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The purpose of this thesis was to design the present Thai Architecture that has
influenced by its own context. Starting with the inspiration concept of Intercultural
Architecture that the architecture is a kind of cultural product so it should has been
created with the way of life though the function was not link to the old context. The
important thing was the context meaning might has been analyzed and combine it to be
the part of design process.

The design process was to 1.] define  the cultural area [Thai-yuan Community,
Saohai, Saraburi Province.] and study all the context component. 2.] make the design
tools from analyzing each context component. 3.] create the theme of exhibition in living
museum that connect to the area context. 4.] synthesize the context data and museum
theme to be space and form of the museum architecture.

The result of design has shown 1.] the relationship between the museum
function and the exhibition theme that link with the area context. 2.]  the architectural
creation by putting the cultural context into the design process. In this strong current of
globalization. The world is going to be borderless even the architecture. The international
style now rule the entire world. Then the design should concern about the different
identity of each culture. The representation of the meaning of the cultural form and space
will make the new architecture friendly to the community.
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บทที่ 1

บทนํา

1. ความเปนมาของโครงการ

1.1 เอกลักษณของสถาปตยกรรมไทย : ปญหาและทางออก
-_ _ เราชางโชครายเสียนี่กระไรเมื่อเทียบกับชาวตะวันตก เราไดสูญเสียอะไรตอมิอะไรไป
มากเหลือเกิน ชาวตะวันตกไดกาวไปขางหนาอยางมีระเบียบเปนขั้นตอนในขณะที่เราตอง
เผชิญหนากับอารยธรรมที่ เจริญกวา และไดสยบราบคาบตออารยธรรมใหมนั้น
-_ _ เราอาจจะกาวไปขางหนาอยางเชื่องชามาก    แตก็ใชวาจะเปนไปไมไดที่วันหนึ่งเราคิด
จะสรางสิ่งประดิษฐที่ใชแทนรถราง วิทยุ หรือเครื่องบิน เราจะไดไมตองหยิบยืมเครื่องใชของ
ผูอื่น แตมีเครื่องมือใชอันเหมาะสมกับเราจากวัฒนธรรมที่เปนของเราแทๆ1

จากคํากลาวของ จุนอิจิโร ทานิซากิ ในบทนําของหนังสือ “เยิรเงาสลัว” เห็นไดวา
ทานิซากิ พยายามเรียกรองใหมีการพัฒนาความเจริญดานสรรพวิทยาการตางๆโดยใชรากฐานทาง
วัฒนธรรมของญี่ปุนเองอันจะสงผลใหไดสิ่งที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตน ในกรณีนี้มิใชเพียงแต
เครื่องมือเครื่องใชเทานั้น ยังหมายรวมถึง สถาปตยกรรมอันเกี่ยวของกับวิถีชีวิตความเปนอยูโดยตรง
อีกดวย ความงามอันเกิดจากความเขาใจตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลวนถูกทําลายลง เนื่องจากการ
เปดรับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากตางชาติ จะโดยความตั้งใจ หรือความเขลาก็แลวแตลวนสงผล
กระทบอันยิ่งใหญตอความเปนตัวตนหรือเอกลักษณ (Identity) ของชุมชนหรือชนชาตินั้นๆทีเดียว

หากจะกลาวเฉพาะงานสถาปตยกรรม ปญหาดานการสูญเสียตัวตนหรือเอก
ลักษณทางวัฒนธรรมนั้น เกิดขึ้นนับต้ังแตมีการยอมรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวาเปนสวน
สําคัญในการพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรม2 ความพยายามของผูออกแบบที่จะสนองประโยชนใช
สอยทางกายภาพใหสมบูรณลวนไดรับอิทธิพลมาจาก ลัทธิปรัชญาเหตุผลนิยม (Rationalism) และ
ลัทธิปรัชญาประโยชนนิยม (Functionalism) โดยยึดหลักการออกแบบรูปทรงสถาปตยกรรมใหมี
ลักษณะเปนแบบสากลนิยม (International Style)3 ความแพรหลายของอิทธิพลแนวความคิดในการ
ออกแบบนี้ไดเปนที่นิยมของสถาปนิกทั่วไป จนถึงกับไดมีการวางกฎเกณฑในการออกแบบ
สถาปตยกรรมแบบสากลนิยมในการประชุมของ    สภาสถาปนิกสมัยใหมนานาชาติ    หรือ
CIAM  และกําหนดในกฎบัตรเอเธนส (Athens Charter) เมื่อป พ.ศ. 24755    โดยเนื้อหาสําคัญของ
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หลักการออกแบบสถาปตยกรรมแบบสากลนิยม   คือ   การเนนแนวทางแกไขปญหาทางกายภาพ
โดยใชกฎเกณฑทางวิทยาศาสตรและเทคนิควิทยาการสมัยใหม รูปแบบสถาปตยกรรมที่ปรากฏจึงมี
ความคลายคลึงกันไปทุกแหง นอกจากนี้สถาปนิกยังปฎิเสธคตินิยมทางดานประเพณีซึ่งนับเปนคุณ
คาของอดีตในแตละทองถิ่น โดยเห็นวาเปนสิ่งที่ทําใหไมมีการพัฒนาและลาหลัง

แตก็ใชวาแนวทางของแบบสากลนิยมจะไมมีขอบกพรองเสียเลย การที่ละทิ้งอดีต
และประเพณีนิยมมุงแตดานประโยชนใชสอย ทําใหสถาปนิกมองขามระบบการดําเนินชีวิต วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่แทจริงของมนุษย จนถึงขนาดที่ละเลย “คานิยมทางความงามของประชาชนผูใช
สอยอาคาร”6 ความลมเหลวของแบบสากลนิยมในการมองขามวิถีวัฒนธรรม ทําใหเกิดการตอตาน
ตอแนวทางดังกลาว จนเกิดการออกแบบในแนวทางใหม เรียกวา สถาปตยกรรมหลังยุคสมัยใหม
(Post-Modernism) นัยสําคัญของแนวทางนี้ก็คือ พยายามที่จะดัดแปลงสถาปตยกรรมรูปแบบ
สากลนิยมมาสูสถาปตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular) หรือ แบบประเพณีนิยม (Traditional Style)7

โดยฐานความเชื่อที่วา สถาปตยกรรมแบบประเพณียังคงดํารงอยูในแตละชุมชน ประชาชนมีความ
คุนเคยและยังคงใชสอยอยูในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเปนสิ่งซึ่งแสดงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรม
เฉพาะตัวของชุมชนแตละทองถิ่น8 อีกดวย

ความหลากหลายในรูปแบบของสถาปตยกรรมหลังยุคสมัยใหมทําใหเกิด
สถาปตยกรรมลัทธิพหุนิยม (Pluralism) หัวใจสําคัญของลัทธินี้ คือ การออกแบบสถาปตยกรรมที่จะ
สรางขึ้นในสถานที่ใดตองมีลักษณะเฉพาะที่มีอิทธิพลมาจากสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ปจจัย
ทางวิถีชีวิต ภูมิหลังทางประวัติศาสตร รวมถึง วัฒนธรรมของสถานที่นั้นๆเปนเกณฑพิจารณา ซึ่ง
ปจจัยตางๆเหลานี้จะเปนตัวกําหนดสถาปตยกรรมใหสอดคลองกับสภาพที่เปนจริงของสังคม9

เมื่อมองยอนกลับมายังประเทศไทย สถาปตยกรรมของไทยเองนั้นไดรับอิทธิพลจาก
ตางชาติมาตลอดตั้งแตอดีต นับต้ังแตรับศาสนาพุทธจากอินเดีย สถาปตยกรรมทางศาสนาตางๆก็
ไดรับรูปแบบจากอินเดียมาดวย แตดวยความสามารถของสกุลชางทองถิ่น จึงออกแบบสรางสรรค
สถาปตยกรรมที่มีแบบแผนสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ    สังคม    การเมือง   และศาสนาของแต
ละชุมชนทองถิ่นได10  การพัฒนาการของสถาปตยกรรมตั้งแตยุคที่มีตนเคามาจากอินเดียจนถึงยุค
สมัยรัตนโกสินทรและเรียกกันวาสถาปตยกรรมไทย11 นั้นประสบปญหาการขาดชวงพัฒนาการนับ
ตั้งแตที่ไดเร่ิมรับอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัชการที่ 4–5 การรับรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกเพื่อ
ความอยูรอดของประเทศจากการลาอาณานิคมสงผลใหไดรับแบบแผนและรูปแบบซึ่งไมมีความ
สัมพันธกับอดีตและไมมีสถาบันการชางและการศึกษารองรับ12     ประกอบกับสถาปนิกซึ่งไดรับการ
ศึกษาจากตางประเทศไดนําแนวคิดอิทธิพลการออกแบบสมัยใหมในแนวทางลัทธิปรัชญาประโยชน
นิยมและรูปแบบสากลนิยมมาเผยแพรอยางกวางขวาง
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สถาปตยกรรมสมัยใหมนี้มีแบบแผนและรูปแบบที่มีรากฐานที่แตกตางกับ
สถาปตยกรรมแบบประเพณีและสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยอยางสิ้นเชิงสงผลใหสถาปนิก
ไทยไมใหความสําคัญตอประวัติศาสตรสถาปตยกรรมของไทยรวมถึงละเลยที่จะศึกษาถึง
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ไมวาจะเปนการศึกษาในเชิงวิชาการสากลของสถาปตยกรรม หรือวิถีชีวิตของ
มนุษยตามสภาพแวดลอม13 ก็ตาม

ศรีศักร    วัลลิโภดม    เคยกลาวไวใน    “ขอสังเกตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ทางสถาปตยกรรมไทย” วา “สถาปตยกรรมเปนผลผลิตของสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในกลุมชนหรือชุมชนนั้น ยอมมีผลกระทบตอการ เปลี่ยนแปลงในเรื่องรูปแบบ
สถาปตยกรรมไมมากก็นอย”14

ความสําคัญของเนื้อหาทางวัฒนธรรมนั้นมีผลกระทบตอรูปแบบสถาปตยกรรม
อยางแนนอนแตการมุงแกปญหาการขาดเอกลักษณของสถาปตยกรรมไทยในปจจุบันโดยใหความ
สําคัญแตรูปแบบที่สัมผัสไดทางจักษุประสาท โดยไมใหความสําคัญตอมิติทางวัฒนธรรมนั้น รังแต
จะทําใหเกิดสถาปตยกรรมไทยที่นารังเกียจมีคุณคาเปนเพียง“กลองไมขีดที่มีหลังคาทรงไทย
ครอบ”15  เทานั้น

เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงคที่มนุษยสรางสรรคงานสถาปตยกรรมนั้น  ก็เพื่อตอบ
สนอง ความสะดวกสบายทางกายภาพ และ ความพึงพอใจทางวัฒนธรรม16 ความตองการทั้ง
2 สิ่งนี้ไมสามารถแยกออกจากกันได เพียงแตกระบวนการแกปญหานั้นใชคนละแนวทาง ความ
สะดวกสบายทางกายภาพแกดวยการออกแบบและเทคนิควิทยาการ    สวนความพึงพอใจทางวัฒน
ธรรมตองแกโดยกระบวนการทางวัฒนธรรม17 ซึ่งเปนกระบวนการสรางเอกลักษณและสัญลักษณ18   
วัฒนธรรมจึงมีความซับซอนหลายระดับ แตถาทําการศึกษาตีความกันอยางจริงจังแลวก็จะทําใหได
สัญญลักษณที่มีคานิยมจากวัฒนธรรมของสังคมไทยเองปรากฎอยูในงานสถาปตยกรรม โดยที่การ
ศึกษาทางวัฒนธรรมตองครอบคลุมถึงเรื่องราวและกระบวนการทางประวัติศาสตร ซึ่งทําใหมนุษย
เองไดตระหนักถึงประสบการณที่สําคัญตางๆ ทําความเขาใจและสะสมไวเปนมรดกหรือสมบัติของ
สังคม เพื่อที่จะนํากลับมาใชใหเปนประโยชนในปจจุบันไดอยางเต็มที่19

1.2 แนวคิดเรื่องสถาปตยกรรมแนววัฒนธรรมนิยม (Intercultural Architecture)
แนวคิดในการสรางสรรคสถาปตยกรรมไทยใหมีเอกลักษณเฉพาะตัวโดยอาศัยรา

ฐานจากการทําความเขาใจประเด็นทางประวัติศาสตร และมิติทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนบริบทของ
สังคมหรือชุมชนอันเปนที่ตั้ง  จัดอยูในการออกแบบสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับประเด็นทาง
สังคมและประวัติศาสตร20 ซึ่งมองวาสถาปตยกรรมเปนศิลปะสาธารณะ(Public Art) สงผลกระทบ
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ตอสังคมทั้งทางกายภาพและสุนทรียภาพโดยตรง จึงตองคํานึงถึงสังคมในแงกายภาพ คือ ความ
สะดวก ปลอดภัย และสุขลักษณะ รวมทั้งในแงสุนทรียภาพ คือ วัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อ
ตางๆของสังคม21

ปญหาของการออกแบบในแนวทางนี้ คือ ถึงแมจะมีการนําระบบคุณคาตางๆ
ของสังคมหรือชุมชนมาเปนเกณฑพิจารณา แตสถาปนิกมักจะแสดงระบบคุณคาตางๆเหลานั้น
โดยความเขาใจของตัวเองมากกวา ดังนั้นเพื่อเปนการลดทอนความเขาใจผิดเกี่ยวกับระบบคุณคา
เหลานั้น จึงตองทําการศึกษา ตีความเพื่อทําความเขาใจบริบทของสังคมนั้นๆ โดยบริบทที่กลาว
ถึงนี้ หมายถึง สิ่งแวดลอมทางกายภาพ กลุมสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีของชุมชนเพื่อนําไป
เปนมูลฐานอันนําไปสูการออกแบบสถาปตยกรรมที่คํานึงถึงบริบทของที่ตั้ง(Contexual 
Architecture)22  ซึ่งแนวคิดนี้หมายรวมถึง สถาปตยกรรมแนวภูมิภาคนิยม  (Regionalism)
และสถาปตยกรรมพื้นถิ่นรวมสมัย (Contemporary Vernacular)

ในการศึกษาเพื่อออกแบบพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นชาวไทยยวน อําเภอเสาไห
จังหวัดสระบุรีนี้ ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดของสถาปนิก 2 ทาน คือ Kisho  Kurokawa และ อนุวิทย
เจริญศุภกุล  เปนแนวทาง มีสาระสังเขปดังตอไปนี้

1.2.1.แนวคิดของ Kisho Kurokawa สถาปนิกชาวญี่ปุน กลาวไวใน
Rediscovering  Japanese Space23 และ Intercultural Architecture : The Philosophy of
Symbiosis24           นําเสนอแนวคิดในการวิเคราะหถึงมวลที่วางของสถาปตยกรรมญี่ปุน โดยกลาว
ถึงทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงและกอรูปสถาปตยกรรม (Theory of Metabolism) เปรียบเทียบ
สถาปตยกรรมเสมือนสิ่งมีชีวิตที่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดของชีวิต (เชน การ
ยอยอาหารเพื่อใชเปนพลังงาน) ดังนั้นสถาปตยกรรมจึงผานกระบวนการวิวัฒนาการ ผานชวง
เวลาจากอดีต ปจจุบัน และไปสูอนาคต กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้อยูบนหลักของการอยูรวมกัน
และเอื้อประโยชนตอกันหรือการเอื้อสัมพันธตอกัน (Symbiosis) ขององคประกอบสําคัญ 2
ประการ คือ คาบเวลา หรือ กาล (Time) และพื้นที่วาง หรือ เทศ (Space)

Kurokawa ชี้ใหเห็นถึง องคประกอบของสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับคาบ
เวลานั้นไมจําเปนตองเรียงรอยตอเนื่องกันเปนแบบอนุกรมสามารถใชองคประกอบสถาปตยกรรม
สลับคาบเวลากันได เชน การใชองคประกอบสถาปตยกรรมจากอดีตกับสถาปตยกรรมในปจจุบัน
หรือ การสรางรูปแบบสถาปตยกรรมในอนาคตในสภาพกายภาพปจจุบัน และเรียกปรากฏการณนี้
วา การเอื้อสัมพันธของคาบเวลาที่แตกตางกัน (Symbiosis of Different Time Period or
Diachronicity)
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ในสวนองคประกอบที่เกี่ยวของกับสถานที่ Kurokawa มีแนวคิดคัดคาน
สถาปตยกรรมรูปแบบสากลนิยมที่มีรูปแบบเดียวกันหมดไมวาจะตั้งอยูที่ใด โดยเชื่อวาวัฒนธรรม
ในพื้นที่ตางๆมีความแตกตางกัน แตละวัฒนธรรมตองการความเปนปจเจกในเอกลักษณของตน
เอง ดังนั้นการสรางสรรคสถาปตยกรรมแบบสมัยใหมโดยบรรจุองคประกอบทางวัฒนธรรมของแต
ละพื้นที่ลงไปจึงเปนสิ่งที่เหมาะสม Kurokawa เรียกปรากฏการณนี้วา การรวมกันของพื้นที่วัฒน
ธรรม (Synchronicity of Space) ซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของ
สถาปตยกรรมแนวสากลนิยม (Internationalism) ไปสูสถาปตยกรรมแนววัฒนธรรมนิยม
(Interculturalism)

Kurokawa เสนอแนวคิดในการยอยสลายองคประกอบเกี่ยวกับเวลา และ
พื้นที่ จากนั้นสรางกระบวนการกอรูปขึ้นใหมเปนรูปแบบที่เขากับวิถีชีวิตของผูใชสถาปตยกรรม
นั้นๆ ซึ่งปญหาก็คือเราจะบูรณะองคประกอบที่ยอยสลายแลวไดอยางไร สถาปตยกรรมไมใช
เครื่องจักรที่สามารถถอดออกและประกอบกลับได เนื่องจากสถาปตยกรรมคือสวนประกอบของ
วัสดุซึ่งเปนวัตถุและที่วางซึ่งไมใชวัตถุ ดังนั้นการสังเคราะหจึงตองกระทําโดยภูมิปญญา หรือการ
สรางสรรคเทานั้น (Intellectual or Creative Synthesis)

นอกจากนี้  Kurokawa  ยังไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการผสานบริบททาง
ประวัติศาสตร    และประเพณีเขากับวิทยาการปจจุบัน ประวัติศาสตรและประเพณีในที่นี้มี 2 นัย
คือ   สิ่งที่เปนวัตถุ ไดแก รูปทรงสถาปตยกรรม,เครื่องประดับตกแตง และ สิ่งที่ไมใชวัตถุ ไดแก     
ทัศนคติ ความคิด ปรัชญา ศาสนา ความรูสึก ความงาม และ แบบแผนของวิถีชีวิต ซึ่งวิธีการที่
Kurokawa เสนอ 2 วิธี คือ

1.สําหรับส่ิงที่เปนวัตถุ คือ การจําแนกแยกสวนเพื่อทําความเขาใจตอ
สญัลักษณ และความหมายที่ซอนอยู แลวนํามาประกอบรวมกลับเปนความหมายใหม

2.สําหรับส่ิงที่ไมใชวัตถุ คือ การนําอารมณ หรือ บรรยากาศแหงอดีต เชน
พุทธปรัชญา ความงาม แบบแผนชีวิต หรือ การจัดมวลที่วางมารวมกับสถาปตยกรรมในปจจุบัน

1.2.2. อนุวิทย เจริญศุภกุล กลาวไวใน การอนุรักษคานิยมทางประเพณีใน
อาคาร25นําเสนอแนวคิด และ แบบจําลองในการสรางสรรคสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณไทยที่
เหมาะสมกับแบบแผนทางวัฒนธรรมของไทย โดยกลาวถึง หนาที่พื้นฐานของสถาปตยกรรมนั้น
ตอบสนองความตองการของมนุษยใน 2 ประการ คือ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายทาง
กายภาพ และ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจทางวัฒนธรรม การแกปญหาดานความสะดวก
สบายนั้นแกโดยการออกแบบและเทคนิควิทยาการ  แตการสนองตอบความพอใจทางวัฒนธรรม
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นั้น เปนความตองการของจิตใจในรูปของสัญญลักษณซึ่งตองแกโดยกระบวนการทางวัฒนธรรม
ซึ่งการแกปญหาทั้ง 2 สวนนี้ไมสามารถแยกออกจากกันได

ตอขอสงสัยที่วาสังคมไทย  ซึ่งมีการพัฒนาการทางประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมของตนเอง มากอนรับวัฒนธรรมตะวันตกจะกลายเปนสังคมสากลภายใตอิทธิพลวัฒน
ธรรมและเทคนิควิทยาแบบตะวันตกไดอยางไรนั้น อนุวิทย ไดเสนอใหศึกษาในเชิงประวัติศาสตร
สถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมพื้นบาน รวมถึง ศึกษาแบบแผนของวัฒนธรรมรวมสมัย เนื่อง
จากในอดีตนั้น   มีตวัอยางของการแกปญหาพื้นฐานของสถาปตยกรรมซึ่งเปนการสรางสภาวะ
แวดลอมในระดับตางๆ ที่มีสัญลักษณของรูปทรง และที่วางตามแบบแผนของกลุมวัฒนธรรมนั้นๆ

กระบวนการในการคนหาเอกลักษณนั้น อนุวิทย ไดเสนอเปนแบบจําลอง
โดยแบง    ขอมูลออกเปน 3 ชุด

1.ความตองการระดับพื้นฐานของมนุษยที่มีตองานสถาปตยกรรม  
ประกอบดวย

- ความสะดวกสบายทางกายภาพ
- ความพึงพอใจทางวัฒนธรรม

2.การเรียนรูคนหาประสบการณจากอดีต และ การพิจารณาถึงสถาน
การณทางวัฒนธรรม ประกอบดวย

- ประวัติศาสตร
- วัฒนธรรมรวมสมัย

3.องคประกอบในกระบวนการออกแบบโดยตรง ประกอบดวย
- รูป (Form) เชน กฎระเบียบทางสถาปตยกรรม รูปทรง (Shape) แบบ

สถาปตยกรรม (Style) ฯลฯ
-  แบบแผน (Pattern) คือ ตัวตนของวัฒนธรรมรวมสมัย

ซึ่งองคประกอบทั้ง 3 ชุด จะมีปฏิสัมพันธและปฎิกริยาตอกันโดยมีความ
ตองการของมนุษยเปนจุดเริ่มตน

นอกจากนี้ อนุวิทย ยังไดนําเสนอแนวคิดเรื่องนี้ไวใน อุบายไปสูการสราง
สรรคงานสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยจากรากวัฒนธรรมทองถิ่น26 โดยกลาววา การศึกษา
หรือ ทําความเขาใจในสถาปตยกรรมไมควรมุงที่สิ่งที่เปนวัตถุ สัมผัสมองเห็นได เพราะจะทําใหไม
สามารถเขาถึงเนื้อหา หรือ จิตวิญญาณของสถาปตยกรรมนั้น เนื่องจากสถาปตยกรรมเปนผล
ผลิตตามกระบวนการทางวัฒนธรรม รูปแบบสถาปตยกรรมที่ปรากฎจึงมีประวัติศาสตรเขามารวม
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อยูในกระบวนการดวยเสมอ     กระบวนการทางวัฒนธรรม     คือ     กระบวนการสรางเอกลักษณ
และสัญญลักษณของแตละสังคมหรือชุมชน ซึ่งความสัมพันธตอสังคมในระดับตางๆ การที่ไม
ตีความใหเขาใจตอสัญญลักษณตางๆทําใหเกิดการใชสัญญลักษณที่ผิดทําใหขาดความสัมพันธ
ตอสังคมได

การที่มุงแกปญหาเอกลักษณ  โดยยืมแบบสถาปตยกรรมจากอดีต   และ
ตัดทอนใหงายลงจึงไมใชการแกที่ถูกเนื่องจากขาดนัยสัมพันธกับสังคม และวัฒนธรรมในยุค
ปจจุบันซึ่งเปนยุคโลกาภิวัฒน ดังนั้น เราตองคํานึงอยางโลกาภิวัฒน แตจง ประพฤติปฎิบัติ
อยางทองถิ่น   นุวัฒนใหจนได อนุวิทยจึงเสนอแบบจําลองของการสรางแนวคิดโดยกระบวน
การของการวิจัย ดังนี้

1 เปาหมาย                 2 ขอมูล                 3 วิเคราะห                  4 ตีความ
5 สังเคราะหแนวความคิดหรือวิธีการ

1.3 พิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่น : แนวคิดที่สอดคลองกับการศึกษา
แนวคิดของการจัดตั้งพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นนั้น คือ สํานึกที่ตองการจะรูจัก

ตัวเอง การที่เรารูจักประวัติและวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษไดสรางและสั่งสมมานั้นทําใหเราคิดเปน
การเรียนรูโดยไมคิด มีแตความเชื่อจะทําใหไมเกิดพัฒนาการ27 พิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นนี้จะตาง
กับพิพิธภัณฑสถานระดับชาติ ซึ่งเนนเรื่องวัตถุทางวัฒนธรรมในอดีต แตพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่น
จะเนนที่วัตถุทางชาติพันธุซึ่งมีความหมายทางสังคม ทําใหมองเห็นภาพของคนที่อยูในทองถิ่นนั้นๆ   
ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้พิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นยังเปนสถาบันใหมของการศึกษานอกระบบ   
อันเปนการอบรมทางสังคมซึ่งตองสัมพันธกับการศึกษาในระบบโรงเรียนถือเปนกระบวนการพัฒนา
ทางสังคม (Socialization) ซึ่งทุกชาติภาษาลวนมีทั้งนั้น28

พิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยเปนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีมานาน
แลว “วัด” เปนสถาบันทางสังคมที่สําคัญทําหนาที่รวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรมอยูแลวแตการขาดซึ่ง
ความรูและกําลังจึงทําใหตองพึ่งพาหนวยงานราชการในการจัดตั้ง29 ซึ่งราชการนั้นมีแนวโนมที่นิยม
ความยิ่งใหญแสดงถึงอารยธรรมอันรุงเรืองของชาติจึงมองขามความสัมพันธของสังคมและ       
วัฒนธรรมของทองถิ่นอันเปนเนื้อหาสําคัญพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นในอุดมคติจึงไมใชพิพิธภัณฑ
ที่มีขนาดใหญโตหรือมุงแสดงสิ่งของที่มีคาราคาแพงแตไมสามารถสื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ของวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในทองถิ่น ดังนั้นสิ่งที่จะแสดงเพื่อการเรียนรูและเขาใจความสัมพันธ
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ดังกลาวจึงตองเปนสิ่งที่แสดงถึงตัวตนของทองถิ่นนั้นๆ ไมวาจะเปนประวัติศาสตรทองถิ่น         
วัฒนธรรม สถานที่สําคัญ ฯลฯ ที่สัมพันธกับคนในทองถิ่น

จากสิ่ งที่กลาวมาจะเห็นไดวาแนวคิดในการสรางสรรค เอกลักษณของ
สถาปตยกรรมไทยตามแนวคิดของลัทธิพหุนิยมนั้น มีแนวคิดที่สอดคลองกับการศึกษาเนื้อหาของ
สิ่งที่ตองการแสดงในพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่น นั่นคือ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิหลังทางประวัติ
ศาสตร และสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของทองถิ่นนั้นๆ อันแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธและ
การปรับตัวของคนในทองถิ่น

กระบวนการศึกษาการออกแบบพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นจะนําไปสูสาระ
สําคัญ 2 ประการ คือ

1.สถาปตยกรรมควรสื่อถึงความหมายบางประการไมใชเปนแคเพียงรูปทรงที่
แสดงถึงประโยชนใชสอยโดยตรง30

2.การสื่อความหมายของสถาปตยกรรมควรสื่อโดยการใชสัญญลักษณทาง  
วัฒนธรรมของวิถีการดําเนินชีวิตและสัญญลักษณทางวัฒนธรรมทางกายภาพของทองถิ่นมา         
ผสมผสาน31

1.4 การกําหนดพื้นที่ศึกษา : ชุมชนชาวไทยยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี
ประเทศไทยเปนภาพรวมของกลุมสังคมที่มีวัฒนธรรม วิถีความเปนอยูที่แตกตาง

กันซึ่งสิ่งนี้สะทอนออกมาเปนรูปธรรมหลายๆสิ่ง เชน ภาษาพูด อาหารการกิน หรือกระทั่งรูปแบบ
ของสถาปตยกรรม  เราอาจจะยอมรับรูปแบบสถาปตยกรรมวัฒนธรรมหลวงของภาคกลาง เปน
ตัวแทนของรูปแบบสถาปตยกรรมของไทย แตในความเปนจริงแลวเมื่อมองลึกลงไปในแตละ
ทองถิ่น ก็จะพบวามีความแตกตางกันเนื่องมาจากปจจัยทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรม ดังนั้นการ
ศึกษานี้จึงกําหนดพื้นที่ศึกษาแบบแผนวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูการออกแบบพิพิธภัณฑวัฒนธรรม
พื้นถิ่น โดยเลือกชุมชนชาวไทยยวน        ที่อําเภอเสาไห     จังหวัดสระบุรี     ซึ่งเปนการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposed selecting) เนื่องจากเปนชุมชนชาวไทยยวนในภาคกลางที่ใหญและดั้งเดิม32

มี     เอกลักษณเฉพาะตัวและยังสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนมาจนปจจุบัน ความนาสน
ใจของชุมชนชาวไทยยวนนี้เมื่อมองยอนกลับไปในประวัติศาสตร ครั้งที่ชาวไทยยวนรุนแรกได
อพยพมาจากเมืองเชียงแสน มาตั้งถิ่นฐานใหมที่อําเภอ เสาไห จังหวัดสระบุรี เมื่อ 200 ปที่แลว
พวกเขาตองปรับตัวเพื่อใหเขากับสภาพแวดลอมทางกายภาพใหม เมื่อพิจารณาถึงภูมิศาสตรของ
อําเภอเสาไหซึ่งอยูหางจากตัวเมืองสระบุรีเพียง 7 กิโลเมตร และยังเปนจังหวัดที่อยูหางกรุงเทพฯ
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ซึ่งเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมหลวงและความเจริญทุกดานเพียง 100 กิโลเมตร จึงเปนที่นา
ตระหนักวาชาวไทยยวนเสาไห ตองรวมมือกันเพียงใดในการที่จะตอสูกับกระแสวัฒนธรรมตางถิ่น

การปรับตัวเพื่อความอยูรอดทางเอกลักษณของชุมชนปรากฏเปนรูปธรรมครั้งแรก
ในป พ.ศ. 2536 ไดมีการจัดตั้งชมรมไทยยวนสระบุรีขึ้น โดยจุดประสงคเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและ
เสริมสรางความสัมพันธของชุมชน มีการจัดงานทําบุญสลากภัต ประกวดตนสลาก และงานกิน
ขาว แลงขันโตกเปนงานประจําป   นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นขึ้นภายในโรงเรียน
เสาไห “วิมล  วิทยานุกูล”  ซึ่งเปนโรงเรียนประจําอําเภอ แตดวยขอจํากัดดานงบประมาณและ
บุคลากร อีกทั้งยังตองเขาชมเฉพาะเวลาราชการ จึงทําใหพิพิธภัณฑนี้ไมเปนที่รูจักในวงกวาง

นอกจากหนวยงานราชการแลวยังมีความพยายามของเอกชนที่จะจัดตั้ง“หอ
วัฒนธรรมไทยยวน” ขึ้น แตเนื่องจากเปนสถานที่สวนตัว การเขาชมก็ตองติดตอลวงหนา และไมได
รับความรวมมือจากชาวบานในชุมชนมากนัก

เพื่อใหเกิดพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นในอุดมคติ จงึควรที่จะทําใหพิพิธภัณฑนี้
เปนประโยชนตอสวนรวม โดยทําหนาที่เปนสถาบันใหมที่รับใชสังคมในแงของการเปนที่เก็บ
รวบรวมประวัติศาสตร ภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถิ่น และเผยแผใหการศึกษาแกชุมชนและคน
ทั่วไปในแบบของการศึกษานอกระบบ  ตัวอาคารจึงควรไดรับการออกแบบเพื่อรองรับกิจกรรมที่
เหมาะสม รูปแบบของตัวสถาปตยกรรมก็ควรแสดงถึงเอกลักษณเฉพาะตัวที่สัมพันธกับบริบทของ
ทองถิ่น

2. เปาหมายของโครงการ
2.1.เปนแหลงรวบรวม  และ  สงวนรักษาวัตถุทางวัฒนธรรม   และ   องคความรูที่มี

คุณคาตอทองถิ่น
2.2.เปนแหลงคนควา และ เผยแผความรูเกี่ยวกับทองถิ่นในดานตางๆ เชน ภูมิศาสตร

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร และแบบแผนวัฒนธรรม ใหแกคนในทองถิ่นเองและบุคคลภายนอก
2.3.เปนแหลงกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณทางวัฒนธรรมระหวางคนตางรุน 

เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมของทองถิ่น
2.4.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคนในทองถิ่นรูจัก และเขาใจตนเอง อันจะกอใหเกิด

ความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
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3. วัตถุประสงคของการศึกษา
3.1.เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความรูที่เกี่ยวของกับการออกแบบสถาปตยกรรมที่

ผสานแนวความคิดดานวัฒนธรรมที่จะนําไปสูการสรางสรรคสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณไทย
3.2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ   เชน   เนื้อหาทางวัฒนธรรม   และ

เทคนิควิชาการพิพิธภัณฑ โครงการตัวอยาง ฯลฯ
3.3.เพื่อศึกษาบริบทของพื้นที่ศึกษาในดานตางๆ เชนภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วัฒน

ธรรม และสภาพปจจุบันของทองถิ่นเพื่อเปนมูลฐานในการกําหนดเนื้อหา ลําดับ วิธีจัดแสดง และ
สรางแนวความคิดในการออกแบบ

3.4.ออกแบบพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อแสวงหาแนวทางในการสรางสรรค
สถาปตยกรรมไทยที่เหมาะสมกับยุคสมัย และสัมพันธกับบริบทของทองถิ่น

4. ขอบเขตของการศึกษา
แบงออกเปนสองสวน

4.1 ขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษาและพื้นที่ศึกษา
4.1.1 ภาคเอกสาร

4.1.1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและความรูที่เกี่ยวของ
-แนวคิดเกี่ยวกับการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมโดยผสาน        

เอกลักษณวัฒนธรรมพื้นถิ่น
- แนวคิดดานวัฒนธรรม
- เทคนิควิชาการพิพิธภัณฑ

4.1.1.2 ศึกษาพื้นที่ศึกษา
ในที่นี้กําหนดขอบเขตการศึกษาไวเฉพาะชุมชนไทยยวนในเขต

อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรีเทานั้น โดยศึกษาตามหัวขอดังนี้
- ภูมิศาสตรกายภาพ
- ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
- วัฒนธรรมและประเพณี

4.1.1.3 ศึกษาองคประกอบของโครงการ
- กําหนดกิจกรรมในโครงการและผูใชโครงการ
- กําหนดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบ
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- วิเคราะหขนาดพื้นที่ใชสอยขององคประกอบ
4.1.2 ภาคออกแบบ

4.1.2.1 แนวความคิดในการออกแบบ
4.2.2.2 การออกแบบ แสดงดวยแบบสถาปตยกรรมดังนี้

- ขั้นตอนการวิเคราะหและพัฒนาแบบราง
- แบบขั้นสุดทาย ประกอบดวย
- ผังบริเวณ
- ผังพื้น
- รูปดานและรูปตัด
- รายละเอียดทางสถาปตยกรรม
- ทัศนียภาพ
- หุนจําลอง

4.2  ของเขตของตัวโครงการ
โครงการพิพิธภัณฑวัฒนธรรมทองถิ่น   คือ  สถานที่เก็บรวบรวมสงวนรักษาและให

ความรูในเรื่องราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรมของทองถิ่น เพื่อความเขาใจและเกิดความภาคภูมิใจในทอง
ถิ่น โดยใหบริการแกประชาชนในทองถิ่นและบุคคลทั่วไป

4.2.1 องคประกอบหลักของโครงการ
4.2.1.1 สวนงานจัดแสดงและนิทรรศการ  (Exibition & Display) คือ สวนที่

นําเสนอเรื่องราวทางวัฒนธรรมของทองถิ่นตามเนื่อหาที่ไดจากการศึกษาโดยจัดแสดงทั้งในอาคาร
และในสถานที่จริง แบงออกเปน

- นิทรรศการถาวร (Premanent Exhibition)
- นิทรรศการหมุนเวียน (Temporary Exhibition)
- นิทรรศการกลางแจง (Outdoor Exhibition)

4.2.1.2 สวนงานบริการดานการศึกษา (Education Services) ประกอบดวย
- หองสมุด
- หองโสตทัศนศึกษา

4.2.1.3 สวนงานฝายภัณฑารักษ (Curatorial Offices) คือ สวนจัดเก็บ,    
คนควา และสงวนรักษาวัตถุสิ่งของที่นํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ
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4.2.1.4 สวนบริการสาธารณะ (Public Services) คือ สวนที่ใหบริการ และ
อํานวยความสะดวกแกผูมาใชโครงการ ประกอบดวย

- ประชาสัมพันธ
- หองบรรยาย
- หองน้ํา – สวม
- รานขายอาหาร
- รานขายของที่ระลึก

4.2.1.5 สวนงานบริหาร (Administration) คือ สวนทํางานของเจาหนาที่
ประกอบดวย

- สํานักงานธุรการ
- หองประชุม

4.2.1.6 สวนบริการโครงการ (Services & Workshop) ประกอบดวย
- โรงประลอง
- ซอมบํารุงวัสดุ – อุปกรณ
- รักษาความปลอดภัย

5. ขั้นตอนของการศึกษา
5.1 การเก็บขอมูล แบงเปน 2 สวน คือ

5.1.1 ภาคเอกสาร ศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากเอกสาร วรรณกรรม งาน
วิจัย ภาพถาย แผนที่ ฯลฯ

5.2 การวิเคราะหและตีความขอมูล
5.2.1.วิเคราะหและตีความขอมูลในสวนของแบบแผนวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา 

เพื่อสรางเนื้อหาในการจัดแสดง
5.2.2.วิเคราะหขอมูลในสวนของตัวโครงการ เพื่อกําหนดองคประกอบ และหา

ขนาดพื้นที่ขององคประกอบ

5.3 การสังเคราะห
5.3.1.สรางแนวความคิดในการออกแบบจากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
5.3.2.นําขอมูลและแนวความคิดสูการออกแบบสถาปตยกรรม นําเสนอกระบวน

การคิดและการพัฒนาแบบทางสถาปตยกรรม
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5.4 การสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
อภิปรายสรุปผลการศึกษา และผลการลอกแบบขั้นสุดทาย โดยแสดงเปนแบบทาง

สถาปตยกรรม ทัศนียภาพ และหุนจําลอง
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บทที่ 2

พิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นและวัฒนธรรมพื้นถิ่น

1. พิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่น

1.1 คําจํากัดความของพิพิธภัณฑสถาน
คําวา พิพิธภัณฑสถาน ในภาษาอังกฤษ คือ Museum มาจากภาษากรีก มีความ

หมายวา Temple of The Muses คือ เทวาลัยของเทพธิดา 9 องค ซึ่งทรงคุณวุฒิในสรรพวิทยา
การตางๆ คือ ประวัติศาสตร ดาราศาสตร โศกนาฎกรรม รอยกรองทํานองเริงรมยและเรื่องชนบท
กาพย กวีนิพนธทํานองเสนาะหรือดนตรี กวีนิพนธเร่ืองรัก เพลงศักดิ์สทิธิ์ และการฟอนรํา1

ความหมาย ของ พิพิธภัณฑสถาน ตามคําจํากัดความของ สภาการพิพิธภัณฑ
ระหวางชาติ (ICOM หรือ International Council of Museums)

พิพิธภัณฑสถาน  คือ  สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยไมหวังผลประโยชนตอบแทน   และทํา
หนาที่บริการแกสาธารณชน   ในดานการรวบรวม    สงวนรักษา   ศึกษาวิจัย   เผยแผ
และจัดแสดงสิ่งซึ่งเปนหลักฐานอันมีความสําคัญตอมนุษย   และ    ส่ิงแวดลอม  โดย
จุดมุงหมายเพื่อการการคนควา  การศึกษา   และความเพลิดเพลิน 2

พิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่น (ความหมายเดียวกับ พิพิธภัณฑพื้นบาน และ
พิพิธภัณฑทองถิ่น)อยูในประเภทพิพิธภัณฑสถานชาติพันธุวิทยาและประเพณีพื้นเมือง (Museum
of Ethnology And Folklore) เปน 1 ใน 93 ประเภท ตามการแบงประเภทพิพิธภัณฑของ ICOM9

ซึ่งจัดเปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเรื่องราวชีวิตความเปนอยูของมนุษยเนนหนักไปทางวัฒนธรรมและ
สังคมของมนุษย ซึ่งแบงยอยไดอีก 2 ประเภท คือ

พิพิธภัณฑสถานพื้นบาน   (Folk Museum)      เปนสถานที่รวบรวมขาวของ
เครื่องใชพื้นเมือง

พิพิธภัณฑสถานกลางแจง (Open Air Museum) งานของพิพิธภัณฑประเภทนี้
คือ การเลือกร้ือถอน การขนสง การกอสรางและรักษาใหอยูในสภาพดี   สถานที่ที่สมควรและ
อุปกรณวัสดุทางสถาปตยกรรม  ซึ่งแสดงถึงการดําเนินชีวิต  ที่อยูอาศัย  กิจกรรมทางการเกษตร
งานฝมือ เปนตน หรืออาจเปนรวบรวมอาคารตางๆ ของชาวบานมาสรางรวมอยูแหงเดียวพรอมทั้ง
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สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศตามที่เปนจริง      โดยจุดมุงหมายของพิพิธภัณฑพื้นถิ่นมุงให
ผูชมเกิดความเขาใจสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับกระบวนการดํารงชีวิตของมนุษยในระดับชาว
บาน ที่สืบกันมาแตอดีต ทั้งในสวนที่เปน “วัตถุธรรม และ มโนธรรม”

1.2 หนาที่ของพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ถึงแมขนาดของพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นจะไมใหญโตเทาพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติและสิ่งของที่จัดแสดงก็ไมมากมายเทา แตหนาที่หลักๆก็ไมแตกตางกันซึ่งหนาที่ที่สําคัญ4

มีดังตอไปนี้
1.การรวบรวมวัตถุ (Collecting) เปนหนาที่สําคัญประการแรก โดยการรวบรวม

วัตถุนี้มาจากหลายๆทาง เชน การรับบริจาค จากการขุดคนทางโบราณคดี และโดยการจัดซื้อ
2.การตรวจสอบ จําแนกประเภท และศึกษาวิจัย (Identifying, Classifying and

Research) หนาที่เหลานี้เปนหนาที่ทางวิชาการของพิพิธภัณฑตองตรวจสอบแยกประเภท ถายัง
ไมสามารถตรวจสอบไดก็ตองทําการวิจัยใหรูถึงอายุ แบบสมัย ดวยเหตุนี้พิพิธภัณฑจึงจําเปนตอง
มีหองสมุดเพื่อใชคนควาและอางอิง

3.การทําบันทึกหลักฐาน (Recording) คือ การจัดทําทะเบียนวัตถุทุกชิ้นที่รวบ
รวมเก็บไวในพิพิธภัณฑเปนหลักฐานปองกันการสูญหายและเปนหลักฐานทางวิชาการ

4.การซอมสงวนรักษา (Conservation And Preservation) คือ การสงวนรักษา
วัตถุที่รวบรวมไวใหคงทนถาวร ไมมีการเสื่อมสภาพ คงสภาพดีตลอดไป

5.การรักษาความปลอดภัย (Security) คือ การปองกันคุมครองวัตถุที่รวบรวมไว
ใหปลอดภัยจากโจรภัยและอัคคีภัย

6.การจัดแสดง(Exhibition)แนวคิดในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑตองเปนที่ใหทั้ง
ความรูและความเพลิดเพลินของประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยการจัดแสดงอาจใชหลายๆเทคนิค
เชน ใชตูแสดง ฉากหลัง แสงสี เทคนิคฉากละคร (Diorama) หรือ จัดแสดงใหอยูในสภาพจริงของ
แตละยุคสมัย (Period Room Technics) การจัดแสดงถาวรนั้นไมควรถาวรตลอดไป ตองปรับ
เปลี่ยนอยูเสมอ และตองมีการจัดแสดงพิเศษ หรือจัดแสดงชั่วคราว (Temporary Exhibition)

7.การใหการศึกษา (Education) นอกจากการจัดแสดงที่ใหความเพลิดเพลินแลว
พิพิธภัณฑยังมีหนาที่ใหการศึกษาในลักษณะที่เปนการศึกษานอกแบบหรือนอกระบบ (Non-
Formal Education) แนวโนมในปจจุบันจะเนนในหนาที่จัดกิจกรรมการศึกษาแกชุมชน เปนการ
พัฒนาไปสูการเปนศูนยบริการการศึกษา (Educational Center) ของชุมชน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



19

8.หนาที่ทางสังคม (Social Function) เนื่องจากพิพิธภัณฑมีหนาที่รับผิดชอบตอ
สังคมดังนั้นพิพิธภัณฑตองเปลี่ยนแปลงปรับตัวไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดําเนิน
กิจการตามความตองการของสังคม จัดบริการชุมชนอยางกวางขวาง สงผลใหพิพิธภัณฑกลาย
เปนศูนยของชุมชน (Community Center)

1.3 พิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นในประเทศไทย
สําหรับพิพิธภัณฑในประเทศไทยถือวาพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชน

(Public Museum) เกิดขึ้นครั้งแรกสมัย  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงจัดตั้ง           
“มิวเซียม” ขึ้นที่หอคองคอเดีย (พระที่นั่งสหทัยสมาคม) ในพระบรมมหาราชวัง ตรงกับวันที่ 19
กันยายน พ.ศ. 2417 ซึ่งจัดวาเปนพิพิธภัณฑสถานประเภททั่วไป(General Museum)สวนคําวา
“พิพิธภัณฑสถาน” นั้นไดมาจากนามพระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ สรางในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. 2402  ซึ่งโปรดใหสรางเพื่อใชเปนที่ตั้งศิลปะโบราณวัตถุที่ทรง
รวบรวมไว5 หลังจากนั้นการพิพิธภัณฑก็พัฒนามาเปนลําดับ6จนสามารถจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร ในป พ.ศ. 2477 และมีพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งกําหนดเรียกพิพิธภัณฑสถานทุกแหงของกรมศิลปากร
เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 7

ในสวนของพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่น ซึ่งไมจัดอยูในขายของพิพิธภัณฑสถาน
ตามพระราชบัญญัติ เนื่องจากมิไดอยูในความรับผิดชอบของกรมศิลปากรนั้นเปนที่รับรูกันวา
สํานึกของการจัดตั้งพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นนั้นมีมานานแลว โดยเฉพาะพระและผูนําทองถิ่น
ไดเก็บรวบรวมสิ่งของในทองถิ่นดวยความตองการที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ แตขาดความรูดานวิธีการ
กําลัง และเงินทุน พิพิธภัณฑหลายๆแหงจึงไมตางๆโกดังเก็บของ ขาดการสื่อความหมายในเนื้อ
หาที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม

ดังนั้นพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นจึงแตกตางกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ตรงที่
พิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่น ตองมุงเนนการจัดแสดงสิ่งของหรือสถานที่อันสัมพันธกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของผูคนในทองถิ่น โดยที่เนื้อหาทางดานสังคมวัฒนธรรมนั่นเองที่จะเปนตัวกําหนดสิ่ง
สําคัญ 3 ประการที่จะแสดง คือ

1.วัตถุทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถใชไดทั้งโบราณวัตถุ ภาพถาย หุนจําลอง     
ภาพเขียน ฯลฯ

2.ทิศทางและหัวขอในการจัดแสดง
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3.สิ่งที่เปนลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณของทองถิ่น ซึ่งจะนําไปสูการแลเห็น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม 8

2. วัฒนธรรมพื้นถิ่น
เมื่อเนื้อหาทางดานวัฒนธรรมเปนสิ่งสําคัญที่จะตองศึกษาเพื่อนําไปสูการสรางเนื้อหา

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่น จึงควรทําความเขาใจถึงความหมายและประเภทของ
วัฒนธรรมและวัฒนธรรมพื้นถิ่นเสียกอน

2.1 ความหมายและลักษณะของวัฒนธรรมพื้นถิ่น
วัฒนธรรม ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Culture”  แปลวา  ผูปลูกฝง หรือ       

สั่งสอน และคําวา Cultus แปลวา การปลูกฝงหรือการอบรม9 เมื่อรวมกันจะมีความหมาย
กวางๆ คือ กระบวนการเรียนรูที่ตกทอดเปนมรดกทางสังคม จากความหมายนี้ไดมีผูนิยามความ
หมายของคําวาวัฒนธรรมมากกวา 160 นิยาม10 แตนิยามที่ งามพิศ สัตยสงวน กลาววา ให
ลักษณะตางๆของวัฒนธรรมชัดเจนที่สุดเปนของ Cuber โดยนิยามวา “วัฒนธรรม คือ แบบแผน
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูที่คอยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และยังรวมผลผลิตที่เกิดจากการ
เรียนรู เชน ทัศนคติ คานิยม สิ่งของตางๆที่คนทําขึ้น และความรูที่มีอยูรวมกันในกลุมชนหนึ่งๆ
และมีการถายทอดไปยังสมาชิกคนอื่นๆในสังคม”11  นอกจากนี้ยังมีความหมายของวัฒนธรรมใน
เชิงตางๆ12  อีกเชน

- วัฒนธรรมในเชิงประวัติศาสตร (Historical) หมายถึง เปนขอมูลทางประวัติ
ศาสตารซึ่งเปนมรดกทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรูและถายทอดจากบรรพบุรุษสูลูกหลาน

- วัฒนธรรมในเชิงบรรทัดฐาน(Normative)หมายถึง เปนมรดกทางดานกฎเกณฑ
ขอบังคับตางๆ รวมถึงแบบแผนพฤติกรรมของมนุษยในชุมชนตางๆดวย

- วัฒนธรรมในเชิงจิตวิทยา (Psychological) หมายถึง การปรับตัวของมนุษยให
เขากับส่ิงแวดลอม หรือการแกปญหาพื้นฐานเพื่อสนองความตองการจําเปนของมนุษย

- วัฒนธรรมในเชิงโครงสราง (Structure) หมายถึง เปนแบบแผนของการเรียนรู
และผลของการเรียนรูรวมถึงการจัดระเบียบและการทําหนาที่ของวัฒนธรรมเพื่อสนองความ
ตองการจําเปนของสมาชิกสังคม

- วัฒนธรรมในเชิงประวัติความเปนมา (Genetic)  โดยมากหมายถึงระบบ
สัญญลักษณ (Symbol) ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม
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สรุปโดยรวม วัฒนธรรม คือ  ทุกสิ่งทุกอยางที่เปนผลผลิตของมนุษยในสังคม เชน
ความคิด ความรูสึก ความประพฤติ กริยาอาการ ศิลป ประเพณี กฎหมาย ประดิษฐกรรมตางๆ ที่
สังคมยอมรับมีการเรียนรู ถายทอด และปฎิบัติสืบตอกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน13

คําวา วัฒนธรรมพื้นถิ่น มีความหมายเดียวกับคําวา วัฒนธรรมทองถิ่น วัฒน
ธรรมพื้นบาน วัฒนธรรมพื้นเมือง คติชาวบาน และ คติชนวิทยา คํานี้ไดถูกบัญญัติขึ้นมาจากคํา
ภาษาอังกฤษ วา Folklore ซึ่งถูกคิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2389 โดย William Thomes แปลตามรูปศัพท
วา “ความรูของปวงชน”14 เมื่อพิจารณาจากความหมายรวบยอดของคําวา วัฒนธรรม ดวยแลว
วัฒนธรรมพื้นถิ่นจึงหมายถึงเรื่องราว ชีวิตความเปนอยู การประพฤติปฏิบัติของประชาชนทั่วไป
โดยการประพฤติปฏิบัตินั้นสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน  และสามารถกลาวไดวาวัฒนธรรม
พื้นถิ่นของคนกลุมใดก็หมายถึงวัฒนธรรมของคนกลุมนั้น15

ศรีศักร วัลลิโภดม ไดกลาวถึงลักษณะการแสดงออกรวมกันของวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ดังนี้

1.บรรดาขนบประเพณีพิธีกรรมและจารีตที่คนในทุกชุมชนของทองถิ่นมีเหมือนกัน
2.มีนิทาน นิยายทองถิ่นรวมทั้งภาษาทองถิ่นที่สื่อกันได
3.ในบริเวณพื้นที่สาธารณะมักจะมีการสรางศาลผี ศาลเจา หรือ วัดใหผูคนได

กราบไหว และประกอบพิธีกรรมและดูแลรวมกัน
4.ผูคนในชุมชนตางๆของทองถิ่นมักมีประสบการณรวมกันในทางประวัติศาสตร

ที่ทําใหเกิดสํานึกในความเปนคนในทองถิ่นเดียวกัน16

วัฒนธรรมพื้นถิ่นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามระดับวัฒนธรรมหรืออารยธรรมขั้นหนึ่งๆ
ของมนุษย เปนความพยายามของมนุษยที่จะจัดระบบชีวิตของตนใหมีความสุขสบาย มีระเบียบ
และอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมดวยความสงบสุข วัฒนธรรมพื้นถิ่นมีความเปน พลวัต (Dynamic)
สิ่งใดที่มีสาระแกชีวิตก็ยังคงอยู สิ่งใดที่ไมมีผลก็สลายหายไป เปนการรักษาเสถียรภาพและ
บุคคลิกลักษณะสังคมของตนเองไวการเปลี่ยนแปลงเทานั้นที่จะทําใหวัฒนธรรมพื้นถิ่นนั้นมี
เสถียรภาพ “เปรียบเสมือนลูกขางที่ตองหมุนอยูตลอดเวลาจึงจะยืนอยูได”17

2.2 ประเภทของวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ประเทือง  คลายสุบรรณ18 แบงวัฒนธรรมพื้นถิ่นออกเปน 3 ประเภท คือ
1.ประเภท มุขปาฐะ (Verbal) คือ ประเภทที่ใชถอยคํา ไดแก

- เพลง (Folk Songs)
- นิทาน (Folk Tales)
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- ภาษิต (Proverb)
- ปริศนาคําทาย (Riddles)
- ความเชื่อและไสยศาสตร (Belief and Superstition)
- ภาษาถิ่น (Dialect)

2.ประเภทอมุขปาฐะ (Non-Verbal) คือประเภทที่ไมใชถอยคํา ไดแก
- หัตถกรรม (Folk Handicraft)
- สถาปตยกรรม (Folk Architecture)
- ศิลปะ (Folk Art)

3.ประเภทผสม (Mixer) ไดแก
- การละเลนของเด็ก (Children’s Games)
- ระบํา (Folk Dance)
- ละคร (Folk Drama)
- ขนบธรรมเนียมประเพณี (Custom)
- มหกรรม (Festival)

งามพิศ สัตยสงวน19  แบงวัฒนธรรมพื้นถิ่นเปน 2 ประเภท  คือ
1.ประเภทที่เปนวัตถุ (Material Culture) คือ สวนของวัฒนธรรมที่สามารถจับ

ตองได เชน เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ
2.ประเภทที่ไมใชวัตถุ (Non-Material Culture) วัฒนธรรมสวนที่จับตองไมได แต

มีอิทธิพลตอชีวิตมนุษยมาก แบงออกเปนประเภทยอยอีก 6 ประเภท คือ
- บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) ประกอบดวย

- วิถีชาวบาน (Folkways)
- จารีต (Mores)
- กฎหมาย (Laws)
- สถาบันสังคม  เชน  สถาบันครอบครัว  เศรษฐกิจ  การเมือง

การปกครอง
- วัฒนธรรมประเภทที่เกี่ยวกับการควบคุมทางสังคม ประกอบดวย

- ศาสนา
- ความเชื่อ
- คานิยม
- ประเพณี
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-  กฎหมาย
- ศิลป อันที่จริงสามารถเปนไดทั้งวัฒนธรรมที่เปนวัตถุและไมใชวัตถุ แต

ในที่นี้หมายถึง การสรางสรรคผลงานในดานตางๆ ประกอบดวย
- จิตรกรรม
- ประติมากรรม
- สถาปตยกรรม
- หัตถกรรม
- ดนตรี
- การละคร
- นาฎศิลป
- วรรณกรรม

- ภาษา  คือ  ระบบสัญญลักษณที่ใชสื่อสาร  ประกอบดวย  ภาษาพูด
ภาษาเขียน รวมทั้งกิริยาทาทางตางๆ ดวย

- พิธีกรรม

2.3 กรอบการศึกษาเนื้อหาทางวัฒนธรรม
เนื้อหาของวัฒนธรรมที่จะนําไปสรางเรื่องราวในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑฯ นั้น

ควรจะเปนการจัดแสดงในระดับชุมชน20เพื่อใหเห็นความชัดเจนของวัฒนธรรมประเภทตางๆ และ
เห็นถึงมิติความสัมพันธ 3 ระดับ คือ ความสัมพันธระหวางผูคนในทองถิ่น ความสัมพันธ
ระหวางผูคนกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของทองถิ่น และความสัมพันธระหวางผูคน
ในทองถิ่นกับสิ่งเหนือธรรมชาติ21ดังนั้นกรอบของการศึกษาและเก็บขอมูลวัฒนธรรมดานตางๆ 
อาจใชแนวทางของการวิจัยทางมนุษยวิทยา22 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

1.ลักษณะทางกายภาพ
2.ประวัติความเปนมาของชุมชน
3.ประชากร
4.วงจรชีวิต
5.วัฒนธรรมทางวัตถุและเทคโนโลยี
6.ศิลปะและภาษาทองถิ่น
7.วัฒนธรรมดานอื่นๆ เชน ศาสนา ความเชื่อ ฯลฯ
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โดยสรุปก็คือ     กรอบของการศึกษาเนื้อหาทางวัฒนธรรมควรศึกษาลักษณะทาง
กายภาพ ไดแก ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรตางๆ ประวัติชุมชนชีวิตประจําวันของคนในชุมชน
กิจกรรมที่สําคัญในรอบป เพื่อใหเห็นภาพรวมถึงความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดานตางๆของคนใน
ชุมชน

3. การศึกษาโครงการตัวอยาง
3.1. พิพิธภัณฑทองถิ่นบานหนองขาว
      ที่ตั้ง บานหนองขาว ตําบลหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

ความเปนมาของโครงการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นบานหนองขาว ไดรับการจัดตั้ง เมื่อป พ.ศ. 2540 โดยไดรับ

ความชวยเหลือในดานการศึกษาพื้นที่   และ  ออกแบบจัดแสดงจากหนวยงานอื่นๆ  ราชการ และ
เอกชน คือ ศนูยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) มูลนิธิประไพ วิริยะพันธุ และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งแนวคิดเบื้อง
ตนเกิดจากความตองการที่จะซอมแซมอาคารเรียนโกวิทอินทาทร ซึ่งเปนโรงเรียนหลังแรกของโรง
เรียนประชาบาล ในจังหวัด กาญจนบุรี ตั้งแตป พ.ศ. 2480 ใหเปนพิพิธภัณฑ โดยมีความตั้งใจที่
จะนําเสนอเรื่องราวของบานหนองขาวอันไดแก วิถีชีวิต โบราณวัตถุ โบราณสถาน ฯลฯ ซึ่ง
สามารถชมสิ่งเหลานี้ไดจริงจากในชุมชน

เปาหมายของโครงการ
1. ปลุกจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นรูจักตัวเองและภาคภูมิใจในอัตลักษณของตน
2. ดําเนินชีวิตตอไป อยางรมร่ืน
3.พัฒนาภูมิปญญาและทรัพยากรทองถิ่นเปนอาชีพเพื่อใหชุมชนดํารงอยูไดดวย

ตนเอง

การศึกษาและการกําหนดหัวขอแสดง
แนวความคิดหลักของการจัดพิพิธภัณฑแหงนี้     รศ. ศรีศักร   วัลลิโภดม  ที่

ปรึกษาของมูลนิธิประไพ วิริยะพันธุ กลาวไววา “เราจะไมเอาของมีคาหรือโบราณวัตถุมาแสดง
อยางที่กรมศิลปแสดง แตเราอยากจะรูวัฒนธรรมของชาวบานในทองถิ่นวาเขามีอยางไรแลวเอา
สิ่งนั้นมาแสดง เพื่อใหเขารูจักตัวเองและใหคนอื่นๆ รูจักดวย” เนื้อหาในการจัดแสดงนั้นคนในทอง
ถิ่นเปน ผูใหขอมูล โดยหนวยงานอื่นจะเปนผูรวบรวมใหเปนระบบเทานั้น เปาหมายสําคัญ คือการ
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ให  ชาวบานในชุมชนรูความเปนมาของตัวเอง และสามารถพัฒนาความเปนอยูผานชวงเวลามา
ไดอยางไร แสดงถึงภูมิปญญาอันกอใหเกิดวิถีชีวิตวัฒนธรรม กลาวไดวาสิ่งที่นํามาแสดงใน
พิพิธภัณฑ ก็คือ วัฒนธรรมทองถิ่นนั้นเอง

หัวขอในการจัดแสดง ไดกําหนดเปน 8 หัวขอ คือ
1.การเปนสวนหนึ่งของสุวรรณภูมิ
  แสดงใหเห็นวาทองถิ่นหนองขาวมีความสัมพันธกับดินแดนเกาแกสมัยสุวรรณภูมิ
2.เสนทางการคาและเดินทัพโบราณ

                           แสดงใหเห็นวาวิถีชีวิตหนองขาวอยูบนเสนทางเดินทัพและเสนทางคมนาคม
โบราณอยางไร

3.ทองถิ่นหนองขาว และ 4.คนหนองขาว
 แสดงถึงความเปนมาของหนองขาว, การทํามาหากิน, คนหนองขาวเปนใคร

สัมพันธกับคนในทองถิ่นใกลเคียงอยางไร
5.ผูหญิงหนองขาว

 แสดงถึง ความสําคัญของผูหญิงกับสังคม
6.ความเชื่อและศรัทธา
   แสดงถึงความเชื่อและศรัทธาตอส่ิงตางๆเชน หลวงพอใหญ ศาลพอแม หมอยาย
7.ภูมิปญญาชาวบาน

                           แสดงถึง ความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอม, เครื่องมือเครื่องใช
8.ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของบานหนองขาว

                           แสดงถึงบานหนองขาวในยุคปจจุบันเทียบกับในอดีตเพื่อใหเห็นถึงทิศทางใน
อนาคต

การออกแบบจัดแสดง
หนาที่หลักของพิพิธภัณฑ   คือ   เปนสถานที่สําหรับใหความรู  และความ

เพลิดเพลินในการชม โดยทั้ง 2สิ่งนั้นตองเปนประโยชน พิพิธภัณฑเปนการสื่อสารอยางหนึ่ง  โดย
ผูเขาชมเปนผูรับสาร

ในการออกแบบมีความสัมพันธอยูกับบุคคล 2 กลุม คือ
1.ผูรับบริการ คือ ผูชมทั่วไป
2.ผูใหบริการ คือ ผูจัดทําพิพิธภัณฑ ซึ่งในโครงการนี้แบงออกเปนอีก 3 กลุม  คือ

ก) ชาวบาน องคกรทองถิ่น   เปนผูเร่ิมจัดตั้งพิพิธภัณฑ
ข) นักวิชาการ เปนผูรวบรวมและสรางเรื่องหาในการจัดแสดง
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ค) นักออกแบบ เปน ผูนําเนื้อหาตางๆมาแปรเปนการออกแบบ
นักออกแบบ  คือ  ผูที่ทําการสื่อสารโดยใชรูปภาพ (Visual Communication)

แปรขอมูลตัวหนังสือที่เปนสองมิติ หรือเร่ืองราวที่เปนนามธรรมเปนสามมิติ มีการกําหนดเกี่ยวกับ
ขนาดและระยะของวัตถุที่จัดแสดงรวมถึงระยะเวลาในการชมทุกหัวขอ ตอจากนั้นก็จัดทํารูป
ทัศนียภาพ ลงสี หุนจําลอง ปรับแบบ เขียนแบบ ตีราคาตอไป  การจัดทัศนียภาพจะไมใช
เทคโนโลยีสูง เหตุเพราะ ราคาแพง บํารุงรักษาแพง เสียหายงาย และชางทองถิ่นจะมีสวนรวมยาก
ยกเวนบางเรื่องซึ่งเกินกําลังของชาวบาน เชน การจัดทําแผนที่ หรือ การติดตัวหนังสือ

ลักษณะพิเศษของบานหนองขาว คือ ทั้งชุมชนจะเปนพิพิธภัณฑ มีการหา
เอกลักษณของชุมชน อาจใชสีผาขาวมามาเปนโครงสีหลักในพิพิธภัณฑก็ได “พิพิธภัณฑไมไดจบ
แคการสรางอาคารเสร็จแตเปนเรื่องของชุมชนทั้งชุมชนตองชวยกันแลวดํารงใหคงอยู ใชประโยชน
กับ      วัฒนธรรมอันนี้ใหเต็มที่โดยไมทําลายตัวเนื้อวัฒนธรรม”

แนวความคิดในการออกแบบ
กําหนดใหทั้งหมูบานเปนพิพิธภัณฑ มิใชแคเฉพาะตัวอาคารเทานั้น ดังนั้นการ

ออกแบบจะตองใหมีการเชื่อมเนื้อหาความสัมพันธ ระหวางนิทรรศการในตัวอาคารพิพิธภัณฑ กับ
ทองถิ่น

ขั้นตอนการออกแบบ
1.วิเคราะหสถานที่ตั้งและสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร เพื่อนําไปสูการปรับ

ปรุงใหเปนเอกภาพกับตัวอาคารพิพิธภัณฑ
2.วิเคราะหสภาพของตัวอาคาร เพื่อปรับปรุงใหใชงานไดและสอดคลองกับสภาพ

แวดลอมภายนอก
3.กําหนดพื้นที่และทางสัญจรตามหัวขอที่ไดกําหนดไว 8 หัวขอ โดยทางสัญจรจะ

เปนแบบเดินทางเดียว

รายละเอียดของการจัดแสดง
มีการจําลองวิถีชีวิตชาวบาน โดยจัดพื้นที่เลียนแบบใตถุนบานบริเวณทางเขาซึ่ง

เปนโถงตอนรับและสวนที่แสดงถึงภูมิปญญาชาวบาน ในสวนนิทรรศการตามหัวขอจะใชแปน
อธิบาย และรูปภาพติดฝาผนัง มีการเพิ่มผนังกั้นระหวางชวงเสาเพื่อประโยชนในการแบงพื้นที่ใช
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ติดภาพ โดยมีการเวนชวงของผนังเพื่อใหมองและผานไปยังพื้นที่อ่ืนๆ เพื่อการเชื่อมตอเนื้อหาและ
ยังทําใหอากาศถายเทไดดี เนื่องจากไมมีการใชเครื่องปรับอากาศ

นอกจากปายสื่อความหมายตางๆแลว ยังมีการนําศิลปวัตถุหรือเครื่องมือเครื่อง
ใชของชาวบานมาจัดแสดงโดยตั้งบนแทนวางลอยตัว ผูชมสามารถชมไดโดยรอบ

วัสดุอุปกรณที่ใชสําหรับการจัดแสดงจะเนนที่มีความแข็งแรง หาซื้อไดงาย ชาว
บานสามารถซอมแซมไดเอง

มีการใชสัญลักษณที่ปรากฏในชุมชนมาเปนองคประกอบของการออกแบบ เชน
โครงสีของเคานเตอร   แปน   ปายตางๆ   นํามาจากสีผาขาวมาผลิตใชกันในทองถิ่น    โดยนํามา
ลดความรอนแรงของสีลง

ผูเขาชมพิพิธภัณฑทองถิ่นบานหนองขาว จะไดรับขอมูลเบื้องตนจากอาคารหอง
สมุดประชาชนเดิม ซึ่งจัดทําเปนอาคารประชาสัมพันธ จากนั้นก็จะไดเห็นภาพรวมของทองถิ่นทั้ง
หมดจากอาคารพิพิธภัณฑ และทายสุดก็สามารถเขาสัมผัสชุมชนจริง จากเสนทางเดินรอบหมู
บานที่ไดมีการแนะนําไว ซึ่งผูชมก็จะเห็นอาคารสมัยโบราณ บานเรือนไทยทรงโบราณ ทุงนาขาว
ยุงขาว คอกวัว ฯลฯ

3.2 พิพิธภัณฑบานเขายี่สาร
      ที่ตั้ง บานเขายี่สาร ตําบลยี่สาร อําเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม

ความเปนมาของโครงการ
พิพิธภัณฑบานเขายี่สาร ไดรับการจัดตั้งเมื่อป พ.ศ. 2539 โดยความรวมมือรวม

ใจกันของชาวบานเขายี่สาร ชวยกันเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จากวัดเขายี่สาร และสิ่ง
ของที่ไดรับจากกากรบริจาก เพื่อจัดแสดงใหผูสนใจไดชมกัน โดยใชใตถุนศาลาการเปรียญเปนที่
จัดแสดง  ตอมาทานเจาอาวาสวัดเขายี่สาร  คือ  พระครูสมุทรวิสุทธิคุณ  ไดบริจาคเงินสมทบกับ
เงินบริจาคของชาวบานจัดสรางเปนหองพิพิธภัณฑขึ้น   โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารดูแล
และมีชาวบานผลัดเปลี่ยนกันมาเปดใหผูสนใจเขาชมโดยไมมีคาตอบแทน

จนปลายป พ.ศ. 2540 คณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑจึงไดเชิญ  รศ.ศรีศักร  วัลลิ
โภดม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนที่ปรึกษาและไดรับความรวมมือในการศึกษาคนควา รวบรวมขอ
มูลจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมูลนิธิประไพ วิริยะพันธุ สวนในดานเงิน
ทุน ไดมาจากกองทุนชุมชน ธนาคารออมสิน (SIF) รวมกับเงินบริจาคของชาวบาน  จากนั้นจึงไดขอ
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อนุญาตวัดเขายี่สารใชสถานที่บนศาลาการเปรียญเปนที่จัดแสดงดวย โดยมีตําบลยี่สารรวมกับคณะ
กรรมการบริหารงานที่มาจากชาวบานเขายี่สารเปนผูดูแล

เปาหมายของโครงการ
1.ทําใหชาวบานเกิดความรักและความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
2.เปนสถานที่ศึกษาเรื่องราวของทองถิ่น

การออกแบบ
พิพิธภัณฑบานเขายี่สารนี้ไดดัดแปลงศาลาการเปรียญของวัดเขายี่สารมาใชเปน

พิพิธภัณฑ โดยแบงการใชงานออกเปน 3 สวน คือ
1.โถงตอนรับ เปนศาลาโถงอยูชั้นบนตอเนื่องกับตัวศาลาการเปรียญทําหนาที่

เปนสวนตอนรับใหขอมูลเบื้องตนสําหรับผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑกอนเขาสูสวนจัดแสดงภายในศาลา       
การเปรียญ

2.สวนจัดแสดงภายในศาลาการเปรียญชั้นบนจัดวางศิลปวัตถุและปายสื่อความ
หมายแผนที่ตางๆ โดยมีการดัดแปลงอาคารบางสวน เชน บริเวณคอสอง จะติดกระจกชองแสงเพื่อให
กันฝน แตแสงยังสองเขามาในอาคารได

3.สวนจัดแสดงภายในศาลาการเปรียญชั้นลาง  เนื้อหาในสวนนี้จะเปนเรื่องของวัฒน
ธรรมและ   ภูมิปญญาชาวบาน    เครื่องมือเครื่องใชตางๆในชีวิตประจําวัน  ความพิเศษของ
พิพิธภัณฑแหงนี้คือยังถูกใชงานในชีวิตประจําวันเมื่อถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนา    พิพิธภัณฑจะปด
เพื่อใหชาวบานไดใชศาลาการเปรียญในการปฏิบัติศาสนกิจ

ขั้นตอนการศึกษา
1.ประชุมกลุมผูทํางาน ประกอบดวยบุคคลทั้งจากภายใน และ ภายนอกเพื่อใหรู

จัก  บทบาทและหนาที่ของแตละฝายและเขาใจถึงแนวคิด วิธีการ และภาพรวมของทองถิ่นรวมกัน
หลังจากนั้นกําหนดกรอบและเนื้อหาที่จะตองศึกษา รวบรวมวิเคราะหเปนหัวขอในการจัดแสดง

2.การเก็บขอมูล ทั้งเอกสารและการสํารวจคนควาหลักฐานทางวัฒนธรรมในทอง
ถิ่น ผลของการศึกษาจะทําใหทราบประวัติศาสตรทองถิ่น การปรับตัวของชาวบานในทองถิ่นเขา
กับสภาพแวดลอมในทองถิ่นอยางไร

3.การออกแบบและการผลิต เปนเครื่องวัดศักยภาพและพลังของชุมชนในการที่
จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ เพราะเปนเรื่องของคาใชจายที่ตองชวยเหลือกันรับผิดชอบ
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แนวคิดในการแสดง
แนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑบานเขายี่สารนี้ เนนที่การแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต

วัฒนธรรมของคนในทองถิ่น ไมใชเปนการเอาสิ่งของที่เปนโบราณวัตถุมาตั้งแสดง โดยเนื้อหาในการ
จัดแสดงนั้น ขอมูลจะมาจากคนในชุมชน สวนการรวบรวมขอมูล วิเคราะห ตีความ จนตั้งเปนเนื้อหา
ในการ        จัดแสดง เปนสวนขององคกรและบุคคลจากภายนอก   เปนความรวมมือในการเรียนรูรวม
กันระหวาง  คนใน  และคนนอกนั่นเอง

หัวขอในการจัดแสดง
1.สภาพภูมิศาสตรสูอนาคต
2.กําเนิดยี่สารและยี่สารในอดีต
3.ยี่สารในฐานะชุมชนการคา
4.การขุดคนทางโบราณคดี
5.พิธีกรรมความเชื่อพอปูศรีราชา
6.วัดเขายี่สารและศิลปกรรมในพุทธศาสนา
7.การเปลี่ยนแปลงของยี่สาร
8.วิถีชีวิตและภูมิปญญาชาวบาน
9.บทบาทของผูหญิงบานยี่สาร

3.3 โครงการ พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง  :  โครงการตัวอยาง
ที่ตั้ง ภายในบริเวณวัดมวง ตําบล บานมวง อําเภอ บานโปง จังหวัด ราชบุรี

ความเปนมาของโครงการ
พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวงไดถูกจัดตั้งขึ้นโดยการริเริ่มจากชาวบานมวงซึ่งเปนชุมชน    

ชาวมอญ และพระครูวรธรรมพิทักษ เจาอาวาสวัดมวง ในป พ.ศ. 2535  โดยความตองการที่จะเผยแผ
ความเจริญทางภูมิปญญาและประเพณีอันดีงามของชุมชนซึ่งแนวคิดดังกลาวไดสอดคลองกับแนวคิด
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ตองการจัดสรางพิพิธภัณฑเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่จะทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษาจึงไดรวมมือกัน
คนควาขอมูล รวบรวม จัดทําทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุตางๆ เพื่อกําหนดเปนหัวขอจัดแสดง และ
ไดทําการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑขึ้นในบริเวณวัดมวง ซึ่งเปนวัดศูนยกลางของชุมชนชาวมอญ อายุ
ราว 370 ป
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พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง ไดเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.
2536 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธาน

เปาหมายของโครงการ
1.เพื่อรวบรวมสิ่งของที่มีคุณคาทางโบราณคดี มานุษยวิทยา และภูมิปญญาชาวบาน
2.เพื่อสงเสริมและเผยแผความรูเร่ืองโบราณคดีมานุษยวิทยาและภูมิปญญาชาวบาน
3.เพื่อเปนแหลงคนควา ศึกษา เร่ืองเกี่ยวกับทองถิ่น
4.เพื่อเปนสถานปฏิบัติการของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรในสาขาโบราณคดี

มานุษยวิทยา พิพิธภัณฑวิทยา
5.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคนในทองถิ่น  และ  บุคคลทั่วไปมีความรู และมีความ

ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนอยางถูกตอง         อันจะนําไปสูความสนใจใครอนุรักษดูแลโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และศิลปวัฒนธรรมประจําถิ่นของตน

หัวขอและวิธีการจัดแสดง
1.ลุมน้ําแมกลอง แสดงถึงความสําคัญของลุมน้ําแมกลองที่เหมาะสมตอการตั้งถิ่น

ฐานของมนุษย ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน วิธีการแสดงจะใชแผนที่แสดงแหลงโบราณ
คดียุคสมัยตางๆ ประกอบดวยโบราณวัตถุ เชน ขวานหิน ภาชนะดินเผา ลูกปด กําไลสําริด เปนตน

2.สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น   แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร  และ   
วัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนวัดมวงและพื้นที่ใกลเคียง วิธีการแสดงจะใชภาพถาย จิตรกรรมฝาผนัง
โบสถวัดไทรอารีรักษ และจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช เชน ภาชนะดินเผา พระพุทธรูปไม เสื้อผา
เครื่องประดับ

3.บานมวงกับภูมิปญญาชาวบาน แสดงถึงเรื่องราวความศรัทธาตอพระพุทธศาสนา
จัดแสดงโดยใชศลิปะวัตถุที่เกี่ยวของพระพุทธศาสนา เชน ตูพระธรรม คัมภีรมอญโบราณ ซึ่งจารลง
บนแผนทอง แผนเงิน และแผนงา  ผาหอคัมภีรใบลาน  ตาลปตร  พระบฏ  ธรรมมาสนมอญ(สิงหาสน)
เปนตน

4.วิถีชีวิตชาวบานมวง    แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบาน     ก็จะจัดแสดง
เครื่องมือเครื่องใชพื้นบาน เชน หินบดยา เตาเชิงกราน เครื่องจักสาน ปฏิทินประเพณี 12 เดือน ฯลฯ

5.บานมวงกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง     แสดงภาพถายที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอชีวิตชุมชน
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การออกแบบตัวอาคาร
1. ลักษณะตัวอาคาร

พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวงไดรับการออกแบบโดย อาจารย วนิดา พึ่งสุนทร จาก
คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีพื้นที่รวมกันทั้ง 2
ชั้น ประมาณ 800 ตารางเมตร โดยชั้นลางจะเปนโถงโลง ชั้นบนแบงเปนบริเวณจัดแสดง 5 สวน และ
หองปฏิบัติการและคลังวัสดุอีก 1 สวน ทางเขาออก สวนจัดแสดงมีเพียงทางเดียวเพื่อควบคุมความ
ปลอดภัยไดงาย

รูปทรงของอาคารนี้ เปน ลักษณะทรงไทย – มอญประยุกต เนื่องจากบานทามวง
เปนชุมชนชาวมอญจึงมีการนําสัญลักษณบางอยางมาใชเปนองคประกอบตกแตงอาคาร  เชน  ปูนปน
ประดับ เสาหงสและยังใชพระปรมาภิไธยยอ “สก” และตัวเลข“60”ประดับหนาบันเพื่อเทิดพระเกรียติ
และเพื่อส่ือถึงวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

2. ระบบการระบายอากาศ
ระบายอากาศใชวิธีเปดชองที่ผนังในลักษณะแคบสูง มีบางกระจกเลื่อนเปด-ปด

เพื่อกันฝุนละออง ความชื้น และสัตวตางๆ นอกจากนี้บริเวณคอสองก็จะทําชองระบายอากาศเปด
ระแนงไมโปรง พรอมกับเวนรองที่ฝาเพดานไวโดยรอบอาคาร

3. การใหแสง
การใหแสงในพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวงนี้มี 2 ประเภท คือ
ก.แสงทั่วไป (General Light) คือ แสงที่ทําใหผูชมเห็นทางที่จะเดินไปไดอยาง

สบาย แหลงกําเนิดแสงประเภทนี้ไดจากแสงธรรมชาติ และแสงจากหลอดเรืองแสง (Fluorescen)
เนื่องจากหลอดนี้ใหแสงสม่ําเสมอไมมีเงา แตไมสามารถทําใหเกิดความคมชัดได จึงใชในการใหแสง
สวาง   โดยรวมของหอง

ข.แสงประดิษฐใชเพื่อการมองเห็นวัตถุที่จัดแสดงโดยใชแสงจากหลอดเรืองแสง 
(Fluorescen) และหลอดมีไส (Tungsten) โดยหลอดเรืองแสงจะใชกับวัตถุประเภทที่ทนตอรังสี
เหนือมวง (Ultra Violet) เชนเครื่องปนดินเผา, เครื่องมือหิน หรือ เครื่องใชโลหะ สวนหลอดมีไส ใชกับ
วัตถุที่รับสีเหนือมวง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได เชน ผา, กระดาษ, ใบลาน, งานชาง แตหลอดมีไสมี
ความรอนสูง ตองระวังไมใหอยูใกลวัตถุจัดแสดงมากเกินไป

สําหรับแสงธรรมชาติจะถูกใชในหองจัดแสดงนอยมาก เนื่องจากใหแสงไม
สม่ําเสมอ และยังมีรังสีเหนือมวงสูงมากซึ่งเปนอันตรายตอวัตถุที่จัดแสดง ดังนั้นแสงธรรมชาติที่เขา
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ภายในอาคารจะเปนแบบทางออม (Indirect) ผานชองแสงที่แคบยาวและแผงคอสองกรุไมฉลุ      
นอกจากปริมาณความเขมของรังสีเหนือมวงแลว ยังตองคํานึงถึงปริมาณความเขมของแสงที่ใชดวย
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พัฒนาชนบท” ใน ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบท เลม 1, เสรี พงศพิศ, บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ :                   25), 63.

18ประเทือง คลายสุบรรณ, วัฒนธรรมพื้นบาน , 7.
19งามพิศ สัตยสงวน, “มิติทางวัฒนธรรมฯ” 15-18.
20เร่ืองเดียวกัน, 20.
21ศรีศักร วัลลิโภดม,“พิพิธภัณฑไทยในศตวรรษใหม” ใน พิพิธภัณฑไทยในศตวรรษใหม

(กรุงเทพฯ : ศูนยมนุษยวิทยาสิริธร, 2545), 6.
22งามพิศ สัตยสงวน, “มิติทางวัฒนธรรมฯ,” 20.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3

บริบทของพื้นที่ศึกษา : ชุมชนชาวไทยยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี

1. ความหมายของคําวา “ยวน”

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ไดใหความหมายของคําวา ยวน วา
เปน “ชื่อชนชาติกรีก ชาวอินเดียเรียกเพี้ยนมาจากคํา Ionia ; ชาวไทยทางลานนา วา ไทยยวน
เพี้ยนเปน เยาวนะ โยน หรือ โยนก ก็มี”1 สวนพจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง ใหความ
หมายวา “เปนชื่อของคนไทยในลานนา โดยเฉพาะที่อยูในจังหวัดเชียงราย และเชียงใหม เรียก ไท-
ยวน ซึ่งอาจแผลงเปน โยน หรือ โยนก ได”2

คําวา  ยวน  เปนชื่อที่ถูกเรียกมาแตโบราณแลว   สันนิษฐานวามาจากคํา โยนก ซึ่ง
เปนชื่อของอาณาจักรโยนก3 เปนอาณาจักรอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย

ในตํานานที่เกี่ยวกับชนชาติไทยในที่ราบลุมน้ํากก ไดเรียกชื่อบานเมืองของตัวเองวา
โยนก  หรือ ยวน ดังปรากฏชื่อ เวียงโยนก หมายถึง เวียง หรือ เมืองของคนไทยยวน คําวา ยวน
โยน  โยนก หรือ ยูน มีความหมาย 2 ประการ 4 คือ

1.หมายถึงบานเมืองที่ตั้งอยูในแองเชียงราย สมัยพญามังราย เรียกวา แควนโยน หรือ
โยนรัฐ

2.หมายถึง ชนชาติไทยพวกหนึ่ง ในอดีตชาวไทยสยามเรียกชนชาติไทยในภาคเหนือ
วา “ยวน”

อีกตํานานหนึ่งที่ปรากฏ คําวา ยวน คือ   ตํานานเมืองเชียงใหม ไดกลาวถึง พญาแสน
ภู สรางเมืองเชียงแสน ซึ่งตอมาเรียก  โยนรัฐ หรือ โยนก เรียกประชาชนวาโยน หรือ ยวน หรือ ยูน
5 และชื่อ ยวน นี้ชาวพื้นเมืองในถิ่นใกลเคียงก็ใชเรียกกัน เชน พมา เรียกคนไทยภาคเหนือวา ชาน
หรือ ชานยูน6 หรือ ยวนชาน7 ซึ่ง ชาน หมายถึง ไต และ ยูน หมายถึง ยวน หรือ โยน หรือ โยนก8

และพวกไทยใหญ หรือ พวกเงี้ยว ก็เรียกวา พวกยน หรือ ไตยน ซึ่งเพี้ยนมาจากคําวา พวกไทย
ยวน หรือ ไตยวน นั่นเอง9

สรุปก็คือ  คําวา  ยวน  คือ     ชื่อที่ใชเรียกกลุมคนชนชาติที่มีถิ่นฐานอยูทางภาคเหนือ
หมายรวมถึงภาษาพูด  ซึ่งมีความเกี่ยวของกับอาณาจักรโยนกในอดีต   ปจจุบันชาวภาคเหนือมัก
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เรียกตัวเองวา   คนเมือง   เพื่อใหแตกตางจากพวกพมา    ซึ่งถูกเรียกวา  มาน  ตั้งแตสมัยที่พมา
ปกครองลานนา10 และ ไทยยวน จึงมักใชเรียกผูที่พูดภาษาไทยถิ่นเหนือ (คือ ภาษาไทยยวน หรือ
ภาษายวน) ในพื้นที่ภาคกลาง11

2. ความเปนมาของชาวไทยยวน
ถิ่นกําเนิดของชาวไทยยวน โดยแทจริงแลวยังไมสามารถสรุปได ขอสันนิษฐานของ

นักวิชาการหลายๆ ทาน ก็ขึ้นอยูกับหลักฐานขอมูลที่ใชในการศึกษาที่แตกตางกัน เชน อาจศึกษา
จากโบราณวัตถุ เอกสาร กลุมเลือดหรือยีน หรือจาก ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม12 แตถึงแม
ชนชาติตางๆในอดีตจะตางเผาพันธุกันอยางไร ก็ลวนมีการสังสรรคระหวางกันทั้งสิ้น ทั้งในแง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม13

พื้นที่ทางภาคเหนือของไทย เดิมคงมิใชพื้นที่วางเปลา แตมีคนพื้นเมืองดั้งเดิมอยูกอน
แลว และมีการเพิ่มจํานวนขึ้นจากการเคลื่อนยายของคนจากภายนอก โดยเฉพาะจากทางเหนือ14

ก็คือมาจากทางตอนใตของจีนนั่นเอง มีการกลาวถึงการเคลื่อนยายลงมาทางใตของกลุมคนไทย
ในตํานานตางๆ ของลานนา เชน ตํานานสุวรรณคําแดง และ ตํานานเชียงแสน กลาวถึงกลุม
คนไทยที่ไดมาตั้งถิ่นฐานอยูในเขตที่ราบลุมน้ําปงและที่ราบลุมน้ํากก มีผูนําเปนเจาชายหรือ
ราชบุตรกษัตริยฮอ มีพระนามวา  เจาชายสิงหนวัติ   และคนกลุมนี้ก็มีความสัมพันธกับชาวเมือง
ดั้งเดิม  และไดก็ตั้งเวียงโยนกขึ้น15 ซึ่งภายหลังไดลมสลายเปนหนองน้ํา สันนิษฐานวาปจจุบัน คือ
บริเวณเวียงหนอง อยูในเขตอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ถึงแมจะเปนตํานานที่ยังไมสามารถ
พิสูจนไดแตก็สะทอนในเห็นถึงการเคลื่อนยายของคนไทยลงมาตั้งถิ่นฐานในเขตที่ราบลุมน้ํากก16

ชวงเวลาของการอพยพของคนไทยเขามาในดินแดนลานนาก็มีความคลาดเคลื่อนบาง
ก็วา อพยพตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 117  บางก็วาอพยพราวพุทธศตวรรษที่ 1618  ตํานานเมือง
เชียงใหมไดกลาวถึงกลุมคนซึ่งยังไมมีกษัตริยปกครอง19 อาศัยอยูทางทิศเหนือของลําพูน-ลําปาง
มีกษัตริยองคแรกเสด็จลงมาจากสวรรค         พรอมบริวาร 1,000 คน       กษัตริยทรงพระนามวา
พญาลวจังกร หรือ ลาวจง ทรงเปนปฐมกษัตริยราชวงศลาว และกษัตริยที่สืบตอมาจะใชคําวา
ลาว นําพระนามเสมอ20 ซึ่ง ลาว ในที่นี้อาจหมายถึงชนเผาไทกลุมหนึ่ง ที่เรียกกันวา อายลาว หรือ
อายหลาว 21

พื้นที่อาณาเขตที่ ชนชาติอายลาวไดอพยพเขามาเปนที่ที่พวกยวนตั้งถิ่นฐานอยูกอน
แลว  และตอมายังไดตั้งเมืองใหญขึ้นหลายเมือง คือ เมืองเลม เชียงรุง (ปจจุบันอยูในจีน) เชียงตุง
(ในพมา) และ เชียงแสน (ในไทย)22 พญาลวจังกร หรือ ลาวจง ไดตั้งเมืองเชียงลาว23 บริเวณ
ดอยตุงและน้ําแมสาย ตอมาไดเคลื่อนยายลงมาสูเมืองเงินยาง ซึ่งคงอยูใกล หรือ อาจเปนบริเวณ
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เดียวกับเมืองเชียงแสนก็เปนได ความสืบเนื่องดังนี้ จึงทําใหถูกเรียกชื่อรวมกันเปน “เมืองเงินยาง
เชียงแสน” ในภายหลัง เมื่อ พญาแสนภู ทรงสรางเมืองเชียงแสน ในป พ.ศ. 1870 นอกจากนี้ เมือง
เงินยางยังมีชื่อภาษาบาลีวาหิรัญนคร24โดยเรียกรวมกันเปนเมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสน25

กษัตริยสําคัญพระองคหนึ่งของราชวงศลาว คือ พญามังราย หรือ เม็งราย ทรงเปน
กษัตริยลําดับที่ 25  ไดครองเมือง เงินยาง ในป พ.ศ. 1804 เปนกษัตริยพระองคแรกที่ไมไดใช
คําวา “ลาว”  นําหนาพระนาม และตอมาคําวา “ลาว” ก็คอยๆเลิกใชในภาคเหนือของไทย26     
พระราชกรณียกิจสําคัญ ไดมีการรวบรวมหัวเมืองตางๆ โดยใชทั้งวิธีรบ และเปนพันธมิตรจน
สามารถรวมกันเปน แควนโยน ไดราว พ.ศ. 181627

ในป พ.ศ. 1839 หลังจากที่พญามังรายไดยึดครองแควนหริภุญไชย พระองคทรงสราง
เมืองเชียงใหม     โดยการปรึกษากับพญางําเมืองแหงพะเยา   และพอขุนรามคําแหงแหงสุโขทัย28

ดินแดนเชียงใหมลําพูนนี้ถูกเรียกวา พิงครัฎฐ และคนที่อยูในพิงครัฎฐ นั้นก็เรียกยวนเหมือนกัน29

เชียงใหมเปนเมืองหลวงของอาณาจักรลานนามาตลอด 262 ป กอนจะถูกพมายึดครองในป พ.ศ.
2101 ยกเวนชวง พ.ศ. 1854-1882 ที่เชียงราย และเชียงแสน เปนเมืองหลวง30

       กอนที่พมาจะยึดครองลานนา พมาและลานนามีความสัมพันธกันมากอนในดาน
การคา ศาสนาและวัฒนธรรม เชน ชาวพมานําเครื่องเขินของชาวไทยยวนไปใช และเรียกวา ยูน31

บางก็เรียกวา โยนเถ ซึ่งแปลวา เครื่องยวน 32 พมาครองลานนาอยูราว 200 ป  ถึงป พ.ศ. 2314
ก็เกิดกบฎโดยการนําของ  จาบานบุญมา  และพระยากาวิละ ซึ่งไดขอความชวยเหลือจากกษัตริย
สยาม   คือ  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช   เปนองคนําทัพ    พรอมดวยเ    จาพระยาจักรี   และ
พระยาสุรสีห      เสด็จขึ้นมาตีเชียงใหม       และ   ยึดเชียงใหมจากพมาไดสําเร็จในป  พ.ศ. 2317
พระยากาวิละไดรับการแตงตั้งครองเมืองเชียงใหมในป พ.ศ. 232533 เวลานั้นเชียงใหมกลาวไดวา
เปนเมืองราง ดังนั้นจึงตองมีการใชทหารเพื่อทําการกวาดตอนผูคนเชลยศึกมาตั้งหลักแหลงที่
เชียงใหม เปนยุคของการ “เก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง”34 จนสามารถตั้งเมืองเชียงใหมไดอีกครั้ง
ในป พ.ศ. 2339

เวลานั้นที่มั่นแหงสุดทายของพมา คือ เมืองเชียงแสน ซึ่งทหารพมาไดรักษาเมืองไว
อยางสามารถ  พระยากาวิละจึงขอกําลังจากกรุงเทพฯ   กองกําลังพันธมิตรจาก เชียงใหม ลําปาง
เวียงจันทน นาน และกรุงเทพฯ ก็สามารถยึดเมืองเชียงแสนคืนไดในป พ.ศ. 234735 ซึ่งเหตุการณนี้
ทําใหเกิดการ เทครัว ชาวไทยยวนในเมืองเชียงแสน  ราว 23,000 เศษ  แลวแบงเปน  5  สวน   ให
ไปเมืองเชียงใหม ลําปาง นาน เวียงจันทน และกรุงเทพฯ เมืองละ 1 สวน โดยพวกที่ไปกรุงเทพก็ได
โปรดเกลาฯ ใหตั้งบานเรือนอยูที่สระบุรีบาง ราชบุรีบาง36  โดยที่สระบุรีมีมากที่เสาไห และมักเรียก
พวกตัวเองวา พวกยวน หรือ ไทยยวน37
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3. ชาวไทยยวนในอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี
3.1 ภูมิศาสตรจังหวัดสระบุรี

ที่ต้ังและอาณาเขต38

จังหวัดสระบุรี ตั้งอยูในเขตภาคกลาง ประมาณเสนรุงที่ 14 องศา 10 ลิปดาเหนือ
ถึง 14 องศา 50 ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 100 องศา 30 ลิปดาตะวันออก ถึง 101 องศา 10
ลิปดาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ประมาณ 108 กิโลเมตร และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 113 กิโลเมตร มี
เนื้อที่ 3,576 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,235,300 ไร โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตางๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดลพบุรี
ทิศใต ติดตอกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศจังหวัดสระบุรีมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นไดชัด 3 ลักษณะ ดังนี้

บริเวณที่ราบลุม คือ สวนหนึ่งของที่ราบลุมเจาพระยาตอนลาง ครอบคลุมพื้นที่
ดานตะวันตกของจังหวัด บางสวนครอบคลุมพื้นที่ตอนกลาง และตอนใตดวย ลักษณะภูมิประเทศ
เปนแบบที่ราบตะกอนพามา (Alluvial Plain) ซึ่งมีทั้งที่ราบน้ําทวมถึง (Flood Plain) และตะพัก ริม
น้ํา หรือที่ราบเปนขั้นๆ (Alluvial Terrace) ระดับความสูงประมาณ 5-100 เมตร จากระดับ    น้ํา
ทะเลปานกลาง

บริเวณเขาหยอม ลักษณะเปนเขาลูกโดด หรือเขาเตี้ย (Monadrock) อยู
กระจายตามที่ราบตอนกลางของจังหวัด และที่เปนแผนดินเปนคลื่นลอนต่ําๆ ทางดานตะวันออก
เฉียงเหนือของจังหวัด ความสูงอยูในชวง 200-400 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง

บริเวณที่เปนเขาสูง เปนแนวการวางตัวของเทือกเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือ
เล็กนอย ถึงตะวันตกเฉียงใตเล็กนอย ซึ่งเปนสวนจงอยดานตะวันตกของทิวเขาดงพญาเย็น    หลัง
ทิวเขานี้ทิวเขาจะติดกันเปนพืดโคงไปตามแนวตะวันตกเฉียงใต ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอดวยแนว
เหนือใตของทิวเขาดงพญาเย็นอีกทีหนึ่ง  จนไปตอกับทิวเขาเพชรบูรณอันเปนทิวเขาลอมดาน
ตะวันตกของที่ราบสูงโคราช พื้นที่สวนใหญมีความสูงประมาณ 500-1,000 เมตร จากระดับ
น้ําทะเลปานกลาง
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ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศของจังหวัดสระบุรีเปนแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู(Tropical 

Savanna Climate) ฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 36.9
องศาเซลเซียส ต่ําสุด 19.6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ 70% ตลอดป และปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยตลอดปเทากับ 1,211.9 มิลลิเมตร

ทรัพยากรปาไม
มีสภาพปาไมเปนปาดิบแลง และปาเบญจพรรณ ไมที่สําคัญไดแก ไมยาง ไม

ตะเคียน ไมเต็ง ไมมะคา และ ไมประดู รวมพื้นที่ซึ่งเปนปาสงวนแหงชาติ, อุทยานแหงชาติ และ
วนอุทยาน ทั้งหมด 559,102.50 ไร หรือรอยละ 25 ของพื้นที่จังหวัด สวนปาอื่นๆเหลืออยูเพียง 59
ตารางกิโลเมตร หรือ 36,875 ไร คิดเปนรอยละ 1.65 ของพื้นที่จังหวัดเทานั้น

ทรัพยากรน้ํา
จังหวัดสระบุรีมีทรัพยากรน้ําทั้งแบบผิวดินและใตดิน ทรัพยากรธรรมชาติน้ําผิว

ดินที่สําคัญอันหนึ่งก็คือ แมน้ําปาสัก เปนแมน้ําสําคัญที่สุดของจังหวัดมีความยาวเฉพาะสวนที่
ผานจังหวัดสระบุรีประมาณ 105 กิโลเมตร มีตนกําเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ ที่จังหวัดเลย ผาน
อําเภอแกงคอย อําเภอเมืองสระบุรี อําเภอเสาไห ไหลลงแมน้ําเจาพระยาที่อําเภอทาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พื้นที่ราบลุมริมแมน้ําปาสัก นับเปนพื้นที่ที่มีความสมบูรณมาก จึงมีประชากร
ตั้งถิ่นฐานกันอยางหนาแนน

การแบงเขตการปกครอง
จังหวัดสระบุรีแบงเขตการปกครองออกเปน 13 อําเภอ ประกอบดวย 111 ตําบล

จํานวน 946 หมูบาน มีเทศบาล 4 แหง และสุขาภิบาลอีก 16 แหง โดยมีรายชื่อของอําเภอและ
เทศบาล ดังนี้

อําเภอ
1.อําเภอเมืองสระบุรี 2.อําเภอแกงคอย
3.อําเภอหนองแค 4.อําเภอหนองแซง9
5.อําเภอบานหมอ 6.อําเภอเสาไห
7.อําเภอพระพุทธบาท 8.อําเภอวิหารแดง
9.อําเภอมวกเหล็ก 10.อําเภอหนองโดน
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11.อําเภอดอนพุด            12.อําเภอวังมวง
13.อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาล
1.เทศบาลเมืองสระบุรี 2.เทศบาลตําบลหนองแค
3.เทศบาลตําบลแกงคอย            4.เทศบาลตําบลพระพุทธบาท

ตารางที่  1  แสดงเขตการปกครองพื้นที่จําแนกรายอําเภอ
การปกครอง จํานวน

หลังคาเรือน
จํานวน
ครัวเรือน

อําเภอ พื้นที่

  ต.   ม. ท. ส.    อ.  ข.ท.  น.ท.  ข.ท.  น.ท.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เมืองสระบุรี
แกงคอย
หนองแค
หนองแซง
บานหมอ
เสาไห
พระพุทธบาท
วิหารแดง
มวกเหล็ก
หนองโดน
ดอนพุด
วังมวง
เฉลิมพระเกียรติ

301,203
801,162
262,867
  87,081
203,576
111,808
287,065
204,501
684,043
 88,070
 58,714
335,396
151,000

11
14
18
9
9

12
9
6
6
4
4
3
6

77
111
181
69
79
102
67
54
78
33
28
30
46

1
1
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-

1
1
2
1
2
3
-
2
1
1
1
1
1

10
12
17
9
8

12
7
6
6
4
3
3
6

18,805
  4,675
  4,623

-
-
-

  7,803
-
-
-
-
-
-

13,406
19,250
19,189
3,812
9,435
7,011
6,365
7,912

11,513
4,038
1,852
4,965
7,647

14,310
2,424
2,254

-
-
-

5,353
-
-
-
-
-
-

11,239
19,938
19,189
3,812
10,522
7,011
6,091
7,912
12,500
3,725
1,852
4,858
7,602

            รวม 3,576,486 111 955 4 17 103 35,706 116,395 24,341 112,901

      หมายเหตุ    ต.=ตําบล   ม.=หมูบาน   ท=เทศบาล   ส=สุขาภิบาล   อ.=องคการบริหารสวนตําบล
  ข.ท.=เขตเทศบาล   น.ท.=นอกเขตเทศบาล

      ที่มา : คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,วัฒนธรรม
                พัฒนาการประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดสระบุรี (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2544), 38.
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ศาสนา
ประชากรสวนใหญของจังหวัดสระบุรีนับถือศาสนาพุทธ เปนจํานวน 515,300

คน  รองลงมาไดแก ศาสนาอิสลาม คริสตและฮินดู มีวัดพุทธทั้งหมด 496 วัด เปนพระอาราม
หลวง    3 แหง   (วัดพระพุทธบาท   อําเภอพระพุทธบาท   วัดสมุหประดิษฐาราม   และวัดเขา
แกววรวิหาร  อําเภอเสาไห) สํานักสงฆ 77 แหงมัสยิด 4 แหง  โบสถคาธอลิก  2  แหง  และโบสถ
โปรแตสแตนท 1 แหง

สังเขปประวัติของจังหวัดสระบุรี
เมืองสระบุรีเร่ิมปรากฏชื่อในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง เนื่องจากมีชื่อเมือง

สระบุรีปรากฏในพงศาวดารครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช กลาวถึงสมเด็จพระ
มหินทราธิราชไดสงพระราชสาสนถึงพระเจาไชยเชษฐาธิราชขอกําลังมาชวยไทยตอสูกับกองทัพ
พมา แตทัพลาวถูกพมาซุมตีที่เมืองสระบุรีในปพ.ศ. 211239 ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงสันนิษฐานวา เมืองสระบุรีนาจะต้ังในราวป พ.ศ. 2092 เปนที่รวบรวมผูคนเพื่อสามารถเรียก
ระดมมารักษาพระนครศรีอยุธยาไดทันทวงที จึงกําหนดไวแตเขตแดน ไมไดสรางเปนบริเวณเมือง
แลวแตงผูร้ังตําแหนงเจาเมืองตั้งจวนอยูที่ไหนก็เรียกวาเมืองตรงนั้น40 ซึ่งบริเวณที่เปนเมืองสระบุรี
เดิมนั้นอยูใกลกับบึงหนองโงงหรือบึงโงง ซึ่งเปนแหลงน้ําธรรมชาติ รูปคลายเกือกมา ปจจุบันอยู
ในเขตตําบลเมืองเกา อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี และชื่อเมืองสระบุรี คงมีความหมายวา เมือง
แหงน้ํา หรือ ตัวเมืองอยูใกลน้ํา41

ในป พ.ศ. 2149 ในรัชสมัยของพระเจาทรงธรรม ไดพบรอยพระพุทธบาทสระบุรี
จากนั้นมาเปนพระราชประเพณีนิยมที่ พระมหากษัตริยจะเสด็จมานมัสการ   และ   ทรงทํานุบํารุง
พระพุทธบาท

ในรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   ไดโปรดฯใหสรางทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือผานสระบุรี ในป พ.ศ. 243942 เจาเมืองสระบุรีในสมัยนั้น คือ                  
พระยาพิชัยรณรงคสงคราม (ดิศ) เห็นวาตัวเมืองสระบุรีเดิมที่เสาไหนั้นอยูไกลจากทางรถไฟ
การคมนาคมไมสะดวกจึงไดยายศาลากลางจังหวัดมาสรางใหมที่ตําบลปากเพรียว และสามารถ
โยกยายขาราชการขึ้นทํางานที่ศาลากลางแหงใหมได ในชวงป พ.ศ.2456-57 สมัยของ
พระยาบุรีสราธิการ (เปา จารุเสถียร) ซึ่งเปนเจาเมืองสระบุรีคนที่ 343
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3.2 ภูมิศาสตรอําเภอเสาไห
ที่ต้ังและอาณาเขต  อําเภอเสาไหตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดสระบุรีระยะ

ทางไปตามถนนพิชัยรณรงคสงคราม ประมาณ 7 กิโลเมตร ที่วาการอําเภอตั้งอยู หมูที่ 5 ตําบล
เสาไห อําเภอเสาไห มีพื้นที่รวมประมาณ 111.808 ตารางกิโลเมตร44 โดยมีอาณาเขตติดตอกับ
อําเภอและจังหวัดตางๆ ดังนี้

ทิศเหนือ       ติดตอกับอําเภอพระพุทธบาท และอําเภอเมืองสระบุรี
ทิศใต          ติดตอกับอําเภอหนองแซง และอําเภอเมืองสระบุรี
ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอเมืองสระบุรี
ทิศตะวันตก   ติดตอกับอําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

อําเภอเมืองสระบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เปนที่ราบลุมเหมาะแกการประกอบอาชีพเกษตร

กรรม โดยเฉพาะการทํานาโดยอาศัยน้ําฝน สภาพดินฟาอากาศอบอุน มีแมน้ําปาสักไหลผานใน
ทองที่ตําบลตนตาล พระยาทด ทาชาง ศาลารีไทย งิ้วงาม เริงราง บานยาง เมืองเกา และสวน
ดอกไม

การแบงเขตการปกครอง
อําเภอเสาไห แบงเขตการปกครองออกเปน 12 ตําบล 101 หมูบาน และ 2

สุขาภิบาล ดังรายชื่อตอไปนี้
ตําบล

1.ตําบลตนตาล 2.ตําบลพระยาทด
3.ตําบลทาชาง 4.ตําบลศาลารีไทย
5.ตําบลงิ้วงาม 6.ตําบลบานยาง
7.ตําบลหัวปลวก 8.ตําบลสวนดอกไม
9.ตําบลเสาไห 10.ตําบลเมืองเกา
11.ตําบลมวงงาม 12.ตําบลเริงราง
สุขาภิบาล
1.สุขาภิบาลเสาไห 2 .สุขาภิบาลบานยาง
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ประชากร
ในป พ.ศ. 2542 อําเภอเสาไหมีประชากรรวมกันทั้งสิ้น จํานวน 28,852 คน  แบง

เปนชาย 13,826 คน และหญิง 15,026 คน และมีจํานวนหลังคาเรือน 7,798 หลัง45

ศาสนา
ประชากรสวนใหญของอําเภอเสาไหนับถือศาสนาพุทธ มีวัดทั้งหมด 33 วัด

สํานักสงฆ  2  แหง

สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพทางเกษตรกรรม เปนอาชีพสําคัญโดยเฉพาะการทํานา มีสูงถึงรอยละ

65.8246 ใชเนื้อที่ปลูกขาว ประมาณ 65,000 ไร มีการปลูกพืชไร เชน ขาวโพด งา อยูบาง สภาพ
เศรษฐกิจสวนใหญจึงขึ้นอยูกับราคาขาวเปลือก  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพประเภทอุตสาห
กรรมใน    ครัวเรือนบาง รวมถึงกลุมอาชีพตามโยบาย 1 ผลิตภัณฑ 1 ตําบล เชน กลุมทอผา การ
ทําขนมกง การทํากระยาสารท การทําขาวหลาม เปนตน

สังเขปประวัติของอําเภอเสาไห47

อําเภอเสาไหเดิมเปนที่ตั้งของเมืองสระบุรี บริเวณใกลบึงหนองโงง หรือบึงโงง ใน
เขตตําบลเมืองเกา ตอมาเมืองสระบุรีจึงไดยายไปอยูที่ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี ดัง
ปจจุบัน อําเภอเสาไหไดถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2437 โดยพระราชวรินทร ตั้งอยูที่บานสระแกว
ตําบลศาลารีลาว (คือ ตําบลเมืองเกาในปจจุบัน) ตอมา ป พ.ศ. 2439 ก็ไดยายที่ตั้งอําเภอไปที่
บานไผลอมใหญ (ตําบลสวนดอกไมในปจจุบัน) ถึงป พ.ศ. 2442 ก็ยายที่วาการอําเภอไปตั้งที่
บานไผลอมนอย (ตําบลเสาไห ในปจจุบัน)

ที่วาการอําเภอเสาไหในปจจุบัน ไดยายมาตั้งเมื่อป พ.ศ. 2467  โดยนายอําเภอ
ขุนนรา-ภัยพิทักษ (ปวน เขตตนนท) รวมกับพอคาประชาชน สรางที่วาการอําเภอในที่ดินบริจาค
จํานวน 8 ไรเศษ ของนายบุญยงค  พงษบริบูรณ (นายกิมยง แซอ้ัง) นอกจากนี้ยังมีสถานีตํารวจ
ภูธร อําเภอเสาไห และบานพักขาราชการอยูในบริเวณเดียวกันดวย

3.3 การตั้งถิ่นฐาน
ชาวไทยยวนกลุมแรกที่ไดยายถิ่นฐานจากเชียงแสน เมื่อป พ.ศ. 2347 ไดมาตั้ง

บานเรือนริมสองฝงแมน้ําปาสัก ทางตะวันออกของอําเภอเสาไหขึ้นไป มีการตั้งชื่อหมูบานตามชื่อ
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บานเมืองเดิมของตน  เชน บานพะเยาว   คือ  คนยวนที่มาจากพะเยาว      หรือ     ไมก็ตั้งชื่อตาม
หัวหนากลุม เชน บานเจาฟา และบานสิบตะ ซึ่งเปนชื่อของปูเจาฟา และหนานตะหรือสิบตะ ทั้ง
สองทาน ที่ยังมีชื่อเปนที่จดจํามาจนปจจุบัน ปูเจาฟาไดตั้งบานเรือนอยูที่บานเจาฟา และทานได
สรางวัดเจาฟาขึ้น

ปจจุบันยังมีศาลปูเจาฟาอยูในหมูบานแหงนี้ สวนปูหนานตะนั้นเปนนองของปู
เจาฟา คงเปนคนสําคัญนําหมูสิบมาจึงไดนามวา สิบตะ ไดตั้งบานเรือนอยูที่บานสวนดอกไม ซึ่ง
เดิมก็เรียกวา บานสิบตะ48

ในปจจุบันชาวไทยยวนไดกระจายไปตั้งถิ่นฐานอยูทุกอําเภอในจังหวัดสระบุรีซึ่ง
ชุมชนชาวไทยยวนที่อําเภอเสาไห นับเปนชุมชนที่ใหญ และดั้งเดิมที่สุด49 ประมาณกันวามีชาว
ไทยยวนถึง 2 ใน 350 ของประชากรทั้งหมดในอําเภอเสาไห หรือคิดเปนจํานวน 18,000 คน จาก
ประชากรทั้งหมด ประมาณ 27,000 คน (เมื่อป พ.ศ. 2541)51 โดยอาศัยอยูใน 9 ตําบล 67 หมู
บาน จากทั้งหมด 12 ตําบล 101 หมูบาน หมูบานของชาวไทยยวนมีประวัติความเปนมาโดย
สังเขป52 ดังนี้

1. ตําบลเสาไห
บานเสาไห เดิมมีชื่อวา  บานไผลอมนอย ตั้งอยูบนฝงขวาของแมน้ําปาสัก

เปนที่ตั้งของที่วาการอําเภอเสาไหและมีตลาดอยูดวยเหตุนี้ไดชื่อ เสาไห นั้น มาจากตํานานเรื่อง
เสา  รองไห ซึ่งกลาวถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร เมื่อคร้ังสรางพระนคร ทางราชการไดสั่งใหกรมการ
เมืองตางๆคัดเลือกเสาเขาประกวดเปนเสาหลักเมือง เสาไหนี้เปนเสาไมตะเคียนที่มิไดรับคัดเลือก
บางก็วาลอยทวนน้ําขึ้นมาจากกรุงเทพฯ บางก็วาจมอยูหนาที่วาการอําเภอเสาไหอยูแลว วันดีคืน
ดีก็ขึ้นมารองไหโหยหวน จึงไดชื่อวาบานเสาไหมาจากเสารองไหนั่นเอง

ตอมาในป พ.ศ. 2501 ผีแมนางตะเคียนไดมาเขาฝนนางเฉลียว จันทร
ประสิทธิ์ วาอยากขึ้นจากน้ํา นายเผาสามีจึงจางคนดําน้ํางมหาเสา และไดทําพิธีเชิญเสาขึ้นจาก
น้ําเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2501 นํามาไวที่วัดสูงจนทุกวันนี้ เสาไมตะเคียนทองนี้ยาว 13 เมตร เสน
ผานศูนยกลาง 0.75 เมตร แมนางตะเคียนนี้ชื่อวา “นอย บุญจันทร”

บานจอกอ อยูเหนือบานเสาไหขึ้นมา เดิมเปนที่ตั้งของเรือนจําของเมือง
สระบุรีเมื่อคร้ังยังอยูที่ตําบลศาลารีลาว

บานแพะกลาง เปนหมูบานอยูกลางทุงนา
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2. ตําบลสวนดอกไม
บานสวนดอกไม เดิมมีชื่อวา บานสิบตะ ตามชื่อของหนานตะ คนไทยยวน

รุนแรกที่ไดมาอยูที่เสาไหนี้  ตอมาเปลี่ยนชื่อตามวัดสวนดอกไม
บานแพะแขกแดง  ตั้งอยูกลางทุงนา   เลาวาเดิมเปนที่เลี้ยงแพะของแขก

มีวัดสําคัญ คือ วัดสมุหประดิษฐาราม พระอารามหลวงชั้นตรี สถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4
บานเจาฟา มีทั้งบานเจาฟาเหนือและบานเจาฟาใต ตั้งชื่อตามปูเจา คน

ไทยยวนรุนแรก
บานไผลอม เปนหมูบานชาวไทยยวนที่เกาแกหมูบานหนึ่ง เดิมชื่อบานโบ

ลาน หมายถึง ลานใหญกวางใชเปนที่นวดขาว
บานถนนเหล็ก และ บานทุงกวาง เปนหมูบานที่อยูกลางทุงนาติดทางรถไฟ

3. ตําบลตนตาล
ตําบลตนตาล นี้ตั้งอยูฝงซายของแมน้ําปาสัก มีหมูบานเรียงกัน คือ บานหัว

หิน บานตนตาล และ บานทาราบ น้ําตรงหนาบานทาราบ ถือเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์ ใชในพระราชพิธี
มุรธาภิเษกในสมัยกรุงศรีอยุธยา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  ที่บาน
ตนตาล มีวัดสําคัญ คือ วัดเขาแกววรวิหาร เปนพระอารามหลวง

บานนาลอม และ  บานแกงขามลอม   อยูหางจากกลุมบานตนตาลออกไปใน
ทุงนา

4. ตําบลพระยาทด
   บานพระยาทด ไดชื่อมาจากในสมัยโบราณ เมื่อถึงฤดูแลงน้ําในแมน้ําปาสัก

บางแหงจะแหงตื้นเขิน พระมหากษัตริยและเจานายมักจะเสด็จประพาสทางน้ําเพื่อไปยังวังสีทา   
แกงคอย ทานก็จะเกณฑชาวบานโกยทรายเปนรองน้ําใหเรือผานโดยสะดวก พระยาที่เปนหัวหนา
ในการนี้จึงไดนามวา “พระยาทด” ความสําคัญของบานพระยาทดนี้ คือ ใชเปนที่พักกองทัพเมื่อ
ยกจากกรุงเทพฯ ขึ้นไปทางภาคอีสานดังที่ปรากฏใน “นิราศหนองคาย” ที่แตงโดยหลวงพัฒนพงศ
ภักดี (ทิม สุขยางค) กลาวถึงเหตุการณปราบฮอ โดยมีเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารงเปนแมทัพ 53

นอกจากบานพระยาทดแลวเลยขึ้นไปทางเหนือจะมี บานหนองจิก บานหนองไฮ บาน
หวยบงใต บานวังงูเหา และ บานนอยปาคา
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5. ตําบลทาชาง
บานทาชาง มี 2 บาน คือ บานทาชางเหนือและทาชางใต เลากันวาเดิมเปนที่

เลี้ยงชางของเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง บางก็วาเปนสถานที่ซึ่งกองชางบรรณาการซึ่งมาจาก
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาตองมาผาน จึงไดชื่อวาบานทาชาง

บานทุงมะซาน บานหวยยาง และบานหวยบุญอยูทางทิศเหนือของบาน
ทาชาง

6. ตําบลศาลารีไทย
มีทั้งหมด 5 หมูบาน แตเปนชาวไทยยวนเพียงบานเดียว คือ บานพะเยาว ตั้ง

ชื่อตามหมูบานเดิม คือบานพะเยาวที่จังหวัดเชียงราย

7. ตําบลงิ้วงาม
บานปากบาง ตั้งอยูฝงซายของแมน้ําปาสัก เดิมเรียกบานนี้วา บานงิ้วงาม

เพราะมีตนงิ้ว ตอมาเมื่อประมาณ 100 ปที่แลวเกิดโรคระบาด ชาวบานไดยายออกไปอยูทุงนาไกล
ออกไปเกือบทั้งหมูบาน ภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อเปนบานปากบาง

บานโคกกระทอน ตั้งอยูกลางทุงทางเหนือของบานปากบาง

8. ตําบลบานยาง
บานยาง เชื่อกันไป 2 นัยวา ชื่อของบานยางมาจาก ชาวบานเปนคนยาง

(กะเหรี่ยง) อพยพมาจากดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม อีกนัยหนึ่งวา เดิมมีตนยางมากจึงไดชื่อ
วา บานยาง หมูบานนี้ตั้งอยูริมแมน้ําปาสัก มีบานหนาแนน มีตลาดและโรงสีขาว และยังเปนทา
เรือสําหรับไปสระบุรี จึงคึกคักดวยผูคน และเมื่อมีประชากรมากขึ้นจึงโยกยายไปตั้งบานเรือนที่
บานดอนขาม-เต้ีย บานสันประดู บานหนองแขม บานหนองโพธิ์ และ บานหนองถานใต

9. ตําบลหัวปลวก
ตําบลหัวปลวกเปนตําบลที่เนื้อที่กวางใหญมาก อยูหางจากแมน้ําปาสัก

ประมาณ 7 กิโลเมตร ประกอบดวยหมูบานชาวไทยยวน ดังนี้
บานแพะ เปนกลุมบานที่มีประชากรหนาแนน แตกอนมีหมูบานที่อยูรอบๆ

คือ บานหัวปลวก บานหวยใหญ บานหวยนอย และ บานสันมะคา
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บานโคกกระพี้ เดิมชื่อบานบอตะโก นอกจากนี้ก็ยังมี บานหวยหวาย บาน
หวยน้ําบา บานหนองกระเบา และ บานหวยปาซาง

บานมวงฝาย และ บานเขาดินใต เปนหมูบานที่อยูไกลสุดของอําเภอเสาไห หมู
บานนี้เพิ่งเกิดเมื่อประมาณ 40 ปมานี้เอง สมัยกอนเปนปาไมตองซื้อที่ เพียงจับจองแลวไปแจง
ครอบครองตออําเภอก็ใชได  ชื่อบานมวงฝายมาจากมะมวงฝาย เปนมะมวงลูกเล็กเทาลูกมะนาว
แมจะสุกก็เปรี้ยวมาก ปจจุบันไมมีแลว สวนบานเขาดินใต ไดชื่อเชนนี้เพราะมีภูเขาดินอยู 3 ลูก

หมูบานตางๆ ของชาวไทยยวนในอําเภอเสาไหนี้ แรกเริ่มเมื่ออพยพมาไดตั้งถิ่น
ฐานอยูริมแมน้ําปาสักกอน เปนการตั้งถิ่นฐานตามแนวเสนทางคมนาคม (Linear Settlement)54

การตั้งบานเรือนเปนแนวยาว โดยจะอยูเปนกลุมติดตอกันโดยอาจเปนชุมชนการคาหรือทางแยก
ของ    ลําน้ํา  ซึ่งความสําคัญของแมน้ําปาสักไมไดมีแคเปนเสนทางคมนาคม แตยังเปนแหลงน้ํา
จืดอันสําคัญที่สงเสริมใหมีอาหารและสันทนาการ55 แลวตอมาจึงเคลื่อนยายออกไปอยูไกลแมน้ํา
ใน ภายหลัง

3.4 เศรษฐกิจ
อาชีพเกษตรกรรม นับเปนอาชีพที่สําคัญของคนไทยยวนในอําเภอเสาไห โดย

เฉพาะอาชีพทํานา ซึ่งผลผลิตขาวของอําเภอเสาไหเปนที่นิยมมากถือเปนขาวชั้นดี ขาวที่มีชื่อเสียง
ของเสาไหในอดีต คือ “ขาวเจ็กเชย” ไดชื่อมาจากพอคาชาวจีนเรียกกันวา เจ็กเชย นําพันธขาว
นาทรายจากจังหวัดอุทัยธานีมาใหชาวเสาไหปลูก ขาวพันธนี้มีเมล็ดยาวหุงขึ้นหมอจึงเปนที่นิยม56

ในอดีตบริเวณอําเภอเสาไหมีสภาพเปนปา แตละคนก็บุกเบิกที่นาเอาเอง นาของ
อําเภอเสาไหเปนนาดํา เมื่อถึงฤดูทํานาหรือเก็บเกี่ยวก็ตองชวยกันลงแขก ครอบครัวใดมีลูกหลาน
หลายคนก็นับวาโชคดีเพราะในการทํานานั้นตองอาศัยแรงงานคนเขาชวย นอกจากแรงงานคน
แลว วัวและควายก็เปนสัตวสําคัญที่มีคาและจําเปนตองมีไวใชทุกครอบครัว วากันวาในอดีต    
ชาวไทยยวนบานไผลอมรุนแรกๆยังเคยใชชางไถนากัน

ปจจุบันชาวนานิยมวัว-ควายกันนอยลง เพราะมีรถไถนาแพรหลายและรถนี้ก็ใช
ประโยชนไดเอนกประสงค นอกจากใชไถนาแลว ยังใชลากเข็นขาว นวดขาว สวนการเกี่ยวขาวเคย
มีการทดลองเกี่ยวขาวดวยรถเกี่ยวขาวแตไมไดผล เนื่องจากขาวเสาไหนาดําเปนขาวตนสูง ตอง
ลมขาวลงติดกับพื้นดิน เวลาเกี่ยวขาวตองใชเคียวดึงกอขาวขึ้นมาตัด

เดิมการทํานาของอําเภอเสาไหมีแตนาปตองอาศัยน้ําฝนเปนหลัก  เพิ่งมาเริ่มการ
ทํานาปรังประมาณ 40 ป ในบริเวณที่อยูติดแมน้ําปาสัก ปจจุบันการทํานาอาศัยน้ําจากคลองสง
น้ํา การทํานาจึงมั่นคง นอกจากการทํานาแลวก็ยังมีการทําไรขาวโพด และสวนผักอีกดวย
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อาชีพทอผา เปนสิ่งที่ชาวไทยยวนทํากันมานาน เรียกกันวา “การทอหูก” ถือวา
เปนการทํางานของผูหญิง หลังจากหมดหนานา การทอผาสมัยกอนตองทําเองเกือบทั้งหมดตั้งแต   
หีบฝาย ตีฝาย ปนดาย และทอเปนผืนผา ผืนผาที่ไดเรียกวา “ผาขี้โป” มีลักษณะหนาบางบางบาง
มีเสนดายเปนปุมปาบาง เมื่อจะนําไปตัดเสื้อ-กางเกงก็ยอมสีเอา

ปจจุบันมีการจัดตั้งศูนยทอผาขึ้นที่บานตนตาลและบานทาชาง ลวดลายของผาก็
ทันสมัยขึ้น มีการนําไปขายตามเทศกาลตางๆ เชน งานนมัสการพระพุทธบาท รวมทั้งขายที่ศูนย
ทอผาทั้ง 2 แหงดวย

นอกจากการทอผา ก็ยังมีการทอเสื่อจากตนกกซึ่งชาวไทยยวนเรียกวา “หญาผือ”
นํามาจักเปนเสนตากแดด แหงดีแลวก็นํามาสานหรือทอเปนเสื่อ หรือนํามาทําเปนกระเปาถือก็ได

อาชีพจักสาน ถือวาเปนงานที่ลูกผูชายตองทําได    เมื่อหมดหนานา  พอบานก็
จะหาไมไผมาจักตอกสานกระบุง เครื่องมือจับปลา เสื่อลําแพน หรือ สาดกะลาในภาษาไทยยวน
ซึ่งเปนเครื่องใชประจําบาน การที่ลูกผูชายจักสานไมเปนถือเปนการเสียหนา ถาเปนเขยบานใดพอ
ตาก็ตองสอนเสริมให

การคั่วขาวตอกและตําขาวเมา เดิมเปนการทําเพื่อเตรียมทําขนมกระยาสารท
แตปจจุบัน สามารถเปนอาชีพหลักได โดยเฉพาะที่บานยาง ไดพัฒนาการคั่วขาวตอกโดยใช
มอเตอรไฟฟา สามารถทําพรอมกันได 2 – 3 กระทะ เชนเดียวกับการตําขาวเมา เดิมใชวิธีตําดวย
ครกกระเดื่องหรือครกมอง ตองใชคน 2 คน ตอ 1 ครก  คนหนึ่งเปนคนถีบกระเดื่อง อีกคนจะนั่ง
คนขาวเมาในครก หลังจากใชมอเตอรเขามาชวยฉุดหางกระเดื่อง ก็ใชเพียงแคคนชวยคนขาวเมา
เทานั้น

อาชีพคาขาย ในอําเภอเสาไหมีตลาดอยู 5 แหง คือ ตลาดเสาไห ตลาดพระยา
ทด ตลาดบานยาง ตลาดสันประดู และตลาดบานแพะ ซึ่งบางตลาดก็ไมไดมีลักษณะเปนหองแถว
แตก็เรียกกันวาตลาด สวนหมูบานตางๆก็มีการนําของมาขายกันในที่ชุมชน เชน บานตนตาลก็นํา
มาขายกันบริเวณวัดตนตาล

นอกจากอาชีพตางๆที่กลาวถึงแลวขางตนก็ยังมีอาชีพซึ่งทําเฉพาะกลุมเชน 
อาชีพ  ชางไม หมอแผนโบราณ ปนอิฐ เลี้ยงสัตว และรับราชการ เปนตน57
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3.5 ศาสนาและความเชื่อ58

ชาวไทยยวนในอําเภอเสาไห มีความเชื่อที่เห็นไดชัดเจนอยู 2 ลักษณะ คือ ความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และความเชื่อเร่ืองผี ความเชื่อเหลานี้ไดปรากฏออกมาเปนระเบียบ
ขอหาม ประเพณี และพิธีกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันของชาวไทยยวน นับวาเปนรากฐานที่
สําคัญในการประพฤติปฏิบัติตน ดํารงชีวิตดวยความดีงามอยูในสังคมรวมกันอยางเปนสุข  โดยมี
วัด    ซึ่งเปนสถาบันทางศาสนา   ที่เปนศูนยกลางของคนในชุมชน กลาวไดวาชาวไทยยวนเปน
พุทธศาสนิกชนทุกคน59 ชีวิตจึงผูกผันอยูกับวัดตั้งแตเกิดจนตาย หมูบานชาวไทยยวนมีวัดประจํา
หมูบานอยางนอย 1 วัด รวมแลว 24 วัด ซึ่งในอดีต นอกจากวัดจะเปนสถาบันทางศาสนาแลว ยัง
มีบทบาทเปนสถาบันทางการศึกษาใหความรูแกคนในชุมชน  เปนคลังความรูไมแตเฉพาะดาน
ศาสนาเทานั้น   แตยังรวมถึง   ตํารา   ตํานานตางๆ   เห็นไดจากคัมภีรภาษายวนที่เก็บอยูตามวัด
ตางๆ60 ที่กระจายกันอยูในชุมชนคนไทยยวน พื้นความรูจากวัดที่ไดรับการถายทอดจากทั้งพระ
สงฆและผูที่เคยบวชเรียนสูชาวบานเปนปจจัยสําคัญทําใหพุทธศาสนายังคงดํารงสืบตอในสังคม
ของชาวไทยยวน

ความเชื่อ     เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอวิถีชีวิตของชาวไทยยวน       นอก
เหนือจากพุทธศาสนา ซึ่งความเชื่อนี้มีตั้งแตการเชื่อถือผี เชื่อเร่ืองฤกษงามยามดีตางๆ เร่ืองไสย
ศาสตร อาคมของขลัง ฯลฯ ความเชื่อบางประการก็เปนลักษณะเฉพาะตัวของชุมชน บางประการ
ก็คลายกันกับชนกลุมอ่ืน ดังจะกลาวตอไปนี้

การเชื่อถือผี การนับถือผีนี้สืบเนื่องมาแตสมัยโบราณ เปนการนับถืออํานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ที่มองไมเห็นเนื่องจากความกลัวตออํานาจของธรรมชาติที่มนุษยไมสามารถควบคุมได
จินตนาการของมนุษยเองไดสรางและปลูกฝงสืบมาวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอํานาจเหนือตน คอยบังคับ
ควบคุม ตรวจสอบ และลงโทษพวกตนอยู61  ดวยเหตุนี้จึงตองมีพิธีกรรมไหวพลีเพื่อปองกันความ
พินาศจากอํานาจดังกลาว

ผีที่กลาวถึงนี้มิไดหมายถึงวิญญาณของคนที่ตายไปแลวแตเพียงอยางเดียวแตยัง
รวมถึง สิ่งที่เชื่อกันวามีอํานาจอื่นๆ เชน นาค ยักษ เทวดา เปนตน ซึ่งผีที่ชาวไทยยวนเชื่อถือพอจะ
จําแนกไดดังนี้

ผีเรือน คือ ผีที่ชาวไทยยวนเชิญมาอยูประจําเรือนของตน เรียก ผีปูยา หรือ “ผี
รักษา” เปนวิญญาณของบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว บานชาวไทยยวนจะมีหิ้งติดฝาบานสูงพอสม
ควร เปนที่อยูของผีปูยา สวนใหญแลวตระกูลหนึ่งๆจะมีผีปูยาอยูที่บานใดหลังหนึ่ง ไมนิยมแยกผี
ปูยาไปไวหลายที่ เมื่อถึงเทศกาล เชน สงกรานตก็จะนัดกันมาไหว
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ผีประจําหมูบาน ทุกหมูบานของชาวไทยยวนจะมีศาลผีประจําหมูบาน อาจ
ปลูกศาลกลางหมูบาน หรือสวนใดสวนหนึ่งของหมูบาน เชน ศาลเจาบานเสาไห บานเจาฟา มี
ศาลปูเจาฟา  หรือกลางทุงนาบานไผลอม มีศาลปูเจาเขียวเปลวโปรงฟา ซึ่งผีที่อยูตามศาลผีในหมู
บานเหลานี้ถือวาสามารถใหทั้งคุณและโทษ จึงตองมีการนัดเลี้ยงผีกันในชวงวันสงกรานต เครื่อง
เซนก็มี หมู เปด ไก เหลา ขนม ผลไม ฯลฯ บางทีก็จะมีการเชิญวิญญาณผีเหลานี้มาเขาทรงดวย
และบางทีก็มีการจัดมหรสพใหผูคนไดดูกันดวย

ผีประจําวัด แบงไดเปน 3 ประเภท คือ ผีเสื้อวัด, ผีเปรต และผีที่อยูตามปาชา ซึ่ง
ผีเสื้อวัด มีอยูดวยกันทุกวัด บางวัดมี 2 แหง เชน วัดไผลอม มีศาลเสื้อวัด “ปูรอด” และ   “ยาย
เอี่ยม”  สวนเรื่องอภินิหารของเสื้อวัดนั้นมีเลากันทุกที่     เชน   เสื้อวัดปากบาง     ถาใครจุดพลุจุด
ตะไลโดยไมบอกกลาวกอนก็จะจุดไมติด เปนตน

ผีประจําทองนา ชาวไทยยวนเรียกวา “เสื้อนา” มีอยูในที่นาของทุกคน ความเชื่อ
เร่ืองเสื้อนานี้มีมานานแลว ดังนั้นกฎหมายมังรายศาสตรฉบับวัดเสาไห กลาวไววา

             ผูใดขี้ใสขาวแรกทาน  ตั้งแตตอนหวานกลาไปจนถึงตอนจะยายปลูก  จะเก็บเกี่ยวใหมันหา
                       เหลา 2 ไห, ไก 2 คู, เทียนเลม, ขาวตอกดอกไมบูชาขวัญขาวและเสื้อนา, มิผิดแตเยี่ยวไมได

             ขี้ใหมันหาไกคูหนึ่ง, เหลาขวดหนึ่ง, เทียนคูหนึ่ง, ขาวตอกดอกไมบูชาเสื้อนา 62

ความเชื่อเร่ืองเสื้อนายังสืบตอมาทุกวันนี้ เมื่อถึงเดือนหกจะมีการทําขนมบัวลอย
ใสหมอไปเลี้ยงเสื้อนากันทุกป

แมนางธรณี เปนเทพประจําพื้นดิน ชาวไทยยวนนับถือกันมาก เชื่อวาใหคุณ
มากกวาโทษ ทุกวันพระเวลาเชาคนที่นับถือจะเอาขาวสุกปากหมอคลุกน้ําตาลขยําใหเปนกอง หา
กองบนใบตองเซนแมธรณี พรอมทั้งจุดธูปขอใหทานคุมครอง ความเชื่ออีกประการ คือ เมื่อจะเดิน
ทางออกจากบาน พอกาวถึงบันไดขั้นสุดทาย กลั้นใจหยิบแมนางธรณี(ดิน) วางบนศีรษะสามกอน
และขอใหทานคุมครอง จะเดินทางปลอดภัย

ผีปอบ เปนผีที่สิงอยูในตัวคนบางคนเทานั้น ซึ่งเปนไดทั้งชายและหญิง วากันวา
สาเหตุที่เปนปอบมีสองสาเหตุ คือ สาเหตุแรก มีเครื่องรางของขลัง หรือมีผีปูยาแลวไมเลี้ยงรักษา
ใหดี ทานโกรธจึงเขาสิงกลายเปนปอบไป อีกสาเหตุหนึ่ง คือ ผีปอบสามารถสืบทอดกันทางสาย
เลือด หรือติดตอกันเหมือนเชื้อโรค เชน ชายที่แตงงานกับหญิงที่เปนปอบก็สามารถเปนปอบได

นอกจากผีตามความเชื่อของชาวไทยยวนดังที่กลาวมาแลว ก็ยังมีผีประเภทที่
มาตามคําขอหรือคําเชิญมาในรางของคนทรง เชน ผีเจาพอ-เจาแมซึ่งเชื่อกันวาใหคุณแตทางเดียว
แมสังคมจะเปลี่ยนไปอยางไรแตความเชื่อเร่ืองผีของชุมชนก็คงอยูและยังมีความเชื่ออ่ืนๆอีก เชน
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ความเชื่อเรื่องขวัญ ขวัญตามความเชื่อ คือ สิ่งที่อยูในรางกายตั้งแตเกิดเปน
ภาวะทางจิต เปนของภายใน มองไมเห็นดวยตา จับตองไมได ขวัญนี้ถาอยูกับตัวผูใดก็มีแตความ
สุขสบาย แตถาขวัญหนีหายจากตัวไปก็จะเจ็บไขไดทุกข และอาจถึงแกความตายได ถาขวัญไม
กลับคืนสูตัว ขวัญนี้มีอยูในคน สัตว และสิ่งที่ไมมีชีวิตอื่นๆ เชน ขวัญขาว  ขวัญควาย  ขวัญเรือ
ฯลฯ ชาวไทยยวนเชื่อกันวา ขวัญของคนจะไมอยูกับเนื้อกับตัว 4 วาระดวยกัน คือ

1.เมื่อตกใจ จะเพราะเหตุใดก็ตาม เชื่อกันวาจะหนีจากเราไป
2.เมื่อเจ็บไขไดปวย
3.เมื่อกลับจากตางถิ่น ถาไปตางถิ่นนานๆ เมื่อกลับมาบานเชื่อกันวาขวัญยังไม

กลับตามมา จึงตองทําพิธีเชิญขวัญ
4.โอกาสงานมงคลตางๆ ก็จะมีการเชิญขวัญเชนกัน
นอกจากขวัญคนแลว ชาวไทยยวนยังใหความสําคัญกับขวัญขาวมาก มีการทํา

ขวัญขาวเสมอ เมื่อเกี่ยวขาวมัดเปนฟอนแลว ก็จะเลือกวันหาบขาวเขาลาน โดยมากเปนวันอธิบดี
หรือวันธงชัย นําเอาใบคูณ ดอกคูนมาวางไวที่หัวลานกอน แลวจึงหาบฟอนขาวฟอนแรกมาทับไว
และหลังจากนวดขาวเสร็จ เตรียมนําขาวขึ้นยุงก็จะเชิญขวัญแมโพสพ สวนมากฝายหญิงจะเปน
คนทําโดยคอนกระบุงที่มีผาขาวมาสวยๆพาดคลุมลงมาจากไมคานถึงกระบุง แลวเดินเก็บรวงขาว
ที่ตกอยูที่ทุงนา ขณะเดินเก็บรวงขาวที่ตกอยูที่ทุงนา ขณะเดินเก็บจะไมพูดกับใครเปนอันขาด เมื่อ
เก็บครบทุกไรแลว ก็เอารวงขาวนั้นมาใสยุง ซึ่งเปนพิธีเชิญขวัญขวัญขาวอยางงาย แตถาจะให
ครบตามวิธีก็ตองทําบุญลาน นิมนตพระมาสวดมนตเย็นที่ลานหลังจากนวดขาวเสร็จ รุงเชาถวาย
อาหารบิณฑบาตร แลวเชิญขวัญขาวตอไป

3.6 ประเพณี63

ประเพณี คือ ระเบียบแบบแผนที่ปฏิบัติสืบตอกันมา ชาวไทยยวนเสาไหก็มี
ประเพณีที่เปนของตัวเองอยูหลายประการ แมวาจะตั้งถิ่นฐานอยูในภาคกลางของประเทศไทยก็
ตาม ซึ่งประเพณีเหลานี้บางอยางก็ไมนิยมปฏิบัติในสมัยปจจุบันแลว บางอยางก็มีการประยุกตให
เขากับยุคสมัย

3.6.1.ประเพณีที่เกี่ยวของกับชีวิต
ประเพณีการเกิด ในสมัยโบราณตองทําคลอดกันเองโดยอาศัยหมอ

ตําแย หรือ ผูมีประสบการณในหมูบานมาชวยเหลือ  เมื่อเด็กคลอดแลว    หลังจากอาบน้ําก็จะนํา
เด็กมาวางในกระดงที่มีสมุดดินสอ หรือ เข็มเย็บผา เปนเคล็ดวา เมื่อโตขึ้นจะไดเปนคนมีความรู
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หรือเย็บปกถักรอยเกง สวนการเอารกเด็กไปทิ้งตองทําตามตํารา เชน
ผูใดเกิดเดือน 1, 2, 3  หื้อ (ให) เสียหนวันตกจักรูหลวก (ฉลาด) ดี  มีขาวของแล
ผูใดเกิดเดือน 4, 5, 6 หื้อเสียหนพายัพ  หรดี  อีสาน  มีขาวของดี
ผูใดเกิดเดือน 7, 8, 9 หื้อเสีย (รก) หนเหนือดีแล
ผูใดเกิดเดือน 10, 11, 12 หื้อเสียหนวันออกจักรูหลวก (ฉลาด) ดี  มีขาวของ
และครั้นวาเสีย รกบ (ไม) ถูกเปนงาว (โง) อางอะ (พูดไมชัด) ไปเสีย บเปนคนดีแล64

เมื่อมารดาคลอดแลวก็ตองอยูไฟ เรียกวา “แมเฮือนไฟ” ซึ่งดินที่จะเอามา
ใสเรือนไฟก็ตองเลือกทิศเอามาตามตําราอีกเชนกัน65

เมื่อเด็กคลอดแลวก็ตองตั้งชื่อใหโดยอาจใหพระหรือผูใหญที่นับถือ หรือ
อาจจะเปนพอแมเองก็ไดตั้งชื่อให ซึ่งชื่อของคนไทยยวนรุนเกาจะมีพยางคสั้นๆและมีสําเนียงเปน
ภาษายวน เชนก๊ํา, กาน, ฟุง, ตา, ถิ๊บ, เฮือน เปนตน

ประเพณีการบวช ชาวไทยยวนที่มีลูกชายอายุครบเกณฑบวช ก็จะทําพิธี
บวชใหโดยถือวาเปนงานสําคัญมีหนามีตาของครอบครัว เมื่อกําหนดวันบวชได ก็จะบอกญาติพี่
นองมิตรสหายใหมาอนุโมทนา สวนผูจะบวชก็จะไปอยูวัดเพื่อทองบทขานนาคและบดสวดมนต
งานบวชนิยมจัดเปนสามวัน วันแรกเรียกวา “วันดาปอย” คือ วันเตรียมงาน จะมีญาติพี่นองมา
ชวยกันเตรียมทําอาหารไวเลี้ยงแขก เรียกวา “ฮอมบุญ” หรือ “ฮอมปอย” พรอมกันนี้ยังมีการ
ประดับบานใหสวยงาม เชน ตัดกระดาษสีเปนร้ิวยาวๆ หรือ เปนรูปสัตวตางๆ หรือ อักษรลาบวช
ติดตามมุมบาน

งานวันที่สอง เรียกวา “วันสุกดิบ” ซึ่งญาติพี่นองบานใกล บานไกล ก็จะมา
รวมบุญดวย สิ่งที่นํามารวมบุญมีทั้งเงินและขาวสารใสขัน เมื่อเจาภาพรับขันเทขาวสารแลวก็จะ
ใส ขาวตมผัด คนไทยยวน เรียกวา ขาวตมปาว เปนของตอบแทน   จากนั้นก็จะเลี้ยงอาหารผูที่มา
รวมบุญ ในชวงบายจะนํานาคไปโกนศีรษะที่วัด เสร็จแลวนาคก็จะไปรับศีลหาจากพระแลวตั้ง
ขบวนแหมาสูบาน  อาบน้ําแตงตัวนาค จากนั้นก็จะมีพิธีทําขวัญนาค ในตอนกลางคืนจะมีมหรสพ
ใหความสําราญแกผูมารวมงานดวย

รุงขึ้นวันบวช ก็จะนํานาคไปสูวัด สมัยกอนจะใชชางหรือมาเปนพาหนะ
เมื่อนาคเวียนรอบอุโบสถสามรอบแลว ทําพิธีวันทาสีมา แลวนํานาคเขาสูอุโบสถ เมื่อทําพิธีบวช
เสร็จ พระบวชใหมออกจากโบสถชาวบานจะเอาธูปใสถุงยาม บางคนก็จะใสเงิน การทําบุญกับ
พระบวชใหมถือวาไดบุญมาก เพราะทานยังไมไดตองอาบัติ เปนพระบริสุทธิ์ ในสมัยกอนจะบวช
กันคนละ 2 – 3 พรรษา ขณะบวชก็จะศึกษาปริยัติธรรมบาง หัดเทศนแบบยวนบาง พระที่เทศน
ยวนไดเพราะก็จะมีกัณฑเทศนไมขาดสาย
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เมื่อถึงคราวตองลาสิกขา ก็ตองหาฤกษยามที่ดีกอนจึงคอยสึก เมื่อสึกแลว
ก็ตองอยูวัดอยางนอย 3 – 7 วัน  เพื่อทําความสะอาดวัด คนที่บวชแลวจะถูกเรียกวา “หนาน” นํา
หนาชื่อ เมื่อครบกําหนดแลวก็จะออกจากวัด มีธรรมเนียมอยางหนึ่ง คือ จะใหนองสาวมาชวยถือ
กระเปาเสื้อผาออกจากวัด ถาไมมีนองสาวก็อาจจะวานหลานสาว หรือสาวอื่นมาถือใหแทนก็ได

ประเพณีแตงงาน กอนจะถึงการแตงงาน หนุมสาวตางก็ผานการเกี้ยว
ราพาสีกันมากอน หนุมไทยยวนรุนเกาตองแสวงหาคาถาของขลังมาใสตน กอนจะออกนอกบานก็
ตองเสกแปงทาหนา เชน ตัวอยางคาถาของหลวงเยีย บานหวยหวาย “จะระ จิตตัง พุทธัง สังมิ
เสกน้ําลางหนาเปนมหานิยม สาวหรือคนแกก็ชอบเราและ”66

นอกจากคาถาไสยศาสตรตางๆ แลว หนุมสาวไทยยวนก็ตองเรียนรูการใช
คําพูดเกี้ยวกันที่เรียกวา “คําผญา” เปนถอยคําที่มีสัมผัสสอดคลองกัน มีความหมาย ลึกซึ้ง เปน
การบอกรักโดยไมพูดคําวารักออกมาโดยตรง ตัวอยาง เชน

           ชาย : ลาละเนอ แมดอกจุมป เมินๆมาที บอยากหนีไกลหนา
           (ลาแลวนะนองรัก นานๆ พี่ไดมาที ก็ไมอยากกลับใหไกลจากหนานอง)
           หญิง : กึ๊ดฮอดเมียแลวกา ปอกาขายตาล มาหื้อหันบนาน ฟงกานปกบาน”

                   (คงคิดถึงเมียแลวสิ พอคาน้ําตาล มาใหเห็นไดไมนาน ก็จะรีบกลับบานเสียแลว)
                       หรือ  ชาย : งามก็ปอเหมือนฟา ยังหวานมาจา ปกาเหมือนดั่งปลาหลงเหยื่อ บกล้ัน”

                   (งามเหมือนนางฟาแลว ยังพูดไดหวานอีกดวย พี่ก็เหมือนปลายอมไมสามารถที่จะ
                     อดกลั้นในการกินเหยื่อได)

           หญิง : จางเยาะจางเยย นอเขยบานอื่น เอามะยอมายื่น หมื่นสาวกาหูม
                      (พี่ชางเยาะเยยนองจัง  นะพอเขยบานอื่น เอาคําปอยอมาให สาวตั้งหมื่นก็หลงนี่)67

การเกี้ยวสาวนี้หนุมก็จะมองหาโอกาสที่จะไดพูดคุยกับสาวในงานเทศกาล
ตางๆ หรือสถานที่ตางๆ  เชน ทองนา หรือ บานสาวเอง โดยการพูดคุยนี้จะอยูในสายตาผูใหญ
ตลอดเวลา ทําใหไมมีกรณีการลวงเกินสาว หรือที่ชาวบานเรียกวา “ผิดผี” นอกจากพอแมจะรูเห็น
เปนใจ จับหนุมเขาหองใหนอนกับลูกสาวเลย แลวคอยขอขมากันในวันตอไป การกระทําลักษณะ
นี้ เรียกวา “นอนจูหรือนอนชู” 

การที่ชายหญิงจะไดอยูกินกันฉันสามีภรรยาของชาวไทยยวนนี้ มีอยู 3 วิธี
คือ การแตงงาน, หนีตามกัน และ นอนจู การแตงงานนี้นับวาถูกตองตามประเพณีนิยม การหนี
ตามกันนี้นับเฉพาะกรณีหญิงหนีตามชาย ซึ่งก็มีเหมือนกันที่พอแมฝายหญิงโกรธจนไมยอมรับไหว
ขมาโทษก็มี สวนการนอนจูนี้มีนอยมาก

เมื่อมีการทาบทามจากฝายชาย และฝายหญิงตอบตกลงแลวก็จะมีการ
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กําหนดสินสอดทองหมั้น แลวแตจะตกลงกัน พอถึงวันหมั้น ฝายชายจะจัดขันหมั้น มีหมากดิบ 8
ผล พลู 4 เรียง ใสขันใบหนึ่ง อีกใบหนึ่งบรรจุทองหมั้น หรือเงินหมั้นตามที่ตกลง บางครั้งก็มีการ
เพิ่มใบเงิน ใบทอง ขาวเปลือก ถั่วงา ดอกรัก อีกหนึ่งขัน ผูจัดขันควรเปนหญิงที่มีอายุมากพอควร
และตองไมเปนรางหรือหมาย  เมื่อไปถึงจะมีการปูผาขาวไวคอยรับ เทขันหมั้นคว่ําลงบนผาขาว ผู
สูงอายุก็จะเอาน้ํามนตพรมส่ิงที่เทออก เมื่อไดตรวจดูเรียบรอย ฝายชายจะมอบของหมั้นใหฝาย
หญิง จากนั้นก็เลี้ยงอาหารกัน เสร็จก็กลับ

เมื่อถึงวันแตง ตามฤกษยามที่กําหนด ตอนเชาที่บานเจาสาวอาจนิมนต
พระมาเจริญพระพุทธมนตใหคูบาวสาว มีการตักบาตรพระรวมกัน มีเคล็ดคือ แมวาบาตรพระจะ
มีขาวสุกจนเต็มลน ก็ไมนิยมเทขาวสุกออกจากบาตร เปรียบใหผัว-เมียคูนี้ทํามาหากินงอกงาม
เมื่อเสร็จพิธีสงฆที่บานเจาสาวแลว เจาบาวก็จะกลับบานไปเตรียมยกขันหมากมาซึ่งก็คลายกับ
การจัดขันหมั้น และใสเงินสินสอดลงไปดวย จัดใสพานแวนฟา หรือ โตก หรือ ตะลุม ก็ได มีผา
แพรสีสวยหุมไว เรียก ขันหมากเอก ผูถือก็ตองเปนหญิงที่มีความประพฤติดีงาม นอกจากนั้นก็มี
ขันหมากโท ใสขนม ผลไมตางๆ และมีหนุมถือตนกลวย ตนออยตามไปดวยการที่ขันหมากจะ
เคลื่อนออกจากบานฝายชายไดตองใหฝายเจาสาวมาเชิญเสียกอนโดยจะจัดพานหมากบุหร่ีมา
เชิญ

หลังจากขบวนขันหมากมาถึงบานเจาสาวก็ตองเตรียมที่ลางเทาใหเจาบาว
โดยจัดหินไวปูทับดวยหญาแพรก และใบตองกลวยตานีอีกชั้นหนึ่ง และตองจัดหญิงที่เปนนองของ
เจาสาว หรือหากไมมีนองสาวก็เปนหญิงอื่นแทนไวลางเทาใหเจาบาว ซึ่งเจาบาวก็ตองใหเงินใส
ซองเปนรางวัล นอกจากนี้ก็ยังตองเสียเปนคาผานประตูเงินประตูทองอีกดวย เมื่อขบวนขันหมาก
นั่งพรอมกันแลว เฒาแกทั้งสองฝายจะมีการถามไถโตตอบกันเริ่มจากฝายหญิงกอนจากนั้นก็จะ
เปดขันหมาก พิธีการคลายกับตอนหมั้น เมื่อตรวจสอบเสร็จเฒาแกฝายหญิงจะรวบชายผาขาวหอ
เงินสินสอดทั้งหมดสงใหเจาบาว เจาบาวก็จะสงคืนเจาสาว เจาสาวรับแลวก็จะคืนใหเจาบาว ทํา
อยางนี้ 3 หน เหมือนจะลองใจกัน เมื่อครบ 3 หน เจาสาวก็จะมอบหอเงินสินสอดใหมารดาของตัว
นําใสกระบุง หรือใสเขงเอาไปเก็บ จากนั้นบาวสาวก็นั่งเขาคูกันไหวญาติผูใหญใหทานผูกขอมือให
ศีลใหพร เมื่อไหวญาติเสร็จ ผูดําเนินพิธีก็จะจับดายมงคลที่คลองศีรษะคนทั้งสองจูงเขาไปใน
หองนอน  และถอดดายมงคลใหคนทั้งสองเก็บไว จากนั้นก็เลี้ยงอาหารกัน เสร็จ    เจาบาวก็กลับ
บานตัวเองกอน

ในตอนเย็นจะมีการสงตัวเจาบาว โดยจะมีญาติตามมาสงไมกี่คน เมื่อได
ฤกษแมเจาสาวก็จะจูงมือเจาบาวเขาไปในหองที่เจาสาวคอยอยูแลว เจาสาวจะกราบเจาบาว   
เจาบาวรับไหวอาจใหพรหรือของขวัญ จากนั้นก็จะทําพิธีปูที่นอน บางครั้งมีการเอาหินหรือฟก
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เขียวมาวางขางที่นอน ความหมาย คือ ใหมีใจหนักแนนเหมือนหิน และเยือกเย็นเหมือนฟก ไมมี
การแสรงนอนอยางพิธีภาคกลางนิยมทํากัน

ประเพณีงานศพ คนไทยยวนถือกันวาเมื่อมีคนตายนอกบานจะไมนําเขา
หรือข้ึนบาน ถาตายใตถุนบานก็จะตั้งศพที่ใตถุนบานหรือนําไปวัดเลย กอนนําศพใสโลง ญาติจะ
ชวยกันอาบน้ําศพดวยน้ําอุน น้ําเย็น ปะแปง พรมน้ําหอมตามสมควร จากนั้นก็แตงกายศพดวย
เสื้อผาชุดใหม โดยกลับตะเข็บและฉีกออกเสียเล็กนอย เสร็จแลวมัดตราสัง เรียกวา “หางลอย”
เอากรวยดอกไมธูปเทียนใสมือเพื่อจะไดไปไหวพระเกศแกวจุฬามณี  พรอมเอาเงินใสปากศพดวย

ในขณะที่ตกแตงศพ ญาติอีกสวนหนึ่งจะชวยกันทําหีบศพ เรียกวา “ลอง”
มีลักษณะปากผายขึ้นคลายอักษร “วี” ในภาษาอังกฤษ สวนฝาปดหีบศพจะทําคลายหลังคาบาน
ทรงปนหยา เรียกวา “แมว” ทั้ง “ลอง” และ “แมว” นี้จะปดกระดาษสีสวยงาม พอโลงศพเสร็จ ก็จะ
เอาไขปงผาซีก เงิน 6 สลึง ดอกไมธูปเทียน ทําน้ํามนตธรณีสารพรมหีบศพ ผูทําหีบศพ และเครื่อง
มือตางๆ จากนั้นยกโลงศพขึ้นบาน บนบานจะมีชายคนหนึ่งถือมีดเงื้อทําทาจะฟน รองถามวา “นี่
มึงจะไปไหน” คนที่ชวยยกหีบศพก็จะรองตอบวา “ขอไปทีเถอะ” คนขางบนบานจะถามย้ํา “ไปที
เดียวนะ” แลวลดมีดลงเพื่อเปนเคล็ด

การตั้งศพบนบานนั้น ถาเปนศพ พอ แม หรือ ญาติผูใหญจะตั้งไวทางทิศ
เหนือของตัวบานถาเปนศพบุตรหรือคนใชก็ไวทางทิศใตและหันศีรษะศพไปทางทิศตะวันตก 
พรอมกับจุดตะเกียงไวตลอด และมีสํารับกับขาวเปลี่ยนทุกวัน ขณะที่ตั้งศพก็จะนิมนตพระมาสวด
อภิธรรมทุกคืน จะนิมนตกี่รูปก็ได แตไมนอยกวา 4 รูป สวดจบบทหนึ่งก็ตีฆอง 1 คร้ัง สลับกันไป
จนครบ 7 บท โดยปกติเพื่อนบานจะมาชวยงานศพโดยไมตองบอกกัน เวลากลางคืนก็จะอยูเปน
เพื่อนงานศพ เรียกวา “งันเฮือนดี”  ไปจนสวาง เพื่อกันงวงนอนก็จะมีการละเลน เชน เลนเบี้ยกํา
ปด คือ   การทายจํานวนเม็ดมะขามในครอบ ใครแทงเสียก็จะไดของคืนเมื่อเลนจบเพราะถือวา
เปนการเลน  การตั้งสวดศพจะตั้งกี่คืนก็แลวแตเจาภาพจะกําหนด สวนการเผานั้นมีขอหามดังนี้

-  วันขางขึ้นหามเผาศพวันคู วันขางแรมหามเผาศพวันคี่
-  วันพระหามเผาศพ เพราะเปนวันทําบุญ
-  วันพฤหัสฯ หามเผาศพ เพราะเปนวันครู
- วันศุกรหามเผาศพเพราะถือวาเผาศพวันศุกรเปนทุกขแกคนเปน
-  ตายวันเสาร หามเผาศพวันอังคาร
-  หามเผาศพในวันที่ตรงกับวันเกิดของผูตาย
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เมื่อถึงวันเผาก็จะนิมนตพระมาจูงศพออกจากบาน     ขบวนศพจะโปรย
ขาวตอกนําหนาศพไปดวย เนื่องจากสมัยกอนปาชาซึ่งคนไทยยวนเรียกวา “ปาเฮี่ยว” อยูไกลมาก
คนที่มาทีหลังจะไดตามไปถูก และผูที่ไปเผาศพตองถือมีดไปคนละเลมชวยกันถางปา แมวา
ปจจุบันวัดสวนใหญมีเมรุถาวรแลว บางคนก็ยังถือมีดเลมเล็กๆติดตั้งไปดวยทุกคร้ัง ในสมัยกอนที่
เผาศพจะปลูกกันเปนรานไมงายๆ บางงานอาจมีการแทงหยวกกลวยประดับสวยงาม กอนที่จะนํา
ศพไปเผาหรือฝงตองมีการเทศนอานิสงสหนาศพ และมาติกาบังสุกุลกอน จึงนําศพเวียนซายรอบ
ที่เผาสามรอบ เมื่อเวียนครบก็จะวางหีบศพใหญาติรดน้ําศพอีกคร้ังหนึ่งจึงยกขึ้นสูเชิงตะกอน
สัปเหรอจะผามะพราวเอาน้ําลางหนาศพ จากนั้นก็พลิกศพแลวจุดไฟเผา ผูคนก็จะวางธูปหรือ
ดอกไมจันทนที่ศพ ขณะที่ไฟไหมศพ พระก็จะสวดพระอภิธรรมหนาศพอีกครั้ง มีการจุดตะไล หรือ
โคมลอยทําจากกระดาษ

สมัยกอนเผาศพแลว 3 วัน จึงเก็บกระดูก เรียกวา “ฟนเฟา” โดยใชไมเกลี่ย
ขีดกองฟอนเปนรูปศรีษะคนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก นิมนตพระมาสวดบังสุกุลตาย เสร็จแลว
เกลี่ยขีดใหมใหศรีษะหันไปทางทิศตะวันออก พระสวดบังสุกุลเปน จากนั้นจึงเก็บกระดูก ใสหมอ
หรือโกศ เพื่อนําไปทําบุญที่บานตอ

ที่บานของผูตาย เจาภาพจะปลูกรานเล็กๆ 4 เสา สูงพอประมาณสําหรับ
วางโกศกระดูก มีบันไดเปนขั้นคู มีรมปกติดกับราน เส้ือผา 1 ชุด แปง น้ํามัน กระจก หวี และ
อาหาร 1 สํารับวางบนราน รวมทั้งจะมีถาดขี้เถา 1 ถาด เพื่อจะดูในตอนเชา ถามีรอยตีนนกที่ขี้เถา
ทํานายวาผูตายไปเกิดเปนนก ถามีรอยมือคน ก็ทํานายวาผูตายไปเกิดเปนคนหรือเทวดาก็ได ใน
ตอนเย็นจะนิมนตพระมาสวดมนตเย็น รุงเชาก็ถวายอาหารบิณฑบาตร กอนถวายอาหาร เอาผา
ขาวผืนยาวมาปูลาดตอหนาพระ ตั้งอาหารบนผาขาวนี้แยกอาหารสวนหนึ่งเปนของพระพุทธ จาก
นั้นก็กลาวคําถวาย เรียกวา “คําเวรตาน” ก็คือคํากลาวถวายสังฆทานเปนภาษายวนนั่นเอง

3.6.2 ประเพณีอื่นๆ68

ประเพณีตรุษสงกรานต เมื่อถึงวันตรุษสงกรานต ชาวไทยยวนจะหยุด
ทํางานอยูบานทําบุญอยางเดียว นิยมทํากันสามวัน ในวันสงกรานตนี้พอแมจะพาลูกหลานไปอาบ
น้ําดําหัวคนแกคนเฒาที่ตนเคารพนับถือ วันที่สองจะมีการกอพระเจดียทรายที่วัด วันสุดทาย เปน
วัน     สรงน้ําพระ ก็จะนิมนตพระมานั่งเรียงแถวบนเกาอี้ที่ลานวัด ใหทุกคนสรงน้ําพระ จากนั้น
พระทานก็จะเปลี่ยนผาครองใหมลงมาที่ศาลาการเปรียญ ชาวบานก็จะไปรวมกันเพื่อทําพิธีขอ
ขมา      พระรัตนตรัย เรียกวา “เวนขันแกว”  กลาวคําขอขมา ถวายถาดดอกไมธูปเทียนพระสงฆ
เปนอันเสร็จพิธี
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ประเพณีการเทศนมหาชาติ เปนประเพณีที่ชาวไทยยวนทํากันทุกป ใน
ชวงที่     ออกพรรษาแลว โดยทั่วไปมักจะเตรียมการดังนี้

1.แจกฎีกากัณฑเทศน โดยกรมการวัดตกลงกันเรื่องวันที่จะเทศน ปกติจะ
จัด 2 วัน   วันแรกจะเปนการเทศนนอกชาติ วันที่สองเทศมหาชาติอยางเดียวเมื่อตกลงไดแลวก็จะ
เขียนฎีกาชื่อกัณฑเทศนเพื่อเตรียมแจกพระที่นิยมมาเทศนนั้นตองนิมนตพระในวัดเทศนทุกองค

2.ผูที่เปนเจาภาพตองเตรียมเครื่องกัณฑเทศน ดังนี้
-  ผลไม เชน สม กลวย สมโอ มะพราวออน เปนตน
-  ขนม เปนขนมที่ทําเอง เชน นางเล็ด หรือ ขาวแตน ขนมกง เปนตน
-  ผาสบง หรือ ผาเช็ดตัว ดอกไม ธูปเทียน และเงินติดกัณฑเทศน

3.กรรมการวัดตองเตรียมจัดหาพิณพาทยไวตีรับพระเมื่อเทศนจบแตละ
กัณฑ

4.การตกแตงสถานที่โดยชาวบานผูชายตองมาชวยกันตกแตงที่วัดบน
ศาลาที่จะเทศนตองประดับธรรมาสนดวยตนกลวยตนออย จอนอย(ธงสามเหลี่ยมอันเล็กๆ) ตุงชัย
(ธงผาประดับ)   ตามเสาก็ประดับดวยตนกลวย ตนออย ทําเหมือนทางที่พระเวสสันดรเสด็จกลับ
เมือง   สีพี มีการตั้งอางน้ํามนตคาถาพันไวหนาธรรมาสน รอบศาลาบริเวณลานวัดก็จะติดราช
วัตร    ฉัตรธง ทําเปนซุมสวยงาม

สิ่งเหลานี้ตองเตรียมใหเสร็จกอนวันพระเทศน และเมื่อเทศนจบทุกกัณฑ
วันสุดทายก็จะมีการปนขาวเหนียวใหเปนเม็ดเล็กๆ หวานทั่วศาลา เรียกวา ฝนหาแกว หรือ ฝน
โบกขรพัสตร  คนก็จะเก็บไปหวานใสนาของตน เปนเคล็ดใหสตัวไมกัดกินตนขาว

สิ่งเหลานี้ตองเตรียมใหเสร็จกอนวันพระเทศน และเมื่อเทศนจบทุกกัณฑ
วันสุดทายก็จะมีการปนขาวเหนียวใหเปนเม็ดเล็กๆ หวานทั่วศาลา เรียกวา ฝนหาแกว หรือ ฝน
โบกขรพัสตร  คนก็จะเก็บไปหวานใสนาของตน เปนเคล็ดใหสัตวไมกัดกินตนขาว

ประเพณีวันสารท การทําบุญวันวันสารทจะตรงกับวันสิ้นเดือน10 ของ
ทุกป กอนถึงวันสารท ชาวบานจะทําขนมกระยาสารทซึ่งทําดวย ขาวเมา ขาวตอก ถั่วงากวนให
เขากันสวนหนึ่งเอาไปถวายพระที่วัดเพื่อทําบุญอุทิศสวนกุศลใหญาติที่ลวงลับไปแลว สวนหนึ่ง
แจกญาติพี่นอง อีกสวนหนึ่งเอาไปเซนแมโพสพ โดยปกกระทงไวที่กลางนาใสขนมกระยาสารถ
กลวยไข และสมเขียวหวาน  โดยเชื่อวาระยะนั้นขาวกําลังตั้งทอง แมโพสพก็ยอมอยากกินของ
เปรี้ยวหวาน เชนเดียวกับหญิงที่กําลังตั้งครรภ
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ประเพณีสลากภัต ชาวไทยยวนจะเรียกวา “กิ๋นขาวสลาก” เปนประเพณี
เกา สมัยกอนจะทําในฤดูกลางพรรษา โดยเริ่มจากแจกฎีกาหาเจาภาพกอน และเจาภาพก็จะตก
แตงตนสลากของตน ถาไมมีทุนทรัพยมากก็จะทําแตกระจาดเฉยๆไมมีตนสลากโดยสานกระจาด
ขนาดใหญเอากระดาษประดับกระจาดใหสวยงาม หาผลไม ขนมมาใสกระจาดเทานั้นก็พอ และ
เมื่อถึงวันงานก็เอาเงินติดที่กระจาดดวย สวนแบบที่มีตนสลากก็จะใชไมมาปกกลางกระจาดตก
แตงเปนฉัตรหลายชั้นสวยงาม ใชกระดาษสีมาตัดทําเปนดอกไมสีตางๆ ในวันงานก็จะนํา
ตนสลากไปตั้งบนรานที่ลานวัด มีเทศนอานิสงส  1 กัณฑ เมื่อจบก็นิมนตพระสงฆมาจับสลากที่
เตรียมไว จับไดสลากของผูใดก็ไปรับกระจาดสลากของผูนั้นที่ลานวัด แลวขนกลับวัดของตนการ
ทําบุญสลากภัตนี้เปนแบบเดียวกับตานกวยสลากของทางภาคเหนือนั่นเอง

ประเพณีถวายปราสาทผึ้ง ชาวไทยยวน เรียกวา “ผาสาทเผิ้ง” การจะ
ถวายเมื่อใดไมมีกําหนดเวลาตายตัว สวนมูลเหตุของการถวายปราสาทผึ้งนี้ก็มีหลายสาเหตุ เชน
แกบน ถวายปราสาทผึ้งเปนตัวแทนการสรางกุฏิ วิหาร หรือศาลา เนื่องจากไมสามารถยกของ
เหลานี้ประเคนเหมือนปราสาทผึ้งได เปนตน ลักษณะของปราสาทผึ้งที่ชาวไทยยวนนิยมทํากันจะ
ใชไมทําเปนปราสาทขนาดเล็ก    แลวเอารวงผึ้งแขวนอยูกลางปราสาท    บางคนก็เอาเทียนมาปน
เปนรวงผึ้ง เสร็จแลวก็นําไปถวายที่วัด

ประเพณีกวนขาวทิพย จะทํากันในวันขึ้น 14ค่ํา เดือนหก กอนวันวิสาข
บูชา 1 วัน การทําคือ ชาวบานจะนํามะพราว น้ําตาล ถั่ว งา ขาวเมา ขาวตอก นม ผลไม ที่
สามารถใชกวนได นํามารวมกันที่วัด นิมนตพระเจริญพระพุทธมนต ใหสาวพรหมจารีเร่ิมกวนพอ
เปนพิธี แลวชาวบานก็จะชวยกันกวนตอจนเสร็จ ปนเปนกอนไวถวายพระในวันรุงขึ้น สวนที่เหลือ
หอไวแจกผูมาทําบุญ

ประเพณีทานขันขาว หรือ ตานขันขาว เปนประเพณีไทยยวนโดยแท    
ซึ่งจริงๆแลวก็คือ มตกทาน  (อาน มะตะกะทาน) หรือทานสําหรับผูลวงลับไปแลวนั่นเอง  มักทํา
กันในวันพระ โดยจัดสํารับอาหารคาวหวาน น้ําหนึ่งแกว หมากพลู บุหรี่ นําไปถวายพระ และ
พระทานจะกลาวคําอุทิศเปนภาษาไทยยวนให ซึ่งเปนลักษณะพิเศษของทานขันขาว

ประเพณีปอยขาวสังฆ คือ การทําบุญถวายขาวแกพระสงฆนั่นเอง เพื่อ
อุทิศเปนสวนกุศลแกญาติผูลวงลับ โดยจะนิมนตพระมาเจริญพระพุทธมนตเย็น รุงเชาก็ถวาย
ภัตตาหารแกพระ บางคนอาจถวายกวย หรือชะลอมใสของถวายพระเปนเสร็จพิธี
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ประเพณีขึ้นทาวทั้งสี่ หรือ ตาวตังสี่ในสําเนียงยวน กอนที่เร่ิมงานมงคล
ทุกอยาง จะตองมีพิธีกรรมข้ึนทาวทั้งสี่เสียกอน โดยทาวทั้งสี่ ไดแก ทาวจตุโลกบาล ทาวมหาราช
4 องค ที่อยูบนสวรรคชั้นจาตุมหาราชิกา ประกอบดวย ทาวธตรฐ, ทาววิรูปกษ, ทาววิรุฬหก และ
ทาวกุเวร เพื่อขอความคุมครองและเปนสิริมงคลแกงานดวย โดยเลือกสถานที่ใดที่หนึ่งบริเวณ
บาน มักเปนทิศเหนือหรือทิศหัวนอน หาไมมาปกเปนเสาหาตน ตนกลางสูงกวาอีกสี่ตน ที่ยอดเสา
จะทํา เปนฐานวางกระทงเครื่องเซน มีดอกไม ธูปเทียน หมาก บุหรี่ โดยเสาโดยรอบสี่ตนหันไปสี่
ทิศเปนของทาวทั้งสี่ สวนตนกลางที่สูงกวาเพื่อนเปนของพระอินทร ซึ่งเปรียบเปนประมุขของ
เทวดาทั้งหลาย และอีกกระทงหนึ่งวางที่พื้นดินสําหรับเซนพระแมธรณี รวมตองมีทั้งหมดหก
กระทง จากนั้นผูทําพิธีก็จุดธูปเทียน กลาวคําเชิญทาวจตุโลกบาลมารวมงานเปนเสร็จพิธี

ประเพณีตีกลองประจําวัด ในวัดจะมีกลองอยู 2 คู  กลองคูแรก เรียกวา
กลองเพล ตีวันละ 3 หน หนแรกตีเวลาเชามืด หลังจากที่พระ-เณรทําวัตรเชาเสร็จ ครั้งที่ 2 ตีเวลา
เพล ประมาณสิบเอ็ดโมงเชา ครั้งที่ 3 ตีชวงหัวค่ําหลังจากพระ-เณรทําวัตรเสร็จ โดยจะตีรัว 3 ราคู
กับตีระฆัง เมื่อตีครบ 3 ราก็จะตีบอกวันวาเปนวันอะไร เชน วันอาทิตย ก็จะตีทีเดียว วันจันทรก็ตี
2 ทีเปนตน

กลองคูที่ 2 เปนกลองใหญ 1 ใบ เล็กหนึ่งใบผูกติดกันไว เรียกวา กลองตุบ-
เทิ่ง ตามเสียงกลอง การตีกลองนี้ในวันธรรมดาจะตีเวลา 5 โมงเย็น  โดยจะตีสลับเสียงกันตุบ-เทิ่ง,
ตุบ-เทิ่ง 3 คร้ัง เพื่อบอกเวลา พระก็จะเตรียมตัวทําวัตรเย็น ชาวบานในทองนาก็เร่ิมหยุดงาน
กลองนี้จะถูกตีเปนพิเศษในวันโกน ประมาณ 1 ทุม โดยจะตีฆองคูกับกลองไปดวย เปนทํานองที่
ไพเราะ เพื่อบอกชาวบานใหรูวาวันรุงขึ้นเปนวันพระ และจะตีทํานองเดียวกันในวันพระเวลาเดียว
กันดวย

ประเพณีการแตงกาย สมัยกอนชาวไทยยวนทอผาใชเองกันทั้งนั้น สีผาก็
ยอมกันเองตามใจชอบ ผูชายจะไวผมทรงฝาละมี นุงผาโจงกระเบน ถาไปทํางานจะนุงกางเกง
ขากวย       เสื้อแขนสั้น สวนผูหญิงตัดผมทรงซวยหางกา คือ หางงอนยาว ทางหนาเสมอกัน นุง
ผาซิ่นมุก      8 เขา ตาแปดเหลี่ยมตีนจก เสื้อแขนยาว ยอมสีดอกคําเขียวบาง แดงบาง บางทีก็นุง
ซิ่นตีนคํา  เอวดํา หรือตีนแดง เอวขาว สวมเสื้อเรียกวา เสื้อแอว จรดเอวแขนยาวสีครามหรือสีดํา
เดิมจริงๆ   ผูหญิงจะใสเสื้อเฉพาะเวลาไปทํางานนอกบานเทานั้น ถาไปงานบุญก็จะใชผาขาวมา
พันอกหรือพันไขวแบบตะเบงมาน แตปจจุบันชาวไทยยวนก็นิยมแตงกายแบบสมัยนิยมไปแลว
นอกจากเวลามีงานเทศกาลก็จะมีคนแตงตัวอยางดั้งเดิมบาง
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ประเพณีตามประทีป ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ชาวบานจะนําดายมา
ฝนเปนรูปตีนกา วางในถวยน้ํามัน นํามารวมกันที่วัด นิมนตพระมาเทศนเร่ืองพญากาเผือก แลว
จุดถวยตีนกานี้บูชา

3.7  การละเลน69

การละเลนของชาวไทยยวนมีหลายอยาง บางอยางก็คลายกับการละเลนของ
ภาคอื่นๆ เชน หมากเก็บ งูกินหาง มอญซอนผา เปนตน ดังนั้นจะกลาวถึงการละเลนเพียงบาง
อยางเทานั้น

การเลนไกจิ้งจอง นิยมเลนในเทศกาลสงกรานตเวลากลางคืน ผูเลนแบงเปน
สองฝายเทาๆกัน แตละฝายมีสุมฝายละ 1 ใบ เอาผาคลุมสุมนั้นเสีย ใหแตละฝายแอบเขาไปอยูใน
สุม 1 คน ฝายตรงขามจะถามวา “ไกจิ้งจองขันหื้อนองฟงที” ผูที่อยูในสุมก็จะทําเสียงเลียนไกขนัก็
ทายวาเปนใคร ถาทายถูกผูเปนไกก็จะมาเปนพวกของฝายที่ทายถูก ถาทายผิดตองถูกปรับผูทาย
มาเปนพวกของไกเชนกัน ผลัดกันทายอยางนี้ ฝายไหนมีพวกมากกวาฝายนั้นก็ชนะ

เขานางดง นิยมเลนในเทศกาลสงกรานตเชนเดียวกัน การเลนเขานางดง คือ
การเลนเชิญผีมาเขาทรง ผูเขาทรงนางดงมักเปนหญิง เอาผาผูกตาไว มือถือกรวยประนม แลวหา
กระดงของหญิงหมายมาถือไว 2 คน ลูกวงจะรองเชิญนางกระดงมาเขาวา “นางดงเอย เขาปา
ระหง เขาดงไมหมาก เขาสากไมแดง ตะแกรงรอนขาว ดงนอยฝดขาว ออนแยะ ออนยาย ขนดิน
ขนทรายใหแมนางดง”70 รองกลับไปกลับมาจนนางดงมาเขา กระดงที่ 2 คนถือไวจะแกวงเอง ผูเขา
ทรงก็จะลุกขึ้นรําอยางสวยงาม แมจะรําไมเปนเลย คนอื่นๆก็จะขอใหนางดงชวยทํานายทายทัก
ตางๆ เมื่อจะใหนางดงออกก็เพียงตบหลังเบาๆ หรือเปาหูนางดงก็จะออกจากรางทรง

เขานางสาก ก็คลายกับเขานางดง แตเปลี่ยนจากกระดงเปนสากแทน
เลนฟอน การเลนฟอนรําเปนการเลนทั่วไปของทุกๆงาน เชนสงกรานต

หรืองานปอย เมื่อเสร็จงานก็จะจับวงเลนฟอนรํากัน มีทั้งฟอนแคนและฟอนกลองยาว
การแขงเรือยาว การแขงเรือยาวของชาวไทยยวนในอําเภอเสาไหจะเร่ิม

มาแตเมื่อใดไมมีหลักฐานบันทึกไว มีขอนาสังเกตอยูประการหนึ่ง คือ วัดริมแมน้ําปาสักในอําเภอ
เสาไหมีอยูดวยกันหลายวัด แตมีแตวัดของชาวไทยยวนเทานั้นที่มีเรือยาว71 ไวแขงขันกัน ฤดูกาลที่

นิยมแขงเรือยาวกัน คือ ชวงเดือนสิบเอ็ด สิบสอง แขงในงานกฐิน หรือ
งานสลากภัต ไมนิยมแขงกันในฤดูแลง กอนจะนําเรือลงน้ําไดก็ตองทําพิธีบวงสรวง และเชิญขวัญ
เรือ เรือทุกลําจะมีเทพคุมครอง คือ แมยานาง ซึ่งเปนของศักดิ์สิทธิ์ถาใครบนไวแลวไมแกบนจะมี
อันเปนไป
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การแขงเรือในสมัยกอน แขงกันเพื่อความสนุกจริงๆ  เรือใดชนะผูพายก็จะ
ไดแคผาแถบสีตางๆที่ผูกหัวเรือเปนรางวัล บางครั้งอาจจะไดชะลอมผลไม หรือขนมจากวัดมาแบง
กันกินเทานั้น

3.8 ศิลปกรรม
3.8.1 สถาปตยกรรมประเภทวัด
วัดของชาวไทยยวนในเขตอําเภอเสาไห มีทั้งหมด 33 วัด และสํานักสงฆอีก 272

แหงโดยวัดที่มีอายุเกาแกมักจะอยูในหมูบานที่อยูใกลแมน้ําปาสัก โดยมีอายุตั้งแตราว 70 ป ถึง    
400 ป73 แตเสนาสนะตางๆในวัดมักจะมีการบูรณะปฎิสังขรณจนถึงสรางใหม จึงทําใหหาลักษณะ
ศิลปกรรมเฉพาะของชาวไทยยวนไดยากเต็มที โดยในที่นี้จะขอกลาวในภาพรวมเปน    หัวขอดังนี้

ลักษณะการวางผัง การวางผังของวัดในชุมชนไทยยวน มีองคประกอบหลัก คือ
อุโบสถ และ เจดีย มักวางเรียงกันตามแนวตะวันออก-ตะวันตกโดยหนาอุโบสถ และพระประธาน
จะหันไปทิศตะวันออก และเจดียจะอยูหลังอุโบสถ สวนอาคารอื่น เชน วิหาร หรือ                   
ศาลาการเปรียญ จะวางกระจายอยูทั่วไป ไมอยูในแกน โดยจะไมยึดหนาวัดกับทางสัญจรหลัก
ในอดีต คือแมน้ําปาสักเปนหลัก มีเพียง วัดสมุหประดิษฐาราม เพียงวัดเดียวที่พระอุโบสถหันหนา
สูแมน้ําปาสัก(ทิศเหนือ)74

ลักษณะของตัวอาคาร อุโบสถ และวิหารแถบทุกวัดถูกสรางใหมโดยรูปแบบ
ของกรุงเทพฯ75 คือ สัณฐานเปนสี่เหลี่ยมผืนผา 5 – 7 หอง ทรงชะลูดสูง หลังคา 2 – 3 ซอน ฝมือ
ชางชาวบาน หาทรงแบบไทยยวนแทๆไมไดเสียแลว สวนเจดียก็มีลักษณะหลากหลายตามแต
จินตนาการของชาง มีที่ดูเปนเจดียแบบลานนาอยูที่วัดพระยาทด ซึ่งมีปายติดที่องคเจดีย วา “พระ
ธาตุหลวง บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2516”76 ทําใหไมสามารถบอกไดวาจะเปนเจดียทรงเดิมหรือ    ดัด
แปลงใหมอยางไร

3.8.2 สถาปตยกรรมประเภทที่พักอาศัย
เรือนของชาวไทยยวนในปจจุบันจากการสัมภาษณ อาจารย พิเนตร นอย

พุทธา และ อาจารย ทรงชัย วรรณกุล77  ไดทราบวา ไมมีเรือนแบบกาแลของชาวไทยยวนหลง
เหลืออยูแลว มีแตเพียงหลักฐานเกี่ยวกับเรือนกาแล คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดจันทบุรี เปน
ภาพเรือนยกพื้นที่มีทรงฝาสวนบนผายออกและมีไมไขวกันที่ปนลมอันเปนลักษณะของเรือนกาแล
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แบบทางลานนาซึ่งเรือนในชุมชนนั้นโดยมากจะถูกแทนที่โดยเรือนกออิฐถือปูนแบบยุคสมัย
ปจจุบันเกือบหมดแลว แตก็ยังพอมีเรือนไมอายุตั้งแต 50-100 ป อยูบางดังตัวอยางดังนี้

1.ลักษณะแบบเรือนไทยเดิม เปนเรือนยกสูง มีชานเชื่อมหมูเรือน หลังคา
องศามาก  สูงชัน ลักษณะนี้ก็ไมพบมาก

2.เรือนไมยกพื้นสูง เปนเรือนยกพื้นหลังเดียวไมมีชาน มักทําหลังคา 2
สวน ตอเนื่องกัน ตรงกลางจะมีรางน้ํา

3.เรือนไมยุคหลัง อาจยกพื้นมีใตถุนหรือทําเปน 2 ชั้น ชั้นลางเปนปูน ชั้น
บนเปนไมหลังคาทรงมนิลาลาดเอียงนอยมุมไมเกิน 20 องศา

4.เรือน ค.ส.ล. เปนอาคารสมัยใหมรูปแบบไมอางอิงชีวิตความเปนอยูแบบ
ในอดีต

นอกจากเรือนแลวยังมีอาคารที่สามารถพบในหมูบานชาวไทยยวนไดทั่วไป
1.ศาลเจา ศาลผี
2.ยุงขาว
3.ตูบนา

3.8.3 จิตรกรรม
พบวามีงานจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทยยวนที่วัด

จันทบุรี    และ   วัดสมุหประดิษฐาราม แมวาวิธีการเขียนจะเปนแบบไทยประเพณีสมัยรัชกาลที่ 4
สกุลชางหลวง78ฝมือชาวไทยยวน แตก็นับวาเปนการบันทึกประวัติศาสตรชุมชนใหเห็นถึงโลกทัศน
และวิถีของ   ชุมชน ดังตอไปนี้

1.จิตรกรรมฝาผนังวัดจันทบุรี วัดจันทบุรีไมไดอยูในชุมชนไทยยวนแตอยู
ในชุมชนลาว กระนั้นก็ดี มีภาพที่สะทอนถึงชีวิตชาวบานไทยยวนในดานตางๆ เชน วัฒนธรรม
ประเพณี สังคม การแตงการ และ ลักษะอาคารบานเรือน โดยเฉพาะการแตงการ และลักษณะ
อาคารบานเรือนนั้นดูจะเห็นไดชัดเจน ในภาพจิตรกรรมนั้น หญิงจะหมผาคาดอก ไมสวมเสื้อ มีผา
ผนืหรือมีผาสไบเฉวียงบา นุงซิ่นลายทางขวาง และมีผารัดเอวเปนลายทางยาว79

สวนลักษณะอาคารบานเรือนในภาพจิตรกรรมฝาผนัง เปนภาพเรือนไมรูป
ทรงแบบลานนา คือ มีใตถุนสูง ฝาเรือนลางสอบตอนบนผายออก ปานลมไขวกันอยูเหนือจั่วหลัง
คาเรียกวา “กาแล”80 ซึ่งแตกตางจากลักษณะของเรือนแบบภาคกลาง

2.จิตรกรรมฝาผนังวัดสมุหประดิษฐาราม จิตรกรรมที่วัดสมุหประดิษฐารามนี้ไดรับ
การเขียนในสมัยรัชกาลที่  581    ลักษณะเดียวกับ    ที่วัดจันทบุรี    คือ   เปนแบบไทยประเพณีสกุล
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ชาวไทยยวน นิยมสรางหนังสือยวนโดยเฉพาะคัมภีรเทศนเร่ืองตางๆถวายวัดเชื่อกันวา
ไดบุญมาก โดยจะจางผูจารหนังสือจารลงในใบลาน เมื่อไดคัมภีรแลวก็จะมีการจัดงานบุญฉลอง
หนังสือการตอไป86

3.9.2 วรรณกรรม
วรรณกรรมที่เขียนดวยอักษรยานนี้มักเขียนอยูในสมุดขอยหรือใบลาน โดยสมุด

ขอยมีตามบานคนไทยยวนที่สูงอายุ มักเปนตําราหมอดู ตํารายา และยันตคาถาตางๆ สวนใบลาน
มักเปนหนังสือเทศนมีอยูตามวัดในชุมชน87 โดยในป พ.ศ. 2508 นายสมบูรณ กําเนิดจันทร88 บาน
เสาไห ไดทําการสํารวจคัมภีรภาษายวนตามวัดตางๆในอําเภอเสาไห ไดรายชื่อหนังสือยวนทั้งสิ้น
196  เร่ือง สามารถจําแนกไดเปนประเภทตางๆ89 คือ

1.ประเภทที่เปนภาษาบาลีลวน มี 5 เร่ือง
2.ประเภทตํารา – ตํานานตางๆ มี        23 เร่ือง
3.ประเภทธรรมคําสอน มี        66 เร่ือง
4.ประเภทอานิสงสตางๆ มี        14 เร่ือง
5.ประเภทนิทาน – ชาดก มี         61 เร่ือง
ซึ่งวรรณกรรมภาษายวนเหลานี้ใหทั้งความรู คติธรรม ความเชื่อเร่ืองบุญ-บาป

และความบันเทิง90 จึงเปนดั่งแนวทางดําเนินชีวิตและยังแสดงใหเหนถึงโลกทัศนของชาวไทยยวน
อีกดวย
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บทที่ 4

กิจกรรมในโครงการ

1. แนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการ
ปญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับพิพิธภัณฑโดยทั่วไป คือ ทัศนคติของผูชมสวนใหญ ที่เห็นวา

พิพิธภัณฑเปนของสูง เนื่องจากมีแตสิ่งของที่เก็บไวในตูและหามแตะตองทําใหผูชมรูสึกเบื่อ1 ดวย
เหตุนี้กิจกรรมในพิพิธภัณฑจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะจะเปนตัวดึงดูดใหคนเขาชม การเปลี่ยน
แปลงนิทรรศการไปตามโอกาสตางๆ และมีการสื่อสารโตตอบกับผูเขาชม จะทําใหบรรยากาศของ
พิพิธภัณฑมีชีวิตชีวา2 ซี่งเปนการสรางความสัมพันธเชิงการสื่อสารกับทั้งผูเขาชมและผูคนในทอง
ถิ่นดวย

สําหรับกิจกรรมของพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นนั้น “เปนสิ่งที่ไมจํากัดอยูเฉพาะการ
มาดูและเรียนรูเร่ืองราวของทองถิ่นแตเพียงจากสิ่งของที่อยูในอาคารของพิพิธภัณฑเทานั้น หาก
ยังไดขยายไปยังสถานที่ตางๆที่เปนแหลงทางศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติอีก
ดวย”3 กลาวไดวา วัฒนธรรมและธรรมชาตินั้นไมสามารถแยกออกจากกันได โดยมีวิถีชีวิตของคน
ในทองถิ่นเปนตัวเชื่อม ดังนั้นกิจกรรมของโครงการควรจะตองถูกดําเนินไปในหลายๆพื้นที่ของ
ชุมชน ทั้งนี้จะเปนพื้นที่ใดนั้นขึ้นอยูกับการสรางเนื้อหาของกิจกรรมที่สอดคลองกับพื้นที่กิจกรรม
ของชุมชน และตองเกิดมิติความสัมพันธ 3 ระดับ ตามกรอบของการศึกษาเนื้อหาทางวัฒนธรรม
คือ

1.ความสัมพันธระหวางผูคนในทองถิ่น
2.ความสัมพันธระหวาง ผูคนกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของทองถิ่น
3.ความสัมพันธระหวางผูคนในทองถิ่นกับส่ิงเหนือธรรมชาติ
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    คนในทองถิ่นดวยกัน

คนในทองถิ่น

สภาแวดลอมตามธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติ

แผนภูมิที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางผูคนในทองถิ่นกับส่ิงตางๆ

2. พื้นที่กิจกรรมของชุมชน
กลุมกิจกรรมที่จะสรางขึ้น ตองอางอิงจากวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งมีการดําเนินชีวิตไปใน

พื้นที่ตางๆของชุมชน ซึ่งสามารถเรียบไดวาเปนพื้นที่กิจกรรม ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้
1.พื้นที่กิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต กลาวไดวา    หนวยยอยที่สุดของสังคมหรือชุมชนก็คือ

คือ ครอบครัว กิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแตเกิดจนตายจึงหนีไมพนพื้นที่กิจกรรมที่เกิดกิจกรรมมากที่สุด
คือ เรือน ซึ่งนับรวมถึงอาณาเขตรอบๆตัวเรือนดวย ซึ่งในหนึ่งอาณาเขตอาจประกอบดวยเรือน
หลายหลัง และรวมกันเปนบานหรือหมูบาน ดังนั้นพื้นที่กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ก็คือ หมูบาน
นั่นเอง

2.พื้นที่กิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ   ซึ่งอาชีพหลักของชุมชนชาวไทยยวน  คือ เกษตรกรรม
โดยเฉพาะการทํานา    และ   การประมงในแมน้ําปาสัก    ความสําคัญของพื้นที่กิจกรรมในสวนนี้
เกี่ยวพันกับการดํารงชีวิต   นอกจากกิจกรรมในการประกอบอาชีพแลว  ยังมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
ความเชื่อ เชนการเซนไหวแมโพสพเพื่อความเจริญรุงเรืองอีกดวยดังนั้นพื้นที่กิจกรรมจึงอยูที่ทุงนา
แหลงน้ําธรรมชาติ

3.พื้นที่กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและความเชื่อตางๆ      ประเพณีที่เกิดขึ้นในชุมชนมัก
เกี่ยวโยงถึงความเชื่อทางศาสนาพุทธ  ดังนั้นพื้นที่กิจกรรมสวนใหญจึงอยูที่วัดในชุมชน   โดยปกติ
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ทุกหมูบานจะมีวัดเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมอยูแลว แตก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีหรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมูบาน กิจกรรมพิธีเซนไหวก็จะเกิด ณ ที่นั้นๆ

จากสิ่งที่กลาวมาจะเห็นไดวา พื้นที่กิจกรรมทั้ง 3 พื้นที่นั้นเปนไปตามมิติความสัมพันธ
ในหัวขอที่ 1 ซึ่งกลาวถึงความสัมพันธระหวางคนในทองถิ่นกับส่ิงตางๆ

        สัมพันธกับ   พื้นที่กิจกรรม

แผนภูมิที่ 3 แสดงความสัมพันธของพื้นที่กิจกรรมของชุมชน

3. การสรางกลุมกิจกรรมในโครงการ
 ในการสรางกลุมกิจกรรมไดใชหลักของการวางแผนพิพิธภัณฑ (Museum Planning)

ของ Eileen Hooper Greenhill 4 โดยการกําหนดปญหาที่ไดจากการสํารวจในพื้นที่และแกโดย
สรางกิจกรรมสนองตอบตอขอปญหา

คนในทองถิ่นดวย
กัน

      หมูบาน

คนในทองถิ่น สถาพแวดลอม
ตามธรรมชาติ

     นา, แมน้ํา

ส่ิงเหนือธรรมชาติ วัด, สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
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            แผนภูมิที่ 4 แสดงองคประกอบของหลักการวางแผนพิพิธภัณฑ (Museum  Planning)
ที่มา   : ดัดแปลงจาก มนัส แกวบูชาและคณะ, “การวางแผนโครงการสําหรับงาน

พิพิธภัณฑเพื่อการจัดกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑบานยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม, “ ใน เอกสารประกอบการสัมมนา : พิพิธภัณฑไทยในศตวรรษ
ใหม (กรุงเทพฯ : ศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร, 2544), 126 อางจาก Eileen
Greenhill, “Education At Heart of Museum” in Museum Output..

จากหลักการดังกลาวสามารถสรุปเปนตาราง ดังตอไปนี้

ตารางที่ 3 สรุปการสรางกิจกรรม
  สมมติฐาน      ปญหา   หลักการ

  วางแผน
  พิพิธภัณฑ

  แนวทาง
  แกไข

    รูปแบบ
    กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ชาวไทยยวน
ตองรวมมือกัน
อ นุ รั ก ษ แ ล ะ
เ ผ ย แ ผ เ อ ก
ลั ก ษ ณ ท า ง
วัฒนธรรมของ
ชุมชนใหยั่งยืน

1.ศิลปวัตถุไม
ไ ด ถู ก แ ป ร
ค ว า ม หม า ย  
และใชเปนส่ือ
จูงใจใหเขาใจ
ในความเปน
ทองถิ่น

- การใหการ
  ศึกษา
- ส่ิงจูงใจ
- กิจกรรมที่
   ปรับเปล่ียน
   ตามชวง
   เวลา

จัดแสดงและ
สรางรูปแบบ
กิ จ ก ร ร ม ที่
สั ม พั น ธ กั บ
ศิ ล ป วั ต ถุ  
และ เ หมา ะ
สมกับชุมชน
และผูเขาชม

- จัดแสดง
นิ ท ร ร ศ ก า ร
ถาวรและหมุน
เวียนทั้ งแบบ
ใ น อ า ค า ร ,  
กลาง
แจง และในพื้น
ที่จริงตาม

1.ชาวบานใน
   ชุมชนไทย-
   ยวน
2.นักทองเที่ยว
3.นักเรียน,
    นักศึกษา
4.นักวิชาการ

   กลุมเปาหมาย   กิจกรรมหรรรษา

    บุคคลสําคัญ     สมมติฐาน  ส่ิงที่สืบทอดกันมา

    ใหการศึกษา  การเผยแผวัฒนธรรม     การอนุรักษ

       ส่ืงจูงใจ
่
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ตารางที่ 3 (ตอ)
  สมมติฐาน      ปญหา   หลักการ

  วางแผน
  พิพิธภัณฑ

   แนวทาง
   แกไข

    รูปแบบ
    กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

2 . พิ ธี ก ร ร ม  
และประเพณี
ข อ ง ชุ ม ช น ที่
แสดงถึงความ
สั ม พั น ธ
ระหวางวัด โรง
เรียน และชุม
ชน เลือนหาย
ไป

- การเผยแผ
   วัฒนธรรม

ฟนฟูกิจกรรม
ที่ เ กี่ ย ว กั บ
ศ า ส น า ที่
สั ม พั น ธ กั บ
ชุมชน

- งานทําบุญ
ส ล า ก ภั ต
ป ร ะ ก ว ด ต น
สลาก

3. เอกลักษณ
แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต
ข อ ง ชุ ม ช น
กําลั ง เป ล่ียน
แ ป ล ง เ ลื อ น
หายและขาด
ก า ร ป ร ะ ช า
สัมพันธ

- กิจกรรม
   หรรษา
- ใหการศึกษา
- การเผยแผ
  วัฒนธรรม

จั ดกิ จกรรม
ฟนฟูส่ิงที่เปน
วิถีชีวิต ภูมิ
ปญญาของ
ชุมชน

- จัดแสดง
   นิทรรศการ
- สาธิตส่ิงเปน
ภู มิ ป ญ ญ า  
เชน
  การทํานา
  การทอผา
  งานศิลปะ
การจารอักษร
ยวน
การเลนดนตรี 
สะลอ ซอ ซึง
  การฟอนเจิง
- จัดการเรียน
การสอนให
ค น ใ น ชุ ม ช น  
และผูสนใจ
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ตารางที่ 3 (ตอ)
 สมมติฐาน      ปญหา   หลักการ

  วางแผน
  พิพิธภัณฑ

   แนวทาง
   แกไข

    รูปแบบ
    กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

เชน
สอนทอผา
ส อ น ศิ ล ป ะ
สอนหนั ง สื อ
ยวน
สอนทํา
อาหารยวน

4.บุคคลสําคัญ
ไมไดถูกยกขึ้น
มาเผยแผ

- บุคคลสําคัญ
- การเผยแผ
   วัฒนธรรม

จัดกิจกรรมที่
ใ ห บุ ค ค ล
สําคั ญ ใ น ชุ ม
ชน เชน พระ
สงฆ, ผูสูงอายุ
ฯลฯ ไดแสดง
ความรู ความ
สามารถ

- จัดแสดง
นิทรรศการเผย
แผประวัติ และ
คุณประโยชน
ตอสังคม
- จัดกิจกรรม
เสวนา หรือกิจ
กรรมมุขปาฐะ
ใหบุคคลเหลา
นี้ ได เล า เ รื่ อ ง  
ห รื อ เ ส น อ
ความเห็นแก
ชุมชน
- จัดทําบันทึก
ชุมชนเก็บไวใน
หองสมุด หรือ
หองโสตฯ
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  สมมติฐาน      ปญหา   หลักการ
  วางแผน
  พิพิธภัณฑ

  แนวทาง
   แกไข

    รูปแบบ
    กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

เพื่อการ
คนควา
ในภายหลัง

5.ส่ิงยึดเหนี่ยว
จิตวิญญาณ

- วัฒนธรรม
- ส่ิงที่สืบทอด
  กันมา

จั ด กิ จ ก ร ร ม
เพื่อฟนฟูงาน
ประเพณีแบบ
ดั้งเดิม

- ฟนฟูพิธี
เล้ียงผีบาน
- จัดกิจกรรม
นําชมสถานที่
ที่มีความสํา-
คั ญ ท า ง จิ ต
วิญญาณ เชน
ศาลเจา, ศาล
ผี ป ร ะ จําห มู
บาน

6 .สภาพแวด
ลอมทางธรรม
ชาติและศิลป
กรรมที่อาจมี
ป ญ ห า ใ น
อนาคต

การอนุรักษเพื่อ
อนาคต

จัดกิจกรรมที่
แ ก ไ ขปญหา
รวมกัน เชน
ก า ร สั ม ม น า  
ร ว ม ถึ ง กิ จ
กรรมเพื่อการ
อนุรักษส่ิงแวด
ลอม ทั้ง 2
ประเภท

- จัดแสดง
นิทรรศการ
- จัดกิจกรรม
นําชม โดยผู
บรรยาย  คือ
ค น ใ น ชุ ม ช น  
แ ล ะ นั ก วิ ช า
การ เชน
  -ชมแมน้ําปา
สักและชีวิตริม
น้ํา
   - ช ม วั ด
สํ า คั ญ แ ล ะ
ชีวิตริมนํ้า
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ตารางที่ 3 (ตอ)
  สมมติฐาน      ปญหา   หลักการ

  วางแผน
  พิพิธภัณฑ

  แนวทาง
   แกไข

    รูปแบบ
    กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

- ก า ร ช ม
สถาปตยกรรม 
ในชุมชน เชน
เรือนเกา เพื่อ
ใ ห เ ห็ น ถึ ง
ส ภ าพค ว าม
เปนอยูจริง

จากตารางสามารถจัดกลุมของกิจกรรมตางๆ ออกไดเปน 4 กลุมหลัก คือ
ตารางที่ 4 แสดงการแบงกลุมกิจกรรม

กลุมกิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม

1.กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน 1.จัดนิทรรศการในสถานที่สําคัญทาง       ประวัติ
ศาสตร
2.จัดเสวนาเกี่ยวกับประวัติของชุมชนโดยคนใน
ทองถิ่นรวมกับนักวิชาการทองถิ่น และภายนอก
3.นําชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร โดยคน
ในทองถิ่นเปนผูบรรยาย

2.กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน

1.จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน
2.จัดกิจกรรมฟนฟูประเพณีที่เลือนหาย เชน

- งานกินขาวแลงขันโตก
- ทําบุญสลากภัต
- พิธีเลี้ยงผีบาน

3.นําชมวิถีชีวิตชุมชนตามสภาพจริง และ รวม
สังเกตการณประเพณีสําคัญในชุมชน
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ตารางที่ 4 (ตอ)
กลุมกิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม

3.กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปกรรมและภูมิ
ปญญาชาวบาน

1.จัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานศิลปกรรม และภูมิ
ปญญาชาวบานในดานตางๆ เชน

- ภูมิปญญาในการประกอบอาชีพ
- ศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาและความ

เชื่อ
2.การสาธิตเกี่ยวกับงานศิลปกรรมและภูมิปญญา 
เชน

- สาธิตการทํานาปลูกขาวเสาไห
- สาธิตการทอผา, ทําตุง
- สาธิตการตัดกระดาษ
- สาธิตการจารหนังสือยวนบนใบลาน

3.การเรียนการสอนและทดลองปฏิบัติ บริการแก
คนในชุมชนและผูสนใจทั่วไป เชน

- สอนการทอผาพื้นเมือง
- สอนตัดกระดาษ, แทงหยวก
- สอนภาษายวน

4.กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ 1.รานขายสินคาหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล
2.กลุมอาชีพของแมบาน
3.กิจกรรมที่เกี่ยวกับการใหความรูทางวิชาการที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพ เชน การพัฒนาพันธุขาวเสาไห

4. จุดมุงหมายของแตละกลุมกิจกรรม
1.กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน   เพื่อใหผูเขาชมจากภายนอกและชาว

บานในชุมชนไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตรของชุมชน ความเกี่ยว
ของสัมพันธระหวางผูคนกับสถานที่สําคัญ
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2.กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพื่อสงเสริมใหชาว
บานในชุมชนไดรวมกันรักษา ฟนฟูและเห็นคุณคาของเอกลักษณทางวัฒนธรรมของตนเอง และ
สรางความภาคภูมิใจโดยการเผยแผใหผูเขาชมไดซาบซึ้งและเขาใจ

3.กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปกรรมและภูมิปญญาชุมชน เพื่อสืบทอดสิ่งที่เปนมรดก
ทางภูมิปญญาของชุมชน เปนศูนยกลางในการรวบรวม และเผยแผความรู และปรับตัวใหดํารงอยู
ไดในสมัยปจจุบัน

4.กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ เปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนความรูเทคนิค วิธีการ
พัฒนาและรวมใชประสบการณในการแกปญหาในการประกอบอาชีพ รวมถึงเปนรานคากลาง
ของชุมชน เพื่อเสริมรายไดและเพิ่มมูลคาสินคา

5. กลุมกิจกรรมเสริม
1.ศูนยกลางบริการขอมูล เพื่อใหผูเขาชมไดสัมผัสวัฒนธรรม และประเพณีของ

ชุมชน และเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนความรู ความเห็นของชุมชน รวมถึงเปนศูนยกลางในการ
ใหความรู ภาพรวมทุกๆดานของชุมชน

2.ลานขันโตก เพื่อใหผูเขาชมไดสัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เปนการ
สรางประสบการณใหแกผูชม

3.ศาลาขาวริมทาง เปนจุดพักริมทางและใหขอมูลเบื้องตนของชุมชน

5. ความตองการของแตละกลุมกิจกรรม
ตรางที่ 5 กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน

กิจกรรม                    องคประกอบที่ตองการ
        1 จัดแสดงนิทรรศการ         พื้นที่จัดนิทรรศการ

- ถาวรในอาคาร
- ถาวรนอกอาคาร
- หมุนเวียนในอาคาร
- หมุนเวียนนอกอาคาร

        -  เตรียมนิทรรศการและซอมบํารุง
        -  คลังพิพิธภัณฑ
        -  ที่ทํางานภัณฑารักษ, นักวิชาการ
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ตารางที่ 5 (ตอ)
กิจกรรม องคประกอบที่ตองการ

        2. กิจกรรมเสวนาหรือสัมมนา         -    พื้นที่จัดแสดง
        3. การศึกษาคนควา         -  หองสมุด

        -  หองโสตทัศนูปกรณ

        4. กิจกรรมนําชมสถานที่สําคัญ         -  พื้นที่สําหรับการบรรยาย
    5. บริการสาธารณะ         -  พื้นที่ตอนรับ

        -  ประชาสัมพันธ
        -  ขายบัตรเขาชม
        -  ขายของที่ระลึก
        -  ขายอาหาร, เครื่องดื่ม
        -  หองน้ํา
        -  ที่จอดรถ

        6. ธุรการ    -  สํานักงาน

ตารางที่ 6 กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชืวิต วัฒนธรรม และประเพณีชุมชน
                           กิจกรรม                    องคประกอบที่ตองการ
        1. จัดแสดงนิทรรศการ  -  พื้นที่จัดนิทรรศการ

           - ถาวรในและนอกอาคาร
           - หมุนเวียนในและนอกอาคาร
 -  เตรียมนิทรรศการและซอมบํารุง
 -  คลังพิพิธภัณฑ
 -  ที่ทํางานภัณฑารักษ,นักวิชาการ

        2. กิจกรรมฟนฟูประเพณีดั้งเดิม                  -    พื้นที่จัดกิจกรรม
        3. การศึกษาคนควา  -  พื้นที่จัดนิทรรศการ

      - ถาวรในและนอกอาคาร
      - หมุนเวียนในและนอกอาคาร
 -  เตรียมนิทรรศการและซอมบํารุง
 -  คลังพิพิธภัณฑ
 - ที่ทํางานภัณฑารักษ, นักวิชาการ
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ตารางที่ 6 (ตอ)  
                           กิจกรรม            องคประกอบที่ตองการ
        4. นําชมวิถีชีวิตชุมชน  -  พื้นที่สําหรับการบรรยาย
        5. บริการสาธารณะ  -  พื้นที่ตอนรับ

 -  ประชาสัมพันธ
 -  ขายบัตรเขาชม
 -  ขายของที่ระลึก
 -  ขายอาหาร, เครื่องดื่ม
 -  หองน้ํา
 -  ที่จอดรถ

        6. ธุรการ  -  สํานักงาน

ตารางที่ 7 กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปกรรมและภูมิปญญาชุมชน
                      กิจกรรม                    องคประกอบที่ตองการ

        1. จัดแสดงนิทรรศการ  -  พื้นที่จัดนิทรรศการ
             -  ถาวรในและนอกอาคาร
             -  หมุนเวียนในและนอกอาคาร
 -  เตรียมนิทรรศการและซอมบํารุง
 -  คลังพิพิธภัณฑ
 -  ที่ทํางานภัณฑารักษ,นักวิชาการ
 

        2. การสาธิต  พื้นที่สําหรับการสาธิต
       -  การทอผา, ทําตุง
       -  การตัดฉลุ, กระดาษ
       -  การจารหนังสือยวนบนใบลาน
       -  การทําตนสลากภัต
       -  การแทงหยวก
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ตารางที่ 7 (ตอ)  
                          กิจกรรม          องคประกอบที่ตองการ

        3. การเรียนการสอน   พื้นที่สําหรับการเรียนการสอน
       -  การทอผา
       -  งานศิลปกรรม
       -  การสอนภาษายวน

        4. การศึกษาคนควา  หองสมุด
 หองโสตทัศนอุปกรณ

        5. บริการสาธารณะ  พื้นที่ตอนรับ
 ประชาสัมพันธ
 ขายบัตรเขาชม
 ขายของที่ระลึก
 ขายอาหาร, เครื่องดื่ม
 หองน้ํา
 ที่จอดรถ

        6. ธุรการ  สํานักงาน

ตารางที่ 8 กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ
                       กิจกรรม                    องคประกอบที่ตองการ
        1. การสาธิต         -  พื้นที่สําหรับอาหารสาธิต

              -  การทํานา
              -  การประมงพื้นบาน
              -  การทําขนมกง
              -  การทํากระยาสารท

        2. ผลิตภัณฑ OTOP  -  พื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ
     -  รานคา

        3. การใหความรูทางวิชาการ  -  พื้นที่สําหรับการบรรยาย
    -  หองสมุด
    -  หองโสตทัศนูปกรณ
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ตารางที่ 8 (ตอ)
                         กิจกรรม                    องคประกอบที่ตองการ
        4. บริการสาธารณะ  -  พื้นที่ตอนรับ

    -  ประชาสัมพันธ
    -  ขายบัตรเขาชม
    -  ขายของที่ระลึก
    -  ขายอาหาร, เครื่องดื่ม
    -  หองน้ํา
    -  ที่จอดรถ

        5. ธุรการ  สํานักงาน

ตารางที่ 9 กลุมกิจกรรมเสริม ศูนยกลางบริการขอมูล
                            กิจกรรม                    องคประกอบที่ตองการ
        1. จัดแสดงนิทรรศการ  -  พื้นที่จัดนิทรรศการ

      -  ถาวรในและนอกอาคาร
           -  หมุนเวียนในและนอกอาคาร
 -  เตรียมนิทรรศการและซอมบํารุง
 -  คลังพิพิธภัณฑ
 -  ที่ทํางานภัณฑารักษ,นักวิชาการ

        2. กิจกรรมเสวนาหรือสัมมนา  -  พื้นที่จัดเสวนา
 -  พื้นที่อเนกประสงค

        3. การศึกษาคนควา  -  หองสมุด
 -  หองโสตทัศนูปกรณ

        4. บริการสาธารณะ  -  พื้นที่ตอนรับ
 -  ประชาสัมพันธ
 -  ขายบัตรเขาชม
 -  ขายของที่ระลึก
 -  ขายอาหาร, เครื่องดื่ม
 - หองน้ํา
 - ที่จอดรถ
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ตารางที่ 9 (ตอ)
                           กิจกรรม                    องคประกอบที่ตองการ
        5 ธุรการ         - สํานักงาน

ตารางที่ 10 กลุมกิจกรรมเสริม ลานขันโตก
                        กิจกรรม                    องคประกอบที่ตองการ
        1. กินขาวแลงขันโตก  -  พื้นที่จัดขันโตก

 -  ครัว
 -  พื้นที่จัดขันโตก

        2. การแสดงฟอน  -  พื้นที่สําหรับการแสดงฟอน
 -  เตรียมตัวนักแสดง

        3. บริการสาธารณะ  -  พื้นที่ตอนรับ
 -  ขายของที่ระลึก
 -  หองน้ํา
 -  ที่จอดรถ

        4. ธุรการ  -  สํานักงาน

ตารางที่ 11 กลุมกิจกรรมเสริม ศาลาขาวริมทาง
                        กิจกรรม                    องคประกอบที่ตองการ
        1. ใหขาวสารและขอมูลแกผูเดินทาง  -  พื้นที่สําหรับบอรดขาว, แผนที่

 -  ที่นั่งพัก
 -  พื้นที่จัดขันโตก

6. ผูใชโครงการ
6.1 ประเภทของผูใชโครงการ

1.คนในชุมชน ถือวาเปนกลุมผูใชโครงการหลัก เนื่องจากมีสถานะเปนทั้งผูเขาชม
และเจาหนาที่ในเวลาเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็มีการใชโครงการในลักษณะของการประชุม
สัมมนา หรือการรวมกลุมเพื่อสาธารณะประโยชน ในสวนของการเรียน  การสอนก็เปนทั้งนักเรียน
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และครู การที่จะทําใหพิพิธภัณฑมีชีวิตชีวาก็ตองทําใหคนในชุมชนมีสวนรวมและรูสึกภาคภูมิใจ
2. คนนอกชุมชน แบงไดเปน 4 กลุม คือ

1.นักเรียน นักศึกษา มักจะมาเปนกลุม เพื่อการศึกษาคนควา เพิ่มเติมความรู
และไดรับความเพลิดเพลิน

2.นักทองเที่ยว สามารถเขาชมเพื่อเรียนรู และไดรับความเพลิดเพลิน โดยมาก
จะเขาชมในวันหยุด มีทั้งแบบเปนกลุมใหญ กลุมเล็ก และสวนตัว

3.ประชาชนทั่วไป อาจเปนคนในพื้นที่ หรือชุมชนใกลเคียง การใชโครงการจะ
มีทั้งเขาชม ประชุมสัมมนา  และการเรียนการสอน

4.นักวิชาการ เปนกลุมคนที่มีความรู ใชโครงการเพื่อคนควา เพิ่มเติมความรู
หรือใชบริการดานวิชาการ

6.2 โครงสรางขององคกร
การดําเนินงานของพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่น เนนไปที่การมีสวนรวมของชุมชน

ดังนั้นโครงการของการบริหารจึงมีคณะกรรมการ อันประกอบดวย องคการบริหารสวนทองถิ่น
และคนในทองถิ่นเปนหลัก เจาหนาที่เกือบทั้งหมดจะเปนคนในทองถิ่น ผลัดเปลี่ยนเวรกันทําหนา
ที่ดูแลโดยแบงรายไดของพิพิธภัณฑเปนคาจาง ยกเวนงานบางประเภทที่ตองการนักวิชาการ หรือ
ผูชํานาญการจากภายนอก เชน ภัณฑารักษ ก็จะตองจางเปนคราว หรือ ขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานราชการและเอกชน

การแบงสวนงานในพิพิธภัณฑ ตามหลักของ ICOM5 นั้น ไดจัดกลุมของเจาหนา
ที่ของพิพิธภัณฑเปน 3 สวน คือ เจาหนาที่บริหาร หรือ ธุรการ เจาหนาที่วิชาการ และเจาหนาที่
ฝายเทคนิค

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



120

      - ภัณฑารักษ       - ธุรการ           - นิทรรศการ
      - บรรณารักษ       - สารบรรณ           - ซอมบํารุง
      - นักวิชาการ       - การเงิน
      - นักการศึกษา                     - รักษาความปลอดภัย
      - ทะเบียนวัตถุ       - ดูแลอาคารสถานที่
      - เจาหนาที่นําชม       - ประชาสัมพันธ

แผนภูมิที่ 5 ผังโครงสรางองคกรของพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่น

องคการบริการสวนตําบล

คณะกรรมการกลาง

เลขา ประธาน ที่ปรึกษา

รองประธาน กรรมการ

วิชาการ ธุรการ เทคนิค
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



121

เชิงอรรถทายบทที่ 4
1Tanya Du Bery, “WHY DON’T PEOPLE GO TO MUSEUMS ?” In The Educational

Role Of The Museum, ed. Eilean Hooper – Greenhill (London : Routledge, 1994), 61-63.
2Ibid.
3มนัส แกวบูชา และคณะ, “การวางแผนโครงการสําหรับงานพิพิธภัณฑเพื่อการจัดกิจกรรม

ณ  พิพิธภัณฑบานยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม,” ใน  เอกสารประกอบการสัมนา    :
พิพิธภัณฑไทยในศตวรรษใหม (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินทร, 2544), 123 อางจาก ศรีศักร
วัลลิโภดม, 2540.

4เร่ืองเดียวกัน
5จิรา จงกล “งานบริหารพิพิธภัณฑสถาน,” เอกสารการสอนวิชา พิพิธภัณฑสถานวิทยา

ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป. (อัดสําเนา). 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5

การจัดแสดง

1.แนวความคิดในการจัดแสดง

จุดมุงหมายของการจัดแสดงเพื่อเปนสื่อสรางความเขาใจ ใหความเพลิดเพลินและ
เสริมสรางความรูแกผูเขาชม   ซึ่งแนวคิดหลัก   คือ   การใหผูเขาชมไดสัมผัสกับส่ิงนั้นๆ ทั้งการชม
การทดลอง รวมถึงการเขาถึงพื้นที่กิจกรรมตางๆในชุมชน ดังนั้นชองทางในการสื่อสารกับผูเขาชม
จึงตองใหผูมีสวนรวมมากที่สุด

         ผูชมไมมีสวนรวม
       นอย                                 นามธรรม

             อักษร   หนังสือ
            เสียง
               วิทยุ

   ภาพยนตร
      โทรทัศน
          ทัศนศึกษา
              นิทรรศการ

  การแสดงสาธิต
      การทดลอง
         การสนทนา

         มาก
             ผูชมมีสวนรวม   รูปธรรม

แผนภูมิที่ 6 แสดงการสื่อสารรูปแบบตาง
ที่มา  :  ดัดแปลงจาก นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, วิชาการพิพิธภัณฑ, พิมพครั้งที่ 2

(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย, 2521), 193.
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จากแผนภูมินํามากําหนดเปนแนวทางเบื้องตนสําหรับการจัดแสดงไดดังนี้
1.การใหขอมูลเบื้องตนแกผูเขาชม ใชสื่อที่ผูชมมีสวนรวมนอยเชนปายสื่อความหมาย,

เอกสารแผนผับ, สื่อโทรทัศน เพื่อสรางความเขาใจเบื้องตนกอน
2.การใหขอมูลโดยการทัศนศึกษา และนิทรรศการในพื้นที่กิจกรรมตางๆ เพื่อสราง

ประสบการณจากการเห็น พรอมกับการบรรยายขอมูลโดยเจาหนาที่
3.การใหขอมูลโดยใหผูเขาชมไดทดลองดวยตัวเอง เชน การทดลองประดิษฐงานศิลป

กรรม หรือ การเขารวมกิจกรรมประเพณีของชุมชน  จากแนวความคิดและแนวทางในการจัดแสดง
ก็จะนําไปสูการสรางเนื้อหาในการจัดแสดงเพื้อใหสัมพันธกับแนวความคิดและพื้นที่กิจกรรมของ
ชุมชนในหัวขอตอไป

2. ลําดับและเสนทางในการนําเสนอ
เพื่อใหผูเขาชมไดรับชมนิทรรศการตาง ๆ ครบถวนตามเนื้อหาที่กําหนดไวและเปนการ

ปองกันการสับสนตอเสนทาง จึงมีการกําหนดลําดับข้ันตอนการเขาชมตามสถานีตาง ๆ ของ
พิพิธภัณฑ แตทั้งนี้การกําหนดลําดับและเสนทางจะใชเฉพาะกลุมผูเขาชมที่ไดนัดหมายลวงหนา
เทานั้น เนื่องจากการจัดแสดงบางประเภทตองจัดเตรียมวิทยากรเพื่อทําการสาธิต สําหรับคน
ทั่วไปที่ไมไดนัดหมายลวงหนาก็จะไดรับคําแนะนําจากศูนยบริการขอมูลกลาง ซึ่งสามารถเขาชม
นิทรรศการตามสถานีตาง ๆ เฉพาะที่เปดบริการทั่วไป แตจะไมครบถวนเทาแบบกลุม

ในการลําดับข้ันตอนและเสนทางในการจัดแสดงนี้ จะกําหนดใหสามารถชมได
ครบถวนภายใน 1 วัน และสามารถรับได 2 กลุม เนื่องจากการจัดเสนทางจะแยกกันไปคนละเสน
เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดของกลุมผูชม และลําดับเสนทางจะเปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่เกิดขี้นในแต
ละชวงเวลาของชุมชน แบงแบบกวาง ๆ เปน 2 ชวงเวลา คือ

1.เวลาปกติที่ไมมีงานเทศกาล
ตางรางที่ 12 แสดงลําดับเสนทาง สายที่ 1
ลํา
ดับ

รายละเอียดของการนําเสนอ สถานที่ การเดินทาง เวลาที่ใช
ใ น ก า ร
ชม (ชม.)

1. รับทราบขอมูลเบื้องตนของชุมชน ศูนยบริการขอมูล - 0.5
2. ชมวัดสมุหประดิษฐาราม  พระอุโบสถจิตรกรรมฝา

ผนัง
วั ดสมุ หประดิษฐา
ราม

เดิน 0.5
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ตารางที่ 12 (ตอ)
ลํา
ดับ

รายละเอียดของการนําเสนอ สถานที่ การเดินทาง เวลาที่ใช
ใ น ก า ร
ชม (ชม.)

3. วิถีชีวิตริมน้ํา  วิถีชีวิตชาวบาน  ประวัติชุมชน บานเจาฟา      เรือ 1

4. วิถีชีวิตริมน้ํา  วิถีชีวิตในอดีตจากจิตรกรรมผนัง
โบสถเกา

แมน้ําปาสัก
วัดจันทบุรี
กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร

     เรือ 1

5. ประวัติศาสตรชุมชน เมืองสระบุรี, อําเภอเสาไห บึงโงง รถ 1

6. ตลาดเกาเสาไห, ประเพณีแขงเรือ, เรือเทพนรสิงห ตลาดอําเภอเสาไห รถ , เดิน 1

7. ศาลเจาพอนอย เกียรติมุขสมัยทราวดี เสาไห วัดสูง ศาลเจาพอนอยริม
ทาง วัดสูง

เดิน , รถ 05

8. ชมการสาธิต การประดิษฐงานศิลปะ และ
ภูมิปญญาชาวบาน

กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ศิลปะและภูมปญญา

รถ , เดิน 1

 9. สาธิตการทํานา และประเพณีตาง ๆ กลุมกิจกรมอาชีพ เดิน 1
10. นมัสการพระเจดีย พระพุทธบาท วัดเขาแกววรวิหาร วัดเขาแกว รถ 0.5

11. กินขาวแลงขันโตก สถานที่จัดงาน วัดตน
ตาล

รถ 1.5

ตารางที่ 13 แสดงลําดับเสนทาง สายที่ 2
ลํา
ดับ

รายละเอียดของการนําเสนอ สถานที่ การเดินทาง เวลาที่ใช
ใ น ก า ร
ชม (ชม.)

1. รับทราบขอมูลเบื้องตนของชุมชน ศูนยบริการขอมูล - 0.5
2. ชมวัดสมุหประดิษฐาราม พระอุโบสถ จิตรกรรมฝา

ผนัง
วั ดสมุ หประดิษฐา
ราม

เดิน 0.5

3. ศาลเจาพอนอย เกียรติมุข สมัยทวารวดี ศาลเจาพอนอยวัดสูง รถ , เดิน 0.5
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ตารางที่ 13 (ตอ)
ลํา
ดับ

รายละเอียดของการนําเสนอ สถานที่ การเดินทาง เวลาที่ใช
ใ น ก า ร
ชม (ชม.)

4. ประวัติศาสตรชุมชน เมืองสระบุรี อําเภอเสาไห กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร,
บึงโงง

รถ 1

6. ตลาดเกาเสาไห, ประเพณีการแขงเรือ
เรือเทพนรสิงห

ตลาดอําเภอเสาไห
วัดเสาไห

เรือ 1

7. วิถีชีวิตริมน้ํา วิถีชีวิตชาวบาน บานเจาฟา เรือ , เดิน 1
8. ชมการสาธิต การประดิษฐงานศิลปะ และภูมิ

ปญญาชาวบาน
กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ง านศิ ลปะและภู มิ
ปญญา

รถ , เดิน 1

9. สาธิตการทํานา และประเพณีตาง ๆ กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับ
อาชีพ

เดิน 1

10. นมัสการ พระเจดีย พระพุทธบาท วัดเขาแกววรวิหาร วัดเขาแกววรวิหาร รถ 0.5
11. กินขาวแลงขันโตก สถานที่จัดงานวัดตน

ตาล
รถ 1.5

3. วิธีการจัดแสดง
การจัดแสดง สามารถทําไดหลายรูปแบบ แตโดยทั่วไปจะอิงกับหลักการพื้นฐาน ดังนี้
1. รูปแบบของการจัดแสดง6 สามารถจัดโดย วิธีการ 4 อยาง คือ

- การแขวนยึดกับผนัง
- การจัดแสดงแบบลอยตัว
- การติดตั้งพรอมฉากจําลอง หรือแสดงนอกอาคาร (กรณีวัตถุขนาดใหญ)
- การจัดแสดงดวยตูแสดง

2. มุมและระยะในการมองวัตถุแสดง7

          ขอบเขตของการมองเห็น ขอบเขตการมองของมนุษยตามปกติโดยไมตองหันศรีษะ
จะอยูในมุม 40O ซึ่งมุมของการมองนี้ก็จะสัมพันธกับระยะจากจุดมองไปถึงตัววัตถุแสดง ถาวัตถุ
แสดงมีขนาดใหญ ระยะของการมองก็จะหางมากขึ้น

3. เสนทางสัญจร8
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ลายเสนที่ 8 ลําดับการจัดแสดง เสนทางที่ 1

ลายเสนที่ 9 ลําดับการจัดแสดง เสนทางที่ 2
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การกําหนดเสนทางของผูเขาชม แบงออกเปน 3 แบบ คือ
1.เสนทางที่กําหนดแนนอนโดยแบงทางเขา-ออกแยกกัน
2.เสนทางที่กําหนดแนนนอนโดยมีทางเขา-ออก ทางเดียวกัน
3.เสนทางที่กําหนดแนนอนโดยมีทางเขา-ออกชิดกัน
นอกจากการกําหนดเสนทางทั้ง 3 แบบแลว ยังมีการจัดทางสัญจร ซึ่งคํานึงถึงหลักจิต

วิทยาเพื่อดึงดูดใหผูชมเขาชมนิทรรศการอยางทั่วถึง มี 4 แบบ คือ
1.การจัดแบงเนื้อที่ภายในเปนหองเล็กๆโดยกําหนดทางเขา-ออกสูหองอื่นใหผูชม

ติดตาม
             2.การจัดแบงพื้นที่โลงใหเปนมุมโดยแผงกั้น ซึ่งจะทําหนาที่เปนสิ่งแนะแนวการเดิน
             3.การจัดเนื้อที่ใหกวาง มองเห็นสวนอื่นๆใหผูเขาชมรูสึกอยากติดตามชมเอง
             4.ชักนําดวยสิ่งที่นาสนใจเปนระยะๆ จนถึงจุดที่เปนสวนสําคัญ

รายละเอียดของการจัดแสดงในแตละกลุมกิจกรรม
ตารางที่ 14 ศูนยบริการขอมูล

วิธีจัดแสดงรายการ
A B C D E

1.ประวัติศาสตรชาวไทยยวน
  -  ประวัติความเปนมา •
  -  การตั้งถิ่นฐาน •
  -  การยายถิ่น •
2. ชาวไทยยวนในอําเภอเสาไห
  -  ประวัติความเปนมา •
  -  การตั้งถิ่นฐาน • •
  -  หมูบานชาวไทยยวน • •
  -  วิถีชีวิต • • • •
  -  อาชีพ • •
3. วัฒนธรรมชาวไทยยวน
  -  การแตงกาย • •
  -  ภาษาและวรรณกรรม •
  -  นาฏศิลปและดนตรี •
ตารางที่ 14 (ตอ)
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วิธีจัดแสดงรายการ
A B C D E

  -  การบวช •
  -  การแตงงาน •
  -  การปลูกเรือน • • •
  -  งานศพ • •
  ข. ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา
  -  การทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา •
  ค.  ประเพณีตามเทศกาล
  -  ตรุษสงกรานต •
  -  วันสารท •
  -  ทําบุญสลากภัต • • •
-  กวนขาวทิพย •
  -  ปอยขาวสังฆ •
  -  ขึ้นทาวทั้งส่ี •
  -  ตีกลองประจําวัด • •
  -  ตามประทีป •
  -  การแขงเรือ • •
  4. ศิลปกรรมและภูมิปญญาชาวบาน
  -  สถาปตยกรรม
     - วัด • •
     - เรือน • •
     - อื่น ๆ • •
  -  การตัดกระดาษ •
   -  ผาทอ •
   -  การจักสาน •

ตารางที่ 15 กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน
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วิธีจัดแสดงรายการ
A B C D E

1.ประวัติศาสตรเมืองสระบุรี
  -  เมืองสระบุรีในอดีต • •
  -  ภูมิศาสตร • •
  -  ชุมทางสระบุรี • •
  2. ประวัติศาสตรอําเภอเสาไห
  -  อําเภอเสาไหในอดีต •
  -  ภูมิศาสตร • •
  3. ความหลายทางวัฒนธรรมของอําเภอ
      เสาไห
  -  คนไทย • • •
  -  คนไทยยวน • • •
  -  คนลาว • • •
  -  คนจีน • • •
  4. โบราณคดี • • •
  5. เสาไหกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา • • •

ตารางที่ 16 กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี
วิธีจัดแสดงรายการ

A B C D E
  1. การทอผา
  -  การทอผาในอดีต • •
  -  การทอผาในปจจุบัน • • •
  -  อุปกรณการทอผา • •
  -  ขั้นตอนการทอผา • •
  -  ผลิตภัณฑจากผา •
  -  สาธิตการทอผา •
  2. การตัด , ฉลุกระดาษ
  -  การตัดกระดาษ •
  -  อุปกรณการตัดกระดาษ • •
ตารางที่ 16 (ตอ)
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วิธีจัดแสดงรายการ
A B C D E

  -  การตัดกระดาษ •
  -  อุปกรณการตัดกระดาษ • •
  -  ขั้นตอนการตัดกระดาษ • •
  -  รูปแบบตาง ๆ ของการตัดกระดาษ •
  -  สาธิตการตัดกระดาษ •
  3. หนังสือยวน
  -  ตัวอักษรยวน • •
  -  การจารใบลาน •
  -  อุปกรณ • •
  -  ขั้นตอน • •
  -  หนังสือยวน •
  -  กลองคัมภีร •
  -  ตูพระธรรม •
  -  สาธิตการจารหนังสือยวน •
  4. ตนสลาก
  -  ความรูเกี่ยวกับประเพณีสลากภัต •
  -  การทําตนสลาก •
  -  ตัวอยางตนสลาก •
  -  สาธิตการทําตนสลาก •
5. อาหารพื้นบาน
  -  วัฒนธรรมการกินขันโตก •
  -  อาหารพื้นบาน • •
  -  สาธิตการทําอาหาร •

ตารางที่ 17 กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ
วิธีจัดแสดงรายการ

A B C D E
  1. การทํานา
  -  การทํานา •
ตารางที่ 17 (ตอ)
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วิธีจัดแสดงรายการ
A B C D E

  -  เครื่องมือเครื่องใชในการทํานา • •
  -  กระบวนการ การทํานา •
  -  ความเชื่อและประเพณีในการทํานา •
  -  การทํานาในปจจุบัน •
  -  ประวัติขาวเสาไห •
  -  พันธขาวเสาไห •
  -  สาธิตการทํานา •
  2. การประมงพื้นบาน
  -  การประมงในแมน้ําปาสัก •
  -  เครื่องมือเครื่องใชในการประมง • •
  -  สาธิตการประมง •
  -  การประมงในปจจุบัน •
  3. อาชีพอื่น ๆ •
  4. หนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล • • •

ตารางที่ 18 กลุมกิจกรรมเสริม
วิธีจัดแสดงรายการ

A B C D E
  1. การแสดงฟอน •
  2. ศาลาขาวสารริมทาง •

หมายเหตุ :  A  =  การจัดแสดงโดยการแขวนยึดกับผนัง
B  =  การจัดแสดงแบบลอยตัว
C  =   การจัดแสดงโดยตูแสดง
D  =   การจัดแสดงดวยฉากจําลอง

E  =   การจัดแสดงกลางแจงหรือในสภาพจริง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 6

         องคประกอบของโครงการ

1.ขนาดพื้นที่ใชสอยของโครงการ

วิเคราะหจากจํานวนผูเขาชม ผูใชโครงการเปนเกณฑ
ผูเขาชมที่มาเปนสวนตัว ใชจํานวนเฉลี่ยทั้งปของผูเขาชมพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง9

เปนเกณฑ คือ 20 คน
ผูเขาชมเปนหมูคณะ ใชเกณฑระเบียบการเขาชมชุมชนและพิพิธภัณฑบานเขายี่สาร10

กําหนดรับกลุมนักเรียนเพื่อทัศนศึกษาไมเกิน 50 คน

เมื่อรวมทั้ง 2 กลุม จะเปนจํานวนผูเขาชมรวม 70 คน ในชวงที่มีการใชงานสูงสุดคิด
เพิ่มเปน 100 คน ซึ่งจะใชเปนเกณฑในการวิเคราะหอาคารศูนยบริการขอมูลชุมชน ซึ่งมีองค
ประกอบคอนขางครบถวน ขณะที่อาคารอื่นๆเนื้อหาในการจัดแสดงจะลดขนาดลงและเจาะจง
เฉพาะเรื่องมากขึ้น

สวนจัดแสดง
ตารางที่ 19 แสดงพื้นที่ใชสอยของการจัดแสดง
ลําดับ
   ที่

            รายการ จํานวน
   คน

  พื้นที่ตอหนวย
(ตารางเมตร/คน)

   รวมพื้นที่ ที่มาของ
พื้นที่ตอหนวย

1

2

นิทรรศการถาวร
-  ในอาคาร
-  นอกอาคาร
นิทรรศการหมุนเวียน
-  ในอาคาร
-  นอกอาคาร

100
100

-
-

1.35
1.35

-
-

135
135

67.5
67.5

A
A

คิด 50% ของ
พื้นที่นิทรรศ-
การ

137
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ตารางที่ 19 (ตอ)
ลําดับ
   ที่

            รายการ จํานวน
   คน

  พื้นที่ตอหนวย
(ตารางเมตร/คน)

   รวมพื้นที่ ที่มาของ
พื้นที่ตอหนวย

3
4
5

ลานกิจกรรม
เตรียมนิทรรศการ
เก็บอุปกรณ

300
2
-

1.35
12 – 16

10

40.5
24-32

10

B
B

สวนใหการศึกษา
ตารางที่ 20 แสดงพื้นที่ใชสอยของสวนใหการศึกษา
 ลําดับ
   ที่

            รายการ จํานวน
   คน

พื้นที่ตอหนวย
(ตารางเมตร/คน)

   รวมพื้นที่ ที่มาของ
พื้นที่ตอหนวย

   1
   2
   3
   4
   5
   6

 หองบรรยาย
 หองสมุด
 หองโสตทัศนศึกษา
 เอนกประสงค
 เก็บเอกสาร
 เก็บอุปกรณ

   50
   20
   10
   50
    -
    -

         1.80
     1.8 – 3.15
      1.8 – 3.15
         1.4
          10
          10

        90
     36 – 63
    18 – 31.5
         70
         10
         10

B
A
A
B
B
B

          รวม  234 – 274.5

สวนบริการสาธารณะ
ตารางที่ 21 แสดงพื้นที่ใชสอยของสวนบริการสาธารณะ
ลําดับ
   ที่

            รายการ จํานวน
   คน

พื้นที่ตอหนวย
(ตารางเมตร/คน)

   รวมพื้นที่ ที่มาของ
พื้นที่ตอหนวย

1
2
3
4
5
6

โถงตอนรับ
ติดตอสอบถาม
หองสัมมนา
ขายของที่ระลึก
ขายอาหาร-เครื่องดื่ม
โรงอาหาร

100
1

12
2

3 ราน
100

2
3.6
2
6

6 / ราน
0.50

200
3.60
24
12
18
50

B
B
B

B

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



139

ตารางที่ 21 (ตอ)
ลําดับ
   ที่

            รายการ จํานวน
   คน

พื้นที่ตอหนวย
(ตารางเมตร/คน)

   รวมพื้นที่ ที่มาของ
พื้นที่ตอหนวย

7

8
9

10

11

หองน้ําสาธารณะ
- ชาย
   (โถสวม 2,
    โถปสสาวะ 2,
    อาลางมือ 1)
- หญิง
   (โถสวม 2,
     อางลางมือ 2)
จุดชมทิวทัศน
ที่จอดรถ
ที่จอดรถจักรยาน –
จักรยานยนต
ที่จอดรถบัส

20
5 คัน
10 คัน

2 คัน

2
12 / คัน
2 / คัน

32 / คัน

9

9

40
60
20

64

B

B

รวม 509.6

สวนคลังพิพิธภัณฑ
ตารางที่ 22 แสดงพื้นที่ใชสอยของสวนคลังพิพิธภัณฑ
ลําดับ
   ที่

            รายการ จํานวน
คน

พื้นที่ตอหนวย
(ตารางเมตร/

คน)

รวมพื้นที่ ที่มาของ
พื้นที่ตอหนวย

   1
   2
   3

   4
   5
   6

 รับวัตถุ
 ลงทะเบียนรับวัตถุ
 หองปฎิบัติการของ
 ภัณฑารักษ
 หองสมุด
 จัดทําทะเบียนประจําวัตถุ
 เก็บเอกสาร

     1
     1
     3

      8
      1

6 – 8
10 – 14
12 – 15

10 – 14
10 – 14

10

6 – 8
10 – 14
36 – 45

14.4 - 25.2

10

B
B
B

B
B
B
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ตารางที่ 22 (ตอ)
ลําดับ
   ที่

            รายการ จํานวน
คน

พื้นที่ตอหนวย
(ตารางเมตร/

คน)

รวมพื้นที่ ที่มาของ
พื้นที่ตอหนวย

7

8
9

10

 คลังพิพิธภัณฑ

 พื้นที่ทําความสะอาด
 หองน้ํา
 ที่จอดรถสงของ

คิด 70%
ของพื้นที่
จัดแสดง
ในอาคาร

1 หอง
2 คัน

10
4.5

12 / คัน

100

10
4.5
24

             รวม  224.9-254.7

สวนธุรการและบริการโครงการ
ตารางที่ 23 แสดงพื้นที่ใชสอยของสวนธุรการและบริการโครงการ
ลําดับ
ที่

รายการ จํานวน
คน

พื้นที่ตอหนวย
(ตารางเมตร/

คน)

รวมพื้นที่ ที่มาของ
พื้นที่ตอหนวย

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7

 สํานักงาน
 หองประชุม
 เก็บเอกสาร
 เก็บอุปกรณ
 โรงประลอง
 หองน้ํา
 ที่จอดรถ

     5
    10
     -
     -
     2
  2 หอง
  3 คัน

       7.9
         2
         -
         -
    12 – 16
       4.5
    12 / คัน

   35 – 45
       20
       10
       10
    24 – 32
        9
       36

B
B
B
B
B
B

              รวม   144 - 162
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2. สรุปองคประกอบและพื้นที่ใชสอยของโครงการ

2.1 ศูนยบริการขอมูลชุมชน

ตารางที่ 24 แสดงองคประกอบของศูนยบริการขอมูลชุมชน
องคประกอบ จํานวนผูใช

(คน)
พื้นที่ตอ
หนวย
(ตรม.)

พื้นที่
รวม

(ตรม.)

อางอิง

    ก. สวนจัดแสดง
      - นิทรรศการถาวร 100 1.35 135 A
      - นิทรรศการหมุนเวียน 50 1.35 68 D
      - เตรียมนิทรรศการ 2 16 32 B
      - ซอมบํารุง - - 32 D
      - คลังพิพิธภัณฑ - - 100 D
      - สํานักงานภัณฑารักษ 6 20 120 B
      - พื้นที่รับสงของ - - 24 D
    ข. สวนการศึกษา
      - หองสมุด 20 3.15 63 A
      - หองโสตทัศนอุปกรณ 10 3.15 32 A
      - หองบรรยาย,สัมมนา 50 1.80 90 B
      - หองควบคุม 1 - 6 D
      - หองเก็บอุปกรณ - - 10 B
      - พื้นที่เอนกประสงค 50 - 70 B
    ค. สวนบริการสาธารณะ
      - โถงตอนรับ 100 2 200 B
      - ประชาสัมพันธ 1 2 2 B
      - ขายบัตร 1 2 2 B
      -  ขายของที่ระลึก 2 6 12 D
      - ขายอาหาร,เครื่องดื่ม - - 18 D
      - หองน้ํา - - 18 B
      - ที่จอดรถ
        รถยนต 5 คัน 12 60 C
        รถบัส 2 คัน 42 84 C
        รถจักรยาน,รถจักรยานยนต 10 คัน 2 20 C
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ตารางที่ 24 (ตอ)
องคประกอบ จํานวนผูใช

(คน)
พื้นที่ตอ

  หนวย
(ตรม.)

พื้นที่
รวม

(ตรม.)

อางอิง

    ง. สวนธุรการ
      - สํานักงาน 5 8 40 B
      - หองประชุม 10 2 20 B
      - เก็บเอกสาร - - 10 B
      - เก็บอุปกรณ - - 10 B
      - หองน้ํา - - 9 B
      รวมพื้นที่ ใชสอย                                                                              1,287                ตารางเมตร
      รวมพื้นที่ เปดโลง 100%                                                                   1,287                ตารางเมตร
      คิดเปนพื้นที่ดิน                                                                                   2,574             ตารางเมตร
                                                                                                               1.6                  ไร

3.2 กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน

ตารางที่ 25 แสดงองคประกอบของกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน
องคประกอบ จํานวนผู

ใช
(คน)

พื้นที่ตอ
หนวย
(ตรม.)

พื้นที่
รวม

(ตรม.)

อางอิง

    ก. สวนจัดแสดง
      - นิทรรศการถาวร 100 1.35 135 A
      - นิทรรศการหมุนเวียน 50 1.35 68 D
      - เตรียมนิทรรศการ 2 16 32 B
      - ซอมบํารุง - - 32 D
      - คลังพิพิธภัณฑ - - 100 D
      - สํานักงานภัณฑารักษ 3 20 60 B
      - พื้นที่รับ-สงของ - - 24 D
    ข. สวนการศึกษา
      - หองสมุด 20 3.15 63 A

- หองโสตทัศนอุปกรณ 10 3.15 32 A
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ตารางที่ 25 (ตอ)
องคประกอบ จํานวนผู

ใช
(คน)

พื้นที่ตอ
หนวย
(ตรม.)

พื้นที่
รวม

(ตรม.)

อางอิง

      - หองบรรยาย,สัมมนา 50 1.80 90 B
      - หองควบคุม 1 - 6 D
      - หองเก็บอุปกรณ - - 10 B
    ค. สวนบริการสาธารณะ
      - โถงตอนรับ 100 2 200 B
      - ประชาสัมพันธ 1 2 2 B
      - ขายบัตร 1 2 2 B
      -  ขายของที่ระลึก 2 6 12 D
      - ขายอาหาร,เครื่องดื่ม - - 18 D
      - หองน้ํา - - 18 B
      - ที่จอดรถ
        รถยนต 5 คัน 12 60 C
        รถบัส 2 คัน 42 84 C
        รถจักรยาน,รถจักรยานยนต 10 คัน 2 20 C
ง. สวนธุรการ
      - สํานักงาน 5 8 40 B
      - หองประชุม 10 2 20 B
      - เก็บเอกสาร - - 10 B
      - หองน้ํา - - 9 B
      รวมพื้นที่ ใชสอย                                                                              1,147               ตารางเมตร
      รวมพื้นที่ เปดโลง 100%                                                                   1,147                ตารางเมตร
      คิดเปนพื้นที่ดิน                                                                                 2,294               ตารางเมตร
                                                                                                               1.4                   ไร
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3.3 กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีชุมชน

ตารางที่ 26 แสดงองคประกอบของกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
     ประเพณีชุมชน

องคประกอบ จํานวนผูใช
(คน)

พื้นที่ตอ
หนวย
(ตรม.)

พื้นที่
รวม

(ตรม.)

อางอิง

    ก. สวนจัดแสดง
      - นิทรรศการถาวร 100 1.35 135 A
      - นิทรรศการหมุนเวียน 50 1.35 68 D
      - เตรียมนิทรรศการ 2 16 32 B
      - ซอมบํารุง - - 32 D
      - คลังพิพิธภัณฑ - - 100 D
      - สํานักงานภัณฑารักษ 3 20 60 B
      - พื้นที่รับ-สงของ - - 24 D
      - พื้นที่สําหรับการสาธิต 100 1.35 135 D
    ข. สวนการศึกษา
      - หองสมุด 20 3.15 63 A
      - หองโสตทัศนอุปกรณ 10 3.15 32 A
      - หองบรรยาย,สัมมนา 50 1.80 90 B
      - หองควบคุม 1 - 6 D
      - หองเก็บอุปกรณ - - 10 B
    ค. สวนบริการสาธารณะ
      - โถงตอนรับ 100 2 200 B
      - ประชาสัมพันธ 1 2 2 B
      - ขายบัตร 1 2 2 B
      -  ขายของที่ระลึก 2 6 12 D
      - ขายอาหาร,เครื่องดื่ม - - 18 D
      - หองน้ํา - - 18 B
      - ที่จอดรถ
        รถยนต 5 คัน 12 60 C
        รถบัส 2 คัน 42 84 C
        รถจักรยาน,รถจักรยานยนต 10 คัน 2 20 C
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ตารางที่ 26 (ตอ)
องคประกอบ จํานวนผูใช

(คน)
พื้นที่ตอ
หนวย
(ตรม.)

พื้นที่
รวม

(ตรม.)

อางอิง

ง. สวนธุรการ
- สํานักงาน 5 8 40 B

      - หองประชุม 10 2 20 B
      - เก็บเอกสาร - - 10 B
      - หองน้ํา - - 9 B
รวมพื้นที่ ใชสอย                                                                              1,282               ตารางเมตร
รวมพื้นที่ เปดโลง 100%                                                                   1,282               ตารางเมตร
      คิดเปนพื้นที่ดิน                                                                           2,564              ตารางเมตร
                                                                                                           1.6                   ไร

3.4 กลุมกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ

ตารางที่ 27 แสดงองคประกอบของกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ
องคประกอบ จํานวนผูใช

(คน)
พื้นที่ตอ
หนวย
(ตรม.)

พื้นที่
รวม

(ตรม.)

ที่มา

    ก. สวนจัดแสดง
      - นิทรรศการถาวร 100 1.35 135 A
      - นิทรรศการหมุนเวียน 50 1.35 68 D
      - เตรียมนิทรรศการ 2 16 32 B
      - ซอมบํารุง - - 32 D
      - คลังพิพิธภัณฑ - - 100 D
      - สํานักงานภัณฑารักษ 3 20 60 B
      - พื้นที่รับ-สงของ - - 24 D
      - พื้นที่สําหรับการสาธิต 100 1.35 135 D
    ข. สวนการศึกษา
      - หองสมุด 20 3.15 63 A
      - หองโสตทัศนอุปกรณ 10 3.15 32 A
      - พื้นที่สําหรับการบรรยาย 100 1 100 B
      - หองเก็บอุปกรณ - - 10 D
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ตารางที่ 27 (ตอ)
องคประกอบ จํานวนผูใช

(คน)
พื้นที่ตอ
หนวย
(ตรม.)

พื้นที่
รวม

(ตรม.)

ที่มา

    ค. สวนบริการสาธารณะ
- โถงตอนรับ 100 2 200 B

      - ประชาสัมพันธ 1 2 2 B
      - ขายบัตร 1 2 2 B
      -  ขายของที่ระลึก 2 6 12 D
      - ขายอาหาร,เครื่องดื่ม - - 18 D
      - หองน้ํา - - 18 B
      - ที่จอดรถ
        รถยนต 5 คัน 12 60 C
        รถบัส 2 คัน 42 84 C
        รถจักรยาน,รถจักรยานยนต 10 คัน 2 20 C
ง. สวนธุรการ
      - สํานักงาน 5 8 40 B
      - หองประชุม 10 2 20 B
      - เก็บเอกสาร - - 10 B
      - หองน้ํา - - 9 B
      รวมพื้นที่ ใชสอย                                                                              1,286               ตารางเมตร
      รวมพื้นที่ เปดโลง 100%                                                                   1,286                ตารางเมตร
      คิดเปนพื้นที่ดิน                                                                                 2,572               ตารางเมตร
                                                                                                               1.6                   ไร

อางอิง
    A  :  Time Saver Standards for Interior Design and Space Planning , 1106 –1109
    B  :  Museums and Art Galleries : A Design and Deuelopment Guide, 30 – 100

            C  :  Architects’ Data, 20 – 24
    D  :  การวิเคราะห

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 7

การเลือกที่ต้ังโครงการ

1. พื้นที่ที่เหมาะสมกับกลุมกิจกรรม

ในการกําหนดที่ตั้งของกลุมกิจกรรมตาง ๆ นั้น  นอกจากกายภาพและสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมแลว เสนทางของการจัดแสดงก็จะเปนสิ่งที่ตองนํามาพิจารณาดวย เนื่องจากความ
ตองการที่จะใหเกิดความสัมพันธระหวางกิจกรรมของโครงการและกิจกรรมชุมชน ในเบื้องตนจึง
กําหนดเกณฑพิจารณาเพื่อกําหนดที่ตั้งโครงการขึ้นมาดังนี้ คือ

1.ความสัมพันธกับกิจกรรมชุมชน
2.ความสัมพันธกับกิจกรรมของโครงการ
3.การคมนาคมและการเขาถึง
4.มุมมองจากนอกที่ตั้ง
5.มุมมองจากในที่ตั้ง
6.การรบกวนวิถีชีวิตประจําวันของชุมชน
จากเกณฑทั้ง 6 ขอนี้  จะนําไปวิเคราะห   เพื่อกําหนดที่ตั้งโดยแยกวิเคราะหตามกลุม

กิจกรรมซึ่งแตละกลุมกิจกรรมก็มีความตองการพื้นที่ที่มีความเฉพาะที่สัมพันธกับกิจกรรมหลัก
ของแตละกลุมเองดวย

1.1 ที่ต้ังของศูนยบริการขอมูลชุมชน
ศูนยบริการขอมูลนี้จะเปนเสมือนโถงตอนรับ ซึ่งตองสรางความประทับใจและ

กระตุนเราใหผูเขาชมรูสึกอยากชมสวนอื่น ๆ ของโครงการ ดังนั้นจึงควรตั้งอยูในที่ที่เปนศูนยกลาง
ของชุมชนหรืออยูในจุดที่สําคัญ และเขาถึงไดสะดวกเพื่อพิจารณาจากพื้นที่ของชุมชน จึงไดเลือก
พื้นที่ดังตอไปนี้ เพื่อเปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย
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ตารางที่ 28 เปรียบเทียบขอดี - ขอเสียของที่ต้ังศูนยบริการขอมูลชุมชน
ที่ตั้งโครงการ ขอดี ขอเสีย

1. ส่ีแยกโรงเรียนเสาไห
        “วิมลวิทยานุกูล”

-  เขาถึงงายอยูติดถนนหลัก
-  ไมรบกวนวิถีชีวิตประจําวัน

-  ขาดความสัมพันธกับกิจกรรม
   ชุมชน
-  มุมมองไมดี

2. เชิงสะพานขามแมน้ําปาสักเยื้อง
    วัดสมุหประดิษฐาราม

-  เขาถึงงาย
-  ไมรบกวนวิถีชีวิตประจําวัน
-  มุมมองดีทั้งจากภายนอก และ
   ภายใน
-  เอื้อตอกิจกรรมหลักของโครงการ

-  ความสัมพันธกับกิจกรรมชุมชนมี
    นอย

3. ภายในบริเวณ วัดสูง -  เปนที่รูจักของคนทั่วไป
-  เขาถึงงาย
-  มีความสัมพันธกับกิจกรรมชุมชน
    ที่ดี เนื่องจากอยูในบริเวณวัด

-  ไมเอื้อตอกิจกรรมหลักของ
    โครงการ
-  มุมมองไมดี

ตาราง 29 เปรียบเทียบตําแหนงที่ต้ังศูนยบริการขอมูลชุมชนตามเกณฑที่กําหนด
ที่ตั้งโครงการเกณฑการพิจารณา

1 2 3
1. ความสัมพันธกับกิจกรรมชุมชน            2             1           3
2. ความสัมพันธกับกิจกรรมของโครงการ            1             3           1
3. การคมนาคมและการเขาถึง            3             3           3
4. มุมมองจากนอกที่ตั้ง            1             3           1
5. มุมมองจากในที่ตั้ง            1             3           1
6. การรบกวนวิถีชีวิตประจําวันของชุมชน            3             3           3
                               รวม           11            16          12

สรุปเลือกที่ตั้ง  2  เปนที่ตั้งสําหรับศูนยบริการขอมูล
ระดับคะแนน 3    =   ดีมาก

                                                            2    =   ปานกลาง
           1    =   ไมดี
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1.2. ที่ต้ังของกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน
กลุมกิจกรรมนี้จะสัมพันธกับพื้นที่ที่มีความสําคัญ ทางประวัติศาสตรของชุมชน

เปนหลัก เพื่อใชประโยชนจากบริบททางประวัติศาสตรในการสรางเรื่องราวและทําใหผูเขาชมเกิด
ความรูและความเขาใจความสัมพันธระหวางคนในชุมชนกับทองถิ่น

ตารางที่ 30 เปรียบเทียบขอดี–ขอเสียของที่ต้ังกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน
ที่ตั้งโครงการ ขอดี ขอเสีย

1. บริเวณที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบานเมืองเกา ตรงหัวโคง
ของบึงโงง

-  มุมมองดี
-  รบกวนชีวิตประจําวันนอย
-  เอื้อตอกิจกรรมของโครงการ

-  เขาถึงลําบาก
-  ความสัมพันธกับกิจกรรมชุมชน
    มีไมมาก

2. บริเวณตลาดเสาไห -  ความสัมพันธกับกิจกรรมชุมชน
    มีมาก
-  เขาถึงงาย

-  ไมเอื้อตอกิจกรรมของโครงการ
-  มุมมองไมดี

3. บริเวณบานไผลอม -  ความสัมพันธกับชุมชนกิจกรรม
    มีมาก

-  เขาถึงยาก
-  รบกวนชีวิตประจําวัน

ตารางที่ 31 เปรียบเทียบตําแหนงที่ต้ังกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน
ที่ตั้งโครงการเกณฑการพิจารณา

1 2 3
1. ความสัมพันธกับกิจกรรมชุมชน            2             3           3
2. ความสัมพันธกับกิจกรรมของโครงการ            3             1           2
3. การคมนาคมและการเขาถึง            1             3           1
4. มุมมองจากนอกที่ตั้ง            3             1           2
5. มุมมองจากในที่ตั้ง            3             3           3
6. การรบกวนวิถีชีวิตประจําวันของชุมชน            3             2           1
                               รวม           15            13          12

สรุปเลือกที่ตั้ง  1  เปนที่ตั้งสําหรับกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน
ระดับคะแนน 3    =   ดีมาก

2 =   ปานกลาง
1    =   ไมดี
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1.3. ที่ต้ังของกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีชุมชน
ที่ตั้งของกลุมกิจกรรมนี้ ควรมีความสัมพันธกับพื้นที่กิจกรรมหลักของชุมชน เชน

หมูบาน วัด โรงเรียน หรือพื้นที่ในการประกอบอาชีพ

ตารางที่ 32 เปรียบเทียบขอดี–ขอเสียของที่ต้ังกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
      และ  ประเพณีชุมชน
ที่ตั้งโครงการ ขอดี ขอเสีย

1. บานศาลารีไทย -  ความสัมพันธกับชุมชนมีมาก -  เขาถึงยาก
-  ไมเอื้อตอกิจกรรมของโครงการ
-  รบกวนชีวิตประจําวัน

2.บานสวนดอกไม -  ความสัมพันธกับชุมชนมีมาก
-  เอื้อตอกิจกรรมของโครงการ
-  การเขาถึงงาย

-  รบกวนชีวิตประจําวัน

3. บานตนตาล -  การเขาถึงงาย
-  ความสัมพันธกับชุมชนมีมาก

-  รบกวนชีวิตประจําวัน

ตารางที่ 33 เปรียบเทียบตําแหนงที่ต้ังกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
     ประเพณีชุมชน

ที่ตั้งโครงการเกณฑการพิจารณา
          1 2 3

1. ความสัมพันธกับกิจกรรมชุมชน           3             3           3
2. ความสัมพันธกับกิจกรรมของโครงการ           1             3           3
3. การคมนาคมและการเขาถึง           2             3           3
4. มุมมองจากนอกที่ตั้ง           3             3           2
5. มุมมองจากในที่ตั้ง           2             3           3
6. การรบกวนวิถีชีวิตประจําวันของชุมชน           1             1           1
                               รวม          12            16          15
สรุปเลือกที่ตั้ง  2  เปนที่ตั้งสําหรับกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีชุมชน

ระดับคะแนน 3    =   ดีมาก
2 =   ปานกลาง
1    =   ไมดี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



154

1.4. ที่ต้ังของกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพชุมชน
ที่ตั้งของกลุมกิจกรรมนี้ ควรมีความสัมพันธกับกลุมกิจกรรมในหัวขอที่ผานมา

เนื่องจากหลาย ๆ อาชีพ มิใชเปนเพียงแคการหาเลี้ยงชีพ แตยังเปนวิถีชีวิตอีกดวย จึงควรอยูไม
หางจากกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ตารางที่ 34 เปรียบเทียบขอดี – ขอเสียของที่ต้ังกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพชุมชน

ที่ตั้งโครงการ ขอดี ขอเสีย
1. บานเจาฟา -  ความสัมพันธกับกิจกรรมชุมชน

    มีมาก
-  มุมมองดี

-  การเขาถึงไมสะดวก

2.บานทาชางเหนือ -  ความสัมพันธกับกิจกรรมชุมชน
    มีมาก
-  การเขาถึงสะดวก
-  มุมมองดี

-  รบกวนชีวิตประจําวัน

3. บานทาชางใต -  ความสัมพันธกับกิจกรรมชุมชน
    มีมาก
-  มุมมองดี

-  การเขาถึงไมสะดวก

ตารางที่ 35 เปรียบเทียบที่ต้ังของกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพชุมชน ตามเกณฑที่กําหนด
ที่ตั้งโครงการเกณฑการพิจารณา

1 2 3
1. ความสัมพันธกับกิจกรรมชุมชน            3             3           3
2. ความสัมพันธกับกิจกรรมของโครงการ            3             3           1
3. การคมนาคมและการเขาถึง            1             3           2
4. มุมมองจากนอกที่ตั้ง            3             3           3
5. มุมมองจากในที่ตั้ง            3             3           3
6. การรบกวนวิถีชีวิตประจําวันของชุมชน            2             2           2
                                รวม          15            17          14

สรุปเลือกที่ตั้ง  2  เปนที่ตั้งสําหรับกลุมกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพชุมชน
ระดับคะแนน 3    =   ดีมาก

2 =   ปานกลาง
1    =   ไมดี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 8

การออกแบบ

1. แนวความคิดในการออกแบบ

จากแนวคิดเรื่อง สถาปตยกรรมแนววัฒนธรรมนิยม (Intercultural Architecture) ที่
กลาวไวในบทนํา เนื้อหาสําคัญ คือ การผสานบริบทดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและทาง
วัฒนธรรมในการออกแบบสถาปตยกรรม ซึ่งวิธีการ คือ การวิเคราะหองคประกอบของบริบท เพื่อ
คนหาเอกลักษณแลวนํามาสรางเปนองคประกอบของการออกแบบ ถึงแมวาสถาปตยกรรมที่ออก
แบบใหมนี้จะมีการใชสอยที่ไมไดเกี่ยวของกับรูปแบบวิถีชีวิตแบบเดิม แตในเมื่อสถาปตยกรรมนั้น
ตั้งอยูในบริบทของชุมชนจึงควรถูกออกแบบใหเกี่ยวของกัน มิเชนนั้นสถาปตยกรรมนั้นจะกลาย
เปนของแปลกของชุมชน และทําใหขาดซึ่งสํานึกในการชวยกันดูแล ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามแนว
คิด สถาปตยกรรมแนววัฒนธรรมนิยมจึงตองนําสิ่งซึ่งไดจากการศึกษาบริบทของชุมชนไทยยวน
มาวิเคราะหดังหัวขอตอไป

2. การวิเคราะหเอกลักษณของชาวไทยยวน
2.1 การตั้งถิ่นฐาน

                       การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยยวนในอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ชุมชนเกาจะมี
ลักษณะเปนแบบตั้งถิ่นฐานไปตามแนวของแมน้ําปาสัก เนื่องจากเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญ
กลุมของเรือนก็จะวางไปในแนวทางเดียวกัน แตมักจะหันหนาเรือนไปทางถนนในหมูบาน ซึ่งถนน
ก็มักจะขนานกับแมน้ํา

ลายเสนที่ 19 รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
156

ถนน

แมน้ํา
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2.2 องคประกอบของหมูบาน
แตละหมูบานจะมีองคประกอบที่คลายกัน คือ กลุมเรือนซึ่งแบงอาณาเขตโดย

การลอมร้ัวไมไผโปรงหรือทึบแลวแตวาจะสนิทสนมกันแคไหน ถาเปนกลุมเครือญาติกันก็อาจไมมี
การกั้นรั้ว

องคประกอบหลักๆ ของแตละหมูบานซึ่งจะคลายคลึงกันสามารถแยกเปน
ประเภท ดังนี้

2.2.1 กลุมเรือน
ในพื้นที่หนึ่งอาณาเขตอาจมีเรือนไดหลายหลังและหลายขนาด อาจมีการ

ทําร้ัวกั้นอาณาเขตเปนไมไผโปรงหรือทึบก็แลวแตวาจะมีความสนิทสนมกันขนากไหน ถาเปนกลุม
เครือญาติก็อาจไมมีการกั้นรั้ว นอกจากเรือนแลว ยังมีองคประกอบอื่นอีก เชน ยุงขาว ลานบาน
ศาลเจาที่ ศาลพระภูมิ

2.2.2 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ประกอบดวย วัด ซึ่งเปนศูนยกลางของชุมชน ปกติแตละหมูบานก็จะมีวัด

ในชุมชนของตัวเอง ยกเวนบางหมูบานที่อาจทําบุญรวมกับวัดของหมูบานใกลเคียง นอกจากวัด
แลวก็ยังมี ศาลประจําหมูบานเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งศาลประจําหมูบานมักจะตั้งใกลตนไมใหญ
บางหมูบานก็จะมีการเลี้ยงฉลองทุกป

2.2.3 สถานที่ประกอบอาชีพ
คือ ทองนา และแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งที่ตั้งจะอยูหางออกไปจากชุมชน

1 เรือน
2 ยุงขาว
3 ลานบาน
4 ศาลพระภูมิ, เจาที่
5 ศาลประจําหมูบาน
6 วัด
7 บาน
8 ที่ประกอบอาชีพ นา,

แมน้ํา

                   ลายเสนที่ 20 แสดงความสัมพันธขององคประกอบของหมูบาน

1
2 3 4

5

6

7

8

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



158

2.3 เรือนพักอาศัย
2.3.1 ผังบริเวณและการวางผังตัวเรือน

การวางตําแหนงขององคประกอบของผังบริเวณเรือนพักอาศัยในหนึ่ง
อาณาเขตจะมีเรือนเปนประธาน องคประกอบอื่นๆก็วางกระจายออกตามการใชงานโดยมีลาน
บานเปนตัวเชื่อม และมีร้ัวเปนตัวกําหนดอาณาเขตรอบนอกสุด

ลายเสนที่ 21 การใชพื้นที่ในแนวระนาบ

2.3.2 ผังเรือน
ผังเรือนมีลักษณะเปดโลงถึงกัน อาจมีการกั้นผนังเปนหองนอนสําหรับ

เรือนใหญ การแบงพื้นที่อาจแบงโดยใชหองเสา หรือ เปลี่ยนระดับการใชงาน สวนใตถุนเปดโลง
เพื่อใชนั่งเลน ทํางานในตอนกลางวัน บางสวนไวใชเก็บของ สามารถแยกสวนลักษณะการใชพื้นที่
ตามลักษณะการใชงานไดดังนี้

- พื้นที่สาธารณะ คือ ลานบาน
- พื้นที่กึ่งสาธารณะ คือ ชาน, ระเบียง, สวนนั่งเลน
- พื้นที่กึ่งสวนตัว คือ ครัว, หองน้ํา
- พื้นที่สวนตัว คือ หองนอน

ลําดับการเขาถึงในแตละสวนพื้นที่        เร่ิมจากพื้นที่สาธารณะเขาสูพื้นที่
กึ่งสาธารณะซึ่งพื้นที่สวนนี้จะเปนตัวแจกหรือตัวเปลี่ยน (Transition Zone) เขาสูพื้นที่กึ่งสวนตัว
และพื้นที่สวนตัว

1

2

3

4
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ลายเสนที่ 22 ผังเรือนตัวอยางขนาดเล็ก
  เจาของ  :  นางสําลี  ไทยพิทักษ
                  บานพระยาทด

ลายเสนที่ 23 แสดงการแบงพื้นที่ และลําดับการเขาถึงของเรือนขนาดเล็ก

ลายเสนที่ 24 ผังเรือนตัวอยางขนาดใหญ
 เจาของ  :  นางบัวตอง  วงษขนิษฐ
                 บานตนตาล

ครัว
ชาน

นอน

ครัว
ชาน

นอน

นอน

นอน

นอน

นั่งเลน

ทานอาหาร

ครัว
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1 พื้นที่สาธารณะ
2 พื้นที่กึ่งสาธารณะ
3 พื้นที่กึ่งสวนตัว
4 พื้นที่สวนตัว

ลายเสนที่ 25 แสดงการแบงพื้นที่ และลําดับการเขาถึงของเรือนขนาดใหญ

การวางผังตัวเรือน มักจะหันหนาเรือนไปตามทางคมนาคม ถาติดริมแมน้ํา
ก็จะหันหนาลงแมน้ํา ถาติดถนนก็จะหันหนาไปทางถนน จึงทําใหมีเรือนที่ทั้งวางตามตะวันและ
ขวางตะวัน ลักษณะของเรือนมักทําเปนจั่วแฝด ตอชายคา ตามแตจะใชงาน และมักหันจั่วไปทาง
หนาเรือน

ลายเสนที่ 26 เปรียบเทียบการวางเรือน

นอน

นอน

นอน

นั่งเลน

ทานอาหาร

ครัว

แมน้ํา

ถนน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 9

บทสรุป

การศึกษาเพื่อออกแบบพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นชาวไทยยวน อําเภอเสาไห จังหวัด
สระบุรีนี้มีจุดประสงคเพื่อทดลองสรางสรรคสถาปตยกรรมไทยที่มีประโยชนใชสอยเปนของสมัย
ใหมลงบนพื้นที่ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวและยังมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีจากอดีตจวบจน
ปจจุบัน เพื่อเปนตัวอยางในการกําหนดหัวขอศึกษาบริบททางกายภาพและวัฒนธรรมที่สามรถ
วิเคราะหแยกแยะองคคประกอบทางวัฒนธรรมรวมไปถึงแนวทางการใชภูมิปญญาของทองถิ่น
เพื่อเปนการสืบสานและสรางสรรคแนวทางเพื่อใชในการออกแบบในปจจุบัน โดยไดอางอิงแนวคิด
เกี่ยวกับสถาปตยกรรมแนววัฒนธรรมนิยมซึ่งกําเนิดขึ้นมาจากการยอมรับในความแตกตางของ
แตละวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งแนวคิดนี้ปฏิเสธการสรางสรรคสถาปตยกรรมที่มีหนาตาเหมือนกันไป
หมดทุกที่ในโลกโดยไมคํานึงถึงความแตกตางดังกลาว ผสานกับแนวคิดเรื่องการใชรากฐานวัฒน
ธรรมมาเปนฐานในการสรางสรรคสถาปตยกรรม ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบของโครงการใหเปน
พิพิธภัณฑเนื่องจากตองการใชประโยชนจากขอมูลของการศึกษาบริบทของพื้นที่ เนื่องจากสิ่งที่จะ
จัดแสดงก็คือเร่ืองราวทางวัฒนธรรม ประกอบกับปญหาของพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นใน
ประเทศไทยที่มักจะมีสภาพไมตางจากโกดังเก็บของขาดการสรางเนื้อหาในการจัดแสดงใหนาสน
ใจและขาดมิติทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถิ่น

วิธีการศึกษาโดยสังเขป ดังตอไปนี้
1.เริ่มจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรมแนววัฒนธรรมนิยมคือการออก

แบบสถาปตยกรรมที่ใหความสําคัญตอบริบทของพื้นที่ตัง้ของสถาปตยกรรมนั้น ๆ โดยมีสวนเปน
เบาหลอมสถาปตยกรรมใหมีเอกลักษณเฉพาะตัวและมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่

2. กําหนดพื้นที่ศึกษาถึงแนวคิดของพิพิธภัณฑวัฒนธรรมพื้นถิ่นและวัฒนธรรมพื้นถิ่น
รวมถึงเนื้อหาบริบทของพื้นที่ศึกษา เพื่อเปนฐานในการสรางองคประกอบและเนื้อหาในการจัด
แสดงใหมีความสัมพันธกับชุมชน

3. วิเคราะหรูปแบบวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษาเพื่อนําองคประกอบที่ไดวิเคราะหมาเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการออกแบบ
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4.การออกแบบคือการสังเคราะหขอมูลและองคประกอบทางวัฒนธรรมตางๆ มาเปน
สถาปตยกรรมและนําเสนอเปนกระบวนการออกแบบและแบบทางสถาปตยกรรม

ผลการออกแบบ
1.เนื้อหาและวิธีการจัดแสดงแนวคิดหลักของการจัดแสดงคือการที่ไมจํากัดการจัด

แสดงแตเฉพาะในอาคารเทานั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนชาว
ไทยยวนจึงกําหนดกลุมกิจกรรมขึ้น 4 กลุมหลัก ๆ คือ

- ศูนยบริการขอมูลชุมชน
- กลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน
- กลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีชุมชน
- กลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพ

โดยทั้ง 4 กลุมนี้จะกระจายตัวตามพื้นที่ตาง ๆ ของชุมชนโดยที่ตั้งจะอิงกับความ
สําคัญของพื้นที่นั้น ๆ สวนวิธีการจัดแสดงใชหลายวิธี เชน การจัดแสดงในอาคาร การจัดแสดงใน
พื้นที่ การนําชมพื้นที่สําคัญ   การใหผูเขาชมมีสวนรวม ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางประสบการณใหแก
ผูเขาชม

2. การออกแบบสถาปตยกรรม แนวความคิดหลักของการออกแบบสถาปตยกรรม คือ
การสรางสรรคสถาปตยกรรมที่มีพลวัต เพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติของวัฒนธรรม คือ วัฒน
ธรรมตองปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลาจึงจะคงอยูได แตสถาปตยกรรมไมใชสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไดงาย
ดังนั้นจึงตองสรางที่วางที่พลวัตใหแกสถาปตยกรรมโดยจัดวางที่วางนั้นใหมีความสมดุลอยูในตัว 
เปนสมดุลแบบพลวัต (DYNAMIC BALANCE) โดยกระบวนการออกแบบที่วางใหมีหลาย
ลักษณะ เชนที่วางเปดโลง ที่วางที่ปดลอมบางสวน ที่วางที่ปดลอมทั้งหมดเปนตน และมีการสาน
ที่วางใหมีการเลื่อนไหลโดยรูปทรงของที่วางและสถาปตยกรรมนั้นมีที่มาจากการวิเคราะหรูปแบบ
ที่วางและสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในชุมชน

  จากการศึกษาขอมูลจนถึงการออกแบบสามารถสรุปผลไดวาในการแปรขอมูลทาง
วัฒนธรรมใหเปนองคประกอบสวนหนึ่งของการออกแบบนั้นมีความจําเปนที่จะตองทําความเขา
ใจตอปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่ดําเนินไปในแตละพื้นที่ของทองถิ่น วัฒนธรรมมีทั้งที่เปนวัตถุ
และไมใชวัตถุ ซึ่งวัฒนธรรมที่เปนวัตถุเปนสิ่งที่สัมผัสไดงายกวา แตการจะนําสิ่งที่มองเห็นเปน
รูปธรรมมาใชแบบตรงไปตรงมาไมใชสิ่งที่ถูกตอง เนื่องจากมีหนาที่ใชสอยที่แตกตางกันดังนั้นจึง
ควรมองหาความหมายขององคประกอบเหลานั้นแยกแยะและนํากลับมารวมเปนความหมายใหม
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โดยมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับยุคสมัย ดวยองคประกอบและวิธีการเหลานี้จะทําใหสถาปตยกรรม
ที่สรางสรรคขี้นในยุคปจจุบัน สามารถสถาปนาตัวเองอยูรวมกับพื้นที่ที่มีรากฐานทางวัฒนธรรม
ดั้งเดิม โดยไมมีความแปลกแยก อีกทั้งยังเปนการพัฒนาโดยมองปญหาแบบองครวม มองสังคม
และวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขในการออกแบบ เพราะสถาปตยกรรมมิใชอนุเสาวรียเชิดชู
วีรกรรมของใครคนใดคนหนึ่งแตเปน ศิลปะสาธารณะ  ที่ทุกคนในสังคมมีสิทธิ์ที่จะไดรวมชื่นชม
โดยทั่วกัน

ภาพที่ 72  ปายภาษาไทยยวนที่มีคําแปลวา “ขอใหทานเดินทางโดยสวัสดิภาพ”
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