซม.

               1.2  พระพุทธรูปยืนปางแสดง   สูงประมาณ  55  ซม.  ข้ึนไป

1.3  พระพุทธรูปปางแสดงธรรมทั้งสองพระหัตถ    เล็กความสูง 30  ซม.  ขนาด
ใหญความสูง 100  ซม.

1.4  พระพุทธรูปปางสมาธิ    ขนาดเล็กความประมาณ 20  ซม.  ขนาดใหญ
ความสูงประมาณ 50  ซม.  แบงออกไดเปน 2 กลุม  คือ

-   กลุมพระพักตรรูปไขหรือคอนขางกลม

-   กลุมพระพักตรกลม

2. พระโพธิสัตว  เทวดาและบุคคล      สามารถจําแนกออกไดเปน  4  กลุม  คือ

2.1  พระโพธิสัตวขนาดความสูง ประมาณ   200 ซม.  พบจํานวนทั้งหมด 34  ชิ้น

-  สวนเศียรที่ยังติดอยูกับองค จํานวน   3   ชิ้น
-  เฉพาะสวนเศียร จํานวน   3   ชิ้น
-   เฉพาะสวนองค จํานวน   13  ชิ้น
-  แขน   จํานวน   2   ชิ้น
-  พระบาทและขา จํานวน  13  ชิ้น
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             2.2  พระโพธิสัตวขนาดความสูงประมาณ  100  ซม พบจํานวนทั้งหมด  23  ชิ้น

-  สวนเศียรที่ยังติดกับสวนองค จํานวน    4   ชิ้น
-  สวนเศียรพระโพธิสัตว จํานวน    4   ชิ้น
-  สวนองคพระโพธิสัตว จํานวน    11  ชิ้น
-  ชิ้นสวนพระหัตถ จํานวน     4  ชิ้น

               2.3  พระโพธิสัตวขนาดความสูงประมาณ  70–80  ซม. พบจํานวนทั้งหมด 32 ชิ้น
-  สวนเศียรที่ยังติดกับสวนองค จํานวน      3   ชิ้น
-  สวนเศียร จํานวน 2   ชิ้น
-  สวนองค จํานวน     17  ชิ้น
-  พระหัตถและแขน จํานวน     10  ชิ้น

      2.4  รูปเทวดาและบุคคล  พบ  จํานวน  18 ชิ้น

-  ศีรษะที่ติดกับลําตัว จํานวน    9   ชิ้น
-   ศีรษะ จํานวน    9   ชิ้น
-  ลําตัว จํานวน    9   ชิ้น
-  เทา  จํานวน    2  ชิ้น

3.2 บุคคลครึ่งตัว    กวาง  13–14.5  ซม.    ความสูง  13–14.5 ซม.   23  ชิ้น

3.3 รูปบุคคลขนาดเล็ก   พบจํานวนทั้งหมด  10  ชิ้น

                  3.4 คนแคระ   กวาง  25.5 ซม.   ความสูง  23.5  ซม.   พบจํานวน  10  ชิ้น
-  ศีรษะ ติดกับลําตัว    จํานวน    6   ชิ้น
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3. รูปบุคคลลักษณะพิเศษ
3        3.1 รูปชาวตางชาติ ขนาดความสูงประมาณ 85  ซม.  พบจํานวนทั้งหมด  24  ชิ้น

-  ลําตัว จํานวน    4   ชิ้น
4. ประติมากรรมรูปอมนุษย
        4.1 กินนร / ครุฑ    สูงประมาณ 43  ซม. จํานวน    2   ชิ้น

           4.2 ยักษ    จํานวน    4   ชิ้น

5. ชิ้นสวนรูปบุคคล พบจํานวนประมาณ  195  ชิ้น

               5.1 ศีรษะที่ติดอยูกับลําตัว / ศีรษะ จํานวน    68  ชิ้น
       5.2 ลําตัว จํานวน    89  ชิ้น
      5.3 มือ จํานวน      6  ชิ้น
        5 . 4  เท า จํานวน     32   ชิ้ น

6. รูปสัตว

             6.1 สิงห    พบจํานวน  32  ชิ้น  8  รูปแบบคือ

แบบที่ 1  สิงหหมอบ    ความสูง 25.5  ซม.  ความยาว 32  ซม.

แบบที่  2  สิงหหมอบ    ความยาว  39.5  ซม.   ความสูง  31.5  ซม.

แบบที่  3  สิงหหมอบ   สิงหหมอบขนาดใหญความสูง  34  ซม.   ความ
ยาว 38 ซม.และสิงหหมอบขนาดเล็ก ความสูง 25ซม. ความยาว 16  ซม.

แบบที่  4  สิงหนั่งชันเขา   ขนาดความสูง  34   ซม.

ภาพที่   38   รูปชาวตางชาติ  รูปคนแคระ และกินนร
ที่มา  :  ฝายวิชาการ สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 ราชบุรี
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แบบที่  5   สิงหยืนดวยขาหลัง   ขนาดความสูง  29  ซม

แบบที่  6   สิงหแบก   ขนาดความสูง  25  ซม.

แบบที่  7   สิงหแบก    ขนาดความสูง  24  ซม.   
แบบที่  8   สิงหนั่ง   ขนาดความกวาง  19  ซม.   ความสูง  15  ซม.

        6.2  ชาง    ขนาดความยาว    26–30 ซม.   ความสูงประมาณ  16–17   ซม. 
จําแนกออกไดเปน 3 รูปแบบ

แบบที่ 1  ชางยืนหนาตรง แตลําตัวหันขาง ชูงวง ทําทากาวเดิน

แบบที่  2  ชางยืนหนาตรงหันไปทางขวา มีเชือกคลองลําตัว และหลัง

แบบที่  3 ชางยืนหนาตรงหันไปทางซายมีคน หรือลิงขี่อยู

6.3  มา    ขนาดความกวางประมาณ  25   ซม. จําแนกออกไดเปน 2 รูปแบบ

แบบที่  1  มายืนหนาตรง
  แบบที่  2  มายืนหันดานขาง

                6.4  หงส    พบจํานวน 3  ชิ้น
               6.5  ลิง   ขนาดความสูง  12  ซม.   ความกวาง  12.5   ซม.

ภาพที่  39   รูปสิงห และรูปชางมีเชือกคลองที่หลัง
ที่มา  :  ฝายวิชาการ สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 ราชบุรี
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7. ลวดลาย

         7.1  ซุมโคง   ลักษณะเปนซุมหนานาง   ที่ตกแตงดวยลายกานขด    ซึ่งสามารถ
แบงออกไดเปน 5 รูปแบบ  ดังนี้

แบบที่  1  ซุมหนานาง   กวาง 140  ซม.  จํานวนที่พบ 115  ชิ้น

แบบที่  2  ซุมหนานาง  ตัวซุมประกอบดวยสนนูนโคงขนาน มี 2 ขนาด  คือ  
ขนาดใหญ  กวางประมาณ 110  ซม.  ขนาดเล็ก  กวางประมาณ 66  ซม.

              แบบที่  3  ซุมหนานาง  ตัววงโคงมีขอบเปนเสน พบจํานวน  19  ชิ้น

              แบบที่  4 ซุมหนานาง จะคอนขางแบนกวาซุมแบบอื่นๆพบจํานวน 46 ชิ้น

แบบที่  5 ซุมกุฑุขนาดเล็กมีรูปบุคคลอยูภายใน  กวาง 30 ซม. สูง14.5 ซม.  
พบจํานวน 1 ชิ้น

       

     7.2  ซุมโคงในรูปแบบอื่นๆ  ซึ่งชํารุดลายละเอียดไมชัดเจน  เชน

  -  ซุมโคง   ที่ภายในวงโคงมีพื้นหลังสําหรับประดับประติมากรรมรูป
บุคคล   พบจํานวน 4 ชิ้น

-  ซุมโคง   ตัวซุมไมทราบลักษณะที่แนชัด   ปลายซุมตกแตงดวยการยก
เปนขอบสูง   พบจํานวน 4 ชิ้น

            7.3  ซุมทรงสามเหลี่ยม   กวาง  27.5 ซม. สูง 30  ซม.  และความหนา  20  ซม.   
พบจํานวน  5  ชิ้น

ภาพที่  40    รูปซุมหนานาง  และซุมทรงสามเหลี่ยม
ที่มา  :  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี
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8. ลายรูปเสา

       8.1  หัวเสา   มีหลากหลายรูปแบบเต็มสวนกับแบบครึ่งเดียวพอประมาณ 21  ชิ้น

       8.2  เสากลมขนาดเล็ก   พบจํานวน 66 ชิ้น   แบงเปนชิ้นสวนเสาที่มีหัวเสาติดอยู
ดวยจํานวน 23 ชิ้น  และชิ้นสวนเสาจํานวน 43  ชิ้น  ขนาดความสูงประมาณ 40  ซม.  
ความกวาง 6  ซม.

8.3  เสากลมขนาดใหญ   พบจํานวน 27 ชิ้น  ขนาดใหญความกวางประมาณ 
7.5-9.5  ซม.

8.4  เสากลมแบบลูกกรงเปนแผนครึ่งวงกลมเตี้ยๆ  กวาง 16 ซม.  ความสูง 5 ซม.  
พบจํานวน 19 ชิ้น

8.5  เสากลมแบบลูกกรงตรงกลางกลมนูนคลายหมอน้ํา ขนาดความกวาง 15 
ซม.  ความสูง 17 ซม.  พบจํานวน 23 ชิ้น

8.6  เสาลูกกรงตรงกลางกลมนูนเปนรูปแบบมีดมะยม  มีจํานวน 5 เม็ด  ตกแตง
ดวยลวดบัว  พบ 3 ขนาด  คือ

ขนาดใหญ   ความกวาง 14  ซม.  ความสูง  15  ซม.  พบจํานวน  49 ชิ้น

ขนาดกลาง  ความกวาง  12  ซม. ความสูง16.5  ซม.  พบจํานวน 72  ชิ้น

ขนาดเล็ก    ความกวาง 7 ซม.  ความสูง 10  ซม.  พบจํานวน  108  ชิ้น

ภาพที่  41   รูปช้ินสวนเสาขนาดใหญ และเสาแบบลูกกรงขนาดเล็ก
ที่มา  :  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี
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8.7  เสาลูกกรง   ตรงกลางตกแตงดวยบัวลูกแกว   

ขนาดใหญ   ความกวาง 8.5  ซม. ความสูง  11.5 ซม.พบจํานวน 31  ชิ้น

ขนาดเล็ก     ความกวาง 7 ซม. ความสูง  8  ซม.  พบจํานวน  13  ชิ้น

8.8  เสาลูกกรง    ตรงกลางเปนลูกแกวกลมตกแตงดวยเสนลวด   กวาง 7 ซม.  
ความสูง  7.5  ซม. พบจํานวน 11  ชิ้น

8.9  เสาขนาดเล็ก  คลายตัวไอในภาษาอังกฤษ กวาง 6.5  ซม.  ความสูง  5  ซม.  
พบจํานวน  5  ชิ้น

9. แผนดินเผา

9.1  ลวดลายตกแตงฐานบัวรูปส่ีเหลี่ยมคางหมู กวาง10ซม.ความยาว  23.5  ซม.  
และความหนา  9.5–10  ซม.  พบจํานวน 18 ชิ้น

9.2  ลวดลายหนากระดาน

       -  ลายกานขด   กวาง 21.5 – 22.5 ซม. ความยาว 28.5 ซม. และความ  
หนา5 ซม. หรือขนาดความกวาง 9ซม. ความยาว 21 ซม. จํานวนทั้งหมด15 ชิ้น

-  ลายลูกประคํา กวาง  18.5  ซม.  และความหนา 7.5  ซม.จํานวน 6 ชิ้น

-  ลายผักกูด   กวาง 23.5  ซม.  พบจํานวน 2 ชิ้น

ภาพที่  42  แผนดินเผาประดับลวดลาย หนากระดาน
ที่มา  :  ฝายวิชาการ สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 ราชบุรี
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10. ลายประดับตกแตงโบราณสถาน

10.1  ลายเลขาคณิต   กวาง  10.5  ซม.  ความสูง  14  ซม.  ความหนา 3  ซม.  
พบจํานวน 24 ชิ้น

10.2  ลายประดิษฐ

-  ลายดอกไมส่ีกลีบในกรอบเม็ดประคํา  ขนาดความกวาง  8.4-8.5  ซม.  
ความยาว  8.3-8.5  ซม.  พบจํานวน  3  ชิ้น

-  ลายกนกในกรอบสี่เหลี่ยม  ขนาดความกวาง 6  ซม.ความยาว7.5  ซม.  
พบจํานวน  1 ชิ้น

-  ลายกนกในกรอบสี่เหลี่ยมรูปหยดน้ําอยูตรงกลาง ขนาด7-8x 7-9 ซม.  
พบจํานวน  2  ชิ้น

-  ลายพันธุพฤกษาในกรอบสี่เหลี่ยม   กวาง  8.5–10.5  ซม. ความยาว  
10–11  ซม.   พบจํานวน  6 ชิ้น

-  ลายประจํายามในกรอบสี่เหลี่ยม   กวาง  6.7  ซม. ความยาว 7 ซม.
พบจํ า น ว น  ชิ้ น1 10 . 3   ลายประจํายาม

-  ลายประจํายามขนาดเล็ก    ขนาดความกวาง  8.5–10.5  ซม.   ความ
ยาว  10–11.5  ซม.  พบจํานวน 12 ชิ้น

ภาพที่  43   แผนดินเผาประดับลวดลายประจํายาม
ที่มา  :  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี
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-  ลายประจํายามขนาดใหญ   กวาง 12 ซม.  ความยาว 20 ซม.  และ
ความหนา 3 ซม. พบจํานวน 7 ชิ้น

-  ลายประจํายามขนาดใหญ  กวาง 13.7–14  ซม. ความยาว 21.5–21.7  
ซม.  ความหนา  2.8–14  ซม.  พบจํานวน 8 ชิ้น

-  ลายประจํายามขนาดใหญ   กวาง  16–17  ซม.  ความยาว  20–22.5   
ซม.   หนา  2.7-3.5  ซม.  พบจํานวน 52 ชิ้น

-  ลายประจํายามขนาดใหญ  กวาง 9–10  ความยาว  13-14.8  ซม.  หนา 
3 ซม. พบจํานวน 40 ชิ้น

-  แผนดินเผาที่มีเฉพาะชุดลาย   พบจํานวน 2 ชิ้น

10.4  ลายประดิษฐแบบลายผสม    กวาง 16–17  ซม.  พบจํานวน 2 ชิ้น

10.5  ลายดอกไมแปดกลีบ   ความกวาง 9.5  ซม.  พบจํานวน 3  ชิ้น

10.6  ลายผักกูด   ขนาดความกวาง 7-8  ซม. พบจํานวน 4 ชิ้น

10.7  ลายเครือเถา   กวาง 17.5  ซม.  ความยาว  28  ซม.  พบจํานวน 2 ชิ้น

10.8  ลายหัวมกร   ความกวาง 17.5  ซม.   สูง  24.5  ซม.  พบจํานวน 2 ชิ้น

10.9  แผนดินเผาเรียบไมมีการตกแตงลวดลาย   ความกวาง  7  ซม.   ความยาว  
7.5  ซม.  และความหนา  1.8  ซม.  พบจํานวน 6 ชิ้น

10.10  ลายประดับคลายหัวเสา  ความกวาง 24  ซม.  ความสูง  12–13  ซม. 
ความหนา  10.5–11  ซม.  พบจํานวน  31  ชิ้น

ภาพที่  44   แผนดินเผาประดับลวดลายหัวมังกร
ที่มา  :  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี
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บทที่ 4
พิพิธภัณฑชุมชน

 พิพิธภัณฑสถาน ความหมาย ความเปนมาและความสําคัญ1

“พิพิธภัณฑ” เปนคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษจากคํา Museum รากศัพทเปนคําใน
ภาษากรีก Mouseion หมายถึง วิหารของมิวเซส(Muses) ซึ่งมิวเซส คือเทพธิดาทั้งเกาของเทพเจา
จูปเตอร (Zeus) กับเทพีนีโมซีน (Mnemosyne) เทพธิดาทั้งเกาองคประทับรวมกันในเทวาลัยที่
เรียกวามูเซออน  Mouseion (Temple of the Muses) โดยแตละองคจะทรงคุณวุฒิในสรรพวิทยา
การตาง ๆ ที่ศึกษาเลาเรียนกันอยูในสมัยกรีก (หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, 2531 : 181-182; อารีย อัศว
นุภาพ, 2532 : 7-8)

 ความหมายของพิพิธภัณฑสถาน
คําวา “พิพิธภัณฑ” ของไทย บัญญัติข้ึนโดยรัชกาลที่ 4 ปรากฏคํานี้ในครั้งแรกเปนสวน

หนึ่งในชื่อของ “พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ” ซึ่งเปนพระที่นั่งองคหนึ่งในหมูพระอภิเนาวนิเวศนที่
โปรดเกลาฯใหสรางขึ้น พ.ศ.2400 ใหเปนสถานที่เก็บและจัดแสดงสิ่งของ โดยที่คําวา “พิพิธภัณฑ”
สามารถแยกตามรูปคําและความหมายของคําไดดังนี้ (อารีย อัศวนุภาพ, 2532: 5)

พิพิธ เปนภาษาบาลีและสันสกฤต แปลวา ตาง ๆ กัน
ภัณฑ แปลวา ส่ิงของ เครื่องใช
พิพิธภัณฑ จึงแปลรวมความไดวาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ นานา ที่เก็บรวบรวมไวเพื่อ

การศึกษาชื่นชมและศึกษาหาความรู เชน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เปนตน
สถาน หมายถึง แหลง ที่ตั้ง ปราการ เปนคําเติมทายสถานที่สําคัญเปนการเฉพาะแหง
อยางไรก็ดีคําวา “มิวเซียม” “มูเสียม” และ “พิพิธภัณฑ”ที่ปรากฏในหลักฐานบันทึก

สมัยรัชกาลที่ 5-6 นั้น หลายครั้งจะหมายถึงการจัดนิทรรศการ หรืองานมหกรรมสินคา อาทิ คําวา
“ตั้งมิวเซียม” ในสมัยรัชกาลที่ 5 หมายถึงการจัดนิทรรศการชั่วคราว เชน การตั้งมิวเซียมที่ทอง
สนามหลวงในงานสมโภช 100 ป พระนคร ซึ่งจัดเปน “การแสดงพิพิธภัณฑของชาติไทย” หรือ “ใน
การเฉลิมพระชนมพรรษาปตอ ๆ มาจึงโปรดฯ ใหจัดตั้งมิวเซียมขึ้นอีก โดยมีประกาศใหประชาชน
                                                

1 วิ เ ชี ย ร   วิ ไ ร แ ก ว .  พัฒน า ก า ร ข อ ง

พิพิ ธ ภั ณ ฑไ ท ย  :กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ( ม.ป.ท., 2543 ),82.
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มีสวนรวมในการนําของตาง ๆ มาตั้งที่หอมิวเซียม”2 สวนคําวา “พิพิธภัณฑ” ที่ปรากฏในหลักฐาน
สมัยรัชกาลที่ 6 นั้นมักจะหมายถึงงานมหกรรมสินคาหรือนิทรรศการขนาดใหญ เชน งานสยามรัฐ
พิพิธภัณฑ 2468 ก็คืองานมหกรรมสินคาสยาม และนอกจากนั้นคําวาพิพิธภัณฑในสมัยรัชกาลที่
6 นี้ยังใชเปนคําสรรพนามเรียกงานการจัดแสดงตาง ๆ อีกดวย อาทิ ใชเรียกแทนชื่องานกสิกรรม
และพาณิชยการ เปนตน   

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 แยกคําและใหความหมายไวดังนี้3

พิพิธภัณฑ หมายถึง ส่ิงของตาง ๆ ที่รวบรวมไวเพื่อประโยชนในการศึกษา เชน โบราณ
วัตถุ ศิลปวัตถุ เปนตน

พิพิธภัณฑสถาน หมายถึง สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งตาง ๆ ที่มีความ
สําคัญดานวัฒนธรรมหรือดานวิทยาศาสตร โดยมีความมุงหมายเพื่อใหเปนประโยชนตอการ
ศึกษาเลาเรียนและกอใหเกิดความเพลิดเพลินใจ

สภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ ไดบัญญัติความหมายของพิพิธภัณฑสถานขึ้นหลัง
จากการประชุมสมัชชาทั่วไป ในป พ.ศ.2517 ดงันี้ พิพิธภัณฑสถานเปนสถาบันถาวรที่ตั้งขึ้นเพื่อ
บริการและพัฒนาสังคม และเปดบริการแกสาธารณชนทั่วไป โดยไมหวังผลกําไร ทําหนาที่รวบรวม
สงวนรักษา วิจัย และจัดแสดงเพื่อประโยชนในการศึกษา และความเพลิดเพลินในเรื่องของมนุษย
และส่ิงแวดลอมซ่ึงครอบคลุมรายละเอียดในดานตาง ๆ ดังนี้

1. เปนสถาบันที่รวบรวมสงวนรักษาจัดแสดงนิทรรศการ โดยมีบริการหองสมุดและ
ศูนยเก็บเอกสารและสิ่งสําคัญ

2. สงวนรักษาและจัดกิจกรรมบริการในดานธรรมชาติ โบราณคดี ชาติพันธุวิทยา และ
ประวัติศาสตร ตลอดจนแหลงหรือสถานที่ที่มีลักษณะเปนพิพิธภัณฑในตัวเองโดยธรรมชาติ

3. เปนสถาบันที่จัดแสดงตัวอยางสิ่งมีชีวิต เชน สวนพฤกษศาสตร สวนสัตว พิพิธภัณฑ
สัตวน้ํา สถานอนุรักษพันธุสัตว ฯลฯ

4. สถานสงวนรักษาธรรมชาติ
5. ศูนยวิทยาศาสตรและทองฟาจําลอง

                                                
2 กรมศิลปากร , คูมือ: การปฏิบัติงานของภัณฑารักษ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร (

กรุงเทพมหานคร :ม.ป.ท.,2536 ), ไมปรากฏเลขหนา.
3 ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525

( กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน , 2525 ),  65.
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กําเนิดพิพิธภัณฑสถาน
พิพิธภัณฑสถานกําเนิดในสมัยกรีก คือ The museum of Alexandria (อียิปต) เมื่อราว

300 ปกอนคริสตกาล ตั้งขึ้นโดย Ptolemy Philadelphus โดยจัดใหเปนสวนหนึ่งในพระราชวัง
ประกอบดวยหองบรรยาย หองโถงราบรวมจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ มีสวนพฤกษชาติ และสวน
สัตวรวมอยูภายในสถานที่เดียวกัน ส่ิงของที่ไดรวบรวมไวมีทั้งดานศาสนา ดานการแพทย ดาน
ภูมิศาสตร ดานสัตวศาสตร ดานปรัชญาและดานศิลปะ แตนั่นก็เปนเพียงสถานที่ศึกษาเฉพาะพระ
มหากษัตริยเทานั้น

สมัยโรมัน พิพิธภัณฑสถานกลายเปนสวนหนึ่งของพระราชวังของกษัตริย มีหองแสดง
ภาพเขียนและจัดตกแตงใหมีแสงสวางเพื่อแสดงภาพ เชน ที่เมืองไตรเบอร (Tribur) พระเจาฮาเด
รน (Hadrian) ไดจําลองสถานที่มีชื่อเสียงของกรีกมาสรางไวในลักษณะพิพิธภัณฑกลางแจง
(Open air museum of models of monuments)

ในทวีปยุโรปยุคกลาง แมบานเมืองจะวุนวายเรื่องศาสนา แตการรวบรวมสะสมสมบัติ
ของเกาแกและของแปลกประหลาดก็ยังเปนความนิยมของชนชั้นสูง เชน กษัตริย พระและขุนนาง
แตก็เปนเพียงคลังสมบัติสวนตัวไมไดเปดใหประชาชนชม จนกระทั่งในชวงเวลาระหวางสมัยกลาง
กับสมัยฟนฟูศิลปวิทยา  แนวความคิดในการเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติไดเปล่ียนแปลงจากที่คํานึง
ถึงเพียงมูลคาที่เปนเงินตราไดกลายเปนคํานึงถึงคุณคาทางจิตใจหรือคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม 
(Spriritual value) มากข้ึน

สมัยฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissance period) มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอีกครั้ง
จากที่มนุษยในยุคโบราณไมสนใจอดีตหรืออนาคต และในยุคกลางที่มนุษยดูถูกอดีตเพราะเขาใจ
วาตนเปนผูสรางอารยธรรมใหมอันเปนผลพวงที่มาพรอมกับคริสตศาสนา

คร้ันถึงสมัย Renaissance ชาวยุโรปสวนใหญเร่ิมที่จะตื่นตัวคิดถึงอดีตและอนาคต
โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เคยรุงเรืองมาในอดีต บรรดากษัตริยขุนนาง คหบดี ตางก็แสวงหา ราบรวม
ทรัพยสมบัติ ศิลปวัตถุเพื่อแสดงความมั่งคั่งโออวดกัน และ มักจะเรียกสถานที่เก็บรักษาสิ่งของนั้น
หลายอยาง  ไดแก Museum, Gallery, Closet, Chamber และ  Cabinet ฯลฯ

ชวงนี้เองที่แนวคิดเรื่องการจัดตั้ง พิพิธภัณฑสถานจึงไดแพรกระจายไปทั่วยุโรป ทั้งอิตา
ลี อังกฤษ ออสเตรีย เยอรมัน ฯลฯ และในพุทธศตวรรษที่ 20 คําวา Museum ปรากฏขึ้นเปนครั้ง
แรกที่เมืองฟลอเรนซ (Florence)โดยที่คลังสมบัติของ Cosimo Medicis ถูกเรียกวา Museum
(พ.ศ. 1977)
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ประเภทของพิพิธภัณฑ4

สภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ ทําการจําแนกชนิดของพิพิธภัณฑออกเปนสาขาตาง
ๆทั้งหมด 9 ประเภท ดังนี้

1. พิพิธภัณฑทางศิลปะ (Museum of Art) เปนพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุมี
วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนไดชื่นชมกับสุนทรียะของศิลปะ และศึกษาวิวัฒนาการทางศิลปะหรือ
ประวัติศาสตรศิลปะดวย

2. พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย (Gallery of Contempolary Arts) จัดแสดงเกี่ยวกับ
ศิลปะสมัยใหมคลอบคลุมงานวิชาการในแขนงตาง ๆ คือ ศิลปประยุกต สถาปตยกรรม ภาพยนตร
และโฆษณา เปนตน

3. พิพิธภัณฑทางธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) รวบรวมวัตถุและจัด
แสดงเกี่ยวกับเร่ืองราวทาง ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร สัตวศาสตร ฯลฯ ทั้งนี้ความถึงสถานที่ที่รักษา
ตัวอยางวัตถุทางธรรมชาติที่สามารถเก็บรักษาไวตาบสภาพของมัน เชน วนอุทยาน สวนสัตว สวน
พฤกษาศาสตร เปนตน

4. พิพิธภัณฑทางวิทยาศาสตรและเครื่องจักรกล (Museum of Science and
Technology) จัดแสดงเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอันเปนประดิษฐกรรมของมนุษย

5. พิพิธภัณฑทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุวิทยา (Museum of Anthropology
and Ethnology) เปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเกี่ยวกับลักษณะชาติพันธุและวัฒนธรรมของชนเผา
ตาง ๆ ในโลก แบงไดเปน 3 กลุม คือ

5.1 พิพิธภัณฑชาติพันธุวิทยา (Ethnological Museum)
5.2 พิพิธภัณฑศิลปะพื้นเมือง (Folk Arts Museum)
5.3 พิพิธภัณฑกลางแจง (Open-Air Museum)

6.  พิพิธภัณฑทางประวัติศาสตรและโบราณคดี (Museum of History and
Archaeology)

6.1 พิพิธภัณฑทางโบราณคดี (Museum of Archaeology)
6.2 พิพิธภัณฑทางประวัติศาสตร (Historical Museum)
6.3 พิพิธภัณฑประจําโบราณสถาน (Site Museum)

                                                
4 กรมศิลปากร , คูมือ: การปฏิบัติงานของภัณฑารักษ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร ,

ไมปรากฏเลขหนา.
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7. พิพิธภัณฑประจําเมืองหรือทองถิ่น (Regional Museum – City Museum) เปน
พิพิธภัณฑที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับทองถิ่นในแงมุมตางๆ ถึงแมวาพิพิธภัณฑสถานจะตั้งอยูไกล
จากเมืองใหญ เมืองใดเมืองหนึ่ง แตมีแผนงานเปนในแบบพิพิธภัณฑสถานประจําทองถิ่น ก็อาจ
จัดเขาเปนพิพิธภัณฑสถานประเภทนี้ได     และพิพิธภัณฑสถานประเภทนี้เปนที่สนใจของนัก-
ทองเที่ยว เพราะสามารถใหความรูอยางกวางขวางเกี่ยวกับทองถิ่นที่พวกเขาไดมาชม และเปนที่
พอใจตอชุมชนนั้นๆดวย โดยเหตุที่ไดรับผลประโยชนมากข้ึนจากการเขามาชมของนักทองเที่ยว

แผนงานเกี่ยวกับทองถิ่น การจัดแสดงวัตถุหรือตัวอยางตางๆ ที่ไดในขอบเขตเดียวกัน
นั้นเปนทางที่ดีที่สุดที่จะเปนตัวแทนของทองถิ่นนั้นๆ สามารถจัดเขารวมไวในแผนงานได  ทั้งนี้ตอง
คํานึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับ ทั้งตอประชาชนทั่วไป และผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ

8. พิพิธภัณฑแบบพิเศษ (Specialized Museum) เปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเรื่องราว
เฉพาะเรื่องจํากัดแนนอนอยูในวิชาหนึ่ง และ มีรากฐานอยูบนสาขาวิทยาการ

9. พิพิธภัณฑของมหาวิทยาลัยและสถาบันศึกษา (University Museum) เปน
พิพิธภัณฑที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาตั้งขึ้น จัดแสดงเรื่องราวหลากหลายตามแตที่จะ
กําหนด

บทบาทหนาที่ของพิพิธภัณฑ5

พิพิธภัณฑสถานในปจจุบันมีแนวคิดและหลักการพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงแตกตางจาก
การจัดพิพิธภัณฑในยุคตน ๆ อยูหลายประการ ขณะเดียวกันหลักการเดิมบางประการก็ยังคงอยู
ซึ่งสามารถสรุปหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการจัดพิพิธภัณฑ ดังนี้    (นิคม มูสิกะคามะ และ
คนอื่น ๆ ,2521: 4)

1 เพื่อรวบรวม เก็บรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมทุกประเภทของชาติไวมิใหเสื่อมสูญ
และจัดแสดงใหประชาชนไดศึกษา คนควา หาความรู

2. เพื่อเปนแหลงขอมูลขาวสารทุกสขาของศิลปวิทยา เชน โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ ชาติพันธุวิทยา เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ เปนตน โดย
แหลงขอมูลเหลานี้สามารถใหบริการการศึกษาแกประชาชนไดอยางกวางขวางดวย

3. เพื่อเปนแหลงการศึกษานอกระบบสําหรับผูไมมีโอกาสศึกษาในระบบโรงเรียน และ
เพื่อเปนแหลงที่สามารถจัดสื่อการเรียนที่มีคุณภาพและเหมาะสม   เพื่อสนองความตองการของ
สถานศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ใหเขามาใชส่ือเหลานั้นไดอยางเสมอภาคกัน ทั้งยังสามารถจัด

                                                
5 เร่ืองเดียวกัน .
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กิจกรรมพัฒนาเยาวชนในรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรมทางวิทยาศาสตรนอกระบบโรงเรียน กิจกรรม
คายวิชาการเพื่อฝกฝนความมีระเบียบวินัย ความรักสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การอนุรักษ
ทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล

4. เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจใหความเพลิดเพลินแกประชาชนทุกเพศทุกวัย ในขณะ
เดียวกันก็ชวยใหเกิดการใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดอยางเหมาะสม โดยจัดสื่อการเรียนรูใหนา-
สนใจและเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู ตลอดจนจัดสวนและสภาพแวดลอมใหสวยงานรมร่ืน
และใหบริการเพื่อการพักผอนเชนเดียวกับสวนสาธารณะทั่วไป

5. เพื่อจัดใหเปนแหลงสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศซึ่งสามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวทั้งจากภายในประเทศและจากตางประเทศใหเขามาศึกษาชื่นชมกับมรดกทางวัฒน
ธรรมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

6. เพื่อมุงสงเสริมใหเปนสถาบันการศึกษาเปดอยางแทจริง ที่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
สามารถเขามาแสวงหาความรูดวยตนเองไดตลอดเวลาอยางเทาเทียมกัน

ลักษณะเดนของพิพิธภัณฑชุมชน
1. ทองถิ่นเปนผูริเริ่ม และดําเนินการ พิพิธภัณฑทองถิ่นที่แทจริงจะตองเกิดจาก

ความตองการหรือเกิดจากการริเร่ิมของชาวบาน บางแหงอาจมีหนวยงานภายนอกมารวมมือชวย
เหลือ
บาง แตชาวบานจะทําหนาที่ในการจัดการ ดูแลรักษา และดําเนินการ

2. เนื้อหาที่นําเสนอเปนเรื่องราวของชุมชนในดานตาง ๆ อันไดแก ประวัติความ
เปนมาของชุมชน การทํามาหากิน ศาสนาและความเชื่อ ตลอดจนความสัมพันธภายในชุมชนหรือ
ทองถิ่นเปนสําคัญ อาจมีการกลาวถึงสังคมอื่น ก็เฉพาะในสวนที่ทองถิ่นมีการติดตอ สัมพันธทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมกับสังคมภายนอกเทานั้น

3. มีความหลากหลาย พิพิธภัณฑทองถิ่นแตละที่จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะอันเปน
เอกลักษณของแตละชุมชน ทําใหเกิดการเรียนรู และเขาใจถึงความแตกตางหลากหลายของวัฒน
ธรรม ชวยลดทอนการหลงตัวเองและการดูถูกเหยียดหยาม อันนําไปสูความเขาใจซึ่งกันและกัน
ของสังคม

เนนความเรียบงายแตมีความหมายตอชุมชน ส่ิงของที่จัดแสดงมีอยูในชุมชนทองถิ่น
นั้นๆ ไมจําเปนตองเปนของมีคา อาจเปนศิลปวัตถุทางศาสนาที่ทางวัดเก็บรวบรวมไว หรือศิลป
หัตถกรรมประเภทเครื่องมือ เครื่องใช ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



86

มโนภาพ “วัฒนธรรม” กับการจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่น65
2 การจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ “วัฒนธรรม” (Culture) โดยตรงดัง
นั้นถาเขาใจกรอบแนวคือทางดานวัฒนธรรมจะทําใหจัดพิพิธภัณฑทองถิ่นไดสมบูรณมากขึ้นสวน
แรกจึงควรทําเขาใจกับความหมายของวัฒนธรรมกอน

ความหมายของวัฒนธรรม
ความหมายในเชิงประวัติศาสตร   (Historical) หมายถึง วัฒนธรรมเปน

ขอมูลทางประวัติศาสตรซึ่งเปนมรดกทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู และถายทอดจาก
คนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ดังนั้นการจัดแสดงพิพิธภัณฑทองถิ่น จึงควรจัดแสดงประวัติ
ศาสตรความเปนมาของทองถิ่นนั้น ๆ แสดงใหเห็นวาประเพณีพิธีกรรมตาง ๆ ตกทอด
มาเปนมรดกทางสังคมไดอยางไร

ความหมายในเชิงบรรทัดฐาน (Normative) หมายถึง วัฒนธรรมเปน
มรดกทางดานกฎเกณฑขอบังคับตาง ๆ รวมถึงแบบแผนพฤติกรรมของมนุษยในชุมชน
ตาง ๆ ดวย ในการจัดพิพิธภัณฑทองถิ่นควรจัดแสดงใหเห็นวาแตละชุมชนจัดองคกร
เพื่อมีชีวิตอยูรวมกันของคนในชุมชนอยางไร มกีฎเกณฑขอบังคับรวมกันอยางไร

ความหมายในเชิงจิตวิทยา (Psychological) หมายถึง การปรับตัวของ
มนุษยใหเขากับส่ิงแวดลอมหรือการแกปญหาพื้นฐาน เพื่อสนองความตองการที่จํา
เปนของมนุษย ในแงนี้ควรจัดแสดงใหเห็นวามนุษยในชุมชนตาง ๆ ปรับตัวใหเขากับส่ิง
แวดลอมอยางไร และควรแสดงใหเห็นถึงสิ่งแวดลอมตาง ๆ ของชุมชนดวย

ความหมายเชิงโครงสราง (Structural)  หมายถึง วัฒนธรรมเปนแบบ
แผนของการเรียนรูและผลของการเรียนรู รวมถึงการจัดระเบียบและการทําหนาที่ของ
วัฒนธรรมเพื่อสนองความตองการที่จําเปนของสมาชิกในสังคม  ในแงนี้ควรจัดแสดง
พิพิธภัณฑทองถิ่น เพื่อแสดงใหเห็นการจัดระเบียบและแบบแผนการเรียนรูและมีผลตอ
การเรียนรูในชุมชนตาง ๆ

ความหมายในเชิงประวัติความเปนมา (Genetic) หมายถึง ระบบ
สัญลักษณ (Symbol)     จึงควรจัดแสดงสัญลักษณของชุมชนในดานตางๆ   ทั้งที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม
อาจสรุปไดวา พิพิธภัณฑทองถิ่นควรจัดแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม 3 สวนที่สําคัญใน

ชุมชน คือ วัฒนธรรมดานเทคโนโลยี วัฒนธรรมดานการจัดระเบียบทางสังคม และดานความเชื่อ

                                                
6 เร่ืองเดียวกัน .
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การจัดแสดงพิพิธภัณฑทองถิ่นในระดับชุมชน7

การจัดแสดงพิพิธภัณฑกระบวนการทองถิ่นพัฒนา ควรเปนการจัดแสดงในระดับชุม
ชน ส่ิงของที่นํามาจัดแสดงควรจะบอกวามาจากชุมชนใด และแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนนั้น
ๆ ทําความเขาใจชุมชนในระดับหมูบานเปนลําดับ ๆ ข้ึนมา ก็จะทําใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณ
มากขึ้น ขอมูลที่ควรเก็บในระดับชุมชน มีดังนี้

1. ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม
2. ขอมูลเกี่ยวกับประชากร
3. ขอมูลเกี่ยวกับเครือญาติ
4. ประวัติความเปนมา
5. ขอมูลเกี่ยวกับวงจรชีวิต 1 ปของชุมชน
6. ขอมูลเกี่ยวกับกลุมทางสังคม
7. ขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางวัตถุและเทคโนโลยี
8. ประวัติชีวิต
9. ภาษาทองถิ่นและศิลปะ
10. วัฒนธรรมดานตางๆ
ขอสําคัญของการจัดพิพิธภัณฑทองถิ่นคือ    ควรทําใหพิพิธภัณฑเปนศูนยกลางทาง

ดานวัฒนธรรมดวย  ไมใชเปนที่รวบรวมสิ่งของอยางเดียว  นั่นคือ   พยายามชักจูงใหคนในชุมชน
เปนเจาของรวมกัน มีการพบปะกันเปนประจําเพื่อแสวงหาความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบานมาก
ข้ึนใหทุกคนมีความรูสึกวาเปนเจาของเหมือนกัน   จะทําใหพิพิธภัณฑทองถิ่นมีความสมบูรณ
และทําหนาที่ในการใหความรูเดียวกับชุมชนไดดีที่สุด

 เนื้อหาสาระในการจัดแสดง
พิพิธภัณฑสถานมีความหมายและความสําคัญโดยตรงตอการศึกษานอกระบบหรือ

นอกหลักสูตรเปนหลัก กลาวคือ เปนแหลงที่รวบรวม และอบรมความรูความเขาในเรื่องมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติใหแกคนในสังคม ชวยใหคนในสังคมแตละทองถิ่น แตละภูมิภาครูจักตนเอง
และ อีกประการหนึ่งก็คือ การแสดงใหคนภายนอกที่เปนตางชาติตางกลุม ไดรูถึงความเปนมา ใน
ทางวัฒนธรรมของบานเมืองของเราอยางถูกตอง จึงนับวาพิพิธภัณฑมีบทบาท สําคัญอยางยิ่งตอ
การศึกษา

                                                
7 เร่ืองเดียวกัน .
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อันที่จริงความมุงหมายของการจัดพิพิธภัณฑนั้นก็เพื่อการศึกษาของสังคม อันเปนคํา-
จํากัดความที่ส้ัน ทวายังขาดความเขาใจอยางถองแท ที่ปรากฏทุกวันนี้การจัดพิพิธภัณฑจึงไดแต
เนนรูปแบบของการจัดแสดง เชน พื้นที่ แสงที่สาดตกกระทบวัตถุคือใหดูสวยงาม แมแตการเลือก
ของก็ลวนแตมุงเฉพาะสิ่งที่สวยงาม เปนศิลปวัตถุเปนสําคัญ

พิพิธภัณฑในเวลานี้จึงเปนเพียงแหลงที่รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเกาแก จากแหลง
ตางๆ มาตั้งแสดงเทานั้น มีลักษณะเปนการใหความรูที่ไมปะติดปะตอขาดความตอเนื่อง เนนอดีต
ที่หางไกลที่คนไมรูจักแลวไมสามารถนํามาเชื่อมตอใหเขาใจความเปนไปทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปจจุบันได

ดังนั้นเนื้อหาและสาระสําคัญที่ควรมีในพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาจึงควรประกอบดวย
1. ความรูทางสภาพแวดลอมเกี่ยวกับธรรมชาติของทองถิ่นหรือภูมิภาคซึ่งเปนเรื่องทาง

ธรรมชาติวิทยา
2. ความรูจากหลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตรของทองถิ่นหรือภูมิภาค ซึ่งอาจ

แบงแยกใหเห็นการเปลี่ยนแปลงแตละข้ันตอนและสมัยเวลา
3. ความรูทางชาติพันธุวรรณนาของทองถิ่น หรือภูมิภาคเพื่อให ทราบถึงกลุมชนที่สืบ

อยูในปจจุบันวามีความเปนมาและความเปนไปอยางใด
4. ความรูทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ วัฒนธรรมระหวางทองถิ่นหรือภูมิภาคที่

พิพิธภัณฑนั้นต้ังอยู กับบรรดาทองถิ่นอื่น ๆ หรือภูมิภาคอื่น ๆ ในขณะเดียวกันก็ควรมีการจัดแสดง
ส่ิงที่เห็นวาเปนลักษณะพิเศษทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมหรือวัฒนธรรม อยางใดอยางหนึ่งของ
ทองถิ่นหรือภูมิภาคเพื่อแสดงเอกลักษณที่มีความแตกตางจากบรรดาทองถิ่นอื่น ๆ ดวย

บรรดาพิพิธภัณฑสถานในเมืองไทยตั้งแตอดีตจนปจจุบัน สวนใหญยังเนนการจัดแสดง
โบราณวัตถุในเรื่องศิลปกรรมของชนชั้นสูง ซึ่งไดแก พระมหากษัตริย เจานาย ขุนนาง และคหบดี
ส่ิงของสวนมากเปนศิลปกรรมในศาสนา เชน พระพุทธรูป ในภาวะปจจุบัน บานเมืองเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความกาวหนาทางเทคนิค และวิทยาการ ตลอดจนการรับเอาวัฒน
ธรรมจากประเทศที่เจริญทางอุตสาหกรรมมีการประดิษฐวัตถุใหม ๆ ข้ึนมาใชแทนของเดิม เปนเหตุ
ใหเครื่องมือเครื่องใชและวัตถุพื้นบานตาง ๆ อันเปนงานฝมือซึ่งผลิตขึ้นใชเองตามทองถิ่น เร่ิมหมด
ไป โดยมิไดตระหนักวาของพื้นบานเหลานั้น หาไดมีประโยชนเพียงเพื่อใชสอยอยางเดียวเทานั้น
หากมีคุณคาในงานฝมือซึ่งเปนศิลปะดวย ทั้งผลิตขึ้นในยามวางไมเสียเงินทองแตอยางใด เปน
ลักษณะของการดํารงชีวิตอยางพึ่งพาตนเอง ตัวอยางเชนเครื่องจักสาน จําพวก กระบุง ตะกรา
กระชอน ฝาชี หรือกระออมตักน้ํา เหลานี้เปนตน
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ลักษณะการจัดแสดง
การจัดแสดงแบงได 4 ประเภท ดังนี้คือ
1. ประเภท Object/Model เปนวัตถุ 3 มิติ มีขนาดแตกตางกันมากมาย ตั้งแตขนาด

เล็ก เชน กลองถายภาพ โทรทัศน หุนจําลองยานอวกาศ เปนตน การจัดแสดงอาจจัดแสดงวัตถุ
แบบเดี่ยว ๆ ชนิดเดียว หรือนําเอาวัตถุขนาดเล็ก ขนาดใหญ ๆ มาประกอบกันเพื่อเพิ่มความนาสน
ใจ  วัตถุมีขนาดเล็กจําเปนจะตองมีฐานตั้งหรือที่รองรับ เชน ชั้นวางของหรือตูจัดแสดง ในขณะที่
วัตถุขนาดใหญสามารถวางแสดงดวยตนเอง เพราะขนาดใหญเห็นงายสะดุดตาผูชม

2. ประเภทแผน 2 มิติ (Board) สวนใหญจัดเปน Panel เปนจุด ๆ มีขนาดแตกตาง
กันไมมากในแตละชุด เพราะการนํา Board มาจัดแสดงคราวละมาก ๆ หรือตอเนื่องกันเปนจํานวน
มาก จะทําใหผูชมเบื่อไดงาย อาจเปน Board ที่ตั้งแสดงลอยตัว หรือติดกับผนังแบงเปน 2 ชนิดคือ

2.1 Board แบบธรรมดา ใชจัดแสดงภาพ 2 มิติทั่วไป
2.2 Electronic Board เปน Board ที่ใชอุปกรณเขาชวยในการจัดแสดงเพื่อเพิ่มความ

นาสนใจ และสามารถตอบสนองประสาทสัมผัสไดมากกวาการใชสายตาอยางเดียว เชน
ใชไฟฟาวงจรอิเลคทรอนิคส เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ โดยอาศัยการกดปุมมือหมุน ซึ่ง
Board ชนิดนี้มีความหนามาก เพราะตองบรรจุอุปกรณอิเลคทรอนิคสประเภทตาง ๆ ดวย

ภ า พที่   4 5   Object
Model
ี่   ั ั

ภาพที่  46   บอรด 2มิติ
ที่มา :  พิพิธภัณฑ พื้นบานวัดมวง
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3. อันตรทัศน (Diorama) เปนการนําเอา Board ซึ่งจัดเปนฉากและวัตถุประเภท
Object/Model มาประกอบกันเพื่อแสดงใหเห็นบรรยากาศและธรรมชาติของเนื้อเร่ืองไดใกลเคียง
กับความเปนจริงมากขึ้น เชนสภาพชีวิต มนุษยยุคหิน ความเปนอยูของสัตวตาง ๆ ตามถ้ําหรือปา
เปนตน การจัดแสดงมีขนาดเล็กสุดเปนตู Diorama ลึกประมาณ 60 ซม. และมีขนาดใหญข้ึนจน
อาจจัดเปนหองซึ่งสามารถเดินเขาไปเปนสวนหนึ่งของการจัดแสดงได

4. ประเภท Equipment เปนอุปกรณไฟฟาหรืออิเลคทรอนิคส มีขอจํากัดบางอยางใน
การจัดแสดง เชน การฉายภาพยนตร สไลด ไมสามารถทําไดในลักษณะเปดแบบการจัดแสดงทั่ว
ไปได เพราะตองการความมืดพอสมควร จําเปนตองควบคุมแสงสวาง ดังนั้นการจัดแสดงจึงตองมี
สัดสวนเฉพาะเปนหองหรือสวนที่ควบคุมแสงสวางได

อุปกรณบางชนิด เชน เครื่องเสียงที่ประกอบการจัดแสดงตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดเสียงหรือ
บรรยาย จะแฝงอยูในสวนของการจัดแสดงนั้น ๆ เชนลําโพง หรืออุปกรณอ่ืน ๆ จึงไมใชพื้นที่พิเศษ
สําหรับการแสดง การใชโทรทัศนใชในลักษณะคลายกับ Object หรือ Model โดยติดตั้งกับ Board
หรือตูชั้นจัดแสดง เปนแบบ Electronic Board

ภาพที่  47   อันตรทัศน
ที่มา :  ศูนยขอมูลจังหวัดอยุธยา

ภาพที่  48   อุปกรณประเภท อิเลคทรอนิคส
ที่มา :  ศูนยขอมูลจังหวัดอยุธยา
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ระบบการจัดหองแสดง
1. Room To Room Arrangement  เปนการจัดแบบเดินหองตอหองเปนลําดับ ผูชมก็

สามารถเดินชมเรื่อยไปไดตลอดจนจบ ไมตองเดินยอยไปมา แตถาปดหองใดหองหนึ่งจะทําใหขาด
ความตอเนื่อง ผูชมจะเกิดการติดขัดและเบื่อหนายได การจัดวิธีนี้เหมาะสมกันการจัดแสดงที่ตอง
นําเสนออยางมีลําดับกอนหลัง เชนกระบวนการผลิต หรือแสดงพัฒนาการเปนตน

2. Nave To Room Arrangement  พื้นที่สวนกลางจัดเปน Hall แลวแจกไปยังหอง
แสดงตาง ๆ เนื้อหาในการจัดแสดงไมมีลําดับ การใชงานอาจมีความสับสนไดหากการเขาถึงพื้นที่
ในสวนตางๆไมมีความชัดเจนพอเหมาะสําหรับจุดที่มีประชากรกลุมใหญ ซึ่งจะแยกยายกันเขาชม
ไดตามตองการ

HALL

HALL

แผนภาพที่  1   การจัดทางเดินแบบหอง ตอหอง
ที่มา :  จากการวิเคราะหขอมูล

แผนภาพที่  2    การจัดทางเดินแบบมีโถงเปน ศูนยกลาง
ที่มา :  จากการวิเคราะหขอมูล
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3. Corridor To Room Arrangement  เปนแบบใชทางเดินผากลางหรือขางแลวแยก
ไปตามหองแสดงตาง ๆ ทางเดินที่ใชจะเปนแบบ Corridor หรือ Court ก็ได วิธีนี้อาจจะชมไดไมทั่ว
ถึง เนื่องจากไมมีตัวบังคับสายตาที่แนนอน แตถาปดหองใดหองหนึ่งยังสามารถสรางความตอ
เนื่องในการชมได

การจัดกลุมหองทั้ง 3  แบบนี้ใชกันทั่วไป และในอาคารใหญอาจทั้ง 3 แบบผสมอยูและ
ซับซอนไปตามแบบของอาคาร

รูปหองและการกําหนดเสนทางเดิน3
ปญหาการจัดรูปหองยังเกี่ยวกันถึงการเดินของผูชมในหองจัดแสดงดวย ถาหองมี

ประตูเดียวจะสะดวกในการที่จะใหผูชมไดดูการจัดแสดงเรียงเปนลําดับไดตามตองการ ตั้งแตเร่ิม
ตนทางเขาไปจนถึงทางออก แตถามีหลายประตูจะเปนการยากที่จะกําหนดทางเดินใหผูชมไดชม
ส่ิงของตามลําดับ แตถาเปนหองตอหองตอกันไป การวางประตูก็จะคํานึงถึงเรื่องนี้ ใหเดินดูไดรอบ
ในหองหนึ่งกอนที่จะผานไปถึงหองตอไป

การจัดระบบทางเดินใน Museumการจัดลําดับความสําคัญของ Space และ
Circulation การจัดลําดับความสําคัญตอเนื่องในแตละเนื้อที่ใชสอยแตละชนิด ซึง่จะเปนผลดีในแง
การทําใหผูชมเกิดความเขาใจสิ่งที่แสดงมากขึ้น

การจัด Circulation จะตองใหความรูสึกเหมือนกับวาไมถูกบังคับ ส่ิงสําคัญที่สุดคือ
การควบคุมผูชมในตอนเขา-ออก ดังนั้นเพื่อเปนการประหยัดพนักงานที่จะคอยตรวจตราผูชม ณ
จุดนี้จึงควรออกแบบใหจุดเขาและออกอยูในตําแหนงเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน ในบางที่อาจทําไว
ตรงขามกัน แตก็ยังอยูในระยะสายตาของพนักงานที่จะมองเห็นไดงาย

Corridor

แผนภาพที่  3  การจัดทางเดินแบบใชทางเดินเปนตัวเช่ือม
ที่มา :  จากการวิเคราะหขอมูล
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การจัดแนวทางในการเคลื่อนที่ของผูชมยอยจะขึ้นอยูกับเนื้อที่แสดงระยะทางและเวลา 
สวนใหญจะแสดงแนวทางเพื่อใหผูชมไดชมอยางทั่วถึงมากกวาจะทําใหระยะทางสั้นโดยการใช
เทคนิคเขาชวย อาจใหเปนลิฟทหรือบันได และอาจมีการจัดที่นั่งพักทุกชวง 45 นาที ของการเดิน
ตามหลักความสามารถในการสนใจดูงานของมนุษย

ดานความตื่นเตนนั้นนับวาจําเปนมาก  ความตื่นเตนจะเกิดจากการไดเห็นไดสัมผัส
กับธรรมชาติที่ไมคุนเคยกับชีวิตประจําวัน   ผูจัดควรจะตองแฝงความแปลกใหมนี้ออกมาใหนาสน
ใจ นาตื่นตาตื่นใจตอผูชม

ระบบทางเดินภายในพิพิธภัณฑ
     1. Centralized System of Access มีทางเขาออกทางเดียวจากจุดเริ่มตนวกกลับมาที่
จุดเดิมอีกครั้ง

ขอดี
 -   ควบคุม และรักษาความปลอดภัยไดมีประสิทธิภาพ

-   ใชบุคลากรจํานวนนอย
-    กําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของผูชมไดทั่วถึง
ขอเสีย   
- บางครั้งผูเขาชมอาจรูสึกวาไมมีอิสระในการ เดินชม ตองชมตามลําดับที่จัดไว

แผนภาพที่  4   การจัดหองแบบเขาออกทางเดียว
ที่มา :  จากการวิเคราะหขอมูล
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2. Decentralized System of Access  มีทางเขาออกมากกวา 2ทาง มีอิสระในการ
เดินชมโดยที่อาจมีการแยกทางเขา ออกเปนทางเฉาะ

ข อ ดี
-   มีความนาสนใจ ในการจัดแสดง
-   สามารถแบงกั้นหอง ทําใหเกิดพื้นที่จัดแสดงมากขึ้น
-   เกิดการกระตุนใหเดินดูการแสดงอยาง รวดเร็วมากขึ้น
ขอเสีย
-  บางครั้งผูเขาชมอาจรูสึกไมรูตําแหนง จึงควรมีLandmark  ดวย
-   เกิดมุมบังไมสามารถมองเห็นหองตางๆทําใหดูแล ไดไมทั่วถึง

หลักการในการออกแบบจัดนิทรรศการ8

1. การจัดตูหรือแผงตองจัดเหมาะสม ไมปลอยใหโลงจนเกินไปและควรพิจารณาเรื่องที่จะ
จัดแสดงใหนาสนใจที่จะดึงดูดคนเขาชมได

2. ไมวาจะวางแผนยักเยื้องไปอยางไรก็ตาม ควรจะไดเรียงลําดับเร่ืองราวที่จัดแสดงซึ่งอยู
ในดุลยพินิจของนักศึกษาวาควรจะจัดลําดับเร่ืองใดกอน

3. ขนาดของแผงตลอดจนสีที่ใชทางแผงจะมีความหนักเบามากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของหองแสดง ควรจะไดมีการเปลี่ยนแปลงสีแผงตาง ๆ บางตามเหมาะสม แต
วรรณะของสีไมควรฉูดฉาด ควรเปนสีที่มองแลวมีความเย็นตาสบายตาชวนมอง

                                                
8 เร่ืองเดียวกัน .

    Museum Vol  XXVL  No. ¾  1974

แผนภาพที่  5  การจัดหองแบบทางเขาออกหลายทาง
ที่มา :  จากการวิเคราะหขอมูล
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4. เนื้อที่ระหวางแผงแตละตอน ไมควรนอยจนผูเขาชมตองเบียดเสียดยัดเยียดกัน โดยควร
ใหมีชองวางใหเคลื่อนไหวไปอยางสะดวกและโนมนาวคนไปโดยอัตโนมัติ

5. ผังของหองแสดงแมจะมีการยักเยื้องเพื่อเราความสนใจก็ตามแตตองไมยักเยื้องจน
เกินไป จนทําใหเกิดความรูสึกวาหลงทางและไมทราบวาตนเองอยูตรงจุดไหนของอาคารและหอง
แสดง เพราะหากผูชมเกิดความรูสึกเชนนั้นขึ้นจะขาดความตั้งใจในการดูวัตถุทันที

6. ควรจะใหแผงหองแสดงแตละตอนมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยที่ผูชมมีอิสระที่
จะเคลื่อนไหวตามความตองการของภัณฑารักษหรือเลือกชมขนาดตามความสนใจของตัวเอง
ระหวางแผงแตละแผงควรมีเนื้อที่มากพอที่จะหมุนการจราจรภายในไดสะดวกโดยที่ไมรูสึกวามี
การบีบบังคับ ทั้งนี้เพราะตระหนักตอความจริงที่วา ผูชมนี้มีความตองการและพื้นฐานการศึกษา
กับวัตถุประสงคตางกัน ยอมมีอิสระที่จะเลือกศึกษาเรื่องราวตามที่ตนสนใจ

ระบบการใหแสงสวางในหองนิทรรศการ9

แบงออกไดเปน 2 แบบ คือ
1. การใหแสงธรรมชาติ(NATURAL LIGHT) มี 4 วิธีคือ

1.1 การใหแสงสวางจากดานขาง
1.2 การใหแสงสวางจากดานบน
1.3 การใหแสงสวางจากหนาตางคอนขางสูง
1.4 การใหแสงสวางจากธรรมชาติทางออม

ทิศทางของแสงจะมีผลโดยตรงกับการออกแบบสถาปตยกรรม เชนถาใชแสงจากดาน
บน ก็จะทําใหอาคารมีความสูงไดชั้นเดียว หรือตองมีลักษณะเปน OPEN WALL ข้ึน แตถาใหแสง
ดานขางจะทําใหความลึกของอาคารถูกจํากัด แตทําใหมีชองเปด ถายเทอากาศได

การพิจารณากิจกรรมตางๆ และแนวความคิดของการจัดแสดงจะชวยในการเลือกวิธี
การใหแสงเชน แสงที่เขามาโดยตรงจากดานบน จะทําใหเกิดเงาและทําใหรูปรางของวัตถุเปล่ียน
ไป(DISTORT)  การใหแสงจากดานขางในมุมที่เหมาะสมจะทําใหงานประติมากรรมมีคุณคาทาง
มิติข้ึน โดยเฉพาะรูปนูนต่ํา รวมทั้งยังไมทําใหสายตาของผูชมเมื่อยลาดวย

หลักสําคัญอีกประการหนึ่งคือ CONTRAST เพราะถาไมมี CONTRAST การ EFFECT
ของแสงก็จะไมเกิดขึ้น เชนถาเปดแสงทั้งดานบน ดานขาง หองก็จะสวางไปหมด วัตถุก็ไมถูกทําให
เดน การใชหลัก CONTRAST มหีลักการดังตอไปนี้
                                                

9 เร่ืองเดียวกัน .
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- วัตถุและพื้นผิวที่มีขนาดแนนอนที่เหมาะสมในชวงของการมอง ตองจัดแสดงให
เทาๆ กัน

- ใน CENTER ของการมองเห็น ความ CONTRAST ที่เกิดขึ้นไมควรเกิน 1:3
- การ CONTRAST ระหวางบริเวณรอบๆ และรอบๆ FIELD OF VISION หรือรอบ

ตางกัน ไมควรเกิน 1: 10
- CONTRAST ไมจําเปนสําหรับ VISUAL FIELD ดานขาง ดานลาง และตอนบน
- DRAMATIC EFFECT จะเกิดขึ้นเมื่อ CONTRAST มีความเหมาะสม
- CONTRAST ไมเพียงมีผลตอความสัมพันธของวัตถุเทานั้น แตจะมีผลตอ

สถาปตยกรรมดวย เพราะเมื่อบริเวณของการมองมี CONTRAST มากเกินไป ระยะ
ทางที่เหมาะสมในการมองที่เหมาะสมอาจวัดไดจากจุดของการมองในคาเฉลี่ย แลว
พิจารณาถึงคาต่ําสุด ซึ่งเปนองคประกอบอยางหนึ่งในการหาขนาดหองแสดง

การใหแสงธรรมชาติทางออม จะแตกตางกันตามหลักของการสะทอน สีผิวและโครง
สรางของพื้นผิวที่จะสะทอน เชน

-  PARTITION มีผลตอ PERCETION ของแสง
-  พื้นที่การ TREAT ผิวที่แตกตางกันออกไป จะทําให SPACE เปล่ียนไปไดส้ินเชิง

ในแงของความรูสึก
- แสงสะทอน จะมีผลมากและมีความสําคัญกวาแสงทั่วไปที่เปนแสงธรรมชาติ

ดวยกัน ในกรณีที่ตองการแผกระจายการสะทอนแสงจากสี จากผิวของโครงสราง ทํา
ใหหองทั้งหองมี TONALITY โดยทั่วไปในประเทศแถบรอน รังสีอัลตราไวโอเลตที่เปน
อันตรายตอวัตถุ จะถูกดูดกลืนไปหลังจากปรากฏการณสะทอน

-   การใชแสดงธรรมชาติทางออม มักจะใชสําหรับแนวหลัง
-   การใชแสงโดยตรง มักจะใชสําหรับการเห็นวัตถุ

นอกจากนี้ แสงธรรมชาติยังมีผลตอความรูสึกของผูเขาชมอาคาร ถึงความโปรงโลง ไม
ทึบ อุดอู โดยเฉพาะแสงธรรมชาติที่ใชในบริเวณทางเชื่อมตอตางๆ ทางลาดชัน บันได แมกระทั่งที่
วางที่เปนสวนสาธารณะของอาคาร เชน โถง ฯลฯ เปนตน

แสงธรรมชาติยังมีสวนชวยดึงความรูสึก สนใจ จากหองแสดงหรือจุดแสดงจุดหนึ่ง ไป
ยังจุดแสดงอีกจุดหนึ่งตามที่สถาปนิกไดวางเอาไว
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การเปดแสงธรรมชาติ ไมวาทางดานบน ดานขาง ก็ดียอมมีผลตอลําดับของที่วางภาย
ในอาคาร นั่นหมายถึง ความตอเนื่องของที่วางมีมากข้ึน อาคารที่ออกแบบก็มีความเปนกลองลด
ลง

2. การใหแสงสวางแบบแสดงประดิษฐ (ARTIFICIAL LIGHT)
เปนที่ยอมรับกันโดยสวนหนึ่งวา แสงประดิษฐ มีผลตอการจัดแสดงของวัตถุเฉพาะชิ้น

มากกวาแสงธรรมชาติ เพราะสามารถควบคุมความเขมของแสงได  สามารถควบคุมตําแหนงของ
แหลงกําเนิดแสงได และ สามารถควบคุมทิศทางไดคอนขางแนนอน

แตถึงกระนั้นก็ควรระมัดระวังในการติดตั้ง และตําแหนงพอสมควร การใชแสงประดิษฐ
นั้น สามารถจัดแสงแบบตางๆ ไดไมจํากัด และเปดโอกาสในการจัดผังไดอยางมีอิสระ แตแสง
ประดิษฐก็ยังมีขอเสีย คือ

- หากมากเกินไปจะเกิด MONOTONY
- เกิดความยุงยากในการจัดการ CONTRAST
- เกิดความรอนหรือ อุณหภูมิภายในหองสูงขึ้นโดยเฉพาะการใชไฟ SPOT LIGHT
- แสงไมแผกระจายเปนบริเวณกวาง
-  กรณีที่จัดสีมากเกินไป   จะทําใหเกิดความสับสนทางการรับรู   ทําใหตาลาย
-  ถาหากจะใชแสงประดิษฐใหไดผลเชนเดียวกับแสงธรรมชาติ    จะตองใชแสง

ประดิษฐที่มีกําลังสูง และ  PERCEPTION  ทางกายภาพของที่วางเปนขอที่ใช
พิจารณา ปญหาที่วาจะใหแสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐในการจัดแสดง

เทคนิคและระบบของการใหแสงสวาง
จากหลักการที่ตามองเห็น ประกอบดวยองคประกอบ คือ

- ขนาด ของวัตถุที่มองเห็น
- BRIGHTNESS ข้ึนกับแสงสวาง และขนาดของตนกําเนิดแสง
- CONTRAST ของวัตถุกับส่ิงแวดลอม ถามีคามากก็มองเห็นไดชัด แตถามาก

เกินไปจะเปนอันตรายตอสายตา
- TIMING การใชเวลาในการเพงมอง ยิ่งเพงยิ่งชัด

พฤติกรรมของผูชม
1. การชมอยางใกลชิด เนื่องจากเนื้อหาในการจัดการแสดงเปนเนื้อหาทางวิชาการ ผู

ชมตองการรูเร่ืองราวการจัดแสดง ไมเหมือนกับการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ซึ่งตองการมุมมอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



98

หรือระยะหางเพื่อช่ืนชมความงาม การชมของพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษา จึงอาศัยเทคนิคและ
อุปกรณตาง ๆ ลักษณะของการจัดแสดงจึงขึ้นอยูกับ

 - วัตถุนิทรรศการที่มีอยู
-  ความสามารถทางเทคนิคและการออกแบบ
-  งบประมาณ
-  นโยบายของพิพิธภัณฑ
-  วัสดุอุปกรณ
ดังนั้นการหาพื้นที่ตัวอยางการจัดจึงเปนเพียงแนวทางในการกําหนดขนาดของพื้นที่

ตามลักษณะการจัดแสดงเพื่อแบงแยกขนาดประเภทเพื่อเลือกใชในหัวขอนิทรรศการแตละหัวขอ 
และการเลือกลักษณะการจัดนิทรรศการก็เปนเพียงการหาพื้นที่จัดนิทรรศการทางการเลือกชนิด
ตามความเหมาะสม และเปนเพียงตัวอยางเดียวในการจัดนิทรรศการหัวขอเดียวกันซึ่งสามารถ
เลือกใชเทคนิคการจัดไดหลายแบบหรือผสมผสานกัน

2. การสัมผัส การจัดนิทรรศการที่ใชเทคนิคทางอิเลคทรอนิคส  หรือมีการทดลองจํา
เปน ตองมีการสัมผัส เชน กดปุม หมุน ทดลอง การแสดงนิทรรศการนั้นจึงจะสมบูรณไดเนื้อหา
ตามจุดประสงคโดยอาศัยอุปกรณเทคนิคเหลานั้น นอกจากการชมเพียงอยางเดียว

3. การเขาไปเปนสวนหนึ่งของการจัดแสดง การแสดงขนาดใหญที่เปนกระบวน
การทดลอง ผูชมอาจเขาไปอยูในสิ่งแสดงนั้น ๆ เชน การขับรถ การปนรถจักรยาน เพื่อทดลอง การ
เปล่ียนแปลงพลังงาน หรือ Diorama ขนาดใหญที่เขาไปเดินชมได

4. การจัดแสดงสําหรับเด็ก หรือเยาวชน นิยมใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสหลาย ๆ
อยาง มิใชดูเพียงอยางเดียว เมื่อพิจารณาความตองการทางจิตวิทยาเด็กซึ่งไมอยูนิ่งโดยการชม
อยางเดียวเด็กอยากรูอยากเห็น สัมผัสใหรูจริง ดังนั้นการจัดแสดงสําหรับพิพิธภัณฑสําหรับเด็ก จึง
ตองใชการจัดแสดงที่มีการเคลื่อนไหวสัมผัสดวยมือได สามารถไดยินเสียง เห็นแสงสี หรืออาจพูด
ใสไมโครโฟนเพื่อดูคลื่นเสียง ฯลฯ เด็กจึงใกลชิดกับส่ิงแสดงมากกวาในพิพิธภัณฑทั่วไป

สวนงานการจัดแสดง (Exhibition Halls)
การแบงเนื้อที่หองจัดแสดง จะตองคํานึงถึงหนาที่และความจําเปนของพิพิธภัณฑ

สถานแตละประเภท และแตละแหงดวย เชน จะตองแบงเนื้อที่ออกจากประเภทของวัตถุ แบงเปน
หองแสดงถาวร หองแสดงชั่วคราว  หรืออาจตองแบงเปนหองแสดงสําหรับประชาชน และหอง
แสดงสําหรับนักเรียน นักศึกษา เปนตน ซึ่งจะตองมีวัตถุประสงคไวใหแนนอน ระดับความสูงของ
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เพดานควรจะมีความสูงที่เหมาะสม โดยทั่วไปถาตองการแสดงจากหลังคาจะเปน Skylight ธรรม
ชาติ หรือ Artificial Light ก็ตาม ความสูงประมาณ 18-20 ฟุต สวนนอยที่ตองการแสงสวางดาน
ขางก็ใชความสูงประมาณ 16 ฟุต แตในปจจุบันนิยมใช Artificial Light  และสรางเพดานต่ํากวา
เดิมระหวาง 12-14 ฟุต โดยทั่วไปถาเปนอาคารเล็กและหองเล็กความสูงก็ไมต่ํากวา 10 ฟุต แตการ
สรางอาคารใหเพดานสูงไวจะสะดวกในการดัดแปลง ถาตองการต่ํากวา 10 ฟุต ก็ทํา Suspended
Ceiling ขึ้นใหม เชน ถาจะมีของขนาดใหญ ก็จะจัดแสดงได ถาอาคารนั้นมีเพดานสูง

หองจัดแสดงชั่วคราวนิยมอยูใกลทางเขาหรือจากล็อบบ้ี บางแหงก็จัดไวหองสุดทาย
เพื่อผูชมไดผานหองแสดงถาวรไปดวย แตถาจัดไวตรงใกลทางเขา จะทําใหเขาชมเห็นการแสดงที่
เปล่ียนอยูเสมอ

การจัดกลุมของหองในอาคารมีความสําคัญมาก โดยเฉพาอาคารพิพิธภัณฑจะตอง
วาง แผนสําหรับใหการเขาชมเปนไปตามที่กําหนด คือเขาหองหนึ่งตอไปอีกหองหนึ่งเปนลําดับจน
กระ- ทั่งไปออกทางเดิม
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บทที่ 5
กรณีศึกษา

ในการเก็บขอมูลเพื่อนํามาใชในการออกแบบนั้น จําเปนตองอาศัยการทํากรณีศึกษา
โครงการที่มีความใกลเคียงกับโครงการที่กําลังทําการออกแบบอยู โดยอาจคลายกันในแง ขนาด
โครงการ กิจกรรมภายในโครงการ หรือประเภทของโครงการ โดยที่การทํากรณีศึกษาอาจศึกษาใน
เนื้อหาเฉพาะบางสวนของโครงการนั้น ที่สามารถนํามาตอบคําถามของผูศึกษาได โดยอาศัยการ
สังเกต การใชงานจริง หรือสอบถามเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และผูใชโครงการ กรณีศึกษามีทั้งหมด
4 แหงไดแก

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย

ความเปนมา1

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย เร่ิมตนขึ้นหลังจากการยายเมืองนครชัยศรีจาก
เดิมตําบลทานา มายังบริเวณพระปฐมเจดีย ในปลายรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวโดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีดําริใหทําการรวบรวม
โบราณวัตถุในเมืองนครชัยศรี (ในขณะนั้น) ข้ึน เจาพระยาศรีวิชัยชนินทร สมุหเทศาภิบาล มณฑล
นครชัยศรีจึงมอบไดหมายใหหลวงเกษตรานุรักษ (จร จรณี )กับหลวงไชยราษฏรรักษา ( โพธิเคหะ-
นันท ) เปนผูดําเนินการ

โบราณวัตถุที่รวบรวมไดในระยะแรก ไดถูกนํามาเก็บรักษาไวที่ระเบียงคต รอบองคพระ
ปฐมเจดีย กระทั่งในป พ.ศ. 2454 จึงไดเคลื่อนยายไปไวในวิหารตรงขามพระอุโบสถ ซึ่งตอมาเรียก
วา พระปฐมเจดียพิพิธภัณฑสถาน ( ปจจุบันยังคงเปน พิพิธภัณฑสถานในความดูแลของวัดพระ
ปฐมเจดีย ) และจนกระทั่งในป พ.ศ.2477 ไดยกฐานะเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในความดูแล
ของกรมศิลปากร

                                                
1 กรมศิลปากร ,พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย ( กรุงเทพฯ : บ ริ ษั ท  อั ม

ริ น ท ร พ ริ้ น ติ้ ง  แ อ น ด พั บ ลิ ช ชิ่ ง  จํ า กั ด  (
ม ห า ช น  ), 2542 ), 10.
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ตอมาเมื่อจํานวนโบราณวัตถุเพิ่มมากขึ้น ทําใหอาคารพิพิธภัณฑสถานหลังเดิมคับ
แคบ ในพ.ศ. 2510 กรมศิลปากรจึงไดรับงบประมาณใหสรางอาคารพิพิธภัณฑสถานหลังปจจุบัน
ข้ึน และเคลื่อนยายโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑสถานหลังเดิมมาจัดแสดง โดยโบราณวัตถุสวนใหญ
เปนหลักฐานในวัฒนธรรมทวาราวดี ซึ่งเปนชวงอดีตที่รุงเร่ืองของดินแดนนครปฐม

ปจจุบัน การจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินี้ ไดรับ
การปรับปรุงใหมใหเหมาะกับสภาพและวัตถุประสงคของการใชงานมากขึ้น โดย นางสาว สรัญญา
สุริยรัตนกร อดีตหัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย เปนผูเสนอโครงการปรับปรุง
และไดรับงบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ 2539

แนวความคิดในการออกแบบ
เนื่องจากเปนอาคารที่สรางตั้งแตป พ.ศ.2510  รูปแบบอาคารจึงออกมาในลักษณะ

ไทยประยุกต โยมีการนําลวดลายของศิลปะทวาราวดีมาประยุกตในการตกแตงอาคาร
ผังอาคารเปนทรงสี่เหลี่ยมผืนผา (เปนอาคารเดี่ยว) มีการยอมุมเปนมุขยื่น แบบจตุรมุข

ทรงจั่วมีปกนก โดยการยกผืนหลังคาเพื่อเปนชองแสงบริเวณคอสอง

ภาพที่  49   อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย
ที่ ม า   :  กรมศิลปากร ,พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย ( กรุงเทพฯ :
บ ริ ษั ท  อั ม ริ น ท ร  พริ้ น ต้ิ ง  แ อ น ด
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ภายในเปนโถงโลง เพื่อใชในการจัดแสดง โดยมีพื้นที่สวนในใชเปนสวนทํางานของเจา
หนาที่ภัณฑารักษ
การวางผัง

ในการปรับปรุงการจัดแสดงครั้งลาสุด ( พ.ศ. 2539 ) ทางกรมศิลปากรซึ่งเปนหนวย
งานที่รับผิดชอบโดยตรง ไดมีแนวคิดที่จะเพิ่มเติมเนื้อหาในการจัดแสดง ซึ่งแตเดิมเนนเฉพาะวัตถุ
โบราณเทานั้น ใหมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตรและพัฒนาการดานวัฒนธรรมของเมืองนครปฐม
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน

ในการจัดแสดง แบงพื้นที่ตามเนื้อหาที่จดัแสดงไดเปน 3 กลุม คือ
สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับนครปฐมโดยยอ และเรื่องราวของนครปฐมในสมัยกอน

ฝฝ   ประวัติศาสตร และยุควัฒนธรรมทวาราวดี
สวนที่ 2   แสดงเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อของชุมชน ทวาราวดี จากหลักฐานทาง

...โ ดโบราณวัตถุ
สวนที่ 3   เร่ืองราวความเจริญรุงเรืองของนครปฐม จนกระทั่งถึงสมัยการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง พ.ศ. 2475

สวนเจาหนาที่

สวนที่ 3

โถงทางเขา

สวนที่ 1

สวนที่ 2

ภาพที่   50   การจัดพื้นที่ภายใน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย
ที่ ม า   :  กรมศิลปากร ,พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย ,13.
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ระบบการจัดแสดง
เนื่องจากเปนการปรับปรุงอาคารเดิมในลักษณะที่พื้นที่ใชสอยเทาเดิม แตเพิ่มเนื้อหา

ในการจัดแสดงมากขึ้น การจัดพื้นที่จึงใชการจัดแสดงแบบชิดผนัง เพื่อใหเกิดพื้นที่ในการเดินชมได
สะดวก และในบางสวนก็ใชตูจัดแสดงที่สามารถชมไดทั้งสองดาน มาเปนตัวแบงพื้นที่ โดยที่ยังมี
สวนจัดแสดงแบบลอยตัวบางในสวนที่เกี่ยวกับธรรมจักร

ในการใหแสงมีการออกแบบที่นาสนใจคือ ในสวนที่เปนพระพุทธรูป ก็จะใชแสงที่ทําให
ดูเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ในสวนโบราณวัตถุ และปายขอมูลใชไฟดาวนไลทเนนจุดที่นาสนใจ

ขอมูลของโครงการ2

ชื่อโครงการ   : อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย
ที่ตั้ง              : บริเวณวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม
                                                

2 เร่ืองเดียวกัน.

ภาพที่   51   การจัดแสดง แบบลอยตัว
ที่ ม า   :  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐม
เจดีย

ภาพที่   52   การการใหแสง กับวัตถุจัดแสดง
ที่ ม า   :  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระ
ปฐมเจดีย
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เจาของโครงการ  :  กรมศิลปากร
ปที่สรางเสร็จ  :  พ.ศ.2514 (ปรับปรุง ป พ.ศ. 2540)

พระมหาธาตุเจดีย ศรีจันเสน

ความเปนมา3

จากการคนพบหลักฐานทางโบราณคดี อยางตอเนื่อง เปนเวลากวา 30 ป เปนขอ
พิสูจนวาบริเวณบานโคกจันเสนนี้ เปนชุมชนโบราณที่มีการตั้งถิ่นฐานที่นับยอนหลังไปถึงยุคทวา
ราวดี

ดวยความกังวลวา ศิลปวัตถุที่คนพบจะสูญหายกระจัดกระจายไป พระครู นิสัยจริย
คุณ  หรือที่ชาวบานเรียกวา “ หลวงพอโอด “ เจาอาวาสในขณะนั้น  ไดเปนผูนําชาวบานในการจัด
สรางพระมหาธาตุเจดียข้ึน เพื่อเปนพิพิธภัณฑ และแสดงเรื่องราวของบานจันเสน ทั้งในอดีต และ
ปจจุบัน

โครงการพิพิธภัณฑ จันเสนไดกอสรางแลวเสร็จดวยความรวมมือของประชาชนทั่วไป
และชาวบานในชุมชนจันเสนเอง โดยมีงบประมาณของรัฐเขาชวยบางสวน ในเวลาตอมาโดยพระ
ครูนิ-วิฐธรรมขันธ หรือหลวงพอเจริญ เจาอาวาสองคปจจุบัน เปนกําลังผลักดันใหพิพิธภัณฑ เสร็จ
สมบูรณในป  พ.ศ.2539

                                                
3 อรศิริ ปาณินท  และคนอื่น ๆ,สรรคสรางอยางไทย : ผลงานสรางสรรคสถาปตยกรรมไทยฝมือ

วนิดา พึ่งสุนทร  ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540 ), 34.

ภาพที่  53  พระมหาธาตุเจดีย ศรีจันเสน
ที่มา  :  วัดจันเสน อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค
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แนวความคิดในการออกแบบ
การออกแบบอาคาร มีลักษณะทางสถาปตยกรรมไทยประเพณี โดยมี อาจารย วนิดา

พึ่งสุนทร เปนผูออกแบบ โดยรูปแบบที่ออกมาสามารถสนองประโยชนใชสอยในปจจุบัน ดวย  ตัว
อาคารแบงเปน 3 สวนในทางตั้ง คือ

1. สวนยอด หรือสวนองคระฆัง กําหนดใหเปนสวนบรรจุพระสารีริกธาตุ พระพุทธรูป
และพระพิมพ

2. สวนองคมณฑป ใชพื้นที่ภายในสําหรับประดิษฐาน หลวงพอนาคจําลอง  ซึ่งทําจาก
หินทราย ปางนาคปรก สมัยลพบุรี สวนภายนอกใชเปนลานประทักษิณ

3. สวนฐาน เปนที่ประดิษฐานรูปปนของพระครูนิสัยจริยคุณ และมีสวนจัดแสดง
โบราณวัตถุ รวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตรของพื้นที่ดวย

สวนกิจกรรมที่มีภายในโครงการ คือการจัดพื้นที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของ
ฆราวาส และภิกษุสงฆดวย  สวนพิพิธภัณฑจัดใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลบริหารเอง  และอีก
กิจกรรมที่ถือวาสรางสรรคและมีประโยชน ตอทั้งชุมชน และผูเขาชม คือ การใหเด็กในชุมชนเปน
ยุวมัคคุเทศน คอยแนะนําและใหขอมูลแกผูเขาชมโครงการ

การวางผัง

ภาพที่   54   พื้นที่จัดแสดงในสวนฐาน พระมหาเจดีย
ที่มา  :  พระมหาธาตุเจดีย ศรีจันเสน

ภาพที่   55   พื้นที่ภายในองค มณฑป
ที่มา  :  พระมหาธาตุเจดีย ศรีจันเสน
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เนื่องจากองคเจดียตั้งอยูในบริเวณวัดจันเสน ตําแหนงในการวางผังจึงอยูในเขต
พุทธาวาส ใกลกับพระอุโบสถ โดยมีทางเชื่อมตอระหวางอาคารสําคัญทั้งสองนี้ดวย อีกทั้งยังเปน
ตําแหนงที่สามารถเขาถึงไดสะดวกจากทางเขาวัด

สวนพื้นที่ภายในฐานชั้นลาง ที่ใชในการจัดแสดง บริเวณพื้นที่ตรงกลางเปนที่
ประดิษฐานรูปปนของพระคุณเจา พระครูนิสัยจริยคุณ ( ผูริเร่ิมการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ )และ
เปนพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมทางพุทธศาสนาของพระสงฆ และฆราวาส

พื้นที่โดยรอบใชเปนสวนจัดแสดง วัตถุโบราณขนาดตางๆ เร่ืองราวทางดานประวัติ
ศาสตรและการพัฒนาการ การตั้งถิ่นฐานของเมืองจันเสน และชุมชนใกลเคียง

ระบบการจัดแสดง
เนนความโปรงโลงของพื้นที่ภายใน การจัดแสดงแผนภาพและปายขอมูลจะเรียงเปน

แนว ติดกับผนัง โดยมีตูจัดแสดงติดผนังคั่นเปนจังหวะ มีตูเตี้ยเปนสวนกันพื้นที่ โดยการจําลอง
สภาพในการขุดคนมาแสดง ในสวนวัฒนธรรมพื้นบานมีการนําวัตถุจริงมารวมในการจัดแสดง

ขอมูลของโครงการ4

ชื่อโครงการ   : พระมหาธาตุเจดีย ศรีจันเสน
                                                

4 เร่ืองเดียวกัน, 40.

ภาพที่  56   การจําลองหลุมขุดคน
ที่มา  :  พระมหาธาตุเจดีย ศรีจันเสน

ภาพที่  57   พื้นที่ในการทํากิจกรรมทางพุทธศาสนา
ที่มา  :  พระมหาธาตุเจดีย ศรีจันเสน
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ที่ตั้ง              : บริเวณวัดจันเสน อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค
เจาของโครงการ  :  วัดจันเสน
ปที่สรางเสร็จ  :  พ.ศ.2539

พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง

ความเปนมา5

จากการนําเสนอของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เล็งเห็นถึงความพรอม
ของชุมชน วัดมวง อําเภอ บานโปง จังหวัด ราชบุรี ในการจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑชุมชน  โดยมีผูนํา
ชุมชน คือ เจาอาวาส วัดมวง เปนแกนนําในการเก็บรักษาและรวบรวมสิ่งของที่แสดงถึงภูมิปญญา
และประเพณีที่ดีงามของชุมชน เชน เครื่องมือ เครื่องใช เสื้อผาเครื่องแตงกาย เปนตน เปนเวลา
เดียวกับที่ทบวงมหาวิทยาลัยมีความประสงคที่จะสรางพิพิธภัณฑเพื่อนอมเกลาถวายสมเด็จพระ-
นางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยมีจุดประสงคเพื่อ
เปนแหลงคนควาและรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเปนมา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน แก
คนในชุมชน และบุคคลภายนอกที่สนใจ

                                                
5 เ รื่ อ ง เ ดี ย ว กั น ,  23.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



108

แนวความคิดในการออกแบบ
เพื่อใหมีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม ภายในวัดมวง ตัวอาคารจึงถูกออกแบบมา

ในสัดสวนของอาคารพักอาศัย (เรือนไทย )  โดยนําลักษณะของเรือนไทยมาใช เชน การใชพื้นที่ใต
ถุน เปนลานอเนกประสงค เปนตน อีกสิ่งหนึ่งที่สถาปนิกใหความสําคัญคือ การนําแสงธรรมชาติ
เขามาใชภายในอาคาร ( แบบIndirect Light) และการจัดพื้นที่แสดงใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในพื้น
ที่จํากัด

ตัวอาคารนําลักษณะจัตุรมุขมาใช เนนใหเกิดความรูสึกเปนอาคารสาธารณะ อยางชัด
เจน มีการใชมุขยื่น เพื่อลดความหนักของอาคาร  ขอดีของอาคารลักษณะนี้คือสามารถทําทาง
เชื่อมตอ กับอาคารอื่นได คลายการเชื่อมอาคารหมู

ภาพที่   58   อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ
พ้ืน บ า น วั ด ม ว ง
ที่ ม า   :  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
ื้  ั 

ภาพที่   59   การนําเรือนไทยมาประยุกตในการ  ออกแบบฯ
ที่ ม า   :  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ พ้ืน
บ า น วั ด ม ว ง  ร า ช บุ รี

ภาพที่   60   การเชื่อมตออาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ
พ้ืน บ า น วั ด ม ว ง
กั บ อ า ค า ร อื่น
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การวางผัง
เพื่อใหความสะดวกในการดําเนินงาน และสามารถจัดแสดงเนื้อหาไดครบถวน การวาง

ผังจึงใชการแบงพื้นที่ดวยการเปลี่ยนระดับพื้น และฝา ประกอบกับการใชผนังเบา และตูจัดแสดง
เปนตัวกั้นพื้นที่บางสวน พื้นที่ทั้งหมดถูกแบงเปน 7 สวนคือ

1. สวนประชาสัมพันธ  อยูบริเวณ มุขหนาที่เปนทางเขาหลัก
2. สวนจัดแสดง  เรื่องราวเกี่ยวกับลุมน้ําแมกลอง
3. สวนจัดแสดง  เรื่องสังคม และวัฒนธรรมทองถิ่น
4. สวนจัดแสดง  ภูมิปญญาทองถิ่น
5. สวนจัดแสดง ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น
6. สวนจัดแสดง  การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
7. สวนปฏิบัติงาน
การวางผังดังกลาวทําใหสามารถเดินชมไดทั่วถึงทุกสวน และการจัดใหมีทางเขาออก

ทางเดียว ทําใหใชเจาหนาที่เพียงหนึ่งคนก็สามารถควบคุมดูแลไดทั่วถึง

สวนปฏิบัติงาน

สวนประชาสัมพันธ

สวนจัดแสดง  การพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลง

สวนจัดแสดง ประเพณี
 และวัฒนธรรมทองถิ่น

สวนจัดแสดง  เรื่องราวเกี่ยวกับ
ลุมน้ําแมกลอง

สวนจัดแสดง  เรื่องสังคม
และวัฒนธรรมทองถิ่น

สวนจัดแสดง
ภูมิปญญาทองถิ่น

แผนภาพที่  6   การจัดพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ
ที่ ม า   :  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ พ้ืน
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ระบบการจัดแสดง
เนื่องจากความพรอมของชุมชนในดานวัตถุ ที่ไดมีการเก็บสะสมไวเปนจํานวนมาก การ

จัดแสดงจึงเนน การเลือกวัตถุที่จะนํามาแสดงโดย จัดวางในตูโชว วัตถุบางชิ้น เชนเครื่องปนดิน
เผาจัดวางโดยจําลองสภาพเหมือนตอนขุดพบ สวนเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวันจัดวางโดย
มีภาพประกอบการใชงานจริง พรอมคําอธิบาย

กรณีที่ตองการแสดงความสัมพันธของเรื่องราว หรือตองการอธิบายภาพรวม ก็มีแผน
ภาพประกอบ เชน การแสดง ประเพณีตางๆในรอบป  การแบงพื้นที่ดวยวิธีดังกลาวนี้ทําใหเกิด
ความเชื่อมโยงทางสายตา ทําใหผูเขาชมสามารถเดินชมไดทั่วถึงตามลําดับ

พื้นที่ในการจัดแสดงนั้นสวนใหญใชพื้นที่ดานที่ติดกับผนัง โดยฝงตูเขากับผนัง  สวน
วัตถุที่ตองการเนน ก็อาศัยการจัดวางแบบลอยตัว การักษาความปลอดภัยใชการใสกุญแจตูจัด
แสดงพรอมตราประทับ

ขอมูลของโครงการ6

ชื่อโครงการ   : พิ พิ ธ ภั ณ ฑพื้ น บ า น วั ด ม ว ง

ที่ตั้ง              : บริเวณวัดมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
เจาของโครงการ  :  วัดมวงโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
                                                

6 เร่ืองเดียวกัน, 28.

ภาพที่   61  การจัดวางวัตถุจัดแสดง
ที่ ม า   :  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
พ้ืน บ า น วั ด ม ว ง

ี

ภาพที่  62   แผนปายแสดงขอมูล และภาพถาย
ที่ ม า   :  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ พ้ืน
บ า น วั ด ม ว ง  ร า ช บ รี
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ปที่สรางเสร็จ  :  พ.ศ.2535
ศูนยสืบทอดศิลปผาจก ราชบุรี

ความเปนมา7

ดวยความรวมมือของสมาคมศิษยเกาโรงเรียนวัดแคทราย ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
การกุศลทั้งใน และนอกจังหวัดราชบุรี ที่ไดเห็นคุณคา และตองการอนุรักษและสืบทอด ศิลปะผา
จก ของชาวไทยยวนในราชบุรี ใหเปนมรดกทางปญญาของชุมชน เพื่อประโยชน  แกบุคคลทั่วไปที่
มีความสนใจ และเปนสถานที่ฝกหัดการทอผาจก ศูนยแหงนี้เปดอยางเปนทางการเมื่อ 14 ตุลาคม
2534 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธาน

แนวความคิดในการออกแบบ
การออกแบบอาคารเนนการใชงานแบบอเนกประสงค ในอาคารหลังเดียวมีพื้นที่ใชงาน

แยกเปนสัดสวน แตสามารถเชื่อมถึงกันไดสะดวก  ลักษณะอาคารโดยรวมเปนอาคารชั้นเดียวหลัง
คาทรงจั่วมีชายคารอบ ประดับดวยกาแลที่เปนลักษณะของสถาปตยกรรมภาคเหนือ เพื่อบงบอกที่

                                                
7 “ศูนยสืบทอดศิลปผาจก ราชบุรี,” ( ม.ป.ท., .ม.ป.ป. ). ( แผนพับ )

ภาพที่    63 หนาศูนยสืบทอดศิลปผาจก
ที่ ม า   :  ศูนยสืบทอดศิลปผาจก ราชบุรี
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มาของชาวไทยยวน การตกแตงอาคารเนนวัสดุธรรมชาติ เปนหลัก คือไม และดินเผา ใชโครงสราง
คสล. สวนลวดลายของอาคารและลายหนาบันประยุกตจากลายผา
12

                                    45

การวางผัง
พื้นที่ภายในแบงออกเปน 4 สวน คือพื้นที่จัดแสดง และเก็บรักษาผาจก สวนสาธิต และ

ฝกหัดการทอผาจก สวนจําหนายผลิตภัณฑ และ สวนตอนรับ การวางผังแบบเรียบงาย โดยใชโถง
กลางเปนตัวแบงพื้นที่ สวนจัดแสดง และสวนสาธิต อยูทางซาย และขวาของโถง

ภาพที่   64  หนาจ่ัวอาคาร ดินเผาประดับลายผาจก
ที่ ม า   :  ศูนยสืบทอดศิลปผาจก ราชบุรี

สวนแสดงผาจก
สวนสาธิตการทอผา

สวนตอนรับ

สวนจําหนายสินคา

แผนภาพที่  7   การจัดพื้นที่ภายในศูนยสืบทอดศิลปผาจก
ที่ ม า   :  จ า ก ก า ร ร ว บ ร ว ม
ข อ มู ล
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ระบบการจัดแสดง
เพื่อความเหมาะสมในการจัดแสดงในอาคารขนาดเล็ก ทางโครงการจึงจัดใหสวนจัด

แสดงทั้งหมดอยูชิดผนัง และใชบริเวณกลางหองเปนทางสัญจร โดยที่สวนอนุรักษผาจกจะมีตู
สําหรับเก็บรักษา ผาโบราณ และตัวอยางลายที่ทอขึ้นเปนลายหลัก และลายประกอบ รวมถึงลาย
ที่มีการคิดคนขึ้นใหมดวย ในสวนสาธิต และฝกสอนการทอผา มีการนําเครื่องทอมาจัดแสดง และ
ใหชาวบานที่เปนชางทอผา มาสาธิต และใหความรูแกผูเขามาเยี่ยมชม

ขอมูลของโครงการ8

ชื่อโครงการ : ศูนยสืบทอดศิลปผาจก ราชบุรี
ที่ตั้ง            : บริเวณวัดแคทราย อําเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี
เจาของโครงการ  :  สมาคมศิษยเกาโรงเรียนวัดแคทราย
ปที่สรางเสร็จ  :  พ.ศ.2530

                                                
8 เร่ืองเดียวกัน.

ภาพที่  65  การเก็บรักษาผาจกโบราณ
ที่ ม า   :  ศูนยสืบทอดศิลปผาจก ราชบุรี

ภาพที่   66   การสาธิตการทอผาจก
ที่ ม า   :  ศูนยสืบทอดศิลปผาจก ราชบุรี
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บทที่6
การวิเคราะหพื้นที่ใชสอยของโครงการ

สวนประกอบของโครงการ
การกําหนดสวนประกอบตางๆของโครงการ เปนการสรุปองคประกอบตางๆที่จะตองมี

ในโครงการ ทั้งสวนที่เปนอาคาร พื้นที่ทํางานหรือการจัดการ รวมถึงในเรื่องของพื้นที่สําหรับใชทํา
กิจกรรมดวย มีเกณฑ พิจารณาดังนี้คือ

    -    มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ และการใชงานของพื้นที่
    -    ตรงตามความตองการพื้นฐานผูใชสอยและสิ่งที่จะนํามาจัดแสดง

                     -    การกําหนดพื้นที่มาจากการรวบรวมขอมูล จํานวนบุคคลากร การอางอิงและการ
ห                        ทํากรณีศึกษา

1. สวนสงเสริมพระพุทธศาสนา
- สวนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพื้นที่สักการบูชา
- ลานสมาธิ พังพระธรรมเทศนา

2. สวนพิพิธภัณฑ และสวนนิทรรศการเกี่ยวกับชุมชนบานคูบัว
- สวนจัดแสดงศิลปกรรม และสวนจัดแสดงกลางแจง
- สวนแสดงนิทรรศการชั่วคราว (เกี่ยวกับวัดโขลงสุวรรณคีรี)
- หองทํางานภัณฑารักษ
- หองคลังเก็บศิลปวัตถุ
- พื้นที่จัดเตรียมงาน

3. สวนสงเสริม และสาธิตการทอผาจก เครื่องปนดินเผา
- สวนแสดงนิทรรศการถาวร
- สวนสาธิต และฝกสอนการทอผาจก
- สวนสาธิต และฝกสอนเครื่องปนดินเผา
- ที่จําหนายของที่ระลึก
- หองเก็บของ
- หองทํางานเจาหนาที่
- หองน้ํา-สวม
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4. สวนสงเสริมการทองเที่ยว
- โถงทางเขา
- ศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว
- สวนประชาสัมพันธ
- ศาลาพักผอนจุดแวะพัก/ปายสัญลักษณตางๆ

  -     หองน้ํา-สวม       ะ
    5. สวนรานอาหาร

- พื้นที่รับประทานอาหาร
- สวนเตรียมอาหาร-ครัว
- พื้นที่ใหบริการอาหาร และเครื่องดื่ม

    6. ลานอเนกประสงค
    7. สวนสนับสนุนโครงการ

- ฝายบริหาร
- ฝายบริการ
- หองน้ํา-สวม

    8. ที่จอดรถ
- ที่จอดรถผูใชโครงการ
- ที่จอดรถเจาหนาที่
- ที่จอดรถนําชมโครงการ
- ที่จอดจักรยาน
- หองน้ํา-สวม

จํานวนบุคลากรในโครงการ
จากลักษณะของโครงการที่เปนการลงทุนของชาวบานเปนหลัก โดยมีภาครัฐคอยชวย

เหลือ และสนับสนุนทางดานวิชาการ การบริหารงานจึงอยูในรูปแบบ ของทองถิ่น
1. หัวหนาโครงการ(เจาอาวาส) 1    อัตรา
2. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1    อัตรา
3. เจาหนาที่โครงการ 2    อัตรา
4. ภัณฑารักษ(เจาหนาที่พิพิธภัณฑ) 1    อัตรา

รวม 5     อัตรา
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ผูใชสอยของโครงการ
1. คนในชุมชน สงเสริมพระพุทธศาสนา  ง                                                          

ก                                         ปลุกจิตสํานึก ใหมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น
2. นักเรียน/นักศึกษา แหลงขอมูลทางประวัติศาสตร
                                                  ขอมูลชุมชน

พื้นที่ฝกงานภาคสนาม
3. นักทองเที่ยว การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
4. บุคคลทั่วไป หาความรู พักผอน
                                                  สงเสริมกิจกรรมชุมชน
5. เจาหนาที่                              ดูแล จัดการโครงการ

กิจกรรมภายในโครงการ
จากแนวคิดที่วาพิพิธภัณฑชุมชนจะเปนศูนยกลางที่จะใหเกิดการถายทอด และการ

เรียนรูซึ่งกันระหวางชาวบานกับผูที่เขามาใชโครงการ ผูออกแบบจึงไดกําหนดกิจกรรมขึ้น ทั้งใน
ลักษณะที่มีจุดศูนยรวมในการพบปะ ทํากิจกรรมรวมกัน โดยจัดใหมีพื้นที่สวนกลางขึ้น  และใน
ลักษณะที่มีการออกไปสัมผัสกับวิถีชีวิตจริงๆของชาวบานตามบานพักอาศัยของชาวบานนั้นๆ เพื่อ
ที่จะไดเขาใจ และไดพบเห็นที่มาที่ไป รวมถึงเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณของแต
ละทองถิ่น
                  ซึ่งมีประเภทของกิจกรรมดังนี้ คือ

1. นมัสการ กราบไหว พระบรมสารีริกธาตุ
2. การเยี่ยมชม พิพิธภัณฑชุมชน
3. กิจกรรมสาธิต การทอผาจก และการสรางประติมากรรมดินเผา
4. กิจกรรมทัศนศึกษา ชุมชนเมืองโบราณบาน. คูบัว
5. การขี่จักรยานชมเมือง
โดยที่กิจกรรมเหลานี้จะมีความสอดคลองกันกับ สวนประกอบของโครงการ และผูใช

โ              โดยที่กิจกรรมเหลานี้จะมีความสอดคลองกันกับ สวนประกอบของโครงการ และผูใช
สอยโครงการดวย ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ยังสามารถจัดกลุมตาม โปรแกรมการเขาชม ที่แยกตาม
เวลาในการใชโครงการเปนหลัก ในสวนการเยี่ยมชมสามารถใชยานพาหนะที่ทางโครงการจัดไวให
หรือจะเที่ยวชมดวนตัวเอง ประกอบแผนที่ก็สามารถทําได
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โปรแกรมการเขาชม
การกําหนดโปรแกรมมาจากการทํากรณีศึกษา (การเขาชมระยะสั้น) และความสอด

คลองกับแผนพัฒนาชุมชนโบราณ บานคูบัว (การเขาชมระยะกลาง และระยะยาว) ซึ่งมีกิจกรรม ข่ี
จักรยานรอบเมืองเขามาประกอบดวย โดยมีจุดแวะพักเปนชวง ประมาณทุกๆ  5-6 กิโลเมตร มีราย
ละเอียด คือ

1. ระยะสั้น ( 1-2 ชั่วโมง )
- สวนประชาสัมพันธ รับทราบขอมูลทั่วไปของโครงการ
- นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระมหาเจดีย
- เขาชมพิพิธภัณฑพื้นบานคูบัว

2. ระยะกลาง ( 3-4 ชั่วโมง )
- สวนประชาสัมพันธ รับทราบขอมูลทั่วไปของโครงการ
- นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระมหาเจดีย
- เขาชมพิพิธภัณฑพื้นบานคูบัว
- ติดตอรับแผนที่/ติดตอรถนําชม บานคูบัว แบบครึ่งสวน

3. ระยะยาว ( 5-6 ชั่วโมง )
- สวนประชาสัมพันธ รับทราบขอมูลทั่วไปของโครงการ
- นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระมหาเจดีย
- เขาชมพิพิธภัณฑพื้นบานคูบัว
- ติดตอรับแผนที่/ติดตอรถนําชม บานคูบัว แบบเต็มสวน
- เขาชมการสาธิต หัตถกรรมพื้นบาน

ลักษณะการเขาชมโครงการ
1. เดินเทา#####*

2. รถยนตสวนตัว
3. รถนําชม
4. ข่ีจักรยาน

                                                          
    มีการนําชม โดยบุคคลากรของโครงการ

#

#

#

#
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วิธีการคิดพื้นที่จัดแสดง ( Modul 0.06x 0.60 M . )

2.40

1.20
1.80

2.40

1.201.80 1.20
0.600.601.201.20

1.00

0.80

WALL BOARD

WALL MODEL

แผนภาพที่  8   การคิดพื้นที่ บอรด ติดผนัง
ที่มา :  จากการวิเคราะหขอมูล

WB1 ขนาด 1.20 ม. WB2 ขนาด 1.80 ม. WB3 ขนาด 2.40 ม.

 4.80 ตร.ม. 3.24 ตร.ม. 1.44 ตร.ม.

พื้นที่ = AxBB

A

2

WALL BOARD
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C

B

A0.60 0.60

WALL MODEL

พื้นที่=(A+1.20) ( B+C)

A

AB B

B

B

พื้นที่=2(A+2B)

แผนภาพที่  9   การคิดพื้นที่ หุนจําลองแบบติดผนัง
ที่มา :  จากการวิเคราะหขอมูล

 MODEL

แผนภาพที่  10   การคิดพื้นที่ หุนจําลองแบบลอยตัว
ที่มา :  จากการวิเคราะหขอมูล
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การสรุปขนาดพื้นที่ของหนวยการจัดแสดง
1. BOARD

-  Wall  Board   
 WB1         WB2              WB3

      ( 1.20x1.20 )     ( 1.20x1.80 )      ( 1.20x2.40 )
                                   1.44                 3.24                4.80 พื้นที่ ( ตร.ม.)   

  2.   MODEL
-  Wall  Model   
           WM1         WM2               WM3               WM4               WM5

ขนาดวัตถุ ( ตร.ม.)    ( 0.60x0.60 )     ( 0.60x1.20 )      ( 1.20x1.20 )      ( 0.60x1.80 )       ( 1.20x1.80 )
          พื้นที่ ( ตร.ม.)      3.24      4.30                5.67                7.20                9.00
                                                                                                                       พื้นที่ ( ตร.ม.)

-  Platel  Model   
            M1          M2                 M3                   M4

ขนาดวัตถุ ( ตร.ม.)    ( 0.60x0.60 )     ( 1.20x1.20 )      ( 1.80x1.80 )       ( 2.40x2.40 )
          พื้นที่ ( ตร.ม.)      9.00     13.00                17.60              36.00  พื้นที่ ( ตร.ม.)              

  3.   DISPLAY
-  Display  Board   

 DB1         DB2              DB3
      ( 1.20x1.20 )     ( 1.20x1.80 )      ( 1.20x2.40 )

          พื้นที่ ( ตร.ม.)      3.40      7.20               8.00 พื้นที่ ( ตร.ม.)
  4.   DIORAMA

-  Diorama  
 DI1         DI2              DI3

      ( 1.20x1.20 )     ( 1.20x1.80 )      ( 1.20x2.40 )
          พื้นที่ ( ตร.ม.)      4.32      6.30               8.64 พื้นที่ ( ตร.ม.)

  5.   EQUIPMENT
-  Computer Graphic , Vedio            4.32     พื้นที่ ( ตร.ม.)
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การวิเคราะหพื้นที่ใชสอยของโครงการ

โถงทางเขา             ที่มา*
จากสถิติการเขาชมที่ จันเสน 1500คน/เดือน ประมาณ   50คน/วัน CD

พื้นที่โถงทางเขา   50 X 0.64        =   32.0 ตรม. AD
Circulation 30%   32 + 9.6        =   41.6 ตรม.
สรุปรวมพื้นที่       =   41.6 ตรม.

ศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว

                                                 1.2

        
        1.2

แสดงขอมูลทั้ง 10 อําเภอ(9อําเภอ/1กิ่งอําเภอ) ประมาณ  1ปาย/อําเภอ
     ปายขอมูล 10ปาย 10 X 1.4           =   14.0 ตรม.        AN
     Circulation 30% 14.0 + 4.2        =   18.2 ตรม.

                                  สรุปรวมพื้นที่        =   18.2 ตรม.

ศาลาพักผอนจุดแวะพัก : 1 หลัง
 คิดจากจํานวนผูชม 1ชุด                       ประมาณ  12คน/รอบ

พื้นที่สําหรับยืน 12 X 0.64        =     7.7 ตรม. AD
Circulation 30% 7.7 + 2.3         =   10.0 ตรม.
สรุปรวมพื้นที่                        =   17.7 ตรม.

                                                          
*  AD   = Architect’s Data           AN   = Analysis          TS   = Time-saver Standards        SI   = มาตรฐาน

อาคารราชการ

แผนภาพที่  11   การคิดพื้นที่ ปายขอมูล
ที่มา :  จากการวิเคราะหขอมูล
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              ที่มา*
ประชาสัมพันธ

ประชาสัมพันธ 1คน                        พื้นที่ 3  ตรม.        SI           
สรุปรวมพื้นที่        =    3.0 ตรม.

รานอาหาร                             
คิดจากจํานวนผูใช 100 คน +เจาหนาที่ 4 คน ประมาณ 104คน

คิดรอบละ 30 นาที ได 2 รอบ( 12.00-13.00 )      ประมาณ 52คน/รอบ
พื้นที่รับประทานอาหาร 1.5คน / ตรม. TS

พื้นที่รับประทานอาหาร 52 X 1.5          =     78.0 ตรม.
 พื้นที่ครัวเปน 30% ของพื้นที่รับประทานอาหาร    TS

พื้นที่ครัว 78 X 0.3           =     23.4 ตรม.
 พื้นที่ขายอาหารเปน 10% ของพื้นที่รับประทานอาหาร  TS

พื้นที่ครัว 78 X 0.1           =       7.8 ตรม.
สรุปรวมพื้นที่                         =    109.2 ตรม.

หองประชุม ขนาด 20ที่นั่ง

 เจาหนาที่ 20คน(1คน /1.5ตรม) 20 X 1.5       =    30.0 ตรม. AD
                                  สรุปรวมพื้นที่       =    30.0 ตรม.

สุขาสาธารณะ
 ชาย 3คน    สวม1 + โถปสสาวะ 2 + อางลางมือ 1 + Circulation 80% SI

0.8 + (0.56 x 2) + 0.64 + 2                =    5.0 ตรม.
 หญิง 2คน   สวม 2 + อางลางมือ 1 + Circulation 80% SI

(0.8 x 2) + 0.64 + 1.8        =    4.0 ตรม.
                                  สรุปรวมพื้นที่        =    9.0 ตรม.

2

                                                          
*  AD   = Architect’s Data           AN   = Analysis          TS   = Time-saver Standards        SI   = มาตรฐาน

อาคารราชการ
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                                                                                                                             ที่มา*
พื้นที่จอดรถ

1. พื้นที่จอดรถสวนตัว
 คิดจากจํานวนผูเขาชม 100 คน/วัน คิดเปน 80% ของผูเขาชมที่ขับรถมา AN

รถยนต1คัน นั่ง 2คน       ประมาณ 40คัน/วัน
เวลาในการชมเฉลี่ย 2ชั่วโมง เวลาทําการ 8 ชั่วโมง คิดเปน 4รอบ/วัน
คิด 1รอบ      40 / 4           =     10 คัน/รอบ
รถ 13คัน(1คัน /25ตร.ม.) 10 X 25       =     250.0 ตรม.

       2.  พื้นที่จอดรถเจาหนาที่
 คิดจากจํานวนเจาหนาที่  4คน คิดเปน 50% ของเจาหนาที่                  AN

รถยนต1คัน นั่ง 1คน       =     2 คัน/วัน
       รถ 2คัน(1คัน /25ตรม)    2 X 25       =     50.0 ตรม. AD
3 .พื้นที่จอดรถบัส
 คิดจากจํานวนผูเขาชมเปนหมูคณะ รถบัส 2คัน 100 คน AN

รถบัส 2คัน(1คัน /45.5ตรม) 2X 45.5     =     91.0 ตรม. AD
4. พื้นที่จอดรถนําชม
 คิดจากจํานวนผูเขาชมเปนหมูคณะ รถบัส 2คัน 100 คน AN

รถบัส 2คัน(1คัน /45.5ตรม) 2X 45.5     =     91.0 ตรม.                  AD
5. พื้นที่จอดจักรยานนําชม
 คิดจากจํานวนผูเขาชม 100 คน/วัน คิดเปน 15% ของผูเขาชม AN

รถจักรยาน15คัน(1คัน/3ตรม.)15 X 3    =      45.0 ตรม. AD
                                  สรุปรวมพื้นที่        =    527.0 ตรม.
1j]-i][ji[0
1hu9[u9p[9
ji9up[

                                                          
*  AD   = Architect’s Data           AN   = Analysis          TS   = Time-saver Standards        SI   = มาตรฐาน

อาคารราชการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



องคประกอบ           จํานวน        พื้นที่/     พื้นที่       หมายเหตุ
   หนวย        หนวย       (ตรม.)        (ที่มา*)

 1. สวนสงเสริมพระพุทธศาสนา
- สวนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ                      -  -          -          AN
    และพื้นที่สักการบูชา
- ลานสมาธิ พังพระธรรมเทศนา                     -   -       272.2    CD

รวม       272.2         ตร.ม.
 2. สวนพิพิธภัณฑ และสวนนิทรรศ-
      การเกี่ยวกับชุมชนบานคูบัว
- สวนจัดแสดงศิลปกรรม                            -   -       359.3    AN
   ทวาราวดี บานคูบัว
- สวนแสดงนิทรรศการชั่วคราว                     -   -         34     AN
- หองทํางานภัณฑารักษ                    1                4.5              4.5                  SI
- หองคลังเก็บวัตถ(ุ30%ของนิทรรศการ)                    1               148              148                AN
- พื้นที่จัดเตรียมงาน 10%ของคลัง                      -                                     40                AN

รวม                                                            585.8         ตร.ม.
3. สวนสงเสริม และสาธิตการทอ-
    ผาจก เครื่องปนดินเผา
- สวนแสดงนิทรรศการถาวร                            -               -      186.9     AN
- สวนสาธิต และฝกสอนการทอ-                    8                 8               64.0     CD
   ผาจก
- สวนสาธิต และฝกสอนเครื่องปน                   8                 8               64.0     CD
   ดินเผา
- ที่จําหนายของที่ระลึก/                     -   -        32.0     CD
-  หองเก็บของ 10%ของพื้นที่                         -                -               16.0

                                                          
*  AD   = Architect’s Data        CD   = Case Study         TS   = Time-saver Standards        SI   = มาตรฐานอาคารราชการ
   AN   = Analysis

ตารางที่  5  แสดงการวิเคราะหพื้นที่ใชสอยของโครงการ
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องคประกอบ             จํานวน        พื้นที่/     พื้นที่       หมายเหตุ
     หนวย        หนวย       (ตรม.)        (ที่มา*)

- หองทํางานเจาหนาที่                    2    4.5          9.0      SI
- หองน้ํา-สวม                    5                1.8              9.0      SI
                    รวม                                                            316.9          ตร.ม.
  4. สวนสงเสริมการทองเที่ยว
- โถงทางเขา                   50    0.64        32.0    AD
- ศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว                   10    1.44        14.4    AN
- สวนประชาสัมพันธ                     1   3          3.0     SI
- ศาลาพักผอนจุดแวะพัก/       12    -        17.7    AD
  ปายสัญลักษณตางๆ
- หองน้ํา-สวม                         10               1.8              18.0     SI
ะ รวม       85.1       ตร.ม.                 
ใ5. สวนรานอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร                  52 1.5         78.0   TS
- สวนเตรียมอาหาร-ครัว                    -   -         23.4            TS
- พื้นที่ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม               -   -           7.8   TS
         รวม      109.2         ตร.ม.
  6. ลานอเนกประสงค
- ลานอเนกประสงค                    -   -       160.0   CD

รวม                                                            160.0         ตร.ม.
  7. สวนสนับสนุนโครงการ
- หองประชุม 20ที่นั่ง                    20    1.5          30     SI
- ฝายบริหาร                    1    3           3            SI
- ฝายบริการ                         2                3           6                SI
- หองน้ํา-สวม                    2    1.8           3.6      SI
 รวม        42.6        ตร.ม.
                                                          
*  AD   = Architect’s Data        CD   = Case Study         TS   = Time-saver Standards        SI   = มาตรฐานอาคารราชการ
   AN   = Analysis

ตารางที่  5  (ตอ)
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องคประกอบ             จํานวน        พื้นที่/     พื้นที่       หมายเหตุ
     หนวย        หนวย       (ตรม.)        (ที่มา*)

  8. ที่จอดรถ
- พื้นที่จอดรถผูใชโครงการ      10  25      250.0    AN
- พื้นที่จอดรถเจาหนาที่                    2               25                50.0    AN
- พื้นที่จอดรถบัส                    4               45.5           182.0    AN
- พื้นที่จอดรถจักรยานนําชม                  15                 3                45.0    AN

รวม     527.0        ตร.ม.

                                                          
*  AD   = Architect’s Data        CD   = Case Study         TS   = Time-saver Standards        SI   = มาตรฐานอาคารราชการ
   AN   = Analysis
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ตารางที่  5  (ตอ)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



สรุปโครงการ

ชื่อโครงการ พระมหาเจดีย  และพิพิธภัณฑชุมชน บานคูบัว  จ.ราชบุรี
ลักษณะของโครงการ โครงการที่มีความเปนได ที่อางอิงจากโครงการจริง
ที่ต้ังโครงการ บริเวณเขตโบราณสถาน เมืองโบราณคูบัว ( วัดโขลงสุวรรณคีรี )
                                  ต.คูบัว  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
ขนาดพื้นที่ พื้นที่ประมาณ 31 ไร ( 49681.05 ตารางเมตร )
วัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา (Objective and Scope)

1. เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ คติความเชื่อ สัญลักษณ และพัฒนาการของพระสถูปเจดีย
ที่บาน คูบัว รวมถึงรูปแบบการรับพุทธศาสนาของเมืองคูบัว ที่สงผลกับการออกแบบ

2. ศึกษาแนวทางการออกแบบและจัดแสดงในพิพิธภัณฑชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่
3. ศึกษาแนวทางการใชแสงธรรมชาติเขาชวยใหแสงสวางในงานสถาปตยกรรมไทย

องคประกอบของโครงการ
 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด  6300 ตารางเมตร  คิดเปน  3.9  ไร (12.5 %)
1. สวนสงเสริมพระพุทธศาสนา    272  ตารางเมตร
2. สวนพิพิธภัณฑ และสวนนิทรรศการเกี่ยวกับชุมชนบานคูบัว

- สวนจัดแสดงศิลปกรรม และสวนจัดแสดงกลางแจง    360  ตารางเมตร
- สวนแสดงนิทรรศการชั่วคราว (เกี่ยวกับวัดโขลงสุวรรณคีรี)      34  ตารางเมตร
- พื้นที่สวนสนับสนุนพิพิธภัณฑ    193  ตารางเมตร

3. สวนสงเสริม และสาธิตการทอผาจก เครื่องปนดินเผา    317  ตารางเมตร
4. สวนสงเสริมการทองเที่ยวะ      85  ตารางเมตร
5. สวนรานอาหาร        109  ตารางเมตร
6. ลานอเนกประสงค    160  ตารางเมตร
7. สวนสนับสนุนโครงการ            43  ตารางเมตร
8. ที่จอดรถ    527  ตารางเมตร

  2100 ตารางเมตร
รวม Open Space 200%   4200 ตารางเมตร
รวม พื้นที่      6300 ตารางเมตร
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ลม ตอ./เหนือ 

ลม ตต./ใต 

เสียง /ฝน 

1

6 

5 
4 3 2 

8 9 9 9 

13 

14 

15 

17 
16 

16 

12 

11 

9 
10 9 9 

7 

1 

 
บทที่  7 

การวิเคราะหตามกระบวนการออกแบบ 
 
การวิเคราะหที่ต้ังโครงการ ( SITE ANALYSIS ) 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  พระอุโบสถ        2.  โบราณสถานคูบัว            3.  ศาลายูวะนิยม                 4.  หองพัสดุ  
 5.  หอฉัน            6.  กุฏิเจาอาวาส                7.  หองเก็บวัตถุโบราณ         8.  หอระฆัง  
 9.  กุฏิพระ          10.  หองน้ํา                          11.  เมรุ                               12.  วิหารหลวงพอแดง 
13.  บอน้ําโบราณ  14.  ศาลาอเนกประสงค        15.  ที่พักสายตรวจคูบัว        16.  สระน้ํา 
17.  บริเวณกอสรางพระมหาเจดีย และพิพิธภัณฑ  
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แนวแกนหลัก 
แนวแกนรอง  

แผนภาพที่  12   แสดงการวิเคราะหที่ต้ังโครงการ 
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แนวความคิดในการออกแบบ ( Conceptual Design ) 
 
                   ในการออกแบบโครงการนี้ ในสวนการออกแบบตัวอาคาร และการวางผังจะมี
แนวความคิดหลักเปนตัวกาํหนดภาพรวมของโครงการทัง้หมด โดยที่แตละกลุมอาคารก็จะมี
แนวความคิดรองที่ขยายความจาก แนวความคิดหลัก เปนตัวกาํหนดรูปแบบอาคาร 
 
แนวความคิดหลัก 
 

 

 
 
 
 
                  เนื่องจากโครงการฯนีเ้ปนจุดศูนยรวมของพื้นที่ตั้งชมุชนคูบัว และเปนพื้นที่จัดแสดง 
สงเสริมการทองเทีย่วของชมุชน อาคารจงึถูกกําหนดใหมีความเดนในลักษณะที ่กลมกลืนกับ
สภาพแวดลอม และบริบทขางเคียง โดยใชการรับรูมาเปนสื่อ ในการสื่อสารระหวาง งาน
สถาปตยกรรมกับผูใชโครงการ ซึง่ไดใชองคประกอบขางตน เปนพื้นฐานในการออกแบบ 
 
 
 

      Thai 
Architecture 

Perception 
 

  Local  
Culture Lighting 

History 

แผนภาพที่  13  แนวความคิดหลัก 
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 แนวความคดิในการวางผัง  
 
 

 
 
 
                 การวางผังโครงการไดแบงอาคารเปน 2 ลักษณะคือ อาคารหลัก ซึ่งไดแก พระอโุบสถ 
และอาคารที่มคีุณคา ไดแก โบราณสถาน (หมายเลข 18) เปนอาคารสาํคัญที่จะคงตําแหนงเดิมไว 
โดยที่อาคารทีอ่ื่นๆจะปรับผังบริเวณใหม  
                การปรับผังบริเวณจะมีการเพิม่ สวนพระมหาเจดีย และสวนนทิรรศการเขามาเพิ่มเติม
ดวย โดยที่จะใหความสําคญักับการใช  และการเชื่อมตอพื้นที่ ซึง่จะเนนมุมมองจากภายนอกเปน
หลัก สวนบริบทรอบขาง และแนวแกนจะเปนองคประกอบ 
 
 
 
 
 

 
การปรบัผัง
 

อาคารหลัก 
(พระอุโบสถ) 

 อาคารที่มีคุณคา 
    (โบราณสถาน) 

มุมมอง
 

บริบท แนวแกน 
 

แผนภาพที่  14  แนวความคิดในการวางผัง 
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แนวความคิดในการออกแบบพระมหาเจดีย 
 
 

 

 
 
                
                 เนือ่งจากพระมหาเจดีย เปนอาคารสําคัญในทางพทุธศาสนา ที่เปนจุดรวมความ
ศรัทธาของพุทธศาสนกิชน เนื่องจากเปนทีบ่รรจุพระบรมสารีริกธาตุ  แนวความคิดจงึนาํ “ไตร
สรณะ” ซึ่งมีความหมายคือ การยึดถือ พระพุทธ(ผูชี้ทางใหพนทกุข)  พระธรรม(หนทาง) และ
พระสงฆ เปนสรณะ( ที่พึง่ ) ในลักษณะของศรัทธาที่ม ีปญญา และสติ ดวยรูปแบบเชิงสัญลักษณ  
. 
. 
แนวความคิดในการใชแสงธรรมชาติ 

   พระพุทธ     พระสถูป  มณฑป 

ไตรสรณะ ศรัทธา ปญญา 

ดอกบัว เสนโคงขึ้น ความเบา ลอย
 

มณฑล

พระมหาเจดีย 

ประวัติศาสตร

   พระธรรม    ธรรมจักร ลาน

พระสงฆ    โบราณสถาน กิจกรรม 
 

แผนภาพที่  15  แนวความคิดในการออกแบบพระมหาเจดีย 
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แนวความคิดในการใชแสงธรรมชาติ 
 
                   การใชแสงธรรมชาติในการออกแบบเปนแนวคิดทีม่ีมาในงานสถาปตยกรรมไทย
ตั้งแตอดีตในลักษณะของชองเจาะ มากกวาที่จะเปนชองแสง ซึง่นอกจากจะเปนสวนชวยการ
ระบายอากาศแลว แสงที่มีคณุภาพอีกดวย เนื่องจากแสงไมไดเขาอาคารโดยตรงมีการสะทอนของ
แสงจากความหนาของผนังรับน้ําหนกั ประกอบกับจากการสังเกต และศึกษาพบวาการใชแสง
ประดิษฐทําใหเกิดความไมสม่ําเสมอของแสง คือจะมีความสวางบริเวณกลางหองมากกวา บริเวณ
มุมหอง การออกแบบจึงจะใชแสงธรรมชาติชวยใหแสงสวางที่บริเวณมมุพื้นที่ใชสอย และใช
คุณสมบัติเร่ืองการสะทอนของแสง ในการออกแบบชองแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ในสวนการใหแสงสวางภายในอาคารที่มคีวามกวางมาก จะใชชองเจาะดานบนซึง่
ชวยใหแสงเขาถึงพืน้ที่สวนกลางไดดีข้ึน 
 

ภาพที่  67  การสะทองของแสง และนาํแสงธรรมชาติเขาสูอาคาร 
ที่มา : สุนทร   บุญญาธิการ, “การประยุกตใชแสงธรรมชาติในอาคาร,” อาษา , 7 ( 2541) : 98. 
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แผนภาพที่  16  การปรับชองแสงอาทิตยตามการใชงาน 

                การออกแบบชองแสง ใชลักษณะที่สามารถปรับได โดยที่ใชมุมตัดเปนมมุตกกระทบ 
ของแสงอาทิตยในพืน้ที่ จ.ราชบุรี (บริเวณละติจูด 14 องศาเหนือ) ในชวงเวลาใหบริการ 9:00 - 
15:00 น. มมุตัด(Profile Angles)ที่ 44 องศา ทําใหไดลักษณะการใชงานได 4รูป แบบจากการ
ปรับหมุน(ตามเข็มนาฬิกา) คร้ังละ 45 องศา ดังนี ้
 1.  เมื่ออยูในลักษณะปดตาํแหนงที่1 ในทางดิ่งจะปองกันไมใหแสงแดด เขาในอาคาร
ได รวมถึงสามารถกนัลม และน้ําฝนไดดวย 
 2.  เมื่อปรับหมุนไปตําแหนงที่2 (ตามเข็มนาฬิกา 45องศา) ชองแสงอยูแนวนอน จาก
มุมตกกระทบ และมุมสะทอนจะทําใหแสงอาทิตยสะทอนกลับออกนอกตัวอาคาร แตลมสามารถ
ผานเขาภายในอาคารได สามารถใชในสวนหองฉายสไลด เปนตน 
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แผนภาพที่  17  แสดงชองเปดบริเวณมุมอาคาร และชองแสงดานบน 

3.  เมื่อปรับหมุนไปตําแหนงที3่ (ตามเข็มนาฬิกาอกี 45องศา) ชองแสงอยูแนวนอน แต
จากมมุตกกระทบ และมุมสะทอน จะทําใหแสงอาทิตยสะทอน( Indirect Light )เขาสูตัวอาคาร  
ในลักษณะมุมกดลงพืน้ ทําใหไมเกิด แสงจา(Glare) ซึ่งลมสามารถผานเขาภายในอาคารไดปรกติ 
 4.  เมื่อปรับหมุนไปตําแหนงที4่ (ตามเข็มนาฬิกาอกี 45องศา) ชองแสงอยูแนวเดียวกับ
มุมของแสงอาทิตย ซึง่ทําใหไดแสงเขาสูอาคารไดโดยตรง ( Direct Light )นอน สามารถใชในสวน
ที่ตองการแสงแดดโดยตรง เชนหองน้าํ เปนตน 
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การวิเคราะหพื้นที่ภายในโครงการ ( ZONING ANALYSIS ) 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  18  การวิเคราะหพื้นที่ภายในโครงการ 
 
รายละเอียด 
 ในการออกแบบจะมีการปรับผังวัดไปพรอมกันจงึรวมพืน้ที่ของโครงการ และพื้นทีข่อง
วัดเขาดวยกัน ในการจัดผังเนนสวนพระมหาเจดยีเปนอาคารหลักโดยมีอาคาร และองคประกอบ
อ่ืนๆเปนสวนสนับสนนุและเนนใหพระมหาเจดียมีความสําคัญ โดยเขตโบราณสถานที่ไดประกาศ
เปนพืน้ที่อนุรักษ และเขตพุทธาวาสทีม่พีระอุโบสถเปนองคประกอบจะยังคงตําแหนงเดิมไว ซึ่ง
ลักษณะของพืน้ที ่แตละสวนวิเคราะหไดดังนี ้

9 
8 

7 

6 5 

4 

3 

2 

1 

มุมมองจากภายนอก 
         (ถนนหลัก) 

มุมมองจากภายนอก 
         (ถนนรอง) 

พระอุโบสถ 

เขตโบราณสถาน 
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      สวนที่ 1    เปนพื้นทีท่ี่โอบลอมดวยพืน้ที่สวนอืน่ จงึเปนตาํแหนงที่เปนจุดศูนยกลาง 
ของพื้นที่และอยูในแนวแกนเดียวกับพระอุโบสถ มีระยะหางจากถนนพอสมควร และสามารถเชื่อม 
ตอกับสวนอืน่ๆภายในโครงการไดสะดวก ซึ่งทาํใหเกิดความสาํคัญของพืน้ที่ข้ึน เหมาะสมที่จะวาง
อาคารที่สําคัญ (Landmark) 

สวนที่ 2    อยูติดกับถนนทางเขาหลกัจากภายนอกทางดานหนาโบสถ ควรเปนพืน้ที่
เปดโลงเพื่อเนนมุมมองใหกบัพื้นที่หลกั(สวนที่1) และสามารถใชเปนพื้นที่สําหรับทาํกิจกรรม หรือ
ลานอเนกประสงคได 

สวนที่ 3     อยูแนวขนานกับถนนซึ่งจะไดรับผลกระทบโดยตรงทั้งเรื่อง เสียง และฝุน 
เปนพืน้ที่เชื่อมตอระหวาง Site กับภายนอก จึงควรเปนพืน้ที่ฉนวน (Bubble Zone) ใหกับโครงการ 
แตสามรถจะเปดมุมมองจากถนนที่ตัดตรงตั้งฉากกับ Site  

สวนที่4 พื้นที่สวนนี้สามารถเขาถึงไดสะดวกที่สุดจากภายนอก จงึควรเปนสวนทีม่ี
การติดตอส่ือสารหรือแลกเปลี่ยนขอมูล และเหมาะสมที่จะเปน Approach ของโครงการ (พืน้ที่
ตอนรับ) 

สวนที่5 สวนนี้จะอยูติดกบัพื้นที่วางเปลาขางเคยีง จึงควรเวนใหมีระยะหางของ
อาคารพอสมควร เผื่ออนาคตเกิดมีการสรางอาคารขึน้มาจะไดไมเสยีความเปนสวนตัว เนื่องจาก
เปนสวนที่อยูใกลกับถนนหลกั และหางไกลจากจุดสําคญัของ Site จึงเหมาะสมทีจ่ะใชเปนทาง 
Service 

สวนที ่6    เปนพื้นทีท่ี่มคีวามสาํคัญรองลงมาจากสวนที่1 เนื่องจากอยูในแนวแกน
เดียวกับ พระอุโบสถเหมือนกันและอยูใกลจุดศูนยกลางมาก ขอดีคือสามารถเชื่อมถึงกนัไดสะดวก  
จึงควรใชเปนสวนที่สงเสริม หรือสนับสนนุใหกับพืน้ที่ในสวนที ่1 

สวนที7่  พืน้ที่สวนนีม้ีความเปนสวนตัวสูง เนื่องจากอยูในสวนมุมและโอบลอมจาก
พื้นที่สวนอื่นๆ เหมาะที่จะเปนพืน้ทีท่ี่ใชสําหรับพักผอน หรือเปนพื้นทีก่ิจกรรมที่ตองการความสงบ 

สวนที ่8    เนื่องจากอยูหางจากพืน้ทีส่วนอืน่ๆพอสมควร จงึมคีวามเปนสวนตัวสูง 
สามารถเขาถงึสวนพทุธาวาสไดสะดวก และอยูติดกับสวนโบราณสถาน ประกอบกบัเปนพืน้ที่สวน
สังฆาวาสเดิม การวางผังจงึยังคงสวนนี้ไวเหมือนเดิม 

สวนที ่9     อยูดานในสุดของ Site แตเปนทางเขารองซึง่อยูติดกับเขตโบราณสถาน
ดวยจึง ควรเปดโลงเพื่อเนนความสาํคัญของตัวโบราณสถาน โดยที่อาจจะใชเปนสวนพักผอนได 
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                  จากการวิเคราะหพืน้ที่ตัง้ สรุปวาแบงพื้นที่ออกเปน 4สวน ไดแก 1) สวนพุทธาวาส       
2) เขตโบราณสถาน  3) เขตสังฆาวาส  4) พื้นที่สวนบริการ 

 
      
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         แผนภาพที่  18  แนวความคิดในการวางผัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนบริการ 

สวนพุทธาวาส 

สวนสังฆาวาส 

โบราณสถาน 

พระอุโบสถ 
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Main Entrance 

โบราณสถาน 

Sub สวนสังฆาวาส 

สวนสนับสนุน 

ทางเลือกการจัดพื้นที่ภายในโครงการ( ZONING ALTERNATIVE ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
  แผนภาพที่  19  ทางเลือกที่ 1 การจัดพื้นที่ภายในโครงการ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนพุทธาวาส 

 เนนใหลานอเนกประสงคเปนจุดศูนยกลางของโครงการ ทั้งตาํแหนงและประโยชนใช
สอย ที่เปนจุดเชื่อมตอของสวนสาํคัญตางๆ โดยที่สวนอืน่ๆลอมรอบลาน 

ขอดี   -  การทีม่ีลานเปนตัวแจกทาํใหการใชพื้นที่มีความยืดหยุน แตควรลด  
ความสาํคัญ .ของลานอเนกประสงคลง เนือ่งจากลานไมไดเปนสวนที่สําคัญของ
โครงการ 

                -  การมีที่จอดรถดานขางทาํใหสามารถ Service สวนตางไดสะดวก 
ขอเสีย - สวนสวนสาธิตและฝกสอนอยูทางดานหนาทาํใหบังมมุมอง ของโครงการ 
และ Sercive ไดไมสะดวก 

- สวนนทิรรศการอยูหางจากพระมหาเจดียมากเกนิไป เนื่องจากเนื้อหาในการ 
จัดแสดงบางสวนมีความสมัพันธกัน 

สวนสงเสริมพระพุทธศาสนา 
 สวนแสดงนิทรรศการ  
สวนสงเสริม และสาธิต  
สวนสงเสริมการทองเที่ยว      
สวนรานอาหาร.  
ลานเอนกประสงค    
สวนสนับสนุนโครงการ       
ที่จอดรถ 
พ้ืนที่สีเขียว                  
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 แผนภาพที่  20  ทางเลือกที่ 2 การจัดพื้นที่ภายในโครงการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนพุทธาวาส 

สวนสนับสนุน 
โบราณสถาน 

สวนสังฆาวาส Sub 

สวนสงเสริมพระพุทธศาสนา 
 สวนแสดงนิทรรศการ  
สวนสงเสริม และสาธิต  
สวนสงเสริมการทองเที่ยว      
สวนรานอาหาร.  
ลานเอนกประสงค    
สวนสนับสนุนโครงการ       
ที่จอดรถ 
พ้ืนที่สีเขียว                  

  อาคารประกอบทั้งหมดถกูจัดใหอยูทางดานหนา โดยที่ดึงพระมหาเจดียมาอยู
ทางดานหลงัของกลุมอาคาร ลานลอมรอบดวยสวนนทิรรศการ และสวนสาธิตฯ โดยมีทาง
เชื่อมระหวางอาคารตัดเขาสูสวนหลังของโครงการ 
   ขอดี   -  สวนพุทธาวาส(พระอุโบสถ) สังฆาวาส เชื่อมถึงกนัไดสะดวก 

          -  สวนสงเสริมโครงการเขาถงึไดงายแตควรเปดมุมมอง และไมควรอยูใน
แนวแกน  

   ขอเสีย -  พระมหาเจดียไมเดนเนื่องจากมอีาคารมาบงั 
            -  อาคารประกอบโครงการกระจายตัวมากเกนิไป 
            -  สวนรานอาหาร สวนสาธิตฯอยูดานหนาจึงบังมุมมองของพระอุโบสถ 
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       แผนภาพที่   ทางเลือกที่ 3 การจัดพื้นที่ภายในโครงการ 
    แผนภาพที่  21  ทางเลือกที่ 3 การจัดพื้นที่ภายในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นาํสวนนทิรรศการที่มีเนื้อหา   ของจัดแสดงที่มีความสมัพันธ  มาอยูรวมกับสวน    
พระมหาเจดีย ในลักษณะทีเ่ปนฐานเพื่อเนนใหพระมหาเจดียมีความสาํคัญในทางตัง้โดยทีม่ี
ลานอเนกประสงคที่ลดความสําคัญลงเปนตัวแจกไปในสวนตางๆเหมอืนเดิม 

ขอดี  -  อาคารประกอบถูกนําไปรวมทางดานขางโดยจดัใหมีที่จอดรถที่เปนทาง    
Service อยูทางดานหลัง ทาํใหดานหนาโครงการเปดโลงสามารถเนนโครงการได
จากภายนอก 
        -  ในสวนพทุธาวาส สังฆาวาส เขตโบราณสถาน สามารถเชื่อมถึงกนัได
สะดวก โดยทีอ่าคาร  .   หลกัทั้งหมดอยูในแนวแกนหลกั และแนวแกนรอง 
สรุป      ในการวางผงัอาคารจะใช Zone 3 ไปพัฒนาตอ  เนื่องจากไดนาํขอดีของ
ทุกโซนมาปรับปรุง 

สวนสังฆาวาส 

โบราณสถาน 

สวนพุทธาวาส 
สวนสนับสนุน

Service  

Main Entrance 

Sub Entrance 

สวนสงเสริมพระพุทธศาสนา 
 สวนแสดงนิทรรศการ  
สวนสงเสริม และสาธิต  
สวนสงเสริมการทองเที่ยว      
สวนรานอาหาร.  
ลานเอนกประสงค    
สวนสนับสนุนโครงการ       
ที่จอดรถ 
พ้ืนที่สีเขียว                  
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การเปรยีบเทียบพื้นทีใ่ชสอย( Comparative Area ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

160 ตร.

 
34 ตร.ม. 

 

109 ตร.

 
85 ตร.ม. 

 

317 ตร.

 
 
 
 527 ตร.

 
12.6 ตร.ม. 

 

272 ตร.

     สวนสงเสริมพระพุทธศาสนา   

สวนสงเสริม และสาธิตการทอผา
จกเครื่องปนดินเผา 

 

193 ตร.

     สวนสนับสนุนนิทรรศการ        

สวนรานอาหาร.              สวนสงเสริมการทองเที่ยว            

ที่จอดรถ ลาน

 

360 ตร.

สวนจัดแสดงศิลปกรรม ทวาราวดี คูบัว  สวนนิทรรศการ 
ชั่วคราว 

สวนสนับสนุน

แผนภาพที่  22  แสดงการเปรียบเทียบพื้นที่ใชสอย 
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บทที่  9
บทสรุปและขอเสนอแนะ

ขอสรุป ในการออกแบบ
การจัดทําวิทยานิพนธโครงการ “พระมหาเจดีย และพิพิธภัณฑชุมชน บานคูบัว จ.

ราชบุรี” ฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทยซึ่งเปรียบ
เสมือนบทสรุป การประยุกตใชเนื้อหาความรูที่เรียนรูมาตลอดหลักสูตร ซึ่งขาพเจาไดเลือกทําโครง
การที่เปนงานสถาปตยกรรมไทย ในลักษณะไทยประเพณี และลักษณะไทยประยุกต
ในรูปแบบของพระมหาเจดีย และพิพิธภัณฑชุมชน โดยมีการสรางกิจกรรมสงเสริมชุมชน(การ
เที่ยวชม และข่ีจักรยานชมเอกลักษณ บานคูบัว) เปนองคประกอบของโครงการ

ในสวนการออกแบบงานสถาปตยกรรมนั้น ขาพเจาไดดําเนินการออกแบบตาม
กระบวนการทางสถาปตยกรรมที่เร่ิมจากการหาขอมูล ทั้งจากหลักฐานโบราณคดี การสัมภาษณ
บุคคลที่เกี่ยวของในสวนตางๆ เพื่อใหเห็นภาพรวมของโครงการ และแนวทางที่จะดําเนินการตอ
โดยที่จะเปนขอมูลนํามาวิเคราะหถึงเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น และเอกลักษณทางสถาปตยกรรม
ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะตองหากิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ดวย

เมื่อไดขอมูลในสวนตางๆ ครบถวนแลวจึงเริ่มการจัดทําแบบขั้นตน โดยเริ่มจากการ
วิเคราะหปจจัยแวดลอม บริบทโดยรอบ เพื่อใหเกิดความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม ในระหวาง
ข้ันตอนการออกแบบจําเปนจะตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติมตลอด เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยาง
ราบร่ืน สวนระหวางการที่แบบทั้งผังพื้น รูปดาน ผังบริเวณ และสวนอื่นๆ เพื่อใหไดซึ่งความงาน
ทางสถาปตยกรรมไทย จะตองมีการปรับแตละองคประกอบไปพรอมๆกัน ดวยระเบียบวิธี และการ
แกปญหาอยางไทย
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204

ขอเสนอแนะ
จากการทําการศึกษา และออกแบบวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาไดพบปญหาและ

อุปสรรคมากมายในการดําเนินงาน แตก็สามารถผานปญหาตางๆมาไดก็ดวยคําแนะนําที่ดีจาก
อาจารยที่ปรึกษาทุกๆทาน ฉะนั้นการพบอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ําเสมอเปนสิ่งที่ควรกระทํา
อยางตอเนื่อง

การออกแบบจะตองคํานึงถึงหลายๆสวนไปพรอมๆกัน โดยที่อาจมีการประยุกตเทคนิค
สมัยใหมชวยในการแกปญหาในทางสถาปตยกรรมก็มีสวนชวยใหงานออกแบบมีความนาสนใจ
และมีความเฉพาะตัว ทั้งนี้ในสวนการออกแบบอาจ มีขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้

1.  การที่ผูออกแบบจะสามารถประยุกตงานสถาปตยกรรมไทยไดดีนั้น จะตองเขาใจ
ถึงความหมายที่แทจริงของอาคารนั้นๆ ทั้งในสวนแนวความคิด และรูปแบบของอาคาร
สวนการที่จะเพิ่มเติมการใชงานใหมีความสอดคลองกับสภาพปจจุบัน เปนเรื่องที่
สามารถคิดสรางสรรคได
2.  ในสวนแนวคิดเรื่องการประยุกตใชแสงธรรมชาติ มามีสวนรวมในการออกแบบ
อาคาร จากการศึกษาขาพเจาพบวา สภาพแสงแดดมีความแปรปรวนอยูตลอดเวลาทั้ง
ภายในวันเดียวกัน และในหนึ่งชวงป การออกแบบใหการใชแสงธรรมชาตินี้จึงควรมี
ลักษณะที่ปรับเปล่ียนการใชงานได แตการที่จะออกมาในรูปแบบใดนั้นก็จะขึ้นอยูกับ
ความตองการของผูออกแบบวาตองการใชในลักษณะใด
3.  การคิดกิจกรรมตางๆภายในโครงการ ควรจะตองรู ถึงความตองการของชุมชนเปน
หลักดวยเพื่อที่ประชาชนจะไดมีสวนรวมดูแล และดําเนินการตอได
4.  ในการออกแบบเพื่อที่จะใชงานจริง จําเปนจะตองมีผูเชี่ยวชาญในแขนงตางๆเขามา
มีสวนรวมในการออกแบบดวยอยางเชน วิศวกร ภัณฑารักษ เปนตน
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บรรณานุกรม
ภาษาไทย
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